
ICT 
binnen de kerk 
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Al langer leefde er bij ons de droom vele mensen te laten 
delen in de rijkdom van de gereformeerde theologie. Vele ken
nen de namen wel van Calvijn, Luther, Melanchton, Patrick 
Polus Wells, en vele anderen. Wat zou het mooi zijn om de 
rijkdom van deze geschriften publiek te maken - en dan niet 
voor extreem hoge prijzen, maar bereikbaar voor velen! Maar 
het is zoals de titel van een boek deze droom samenvat: 
'Scoone dingen sijn swaere dingen' 

Om deze droom te verwezenlijken, heb

ben we vorig jaar 'Dioneth' opgericht, 

wat staat voor Digitale Ontsluiters van 

Nederlandse Theologie. Meer informatie 

is te vinden op www.dioneth.nl (zie foto 

hierboven). Als voorgangers in zondagse 

erediensten willen we niet alleen zoveel 

mogelijk mensen bereiken met een klas

siek gereformeerde prediking, maar daar

naast ook de techniek dienstbaar maken 

aan de verbreiding van het Evangelie. 

We zijn gestart met het digitaliseren van 

een aantal wetenschappelijke seriewer-

ken van een paar 'grote theologen' zoals 

de Opera Omnia van Calvijn en werken 

van Melanchthon (illustratie hiernaast). 

Deze werken zijn, ondanks dat ze Latijn, 

oud-Frans en oud-Duits bevatten, door 

een ingenieus zoekprogramma toch 

geheel doorzoekbaar. Voor het Neder

lands taalgebied komt zeer binnenkort 

de update uit, met nagenoeg alle ver

taalde werken van Calvijn. Ook wordt er 

ondertussen druk gewerkt aan de 

beroemde bijbelverklaring van de 

Engelse godgeleerden Patrick, Polus en 

Wells. Verder werken we hard aan het 

zogenaamde Bottenburg commentaar, 
waaruit het nieuwere bekende Commen
taar Nieuwe Testament is ontstaan. Ook 
dit commentaar komt binnenkort uit. 
Een deel van deze opdrachten voeren we 
uit voor universiteiten en instituten, 
maar ook particulieren of kerkhistori
sche verenigingen weten steeds vaker 
hun weg naar ons te vinden. Uiteraard 
ontwikkelen we ook zelf initiatieven tot 
het digitaliseren van 'oud ongedolven 
digitaal goud'. Dit is mogelijk geworden 
door de recente aanschaf van een 
geavanceerde 'Bookeye' scanner, waar
mee ook kwetsbare perkamenten in full
colour kunnen worden gescand. 
Onze plannen voor de nabije toekomst 
bestaan uit de volgende fasen: 
1. Massaal scans maken van oude druk

ken. Deze boeken kunnen dan voor 
een laag bedrag gedownload worden 
via onze website. Hiermee kunnen 
zeldzame werken toch toegankelijk 
worden voor velen. Als voorbereiding 
op fase 2 bewerken wij onze scans al 
zodanig dat zij (in de nabije toekomst) 
een hoger tekstherkenningspercen-
tage opleveren. Een voorbeeld van 
zo'n bewerking is te zien in de beide 
voorbeeldteksten, waarbij de kleuren-
image is bewerkt tot een zwart-wit 

image. Voordelen zijn de veel kleinere 
omvang door geavanceerde compres
sietechnieken, de goede leesbaarheid, 
en de mogelijkheid van printen. De 
noodzakelijke bewerkingen doen we 
met zelf ontwikkelde software. 

2. Tekstherkenning voorzover mogelijk. 
Dat wij tekstherkenning als een 

Refomail jaargang 2008 nr. 3 7 

http://www.dioneth.nl


aparte fase onderscheiden, heeft als 

reden dat de tekstherkenning nog 

sterk in ontwikkeling is. Zo loopt 

sinds kort een vierjarig Europees pro

ject om de oude gothische letter 

moeiteloos te laten herkennen, iets 

wat nu nog veel problemen oplevert. 

Modernere boeken zijn wel zeer 

geschikt voor OCR (Optical Character 

Recognition). Deze boeken bieden wij 

aan als PDF-documenten, met een 

verborgen laag die de herkende tekst 

bevat. Het visueel zichtbare is daar

mee exact hetzelfde als het originele 

boek, maar dan wel volledig door

zoekbaar. 

Er zijn op het terrein van de gereformeer

de theologie een aantal uitstekende ini

tiatieven ontwikkeld op Nederlandsta

lige websites, maar hun webarchieven 

zijn nog weinig gevuld. Dit zou onzes 

inziens veel meer gestimuleerd moeten 

worden. Voorbeelden van deze goede 

initiatieven zijn www.ssnr.nl (in samen

werking met St. Reformatica), www. hei-

delbergsecatechismus.nl (eveneens in 

samenwerking met St. Reformatica en 

de Ger. Bond), Network Education Theo-

logy (www.net-edu.org, www.neocalvinis 

me.nl, www.kerkrecht.nl en natuurlijk 

www.theologienet.nl. Op het gebied van 

uitgaven via CD's of DVD's valt te denken 

aan de GBS, die de Statenbijbel met 

kanttekeningen in een mooie vorm 

gegoten heeft en het Instituut voor 

Reformatieonderzoek www. instituutre-

formatieonderzoek.nl (zie figuur 5) met 

wie wij als Dioneth ook samenwerken. 

Er ligt nog zoveel in privecollecties, ker

kelijke- en universiteitsbibliotheken die 

zeer de moeite waard zijn om op digitale 
wijze toegankelijk te maken. Als Dio
neth kunnen en willen we daarbij een 
substantiële bijdrage leveren. 
We willen dit artikel besluiten met een 
voorstel aan u als lezers: Als u nog een 
aantal unieke werken hebt, dan nodigen 
wij u van harte uit om contact met ons op 
te nemen via het mailadres webmas-
ter@dioneth.nl. Een mogelijkheid is dan 
om een digitale foto van de spiegelpagi-

na's te mailen. Wij plaatsen die dan in 

onze webwinkel met de mogelijkheid u 

voor het desbetreffende boek in te schrij

ven, waarbij wij, als er voldoende inschrij

vingen zijn, over gaan tot het scannen en 

bewerken van dit boek. Ook al uw verdere 

ideeën zijn uiteraard van harte welkom! 

Het Dioneth-team bestaat uitJ.K. Abbink, 

J. Hoekman en HW. van den Brink (advi

seur). 
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