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Mevrouw dr. P. Alkhoven is eerste medewerker bij de Sectie

Bibliotheekonderzoek van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

komen. Om het Plan van Aanpak te testen is, vanuit een
praktisch oogpunt, de regio Den Haag als proefproject
gekozen. De meeste kranten die zijn uitgegeven in de
regio Den Haag zijn namelijk verzameld door de Ko-
ninklijke Bibliotheek of het Haags Gemeentearchief.
Voor een beperkt aantal kranten uit de regio Den Haag
is een beroep gedaan op krantencollecties die zich in
andere instellingen bevinden.

Proefproject regio Den Haag

In de beschrijving van het proefproject Microverfilming

kranten van de regio Den Haag werden vier categorieën
kranten onderscheiden: dagbladen, dagbladen die vóór
1869 zijn verschenen, nieuwsbladen en opiniebladen.
Dit proefproject betrof alleen de eerste categorie: de
dagbladen. Deze hadden de eerste prioriteit in de con-
servering. De andere categorieën werden - afhankelijk
van de financiële middelen - in een later stadium ver-
filmd. De geschatte kosten voor dit proefproject bedroe-
gen 540.000 gulden.
Eind 1994 begon de KB in Den Haag in samenwerking
met het Haags Gemeentearchief met de uitvoering van
het proefproject. Het doel was om via dit relatief kleine
project een beter inzicht te krijgen in de procesgang,
kosten, bibliografische en kwaliteitscontrole, en de sa-
menwerking met andere instellingen. Dit project is in-
middels met succes afgerond. Er zijn uiteindelijk achten-
veertig kranten verfilmd: een eerste begin van de ver-
filming van alle Nederlandse dagbladen. Onder de
verfilmde kranten vallen belangrijke regionale en lande-
lijke dagbladen, als de Residentiebode, Haagsch Dagblad,

Dagblad van Scheveningen, Het Familieblad en De Avondpost.

Daarnaast zijn er een twaalftal oorlogskranten verfilmd,
waaronder: Het dagblad: ‘vincit amor patriae’, De nieuwe

Nederlander, Telex, De Haagsche groene: algemeen Nederlandsch

Dagblad, De Nieuwsbode, Ons Ochtendblad.

Van krant tot film

Hoe gaat het gehele proces van krant tot film in z’n
werk? Eerst wordt er een lijst met titels samengesteld van

KB zet  kranten Regio Den Haag
op microfilm

De complete serie strips uit het Haagsch
Dagblad bekijken? Onderzoeken hoe
de Residentiebode tussen 1894 en 1945
politieke gebeurtenissen heeft versla-
gen? Dat kan allemaal weer: deze en
zesenveertig andere kranten uit de
regio Den Haag staan sinds kort com-
pleet op microfilm.

Werd een aantal kranten vanwege de slechte
kwaliteit van het papier (brokkelen en scheu-

ren) niet meer aan bezoekers ter inzage gegeven, of
ontdekten bezoekers dat juist de aflevering ontbrak
waarin ze waren geïnteresseerd, de landelijke en regio-
nale dagbladen uit de regio Den Haag zijn nu zo
compleet mogelijk op microfilm beschikbaar. Deze
compleetheid is mogelijk geworden door kranten uit
verschillende instellingen in elkaar te schuiven en ver-
volgens te verfilmen.

Plan van Aanpak

In 1992 heeft de Koninklijke Bibliotheek in opdracht
van het toenmalige ministerie van WVC een Plan van

Aanpak voor de microverfilming van Nederlandse kranten opge-
steld. Dit plan was hard nodig: onderzoek heeft aange-
toond dat bijna de helft van de grote krantencollectie bij
de KB (maar elders ook) in slechte staat verkeert. Om de
informatie in kranten voor de (nabije) toekomst te be-
houden stelt het Plan van Aanpak voor om alle in
Nederland uitgegeven kranten zo compleet mogelijk op
microfilm te zetten. Door een gecoördineerde aanpak
voor heel Nederland wordt overlap in verfilming verme-
den en worden tevens gestandaardiseerde methodieken
en kwaliteitsbeheersing gegarandeerd.
In het Plan van Aanpak wordt Nederland in vijftien
regio’s verdeeld, die één voor één aan de beurt moesten
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kranten die voldoen aan de criteria voor de regio Den
Haag (impressum Den Haag, minimaal vijf keer per
week verschijnen, krantenachtig papier, uitgegeven na
de opheffing van het Dagbladzegel: 1869). De CCD
(Centrale Catalogus van Dagbladen) dient hierbij als
bron. Vervolgens worden de kranten uit de KB uit het
krantenmagazijn gehaald en in een apart magazijn
geplaatst. Om de hoeveelheid te maken microfilm-
opnamen te kunnen inschatten zijn deze kranten opge-
meten (men moet rekenen op ongeveer 7.500 opnamen
per strekkende meter krant, waarbij de leggers rechtop
staan in het magazijn). Daarna worden de kranten
geheel gecontroleerd op compleetheid. Alle gegevens
van een krant worden in een compleet verslag vastge-
legd. Daarna worden collecties van andere instellingen
bekeken om aanvullingen en beter te verfilmen exem-
plaren op te zoeken. Daaronder zijn het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), diverse uni-
versiteitsbibliotheken en provinciale en gemeentelijke
archieven: voor het Haagse project in de eerste plaats de
krantencollectie van het Haags Gemeentearchief. Ver-
volgens worden de aanvullende en/of vervangende col-
lecties ook geheel bibliografisch gecontroleerd. Een
aanloopstrook (leader) met een aantal gegevens (targets)
die de lezer meer informatie moet geven over de
bibliografische aspecten, zoals onregelmatigheden in
die krant, gaat aan de microfilm vooraf. Wanneer na de
controles de kranten met aanwijzingen voor de ver-
filmer op volgorde liggen gaan ze naar de verfilming.
Om de technische kwaliteit van de films te controleren
wordt er eerst een testfilm gemaakt en voorgelegd aan
experts van de KB. Bij akkoord van de testfilm wordt
begonnen met productieverfilmen. Na de verfilming
vindt er een proefsgewijze nacontrole van de films plaats.
Pas wanneer alle films zijn goedgekeurd kunnen de
krantencollecties weer uit elkaar worden gehaald en
worden terugbezorgd bij de eigenaars. Een andere optie
is dat een instelling de kranten aan de KB in beheer
geeft. Vanuit de functie van het nationaal depot streeft
de KB ernaar om ook één exemplaar van de originele
krant zo compleet mogelijk onder optimale omstandig-
heden te bewaren.

Bibliografische controle

Om de gegevens en resultaten van het onderzoek te
registreren is er voor intern gebruik een overzicht ont-
worpen waarin per krant het hele voorbereidings- en
verfilmingsproces kan worden afgelezen. In het over-
zicht zijn de volledige bibliografische gegevens, gege-
vens over de voortgang van het project, tijdsbesteding en
gegevens over de verfilming opgenomen. Vermeld is

ook de omvang van de krant in meters, en het op basis
daarvan geschatte, en na verfilming het werkelijke aan-
tal opnamen.
Bij de bibliografische controles moeten de aanwezige
exemplaren met elkaar vergeleken worden om de beste
te bestemmen voor verfilming. Er moet worden nage-
gaan of alle afleveringen en pagina’s aanwezig zijn, hoe
het staat met de leesbaarheid van de tekst, of de strips er
niet uitgeknipt zijn, of de krant niet te nauw is ingebon-
den zodat er tekst in de kneep verdwijnt enzovoort. Deze
nauwkeurige controles hebben een schat aan nieuwe
bibliografische gegevens opgeleverd. Deze gegevens
worden in het GGC (Gemeenschappelijk Geautomati-
seerd Catalogiseersysteem) van Pica verwerkt, waarmee
ze voor iedereen toegankelijk zijn.

NROMM/EROMM

Op dit ogenblik zijn de verfilmde kranten uit het proef-
project ingevoerd in de GGC/NROMM (Netherlands
Register of Microform Masters) database. Via deze
database kunnen aangesloten instellingen kijken of een
bepaalde titel reeds is verfilmd dan wel verfilmd gaat

Microverfilmen van kranten in de KB (Foto: KB)
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worden. Op deze wijze kan dubbele verfilming worden
voorkomen. Daarnaast kunnen instellingen op basis van
de NROMM-database kopieën van films van kranten
bestellen. Hierdoor wordt tevens een bijdrage geleverd
aan de vulling van de Europese EROMM (European
Register of Microform Masters) database.

Controle

De controletijd per krant varieert aanzienlijk. Globaal
kunnen we stellen dat de controle van een meter los-
bladige krantjes, kleine bewerkelijke kranten en zeer
bewerkelijke grote kranten ongeveer twaalf à dertien
dagen kost. Grotere kranten komen gemiddeld onge-
veer op een meter krant per zesenhalve dag. Hierbij is
nog niet het controleren van de films, het uit elkaar halen
van samengevoegde collecties, het terugbezorgen er-
van, de eindcontrole en andere voorkomende werk-
zaamheden opgenomen. Per jaar kan een medewerker
ongeveer 250.000 dubbele pagina’s bibliografisch con-
troleren.

Microfilm, microfiche,
digitalisering

De Koninklijke Bibliotheek heeft voor microfilms geko-
zen omdat de te verwachten houdbaarheid ervan mini-
maal tweehonderd jaar is. Microfilm vormt daarmee het
meest betrouwbare medium voor conservering. Er is
gekozen voor het verfilmen op 35 millimeter rolfilm in
verband met de verkleiningsfactor die niet meer dan 21
mag bedragen. Eerst wordt er een masternegatief (zilver-
gelatine) gemaakt. Van de masters worden vervolgens
de printingmaster gemaakt die weer als basis dient om de
diazo’s (gebruikerskopieën) te maken. De masters worden
meteen na het vervaardigen van de printingmasters
veilig opgeborgen. Van duplikaatfilms kunnen op be-
trekkelijk eenvoudige wijze microfiches worden gemaakt.
Een volgende stap zou digitalisering van de microfilms
kunnen zijn. Dat heeft grote voordelen voor de
doorzoekbaarheid voor de gebruiker. De Koninklijke
Bibliotheek overweegt om in de nabije toekomst een
selectie van veel geraadpleegde kranten te gaan digitali-
seren. Helaas zijn de kosten daarvoor nog zeer hoog.
Daarnaast is er vooralsnog geen overeenstemming over
digitale standaarden. Ook is de houdbaarheid van digi-
tale dragers op de lange termijn nog onduidelijk.

Microverfilmingseisen

Bij de aanvang van het project heeft de KB een lijst met
technische eisen voor de microverfilming van kranten
opgesteld. Deze eisen zijn gebaseerd op internationale

standaarden in de microverfilming. De kranten met een
kleine omvang zijn in de Koninklijke Bibliotheek vol-
gens de eisen verfilmd. De kranten met een grotere
omvang zijn extern verfilmd door een commercieel
microverfilmingsbedrijf. Het microverfilmingsbedrijf
moest de films conform de microverfilmingseisen leve-
ren. Een goede verfilming vereist veel inzicht en erva-
ring in de problematiek van verfilming van oude kran-
ten. Ook moet men in staat zijn om de verfilmingseisen
op juiste wijze te interpreteren. Door aanloopproblemen
bij de verfilming is er vertraging in het project opgetre-
den.
Van een aantal kranten uit de KB waren sinds de jaren
zestig reeds microfilms gemaakt. Het eerste probleem
dat zich daarbij aandiende was het feit dat de films alléén
van de KB-collectie waren gemaakt. In veel gevallen
ontbraken er afleveringen, of waren slechte of soms te
nauw ingebonden exemplaren gebruikt waardoor een
deel van de tekst niet leesbaar was. Een tweede probleem
vormde de technische kwaliteit van veel films. In die tijd
moest de kennis met betrekking tot preservation microfilming

van oude kranten nog worden opgebouwd, men had
minder goede apparatuur ter beschikking en daarnaast
hadden de toenmalig beschikbare films een minder
oplossend vermogen waardoor de beelden minder scherp
werden. Inmiddels zijn de internationale standaarden
voor technische verfilmingseisen aanzienlijk aange-
scherpt.
Het probleem van de ontbrekende afleveringen kon
worden opgelost door aanvullend te verfilmen. Wan-
neer er echter sprake was van heel veel lacunes én slechte
technische kwaliteit van de films moest besloten worden
tot het opnieuw verfilmen van de krant. Nauwkeurige
controles van deze in het verleden gemaakte films zowel
op bibliografisch als op technisch gebied zijn dan ook
van groot belang en de kosten hiervoor moeten deel
uitmaken van het project. Een filmcontroleur kan per
jaar steekproefgewijs ongeveer 1.350.000 opnamen tech-
nisch controleren.

Kosten

In dit proefproject hebben we ook heel goed kunnen
vaststellen wat de exacte kosten zijn van de verfilming.
De totale kosten van het afgeronde deel van het project
bedroegen ongeveer 435.000 gulden. Het ministerie
van OCenW heeft hiervan 175.000 gulden voor haar
rekening genomen, de Koninklijke Bibliotheek heeft
ongeveer 127.000 gulden bijgedragen en het Haags
Gemeentearchief ongeveer 33.000 gulden.
Omdat daarmee de financiering nog niet rond was is er
voor aanvullende financiering geworven. Het VSB Fonds
Den Haag en omstreken heeft een royale donatie van
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100.000 gulden ter beschikking gesteld ten behoeve van
microverfilming van De Avondpost, Het Ochtendblad, La

Gazette de Hollande, Haagsch Nieuwsblad, De Nieuwsbron en
De Waarheid. Het verschil met de oorspronkelijk begrote
540.000 gulden voor het proefproject en de totale wer-
kelijke kosten van 435.000 gulden komt doordat nog
geen financiële middelen gevonden konden worden
voor verfilming van Het Vaderland.

Samenwerking

Het succes van het project is voor een groot deel afhan-
kelijk van de samenwerking met andere kranten-
beherende instellingen. Alleen dan is het mogelijk om
kranten zo compleet mogelijk voor de toekomst te bewa-
ren en via microfilm aan te bieden aan gebruikers.
Vooral de relatief intensieve samenwerking in dit pro-
ject met het Haags Gemeentearchief heeft tot zeer
positieve resultaten geleid. Ook de contacten met an-
dere instellingen zoals het RIOD en IISG, diverse uni-
versiteitsbibliotheken en gemeentelijke en provinciale
archieven zijn uitstekend verlopen. Verzoeken aan in-
stellingen om tijdelijk kranten ten behoeve van het
project uit te lenen, werden altijd gehonoreerd.

Vervolg: landelijke dagbladen

Nu dit eerste project succesvol is afgerond, is het des te
verheugender dat het project een vervolg krijgt. De

staatssecretaris van OCenW heeft in de Cultuurnota
2000 voor 1997 en 1998 een miljoen gulden per jaar
gereserveerd voor het verfilmen van kranten. Dan zou
het kunnen gaan om (een deel van) de landelijke dagbla-
den die na 1869 zijn uitgegeven (met uitzondering van
edities, kopbladen en supplementen). Het betreft dan
ongeveer tweehonderd dagbladen uit heel Nederland.
Hieronder vallen de grote landelijke dagbladen zoals
NRC Handelsblad, De Telegraaf, de Volkskrant, Het Parool,
maar ook ongeveer 75 oorlogskranten.
Bijna de helft van de landelijke dagbladen wordt uitge-
geven in Amsterdam (circa 91). Daarnaast leveren Zuid-
Holland (27), Rotterdam (18), Noord-Holland (10),
Noord-Brabant (9) en Utrecht (9) ook elk een aanzienlijk
aandeel.
De voorbereiding op de verfilming van de landelijke
dagbladen is reeds gestart. Op basis van de resultaten
van het proefproject wordt nu het plan van aanpak
bijgesteld en wordt een projectplan met de volgorde van
de verfilming geschreven. Het project zal waarschijnlijk
in de eerste helft van 1997 kunnen starten. Verwacht
wordt dat in het jaar 2000 tenminste dit deel van het
project is afgerond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Patricia

Alkhoven, algemeen projectleider (tel. 070-3 14 04 41 of patricia.

alkhoven@konbib.nl).

Kranten in het magazijn

(Foto: KB)


