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Trudi Noordermeer

Het reguleren van de
tand des tijds

Aspecten van deponering en archivering van digitale bestanden

Digitale documenten zijn veel kwetsbaarder dan traditionele analoge documenten zoals
papier en microfilm. Het langdurig bewaren en toegang geven tot elektronisch materi-
aal is technisch en organisatorisch complex. Het is ook kostbaar. Als we de digitale
gegevens uit de laatste decennia van de twintigste eeuw willen bewaren, dan zullen
bibliotheken, archieven en bedrijven actief moeten optreden.

De problematiek van het duurzaam bewaren van
digitaal materiaal heeft technische, organisatori-

sche en juridische aspecten. Technologische veroude-
ring gaat snel. Computers, (versies van) besturings-
systemen, opslagformaten en toepassingsprogramma’s
volgen elkaar in rap tempo op. Fysieke dragers zoals cd-
rom, cd-i, diskettes en tapes vervallen snel, sommige
dragers raken binnen enkele jaren buiten gebruik. Er
zijn (te) veel standaarden voor digitale tekst-, audio-,
video- en animatiebestanden en multimedia.
Enkele oude zekerheden van bibliotheken en archieven
staan op losse schroeven. Wat zijn de grenzen van een
document? Wat is de relatie tussen de inhoud en de vorm
van een document? Gebruikers vragen een Internet-
document, opgeslagen in een database, via WWW op;
de verschijningsvorm van het document, die afhankelijk
is van de browser die men gebruikt, wordt vervolgens ter
plekke gegenereerd. Het webdocument bevat hyperlinks
naar een ander document; wat is nu de grens van het
document? En wat te denken van hybride documenten,
bijvoorbeeld bestaande uit een gedrukte publicatie met
elektronische uitwerkingen en voorbeelden via het web?
Met organisatorische aspecten worden bedoeld de
selectiecriteria, interne werkprocessen, en de taakverde-
ling tussen de betrokken instellingen, zoals bibliotheken,
overheidsarchieven, elektronische data-archieven en
universiteiten. Goede afspraken zijn nodig, opdat rele-
vante documenten niet tussen de wal en het schip raken.
De conserverende handelingen die men in een biblio-
theek of archief mag toepassen op een elektronisch
document worden op dit moment in Nederland bepaald

door het auteursrecht. Dit onderwerp blijft hier buiten
beschouwing, en wordt door Chris Groeneveld elders in
dit nummer besproken.

Inventarisaties

Sinds 1994 verschenen verschillende rapporten over de
problematiek van het duurzaam bewaren en toegang
verschaffen tot elektronische documenten: de
Commission on Preservation and Access in de Vere-
nigde Staten, de Europese Commissie, het Forum
Données lisibles par Machine, de International Council
of Archives (ICA), het Bureau Digitale Duurzaamheid
en de stuurgroep Innovatie van Wetenschappelijke
Informatievoorziening (IWI) publiceerden deze rappor-
ten. Ook werd veel energie gestoken in informatiever-
spreiding en bewustmaking van de problematiek bij
bibliotheken, archieven, andere (overheids)instellingen
en - niet in het minst - bij de overheden zelf. Wereldwijd
hebben de nationale bibliotheken, verenigd in de Con-
ference of Directors of National Libraries (CDNL),
inmiddels erkend dat het duurzaam bewaren van elek-
tronische publicaties tot hun taak behoort. De eerste
grote stap is gezet; nu moet de kloof tussen de theorie en
de dagelijkse praktijk worden gedicht, en dat blijkt niet
eenvoudig. Op dit moment is, voorzover ik weet, nog
nergens een volledig operationeel digitaal archief gerea-
liseerd.

Het DNEP

In 1995 heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) in samen-
spraak met het Nederlands Bibliografisch Centrum de
nationale bibliografie uitgebreid met elektronische
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publicaties. Sindsdien probeert de KB in een wisselwer-
king van onderzoek en praktijk te komen tot de opbouw
en inrichting van het Depot van Nederlandse Elektroni-
sche Publicaties (DNEP), een digitaal ‘landelijk depot’.
(Zie ook: Informatie Professional van februari 1998.) Het
project omvatte een onderzoek naar de omvang van de
markt van elektronische publicaties, het vaststellen van
selectiecriteria en van velden voor bibliografische en
technische beschrijving, metadata en unieke identificatie-
nummers, het ontwerpen van de technische infrastruc-
tuur voor opslag, een studie naar aspecten van auteurs-
recht en tot slot de toepassing van de resultaten in een
testomgeving, bestaande uit een simulatiemodel.

Simulatiemodel

Een kleinschalige testomgeving heeft voor- en nadelen.
Nadeel is dat de testomgeving niet schaalbaar was,
terwijl het hier wel een digitaal archief betreft met
terabytes data, verspreid over duizenden heterogene
publicaties. Het grote voordeel is echter dat men zich
geconfronteerd ziet met alle relevante technische vra-
gen wanneer de totale workflow, met andere woorden:
het gehele proces van selectie, acquisitie, beschrijving en
identificatie, opslag en beschikbaarstelling op (zeer) lange
termijn, de revue passeert. En dat was hier het geval.
Het testmateriaal bestond uit circa honderd elektroni-
sche publicaties die beantwoordden aan de selectie-
criteria van het DNEP. Dit waren zowel off line
publicaties, zoals (multimedia) cd-roms, cd-i’s en diskettes,
als on line publicaties, zoals
elektronische tijdschriften,
proefschriften, databanken
en webdocumenten. We wil-
den uitspraken doen over
twee belangrijke aspecten: or-
ganisatie en techniek. En we
wilden nagaan hoe de werk-
processen in de nationale bi-
bliotheek zouden kunnen
verlopen.

Selectie en
‘aanschaf’

Uitgangspunt voor de selec-
tie is, dat de criteria voor het
DNEP overeen dienen te ko-
men met die voor het ge-
drukte depotmateriaal. Het
klassieke verschil tussen de
nationale bibliotheek en de
archieven geldt ook hier: de
KB verzamelt geen concept-
documenten, notulen van
vergaderingen, e-mails en
dergelijke, maar uitsluitend

afgeronde publicaties, ‘cultureel erfgoed’, waarop vaak
de auteurswet van toepassing is. Met name de
webpublicaties leverden wat dat betreft veel vragen op.
Wat zijn de grenzen van een webdocument? Wat is de
relatie tussen inhoud en vormgeving als de vorm ter
plekke gegenereerd wordt, bijvoorbeeld met verschil-
lende webbrowsers?
Hoe komt een document bij de KB binnen, was een
andere vraag. Denkbaar is, op basis van afspraken,
levering via de post van off line documenten, via FTP,
via e-mail of het web, en levering op een cd-rom. Al deze
leveringskanalen werden tijdens de test gebruikt. De
voorkeur van de KB gaat uit naar automatische levering
door de uitgevers. Eigen inspanning om nieuwe
publicaties op te sporen zal echter ook nodig zijn en
blijven, evenals dat nu het geval is voor gedrukte
publicaties. Met het Nederlands Uitgevers Verbond zijn
al afspraken gemaakt over deponering van elektronische
publicaties door de aangesloten uitgevers.
Ook wat aanlevering betreft bleken webdocumenten
het lastigst. Wat is de beste methode om een web-
document - of een groep documenten in een website -
over te halen? Tijdens de test werd het programma
Websnake gebruikt, waarbij bijvoorbeeld moest worden
aangegeven hoe diep de links van het document moes-
ten zijn. Bij een literatuurverwijzing op het web kan men
immers naar het document doorklikken en ook dat
volledig meenemen. We hebben daarvan toch afgezien,
omdat het al snel om kolossale hoeveelheden data gaat.
Daarbij komt dat bij een gedrukte publicatie de volle-

dige teksten van de
literatuurverwijzingen ook
niet worden verworven of
bewaard.
Webdocumenten zijn bij-
zonder vluchtig: een URL is
gemiddeld slechts 78 dagen
in dezelfde vorm beschik-
baar. Daarna is de inhoud
veranderd, het document is
verplaatst (krijgt een andere
URL) of van het web verwij-
derd. Wie webdocumenten
in een digitaal archief wil
bewaren, moet ze dus over-
halen en lokaal opslaan. We
beseften dat we voorbijgin-
gen aan sommige voordelen
van het web, maar uit prak-
tische overwegingen moes-
ten we de grenzen van het
document scherp stellen.
Hier merkten we hoe lastig
het is een nieuwe, frisse kijk
op de noties ‘document’ en
‘publicatie’ te ontwikkelen!

Houdbaarheid van informatiedragers
In de Verenigde Staten heeft het National Media
Laboratory, onderdeel van de National Technology
Alliance, de houdbaarheid van verschillende informatie-
dragers getest. Gemeld worden de volgende prognoses
bij 68 graden Farenheit (circa 20 graden Celsius) en 40
procent relatieve vochtigheid.

Alle grote merken
Cd-r(ecordable): 2 jaar
Cd-rom (alleen lezen): 5 jaar
Medium-term microfilm of krantenpapier:* 10 jaar
Hoge kwaliteit papier:** 20 jaar
Acrhiefkwalitieit (zilver) microfilm of permanent pa-
pier:*** 100 jaar

Hoge kwaliteit merken
Medium-term microfilm of krantenpapier:* 20 jaar
Cd-r(ecordable): 30 jaar
Cd-rom: 50 jaar
Hoge kwaliteit papier:**  100 jaar
Archiefkwaliteit (zilver) microfilm: 200 jaar
Permanent papier:*** 500 jaar

Verklaring
* Hoog zuurgehalte, geen buffers
** Laag zuurgehalte, geen buffers
*** Laag zuurgehalte, met buffers

NB De verwachte levensduur lijkt laag ingeschat, maar
dat de houdbaarheid van dragers zeer beperkt is, is wel
zeker. De gegevens zijn ook te vinden op de website van
‘longnow’, zie de literatuuropgave.
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Ontsluiting en opslag

De bibliografische en technische beschrijving van elek-
tronische documenten is de moderne variant van de
klassieke bibliotheektaak ‘ontsluiting’, het vindbaar
maken van een document. Hierbij rijst de vraag in
hoeverre dit nog handmatig moet gebeuren en in hoe-
verre men gebruik kan maken van informatie uit het
document zelf of van metadata (een bibliografische
beschrijving uitgebreid met velden voor de technische
beschrijving). Metadata kunnen integraal in het docu-
ment opgenomen zijn of in een aparte database staan,
met een link naar het document.
Toevoeging van een bibliografische en technische be-
schrijving bij en/of in een elektronisch document is zeer
belangrijk, wil men de toegang op lange termijn veilig
stellen. Sinds de jaren zestig zijn de ISBD’s ontwikkeld
en geïmplementeerd in de MARC-formaten, die ge-
bruikt worden voor de beschrijving van gedrukte en
elektronische documenten van de nationale bibliogra-
fie. Zo werden de honderd testdocumenten ook beschre-
ven in het Gemeenschappelijke Catalogiseersysteem
(GGC) van Pica. Dit bevat al een aantal velden voor
elektronische publicaties. Er was echter behoefte aan
meer gecodeerde velden voor de technische gegevens.
Van veel belang daarbij bleken de ISBD(ER) voor
Electronic Resources en de velden die de Research
Libraries Group heeft gedefinieerd met het oog op
conservering van digitaal materiaal. De testdocumenten
werden provisorisch opgeslagen op een harde schijf in
het KB-netwerk. De gegevens uit het GGC werden

vervolgens gedownload in een Oracle-database; daarna
werd de link gemaakt naar de volledige elektronische
documenten. Zo leek het voor de eindgebruikers of zij de
titels gewoon in de OPC konden vinden om daarna door
te klikken naar de elektronische full-tekst. Deze door-
klikmogelijkheid werd alleen gerealiseerd voor web-
documenten. Het downloaden van de duizenden
megabytes van de cd-roms bleek voor de diverse operating
systems binnen het onderzoeksproject een brug te ver.
Zo’n volume zou het onderzoek te zeer belasten. In
relatie tot de toegang op lange termijn rees de vraag of
we het oorspronkelijke document met de metadata
moesten opslaan, of dat we het beter konden migreren
naar een andere omgeving. Met iedere migratie en
bewerking gaat namelijk wel iets verloren. Het lijkt
daarom beter in ieder geval het oorspronkelijke docu-
ment op te slaan met metadata, zodat toekomstige
digitale archeologen het document zullen kunnen re-
construeren.

Wie bewaart wat?

Bibliotheken, archieven, elektronische data-archieven
en universiteiten zullen onderling moeten afspreken wie
wat bewaart, zodat overlap wordt vermeden, maar ook
geen lacunes ontstaan. De eindgebruiker moet erop
kunnen rekenen dat de geselecteerde documenten er-
gens in Nederland voor zeer lange tijd ter raadpleging
beschikbaar zijn. Voor archieven is de situatie in zoverre
eenvoudig dat de selectiecriteria en de bewaartermijn
vastliggen in de Archiefwet. De archieven beschikken in
theorie ook over de mogelijkheid vóór te schrijven in
welk formaat en op welke drager digitale bestanden
moeten worden aangeleverd. Het DNEP daarentegen
beperkt zich tot afgeronde publicaties, wacht af wat er
op de markt komt en selecteert zelf. De vele technische
vraagstukken hebben beide gemeen.
In grote lijnen gaat het bij de vraag ‘wie wat bewaart’ om
drie groepen gegevens: als eerste het ‘cultureel erfgoed’,
zoals de oorspronkelijke elektronische publicaties die
het DNEP verzamelt. Als tweede ‘archiefbescheiden’
die de diverse typen overheidsarchieven moeten bewa-
ren. Als derde de ‘eigen (interne) documenten’ van
organisaties, zoals tekstverwerkingsbestanden, databan-

Gedigitaliseerde documenten

Diverse nationale bibliotheken tonen gedigitaliseerde
documenten op hun website
National Library of Australia: www.nla.gov.au
Bibliothèque Nationale de France: www.culture.fr
Die Deutsche Bibliothek: www.ddb.de
Koninklijke Bibliotheek: www.konbib.nl
British Library: portico.bl.uk
Library of Congress: www.loc.gov
Nationale Bibliotheek Praag: www.nkp.cz

Webinfo
Over conservering en (inter)nationale conserverings-
projecten is op diverse websites veel informatie te
vinden. Via deze websites kan men zich vaak ook
aanmelden voor discussielijsten. Een kleine greep:
• Het Nationaal Programma voor Conservering van
Bibliotheekmateriaal Metamorfoze is ondergebracht bij
de Koninklijke Bibliotheek (KB). Informatie over het
programma en zijn projecten via www.konbib.nl/
metamorfoze.
• De ECPA, de European Commission on Preservation
and Access, is ondergebracht bij de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Uitvoe-
rige informatie over organisaties en projecten in Europa
en elders via www.knaw.nl/ecpa/ecpatex/index.htm.
• De Amerikaanse tegenhanger van CPA, Commission
on Preservation & Acces, is ondergebracht bij de Council
on Library and Information Resources (CLIR). Informatie
en abstracts van publicaties via www.clir.org/org/pro-
grams/cpa/cpa.html.
• Een heelgoed overzicht van conserveringswebsites in
de VS en Canada, met bespreking van de inhoud, wordt
bijgehouden op het Massachusetts Library and
information Network, 'Preservation, Disaster & Archives
Web Sites': www.mlin.lib.ma.us/preswww.htm
(JM)
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ken, spreadsheets, ruwe meetgegevens enzovoort. Een
aparte vraag is nog of er auteursrecht rust op de gege-
vens, want dat bepaalt - voorlopig - of men conserve-
rende handelingen mag toepassen.

Nieuw onderzoek

Natuurlijk is er behoefte aan meer (internationale)
onderzoeksprojecten, waarbij een klein deel van het
hele traject van een digitaal archief in praktische zin
onder de loep wordt genomen. Verschillende zijn nu
al gaande: zo definieert het project NEDLIB de tech-
nische infrastructuur voor een digitaal archief en
levert BIBLINK een systeem waarbij metadata uitge-
wisseld worden tussen uitgever en nationale biblio-
theek, zodat het digitaal archief weet dat er een
publicatie is verschenen die opgenomen moet wor-
den.
Een derde onderzoek, het IWI-project CERBERUS,
wil vaststellen hoe op lange termijn de authenticiteit
en integriteit van een document kunnen worden be-
houden. Welke migratiestrategieën zijn voorhanden,
met welke voor- en nadelen? Is een document dat
over lange termijn wordt opgevraagd niet veranderd?
Wat kun je het beste doen: het oorspronkelijke docu-
ment bewaren of bewerkingen toepassen? Beide? Het
is mogelijk de ene drager naar de andere te migreren.
Men kan ook een drager verversen, dat wil zeggen: de
oude tape vervangen door een nieuw exemplaar. Is
conversie gewenst, bijvoorbeeld van het ene
besturingssysteem naar het andere? Van het ene for-
maat naar het andere? Verdient het aanbeveling het
oorspronkelijke document op te slaan en toegang te
geven door middel van emulatoren, waarbij nieuwe
software de oude hardware en software nabootst? Dit
lijkt een belangwekkende optie. Langs deze weg kun-
nen heel oude (wel tien jaar!) Atari-computerspelletjes
onder Windows NT worden gebruikt. Emulatoren
worden echter vooral gemaakt voor de (commercieel
interessante) consumentenmarkt.
Het bedrijfsleven toont tot op heden weinig interesse
voor de archiveringsproblematiek van digitale infor-
matie in de non-profit sector. Dan zijn er nog de
viewers, die het mogelijk maken bepaalde bestands-
formaten zichtbaar te maken. En in hoeverre zijn
technieken als digitale watermerken,
encryptietechnieken, digitale handtekeningen, digitaal
DNA bruikbaar voor garantie van de integriteit?

Alles overziende lijkt opslag van het oorspronkelijke
document nu het verstandigst, waarbij men voor de
toegankelijkheid op de zeer lange termijn uit boven-
staande opties een keus kan maken, wetende dat de
definitieve oplossing nog niet is gevonden.
In hoeverre zullen we in staat zijn de tand des tijds te
reguleren? Het digitale materiaal dat op dit moment
geproduceerd wordt heeft een korte levensduur. We

rekenen er maar op dat de toekomst ons de technieken
zal brengen om oude versies van software en formats te
reconstrueren en zichtbaar te maken.
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Internet voor eeuwig
In ons land hoopt het Depot van Nederlandse Elektroni-
sche Publicaties (DNEP) de in Nederland verschenen
oorspronkelijke webdocumenten voor het nageslacht
te kunnen bewaren. Wat buiten de officiële selectie van
het DNEP valt heeft echter pech gehad. Is dat erg? ‘Ja,’
vinden ze bij de Digitale Stad (www.dds.nl). ‘Neem nu
de discussies tussen de eerste Internetters, de pioniers;
hun problemen en oplossingen, hun toekomst-
verwachtingen en fantasieën over de rol van het Inter-
net,’ zegt Nina Meilof van DDS, ‘dat is over honderd jaar
toch fantastisch onderzoeksmateriaal! Met de komst
van het Internet zijn heel nieuwe cultuuruitingen ont-
staan, nieuwe communicatiecodes, nieuwe gespreks-
thema’s en een internationale netgemeenschap. Wij
moeten ook dat soort materiaal bewaren, en wel nu,
anders is het gewoon weg.’ De Archeologische Dienst
van DDS (www.dds.nl/archeo/) geeft zelf het goede
voorbeeld en houdt het eigen verleden levend. Tijdens
‘opgraafwerkzaamheden’ hebben de netarcheologen
de resten blootgelegd van oude DDS-stadspoorten en
gevelstenen gereconstrueerd. En ‘vitrines in de biblio-
theek’ tonen oude DDS-Nieuwsgroepartikelen.
In de Verenigde Staten pakt Brewster Kahle de zaken
groter aan. Een jaar geleden begon hij met the Internet
Archives. Deze aanduiding is niet overdreven: zijn com-
puters zoeken werkelijk het hele Internet af, site na site,
link na link. Alle vrij toegankelijke Internetinformatie
wordt gedownload; veelgevraagde informatie op hard-
disk, de rest op tape. Ten dienste van de wetenschap en,
wie weet, de commercie. Eind augustus had Kahle zijn
eerste ‘snapshot’ van het net gereed, zo meldt hij in een
Special Report op de site van Scientific American
(www.sciam.com.0397issue/0397kahle.html). Over een
paar maanden de volgende. MP




