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Het was tijdens een van de eerste symposia van

Digitaal Erfgoed Nederland, eind vorige eeuw, dat

de Utrechtse hoogleraar Informatiekunde Jurgen

van der Berg gloedvol betoogde dat het maar eens afgelo-

pen moest zijn met het praten over het digitaliseren van

het culturele erfgoed. Het was tijd om te beginnen, bij

voorkeur op een grootschalige wijze. 

Deze visie herhaalde Van der Berg nog eens op het in 1999

te Utrecht gehouden symposium Digitisation of European
Cultural Heritage : Products-Principles-Techniques1 en hij stond

niet alleen in zijn opvatting. Gelijkluidende berichten bereik-

ten ons uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk

en Duitsland. Sindsdien is er veel gebeurd. Hoewel er nog

steeds veel wordt gepraat en verschillende prachtige project-

plannen in schoonheid sterven, heeft een aantal instanties

de boodschap begrepen en is aan het werk gegaan. 

De Utrechtse Universiteitsbibliotheek (UBU) had ten tijde

van het pleidooi van Van der Berg al enige ervaring met

digitaliseringsprojecten. Projecten als Weyerman en Stuyve-
sant hadden vooral een experimenteel karakter.2 Er werd

onderzocht hoe het oude bezit gedigitaliseerd en gepresen-

teerd kon worden. Andere misschien nog belangrijker vra-

gen daarbij waren: voor wie en waarom? Een theoretisch

kader voor die vragen werd gegeven in MEDOC. A Method

for Digitizing and Disclosing Special Collections.3 Deze dappe-

re poging is overvleugeld door dieper gravend onderzoek,

dat vooral werd uitgevoerd in de Verenigde Staten. Een uit-

muntend voorbeeld daarvan is Moving Theory into Practice
van Anne Kenney en Oya Rieger.4

Indachtig alle aansporingen om te gaan digitaliseren en

een ‘digitale massa’ te creëren, is in Utrecht de laatste

jaren in de luwte gewerkt aan een project dat ‘productie-

straat’5 werd genoemd. Dit project is in 2003 voltooid en

geïmplementeerd in de bibliotheekorganisatie. De produc-

tiestraat beslaat het hele traject van het digitaliseren van

bijzondere collecties, vanaf de selectie tot en met de pre-

sentatie. Er zijn op dit moment honderddertig boeken en

tijdschriften in de database opgenomen. Met de presentatie

van de resultaten van dit project is even gewacht totdat de

kinderziektes waren overwonnen en de database enigszins

gevuld was. 

HET EERSTE DEELPROJECT
We zijn begonnen aan het eind. Know what your user wants
is een terecht veelgehoord uitgangspunt bij digitaliserings-

projecten.6 Dat geldt voor de selectie en de presentatie van

het materiaal, maar zoals in dit geval zeker ook voor de wij-

ze waarop dat digitale materiaal gebruikt kan worden. Om

hier achter te komen, zijn veertien medewerkers van de

Utrechtse Universiteit benaderd. Deze medewerkers wer-

den geselecteerd op basis van hun vooronderstelde toe-

komstige gebruik van digitale bijzondere collecties, als

onderzoeker en als docent. De gekozen medewerkers verte-

genwoordigden diverse terreinen van de wetenschap, waar-

onder letteren, natuurwetenschappen, wijsbegeerte, theolo-

gie en cartografie. 

De basale vraag aan de medewerkers was: wat wilt u met

een digitaal boek kunnen doen? Deze aanpak heeft onder

andere geresulteerd in een overzichtelijke, sobere presenta-

tie, waarbij de functie van de navigatieknoppen in een oog-

opslag helder is. Er diende zo veel mogelijk plaats inge-

ruimd te worden voor dat waar het om ging: de tekst. 

Naast de functieknoppen die links in de schermafbeelding

(links) staan, hebben wij er nog enkele in reserve. Zo is er

een knop die verwijst naar ‘media’, waarmee beeld- en
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versiteitsbibliotheken van

Göttingen en Oxford

bezocht. 

Ofschoon de Amster-

damse en Haagse aan-

pakken zeer prijzens-

waardig zijn, hebben wij

ons uiteindelijk meer

gericht op de ‘Göttingse’

werkwijze, die beter aan-

sloot bij onze wensen. Het

Göttinger Digitalizierungs

Zentrum (GDZ) werd in

1995 opgericht en werd voor

een groot deel gefinancierd door

de Deutsche Forschungs Gemein-

schaft. Het GDZ heeft naast een onder-

zoeksfunctie een belangrijke rol in de coör-

dinatie van alle Duitse retrodigitaliseringprojecten.

Wij troffen het. Het hoofd van het GDZ was even tevoren

benoemd tot hoofd van The Oxford Digital Library.8 Het

zou interessant zijn om te weten wat hij wel en wat hij niet

uit de Göttingse praktijk zou overnemen. Voor de grijs-

straat leverde dat geen nieuwe inzichten op. De kleuren-

straat zou in Oxford iets anders dan in Göttingen worden

vormgegeven. Die verandering zat hem vooral in de

gebruikte soft- en hardware.

Een en ander heeft ertoe geleid dat wij een groot deel van de

in Göttingen gehanteerde werkwijze voor de grijsstraat heb-

ben overgenomen. De technische infrastructuur was in Göt-

tingen ontwikkeld samen met een Berlijns bedrijf, het Satz

Rechenzentrum. Dit bedrijf waakt over de broncodes van de

software. Het niet vrijelijk kunnen beschikken over die

codes had in Göttingen dikwijls tot irritatie geleid, hetgeen

ons deed besluiten dit deel van de productie in eigen hand

te houden. Ook hebben wij niet gekozen voor een presenta-

tie waarbij een conversie van tiff naar gif plaatsvindt op het

moment dat een image door een bezoeker van de website

wordt opgevraagd. Onze eerder gemaakte databasekeuze

maakte die on the fly conversie ook lastig realiseerbaar.

KORTE BESCHRIJVING VAN HET TRAJECT
De handleiding voor het gehele traject van de productie-

straat telt meer dan honderd pagina’s. Hier volgt een heel

summiere samenvatting.

• Selectie. Bij de selectie van het te digitaliseren materiaal

gelden twee uitgangspunten. In beide gevallen geeft een

conservator aan of de fysieke staat van het materiaal scan-

nen toelaat. Het eerste selectiecriterium is gebaseerd op de

behoefte van de bibliotheek zelf. Kwetsbaar en kostbaar

materiaal, waarvoor vanuit het oogpunt van conservering

een kopie noodzakelijk is, wordt gedigitaliseerd. In voorko-

mende gevallen wordt dat materiaal niet meer zonder meer

geluidsmateriaal wordt bedoeld en een knop

‘annotaties’. De laatstgenoemde knop

maakt ‘gehyperlinkte’ namen en

begrippen zichtbaar (of onzicht-

baar) in de tekst. Beide knoppen

worden voorlopig niet gepre-

senteerd. Bij de mediaknop is

de reden simpel: er is nog

geen audiovisueel materi-

aal waarnaar verwezen kan

worden. De annotatie-

knop gaf te veel ruis. Aan

een oplossing wordt

gewerkt. 

Een product van dit eerste

deelproject was de databa-

se waarin al het gedigitali-

seerde materiaal zou worden

opgeslagen. Die database

moest vanzelfsprekend zo veel

mogelijk aan de geïnventariseerde

wensen voldoen. De keuze viel des-

tijds op een Access-database. Tekortko-

mingen van Access, die gedurende het traject

aan het licht kwamen, zijn opgelost.7 De database vol-

doet op dit moment uitstekend. Een keuze voor een andere

database (zoals MySQL) zou echter extra programmeer-

werk hebben voorkomen.

Op grond van het voortraject, kozen wij voor twee ‘straten’:

een voor materiaal waarbij kleur de onderscheidende factor

was, en een voor een grootschaliger productie in grijs.

Oftewel: de kleurenstraat en de grijsstraat.

Voor de grijsstraat gingen wij uit van boeken die gedrukt

waren vóór 1900. Het moest daarbij ook mogelijk zijn tijd-

schriften uit die periode en handschriftelijk materiaal te

digitaliseren, maar monografieën waren toch de hoofd-

moot. De kleurenstraat is bedoeld voor bijvoorbeeld geïllu-

mineerde handschriften en gekleurde kaarten. De kleuren-

straat is beschreven, maar nog niet in werking. Deze wordt

gefaseerd opgeleverd en wordt geïncorporeerd in het pro-

ject Gedigitaliseerde kaarten dat in juni 2004 in de produc-

tiefase is gegaan. 

Het vervolg van dit verhaal behandelt de grijsstraat en raakt

slechts nog zijdelings aan de kleurenstraat.

HET TWEEDE DEELPROJECT
Na het inventariseren van gebruikerswensen, het vormge-

ven van de website en het bouwen van de database werd

het tijd voor het tweede deelproject. Dit deel van het project

behandelde het traject vanaf de selectie van te digitaliseren

materiaal tot en met de invoer daarvan in de database. De

leidende gedachte daarbij was dat zo veel mogelijk van dat

traject geautomatiseerd diende te verlopen. 

Om het wiel niet opnieuw uit te vinden werden andere

digitaliseringprojecten bestudeerd. In Nederland werd

gekeken naar de verrichtingen van het Digitaal Productie-

centrum van de Amsterdamse UB en naar die van de

Koninklijke Bibliotheek. In het buitenland werden de uni-

Afbeelding uit Jacob Cats, ‘Silenus Alcibiadis, sive
Proteus, vitae humanae ideam, emblemate

trifariam variato, oculis subjiciens’
(Middelburg, 1618) Vol. 2, p. 45

(Collectie: Embleemboeken)
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ter inzage gegeven, maar moet de lezer zich bedienen van

de digitale kopie. Dit is niet veel anders dan de voortzetting

van een al langer bestaand beleid, waarbij dergelijk druk-

werk en handschriften werden gemicroficheerd (of ver-

filmd). Een goed voorbeeld van deze selectie is de digitali-

sering van de Utrechtse collectie pamfletten, waarmee

begin juni is aangevangen. 

Het tweede selectiecriterium is de voorspraak van derden.

Gedurende het korte bestaan van de productiestraat zijn al

drie aanvragen gehonoreerd, waaronder het digitaliseren

van embleemboeken voor het Dutch Emblem Project van Els

Stronks en Peter Boot.9 Verzoeken vanuit de Utrechtse uni-

versitaire gemeenschap krijgen voorrang.

• Voorbewerken. Het geselecteerde werk wordt door een van

de catalogiseerders van de handschriften en oude drukken

beschreven in een aanvraagformulier. Hierin worden de

metadata vastgelegd. Het formulier dient als richtlijn voor

degene die scant. Daarom is in dit formulier onder andere

een veld opgenomen waarin nauwkeurig de paginering of

foliëring moet worden opgeschreven en een veld waarin de

afwijkende paginering of foliëring wordt vermeld. Dat laat-

ste is zeker bij ouder drukwerk een noodzakelijk veld. 

• Scannen. Als de software goed is ingesteld en de gegevens

van het aanvraagformulier adequaat zijn verwerkt, is het

scannen geen ingewikkelde bezigheid meer. 

• Nabewerken. Tijdens het nabewerken vindt een steek-

proefsgewijze controle plaats (er glippen immers altijd

‘scheve’ pagina’s tussendoor). Daarna wordt de OCR en de

conversie van tiff naar gif uitgevoerd.

• Opslag. Vervolgens worden de tiff-images van het gescan-

de boek opgeslagen in het digitale archief en worden de

gif-images opgeslagen in de database met digitale boeken.

• Presentatie. De presentatie vindt nu nog uitsluitend plaats

via de website digitale boeken. Binnen afzienbare tijd zal

dit materiaal ook bereikbaar zijn via de computercatalogus

van de UBU en via Omega, het project van de UBU ter ver-

betering van toegankelijkheid en beheer voor digitale infor-

matiebronnen.

ENKELE KEUZES VOOR DE GRIJSSTRAAT
• Kwaliteitseisen. Over kwaliteitseisen is veel geschreven.

Van belang zijn bijvoorbeeld: het formaat van het origineel;

het zogenaamde smallest significant detail (vooraf dient

bepaald te worden wat het kleinste nog zichtbare detail op

een pagina moet zijn); de vraag of het om een illustratie of

om tekst gaat en of kleur de onderscheidende factor is. 

Maar er zijn veel meer factoren die hierbij een rol spelen.

Een opname op een zo hoog mogelijke resolutie zou veel

van deze problemen oplossen. Het maken van een hoge-

resolutiescan duurt echter langer en heeft een groter

bestandsformaat tot gevolg. De grenzen van een groot

bestandsformaat worden bepaald door de opslagcapaciteit

en de mogelijkheden van de gebruiker, die via het internet

met acceptabele snelheid de informatie op het scherm

moet krijgen. Een hoge resolutie heeft nauwelijks effect op

de schermpresentatie, maar is van essentieel belang bij het

maken van een print of bij inzoomen.10

Beperken wij ons nu tot de grijsscans, dan is de door

Utrecht gemaakte keuze als volgt: de standaard scans wor-

den gemaakt met een resolutie van 300 dpi in het

bestandsfor-

maat tiff. Als

de illustratie

van essentieel

belang is,

wordt de pagi-

na opgenomen

op 600 dpi.

De tiff-bestan-

den worden

opgeslagen in

het digitaal

archief en wor-

den voor de

webpresenta-

tie geconver-

teerd naar gif. 

• Hardware.

Voor de grijs-

straat is een

scanner nood-

zakelijk die

niet alleen een

hoge produc-

tiesnelheid

heeft, maar ook nog betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is.

Gebruiksvriendelijk voor degene die de scans maakt, maar

niet in de laatste plaats ook vriendelijk voor het te scannen

materiaal. Er is een aantal scanners getest en van andere

scanners zijn de testresultaten bekeken. De voor onze doel-

einden als beste getest was de Zeutschel OS 7000. Wij

werken er nu bijna een jaar mee. Een klein nadeel is dat

het boek tijdens de opname licht tegen een glasplaat aange-

drukt wordt. Grote voordelen zijn bedrijfszekerheid, opna-

mesnelheid en gebruikersgemak van de software. 

• Software. Voor de scanner wordt gebruikgemaakt van de

meegeleverde software en voor de conversie wordt Adobe

Photoshop gebruikt. De workflow van de grijsstraat wordt

begeleid door software die de UBU zelf ontwikkeld heeft.

• Optical Character Recognition (OCR). Om ook in de tekst

op gescande afbeeldingen te kunnen zoeken, moet die com-

puterleesbaar gemaakt worden. Daarvoor maken wij

gebruik van ABBYY Finereader. Deze software voor Optical

Character Recognition (OCR) voldoet goed voor het in het

romeinse lettertype gedrukte materiaal. 

De OCR van de teksten die met het gotische lettertype – in

de Duitstalige gebieden ook Fraktur genoemd – zijn

gedrukt, zijn volstrekt onleesbaar. Totdat er een beter pro-

gramma op de markt is, beperken wij onze OCR-activiteiten

tot het met het romeinse lettertype gedrukte materiaal. Hoe-

wel het gotische lettertype in de Nederlanden tot ongeveer

1700 een gangbaar lettertype was, hebben wij onze hoop

voor de ontwikkeling van een goed werkend programma

gericht op de Duitse taalgebieden waar – in ieder geval in

Duitsland – nog tot in de vroege jaren 1940 deze Fraktur

werd gebruikt. ABBYY Finereader heeft sinds korte tijd een

Fraktur-applicatie. Die applicatie wordt nader onderzocht,

Titelpagina van Martin Luther, ‘Eyn Brieff an die
Christen ym Nidder land’ (Wittenberg, 1523)
(Collectie: Utrechtse pamfletten)
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neemt merkbaar toe. Digitale beschikbaarstelling blijkt een

uitstekende manier om kostbaar en kwetsbaar materiaal

altijd en overal te kunnen gebruiken. Twee ‘doctoraal-

seminars’ over De wereld van Peter Stuyvesant hebben

geleerd dat het gebruik van digitale bronnen binnen een

digitale leeromgeving de mogelijkheden van bestudering

kan verdiepen en verbreden.12 Met de productiestraat heeft

de UBU een manier gevonden om op gestructureerde en

grotendeels geautomatiseerde wijze bijzondere collecties te

digitaliseren. De website is zodanig vormgegeven dat de

structuur en de functionaliteit van een fysiek boek gehand-

haafd zijn. De relatief kleine bestandsformaten maken een

snelle navigatie mogelijk.

Met de 130 tot dusverre gedigitaliseerde boeken levert de

UBU nog slechts een zeer bescheiden bijdrage aan de mas-

sadigitalisering. Dit heeft naast capaciteitsbeperkingen voor-

al te maken met de keuze voor het te digitaliseren materiaal,

dat geen massale aanpak verdraagt. Maar de infrastructuur

is nu aanwezig en de database wordt gestaag gevuld. 

Noten

1. Zie voor een overzicht van alle presentaties de website

http://www.cs.uu.nl/events/dech1999/dech.htm.

2. De projecten Weyerman en Stuyvesant zijn raadpleegbaar via

http://www.library.uu.nl/digiboeken/weyerman/weyerman.html en

http://stuyvesant.library.uu.nl/.

3. Frits Ankersmit & Hans Mulder, MEDOC. A Method for Digitizing and

Disclosing Special Collections. Utrecht, Utrecht University Library, Depart-

ment of Special Collections, 1999. Dit werk is digitaal beschikbaar via

http://www.uu.nl/uupublish/content/medoc.PDF.

4. Kenney, Anne and Oya Rieger (eds.), Moving Theory into Practice : Digi-

tal Imaging for Libraries and Archives (Mountain View CA : Research Libra-

ries Group, 2000).

5. Zie voor het resultaat de website Digitale Bijzondere Collecties van de UB

Utrecht http://digbijzcoll.library.uu.nl/nl/default.asp.

6. De begrippen scannen en digitaliseren worden vaak door elkaar

gehaald. Met scannen wordt hier de opname met een scanner van een ori-

gineel bedoeld. Onder digitaliseren verstaan we hier het hele proces vanaf

de selectie tot en met de opslag en presentatie.

7. Een probleem bleek bijvoorbeeld de grenzen van de database als het

ging om de combinatie van images en tekst.

8. Norbert Lossau is inmiddels directeur van de Universiteitsbibliotheek

van Bielefeld.

9. De url van het Dutch Emblem Project is: http://emblems.let.uu.nl/

emblems/html/.

10. Diverse onderzoeksresultaten op het terrein van de digitalisering van

bibliotheek- en archiefmateriaal zijn gepubliceerd in het in noot 4

genoemde werk Moving Theory into Practice. In dit boek wordt onder meer

ingegaan op de kwaliteitseisen van de digitale afbeelding (passim) en de

beoordeling van scanners (p. 40-41). Uitgangspunt bij de beoordeling van

hardware en software is de combinatie van kwaliteit, snelheid, betrouw-

baarheid en gebruikersgemak.

11. Zie over The Making of America: http://www.hti.umich.edu/m/moagrp/.

12. Zie voor een overzicht over het gebruik van digitale historische infor-

matie: L. J. McCrank, Historical Information Science : An Emerging Unidis-

cipline (Medford N.J., 2001).

Drs. Hans Mulder is conservator gedrukte werken bij de Universiteitsbi-
bliotheek Utrecht.

maar de eerste testresultaten zijn nog niet hoopgevend. 

Als standaarddienstverlening worden de OCR-uitkomsten

niet door ons gecontroleerd. Een controle is natuurlijk wel

mogelijk, maar optioneel. Vooralsnog stellen wij ons op het

standpunt dat de verdere verrijking van het gedigitaliseerde

materiaal, waartoe ook OCR-controle volgens ons gerekend

moet worden, geen bibliotheektaak is. De verrijking kan

veel beter worden uitgevoerd door de deskundige gebrui-

kers, zoals onderzoekers, docenten en studenten.

• Keuze voor de aard van het te scannen materiaal. De pro-

ductiestraat is ontworpen om kwetsbaar boekmateriaal te

scannen. Een manuscript dat uit losse vellen bestaat, kan

wel met de Zeutschel worden gescand, maar dat is niet aan

te bevelen. Hoewel wij het tot nog toe niet hebben toege-

past, is de productiestraat zo ontwikkeld dat ook elders ge-

scand materiaal eenvoudig in de workflow kan worden

ingevoerd. In dat geval wordt het materiaal ‘behandeld’ tij-

dens de voor- en nabewerking.

Om het copyrightprobleem te ontlopen is ervoor gekozen

om de digitalisering zo veel mogelijk te beperken tot de

handschriften en het vóór 1900 gedrukte materiaal.

KOSTEN
Digitaliseren hoeft niet duur te zijn. Een opname met een

digitale huis-, tuin- en keukencamera kost niet veel en dat

geldt eveneens voor een scan met een flatbed scanner van

50 euro. Alles hangt af van het doel: wat moet er met het

gedigitaliseerde materiaal gebeuren? Dient het als kopie

van een pagina, dan volstaat het kiekje. Moet echter het

boek in zijn geheel in een database worden opgenomen,

moeten er conserveringskopieën worden gemaakt, moet

het goed navigeerbaar zijn en mag het origineel bovendien

niet te lijden hebben van de opname? Als we dat allemaal

willen, kost het meer. De kwaliteit van de scan is vanzelf-

sprekend ook van invloed op de kosten. Die kwaliteit stelt

eisen aan de apparatuur en aan het personeel. 

Voor de keuzes die de UBU in de grijsstraat heeft gemaakt,

kan ik een prijsindicatie geven. Tijdens dit project zijn kos-

ten vergeleken, waarbij intern en extern gescand werd. Het

uitgangspunt daarbij was het scannen van een gebonden

boek. De rest van de digitaliseringactiviteiten, zoals selec-

tie, voor- en nabewerking etcetera, moest intern worden

uitgevoerd. Ik kwam daarbij op een verschil in het voordeel

van intern scannen van bijna 0,50 euro per opname.

Uitgaande van een jaarproductie van 66.000 images

kwam ik op een totaalbedrag van 1,27 euro per pagina

(prijspeil 2002). In dat bedrag zijn kosten meegenomen

voor personeel, afschrijving van de apparatuur en onder-

houd van soft- en hardware. Dit verschil in kosten wordt

uiteraard bepaald door de in Utrecht gemaakte keuzes. Als

bijvoorbeeld negentiende-eeuwse tijdschriften worden

gedigitaliseerd, zoals bij het project The Making of America,

dan kan het scannen veel goedkoper worden uitbesteed.11

De jaargangen kunnen uit hun band worden gehaald en de

losse pagina’s kunnen met een scanner die gebruik maakt

van een ‘feeder’ razendsnel worden gescand. 

GEEN MASSALE AANPAK
De vraag naar digitalisering van bijzondere collecties


