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1. Inleiding 

Met retrospectieve conversie of retroconversie wordt de omzetting bedoeld van records uit 
manueel tot stand gekomen catalogi of bibliografieën naar een door de computer leesbare en 
hanteerbare vorm. Catalogen uit het pre-automatiseringstijdperk kunnen in boekvorm of op 
microfilm voorkomen, maar meestal gaat het om steekkaartenbakken. Verdwijning van deze 
oude werkinstrumenten hoeft niet noodzakelijk beoogd te worden, daar zij een waardevolle 
archieffunctie kunnen vervullen. Ook in de Gentse universiteitsbibliotheek is de conversie 
van een steekkaartencatalogus aan de orde. De aandacht zal zich in dit vertoog dan ook 
toespitsen op deze toonaangevende categorie. 
Onder de methodes voor retroconversie kunnen we vier principieel verschillende soorten 
onderscheiden. 1 De eerste is retrocatalogisering, waarbij records uit het niets worden 
gecreëerd met behulp van geautomatiseerde mechanismen, in hetzelfde formaat en met 
hetzelfde informatiegehalte als de bestaande OPAC van de bibliotheek. De tweede optie 
behelst retroconversie door handmatige invoer. In dit geval wordt de informatie van de steek
kaarten overgetypt en rechtstreeks ingebracht met de input tools van het automatiserings
systeem van de bibliotheek, doorgaans zonder informatie toe te voegen die men niet in de 
oude catalogus aantreft. Er worden wel veranderingen aangebracht om de informatie in 
overeenstemming te brengen met de formele regels van het doelformaat De derde optie is 
retroconversie door middel van scannen en OCR ( optical character recognition ), waarbij de 
inhoud van de gescande images herkend en geconverteerd wordt naar computercodes. 
Desgevallend kunnen de gedigitaliseerde records automatisch voorzien worden van tags vóór 
de omzetting naar het definitieve formaat. Als vierde mogelijkheid kan de retrospectieve 
conversie ook geschieden door de oude records te vervangen door bestaande, computer
leesbare records die naar dezelfde werken verwijzen. Die worden geleverd door conversie
firma's zoals het Amerikaanse OCLC (Online Computer Library Centre) of door producenten 
van nationale bibliografieën. In de praktijk bestaan er allerlei tussensoorten en varianten op 
deze methodes. Zo zullen we het in paragraaf 3 hebben over projecten waarin de steekkaarten 
enkel gescand worden en de images geïndexeerd op hoofdwoord, met bijvoorbeeld entries om 
de 50 items, waartussen dan gescrold kan worden. Deze werkwijze levert sneller resultaat op 
en kan als aanloop dienen naar verdergaande conversie. 
Wat de strategie ook moge wezen, de motieven voor retroconversie liggen steeds in dezelfde 
lijn. De groei van de bibliotheekautomatisering en het succes van gebruiksvriendelijke online 
catalogi met geïntegreerde administratieve faciliteiten hebben de vraag naar retroconversie 
van de oudere delen van de catalogi steeds prangender gemaakt. De gebruikers worden meer 
en meer vertrouwd met de nieuwe media en vele waardevolle boeken die niet in machine
leesbare vorm geregistreerd zij~ worden minder "zichtbaar", zodat de gebruikswaarde en het 
rendement van de collectie dreigen te devalueren. 2 Bovendien is er een groot verschil tussen 
de kosten van geautomatiseerde afbandeling van ontleningen en andere administratieve 

1 Cf. Niels Erik Wille, Retroconversion of Older Card Catalogues using OCR and Automatic Formatting. Project 
Overview and Final Report, FACIT Technica/ Report no. 5, Kopenhagen, november 1996, p. 23 . Dit rapport is in 
PDF-formaat te vinden op http://www.komm.ruc.dk/FACIT 
2 Ter illustratie kan ik verwijzen naar het slotakkoord van het voorwoord van Barry Bioomfield en Bernard 
Naylor in Philip Bryant, Making the Most of our Libraries. The Report of two Studies on the Retrospective 
Conversion of Library Catalogues in the United Kingdom. and the Need for a National Strategy. British Library 
Research and Jnnovation Report 53, British Library Research and Innovation Centre, 1997, p. X : "The 
consequences for research, especially in the humanities and social sciences, will be serious and will prevent the full 
use ofthe unrivalled resources in our aften 'unknown' and frequently underutilised library collections. We cannot 
afford to waste them." 



routinetaken enerzijds en de kosten van manuele uitvoering ervan anderzijds. Om de 
investeringen in moderne technologie maximaal te laten renderen, is het dus van groot belang 
zoveel mogelijk records te digitaliseren. De ontwikkeling van netwerken en elektronische 
bestelsystemen versterken deze behoefte. Sinds de invoering van on line catalogen zijn 
bibliotheken dan ook op zoek gegaan naar retroconversiemethodes met uitgebalanceerde 
kosten en baten. 
Op verschillende niveaus - regionaal, nationaal, Europees - tracht men de conversie ook in 
samenwerkingsverband te volbrengen. In een recent rapport uit de Britse bibliotheeksector 
wordt in dat verband een onderscheid gemaakt tussen " local benefits" en " resource sharing 
benefits". 3 Onder plaatselijke voordelen verstaat men een grotere toegankelijkheid van de 
collectie, integratie van oudere en meer recente catalogi met betere dienstverlening en 
eenvoudiger administratie tot gevolg, een beter rendement en minder overbelast inter
bibliothecair leenverkeer. Gezamenlijke voordelen bestaan erin dat voor onderzoekers de weg 
wordt vrijgemaakt naar onbekende, zeldzame of unieke werken, dat ontleningen rationeler 
gespreid kunnen worden over verschillende bibliotheken, dat stappen ondernomen kunnen 
worden in de richting van een gezamenlijk management inzake acquisitie, preservatie en 
verwijdering van werken en dat een duidelijker beeld kan ontstaan van de nationale 
bibliografische rijkdom. In Groot-Brittannië wachten naar schatting meer dan 50 miljoen 
records op conversie. Talrijke wetenschappelijke en openbare bibliotheken trachten nu de 
handen in elkaar te slaan om op nationaal niveau een gezamenlijk en gecoördineerd 
conversiebeleid uit te stippelen. Niettemin onderzoeken de meeste westerse bibliotheken op 
persoonlijke titel welke technologische oplossing het best beantwoordt aan hun profiel, 
budget en behoeften. 

2. Scannen en OCR : technologie in opmars 

De OCR-software maakt een evolutie door met steeds verder reikende mogelijkheden. Het 
hoeft dan ook niet te verwonderen dat een consortium van Deense, Italiaanse en Griekse 
bibliotheken recentelijk de geschiktheid heeft onderzocht van steekkaartencatalogi om 
geconverteerd te worden naar OPAC's met behulp van scannen, OCR en automatische 
formattering naar een bibliografisch standaardformaat zoals UNIMARC. Dit gebeurde in het 
kader van het FACIT -project (Fast Automated Conversion with Integrated Tools) dat liep van 
1993 tot 1996 en gesteund werd door het Telernatics-programma van de Europese 
Commissie. Dit resulteerde ook in het ontwerpen van een prototype voor automatische 
formattering, als actieve bijdrage tot de ontwikkeling van instrumenten voor snelle en relatief 
goedkope conversie op grote schaal van kaartjes in verschillende formaten en uit verschil
lende periodes. 4 Uit het onderzoek is vooral gebleken dat ondanks de aanzienlijke technische 
verbeteringen de snelheid en kwaliteit van de OCR de Achilleshiel blijven van de scan- en 
OCR-methode : hiermee valt of staat de haalbaarheid van deze aanpak. 5 Aan de basis ligt 
vooral de toestand van de kaartjes, die ongeschikt werden bevonden wanneer ze vergeeld, 
beschadigd, bevlekt of oneffen waren of wanneer de tekst handgeschreven was of gedrukt met 
behulp van schrijfmachines met linten van uiteenlopende kwaliteit. Er deden zich voorts ook 
moeilijkheden voor wanneer verschillende oude, niet-gestandaardiseerde lettertypes waren 

3 Cf Bryant (1997), p. 2. 
4 Cf. Wille ( 1996). Het prototype is eveneens te vinden op http://www.komm.ruc.dk/FACIT in ZIP-formaat. 
5 Cf Wille ( 1996), p. 1, en René van Herik, Scanning en het conversieproces, Open 28 (2), 1996, p. 46 : "Het 
conversieproces kan als een keten beschouwd worden, waarbij de zwakste schakel de kracht van de totale keten 
bepaalt." 
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gehanteerd. Bovendien ondersteunde de meerderheid van de geteste OCR-pakketten slechts 8-
bit ASCII tekensets, d.w.z. niet meer dan 256 verschillende tekens. Onder meer voor de Oud
griekse polytonische lettertekens betekende dit een ernstige beperking. Een accurate 
weergave van elk specifiek teken veronderstelt een 16-bit set zoals UNICODE, een 
subcategorie van ISO 10646-1.6 

Om de geschiktheid van een concrete catalogus te toetsen zijn evenwel uitgebreide tests 
nodig, waarbij eventueel ook gebruik kan worden gemaakt van dure, op maat gemaakte OCR
software. In het bijzonder dient men te letten op de snelheid en nauwkeurigheid waarmee 
individuele letters worden herkend en op de soorten lettertekens die de software aankan. Bij 
de meeste pakketten worden ook gesofisticeerde herkenningsalgoritmen meegeleverd, evenals 
nabewerkingsmodules met woordenboeken en taalspecifieke regels omtrent herkenbare 
tekens en de volgorde waarin ze mogen voorkomen. Door de meertaligheid van vele catalogi 
zijn die spellingscontroletechnieken echter niet altijd even nuttig met het oog op batch
bewerking. Daarenboven komen gespecialiseerde termen vaak niet voor in de gehanteerde 
woordenboeken. Bij de evaluatie van OCR-pakketten wordt dan ook vaker gekeken naar de 
letter-voor-letter herkenning. 
In feite worden er op het gebied van herkenningswijze twee fundamentele technologieën 
onderscheiden. 7 Aan de ene kant is er patroonherkenning (matrix matching of template 
matching) waarbij het image van elke letter uit het ge scande document door het systeem 
vergeleken wordt met de voorgeprogrammeerde sjablonen van alle lettertekens, totdat een 
exacte match wordt gevonden. Deze aanpak levert snelle en goede resultaten op en is relatief 
goedkoop, maar als de software niet voorbereid is op bepaalde specifieke lettertypes, kan het 
aanleren daarvan veel tijd kosten. Voor elk lettertype in elke lettergrootte is namelijk een set 
van een tachtigtal sjablonen nodig om enkel maar al overweg te kunnen met hoofdletters, 
kleine letters, cijfers, punctuatie en andere courante symbolen. Elk nieuw teken moet 
afzonderlijk aangeleerd worden, wat in principe betekent dat ook niet-Latijnse tekens getraind 
kunnen worden. Vaak kent dergelijke software evenwel niet meer dan een beperkt aantal 
populaire lettertypes en -groottes en is ze vooral geschikt voor materiaal in een voorspelbaar 
formaat, bijvoorbeeld documenten die met dezelfde soort typemachine zijn opgesteld. 
Het andere, meer flexibele type van technologie draagt de naam eigenschapsherkenning 
(feature analysis of topological analysis), omdat de software een beschrijving bevat van de 
vorm van elke letter uit het alfabet. De letters van het behandelde document worden geïdenti
ficeerd op basis van hun algemene kenmerken, ongeacht de verschillen tussen de lettertypes. 
Vaak kan deze software ook getraind worden om ongewone tekens te herkennen en zijn er 
ook mogelijkheden om de lay-out8 te herkennen en zelfs te handhaven. Normaal kunnen niet
herkende tekens echter enkel maar getraind worden als ze fundamenteel afwijken van de 
herkenbare tekens en als ze tot het moderne Latijnse schrift behoren. 
De bovengenoemde systemen kunnen ook gecombineerd worden in de zogenaamde self
assertion technology (SA T). Die gaat ervan uit dat op een te verwerken bladzijde slechts een 
beperkte hoeveelheid lettertypes voorkomt en hanteert eerst de meer algemene methode van 
eigenschapsherkenning om de lettertekens te identificeren. Met de vormen van de letters die 
herkend worden met een hoge graad van betrouwbaarheid, legt het systeem vervolgens een 
databank aan. Die wordt dan ingeschakeld om de identiteit van de rest van de letters vast te 
stellen door middel van patroonherkenning. Als een pagina bijvoorbeeld twee keer een letter 

6 Cf Wille ( 1996), p. 15 . 
7 Cf. van Ho rik ( 1996), pp. 46-4 7, en http ://www.recognita.hu/whatitis.htm 
8 Met zogenaamde page recognition worden lettertypewisselingen., tekstkolommen, regelafstanden, kantlijn
instellingen, cursiveringen, onderstr~pingen., vetmarkeringen en andere aspecten van de paginaopmaak herkend. 

3 



. .. 

'A' bevat van hetzelfde lettertype en als één ervan een gebroken vorm heeft, zal alleen de 
ongebroken 'A' bij de eerste bewerking met grote zekerheid herkend worden en opgenomen 
worden in de databank. Bij de tweede zal de patroonherkenningstechnologie een equivalentie 
vaststellen tussen beide tekens, zodat ook de gebroken 'A' geïdentificeerd kan worden. 
Waar het uiteindelijk om te doen is, is de beperking van de hoeveelheid OCR-fouten. Uit het 
eindrapport van het FACIT -project kunnen we afleiden dat proeven met toenmalige OCR
software met getrainde lettertypes maar zonder nabewerking in een bijna constant gemiddelde 
van 98 o/o juistheid uitmondden. Reeds in een studie van 1992 beschouwt van Horik dit 

· percentage als de grens waaronder de prestaties van een OCR-programma onvoldoende zijn. 9 

Die 98 o/o resulteerde immers toch nog in 4 tot 6 fouten per kaartje. De foutenlast liep echter 
nog op bij steekkaarten die in mindere staat verkeerden. Dit bleek ook recent nog uit een 
weliswaar beperkte test in de Gentse universiteitsbibliotheek. 
De software blijft evenwel snel evolueren. OmniPage Pro 8. 0 van Caere zou naar verluidt 
meer dan 99 °/o exactheid kunnen bereiken voor documenten van hoge kwaliteit met 
standaard lettertypes.10 Een grondig onderzoek van PC Magazine 11 wees uit dat OmniPage 
gemiddeld 97,6 o/o haalt. Hoewel het zeker nog niet vlekkeloos verloopt, kan deze software 
documenten van povere kwaliteit toch al beter herkennen en biedt ze degelijke correctie
modules aan, waarbij verdachte tekens opgelicht worden, verbeteringen gesuggereerd worden 
en het originele image ter vergelijking op het scherm wordt getoond. In een derde kolom 
verschijnt een preview van elke pagina met de automatisch of manueel afgebakende 
herkenningszones . Batch-bewerking functioneert uitstekend doordat scanning, OCR en 
editering simultaan kunnen gebeuren. OmniPage biedt ook de meeste opties en de beste 
interface. De adviesprijs bedraagt ongeveer 17500 F. 
Presto! OCR Pro 3.0 van NewSoft kan met een precisie van 98,7 o/o uitpakken en kost met 
3500 F vijf keer minder dan OmniPage. Deze software presteert wel iets minder goed op het 
gebied van batch-processing, maar biedt een unieke netwerkondersteuning : een server kan 
ingescande images ontvangen van een PC, ze voor OCR doorsturen naar elient PC's en de 
resultaten automatisch compileren. Presto kan nieuwe symbolen en niet-Latijnse alfabetten 
leren, net als OmniPage en TextBridge, en is slechts een drietal seconden trager dan deze 
concurrenten. 
TextBridge Pro 98 van ScanSoft (Xerox) werd door PC Magazine bekroond als beste koop. 
Dit oordeel was voornamelijk gebaseerd op de nauwkeurigheid van 98,8 o/o en op de zeer 
goede formaatherkenning en editeringsmogelijkheden met spellingscontrole en trainings
module. Voor batch-bewerking kwam het programma minder goed uit de verf. TextBridge is 
met 2800 F nog eens 20 o/o goedkoper dan Presto. 
Het dure Recognita Plus 3.2 (21000 F) van Caere moet het vooral van zijn meertaligheid 
hebben : het programma kan 75 tot zelfs 107 verschillende talen herkennen. Het haalt 97,2 %, 
maar kan getraind worden met specifieke tekens of volledige sessies om grotere nauwkeurig
heid te bereiken. Documenten met complexe opmaakelementen zoals tabellen en kolommen 
veroorzaken ernstige problemen. 

9 Cf René van Horik, Van beeldpunt tot betekenis. Scanning en optische tekenherkenning van gedrukt historisch 
bronnenmateriaal : achtergronden en mo2elijkheden, Amsterda.m, 1992, p. 134. 
10 Dat zulke prestaties mogelijk zijn, bewees de conversie van de Belgische Bibliografie, die in zeer goede staat 
verkeerde en een vrij homogeen formaat vertoonde, door het Franse Jouve, waarbij 99,8 % -na post-processing 
weliswaar- als norm was vooropgesteld (cf infra). 
11 Cf. David Haskin, Word for Word, PC Magazine 17 (2), 20 januari 1998, pp. 189-205, of http://www.zdnet. 
com/pcmag/features/ocr/sb2.htm. In minder recente tests ( cf. van Horik ( 1992), pp. 41-65) kwamen ook enkele 
peperdure programma's aan bod met een hoge verwerkingssnelheid, zoals Gigaread van iBS, of met talrijke 
aanpasbare parameters en trainingsmodules, zoals Kurzweil van Xerox. 

4 



/ 

Voor batch-conversie in de RUG-bibliotheek vormt de meertaligheid van de catalogus 
ongetwijfeld één van de grote struikelblokken. De tests wezen echter uit dat het vooral de 
wisselende kwaliteit van de druk was die fouten veroorzaakte. Meermaals deed er zich een 
ritueel patroon voor : zo werd de hoofdletter "W', die met de pink - de vinger waarmee men 
het minst kracht kan uitoefenen - is getypt en daardoor vaak ietwat gebroken is, bijna 
consequent verkeerd herkend. De instelling van de juiste taal kon daar niet veel aan 
veranderen. Sommige records bevatten zelf al een verscheidenheid aan talen, bijvoorbeeld in 
het geval van een Engelse commentaar over een Latijns werk. Bovendien brengen ook vele 
eigennamen de OCR in moeilijkheden. 
Om al deze euvelen zo goed mogelijk te verhelpen, bestaan er naast manuele verbetering twee 
essentiële oplossingsmetbodes : beeldbewerking12 in de voorbewerkingsfase en automatische 
foutendetectie en -correctie in de nabewerkingstàse. Met beeldbewerking worden operaties 
bedoeld die de OCR-software uitvoert voordat de bitmap gelezen wordt. Wellicht moeten 
voor het oplossen van de problemen die zich voordoen bij het automatisch lezen van oude 
steekkaarten specifieke programma's geschreven worden, net zoals bij vele oude historische 
bronnen het geval is. Digitale beeldverwerkingstechnieken die relevant zijn voor de 
herkenning van dergelijke complexe documenten zijn beeldverbetering (image enhancement), 
beeldrestauratie (image restauratwn) en beeldanalyse (image analysis). Met beeldverbetering 
tracht men de bruikbaarheid van beeldbestanden te verhogen. Dit behelst vooral de 
verwijdering van ruis, beeldinformatie die geen deel uitmaakt van de te herkennen tekens . 
Met behulp van smoorhing-technieken bijvoorbeeld kunnen pixels in een vloeiende lijn 
geplaatst worden met de omringende pixels. Met filtering-technieken verwijdert men dubbele 
beeldpunten en andere storende elementen uit het beeldbestand. Deskewing-algoritmen 
corrigeren de helling van tekens, woorden of regels. Reeds tijdens het scanproces kunnen ook 
veranderingen in de contrast- en helderheidsinstellingen tot betere effecten leiden. Bestanden 
met 8-bit grijswaarden laten nog meer mogelijkheden toe voor beeldmanipulatie, voor het 
wegfilteren van vlekken bijvoorbeeld, maar er is dan ook meer opslagruimte vereist Voor de 
optische tekenherkenning wordt het image nadien naar een 1-bit zwart-wit bitmap omgezet 
door het gebruik van een drempelwaarde. 13 Beeldrestauratie van haar kant heeft tot doel het 
gescande beeld zoveel mogelijk te laten lijken op het origineel. Gebroken tekens in het 
oorspronkelijke document kunnen er namelijk voor zorgen dat in de bitmap pixels ontbreken, 
zodat die tekens onleesbaar worden voor OCR-algoritmen. Door middel van speciale 
productiemethodes kunnen de tekens gerestaureerd worden. Beeldanalyse ten slotte ligt 
eigenlijk aan de basis van de optische tekenherkenning zelf. Uit het image van het document 
worden lettertekens afgeleid en weergegeven in computercodes, meestal ASCII. 
Wat de nabewerkingsfase betreft, verwijzen we naar een onderdeel van het FACIT-project dat 
erin bestond een systeem te ontwerpen voor automatische detectie en correctie van OCR
fouten. 14 De methodologie daarvoor was gebaseerd op de statistische analyse van verkeerd 
herkende of niet-herkende tekens en op het opsporen en onderzoeken van letters of 
combinaties van letters die uitnodigen tot misinterpretatie. Lettervormen die regelmatig 
verward bleken te worden, waren "1 ', "l' (el) en "I' (hoofdletter i); ' c', 'C' en 'e'; "5' en ' S' . 
Door slechte drukkwaliteit of verkeerde instelling van helderheid of contrast bij het scannen 

12 Dit aspect komt uitgebreid aan bod in van Horik (1992), pp. 23-30. Dat het daarbij gaat om historische bronnen 
die minstens evenveel problemen stellen als oude steekkaanen, maakt deze studie extra interessant. 
13 Bij veel scanners komt het kiezen van de drempelwaarde neer op het instellen van de intensiteit. Alle waarden 
onder de drempel worden omgezet naar de waarde 0, alle waarden boven de drempel naar de waarde 1, d.w.z. 
vastgelegd in één enkele bit. Cf Cees van der Woude, Kunt u dit even scannen ? Scanning : techniek en 
mogelijkheden, Open 26 (2), 1994, p. 361 , en van Horik ( 1992), p. 27. 
14 Cf Wille (1996), pp. 17-19. 
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ontstonden ligaturen die meestal niet herkend werden, evenals gebroken lettertekens zoals 
'm' of 'in' in plaats van 'm', 'lc' in plaats van 'k' en 'I.' in plaats van 'L'. Een andere 
courante fout was het toevoegen of weglaten van spaties, vooral bij proportionele 
lettervormen, maar soms ook bij lettervormen met een vaste breedte. Ook de kwaliteit van de 
kaartjes en van de beïnkting en het gebruik van verschillende lettertypes beïnvloedden zoals 
verwacht de nauwkeurigheid van de herkenning. Volgens het FACIT -eindrapport vindt de 
retroconversie van meertalige catalogi maar weinig baat bij de post-processing-faciliteiten 
van de meeste OCR-software, omdat ze meestal gebruik maken van eentalige woordenboeken 
en gelijkaardige taalspecifieke instrumenten. Deze bevinding stemt overeen met de reeds 
vernoemde testresultaten van de Gentse Centrale Bibliotheek. Het is immers niet ongewoon 
in de catalogi van academische of nationale bibliotheken een tien- of vijftiental verschillende 
talen aan te treffen. Mogelijkheden om statistische informatie omtrent OCR-fouten aan te 
wenden om via woordenboekopzoekingen automatisch potentiële matches te vinden, zijn in 
het FACIT -prototype nog niet geïmplementeerd. In ieder geval wordt er geopperd dat men in 
de richting moet gaan van een vereenvoudiging en verbetering van het correctieproces door 
schermweergave van de originele steekkaart naast de geconverteerde tekst en door spellings
controleprogramma's gebaseerd op lexica die de gebruiker kan uitbouwen en op informatie 
over typische fouten die door de gebruiker wordt aangebracht. Hoewel het onderzoek 
allerminst stilvalt 15

, lijkt volautomatische foutencorrectie voorlopig nog toekomstmuziek. 
Niettemin mogen we niet uit het oog verliezen dat OCR-uitvoer met de juiste programmatuur 
of met macro ' s automatisch of halfautomatisch zodanig bewerkt kan worden dat vele 
standaardfouten relatief snel en eenvoudig verwijderd worden. Daarnaast is er steeds meer 
software die de negatieve invloed van herkenningsfouten op het resultaat van zoekopdrachten 
kan omzeilen. 16 Standaard zijn natuurlijk case insensitivity, waarbij geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters, het negeren van interpunctie en het niet apart 
onderscheiden van diacritische tekens. Een meer recente techniek is fu:::::y match retrieval, 
waarbij spellingsfouten tot op zekere hoogte worden genegeerd. Belangrijke producenten van 
jic::y match algoritmen zijn Excalibur, het Nederlandse ZyLAB en het Israëlische Iota 
Industries. 
Een laatste aspect dat nadere aandacht verdient, is de herkenning van handschrift. We hebben 
het hier niet over on fine handwrzting recognition, i.e. herkenning van de tekens terwijl ze 
geschreven worden, maar over of! fine handwriting recognition, tekenherkenning nadat een 
document met geschreven tekens gedigitaliseerd is. Vooral het onderzoek naar de herkenning 
van het doordeweekse, cursieve schrift is meer en meer geëvolueerd in de richting van het 
herkennen van woorden of woordeenheden in plaats van afzonderlijke letters. 17 Dit gebeurt 
vooral op basis van woordenlijsten van de taal waarin de tekst geschreven is. Belangrijk is 
ook de ontwikkeling van zogenaamde neurale netwerken voor het automatisch herkennen van 
zowel gedrukt schrift als handschrift. Deze vormen van artificiële intelligentie bestaan uit een 
web van onderling met elkaar verbonden, gesimuleerde neuronen die het, zoals voor het 
menselijk brein, mogelijk maken associaties en generalisaties tot stand te brengen. Voor het 
ogenblik zijn er echter nog altijd maar weinig werkbare oplossingen op de markt. René van 

15 Vermeldenswaardig is onder meer het Europese DELICAT -project ( cf. infra) . Cf. ook Joehen Hüfher, 
Steigerung der Erkennungsgenauigkeit durch maschinellen Abgleich verschiedener durch OCR erzeugter 
Volltexte, Nachrichtenfür Dokumentation 48 (2), 1997, pp . 79-85 . 
16 Cf. Wim de Natris en Lucas V eeger, Al dan niet getikt. Scannen en OCR versus handmatige invoer, Informatie 
Professional 1 ( 4 ), 1997, p. 17. 
17 Cf Charles C. Tappen, Ching Y. Suen en Toru Wakahara, The state of the art in on-line handwriting 
recognition, IEEE Transactions on Pattem Analysis coui Machine Intelligence 12 (8), 1990, pp . 787-808, en van 
Honk ( 1992), p. 34. 
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Horik vermeldt wel enkele opmerkelijke resultaten van het geheimzinnige Optiram. 18 Dit 
Amerikaanse systeem zou in staat zijn naast Latijnse tekens in hoofdletters en kleine letters en 
naast alle gangbare Europese accenten en diacritische tekens, ook alle speciale tekens van de 
meeste toetsenborden, superscript en subscript tekens, wiskundige symbolen, Grieks en 
misschien zelfs al Cyrillisch en Hebreeuws te herkennen. Het zou ook over een 
leermogelijkheid beschikken waarmee de herkenning van een bepaald handschrift verbeterd 
kan worden, en over beeldverbeteringstechnieken. Over het leesalgoritme van Optiram is 
nauwelUks iets bekend. Ook recentere artikels bevestigen dat het handschriftonderzoek 
vorderingen maakt, maar dat er nog heel wat moeilijkheden te overwinnen zijn. 19 

3. OCR : de proef op de som 

In het kader van de studie van René van Horik uit 1992 werden een aantal leesproeven 
uitgevoerd op oude documenten met uiteenlopende kenmerken qua kwaliteit, formaat en 
lettertypes. Gezien de toenmalige technische stand van zaken werd daarbij wel geen beroep 
gedaan op hogesnelheidsscanners en geavanceerde documentdoorvoerapparatuur, die meer 
dan 10000 documenten per uur konden verwerken, maar enkel cijfers en letters van een 
behoorlijke kwaliteit zonder moeite konden lezen. Vermits accuratesse voor het onderzoek 
belangrijker was dan snelheid, werd OCR-software geselecteerd die losgekoppeld was van de 
overige delen van het conversiesysteem. Belangrijke variabelen waren de scanner
instellingen20, het leesalgoritme van het OCR-pakket21 en de uitvoer van het programma. Wat 
het laatste element betreft, ging men na of er systeemstatistieken22 voorhanden waren om de 
uitkomsten met elkaar te vergelijken, en of er bijkomende faciliteiten waren zoals auto
matische spellingscontroleen gebruik van getrainde tekens. 
Uit de scanproeven23 bleek onder meer dat met Kurzweil K5200 een pagina van een 
document met Oudgotisch lettertype, dansende regels en onregelmatige spatiëring interactief 
in ongeveer 25 minuten gelezen en gecorrigeerd kon worden. Afkortingsstreepjes zoals voor 
een ' m ' aan het woordeinde konden aangeleerd worden, maar werden niet consequent 
herkend. Om zoveel mogelijk letters adequaat te herkennen, dienden in het verificatiebestand 
letters van goede kwaliteit opgenomen te worden. Alleen bij tekens die afweken van de 
"standaardkwaliteit" moest het systeem dan de gebruiker raadplegen. Bij Gigaread kwamen 
opvallende verschillen tot uiting na het instellen van verschillende drempelwaarden. Bij een 
percentage van 20 °/o vereiste overeenkomst tussen het gescande teken en het teken in de 
library werd 16,5 o/o van de tekens niet herkend. Bij een drempelwaarde van 75 o/o was dit nog 
maar 2,5 o/o, maar bij 99 ~1o verbeterde het resultaat nog slechts met nauwelijks een half 
procent. Om de correctieslag te vergemakkelijken, is de mogelijkheid om dergelijke 
betrouwbaarheidsniveaus in te stellen zeer belangrijk, opdat markeringen in het uitvoer
bestand kunnen worden aangebracht waar het OCR-programma heeft getwijfeld. Na proeven 

18 Cf. van Horik (1992), pp. 37-39. 
19 Cf. Hüfner (1997), p. 80. Cf. ook Guy Lorette, Le traitement automatique de l'écrit et du document. Etat de Ia 
recherche, Documentaliste- Sciences de l'information 33 ( 4-5), 1996, pp . 214-217. Lorette merkt onder meer op 
dat het economisch pas echt interessant wordt als een precisie in de buurt van 1 00 % kan worden bereikt en als 
ook complexe documenten verwerkt kunnen worden. (p. 214) 
20 Verhoging van de contrastwaarde leidde tot beter zichtbare vlekken, maar ook tot minder gebroken tekens, 
waarmee OCR-software in het algemeen meer problemen heeft dan met vlekken. Cf van Horik (1992), p. 95 . 
21 Zo leek het weinig zinvol om niet-Latijnselettertypes met eigenschapsherkenningssoftware te proberen lezen. 
:::z Er dient wel voor gewaarschuwd dat de statistieken misleidend kunnen zijn als vergelijkingsgrond voor 
scanproeven : soms zijn er tekens die verkeerd geïnterpreteerd zijn, maar waarvan de software "denkt" dat ze 
correct gelezen zijn. Sommige software telt ook spaties mee in het totale aantal herkende tekens. 
23 Cf van Horik ( 1992), pp. 102-134. 
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op documenten met variërende en vaak gebroken lettervonnen, ligaturen en onregelmatige 
beïnkting stelde men vast dat OmniPage Professional 2.0 vrij veel fouten maakte, maar dat ze 
bijna allemaal werden gemarkeerd. Het aanleggen van een trainingsbestand had enkel zin 
wanneer bepaalde tekens consequent verkeerd of niet gelezen werden. Bij een test met negen 
dubbelzijdig bedrukte fiches duurden het scannen met een HP ScanJet met automatic 
document f eeder (ADF) en het lezen met OrnniPage samen ruim 18 minuten en bereikte het 
systeem een nauwkeurigheid van 99,5 o/o na automatische vaststelling van de juiste 
contrastwaarde. Handmatige vaststelling leidde tot een duur van 12,5 minuten en een precisie 
van 99,7 ~/o . 

Een aantal prestaties lagen dus beduidend hoger dan de aanvaardbaarheidsgrens van 98 o/o die 
de auteur had vooropgesteld. In feite kan een lager nauwkeurigheidspercentage ook wel 
toereikend zijn, indien het programma veel voorspelbare, consequente fouten maakt, die 
eenvoudig gecorrigeerd kunnen worden. Globaal hebben de proeven aangetoond dat zes jaar 
geleden reeds heel wat oud materiaal, mits het besteden van de nodige tijd en middelen, met 
succes automatisch of semi-automatisch kon worden gedigitaliseerd. Pas na enkele 
proefnemingen echter kan voor een specifiek document worden vastgesteld hoe het beste 
resultaat kan worden bereikt. Vooral bij verwerking van grote hoeveelheden documenten is 
deze tijdsinvestering zeer lonend. 
Aangezien het voornaamste alternatief voor optische tekenherkenning de handmatige 
gegevensinvoer is via het toetsenbord, is het van belang de tvvee methoden met elkaar te 
vergelijken op het gebied van nauwkeurigheid, snelheid en kosten. Handmatige invoer is in 
principe accurater, mede omdat de mens een teken kan herkennen in zijn context, terwijl 
OCR-software elk teken in principe afzonderlijk herkent. Er is wel sprake van context
herkenning wanneer bijvoorbeeld een woordenlijst wordt geraadpleegd. Menselijke fouten 
zijn echter vaak willekeurig, terwijl fouten gemaakt door OCR-programma's meestal 
verklaarbaar en dus relatief eenvoudig te verbeteren zijn, bijvoorbeeld aan de hand van "zoek 
en vervang" opdrachten. 2-+ Indien evenwel na het verbeteren van fouten door macro's, 
spellingscontroles en logische controles het nauwkeurigheidspercentage onder de 98 °/o blijft, 
blijken er nog zoveel bewerkingen nodig te zijn dat manuele invoer zinvoller is. 25 Wat de 
snelheid betreft, presteert een tekenherkenningsprogramma merkelijk beter dan een typist( e ). 
Scanning en OCR voltrok zich in 1992 bij een conversie van 20 pagina's al gemiddeld 5 maal 
sneller dan handmatige invoer. 26 Naannate het aantal pagina' s toenam, kon dit verschil nog 
verder oplopen. Qua kostprijs ten slotte bleek dat voor gedrukt materiaal van goede kwaliteit 
scanning en OCR al goedkoper waren dan handmatige invoer vanaf de conversie van 
ongeveer 1400 pagina's. Bij steeds grotere hoeveelheden groeide het verschil in 
conversiekosten stelselmatig aan. "Hoe groter de in te voeren hoeveelheid gegevens, des te 
aantrekkelijker de optie."27 Wanneer echter de kwaliteit van de te converteren documenten 
het laat afweten, stapelen zich vanzelfsprekend de moeilijkheden op en zijn specifieke 
proeven nodig. Schattingen maken omtrent de nauwkeurigheid, snelheid en kosten van de 
verwerking wordt in zulke gevallen veel problematischer. 

24 Terwijl de mens ad random tikfouten maakt, zal een OCR-programma óf een teken vergeten (rejection error) 
àf een teken ''zien" dat er niet is (insertion error) àf een teken verkeerd lezen (substitution error). Cf. van Horik 
(1996), p. 47 . 
25 Ibid., p. 136. 
26 Van de totale tijdsduur van 5 5 minuten werden 15 minuten besteed aan het instellen van de software, 20 
minuten aan het scannen met automatic document jeeder en nog eens 20 minuten aan controle en correctie. 
27 Cf. de Natris en Veeger (1997), p. 17. 
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Recentere onderzoeken beklemtonen eveneens dat de huidige generatie scanners en OCR
software reële mogelijkheden bieden voor retro-invoer. 28 Ook hier stelt men echter dat 
documenten waarvan meer dan 2 o/o van de letters niet herkend dreigt te worden, slecht 
geschikt zijn voor OCR. Een foutpercentage tussen 1 en 2 % maakt ze redelijk geschikt, een 
percentage van minder dan 1 ~1o zeer geschikt. 29 De studie van Beekink onderkent in het 
OCR-conversieproces drie verschillende fasen : inventarisatie, conversie en correctie . Die 
inventarisatie is cruciaal , omdat ze precies dient om de geschiktheid van de documenten voor 
OCR -conversie te onderzoeken. 30 Volgens Beekink verdient het aanbeveling dat de letters 
duidelijk zichtbaar zijn, los van elkaar en op gelijke hoogte staan en gelijkmatig voorzien zijn 
van inkt en dat de tekst zo min mogelijk essentiële handgeschreven informatie bevat. Het 
papier bevat bij voorkeur geen doorgedrukte tekens, oneffenheden of vlekken. Consequente 
toepassing van de titelbeschrijvingsregels biedt het voordeel dat bij formattering van de 
optisch herkende tekst de voor een database benodigde veldstructuur automatisch kan worden 
aangebracht. Als het verdubbelingspercentage - de mate waarin records meerdere keren 
voorkomen- hoog ligt, moet de database-software identieke of bijna identieke records kunnen 
identificeren. Na deze eerste fase luidt de conclusie voorzichtig dat als een " substantieel deel" 
van de records "goed geschikt voor OCR" wordt bevonden, optische tekenherkenning bij het 
conversieproces kan worden betrokken. 31 

Voor de conversiefase werden een aantal representatieve tests uitgevoerd met geschikte 
titelbeschrij vingen bij verschillende Nederlandse servicebureaus. Het foutenpercentage 
varieerde van 1,84 tot 0,33 o/o. Na nauwgezette bestudering van de titelbeschrijvingsregels en 
van de veldstructuren van het doelformaat kon ten slotte een macro in een tekstverwerkings
programma worden geschreven die de formattering automatisch uitvoerde, fouten in de lay
out (onnodige spaties, tab instellingen, harde returns, e.d. ) verbeterde en consequent gemaakte 
OCR-fouten corrigeerde. :tv1et een goede macro kon de formattering bijna foutloos verlopen. 
Hoewel deze studie was toegespitst op de digitalisering van gedrukte bibliografieën, waren de 
meeste modaliteiten ook van toepassing voor steekkaartencatalogi. Beekink wijst er wel op 
dat sommige kaartjes te dik of te klein kunnen zijn voor de ADF van de scanner. Als ze talrijk 
zijn, is het beter ze van tevoren verkleind en gegroepeerd te kopiëren op de nodige pagina' s 
dan ze elk apart te scannen. 
Vergelijking met handmatige retro-invoer maakte hier duidelijk dat OCR-software zeker 15 
maal sneller werkt (3000 tekens per minuut) dan een goede typist( e) (200 aanslagen per 
minuut) . Ondanks een hoger aantal fouten en bijgevolg ook een uitgebreidere correctiefase, 
blijft OCR globaal nog een heel eind voor op typen. Eén pagina van 3000 tekens foutloos 
machineleesbaar laten maken door een servicebureau kwam neer op een prijs tussen 165 en 
275 BF (exclusief BTW). Intern laten typen betekende qua loonkost ongeveer 125 BF per 
bladzijde en daarbij kwamen nog materiaal- en overheadkosten. Voor OCR lag de prijs tussen 
70 en 95 BF per ongecorrigeerde pagina en tussen 100 en 160 BF per gecorrigeerde pagina. 
Bij de conversie van de bibliotheekcatalogus van het Nederlands Scheepvaartmuseum, die in 
eigen beheer werd uitgevoerd, bedroegen de kosten voor scanning, OCR, post-processing en 
toevoeging van veldlabels zelfs maar 25 BF per titeL 32 Belangrijk is vooral dat de prijs voor 

:& Cf. Marcel Beekink, OCR bij retro-invoer in een speciale bibliotheek, Open 27 (1), 1995, pp. 7-9, en de Natris 
en Veeger (1997), pp. 16-20. 
:
9 Cf. Beekink (1995), pp . 7-8 . 

3° Cf. ook de Natris en Veeger (1997), p. 16 . 
31 Cf. Beekink ( 1995), p. 8. 
32 Deze kosten hadden betrekking op arbeidstijd (vier maanden lang, drie dagen per week, voor 12500 records) en 
investeringen en kwamen neer op een totaal van ongeveer 300000 BF. Het achteraf handmatig toevoegen van 
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OCR afneemt naarmate de hoeveelheid tekst toeneemt, iets wat voor typen veel minder geldt. 
Bovendien zijn titelbeschrijvingsregels niet altijd consequent toegepast. In zulke gevallen kan 
de formattering niet automatisch worden uitgevoerd en wordt dit de taak van de typisten. 
'"Deze vorm van interpretatief typen vereist een uitgebreide kennis van de 
titelbeschrijvingsregels en continue bijstand van een bibliografisch medewerker. De tijd en 
kosten die dit met zich meebrengt, mogen niet worden onderschat. "33 We kunnen voorlopig 
besluiten dat door de gestage verbetering van de snelheid en precisie van de OCR-techniek, 
de daling van de prijzen voor scanners en OCR-software en de toenemende concurrentie 
onder de servicebureaus de retroconversie met behulp van OCR in de loop der jaren steeds 
voordeliger is geworden. 
Vooraleer de overstap te wagen naar een aantal projecten en verwezenlijkingen op het terrein, 
overschouwen we in vogelvlucht de belangrijke fasen en elementen in het OCR-conversie
proces : document, scanner, voorbewerking, OCR, nabewerking, opslag en ontsluiting. 34 Bij 
de evaluatie van het document moet vooral rekening worden gehouden met de letter- en 
papierkwaliteit, het formaat, de zetspiegel, het lettertype, de talen en de hoeveelheid te 
converteren materiaal. Vermits de Gentse steekkaartencatalogus uitsluitend in Latijns schrift 
is gesteld, is patroonherkenningssoftware hier alvast geen conditio sine qua non. Onder de 
scanners geeft een flatbed doorgaans het beste resultaat. Van zeer groot belang zijn ook de 
instellingen van de scanoppervlakte, van de ADF en vooral van het contrast. Een te laag 
contrast kan leiden tot een grote hoeveelheid gebroken tekens, een te hoog contrast doet 
tekens dichtslibben en accentueert vlekken. Voor de images is het TIFF-formaat de meest 
gebruikte standaard. In de pre-processing-fase wordt de kwaliteit van de bitmap verbeterd. 
Voorbeelden zijn het wegfilteren van vlekken, het verwijderen van tabelkaders, het op een 
rechte lijn plaatsen van scheeflopende regels en het herstellen van gebroken tekens door 
beeldrestauratie. In de volgende fase wordt niet alleen gekozen tussen eigenschaps- en 
patroonherkenningssoftware, maar dient men ook oog te hebben voor extra faciliteiten zoals 
spellingscontrole en efficiënte verbeteringsmodules. Een optimaal ingestelde herkennings
drempel zorgt ervoor dat alle verkeerd herkende of betwijfelde tekens gemarkeerd worden. 
Indien OCR achterwege blijft, kan een alternatiefbestaan uit het koppelen van een indexterm 
aan elk image. Zoniet kan de hele OCR-uitvoer overeenkomstig de behoeften van het systeem 
en van de gebruikers geïndexeerd worden. Post-processing bestaat voornamelijk uit controle
en correctiebewerkingen. Alle OCR-programma's zijn in staat niet-herkende tekens te 
markeren. De correctie wordt vergemakkelijkt als men het leesresultaat kan vergelijken met 
de oorspronkelijke bitmap. Vooral door te zoeken naar regelmatigheden in de fouten kan het 
uitvoerresultaat aanzienlijk verbeterd worden. Voor de opslag moet een keuze worden 
gemaakt tussen magnetische media, die snel en direct toegankelijk zijn, opto-magnetische 
media, die zeer duurzaam maar ook zeer duur zijn, en optische media zoals CD-ROM 
schijven of herschrijfbare CD' s, die het best uitwisselbaar zijn. Voor reservekopieën komen 
vooral tapes in aanmerking. De ontsluiting ten slotte kan plaatsvinden met standaard 
pakketten zoals tekstverwerkers, spreadsheets en database management systemen. Een 
alternatief is de ontwikkeling van een specifieke applicatie zoals het FACIT -prototype of het 
systeem van de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen, maar dan zijn de kaartjes best zo 
uniform mogelijk. Gebruikersgerichte aspecten van de ontsluiting betreffen onder meer de 

bijkomende informatie zoals boeksignaturen en inventarisnummers kostte nog eens 280000 BF. Zonder deze 
bewerking was scannen zonder meer goedkoper geweest dan intypen. Cf de Natris en Veeger ( 1997), pp . 17-19. 
33 Beekink ( 1995), p. 9. 
34 Cf van Horik (1992), pp . 140-146 en (1996), pp. 46-47. 
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uitwerking van dialoogschermen, de presentatie van zoekacties en het aanleggen van thesauri 
of trefwoordenlij sten. 
Tot slot herhalen we dat we betreffende de beslissing tot het al of niet toepassen van OCR 
drie groepen van documenten kunnen onderscheiden. Documenten van goede kwaliteit 
kunnen met dit procédé uitstekend geconverteerd worden. Handschrift en gedrukt materiaal 
van zeer slechte kwaliteit stellen OCR-pakketten nog steeds voor onoverkomelijke obstakels. 
Verbeterde handschriftherkenning, beeldrestauratie en beeldverbeteringstechnieken bieden 
wel hoopgevende vooruitzichten. De grijze middenklasse van documenten moet aan proeven 
onderworpen worden om de automatische leesbaarheid vast te stellen. 35 

4. OCR al dan niet : projecten, plannen en mogelijkheden 

In de universiteitsbibliotheek van Princeton (New Jersey) begon in 1992 de conversie van de 
zes miljoen steekkaarten die dateerden van vóór 1981 , hetjaar waarin de bibliotheek een 
OPAC installeerde. 36 Deze kaarten werden nog frequent gebruikt en vertegenwoordigden 
ongeveer 1 ,75 miljoen werken uit de bibliotheekcollectie. Offertes van een aantal service
bureaus hadden uitgewezen dat traditionele conversiemethodes zoals handmatige retro-invoer 
vele miljoenen dollars zouden gekost hebben. Bovendien was de sheljlist niet geüpdatet, 
zodat de publieke kaartcatalogus voor de volledige duur van een tijdverslindend project naar 
het conversiebureau verscheept had moeten worden. De beslissing om met scanning te werk 
te gaan, steunde op verschillende argumenten. De arbeidskosten voor het hanteren van de 
steekkaarten zouden blijven stijgen. Aan de hand van een steekproef berekende men dat de 
verslechteringsgraad van de kwaliteit van de kaarten iets meer dan 11 o/o bedroeg. Anderzijds 
namen de opslag- en computerkosten snel af. Bovenal engageerde de firma VTLS Inc. zich 
om het project binnen de budgettaire beperkingen tot een bevredigend einde te brengen. De 
OCR-technologie was intussen duidelijk steeds meer vooruitgang aan het boeken. De aard 
van de steekkaarten was zeer uiteenlopend : van getypt tot handgeschreven en van Library of 
Congress tot OCLC kaarten. Toch is in de laatste fase van het nog onvoltooide conversie
proces het gebruik voorzien van optische tekenherkenning om de digitale beelden om te 
zetten naar volledig gemarkeerde en geïndexeerde records in een standaard MARC-formaat. 
Het volledige werkplan bestond uit de volgende fasen37 

: 

1. in gereedheid brengen van de catalogus 
2. indexering van de catalogus 
3. scannen van de kaarten 
4. kwaliteitscontrole van de gescande kaarten 
5. opnieuw scannen van de afgekeurde kaarten 
6. kwaliteitscontrole van de opnieuw gescande kaarten 
7. implementatie van de ImageBrowser van VTLS 
8. opleiding van het personeel in het hanteren van de ImageBrowser 
9. conversie van de images naar een MARC-formaat met behulp van OCR-technologie 

'
5 Cf Council of Europe, Guidelines for Retroconversion Projects prepared by the LIBER Library Automation 

Group, LJBER-News-Sheet 28, 1990, p. 12. 
36 Cf Eileen Henthome, Digitization and the Creation of Virtual Libraries. The Princeton University Image Card 
Catalog - Reaping the Benefits of Imaging, lnformation Technology and Libraries 38, maart 1995, pp. 38-40. 
37 Ibid., p 38 . 
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Een groot deel van het voorbereidende werk, dat van start ging in mei 1992, werd door het 
personeel van de bibliotheek verricht. Terwijl VTLS de kenmerken van het te verwerken 
materiaal analyseerde in functie van de instelling van de scanners, werden in de bibliotheek 
glaspapieren omhulsels van kaartjes verwijderd en zwaar beschadigde of bezoedelde kaartjes 
overgetypt of rechtstreeks geconverteerd naar de OPAC. Tegelijk werden ook indexpunten 
aangebracht door middel van gele kaartjes die een beetje groter waren dan de gewone 
steekkaarten en die telkens voorzien werden van een alpha gevolgd door vier getallen en een 
barcode. De alfabetische ordening op hoofdwoord werd gehandhaafd. Uit onderzoek was 
gebleken dat met het oog op retrieval het optimale aantal kaarten per index 250 eenheden 
bedroeg. In de praktijk werden de meeste indexpunten na 200 kaartjes aangebracht. Sommige 
punten kwamen pas na 300 kaartjes, andere al na 5 vanwege de nood aan onderverdelingen in 
bepaalde onderwerpsgebieden. Aan de eindafrekening, na vier maanden, waren er plusminus 
65000 indexkaarten, die later mee zouden worden gescand. Tien personeelsleden hadden 
ingestaan voor de voorbereiding en indexering van elk 500 lades met steekkaarten. De index 
werd gecontroleerd op identieke nummers, ontbrekende lade- en indexnummers, verkeerd 
gespelde woorden e.d. en na nog eens vier maanden was de definitieve digitale index 
voltooid. 
Vervolgens werden drie Ricoh scanners van het type IS-51 0 met speciaal ontworpen 
document fèeder geïnstalleerd en twee ploegen van drie jobstudenten ingeschakeld die per 
dag elk 12 tot 15 lades scanden. De kwaliteitscontrole van de images gebeurde met behulp 
van VTLS Quality Control software en werd aanvankelijk uitgevoerd door vijftien geoefende 
jobstudenten, nadien door veertig opgeleide personeelsleden die zich elk één uur per dag van 
deze taak kweten. Vele steekkaarten werden verworpen en moesten opnieuw gescand worden, 
omdat het plaatsnummer onleesbaar was of omdat het beeld te donker, te licht of scheef
getrokken was . Er werd een beroep gedaan op Imaging software van VTLS om hieraan te 
verhelpen. Onherkenbare plaatsnummers werden overgetypt op een stukje tape dat op het 
kaartje werd gekleefd. Na de tweede scanbeurt werd opnieuw kwaliteitscontrole uitgevoerd 
en wanneer een lade volledig was afgewerkt, werd een back-up van de images gemaakt op 
tape. De TIFF-images, die met een resolutie van 300 dpi tot stand waren gekomen, werden 
verkleind tot 150 dpi voor een schermweergave van telkens 6 images en op de server 
geplaatst voor on line toegang. De totale benodigde opslagcapaciteit van de harddisks bedroeg 
ongeveer 44GB. De bestandsgrootte van de images schommelde tussen 3 en 12 KB. 
Het voorlopige eindproduct werd operationeel vanaf de zomer van 1994. 38 Verschillende 
voordelen zijn aan deze image card catalogue en de VTLS ImageBrowser verbonden. De 
verschillende departementen van de bibliotheek hoeven de centrale bibliotheek niet meer te 
raadplegen om uit te vissen of een item zich in de kaartcataloog bevindt. Voor studenten en 
personeel bleek deze digitale catalogus zeer toegankelijk en de browser gebruiksvriendelijk 
en snel. Ook voor het verbeteren of verwijderen van kaartjes werden de procedures sneller en 
eenvoudiger. Niettemin leert de ervaring van een zoekactie via Internet dat het scrollen soms 
vrij lang kan duren omdat er telkens 6 images moeten worden geladen. Vanuit het standpunt 
van de systeembeheerder dient men oog te hebben voor het feit dat de user interface het 
mogelijk moet maken om te scrollen doorheen het gedeelte tussen twee indexpunten. In ERL
databanken bijvoorbeeld is dit niet vanzelfsprekend. Een grote troef is wel dat men met deze 
methode al vrij snel een resultaat kan voorleggen aan de gebruikers, mogelijkerwijze in 
minder dan een jaar in plaats van na drie of vier jaar. 
Een gelijkaardige, maar nog snellere en goedkopere aanpak viel te bewonderen bij de 
Österreichische Nationalbibliothek te Wenen. Daar werden in de catalogus van de periode 

38 De catalogus kan geraadpleegd worden op http://imagecatl.princeton.edu/ECC 
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150 1-1929 de 1, 7 miljoen images gewoon genummerd en de indexpunten werden enkel 
aangebracht op de beginletter van het hoofdwoord. De gebruiker kiest dus een letter van het 
alfabet en krijgt op het scherm in alfabetische volgorde het eerste en het laatste kaartje 
evenals 3 kaartjes uit het middenbereik van de letter in kwestie te zien, met rechts ervan het 
rangnummer van elke steekkaart binnen de hele catalogus. 39 Tussen de 5 afbeeldingen ligt 
telkens een deelgebied van één vierde van het volledige bereik van de letter in kwestie. In 
zo'n deelgebied kan men steeds verder inzoomen tot men het gezochte item gevonden heeft. 
Men heeft tevens de mogelijkheid om de 5 steekkaarten die volgen op of voorafgaan aan een 
van de getoonde kaarten, op het scherm op te vragen. Zoekacties kunnen ook hier nogal wat 
tijd in beslag nemen. 
In de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen werd scanning- en OCR-technologie met succes 
toegepast voor de conversie van de post-1950 steekkaartencatalogi naar de REX 1 databases. 
Het ging hier weliswaar om kaarten die nog niet zo vaak gebruikt waren, in zeer goede staat 
verkeerden en zeer geschikî: waren voor OCR-conversie. De oudere catalogi daarentegen 
bevatten heel wat slecht bedrukte en handgeschreven fiches. Aangezien het sorteren hiervan 
veel tijd zou gevergd hebben en optische tekenherkenning erg problematisch zou zijn 
geweest, gaf de bibliotheek er de voorkeur aan de records door een servicebureau te laten 
overtypen in ASCII-formaat. De correctie werd in de bibliotheek uitgevoerd met behulp van 
tekstvenverkingssoftware. Voor de omzetting naar MARC werd zowel voor de oude als voor 
de recente catalogen gebruik gemaakt van een programma dat door de bibliotheek zelf werd 
ontwikkeld. Dit programma wordt gratis aangeboden aan andere bibliotheken, maar moet wel 
afgestemd worden op de taak in kwestie door een programmeur, eventueel in samenspraak 
met een Deense specialist. De MARC-conversie kan ook in Kopenhagen verwezenlijkt 
worden voor ongeveer 20 BF per record. Uit recente contacten bleek dat de bibliotheek 
intussen sinds 1995 de helft van de ongeveer 2 miljoen kaartjes tellende catalogi van de oude 
collecties heeft geconverteerd. In de toekomst wil men ook op basis van de boeken die na 
ontlening worden teruggebracht, records verbeteren en eventueel bijkomende informatie 
toevoegen. 
In mei 1995 presenteerden Joop van Gent van de firma TNO-TPD en René van Horik van het 
Nederlands Historisch Data Archief (Universiteit Leiden) de voorlopige resultaten van een 
pilot-project uitgevoerd voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.-+0 Ruim 10000 van de 5 
miljoen kaartjes van de Nederlandse Centrale Catalogus, die dateren van vóór 1976, werden 
geconverteerd naar een gestructureerd ontsluitingssysteem. Handmatige conversie van alle 
cataloguskaartjes bleek prak.î:isch en financieel onhaalbaar. Het zou vele jaren duren en omdat 
bij het overtypen interpretatie een belangrijke rol speelt, kon het werk enkel door experts 
worden verricht. In plaats daarvan werden de fiches gescand en met optische tekenherkenning 
computerleesbaar gemaakt. De OCR werd niet getraind, omdat de fiches daarvoor te 
verschillend waren. De OCR-uitvoer werd geïndexeerd, maar de fouten werden niet 
handmatig gecorrigeerd, omdat dit voor de hele catalogus ook weer jaren zou kunnen 
aanslepen. Niettemin werd achteraf duidelijk dat filtering van de OCR-uitvoer en bijstelling 
van de indexeringsparameters veel invloed hadden op de prestaties van het zoeksysteem. 
Voor het zoeken in de catalogus ontwikkelde TNO-TPD een fuz::y matching algoritme dat de 
OCR-fouten in zekere mate negeert en dat onderzoekt of de zoekvraag "lijkt" op de door de 
OCR herkende stukkenjuli te.xt. Als gebruiker krijg je niet de OCR-uitvoer, maar de digitale 
afbeelding van de steekkaart te zien. Net als in Princeton en Wenen zou het eindresultaat dus 

39 Cf. http ://euler.onb .ac.at 
40 Cf Joop van Gent en René van Horik, Full text zoeken in waardevol 'oud papier', EMNET 15, augustus 1995, 

pp. 5-6. 
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een elektronische kaartenbak worden, maar in dit geval werd de "lineaire dwangbuis" van de 
kaartcatalogus uitgebreid met zoekgereedschap dat de inhoud op meer manieren toegankelijk 
zou maken. 41 

Ondanks de wisselende kwaliteit van de OCR-uitvoer- wegens het vaak zeer oude materiaal, 
de honderden soorten kaartjes en de zeer verschillende lettertypes- kon men in Den Haag bij 
de reeall tests meer dan 90 o/o van de kaartjes moeiteloos binnen enkele seconden terug
vinden. Voor de retrieval van handgeschreven, beschadigde, bevlekte of verbleekte kaartjes 
en soms ook voor bepaalde lettertypes doken de meeste problemen op. Na optimalisering van 
het systeem met behulp van beeldbewerkingstechnieken achtte men een reeall van 95 o/o 
haalbaar. 42 Voor hedendaags, minder problematisch materiaal leek zelfs 100 o/o niet ondenk
baar. Bovendien konden dankzij de alfabetische ordening de niet-herkende kaartjes meestal in 
de buurt van wel herkende kaartjes worden teruggevonden. Bij de evaluatie van het pilot
project stelde men dus het belang vast van efficiënte scanning, niet alleen wat de snelheid 
betreft, maar vooral op het gebied van de kwaliteit van het beeld. Dat de combinatie van 
ongetrainde OCR en fic::y matching slechts zoekresultaten voortbracht met een reeall van 90 
of hooguit 95 °/o, kon de Koninklijke Bibliotheek niet tevreden stellen. Ook de precisie liet te 
wensen over, doordat bijvoorbeeld bij een zoekoperatie op het jaartal 1960 ook 1968 werd 
"herkend". Aangezien de investeringen te hoog zouden oplopen in verhouding tot de 
technische mogelijkheden en de feitelijke resultaten, werd het project afgeblazen. 
In de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven werd volledig afgezien van conversie 
met scanning en OCR. Deze werkwijze zou er immers te veel voorbereiding en de inzet van 
geroutineerde mensen hebben gevergd. Verscheping naar de Filippijnen voor manuele 
conversie bleek geen volwaardig alternatief Vooral de nodige talenkennis en catalografische 
kennis ontbraken ginds. Zo werden bij de behandeling van een steekproef van 10000 kaarten 
meermaals aanduidingen van corporatieve auteurs verkeerd geïnterpreteerd. In feite begon 
men in Leuven al vanaf 1971 metonline conversie naar MARC-formaat door middel van een 
systeem van ponskaarten. Tegenwoordig staan vier mensen in voor verdere manuele 
conversie, signatuur per signatuur, vooral op basis van de na ontlening teruggebrachte 
boeken. Problemen ondervindt men vooral met de talrijke dubbele ingangen (zowat 10 o/o) en 
met de omzetting vanuit de Anglo-American Cataloguing Rules (AACR) en de andere 
gehanteerde beschrijvingsregels. 
In de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel daarentegen werden in 1997 ongeveer 
200000 records van de Belgische Bibliografie door de Franse firma Jouve geconverteerd naar 
UN11v1ARC door middel van scanning en OCR. 43 In een drietal maanden waren de records 
klaar om in het VUBIS-systeem te worden ingebracht. Na OCR en quality control werd een 
contractueel gestipuleerde nauwkeurigheid van 99,8 o/o bereikt. De Belgische Bibliografie is 
weliswaar in boekvorm en vooral in zeer goede staat. Het aanbrengen van veldscheiders in de 
pre-ISBD records voor omzetting naar MARC vereiste een grondig vooronderzoek. Als 
globale kostprijs dient men te rekenen op 60 à 65 BF per item. De conversie vormt een 
uitloper van het MORE-project van het Directoraat-Generaal XIII van de Europese 
Commissie, waarbij ook de universiteit van Nancy betrokken was. 44 Het project beoogde de 
integratie van state-of-the-art OCR-technologie met een op Office Document Architecture 

~ 1 Ibid. , p. 6. Ook verkeerd teruggezette kaartjes konden met dit systeem eenvoudig worden opgespoord. 
~ 2 Speciale beeldbewerkingssoftware van TNO-TPD zorgde voor versterking van de inkt in de beelden en voor 
onderdrukking van storende achtergrondelementen zoals vlekken. Hierbij ontstonden geen opslagcapaciteits
problemen. 
~3 Oe conversie had betrekking op de periode 193 1-1972. Dit jaar is de periode 187 5-193 0 aan de beurt. 
44 Cf http ://www2.echo.lullibraries/en/projectslmore.htm. Het project liep van december 1992 tot oktober 1994 
en is nauw verwant aan het reeds vernoemde FACIT -project. 

14 



(ODA) gebaseerde benadering van structuurherkenning. Het einddoel was de creatie van 
UNllviARC-records van hoge kwaliteit. Een prototype werd ontwikkeld dat met succes werd 
toegepast op de records van het jaar 1973 van de Belgische Bibliografie, die een verouderde 
lay-out hadden. Het systeem kan naar verluidt geconfigureerd worden voor de verwerking van 
om het even welke catalogus met een voldoende homogene structuur. De precisie van 99,8 % 
komt overeen met de standaard precisie van handmatige invoer, maar de inputsnelheid ligt 
veel hoger en de foutencorrectie verloopt heel wat vlotter. In mei 1996 ging men ook van start 
met een ontwikkelingsprogramma voor een expertsysteem om automatisch fouten op te 
sporen in bibliotheekcatalogi in het kader van het DELICA T -project (Data Enhancement of 
Library Catalogues ). 45 Het hoofddoel is een meer uitgebreide en efficiënte uitwisseling van 
bibliografische informatie tussen Europese bibliotheken. Tot het consortium van dit Europese 
project behoren onder meer de Koninklijke Bibliotheek en de Spaanse firma Ifigenia Plus, die 
over de nodige ondervinding beschikt inzake expertsystemen, fuz::y logic en semantische 
netwerken. Over concrete verwezenlijkingen is voorlopig nog niets bekend. 
Interessante aanbiedingen waren ook te vinden bij Retro Link Associates (RLA), een 
Amerikaans conversiebureau dat kan beschikken over een database van ongeveer 60 miljoen 
NIARC-records van hoge kwaliteit uit verscheidene wetenschappelijke bibliotheken. Te 
converteren titels kunnen dus vergeleken worden met de records van de database. Titels 
waarvoor geen match wordt gevonden, worden overgetypt voor volledige conversie naar 
USMARC. Kwaliteitscontrole gebeurt op drie niveaus, met name conformiteit aan de N1ARC
regels, de AACR2-standaarden en de specificaties van de bibliotheek. Een andere 
mogelijkheid, die ongeveer zes maal goedkoper uitvalt dan volledige conversie, bestaat erin 
de steekkaarten met imaging- en microfilmtechnologie te digitaliseren. 46 Zo ontstaat een 
database van images, die vervolgens manueel worden geïndexeerd met maximum drie velden 
(bv. titel, auteur en plaatsnummer). De afbeeldingen kunnen snel gesorteerd worden voor 
latere bewerking en verdere conversie en kunnen gelinkt worden aan MARC-records, 
waardoor de k-waliteitscontrole soepeler kan verlopen. Bovenal creëert men op deze manier 
een elektronische catalogus met een beperkte investering van geld en tijd. Niettemin zou dit 
voor de 2,5 miljoen records van de RUG toch nog twee en een half jaar kunnen duren. Bij de 
nabewerking streeft men een nauwkeurigheid na van 100 o/o. De imaging-techniek werd onder 
meer in 1995 aangewend als tussenstap in de volledige MARC-conversie van meer dan 
117000 records van de shelf list van de University of Zambia Library. 47 

Tot slot kunnen we nog wijzen op een aantal belangrijke knelpunten van de Gentse catalogus, 
zoals ze tijdens contacten met de Brusselse firma IVS aan bod kwamen. Bij het scannen zal 
men gebruik moeten maken van speciale belichting om de brede groene streep op de kaartjes 
die naar de seminariebibliotheken verwijzen, te onderdrukken. Beeldverbetering wordt een 
belangrijk aspect. Zo zal er in elk geval nood zijn aan edge enhancement software voor het 
accentueren van de uiteinden van tal van letters. Hoe slechter een gescand image, hoe groter 
ook het TIFF -bestand zal zijn. Het zou dus nuttig kunnen zijn de grootste bestanden te 
sorteren en als eerste onder handen te nemen. Bij de tekenherkenning zal zoals gezegd de 
meertaligheid een grote uitdaging vormen. Voor de editering van de OCR-uitvoer zou er op 
het scherm met drie verschillende vensters gewerkt moeten kunnen worden : het image, het 
eigenlijke Spirs-record en een venster met de in te vullen velden en controlevelden. De 

~ 5 Cf http ://www.kbr.be/nl/delicat.html 
46 De microfilmtechniek wordt normaal veeleer toegepast voor het scannen van kwetsbaar historisch materiaal en 
boekwerken. Documenten op microfilm zetten en vervolgens de microfilm scannen kan nuttig zijn als er zeer veel 
documenten gedigitaliseerd moeten worden met een hoge kwaliteit. Zo ontstaat ook een betrouwbare badcup en 
een microfilm kan veel sneller opnieuw gescand worden dan de originelen. Cf van der Woude (1994), p. 362. 
47 Cf http ://www.unza.zmJlibraryfmfotec.htm 
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correctie zal wellicht vlotter verlopen als eerst de indexen verbeterd worden in plaats van het 
ene kaartje na het andere. Fu::::y logic kan als alternatief fungeren voor doorgedreven 
correctiewerk en -kosten. 

5. V oorstel tot conversie 

Gezien de stappen voorwaarts die de OCR-software de laatste jaren heeft gezet, en gezien de 
vrij degelijke en homogene kwaliteit van de Gentse steekkaarten, is het gebruik van scanning 
en OCR bij de conversie van de catalogus zeker het overwegen waard. Niettemin zijn een 
grondige documentanalyse en uitgebreide, representatieve scan- en OCR-proeven nodig om 
de precieze graad van geschiktheid in te schatten. Tijdens de eigenlijke retroconversie zullen 
de records van de seminariebibliotheken vanwege hun groene streep apart gescand moeten 
worden. Na de optische tekenherkenning kunnen ze misschien tijdelijk in een aparte database 
opgeslagen worden met het oog op updating en verdere bewerking. De records van de 
Centrale Bibliotheek, die het meest up to date zijn, zouden als eerste in aanmerking komen 
voor nabewerking. Op dit punt aanbeland, zou de centrale vraag zijn welke nauwkeurigheid 
men wil bereiken en in hoeverre het budget dit toelaat.-+8 Aangezien de RUG het project 
zoveel mogelijk wil uitbesteden, is het dan zaak om met een servicebureau te werken dat door 
middel van goede automatische of halfautomatische correctiemodules het manuele verbeter
werk weet te beperken en zo de prijs weet te drukken. Deze investeringen kunnen echter ook 
vermeden worden door het gebruik van fu::::y matching software. Vermits de steekkaarten
catalogus in Gent beduidend minder problematisch lijkt dan die in Den Haag, moet het 
mogelijk zijn een algoritme te laten ontwikkelen dat bij zoekacties voor een veel hogere 
reeall zorgt dan de 90 °/o van het pilot-project in Den Haag. Omvangrijke tests zullen ook hier 
uitsluitsel moeten brengen. Met deze methode kan de verbetering van de OCR-uitvoer meer 
at random gebeuren, naargelang er tijd en geld beschikbaar zijn. Men kan bijvoorbeeld 
editeren telkens wanneer een uitgeleend boek wordt teruggebracht, ofwel doet men het 
gewoon kaart per kaart, met eventueel eerst alleen de belangrijkste velden (auteur, titel, 
plaatsnummer ). Het enige alternatief dat een betrekkelijk snel en betaalbaar resultaat 
oplevert, is het aanleggen van een image database zoals in Princeton en Wenen. Nadelen van 
die aanpak zijn de beperktere zoekmogelijkheden en het tijdrovende scrollen. 
Als eindstadium van de conversie heb ik de integratie van de oude catalogus met de Aleph on 
line cataloog voor ogen. Na een zorgvuldige sortering van de gedigitaliseerde kaartjes op 
basis van de gehanteerde titelbeschrijvingsregels kan de omzetting naar USMARC immers 
doenbaar zijn met behulp van een formatteringsprogramma zoals dat van Kopenhagen of met 
goede macro ' s in een tekstverwerkingsprogramma, zonder grootschalige investeringen. Wat 
het budget zelf betreft, moet men er rekening mee houden dat retroconversie een project is op 
lange termijn dat aan fluctuaties en onvoorziene omstandigheden onderhevig is. Ik verwijs 
dan ook naar het advies van de Raad van Europa : "This calls for some flexibility in the 
organisation of the project. "49 De retroconversie betekent immers een belangrijke stap in de 
verdere uitbouw van een geautomatiseerde bibliotheek. 

~8 Er moet een compromis gevonden worden tussen de gewenste en de haalbare accuratesse in relatie tot de 
kosten • de optimale accuratesse. Cf de Natris en Veeger (1997), p. 16 . 
~9 Council ofEurope (1990), p. 12. 
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