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Marianne Peereboom

Dwerg tussen reuzen?
Het Nederlandse Basisclassificatie Web

Mw. drs M.E.C. Peereboom is als electronic reference librarian

werkzaam bij de Sectie Bibliotheekonderzoek van de Koninklijke

Bibliotheek en is landelijk coördinator van het NBW.

De Koninklijke Bibliotheek ontwikkelt
samen met een aantal Nederlandse
Universiteitsbibliotheken een systeem
voor de ontsluiting van wetenschap-
pelijke Internetbronnen: het Neder-
landse Basisclassificatie Web (NBW). IWI
heeft subsidie toegekend voor dit
project, dat zal lopen tot juni 1998.

Door de ontwikkelingen in de elektronische
informatievoorziening is het begrip ‘collectie’ op-

gerekt. Naast gedrukte en handschriftelijke collecties
hebben bibliotheken nu ook te maken met virtuele
collecties. In aanvulling op het eigen bezit, kan de
bibliotheek de gebruiker toegang geven tot informatie
die op computers elders is opgeslagen. Deze virtuele
collectie omvat de informatie waarvoor de bibliotheek
een (gedeelde) verantwoordelijkheid voor onderhoud en
toegang op zich heeft genomen.1 Maar daarnaast is er
ook nog die grote amorfe massa Internet-informatie
waarvoor de bibliotheek geen enkele verantwoordelijk-
heid draagt wat betreft beheer en beschikbaarstelling,
maar waar natuurlijk wel voor de wetenschappelijke
gebruiker waardevolle informatie in schuilgaat. De grote
vraag is: werp je je als bibliotheek in de strijd en ga je zelf
een systeem opzetten om ook die Internet-informatie te
ontsluiten? Getuigt het van hybris om je eigen ontslui-
tingsdwergje te presenteren naast reuzen als Yahoo!, Lycos

en Alta Vista? Of is er nog een gat in de markt? Als je ervan
uitgaat dat je als wetenschappelijke bibliotheek de taak
hebt je gebruikers van de relevante informatie op hun
vakgebied te voorzien, hetzij door deze zelf in huis te
hebben, hetzij door ze de weg te wijzen, dan past het
selecteren van wetenschappelijke elektronische infor-
matie daar zeker in. Kwaliteit van de aangeboden infor-
matie kun je garanderen, doordat vakspecialisten de
selectie doen. Dat kwaliteitsselectie in een bestaande
behoefte voorziet, wordt geïllustreerd door een mail-

berichtje van een gebruiker aan SOSIG (Social Science

Information Gateway), een dienst op het gebied van de
sociale wetenschappen, die zich richt op eenzelfde
gebruikersgroep als het NBW: ‘Given the amount of
information on the net, the real value of a resource such
as yours is, paradoxically, not that it is comprehensive
but that it is selective of high quality resources.’ Dit is
waar het NBW ook naar streeft: de gebruiker de moeite
besparen van het schiften van de enorme lijsten treffers
die je vindt via search engines als Alta Vista en Lycos en
hem of haar direct leiden naar de informatie die werke-
lijk van belang is. Daarnaast dient er uiteraard vol-
doende kritische massa te zijn en aangezien het moeilijk,
zo niet onmogelijk is om als bibliotheek zelf een kwanti-
tatief serieus te nemen aanbod bij elkaar te brengen, is
samenwerking geboden. Minder treffers, maar allemaal
relevant, dat is het ideaal - en het bestaansrecht - van de
dwerg temidden van reuzen.

Catalogiseren of niet
catalogiseren...?

In 1993 is de BC-Gopher in de KB opgezet om de door de
vakreferenten geselecteerde wetenschappelijke Inter-
netbronnen op een gestructureerde manier aan de ge-
bruiker aan te bieden. Als ordenend principe werd
gekozen voor de Nederlandse Basisclassificatie (BC) die
ontwikkeld is voor gebruik binnen de Gemeenschappe-
lijke Onderwerpsontsluiting (GOO) en de Coördinatie
van de Collectievorming (CvC). In 1995 migreerde de
BC-Gopher naar de world wide web-omgeving en werd
herdoopt tot Nederlandse Basisclassificatie Web. Iedere ru-
briek en subrubriek van de BC werd een hyperlink. Door
op zo’n hyperlink te klikken, kun je door de vakgebieden
met hun verdere onderverdelingen bladeren totdat je bij
de bronnen zelf bent aangeland. Concreet: je klikt op
Geesteswetenschappen, dan op Geschiedenis, dan op Romeinse

Rijk en vervolgens kom je bij een lijstje aanklikbare titels,
voorafgegaan door een ‘Infobutton’ waarmee een korte
omschrijving van de bron kan worden opgevraagd.
In de beginfase van het NBW had men het voornemen
om de geselecteerde bronnen te beschrijven in het GGC
volgens het Pica-format voor off line en on line elektro-
nische bronnen dat in diezelfde periode werd ontwik-
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keld. De vraag of Internetbronnen formeel gecatalogi-
seerd moeten worden in dezelfde systemen als boeken,
tijdschriften en audiovisueel materiaal, was en is een
brandende kwestie. Als belangrijk voordeel van catalo-
gisering, bijvoorbeeld in het GGC, wordt altijd aange-
voerd dat elektronische informatie op die manier geïn-
tegreerd met het gedrukte materiaal kan worden
aangeboden, bijvoorbeeld via de OPC. Het is voor een
gebruiker in principe niet van belang in welke vorm
informatie wordt gedistribueerd, als boek of als elektro-
nische publicatie, en hij of zij zou dus gebaat zijn bij een
geïntegreerde ontsluiting en beschikbaarstelling van
gedrukte en elektronische informatie. Er zitten echter
nogal wat haken en ogen aan de catalogisering van Inter-
netbronnen. Het is enorm arbeidsintensief, dus duur.
De beschrijvingen vergen veel onder-
houd omdat Internet-informatie nogal
instabiel is: sites verdwijnen, verande-
ren drastisch van omvang of van in-
houd, en - wat erger is - veranderen van
adres, zodat je ze niet meer kunt terug-
vinden. Nu geldt de noodzaak tot on-
derhoud natuurlijk voor ieder ont-
sluitingssysteem, maar zodra je kiest voor
uitgebreide, complexe beschrijvingen
betekent dat een veelvoud aan informa-
tie die regelmatig geüpdated zou moe-
ten worden door professionele catalo-
giseerders.
In samenhang met wat je als bibliotheek
als je collecties beschouwt, moet telkens
opnieuw de keuze gemaakt worden voor
integratie in de bestaande infrastruc-

tuur of aansluiting bij nieuwe ont-
wikkelingen op het gebied van navi-
gatie- en indexeermethoden op het
Internet. Voor de catalogus van
secundaire elektronische bronnen (on
line databases, cd-roms en Internet-
bestanden) die deel uitmaakt van de
Alfa Informatie Werkplek, het geïn-
tegreerde werkstation dat in de KB
wordt ontwikkeld,2 is wél gekozen
voor beschrijving in het GGC. Deze
beschrijvingen worden vervolgens
naar een eigen database gedownload
- een database die extra velden heeft
voor ‘gevoelige’ informatie die niet
in het GGC kan worden opgeno-
men, zoals wachtwoorden. Voor wat
betreft het NBW is het voornemen
om in het GGC te catalogiseren in

1995 verlaten. Hierbij speelden de volgende argumen-
ten een rol. Catalogiseren is zo arbeidsintensief dat het
de opname van bronnen in het NBW ernstig zou vertra-
gen. Het zou al een enorme investering vergen om met
catalogiseren het tempo van selectie te kunnen bijbenen
en daar zou dan het onderhoud van de bestaande
beschrijvingen nog eens bijkomen. De benodigde
catalogiseerinspanning bleek ook een struikelblok te
vormen voor bibliotheken die graag aan het NBW
wilden deelnemen. Catalogiseren in het GGC zou bo-
vendien deelname van niet bij Pica aangesloten biblio-
theken bemoeilijken. Een ander probleem was destijds
het ontbreken van een download-procedure waarmee

De homepage van het NBW.

Voorbeeld van een rubriek met titels. Op ‘info’ klikken levert een

beschrijving van de bron.
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beschrijvingen eenvoudig vanuit het GGC naar het
NBW konden worden gekopieerd. Trouwens, wat is het
nut van uitgebreide formele beschrijvingen wanneer
men met één muisklik naar het document zelf kan?
Welke informatie heb je nu precies nodig om een docu-
ment vindbaar te maken? En hoe structureer je die
informatie? Besloten werd om voor het NBW te volstaan
met een korte beschrijving in HTML van de bron,
bestaande uit titel, Engelstalige annotatie, BC-code en
URL. Deze gegevens worden aangeleverd door de vak-
referent die de bron selecteert. De beschrijvingen wor-
den op woordbasis geïndexeerd (WAIS-index) en heb-
ben zo een belangrijke functie voor de retrieval. Er zijn
dus twee manieren om in het NBW te zoeken. Je kunt
door de boomstructuur van rubrieken en subrubrieken
bladeren en je kunt op vrije trefwoorden zoeken.

Landelijke samenwerking

Van meet af aan is het de bedoeling geweest om samen
te werken met andere bibliotheken, om te voorkomen
dat ieder voor zich het wiel probeert uit te vinden en
weer zo’n lijstje bronnen, waar er al zoveel van zijn, op
het web zet. Als er veel bibliotheken meedoen, kun je
samen een landelijke virtuele wetenschappelijke biblio-
theek opzetten die kwalitatief en kwantitatief de toets der
kritiek kan doorstaan. Op dit moment wordt er al aan
het NBW meegewerkt door de universiteitsbibliotheken
van Amsterdam en Leiden, de bibliotheek van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam en de bibliotheek van de
Universiteit van Utrecht. Ook de bibliotheken van de
Universiteit van Maastricht en de Rijksuniversiteit Gro-
ningen hebben inmiddels belangstelling getoond om in
het NBW te participeren.

Hoe gaat selectie voor het NBW nu in zijn werk? Een
vakreferent selecteert een bron en meldt deze, voorzien
van annotatie en BC-code per e-mail aan bij zijn of haar
redactiecommissie. Iedere deelnemende bibliotheek heeft
een eigen redactiecommissie en een eigen redactie-
postbus. De redactie controleert de aangeleverde bron-
nen en stuurt deze vervolgens door naar een centrale
‘NBW management’-postbus in de KB, waar de bron-
nen in het NBW worden verwerkt. Bibliotheken kunnen
bronnen aanleveren voor alle gebieden waarvoor ze de
expertise (dat wil zeggen: een vakreferent) in huis heb-
ben. Voor sommige vakgebieden wordt dus door ver-
schillende vakgenoten geselecteerd. Daarnaast kunnen
‘derden’ (ja, u ook!) bronnen aanmelden voor het NBW.
Deze bronnen dienen per e-mail onder de aandacht van
één van de vakreferenten te worden gebracht. Aanwij-
zingen vindt men in de NBW-informatiepagina’s.
Speciaal voor de vakreferenten is er een NBW Working

Home Page gecreëerd, met alle informatie die zij bij het
selecteren van bronnen nodig kunnen hebben. Op deze
pagina zijn de richtlijnen voor selectie en aanlevering te
vinden, nieuws over het NBW, en handige links, bijvoor-
beeld naar de Infoservices wegwijzer naar informatiediensten.

Recente ontwikkelingen

Het NBW zal er binnenkort anders uitzien dan op de
illustraties bij dit artikel te zien is, want het NBW krijgt
een geheel andere structuur en vormgeving. De be-
schrijvingen worden binnenkort niet meer opgeslagen
als HTML-bestandjes maar in een database. Vanuit
deze database worden de HTML-pagina’s gegenereerd.
Dit betekent ook: een nieuwe homepage en een andere
manier van presentatie van de basisclassificatie en
verfijndere zoekmogelijkheden. Nu worden de beschrij-

vingen nog in zijn geheel geïndexeerd en
kan men alleen op een willekeurig woord
zoeken. Straks zal het mogelijk zijn om te
zoeken op bepaalde velden, zoals auteur,
titel, contents, URL of classificatiecode. De
verwerking van de aangeleverde bronnen
zal dan niet meer, zoals nu, met de hand
gebeuren, maar geautomatiseerd. Deze her-
structurering is een eerste stap in de richting
van een gedistribueerde opzet, zoals die in
het projectplan is voorzien. Het is namelijk
de bedoeling dat het beheer en onderhoud
gespreid zal worden over de deelnemende
bibliotheken.
Verder behelst het projectplan onder an-
dere de inrichting van een helpdesk voor
vakreferenten en gebruikers en de organisa-
tie van cursussen en workshops.

Voorbeeld van een beschrijving.
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NBW en DESIRE

Ook in Europees verband houdt de KB zich bezig met
de ontsluiting van Internet-informatie. Het door de
Europese Commissie gefinancierde DESIRE (Development

of a European Service for Information on Research and Education)
is een grootschalig project waaraan drieëntwintig Euro-
pese partners deelnemen en dat zich richt op het stroom-
lijnen van de elektronische wetenschappelijke informatie-
voorziening in Europa. De twee (van de negen) werk-
pakketten waar de KB in deelneemt, zijn werkpakket 3:
Indexing and Cataloguing en werkpakket 8: Training. In
werkpakket 3 worden twee benaderingen onderzocht
om Internetbronnen te ontsluiten: catalogisering en
indexering. Er worden zowel information gateways ontwik-
keld, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit door middel van
selectie en beschrijving door vakspecialisten, als kwanti-
tatief gerichte geautomatiseerde indexeringssystemen.
De bedoeling is om beide benaderingen te laten con-
vergeren in één Europese informatiedienst. De KB is
betrokken bij de kwaliteitsgerichte aanpak, en heeft tot
dusver meegewerkt aan onderzoek naar onder andere
het gebruik van beschrijvingsformats en metadata, de
ontwikkeling van richtlijnen voor selectie op kwaliteit,
en het gebruik van classificatieschema’s voor de ontslui-
ting. De ervaringen met het NBW zullen natuurlijk
worden ingebracht bij het DESIRE-project, en het is
heel goed mogelijk dat de uitkomsten van het
DESIRE-project de toekomstige ontwikkelingen van
het NBW zullen beïnvloeden, want naast het ontwikke-
len en onderhouden van een landelijke operationele
dienst is het NBW ook bedoeld als experimentele omge-
ving waar nieuwe ontwikkelingen in de praktijk kunnen
worden uitgetest.

URLs
NBW: http://www.konbib.nl/basisclas/basisclas.html
Informatiepagina’s: http://www.konbib.nl/basisclas/
overdebasis.html
NBW Working Home Page: http://www.konbib.nl/
nbw/werk/
Nadere informatie: marianne@python.konbib.nl
Desire homepage: http://www.nic.surfnet.nl/surfnet/
projects/desire/desire.html

Noten
1 Deze opvatting van de virtuele collectie als de elektronische infor-

matie waarvoor de bibliotheek een (gedeelde) verantwoordelijk-
heid voor beheer en beschikbaarstelling draagt, wordt voorgesteld
in: Niet, M. de, Peereboom, M. - De virtuele bibliotheek : definitie van
kernbegrippen. - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 1996. - p. 6.
URL: htttp://www.konbib.nl/db/sbo/reports/virtbib.html.

2 Zie over AIW het artikel van Marco de Niet in Open 28(1996)11,
p. 249-251.
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