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Omdat het moeilijk is objectieve kwa-
liteitsnormen vast te stellen, moeten
bij het digitaliseren van historische fo-
to’s weloverwogen keuzes worden
gemaakt . Het digitaliseren van beelden
is meer dan alleen maar een foto op
een scanner plaatsen en vervolgens een
knop indrukken. Verschillende aspecten
van het digitaliseren van fotocollecties
komen hier aan bod:1 zowel de me-
diumconversie - de omzetting van een
afdruk of negatief naar een ‘image’ -
als de beschrijving en het toegankelijk
maken van digitale beelden.

De argumenten voor digitalisering van historische
foto’s liggen voor de hand: de toegang tot de

beelden verbetert en de originelen hoeven niet langer
geraadpleegd te worden. Digitalisering speelt een rol in
het conserveringsbeleid. Het begrip foto valt overigens
zeer ruim op te vatten.2 Hier definiëren we een foto als
een beeld dat ontstaan is door de inwerking van licht op
een reflecterende of transparante drager. Van deze
beide vormen, afdruk en negatief, zijn sinds het midden
van de vorige eeuw vele formaten en soorten ontstaan.
Een typerende eigenschap van een foto is dat deze een
oneindig aantal kleurgradaties heeft: een continue toon-
schaal.
Het digitaliseren van een foto of negatief lijkt in eerste
instantie heel eenvoudig. Men plaatse een beeld op een
scanner of onder een digitale camera. Bij de instelling
van de besturingssoftware is de scanresolutie, uitgedrukt
in ‘dots per inch’ (dpi), van belang. De ingestelde resolu-
tie bepaalt de mate waarin details van de foto door de
scanner geregistreerd worden. Ook is belangrijk de
instelling van het aantal kleuren per beeldpunt. Bij een
zwart-witfoto volstaan in principe alleen grijswaarden.
Na het scanproces wordt het resultaat, een image, opge-

slagen. Hierbij spelen formaat en naamgeving een rol.
Maar welke scanner kun je nu het beste gebruiken en
hoe moet deze worden ingesteld?

Gebruiksdoel

Als we controle over het eindresultaat willen hebben, is
scanning van een foto toch niet zo eenvoudig als op het
eerste gezicht lijkt. Uiteraard is het gebruiksdoel van het
eindresultaat de belangrijkste factor bij de keuze van een
bepaalde digitaliseringsmethode. Binnen de grafische
industrie bestaan inmiddels aanbevelingen en standaar-
den voor het scannen van beelden, maar deze zijn
gericht op het reproduceren van de digitale beelden op
papier. Daarnaast past de beeldverwerker bewerkingen
toe om het eindresultaat er op papier beter te laten
uitzien. Bij deze bewerkingen spelen subjectieve
kwaliteitsstandaarden een rol.
In een archiefomgeving echter hoeft de uitvoer op
papier niet het belangrijkste gebruiksdoel van een image
te zijn. Als het image in alle huidige en toekomstige
gebruiksdoelen moet voorzien, dan is het moeilijk alge-
meen geldende specificaties vast te stellen. De ‘archival
scan’ of ‘digital master’ stelt de hoogste kwaliteitseisen
aan een image.
Vier factoren bepalen de kwaliteit van een image. De
eerdergenoemde resolutie-instelling bepaalt in hoeverre
details van de foto zichtbaar zijn. Met speciale test-
kaarten kan het oplossend vermogen van een scanner
objectief worden vastgesteld, zodat vooraf bekend is
hoeveel individuele beeldpunten per oppervlakte-een-
heid een scanner registreert.
De scherpte van een image vormt de tweede kwaliteits-
factor. Deze is gerelateerd aan contrast bij de grenzen
tussen lichte en donkere plaatsen in het image. De
kwaliteit van de scherpte van een image is een subjectief
aspect van beeldkwaliteit. Bij ‘echte’ foto’s kan de scherpte
alleen met speciale apparatuur worden vastgesteld.
Het derde kwaliteitscriterium is de mate waarin de
toonschaal van het origineel in het image is overgeno-
men. De toonschaal is het lichtspectrum tussen de don-
kerste en lichtste delen van een foto. Door referentie-
kaarten met grijswaarden mee te scannen kan men
vaststellen in hoeverre het digitale beeld het contrast van
het origineel bevat. In de meeste gevallen kan met een
bereik van 256 grijswaarden (8 bits per beeldpunt)
worden volstaan.
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Het correct registreren en reproduceren
van kleuren, ten slotte, is een complex
proces. Omdat kleur op een beeldscherm
ontstaat door de drie primaire kleuren
rood, groen en blauw te combineren,
moet elk kanaal nauwkeurig zijn afge-
stemd. Om controle mogelijk te maken
is daarnaast onderlinge afstemming van
alle randapparatuur noodzakelijk.3 Er
zijn speciale color matching systems ontwik-
keld om de weergave van kleuren op een
standaard manier te kunnen coderen.4

Standaarden

Hoewel er geen objectief vastgestelde kwaliteits-
standaarden zijn, is er wel een groeiende consensus over
specificaties voor bepaalde gebruiksdoelen.5 De specifi-
caties, die hieronder worden toegelicht, zijn gebaseerd
op de digitalisering van zwart-witfoto’s. (De consequen-
ties voor de digitalisering van doorzichtmateriaal blijven
in dit artikel buiten beschouwing.) De specificaties geven
een aanbeveling voor de te hanteren scanresolutie en het
opslagformaat.
Voor een visuele referentie hoeft een image niet alle
details te bevatten. Een resolutie tussen de 20 en 100 dpi
volstaat. Deze beelden in postzegelformaat, ook wel
thumbnails genoemd, worden vaak als ondersteuning
bij een inhoudelijke toegang aangeboden. Afhankelijk
van de afmetingen van het origineel, is de in te stellen
scanresolutie zodanig dat op het beeldscherm maximaal
250 beeldpunten in de breedte overblijven. Onder een
referentie-image wordt ook vaak een digitaal beeld
verstaan dat precies evenveel beeldpunten bevat als een
standaard VGA-scherm: 640x480.6 Voor een reproductie
is een resolutie tussen de 150 en 300 dpi aanbevolen.
Met deze instelling is het mogelijk een afdruk te maken
die dezelfde details als het origineel toont. Uitvergroten
van details leidt echter tot onduidelijkheden (zie afbeel-
ding 4), aangezien er onvoldoende beeldpunten in het
image zitten om alle details weer te geven.
Kiezen tussen 150 dpi of 300 dpi is overigens geen
onbelangrijk detail. Verdubbeling van de resolutie leidt
tot verviervoudiging van de vereiste opslagcapaciteit en
tot vertraging van de doorvoersnelheid. Door toepas-
sing van beeldcompressiemethoden kan de bestands-
grootte teruggebracht worden. Bij kleine originelen lig-
gen de specificaties van een referentie-image en een
reproductie-image zeer dicht bij elkaar.

Naast de digitale ‘postzegel’, het referentie-image en het
reproductie-image is er nog de archiefkopie. Een archief-
kopie, ook wel ‘archival scan’ of ‘digital master’ ge-
noemd, moet het origineel kunnen vervangen. Het
maken van een archiefkopie komt neer op maatwerk
met de menselijke perceptie ten aanzien van kwaliteit als
belangrijke factor. De vereiste scanresolutie is afhanke-
lijk van de grootte van het kleinste betekenisdragende
onderdeel van de foto. De image moet een oplossend
vermogen hebben dat voldoende is om alle details te
tonen. Ook bijstelling van scherpte en contrast kan
nodig zijn om de vereiste kwaliteit te krijgen.
Bij de digitalisering van grote aantallen beelden blijven
de basisinstellingen voor beelden dezelfde. Daarna is het
mogelijk om automatisch lagere resolutie-images af te
leiden van dit basisbestand, bijvoorbeeld images met
een resolutie van 640 beeldpunten in de breedte.

De praktijk

Wat betekent dit alles nu in de praktijk? Bovenstaande
digitaliseringsspecificaties zijn toegepast op een foto uit
1898,7 met het formaat 10,5x16 centimeter (circa 4x6,2
inch). Tabel 1 geeft aan welke invloed de gekozen
resolutie op de bestandsgrootte heeft. De tabel illustreert
ook het effect van de aangegeven beeldcompressie. De
niet-gecomprimeerde images worden in het zogenaamde
tiff-formaat opgeslagen, terwijl bij de compressie van de
images gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde
jpeg-standaard. Bij toepassing van de jpeg-compres-
siemethode treedt kwaliteitsverlies op. Voor het mense-
lijk oog is dit vaak alleen bij inzoomen zichtbaar. De
tabel geeft eveneens aan hoeveel images van een be-
paald formaat op één cd-rom kunnen. Een cd-rom heeft

Afbeelding 1:  Foto met grijswaardenkaart.

Scanning van een foto, samen met een grijs-

waardenkaart, maakt het mogelijk de toonschaal

te controleren. Met de grijswaardenkaart kunnen

ook het beeldscherm en het drukproces worden

bijgesteld.
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Afbeelding 2 (rechtsboven):  Postzegel-

formaat (250 pixels in de breedte, 40

dpi) Een ‘thumbnail’  is maximaal

250 pixels breed en kan alleen als

referentie-image worden gebruikt.

Afbeelding 4 (linksonder):  Reproductiebeeld (300 dpi, uit-

vergroting detail) Bij uitvergroting van een detail blijkt dat

oplossend vermogen niet hoog genoeg is om alle details zichtbaar

te maken. 300 dpi is wel voldoende om één op één weergave van

het origineel maken.

Afbeelding 3 (rechtsboven):  Referentiebeeld (640 pixels breed)

Een referentiebeeld met een breedte van 640 beeldpunten wordt

veel toegepast, omdat deze even breed is als een standaard VGA-

scherm.

Afbeelding 5 (rechtsonder):  Archiefkopie? (uitvergroting detail:

2 centimeter op origineel = 3.000 pixels in image) Detail van

een hoge-resolutie-image. Bewerkingen zijn toegepast om de

kwaliteit te verbeteren. Subjectieve kwaliteitskenmerken en

menselijke perceptie spelen

een rol bij de bewerkingen.

een opslagcapaciteit van 650 megabyte.
Benadrukt moet worden dat de image die gemaakt is
met een resolutie-instelling van 500 dpi, niet per defini-
tie een ‘archiefkopie’ is. Dit is afhankelijk van de details
op de foto en van het feit of ook contrast en kleur-
weergave optimaal zijn. De resolutie kan nog zo hoog
zijn, als de scanner niet in staat is de toonschaal van het
origineel te registreren, heeft dit een negatieve invloed
op de kwaliteit. Door een referentiekaart mee te scannen,
kan gecontroleerd worden of een image alle grijswaarden-
gradaties bevat.8 Deze kaart kan ook gebruikt worden
om na te gaan of in het drukproces de dynamiek van het
origineel wordt geëvenaard en of het computer-
beeldscherm goed is afgesteld.9 De afbeeldingen 1 tot 5
illustreren een en ander.
Met geavanceerde digitale camera’s en beeldverwer-
kingssoftware is het mogelijk zeer goede digitale repro-
ducties van originele foto’s te maken. Digitalisering en
opslag van images met een resolutie zoals te zien in
afbeelding 5, is voor grote hoeveelheden foto’s op dit
moment moeilijk in de praktijk toepasbaar. De doorvoer-
snelheid is erg laag, minstens enkele minuten per foto, en
de opslagkosten zijn astronomisch hoog.

Een gezondere kosten-kwaliteitbalans is haalbaar door
op grote schaal reproductie-images te maken. Belang-
rijk hierbij is een verwerkingsmethode op te stellen die
zo veel mogelijk automatisch verloopt, zoals naamge-
ving van image, beeldverbetering, wegsnijden van de
randen (cropping), compressie en opslag.10 Ook het
ontbreken van algemeen geldende specificaties voor
archiefkopieën is een reden om te kiezen voor de creatie
van reproductie-images.

Digitaliseren is documenteren

Uiteraard is het goed documenteren van een beeld-
collectie zeer belangrijk om optimale toegang tot de
beelden, al dan niet in digitale vorm, mogelijk te ma-
ken.11 Hierbij kan een van de vele informatiesystemen
die in omloop zijn een zinvolle functie vervullen. Een
belangrijk initiatief om op een gestandaardiseerde ma-
nier fotocollecties geautomatiseerd te beschrijven is het
Fotios-systeem van het Nederlands Fotogenootschap.12

Dit systeem bestaat uit een aantal gestandaardiseerde
beschrijvingsvelden. De gegevens in deze velden kun-
nen aan de hand van zogenaamde validatielijsten snel
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Tot slot

Door het ontbreken van standaarden is het moeilijk van
een foto een image te maken die het origineel moet
vervangen. Subjectieve kwaliteitsbeoordeling speelt een
belangrijke rol bij de creatie van een archiefkopie. De
vereiste hoge resolutie maakt het op dit moment prak-
tisch onmogelijk deze digitaliseringsmethode toe te pas-
sen bij fotocollecties van grote omvang.
Ten behoeve van de toegang tot een fotocollectie is het
economisch verantwoord om reproductie-images in een
productieomgeving te maken. Deze reproductie-images
bevatten zeer veel details en kenmerken van het origi-
nele beeld, zodat ze ook functioneel toe te passen zijn in
het conserveringsbeleid. Het origineel kan veilig opge-
borgen worden, omdat het image er praktisch hetzelfde
uitziet. De specificaties waaraan de reproductie-image
moet voldoen, worden bepaald door de balans in kosten
en kwaliteit. Een optimale kwaliteit wordt verkregen
door allereerst gedetailleerde kennis van de kenmerken
en formaten van de originelen op te doen. Voor een effi-
ciënte digitalisering moet dit materiaal in groepen wor-

Tabel 1: Soort image, vereiste opslag bij bepaalde scanresolutie**
resolutie tiff aantal op jpeg* aantal op

soort image in dpi uncompr. 1 cd-rom compr. 1 cd-rom
Thumbnail 40 130kb 5.000 15kb 43.300
Visuele referentie 100 800kb 812 50kb 13.000
Reproductie 150 2mb 325 100kb 6.500
Reproductie 300 7,7mb 84 215kb 3.020
Hoge resolutie 500 18mb 36 380kb 1.710

* Bij jpeg-compressie is ‘medium’ kwaliteit geselecteerd. ** Tabel heeft betrekking op afbeelding 1

worden gevuld. De unifor-
miteit van de gegevens is
belangrijk om in de toe-
komst informatie tussen
collecties uit te kunnen wis-
selen.
Tegenover de ‘top-down’-
methode van Fotios staat
tot op zekere hoogte de ‘bot-
tom-up’-benadering van
het Skopeo-systeem. Van-
uit de dagelijkse praktijk van
een middelgroot stadsarchief is een informatiesysteem
ontwikkeld waarin niet alleen de toegang tot de beelden
is geautomatiseerd, maar ook de beelden zelf digitaal
beschikbaar zijn. Een aantal beschrijvingsvelden komt
overeen met die van Fotios. Daarnaast zijn er velden
waarmee de dagelijkse archiefbezoeker effectief kan
zoeken.
Het Skopeo-systeem is modulair opgebouwd en kan
gemakkelijk aan lokale wensen worden aangepast.13 De
originele foto’s van het archief worden als reproductie-
images gedigitaliseerd. Omdat hierbij een hoge doorvoer-
snelheid mogelijk is, ontstaat er een ‘stuwmeer’ van te
beschrijven digitale foto’s. Maar het Skopeo-systeem is
zodanig ingericht, dat als er één beschrijvingselement
gekoppeld is aan een beeld, deze al beschikbaar is in de
publieksruimte van het archief. Dit maakt een gefaseerde
beschrijving van de collectie mogelijk. In plaats van het
volledig beschrijven van één beeld, worden vele beelden
met enkele kernvelden beschreven. Deze zijn dan met-
een toegankelijk voor de bezoeker. Aan de vormgeving
van de zoekmodule is veel zorg geschonken, omdat deze
door bezoekers van het archief zelfstandig bediend moet
kunnen worden.

Afbeelding 6 (onder):  Scherm-

afdruk van Skopeo-beschrijf-

module. Interactief kunnen 25

kenmerken gekoppeld worden

aan een digitale foto. Met be-

hulp van dynamische lijsten

kunnen bepaalde velden, zoals

straat- en persoonsnamen, snel

worden gevuld.
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den onderverdeeld. Deze groepen bestaan uit gelijk-
soortige foto’s. Vervolgens moet worden vastgesteld
welke scanner en software geschikt zijn om het materiaal
groepsgewijs te digitaliseren.
Het beschrijven van digitale beelden is zeer arbeidsin-
tensief. Daarom verdient het aanbeveling de digitale
collectie toegankelijk te maken met een flexibel informa-
tiesysteem, dat het mogelijk maakt images in fasen te
beschrijven. Op die manier kan het publiek, eerst glo-
baal, later steeds gedetailleerder, toegang krijgen tot
grote hoeveelheden beelden.

Noten
1 Aanleiding van dit artikel is het symposium ‘Beheer(s) de Beelden’

dat op 16 januari 1998 werd georganiseerd door het Gemeentear-
chief Schiedam en NIWI, ter gelegenheid van de ingebruikneming
van het door NIWI ontwikkelde informatiesysteem ‘Skopeo’ dat de
Historische fotocollectie van het Gemeentearchief digitaal toegan-
kelijk maakt.

2 Voor een bespreking van het begrip ‘foto’ vanuit cultuurhistorisch
perspectief zie: Mattie Boom e.a. (red.). - Foto’s naar waarde geschat.

Selectiecriteria voor de waardering van fotocollecties. - Rotterdam: Vereni-
ging Nederlands Fotogenootschap, 1996, p. 15.

3 De ‘Library of Congress’ heeft een onderzoek laten uitvoeren naar
de factoren die een rol spelen bij de beoordeling van imagekwali-
teit. Zie: James Reilly, ‘Recommendations for the evaluation of
digital images produced from photographic, microphotographic,
and various paper formats’, 1996. Te vinden op http://lcweb2.
loc.gov/ammem/ipirpt.html.

4 Apple-computers hebben een Color Matching System, Color
Sync., dat ingebouwd is in het besturingssysteem. Windows98 zal
het Color Matching System Image Color Matching 2.0 bevatten.

5 Zie bijvoorbeeld: Franziska Frey, ‘Digital imaging for photograp-
hic collections: Foundations for technical standards’. Te vinden op
http://www.rlg.org/preserv/diginews/diginews3.html#com.

6 Uiteraard moet de lengte-breedteverhouding van het origineel in
acht worden genomen. Vaak komt alleen in de horizontale of
verticale richting het aantal beeldpunten overeen met de VGA-

Afbeelding 7:  Schermafdruk van Sko-

peo-zoekmodule. In de publieksruimte

kan op een gebruiksvriendelijke manier

gezocht worden naar digitale foto’s. De

foto’s die aan het zoekcriterium voldoen

worden getoond.

norm. Benadrukt dient te worden dat de VGA-resolutie van
640x480 losstaat van de vereiste scanresolutie. Bij een origineel van
4 inch breed (circa 10 centimeter) volstaat een scanresolutie van
640/4 = 160 dpi. Een origineel van 8 inch breed (circa 20
centimeter) kan met een scanresolutie van 80 dpi gescand worden
om toch 640 beeldpunten in de breedte over te houden.

7 De foto is gemaakt op 31 augustus 1898 en toont de Villastraat in
Schiedam die ter gelegenheid van de kroning van Koningin
Wilhelmina is versierd. De foto is onder beeldnummer 85 opgeno-
men in het geautomatiseerde Beeldsysteem ‘Skopeo’, dat operatio-
neel is in het Gemeentearchief Schiedam. De afbeeldingen in dit
artkel zijn gedigitaliseerd met een Kontron ProgRes 3012 digitale
camera.

8 Bij de proeven is gebruikgemaakt van de Kodak Color Separation
Guide and Gray Scale (Small). Cat. 152 7654.

9 Zo kan de auteur pas aan de hand van het eindresultaat beoordelen
of de images die als illustraties bij dit artikel geplaatst zijn, zodanig
zijn afgedrukt dat ze vergelijkbaar zijn met beeldschermimages.

10 NIWI heeft een methode ontwikkeld waarmee het mogelijk is per
scanwerkstation duizend foto’s per dag te digitaliseren. De verwer-
king bestaat uit scanning, automatische naamgeving, cropping,
beeldverbetering, eventueel rotering en een aantal controlebewer-
kingen. De foto’s mogen maximaal het A3-formaat hebben en
geen kleuren bevatten. De resultaatimages hebben een resolutie
van 150 dpi en worden gecomprimeerd volgens de jpeg-standaard.

11 Een ‘uitwisselingsformat’ om gegevens over fotocollecties vast te
leggen is beschreven in: Jeanne Hogenboom en Jan van de Voort
(red.). - Voor de zoeker; Handleiding voor het registreren en uitwisselen van

gegevens over foto-collecties. - Den Haag: NBLC Uitgeverij, 1994. Op
deze publicatie is het Fotios-systeem gebaseerd.

12 Meer informatie over het Fotios-systeem kan men verkrijgen bij
het Nationaal Fotorestauratie Atelier, Witte de Withstraat 63,
3012 BN Rotterdam.

13 ‘Skopeo’ is een client-serversysteem en bestaat uit een Beschrij-
vingsmodule, een Thesaurusmodule, een Updatemodule en een
Zoekmodule. Het systeem is ontwikkeld door NIWI in samenwer-
king met Gemeentearchief Schiedam. Voor meer informatie over
‘Skopeo’: NIWI, tel. 020-4 62 86 28. De homepage van NIWI is te
vinden op www.niwi.knaw.nl.


