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bedrijfswetenschappen en recht). Het RDN (Resource Dis-

covery Network) biedt als broker geïntegreerde toegang tot

de verschillende diensten in de hubs, die echter ook als

afzonderlijke diensten blijven bestaan.

Behalve op landelijk niveau zijn er ook internationale pro-

jecten die afstemming nastreven op een bepaald vakge-

bied. Het kortgeleden afgesloten Europese project EULER

ontwikkelde een gemeenschappelijke zoekinterface voor

een aantal informatiediensten op het gebied van de wis-

kunde. 

Broker
Het Renardus-project past binnen deze trends in de rich-

ting van meer samenwerking en de daaruit voortvloeiende

noodzaak tot bevordering van interoperabiliteit en stan-

daardisatie. Het Renardus-project wordt gefinancierd bin-

nen thema 2 van het Vijfde Kaderprogramma: ‘De gebrui-

kersvriendelijke informatiemaatschappij’ (Information

Society Technologies – IST).2 De looptijd is tweeëneenhalf

jaar, van 1 januari 2000 tot 1 juli 2002. Projectleider is de

Koninklijke Bibliotheek, verder zijn er nog elf partners uit

de UK, Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk en

Duitsland (zie kader).

Het voornaamste doel van Renardus is het bouwen van

een zogenaamde ‘broker service’, een dienst die geïnte-

greerde toegang biedt tot bestaande internetcatalogi. De

gebruiker kan via één interface simultaan zoeken of blade-

ren in deze catalogi en kan ook informatie opvragen over

deze diensten, bijvoorbeeld over hun collecties en omvang,

zodat hij of zij een zinvolle keuze kan maken uit het aan-

bod. 

Naast de ontwikkeling van deze dienst omvat het project

een meer experimentele component. Deze behelst onder-

zoek naar en experimenten met collaboratieve modellen

voor de uitwisseling van metadata, bijvoorbeeld tussen

nationale bibliotheken en subject gateways of gateways

onderling, en werk op het gebied van meertalige toegang

en ontsluiting. 

In de eerste fase van het project is vooral informatie verza-

meld om de vereisten in kaart te brengen waaraan de bro-

ker zou moeten voldoen, zowel vanuit het oogpunt van de

service providers als van de gebruiker. Om een gemeen-

schappelijk datamodel te kunnen ontwikkelen, werd

onderzoek gedaan naar de bestaande datamodellen die in

gebruik zijn bij de verschillende diensten. Ook is er een

rapport gemaakt waarin bestaande broker-modellen onder

de loep zijn genomen (zoals bijvoorbeeld die ontwikkeld

binnen EULER, TF-CHIC, DESIRE, Aquarelle en Univer-

se), zodat Renardus kan aansluiten bij ‘best practice’ op dit

moment en geen dubbel werk uitvoert. In een Scoping

Document is de gewenste (en haalbaar geachte) reikwijdte

en dekking van de Renardus Broker vastgelegd voor de

projectfase.

Architectuur
Mede gestuurd door dit voorwerk werd een gezamenlijke

visie ontwikkeld op de onderliggende architectuur. Een

model waarbij de data van de gateways periodiek geko-

pieerd worden naar een centrale database werd verworpen

ten gunste van een gedistribueerd systeem dat de zoekac-

ties van de gebruikers doorstuurt naar de relevante gate-
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zijn al sinds begin en midden van de jaren negentig

bezig met de ontwikkeling van zogenaamde quality-con-

trolled subject gateways.1 Vanuit de eigen expertise met

‘resource discovery’ ontwikkelde de bibliotheeksector deze

kwaliteitsgerichte en selectieve aanpak als alternatief voor

de search engines met hun heterogene, op kwantiteit

gerichte benadering. Deze catalogi van internetbronnen

onderscheiden zich, doordat ze – meestal op grond van

een expliciet en publiek toegankelijk selectiebeleid – kwali-

tatief hoogwaardige informatie op onderwerp ontsluiten

ten behoeve van de academische gemeenschap. Hierbij

wordt de expertise van vakreferenten en informatiespecia-

listen ingezet. 

Interoperabiliteit, samenwerking
Een belangrijk probleem waar de ontwikkelaars van derge-

lijke diensten mee geconfronteerd worden is de schaal-

baarheid. Het is duidelijk dat geen enkele, uit openbare

middelen gefinancierde subject gateway de ambitie kan

waarmaken om alle voor de academische wereld relevante

internetbronnen te identificeren, evalueren en catalogise-

ren. Dit besef heeft geleid tot de ontwikkeling van initiatie-

ven die de samenwerking en interoperabiliteit tussen deze

diensten moeten bevorderen. Een van die initiatieven was

de oprichting, tijdens de ECDL-conferentie op Kreta in

1998, van het IMesh Forum, een informeel discussie-

forum van gateway experts wereldwijd. IMesh heeft in

1999 een workshop gehouden in Warwick (UK), waar

samenwerking, interoperabiliteit, schaalbaarheid en finan-

cieringsmodellen de voornaamste thema’s waren.

In verschillende landen wordt ook al enkele jaren gepro-

beerd om op landelijk niveau vorm te geven aan die

samenwerking. In Nederland is er de samenwerking van

de Koninklijke Bibliotheek en een zevental universiteitsbi-

bliotheken in DutchESS. In Groot-Brittannië, waar de ont-

wikkeling van deze diensten relatief vroeg op gang is geko-

men en ook een gestandaardiseerde aanpak werd bevor-

derd doordat veel van deze gateways kozen voor de binnen

het kader van het DESIRE-project ontwikkelde ROADS-

software, bouwt men op dit moment aan een landelijke

organisatorische infrastructuur. Deze bestaat uit een cen-

trale organisatie, het Resource Discovery Network Centre

(RDNC) en een aantal onafhankelijke service providers op

bepaalde vakgebieden, die ‘hubs’ worden genoemd. Op dit

moment zijn er vijf hubs: BIOME (biomedische weten-

schappen), EMC (Engineering, Mathematics and Compu-

ting), Humbul (humanioria), PSIgate (exacte en techni-

sche wetenschappen) en SOSIG (sociale wetenschappen,

ways (zie figuur). Wat betreft de toe te passen standaarden

en technologieën is gekozen voor Dublin Core als seman-

tisch datamodel en RDF en XML voor de syntax van de

metadata records. Z39.50 en WHOIS++ zijn de protocol-

len die zullen worden gebruikt voor de communicatie tus-

sen Renardus en de afzonderlijke gateways. 

Niet alleen simultaan zoeken moet door de broker worden

ondersteund, maar ook gelijktijdig bladeren. Om dit moge-

lijk te maken zijn concordanties nodig tussen de door de

individuele gateways gebruikte classificatieschema’s en

één gemeenschappelijk, universeel classificatiesysteem. De

keuze is gevallen op de Dewey Decimal Classification.

OCLC heeft al laten weten hier alle medewerking aan te

willen verlenen. De onderhandelingen over een onder-

zoekslicentie voor DDC voor de duur van het project zul-

len naar verwachting binnenkort leiden tot een overeen-

komst tussen OCLC en het Renardus Consortium.

De Renardus Broker maakt gebruikt van indexen die geba-

seerd zijn op de door de gateways aangeleverde metadata

in een gestandaardiseerd format. Onder leiding van de

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göt-

tingen is eerst een evaluatie uitgevoerd van bestaande

datamodellen die in gebruik zijn bij de gateways die door

de Renardus-partners worden onderhouden. Via een vra-

genlijst werd informatie ingewonnen bij de gateways over

de opzet van hun catalogus: behalve de gebruikte metada-

taset werd ook informatie verzameld over bijvoorbeeld de

dekking, doelgroep, kwaliteitscriteria et cetera. Op basis

van deze antwoorden is een metadata mapping gemaakt,

die aanschouwelijk maakte waar de overeenkomsten en

verschillen lagen en die heeft gediend als basis voor de

ontwikkeling van een gemeenschappelijke metadataset. 

Het Renardus-datamodel is gebaseerd op Dublin Core.

Het definitieve model is nog in ontwikkeling, maar in

Marianne Peereboom

Europese projecten (3)

Renardus: de slimme route naar informatie
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hoef je als student of wetenschapper niet meer te weten welke catalogi van internetbronnen

er zijn en welke daarvan voor jou relevant zijn. Het Renardus-project ontwikkelt geïntegreer-

de toegang tot bestaande Europese informatiediensten. In deel 3 van onze serie over Europe-

se projecten geeft Marianne Peereboom een overzicht van de doelstellingen, achtergronden

en tot dusver behaalde resultaten van het Renardus-project.

Europa!

De Europese Unie stimuleert door middel van een groot 
aantal subsidies innovatie en onderzoek binnen Europa. 
Voor de periode 1998-2002 is hiervoor een budget van onge-
veer 28 miljard gulden beschikbaar. In opdracht van het minis-
terie van Economische Zaken heeft Bureau EG-Liaison in 
Den Haag onlangs 
onderzoek gedaan 
naar het rendement
van de Europese tech-
nologiesubsidies voor
Nederland. Daaruit bleek
onder andere dat Neder-
landse instellingen uit de
informatiesector niet
optimaal profiteren
van de kansen die
deze subsidiepro-
gramma’s bieden.
De komende maan-
den wijdt Informatie
Professional daarom
een aantal artikelen aan
lopende en recent afgesloten projecten, om zo een beeld te
geven van wat er op het Europese front gebeurt. Na het inlei-
dend artikel van Peter van Poortvliet in Informatie Professional
nr. 11, 2000, en de  beschrijving van het project ECHO in nr. 12,
2000, in deze derde aflevering aandacht voor het Renardus-
project.

Renardus-projectpartners

Nationale Bibliotheken
• Koninklijke Bibliotheek (Nederland) (projectleider)
• Bibliothèque Nationale de France (Frankrijk)
• Die Deutsche Bibliothek (Duitsland)

Subject Gateway experts
• Jyväskylä University Library (Finland)
• Viikki Science Library, University of Helsinki (Finland)
• Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttin-
gen (Duitsland)
• Zentralstelle für Agrardokumentation und –information
(Duitsland)
• Institute for Learning and Research Technology, University of
Bristol (ILRT) (Groot-Brittannië)
• UK Office for Library & Info Networking, University of Bath
(UKOLN) (UK) – de service provider voor het Resource Disco-
very Network Centre (RDNC)

Technologiecentra
• Technical Knowledge Centre and Library (DTV) (Denemarken)
• NETLAB, Lund University (Zweden)
• Center for Scientific Computing (CSC) (Finland)
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ieder geval zal de minimaal ondersteunde metadataset

bestaan uit DC.Title, DC.Creator, DC.Description,

DC.Identifier, DC.Subject, DC.Language en DC.Type en

een niet-DC-element, Country, dat het land van publicatie

zal aangeven. Verder zijn er nog twee administratieve 

elementen: Full Record URL, de URL van het oorspronke-

lijke record en SBIG ID, het acroniem van de gateway.

Waar nodig zullen verfijningen worden aangebracht 

door middel van DC Qualifiers. Deze elementen zijn 

gekozen omdat ze nodig zijn om de gewenste zoekfunctio-

naliteit en filters in de broker service te kunnen imple-

menteren en niet in de eerste plaats om de gebruiker van

informatie te voorzien over de bron. Hiervoor kan worden

doorgeklikt naar het oorspronkelijke record met de (vaak)

uitgebreidere beschrijving in de oorspronkelijke gateway.

Op dit moment is de ontwikkeling van de alfaversie van

het systeem in volle gang. De bètaversie zal eind april

2001 opgeleverd worden en voor testdoeleinden in de

Koninklijke Bibliotheek worden geïnstalleerd. Een alge-

meen toegankelijke definitieve versie zal drie maanden

voor het einde van het project worden opgeleverd.

Evaluatie
Een apart werkpakket is gewijd aan validatie en evaluatie.

In de eerste fase wordt om redenen van efficiëntie gewerkt

met de service providers die gelieerd zijn aan projectpart-

ners. Welke dat zijn, is te vinden op de Renardus-website

onder Gateway Focus. Maar de Renardus Broker moet

makkelijk uit te breiden zijn met nieuwe diensten. Dit zal

worden getest door in de loop van 2001 daadwerkelijk een

aantal nieuwe diensten te integreren. Mogelijke kandida-

ten zijn nieuwe gateways in opkomst, zoals het door de

BnF onderhouden Les Signets, dat op dit moment van een

eenvoudig overzicht van links wordt ontwikkeld tot een

volwaardige subject gateway, DEFportal in Denemarken

en ook het landelijke BIBSYS-project in Noorwegen heeft

interesse getoond. 

Ook zal een gerichte evaluatie met gebruikersgroepen wor-

den uitgevoerd. Het testmodel hiervoor zal in de komende

maanden worden ontwikkeld.

Disseminatie
Er wordt binnen het project veel belang gehecht aan een

zo breed mogelijke verspreiding van resultaten. Ontwikke-

laars van nieuwe projecten moeten zich op de hoogte kun-

nen stellen van de keuzes die binnen Renardus gemaakt

worden, zodat zij desgewenst bij hun eigen beslissingen

kunnen anticiperen op een mogelijke latere deelname in

Renardus, of in ieder geval hun eigen mogelijkheden tot

interoperabiliteit met andere diensten kunnen optimalise-

ren door aansluiting bij technische en informatiestandaar-

den. Ook al is het project pas een jaar bezig, het is nu al

gebleken dat nieuwe projecten zoals het Deense DEFportal

en het Noorse BIBSYS inderdaad genegen zijn om aan-

sluiting te zoeken bij door Renardus gepubliceerde ‘inter-

operability requirements’ en standaarden.

Onder het motto ‘Follow de fox’ worden uiteenlopende ini-

tiatieven tot informatieverspreiding en PR ontplooid. Al in

de derde maand van het project ging de website www.

renardus.org online onder verantwoordelijkheid van het

Institute for Learning and Research Technology in Bristol,

leider van het disseminatiewerkpakket. Ook wordt er een

driemaandelijkse nieuwsbrief (News Digest) uitgegeven,

waarop men zich per e-mail kan abonneren en die ook via

de website beschikbaargesteld en gearchiveerd wordt.

Ter ondersteuning van gateways die willen toetreden tot de

broker, worden richtlijnen opgesteld (interoperability gui-

delines) met de eisen op technisch en organisatorisch

gebied waaraan deze moeten voldoen. 

Business modellen
In principe is het de ambitie van de projectpartners dat

Renardus meer dan een ‘proof-of-concept’ of een ‘demon-

strator’ oplevert. Om te zorgen dat er een ook op termijn

levensvatbare Renardus Broker komt, wordt er in het pro-

ject aandacht besteed aan de ontwikkeling van een organi-

satorische infrastructuur en aan de ontwikkeling van busi-

ness-modellen. 

Bestaande gateways worden vrijwel zonder uitzondering

uit publieke middelen gefinancierd. Vaak zijn ze opgezet

binnen het kader van een Research & Development-pro-

ject. DutchESS bijvoorbeeld heeft zijn huidige vorm 

gekregen in een door IWI gefinancierd project (1996-

1998), sindsdien is het onderhoud van de dienst uit de

reguliere middelen van de deelnemende bibliotheken gefi-

nancierd. In Engeland heeft JISC (Joint Information Sys-

tems Committee van de UK Higher Education Funding

Council) via het eLib-programma vanaf een vroeg stadium

een belangrijke en stimulerende rol gespeeld en in Duits-

land is het de Deutsche Forschungsgemeinschaft die

bereid is om dergelijke projecten financieel te ondersteu-

nen. 

Maar om levensvatbaar te zijn op de langere termijn moet

een dienst zich onafhankelijk maken van projectfinan-

ciering.

Het rapport ‘Business issues which impact the functional

model’ is een eerste verkenning van de kernproblemen op

dit terrein en bevat onder andere een schematische typolo-

gie van bestaande business-modellen.

Er moet niet alleen worden nagedacht over geschikte orga-

nisatie- en financieringsmodellen voor de Renardus Bro-

ker, maar ook hoe de status van een individuele gateway

de bereidheid van die gateway om in een samenwerkings-

verband deel te nemen, kan beïnvloeden. Een gateway die

is opgezet door een culturele of wetenschappelijke organi-

satie zal bijvoorbeeld toestemming moeten hebben van die

organisatie om te kunnen deelnemen in samenwerkings-

projecten, en gateways die deel uitmaken van een landelij-

ke organisatiestructuur zullen misschien niet zelfstandig

kunnen opereren in een internationale context buiten de

landelijke paraplu-organisatie om.

Ook intellectuele eigendomsrechten en copyright kunnen

het functionele model van een broker beïnvloeden. 

Gateways investeren in het creëren van records, die geza-

menlijk de waarde van die gateway bepalen. De bereidheid

van een gateway om de records op bepaalde manieren

beschikbaar te stellen, kan de keuze van de architectuur

van de broker beïnvloeden, bijvoorbeeld wanneer een aan-

tal gateways niet bereid is om hun records te kopiëren

naar een centrale database.

Europese gedachte
Aan het eind van het project zal de vraag beantwoord 

moeten worden naar de ‘sustainability’ van een Europese

Broker Service. Daarvoor zal er duidelijkheid moeten zijn

over wie de dienst gaat beheren, er zal een goed werkende

organisatiestructuur moeten komen en last but not least

zal de financiering op langere termijn gegarandeerd moe-

ten worden via een realistisch business-model. Er zal naar

gestreefd worden om Renardus onder te brengen in een

pan-Europees samenwerkingsverband. Dit kan een

bestaande organisatie zijn, zoals CENL (de instantie waar

het oorspronkelijke idee voor Renardus geboren is), of een

nieuwe organisatie die een voortzetting is van de binnen

het project ontwikkelde beheersstructuur.

Adequate toepassing van geavanceerde technologie is niet

de enige en misschien zelfs wel niet de belangrijkste voor-

waarde om Renardus uiteindelijk als levensvatbare dienst

te exploiteren. De grootste uitdaging is om – naast een

goed werkende dienst natuurlijk – een gedeelde visie te

ontwikkelen die Renardus als pan-Europees samenwer-

kingsinitiatief zal schragen. Een bescheiden bijdrage 

van de Renardians aan het uitdragen van de Europese

gedachte.

Noten

1 De naam ‘portal’ begint ook meer en meer in zwang te komen. Een

portal omvat in feite verschillende typen dienstverlening en informatie,

zoals een catalogus, een vacatureoverzicht, een (gespecialiseerde) search

engine enzovoort. Zie EEVL voor een goed voorbeeld (www.eevl.ac.uk/).

Inmiddels is (vanuit het RDNC) de term ‘internet resource catalogue’

gepropageerd om de catalogus van internetbronnen te onderscheiden van

de ‘portal’ die behalve zo’n internetcatalogus nog andere diensten aan-

biedt. Zie voor de terminologie en typologie van gateways: Traugott Koch,

‘Quality-controlled subject gateways: definitions, typologies, empirical

overview’ en Lorcan Dempsey, ‘The subject gateway: experiences and

issues based on the emergence of the Resource Discovery Network’.

Beide in: Online Information Review vol. 24, nr. 1 (2000) (special subject

gateways issue).

2. Zie voor uitleg over de verschillende programma’s Peter van Poort-

vliets artikel over Europese projecten (Informatie Professional nov. 2000,

jrg. 4, nr. 11

URL’s

Renardus www.renardus.org. Via de Renardus-website is ook informatie

te vinden over andere in het artikel genoemde projecten en diensten.

IMesh discussieforum http://www.desire.org/html/subjectgateways/

community/imesh/

Drs. Marianne Peereboom, redacteur van Informatie Professional 

en werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek, is projectleider van

Renardus.
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