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HET OP GROTE SCHAAL MAKEN van microfilms begon in

de jaren dertig van de vorige eeuw. Sindsdien heeft de

techniek zich verder ontwikkeld en heeft microverfilming

zich bewezen als een betrouwbare methode voor conserve-

ring. De huidige generatie microfilms biedt een goed alter-

natief voor papieren publicaties: onder de juiste omstan-

digheden blijven de films eeuwen houdbaar zonder hoge

beheerskosten. 

Het maken van preservation microfilms is echter een moei-

lijk en specialistisch procédé. Het vraagt bijzondere kwali-

teitseisen en een grote deskundigheid van de producenten.

Binnen het nationale conserveringsprogramma Metamor-

foze heeft men inmiddels uitgebreide ervaring met groot-

schalige microverfilmingsprojecten.* Alle microfilms die

voor Metamorfoze worden gemaakt, moeten voldoen aan

de eisen en standaarden zoals vastgelegd in het Handboek
Metamorfoze (2002). 

Kwaliteit en prijs
Daar is een reden voor: bibliotheekbezoekers krijgen in

principe niet meer de originele documenten in handen en

zijn dus afhankelijk van de kwaliteit van de film. De hoge

eisen die daaraan worden gesteld, zijn tegelijkertijd nodig

om de films geschikt te maken om te digitaliseren, nu of in

de toekomst.

Het raadplegen van microfilms blijft echter voor veel biblio-

theek- en archiefbezoekers een onplezierige bezigheid. Met

de opkomst van het aanbieden van zeer gebruiksvriendelij-

ke digitale documenten is de discussie over microverfilming

opgelaaid. Moeten we doorgaan met microverfilmen of kun-

nen digitale afbeeldingen al fungeren als preservation copies?
De meningen lopen hierover sterk uiteen.

Men dient zich ervan bewust te zijn dat de eisen die

gesteld worden aan een digitale afbeelding bedoeld voor

conservering een stuk hoger liggen dan aan een afbeelding

die alleen toegang hoeft te bieden tot de informatie. Ook is

het probleem hoe deze digitale informatie bewaard moet

worden nog niet geheel opgelost. Daarbij overstijgen de

kosten van digitaal opslaan vooralsnog de beheerskosten

van het bewaren van films. 

Een tweede vraag die gesteld kan worden is of we alles wel

moeten gaan digitaliseren? Er zijn collecties en archieven

die vanwege hun slechte staat gedupliceerd moeten wor-

den, maar waarbij we qua uniciteit, grote omvang en/of

lage vraag misschien kunnen volstaan met het relatief

goedkope microverfilmen. 

Ontwikkelingen
Op dit moment vinden er diverse technische ontwikkelin-

gen plaats die van invloed zullen zijn op toekomstig beleid

ten aanzien van conservering. 

Sinds een jaar of tien bestaat er een techniek om duurza-

me kleurenmicrofilms te maken (Ilfochrome microfilm).

Het scannen van deze kleurenmicrofilms is daarentegen

een ingewikkeld en vooral duur procédé en zal naar ver-

wachting niet meer worden toegepast wanneer digitalise-

ring van originelen voor conserveringsdoeleinden in

gebruik komt.

Een tweede technische ontwikkeling betreft de hybride

camera. Met deze camera kunnen in één run microfilms

én digitale opnamen (in zwart-wit en kleur) van originelen

worden gemaakt. 

Een andere methode om zowel een microfilm als digitale

afbeelding te verkrijgen is de zogenaamde COM-methode
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En/of dan wel en/en?

Microverfilmen versus digitaliseren

De rol van microverfilming binnen collectiemanagement is de laatste jaren wat overscha-

duwd door de snelle opkomst van het digitaliseren – een effectieve manier om collecties te

ontsluiten en voor een breed publiek toegankelijk te maken. De vraag is of digitalisering

ook geschikt is als methode voor conservering. 

De conferentie ‘Microfilming and digitisation for preservation’,
op 14 en 15 april jl. gehouden in de Koninklijke Bibliotheek, werd
georganiseerd door het Bureau Metamorfoze van de KB in
samenwerking met ECPA (European Commission on Preserva-
tion and Access) en LIBER (Ligue internationale des Bibliothè-
ques Européennes de Recherche). Het programma bestond uit 

lezingen, workshops en presentaties van bedrijven. Honderd-
zestig deelnemers uit verschillende Europese landen namen
deel aan de conferentie. De presentaties ervan zijn te vinden op:
www.metamorfoze.nl. Een deel van de lezingen is gepubliceerd
in LIBER Quarterly 13 (2003) 2 (http://liber.library.uu.nl). De
gedrukte versie hiervan verschijnt eind 2003.
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* Zie Chantal Keijsper en Henriëtte Reerink, ‘Vijf jaar Metamorfoze’, in

Informatie Professional 6 (2002) 12, p. 22-26; Salma Chen, ‘Metamorfoze

in het Letterkundig Museum’, in Informatie Professional 6 (2002) 12, 

p. 27-29.

Chantal Keijsper is projectleider bij het Metamorfoze-project, onder-
gebracht bij de afdeling Research & Development van de Koninklijke
Bibliotheek. Matthijs van Otegem is beleidsmedewerker bij de Konink-
lijke Bibliotheek. 

(Computer on Output Microform). Hierbij wordt eerst een

digitale afbeelding ver-

vaardigd, waarvan ver-

volgens een microfilm

wordt gemaakt. De

microfilm dient als

preservation copy, de

digitale afbeelding

voor access. 

Wat is wijsheid?
Met de huidige stand

van de techniek stelt

de Koninklijke Biblio-

theek zich op het

standpunt: geen digita-

lisering voor conserve-

ring zonder microver-

filming. En, in

toenemende mate, ook omgekeerd: geen verfilming zonder

digitalisering. 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen hier verandering in bren-

gen. Als digitalisering het definitieve antwoord wordt, heb-

ben we straks toch microfilms van hoge kwaliteit nodig om

te gebruiken als basis voor digitaliseren. Want de originele

papieren documenten zijn dan misschien al verloren

gegaan…

Boven: Chantal Keijsper kondigt
presentaties en workshops aan

Links: Congresgangers krijgen uit-
leg over een nieuw type scanner

advertentie




