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Trudi Noordermeer

Depot van Nederlandse
Elektronische Publicaties

Drs Trudi Noordermeer is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de sectie

Bibliotheekonderzoek van de Koninklijke Bibliotheek. Zij is projectcoördinator van

het DNEP.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) nam in
1994 de strategische beslissing om het
verzamelen, bibliografisch beschrijven,
bewaren en ter raadpleging beschik-
baarstellen van in Nederland uitge-
geven elektronische publicaties aan te
merken als een taak voor de KB als
nationale bibliotheek. Deze activiteit
ligt in het verlengde van het Depot van
Nederlandse Publicaties. Het duurzaam
bewaren van elektronische publicaties
heeft belangrijke juridische, technische,
organisatorische en financiële conse-
quenties.

Bijna 25 jaar geleden, in 1994, begon de KB met de
organisatie en inrichting van het Depot van Neder-

landse (gedrukte) Publicaties. In tegenstelling tot veel
andere landen kent Nederland geen wet waarin de
deponering van publicaties aan de nationale bibliotheek
wordt opgelegd. Levering gebeurt op vrijwillige basis.
Uit recent onderzoek blijkt dat dit een zeer hoge dekkings-
graad oplevert. In dit depot verzamelt de KB onder
meer boeken en tijdschriften van officiële uitgevers,
publicaties van bestuurslichamen en wetenschappelijke
instellingen, proefschriften en andere academische ge-
schriften, kaarten en vertalingen van Nederlandse boe-
ken. Dat zijn dus allemaal werken op papier.
In de jaren tachtig ontving de KB af en toe diskettes of
cd-roms als bijlage bij een gedrukte publicatie. Gaande-
weg verschenen steeds meer zelfstandige publicaties op
elektronische media. Langzamerhand realiseerden na-
tionale bibliotheken, ook de KB, evenals archieven,
banken, ministeries en het kadaster zich dat er iets moest
gebeuren, omdat dit digitale erfgoed anders voorgoed
verloren zou gaan. Er waren al voorbeelden van com-
putergegevens van NASA en van bevolkingsonderzoek
uit de jaren zestig in de Verenigde Staten, die niet meer

te reconstrueren waren en die men dus als verloren kon
beschouwen.
Voor de nationale bibliotheken betekent dit uitbreiding
van het verzamelgebied voor het depot met elektroni-
sche publicaties. Doel van zo’n depot is immers daar
altijd een exemplaar van een publicatie te bewaren,
omdat de uitgave mettertijd via de reguliere handels-
kanalen, de uitgevende instantie of in openbare en
wetenschappelijke bibliotheken niet meer verkrijgbaar
of ter inzage beschikbaar zal zijn. Hierdoor blijft dit
culturele erfgoed toegankelijk voor toekomstige genera-
ties.

Strategie

De opbouw en inrichting van het Depot van Neder-
landse Elektronische Publicaties (DNEP) bleek pioniers-
werk te zijn. Er waren in de jaren 1994-1996 geen
voorbeelden van andere (nationale) bibliotheken die
reeds zo’n elektronisch depot hadden. Overigens, ook
nu nog zijn er geen volledig operationele depots beschik-
baar. Er is inmiddels wel veel voorbereidend werk ge-
daan, zodat een solide basis voor operationalisering is
gelegd.
In Australië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië,
Noorwegen, Portugal en Zweden past men de wet aan,
om deponering van off line publicaties (zoals diskettes en
cd-roms), soms ook on line publicaties (zoals elektroni-
sche tijdschriften, www-documenten en databases) te
regelen. De British Library heeft een Consultation Pa-
per geschreven om de overheid op de kwetsbaarheid van
elektronische documenten en het belang van een elek-
tronisch depot te wijzen. In Engeland heeft zo’n depot
op dit moment echter geen prioriteit; het kan wel enkele
jaren duren voordat een wetswijziging aan de orde is.
Daarom overweegt de British Library voorlopig depone-
ring op vrijwillige basis in te stellen. In de Verenigde
Staten verricht men aan de universiteiten van Stanford
en Berkeley veel fundamenteel onderzoek naar techni-
sche aspecten van digitale bibliotheken. De Library of
Congress aldaar overweegt echter nog geen oprichting
van een digitaal depot.
In Nederland, waar een wetswijziging niet aan de orde
is, kan de KB in overleg met belanghebbenden zoals de
uitgevers en het ministerie van OCenW de strategie
bepalen. Sinds 1994 zijn twee trajecten ingezet: onder-
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zoeksprojecten (theorie) en praktijk, dat wil zeggen
implementatie door en in de KB (learning-by-doing).
Het onderzoek levert de theoretische gegevens op die
vervolgens in de praktijk worden getest en zo mogelijk
toegepast. Zo verwacht de KB stapsgewijs een operatio-
neel DNEP te realiseren, mede dankzij goede contacten
en kennisuitwisseling met vele anderen: nationale bibli-
otheken, de archiefwereld en het bedrijfsleven.

Problemen

De problematiek van het inrichten van een elektronisch
depot omvat zowel technische als juridische, organisato-
rische en financiële aspecten. Hier enkele voorbeelden
van technische kwesties.
Apparatuur en programmatuur verouderen zeer snel en
raken buiten gebruik. Wie gebruikt nu nog een XT-
computer, een tekstverwerkingsprogramma als Word-
star, 5" diskettes, Mosaic of Gopher? Niet alleen tekstver-
werkingsprogramma’s en browsers, ook formaten voor
de opslag van plaatjes, animatie, video en audio verou-
deren snel. De levensduur van de dragers is eveneens
beperkt. Zo veronderstelde men in 1989 nog dat een cd-
rom honderd jaar mee zou gaan. Vervolgens bleken er
allerlei problemen met de coating van de drager (inmid-
dels opgelost), maar meer dan vijfentwintig jaar durven
de fabrikanten nu toch niet te garanderen. En dat is,
voor een erfgoedbeherende instelling, heel kort. Zo
beschouwd zijn www-documenten vaak maar ‘even’
beschikbaar via het net. Documenten worden volop
verplaatst, er verschijnt een nieuwe versie of ze verdwij-
nen helemaal.

De KB mikt op een heel scala aan elektronische docu-
menten, zowel off line (diskettes, cd-rom, tapes) als on
line (www-documenten, elektronische tijdschriften). Het
kunnen ‘kale’ data zijn waarbij kennis van het formaat
noodzakelijk is (bij een SGML-file in ASCII moet je
weten welke DTD gebruikt is); soms gaat het om bestan-
den waarbij programmatuur nodig is (WP 4.2.), soms
betreft het een publicatie die een aantal bestanden
omvat die je alleen kunt gebruiken in combinatie met de
bijbehorende software en hardware (cd-roms met een
bibliografische database). Inrichting van een soort mu-
seum voor hardware en software zou een mogelijke
oplossing bieden om oude elektronische documenten te
kunnen blijven raadplegen, maar deze optie is technisch
zo complex en kostbaar dat geen enkele nationale bibli-
otheek hierop aanstuurt. Bibliotheken en archieven den-
ken veeleer aan migratie van informatie van een oude
naar een nieuwe drager (van diskette naar harde schijf of
magneto-optische schijf), conversie naar een ander for-
maat (WordStar naar Word 7), emulatie - het nabootsen
van oude hardware en software met nieuwe apparatuur
en programmatuur - en transmissie, dat wil zeggen: het
versturen van informatie over een netwerk. De vraag
dient zich dan aan in hoeverre er nog sprake is van een

authentiek document als het een of meerdere van deze
bewerkingen heeft ondergaan. Dergelijke discussies le-
veren niet alleen technische, maar ook juridische kwes-
ties op. Op 4 februari 1998 organiseerde de KB daarom
een symposium voor uitgevers over techniek en auteurs-
recht.
Inrichting van het DNEP brengt voor de KB een funda-
mentele en structurele verzwaring van het takenpakket
als nationale bibliotheek met zich mee. Het betekent
extra werk voor acquisitie, bibliografische beschrijving,
automatisering en publieke dienstverlening. Dus zijn
met het ministerie van OCenW al in een vroeg stadium
de financiële consequenties van het DNEP besproken.
Voor 1998 komt van het ministerie van Economische
Zaken een bijdrage uit het Nationaal Actieplan voor de
Elektronische Snelweg beschikbaar, zodat goede voort-
gang kan worden geboekt.

Onderzoeksresultaten

Een groot deel van het onderzoek voor het DNEP werd
uitgevoerd als DNEP-IWI-project, van april 1996 tot en
met februari 1998. Dit theoretische project omvat zeven
werkpakketten, die ieder een afgerond deel van de
problematiek behandelen. De KB verrichtte het meeste
onderzoek zelf, sommige deelstudies werden uitbesteed.
Zo verkende TNO-STB de markt voor elektronische
publicaties. Deze laat, zoals verwacht, een constante
groei van het aantal elektronische documenten zien,
verschuiving van off line naar on line publicaties en een
grote verscheidenheid in operating systems, formats en
dragers. Het tweede deelonderzoek betrof de selectie-
criteria en -methoden voor opname in DNEP. Als resul-
taat hiervan komt het verzamelen van off line documen-
ten nu aardig op gang, maar over het selecteren van
www-publicaties moeten de knopen nog worden door-
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gehakt. Het derde werkpakket behandelt bibliografische
en technische beschrijving, metadata (Dublin Core),
unieke identificatienummers (isbn, issn en Digital Ob-
ject Identifiers voor on line publicaties), inclusief een
eerste inventariserend onderzoek naar authenticiteits-
problemen. Dit onderzoek leidde tot invoering van
aangepaste regels voor titelbeschrijving en het beschrij-
vingsformaat met extra velden. Het gebruik van meta-
data, zoals de Dublin Core-velden in de elektronische
publicaties, blijkt van groot belang voor de beschrijving
van de publicaties. In internationaal verband werkt men
aan een uniek identificatienummer voor elektronische
publicaties. Het bedrijf Logica stelde een rapport op
over de opslagproblematiek, waaruit hierboven enkele
kwesties worden genoemd. Overwogen wordt nu om
harde schijven voor veel gevraagde documenten toe te
passen, magneto-optische schijven voor minder ge-
vraagde documenten en tapes voor documenten die
bijna nooit worden aangevraagd. Het laatste woord
over de technische infrastructuur  en de procedures die
nodig zijn om documenten op zeer lange termijn be-
schikbaar te houden is echter nog niet gesproken.
Het vijfde werkpakket is gewijd aan afspraken met de
uitgevers en uitgeversorganisaties over levering aan het
depot, en aan een onderzoek naar auteursrecht en
elektronische publicaties. Tijdens het reeds genoemde
symposium werd dit rapport, uitgevoerd door het Insti-
tuut voor Informatierecht (UvA), gepresenteerd.
De resultaten van al het DNEP-onderzoek zijn getest
aan de hand van zo’n 85 testpublicaties (35 on line en 50
off line), op basis waarvan voorlopige procedures en
adviezen voor selectie, verwerving, bibliografische en
technische beschrijving, migratie en opslag en het ter
raadpleging beschikbaarstellen zijn geformuleerd. Ant-
woord op alle vragen is zeker nog niet voorhanden. Hoe
selecteert men on line documenten, hoeveel links moet
men meenemen? Welke expertise is nodig om documen-
ten te (de-)installeren en bibliografisch en technisch te
beschrijven? Werkt het (de-)installatieprogramma van
off line documenten goed, blijven er geen spookbe-
standen achter na de-installatie? Is er voldoende opslag-
capaciteit op de pc als men meerdere documenten
overhaalt, en zo meer. Tegelijkertijd kan de KB vele
onderzoeksresultaten van het project DNEP-IWI
implementeren in het operationele DNEP en is de
gekozen aanpak, een combinatie van onderzoek en
learning-by-doing, goed bevallen.

Implementatie en verder
onderzoek

Welke praktijkervaring kan de KB nu al melden? Er zijn
off line elektronische publicaties verzameld en biblio-
grafisch beschreven, waarvan de titels vermeld staan in
de nationale bibliografie, Brinkman’s Cumulatieve Ca-
talogus. Er zijn diverse programma’s getest voor het ter
raadpleging beschikbaarstellen van het materiaal, bij-

voorbeeld Right Pages van AT&T en ICL van Sinet. De
keus is uiteindelijk gevallen op IBM Digital Library, dat
nu vervolmaakt wordt voor de presentatie van tijdschrift-
artikelen van Elsevier en Kluwer.
In 1998 start de KB de actieve werving voor het DNEP,
waarbij de nadruk ligt op de off line documenten. Maar
ook on line documenten worden reeds verwerkt. En het
DNEP brengt zoveel mogelijk technische documentatie
over operating systems, standaarden en applicaties bij-
een.
In 1998 staan enkele onderzoeksprojecten op het pro-
gramma waarvan de resultaten de operationalisering
van het DNEP ondersteunen. Allereerst BIBLINK, het
uitwisselen van bibliografische gegevens en metadata
van elektronische publicaties met uitgevers. Dan
NEDLIB, dat op termijn demonstrators zal leveren voor
de opslag in een depotsituatie; als derde CERBERUS,
een onderzoek hoe men het beste de authenticiteit en
integriteit van een document kan garanderen dat in de
loop van de tijd diverse bewerkingen heeft ondergaan.
De eerste twee zijn internationale onderzoeksprojecten,
mede gefinancierd door de Europese Commissie, waarin
nationale bibliotheken, archieven en bedrijven samen-
werken. CERBERUS wordt uitgevoerd als IWI-project
door de KB en de universiteiten van Eindhoven, Delft en
Amsterdam.
De resultaten tot nu toe in combinatie met het lopend
onderzoek leiden ertoe dat de KB verwacht in 1998 een
grote sprong voorwaarts te maken op de weg naar een
volledig operationeel DNEP. Ik verwacht wel dat het
DNEP nog een aantal jaren ten dele een experimenteel
karakter zal houden, waarbij procedures en technieken
aangepast en verbeterd moeten worden. Maar verande-
ring en verbetering hoort bij ons vak.
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