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SINDS DE OPKOMST VAN DE COMPUTER in de vroege jaren

zeventig zijn er pogingen gedaan om systemen te ont-

werpen waarin handschriften geautomatiseerd konden wor-

den beschreven en geraadpleegd. Er ontstond in allerlei

instellingen een groot aantal op databases gebaseerde syste-

men, die echter niet boven een lokale toepassing uitkwamen. 

Het meest karakteristieke aan deze ondernemingen was

dat ze de technologie gebruikten om een bepaald soort

handschriften te beschrijven, maar dat ze er geenszins op

uit waren een algemeen systeem te ontwerpen dat geschikt

zou zijn voor allerlei verschillende soorten handschriften.

Door de opkomst van het internet enerzijds en de moge-

lijkheid voorstellingen uit handschriften digitaal op te

slaan, werd vanaf midden jaren negentig deze initiatieven

nieuw leven ingeblazen. 

Het werd opeens duidelijk dat een catalogus, die alle hand-

schriften in de wereld zou omvatten, technisch mogelijk

was en dat het beschikbaar stellen van digitale afbeeldin-

gen op het internet de toegankelijkheid van handschriften

op een ongekende manier zou vergroten. Wilde een derge-

lijk systeem echter werken, dan dienden er wel uniforme

beschrijvingsregels opgesteld te worden. Bovendien diende

er overeenstemming bereikt te worden over wat en hoe er

beschreven zou worden, zaken die bij het catalogiseren van

gedrukte boeken al lang geleden zijn opgelost, maar waar-

over onder handschriftendeskundigen nooit overeenstem-

ming was bereikt.

Zes partners
Een eerste stap om tot uniforme beschrijvingsregels te

komen werd in 1996 in de Verenigde Staten gezet door de

oprichting van de EAMMS-werkgroep (Electronic Access to

Medieval Manuscripts), met sponsoring van de Mellon

Foundation. Hierin was een groot aantal experts op het

gebied van handschriftencatalogisering en computersyste-

men vertegenwoordigd. 

Nog in hetzelfde jaar werd tijdens een bijeenkomst in

Oxford een Europese tegenhanger opgericht. Het initiatief

daartoe werd genomen door Dr. Peter Robinson van de

Montford University in Leicester. Van het grote aantal

bibliotheken waarvan in Oxford medewerkers aanwezig

waren, bleken er uiteindelijk zes te zijn – waaronder de

Koninklijke Bibliotheek –, die bereid waren als partners
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Europese projecten (slot)

Een elektronisch beschrijvingsmodel 
voor middeleeuwse handschriften

Anders dan bij vele andere Europese bibliotheekprojecten ging het bij MASTER

(Manuscript Access through Standards for Electronic Records) niet om de integratie van

bestaande systemen, maar om het ontwerpen van een algemeen geaccepteerde standaard

voor computer-leesbare handschriftbeschrijvingen. Het project begon op 1 januari 1999 

en liep af op 30 juni 2001. Nu het beschrijvingsmodel, dat gebruikmaakt van sgml, is

voltooid, wordt gezocht naar wegen om het model grotere bekendheid te geven en een

wereldwijde acceptatie te bewerken.

Europa!

De Europese Unie stimuleert door middel van een groot aantal
subsidies innovatie en onderzoek binnen Europa. Voor de
periode 1998-2002 is hiervoor een budget van ongeveer 28 mil-
jard gulden beschikbaar. In opdracht van Economische Zaken
heeft Bureau EG-Liaison onderzoek gedaan naar het rende-
ment van de Europese technologiesubsidies voor Nederland.
Daaruit bleek dat Nederlandse instellingen uit de informatie-
sector niet optimaal profite-
ren van de kansen die deze
subsidieprogramma’s
bieden.
Het afgelopen jaar heeft Infor-
matie Professional daarom een
serie artikelen gewijd aan
lopende en recent afge-
sloten projecten, om zo
een beeld te geven van
wat er op het Europese
front gebeurt. Na een
inleidend artikel (nr. 11,
2000), een overzicht van
het ECHO-project (nr. 12,
2000), het Renardus-project (nr. 1, 2001), het FASTER-project
(nr. 2), het NEDLIB-project (nr. 3), het MALVINE-project 
(nr. 4), het TEL-project (nr. 5), het SCHEMAS-project (nr. 7/8)
en het ETB-project (nr. 11) wordt deze serie afgerond met het
MASTER-project.
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groepbijeenkomsten werden de resultaten getest. Het laat-

ste halfjaar zijn in een groot aantal Europese landen

seminars gehouden, waarin handschriftdeskundigen het

model konden leren kennen en testen. 

Door een van de partners werd software ontwikkeld die een

efficiënte invoer van de records mogelijk maakte. Deze

werden vervolgens in een online catalogus geladen en zijn

momenteel via twee verschillende servers te raadplegen

(zie de MASTER-website). 

Om er ten overvloede voor te zorgen dat de aansluiting bij

de ‘geleerde’ handschriftenwereld niet gemist zou worden,

werd het model tenslotte voorgelegd aan een expert group

van drie senior handschriftdeskundigen uit Europa: Ian

Doyle uit Oxford, Peter Gumbert uit Leiden en Gilbert Ouy

uit Parijs. Met hen werd tijdens de werkgroep in Wasse-

naar in oktober 2000 een levendige discussie gevoerd over

verschillende onderdelen.

Vervolgproject
Nu de eerste fase, het ontwerpen van het model, is afge-

rond, komt het erop aan dit model ook wereldwijd – dat wil

zeggen: voorlopig in Europa – ingang te doen vinden.

Daartoe heeft de leider van het project, Peter Robinson,

een vervolgproject ontworpen: ESTATE (European Support

for Techniques of Advanced Text Encoding). 

Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds de bekend-

making van het model door het houden van workshops,

anderzijds de uitbreiding van het model. Bij dit laatste

wordt gedacht aan het opnemen van charters en incunabe-

len en aan het opnemen van full-text transcripties. Verder

zal aandacht besteed worden aan het integreren van digita-

le beelden en aan wetenschappelijke tekstedities. 

Tot slot zal gewerkt worden aan een Z39-50 interface om

een directe verbinding met het MALVINE-systeem moge-

lijk te maken (zie over MALVINE het artikel van Renze

Brandsma in Informatie Professional, nr. 4, april 2001).

Aangezien de Europese commissie hiervoor waarschijnlijk

geen subsidie meer zal verstrekken, wordt gedacht de kos-

ten te bestrijden uit de opbrengsten van de workshops.

Voor de werkgroepen zullen in elk land nationale leiders

worden gezocht, waardoor de besprekingen ook in de eigen

taal van het land kunnen worden gehouden. 

Als deelnemers van dit vervolgproject worden genoemd:

Het Constantijn Huygens Instituut in Den Haag als pro-

jectleider, de Universiteit van Oxford, de Biblioteca Ambro-

siana te Milaan, de Montford University te Leicester en het

Arnamagnaean Institute te Kopenhagen. 

Hoewel de deelname aan MASTER voor ondergetekende

een leerzaam traject was, zal de KB aan een vervolgproject

niet deelnemen. In de landelijke handschriftencommissie,

waarin de conservatoren van de KB, de Universiteitsbiblio-

theken en enkele andere instelling zitting hebben, is enke-

le jaren geleden besloten de handschriften in de GGC in te

voeren. Onder de huidige omstandigheden houdt dat in

dat er handschriftenbeschrijvingen volgens twee systemen

zouden moeten worden ingevoerd. Die situatie zal pas ver-

anderen als Pica op een sgml-systeem zal overgaan of als er

conversies beschikbaar komen.

Dr. Anne Korteweg is conservator middeleeuwse handschriften van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

deel te nemen in een groter project. 

Onder de naam MASTER (Manuscript Access through

Standards for Electronic Records) werd een subsidie aange-

vraagd onder het Vierde Kaderprogramma voor Bibliothe-

ken van de Europese Commissie. Na twee jaar onderhan-

delen werd de subsidie verleend en konden de

werkzaamheden op 1 januari 1999 van start gaan.

Model ontwerp
Uitgangspunt voor het te ontwerpen beschrijvingsmodel

was dat het gebruik zou maken van sgml, aangezien dit

veel verfijndere beschrijvingen zou toestaan dan de gebrui-

kelijke databases. Bovendien blijven beschrijvingen in dit

format flexibel en uitbreidbaar. Daarbij kwamen dan de

bekende voordelen van sgml, zoals platformonafhankelijk-

heid en het feit dat het een internationale iso-standaard is. 

Daarnaast was het doel om zoveel mogelijk aansluiting te

zoeken bij de regels voor tekstbeschrijving die sinds 1988

door Lou Burnard van de Universiteit te Oxford in de TEI,

de Text Encoding Initiative, waren vastgelegd. Op verschil-

lende punten was door de TEI reeds bruikbaar voorwerk

gedaan, zoals ten aanzien van het opnemen van citaten en

tekstgedeelten uit handschriften, de terminologie om ver-

schillende tekstgedeelten aan te geven en het coderen van

de metadata over een beschrijving.

De eerste twee jaar van het project zijn gebruikt om de

standaard te ontwikkelen, hoofdzakelijk door vergaderin-

gen en discussies via internet. Tijdens verschillende werk-

MASTER

Deelnemers
Centre for Technology and the Arts, De Montford University,
Leicester (projectleider)
Arnamagnaean Institute, Kopenhagen
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Nationale Bibliotheek van de Tjechische Republiek, Praag
Universiteit, Oxford
Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, Parijs

Gelieerde instellingen
Bildarchiv Foto Marburg, Marburg
IBM, Groot-Brittannië

Geassocieerde instellingen
Stofnun Arna Magnussonar a Islandi, Reykjavik
Universitetsbiblioteket, Lund, Zweden
Narodna Biblioteka Sv Kiril i Metodij, Sofia
Institut po Matematika i Informatika, Sofia
Perdita Project, Nottinham Trent University, Nottingham
National Library of Wales, Aberystwyth
Lietuvos Martyno Mazvydo nacionaline biblioteka, Vilnius,
Litauwen

Webadressen

MASTER: www.cta.dmu.ac.uk/projects/master/
EAMMS: www.csbsju.edu/hmml/eamms/
Digital Scriptorium: http://sunsite.berkeley.edu/Scriptorium
Encoded Archival Description (EAD): www.loc.gov/ead/
MASTER-beschrijvingsregels:
www.hcu.ox.ac.uk/TEI/Master/Cataloguing/catrules.html




