
Team Johan de Witt in Wenen – de toekomst van handschriftherkenning 

Transkribus 

Het Huygens ING is nu een klein jaar bezig met het metadateren van de brievencollectie van 

Johan de Witt (1625-1672). Dit ambitieuze project waarmee tienduizenden brieven van en 

aan de voormalige raadpensionaris gemoeid zijn schiet hard op, waardoor er ruimte is 

ontstaan om te experimenteren met verschillende manieren om de informatie die uit deze 

brieven gehaald kan worden inzichtelijk te maken voor verder onderzoek.  

In mei van het lopende jaar zijn we een proef begonnen met het gebruik van Transkribus. 

Het platform biedt mogelijkheden tot het trainen van een algoritme dat het handschrift van 

een corpus aan brieven in de vingers krijgt. Dit zorgt ervoor dat je in plaats van alle brieven 

met de hand moet transcriberen, je er idealiter slechts honderd nodig hebt om vervolgens 

de rest door de computer te laten doen. Deze honderd afbeeldingen voorzie je van een 

transcriptie die 100% kloppend is, de zogeheten ground truth’s. Vervolgens meld je jezelf bij 

Transkribus, die voor jou het handschriftherkenningsmodel ontwikkelt.  

 

 

Technische Universität Wien, de locatie van de conferentie. 

READ project 

Aangezien Johan de Witt naar schatting zo’n twintig duizend brieven verzonden heeft in zijn 

periode als raadpensionaris en zijn handschrift door de jaren heen verrassend stabiel blijkt, 

leek het de moeite waard Transkribus als tool in te zetten. De minimale hoeveelheid van 

honderd brieven is inmiddels gehaald, maar voordat we het model aanvroegen werd er op 2 

en 3 november 2017 op de Technische Universität van Wenen een Transkribus User 

Conference georganiseerd, waarbij gebruikers van over de hele wereld samen kwamen om 

te praten over hun ervaringen met de tool, en kon er direct feedback gegeven worden aan 

de ontwikkelaars van de applicatie.  

Projectleider Ineke Huysman en stagiair Robert de Best reisden zodoende af richting Wenen 

om daar te kijken of het gedane werk voldoet aan het trainen van het model, en om te 



praten met andere gebruikers over de struikelblokken waar men tegenaan loopt en hoe 

deze op te lossen.  

We werden welkom geheten door Günther Mühlberger, de coördinator van het READ 

project (Recognition and Enrichment of Archival Documents), waar Transkribus onderdeel 

van uitmaakt. Hij vertelde ons over de huidige stand van zaken, en dat ze blij zijn met de 

progressie die ze hebben gemaakt met betrekking tot tekstherkenning, lay-outanalyse en het 

koppelen van reeds bestaande transcripties aan handschriften om op deze manier modellen 

te trainen om handschriften te begrijpen.  

 

 

Günther Muelberger heet de aanwezigen welkom. 

Interactie 

Deze vooruitgang werd verduidelijkt door enkele deelnemers aan het project, die hun 

resultaten presenteerden. De interesses en onderwerpen liepen behoorlijk uiteen. Zo is de 

universiteit van Antwerpen bezig met de analyse van de literaire ontwikkeling van Samuel 

Beckett, analyseert de universiteit van Göttingen middeleeuwse psalmboeken en probeert 

de Austrian Academy of Sciences de oudste krant van het land zo goed mogelijk 

doorzoekbaar te maken.  

Buiten het feit dat het interessant was om te zien hoe uiteenlopend de mogelijkheden van 

de applicatie zijn, opent het werk van anderen ook de ogen voor je eigen onderzoek. 

Ondanks dat we al een behoorlijke hoeveelheid brieven hebben getranscribeerd, gaat het 

proces nog altijd met vallen en opstaan. Je loopt tegen kleine problemen aan waarvoor er 

geen eenduidige oplossing lijkt te bestaan.  

Om een voorbeeld te geven, De Witt gebruikt in zijn brieven veel afkortingen. Nu zou dit 

geen probleem zijn als hij deze consequent zou inzetten. Zijn &-achtige teken betekent vaak 

‘ver’, maar kan context-afhankelijk ook ‘voor’ betekenen. Wanneer we in het Nationaal 

Archief aan het werk zijn kunnen we uiteraard mailen met het team van Transkribus om hier 

een passende oplossing voor te krijgen, maar het bijzondere aan hun modellen is dat ze zelf 

soms ook niet weten hoe het nu precies werkt.  



 

 

Johan de Witt schrijft hier het woord 'vervallen'. Of is het 'voorvallen'?  

NL-HaNA, Raadpensionaris De Witt, 3.01.17, inv.nr. 14, fols 1-2. 

Zo was de verwachting dat het verstandig was om de afkortingen niet uit te schrijven. Het 

algoritme kijkt immers naar het aantal karakters op een afbeelding en koppelt hier in de 

tekstverwerker ook tekens aan. Wijken deze aantallen karakters teveel van elkaar af, dan 

snapt het algoritme het niet meer. In praktijk bleek dit anders te gaan. Gebruikers kwamen 

erachter dat de afkortingen wel degelijk uitgeschreven konden worden. Het is tot op de dag 

van vandaag gissen waarom het wél kan. Deze kennis vind je niet vanachter je bureau, maar 

wel als je met tientallen andere gebruikers bent en ervaringen uitwisselt.  

 

Vernieuwing 

Na deze presentaties volgde een lezing over een nieuw geïntroduceerde techniek in 

Transkribus, het zogenoemde Keyword spotting. Door gedrukte teksten kun je online al 

zoeken door middel van de OCR techniek die van de afbeelding een tekst maakt. Die tekst is 

doorzoekbaar zoals een tekstdocument dat ook is. Nu is de foutmarge erg klein, maar door 

die fouten blijft een deel van de resultaten onvindbaar.  

Met keyword spotting doorzoek je niet de tekst, maar de afbeelding. Wanneer je op zoek 

gaat en je de term hebt ingetoetst, worden vervolgens op basis van waarschijnlijkheid de 

resultaten gepresenteerd. Met andere woorden, hoe groter de waarschijnlijkheid, hoe hoger 

de het resultaat in de lijst staat. Deze methode zorgt ervoor dat je binnen een groot corpus 

aan materiaal ook verschillende spellingen van een locatie, woord of naam allemaal in één 

overzicht kunt krijgen.  

 



 

Alejandro Toselli van de Universitat Politècnica de València legt uit hoe keyword spotting werkt. 

De tweede dag stond vooral in het teken van de demonstratie van innoverende tools in 

relatie tot Transkribus. Enkele daarvan zijn beslist bruikbaar voor het Johan de Witt Project. 

Zo is er de Text2Image matching tool, waarbij reeds bestaande transcripties met 

afbeeldingen kunnen worden ingevoerd, om zo  voor Transkribus-modellen ingezet te 

worden. Een andere nieuwe toepassing is de Docscan mobile app waarmee de gebruiker in 

een archief rechtstreeks foto's kan maken en uploaden in Transkribus. Een mooie, optionele, 

toevoeging  aan deze app is de speciaal hiervoor ontwikkelde Scantent, waarvan een 

exemplaar werd verloot onder de deelnemers. Bij de De Witt-brieven komen we regelmatig 

handschriften tegen waarvan het niet 100% zeker is wie de auteur is, hierbij zou de Writer 

identification technology uitkomst kunnen bieden. Anderzijds zou het De Witt project het 

nieuw ontwikkelde Famous Hands Platform kunnen gaan voorzien van ground truth’s van de 

vele beroemde 'handen' die in het corpus voorkomen. 

 

 

De scantent. Eenvoudig maar doeltreffend. 



Toekomst 

Vervolgens werd de conferentie in twee delen voortgezet. Een groep van absolute 

beginners, die de mogelijkheden in de vingers wilden krijgen en een groep van gevorderde 

gebruikers. Ondanks dat wij duidelijk tot een derde onbestaande categorie in het midden 

behoorden leek het ons nuttiger bij de gevorderden plaats te nemen en dat legde ons geen 

windeieren. We spraken over de diverse workflows die de verschillende projecten 

hanteerden. Omdat er nu direct contact was met de ontwikkelaars en andere gebruikers 

kreeg je tips om efficiënter te werk te gaan. Bemoedigend om te zien was dat de 

ontwikkelaars net zoveel aantekeningen maakten als de gebruikers. Ook boden de andere 

invalshoeken het hele deelnemersveld handvatten voor toekomstige projecten van het 

Huygens ING.  

 

De discussiegroepen. Een waardevolle uitwisseling van 

 ervaringen en één op één communicatie met de ontwikkelaars. 

Zo sprak de volledige aanwezige Nederlandse delegatie (het Noord Hollands Archief, 

Universiteit Leiden,  NIOD,  Koninklijke Bibliotheek en Picturae) na deze sessies de wens uit 

om per tijdseenheid een standaardmodel te trainen voor de Nederlandse taal zodat er voor 

welke handgeschreven tekst dan ook een ruwe transcriptie mogelijk moet zijn. Op die 

manier wordt het doorzoeken van archieven voor studenten en onderzoekers een stuk 

makkelijker gemaakt en komen we hopelijk tot nieuwe historische inzichten , waarnaast de 

interesse voor het terug gaan naar de bron opnieuw  wordt aangemoedigd. 

De praktische winst na afloop van de conferentie voor het eigen project was ook meteen 

duidelijk. We weten meer dan ooit wat we wel en niet kunnen doen met de applicatie en 

kunnen niet wachten tot ons 'Johan de Witt-model' is ontwikkeld. De andere winst is de 

kennis dat er over heel de wereld mensen gebruiken maken van de applicatie, en dat de 

poule van gebruikers steeds groter wordt. Deze groei en het enthousiasme waarmee alle 

projecten de applicatie gebruiken, motiveerden ook de ontwikkelaars zichtbaar. Zolang deze 

wisselwerking in stand blijft, stuwen we elkaar hopelijk tot grote hoogte.  



Zelf enthousiast geworden? Kijk dan gerust voor meer informatie op 

https://read.transkribus.eu/. Ook zijn de lezingen/discussies gefilmd en deze worden online 

gezet op het youtubekanaal van Transkribus: http://bit.ly/2jcdDPT.  

Robert de Best, 10 november 2017 

 

 

 


