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Elektronisch tijdschrift in productie

Voor wetenschappelijke tijdschriften zijn er meerdere redenen om ook in elektronische

vorm te verschijnen. Bij de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam is,

gesteund door een subsidie van het IWI (Innovatie Wetenschappelijke Informatievoorzie-

ning), een proces ontwikkeld voor het vervaardigen van elektronische tijdschriften en toe-

gepast voor Contributions to Zoology (Bijdrage tot de Dierkunde). Verslag van een project.

Elektronische publicaties bieden auteurs van artikelen

vele voordelen in vergelijking tot een papieren medium.

Zo kan de elektronische versie naast meer (kleuren)foto’s

ook animaties en video bevatten en is het mogelijk om

onder meer geluid en datasets beschikbaar te stellen. Het

tijdschrift is permanent beschikbaar via internet en er kun-

nen superieure mogelijkheden worden geboden het te door-

zoeken. Bovendien zijn er verwijzings- en doorklikmogelijk-

heden naar andere artikelen, websites van onderzoeksgroe-

pen en mailadressen van auteurs. 

Redacties van een aantal wetenschappelijke tijdschriften

hebben daarom belangstelling getoond voor het vervaardi-

gen van elektronische tijdschriften. Aan de hand van Contri-
butions to Zoology / Bijdragen tot de Dierkunde is de ontwik-

keling van een procesmodel voor het publiceren van elektro-

nische tijdschriften projectmatig aangepakt door medewer-

kers van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van

Amsterdam, het tijdschrift Contributions to Zoology (faculteit

Biologie), het Informatiseringcentrum en Amsterdam Uni-

versity Press.

Contributions to Zoology (ISSN 0067-8546) is het oudste

zoölogische tijdschrift in Nederland. Opgericht in 1848 door

het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magi-

stra’, wordt het sinds 1959 uitgegeven door de Commissie

voor de Artis Bibliotheek van het Zoölogisch Museum en de

Faculteit der Biologie. Het blad is een belangrijk weten-

schappelijk tijdschrift op zoölogisch gebied. Het beschikt

over een redactie- en een adviesraad van internationale

faam, het wordt geïndexeerd door de belangrijkste bibliogra-

fische databestanden en heeft een citatie half-leven van

meer dan tien jaar en in 1998 een Impact Factor van 0,652.

Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar.

Eisen en wensen
Begonnen is met een inventarisatie van de eisen die aan een

elektronisch tijdschrift gesteld worden. Daartoe is een enquê-

te gehouden onder de abonnees en ruilpartners van Contribu-
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tions to Zoology. Er bleek een duidelijke belangstelling voor

een online versie te bestaan (70 procent heeft belangstelling,

30 procent niet). De meeste belangstelling gaat uit naar de

tekst van de huidige artikelen (80 procent) en naar aanvul-

lende foto’s of datasets (circa 35 procent). Meer dan 80 pro-

cent van de respondenten geeft aan ‘links’ te willen hebben

vanuit de tekst naar de referenties. 65 Procent is geïnteres-

seerd in de mail of webadressen van de auteurs.

Daarnaast is bij het opstellen van de eisen geprofiteerd van

de ervaringen bij andere elektronische tijdschrift(en)projec-

ten. De resultaten van gebruikersonderzoeken bij het

SuperJournal-project in de UK waren daarbij van groot

belang. Verder is uitgebreid gekeken naar andere bestaan-

de online tijdschriften en zijn de specifieke wensen van de

redactie van Contributions to Zoology meegenomen.

De geformuleerde eisen en wensen zijn gebruikt voor het

ontwikkelen van het productieproces en de wijze waarop

het tijdschrift op het web wordt gepresenteerd.

Formaatkeuze
Bij het maken van het elektronische tijdschrift is het uit-

gangspunt een formaatkeuze die toekomstgericht is. Het

ontwikkelde model dient niet louter gericht te zijn op het

gekozen tijdschrift, maar moet op andere wetenschappelijke

tijdschriften toegepast worden en voor langere tijd voldoen.

Vanuit deze optiek is Standard Generalized Markup Langu-

age (SGML) de aangewezen standaard. Grote uitgevers

gebruiken SGML al enige jaren voor het produceren van hun

wetenschappelijke tijdschriften, als basis voor een elektroni-

sche versie van het tijdschrift op het web, de gedrukte versie

en andere verschijningsvormen. Webpagina’s bestaan uit

Hypertext Markup Language (HTML), een simpele vorm van

SGML.

SGML bestaat sinds 1986 als ISO-standaard en is gericht op

het benoemen van inhoudelijke elementen in een tekst, door

middel van markering door labels of ‘tags’. SGML heeft een

aantal eigenschappen die het gebruik ervan zeer aantrekke-

lijk maken: 

• portabiliteit: SGML-documenten zijn op iedere computer

te gebruiken;

• scheiding van inhoud, structuur en presentatie;
• flexibiliteit: de toepassingen van SGML zijn op maat te

definiëren;

• uitwisseling: door de verfijnde en context-gerelateerde

structuur is te verwachten dat in de toekomst SGML nog

gebruikt wordt, of om te zetten is naar een dan gangbaar

formaat;

• intelligent document: door de structurering in SGML kun-

nen ook inhoudsopgaven en catalogusrecords gegene-

reerd worden. Met behulp van geschikte search engines

is het mogelijk specifiek te zoeken naar tekst binnen

bepaalde elementen (bijvoorbeeld op achternaam van een

auteur). 

Naast SGML is recentelijk eXtensible Markup Language

(XML) als belangrijk nieuw formaat ontwikkeld. XML is

kortweg gezegd een subset van SGML met een aantal re-

stricties. Voor XML is de applicatiesoftware, standaard

DTD’s en andere programmatuur nog volop in ontwikke-

ling. Daarom lijkt het ons verstandig om voorlopig voor

SGML te kiezen.

Document Type Definition (DTD)
Een met SGML vastgelegd document bestaat uit drie

delen:

• de SGML Declaration: een deel waarin de SGML-omge-

ving met bepaalde algemene uitgangspunten wordt gede-

finieerd. Hier valt te denken aan de keuze van character-

set die voor de tags en markup gebruikt mag worden;

• de Document Type Definition (DTD): hierin ligt voor elk

type document vast welke vorm van markup wordt

gebruikt en op welke wijze de set van tags voor dat docu-

ment kan worden toegepast;

• de Document Instance: het document zelf – de informatie

inclusief de markup die beschrijft en definieert hoe die

informatie is georganiseerd.

Voor het vaststellen van de DTD is eerst een document-

analyse uitgevoerd. Daarin wordt de structuur van het

document vastgelegd en ook welke functie de structuur-

componenten hebben ten behoeve van de eerdergenoemde

eisen en wensen. 

Na de documentanalyse volgt de fase van het DTD-ont-

werp. Over het algemeen is het verstandiger om van een

bestaande standaard DTD uit te gaan, in plaats van een

DTD geheel zelf te ontwikkelen. Dit leidde tot een onder-

zoek naar beschikbare, gestandaardiseerde DTD’s met als

kandidaten:

• ISO 12083 article DTD. Deze standaard vindt zijn oor-

sprong in de DTD, ontwikkeld door de American Asso-

ciation of Publishers en de Electronic Publishing Special

Interest Group (EPSIG). Na een grondige herziening van

deze DTD is in 1994 de ISO 12083 uitgekomen die

bestaat uit book, article, serials en math DTD’s. Deze
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DTD wordt met name gebruikt door uitgevers van

natuurwetenschappelijke tijdschriften. De ISO 12083

article DTD is te vinden op

ftp://info.ex.ac.uk/pub/SGML/ISO-12083/article.dtd of

http://www.oreilly.com/homepages/ dtdparse/12083/article/.

• Elsevier Science Full Length Article DTD version 4.1.0. Deze

DTD ontwikkelde Elsevier voor haar wetenschappelijke

tijdschriften. Doordat deze DTD geschikt diende te zijn

voor veel verschillende soorten tijdschriften en iedere

editor daar invloed op heeft gehad is de Elsevier DTD vrij

complex geworden. Te vinden op

ftp://ftp.elsevier.nl/pub/sgml/.

• SuperJournal Full Article DTD. Deze DTD wordt gebruikt

in het SuperJournal-project in het eLib Programme.

Daarin worden diverse elektronische tijdschriften van

een verscheidenheid aan uitgevers in SGML beschikbaar

gesteld. Om dit te bewerkstelligen worden deze SGML-

bestanden geconverteerd naar de SuperJournal Full Text

DTD, die is ontwikkeld door de DTD van de uitgevers te

vergelijken en de meest overbodige elementen te verwij-

deren (honderd tags van de driehonderd werden overge-

nomen). Voor meer informatie zie http://www.super-

journal.ac.uk/sj/sjmc120.htm.

• TEI. TEI wordt vooral gebruikt bij publicaties over

wetenschappelijk onderzoek in de letteren. Deze DTD

leent zich uitstekend voor allerlei soorten literatuur,

zoals proza, poëzie en drama. De TEI-DTD bestaat eigen-

lijk uit een hele groep DTD’s. Een simpele versie is

ondergebracht in de TEI Lite DTD. Meer informatie is

onder andere te vinden op

http://etext.virginia.edu/TEI.html.

Bij een nadere beschouwing van deze DTD’s kwamen we

tot de volgende conclusie. De TEI DTD is ontworpen voor

letterenpublicaties en valt gezien deze specifieke toepas-

sing voor ons project af. De Elsevier DTD is door zijn

complexiteit voor ons niet geschikt. De SuperJournal Full

Article DTD wordt slechts voor een beperkt doel toegepast.

De ISO 12083 Article DTD wordt algemeen gebruikt in de

natuurwetenschappen, maar is ontworpen om in brede

zin toepasbaar te zijn voor elektronische wetenschappelij-

ke tijdschriften. De laatste bleef daarom als enige geschik-

te kandidaat over.

Wel diende een aantal toevoegingen en wijzigingen in de

ISO 12083 article DTD te worden aangebracht. Bijvoor-

beeld een specifieke tag gerelateerd aan het vakgebied

dierkunde voor taxonomische elementen. Door invoering

van deze specifieke tag is het mogelijk om zoekacties te

beperken tot deze taxonomische namen. Tevens kan een

index op het web worden gecreëerd met taxonomische

namen met links naar de betreffende artikelen. Voor de

metadata is een ‘header’ aan de DTD toegevoegd volgens

de Dublin Core-methodiek.

Productieproces
Een omvangrijk onderdeel van het productieproces ligt op

het in SGML maken van het elektronische tijdschrift. Het

tijdschrift wordt in HTML op het web beschikbaar gesteld

door een ‘on the fly’-conversie van SGML naar HTML, dat

wil zeggen: de HTML-file wordt elke keer opnieuw gege-

nereerd uit de SGML-bestanden die op de server staan.

Het elektronisch tijdschrift kan in beide vormen multime-

diafragmenten en datasets bevatten. Naast het produceren

en beschikbaarstellen van het elektronische tijdschrift, is

ook een methode ontwikkeld voor het automatisch genere-

ren van metadata en een procedure voor de archivering bij

de KB van het elektronische tijdschrift.

De editor van het tijdschrift brengt met een redactionele

tool in Word ‘stijlen’ aan in de voor het tijdschrift geaccep-

teerde artikelen. Met het softwarepakket ‘SGML Author

1.2’ worden deze stijlen automatisch omgezet naar de

betreffende SGML-elementen. Bij de conversie naar

SGML worden bijvoorbeeld de trefwoorden met de stijl

‘Keywords’ omgezet naar het SGML-element (ofwel tag):

<keywords>. Ook is een aantal handige trucs bedacht in de

redactionele tool om bepaalde stijlen automatisch aan te

brengen. Verder zal de editor de eerste paar jaar veelal nog

afbeeldingen scannen voor auteurs die niet in staat zijn

om deze digitaal te leveren.

Voor het aanleveren van artikelen door auteurs zijn richt-

lijnen geformuleerd voor de omvang en het type bestand-

formaten van de digitale afbeeldingen, multimedia en

datasets. Om het gebruik van multimedia te stimuleren is

een voorbeeldartikel gemaakt waar onder meer een anima-

tie te zien is van het looppatroon van een beer. ‘Links’

naar andere multimediabronnen worden ook gegeven

(http://www.uba.uva.nl/ctz/example/).

Een kronkelende wurm
In februari 1999 zijn alle artikelen van volume 67 van

Contributions to Zoology beschikbaar gesteld op het web

(zie http://www.uba.uva.nl/ctz/). Met behulp van de

bovengenoemde ontwikkelde tools zijn de artikelen in

SGML geëncodeerd en geconverteerd in HTML. Het eer-

ste videofragment in het elektronische tijdschrift liet een

kronkelende wurm zien, ofwel een specimen van Micro-

plana nana in het artikel van Eduardo Mateos.

Over het algemeen waren de reacties op de aangeboden
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artikelen en de website van Contributions to Zoology zeer

positief. Er was weinig commentaar op de navigatie of

vormgeving en al evenmin op de stijl van de aangeboden

artikelen. Gebruikers konden makkelijk hun weg vinden.

In juni 1999 bezochten 210 gebruikers het tijdschrift.

Inmiddels is nummer 2 van volume 68 op het web

beschikbaar en zal binnenkort nummer 3 verschijnen.

Kosten
Na een kritische beschouwing van de gevolgde productie-

wijze en het aanbrengen van aanpassingen is een nieuw

elektronisch nummer van het tijdschrift gemaakt en

beschikbaargesteld: nummer 1 van volume 68. Aan de

hand daarvan is een kostenberekening gemaakt. De kosten

voor het maken van een elektronisch nummer zijn 2.250

gulden. Dit bedrag is gebaseerd op de personele inzet voor

een elektronisch nummer. Het gebruik en beheer van de

server en scanner is – bij een al aanwezige ICT-infrastruc-

tuur zoals bij de UvA – een te verwaarlozen kostenfactor

en kan worden genegeerd in de kostenberekening. Wel

moet om de vier jaar geïnvesteerd worden in een nieuw

productieproces. De kosten van de vernieuwing van het

productieproces zijn 1.900 gulden per nummer. De speci-

fieke kosten, die alleen voor de elektronische versie gel-

den, zijn dan per nummer 4.150 gulden (2.250 en 1.900

gulden). De kosten per jaar zijn 4 x 4.150 gulden = 16.600

gulden. Bij 300 abonnementen bedragen de

extra kosten voor een elektronische ver-

sie per abonnement 55 gulden.

De specifieke kosten voor

de gedrukte versie kunnen

als volgt berekend worden.

Aan de uitgever/drukker

wordt voor vier nummers per jaar

36.000 gulden betaald. Per nummer

is dat 9000 gulden. Verder verzenden

twee medewerkers van de bibliotheek de

tijdschriftnummers naar de ruilpartners. Hier-

van zijn de kosten 2000 gulden per nummer. De specifie-

ke kosten die alleen voor de gedrukte versie gelden zijn

dan per nummer 11.000 gulden. De kosten per jaar zijn

44.000 gulden.

De editor besteedt twee werkdagen per week aan het tijd-

schrift. De kosten zijn circa 37.000 gulden. Deze werk-

zaamheden bestaan grotendeels uit het editorial- en

review-proces en zijn niet specifiek aan te merken voor de

elektronische of gedrukt versie. Dat geldt eveneens voor de

werkzaamheden van de hoofdredacteur en de andere leden

van de redactie. 

Expertisecentrum
Om een vervolg te geven aan alle investeringen in het pro-

ject wordt gedacht aan het opzetten van een expertisecen-

trum binnen de UvA voor de ondersteuning bij het elek-

tronisch publiceren van wetenschappelijke tijdschriften en

andere soorten documenten. Het expertisecentrum zou bij

het elektronisch publiceren van andere tijdschriften het

productiemodel, dat ontwikkeld is voor Contributions to
Zoology, kunnen toepassen. Het zou adviezen kunnen ver-

strekken over elektronisch publiceren en het productiemo-

del verder kunnen ontwikkelen. Belangrijke punten bij de

ontwikkeling van het productiemodel zijn:

• de ontwikkeling van een toegangs- en betalingsmecha-

nisme tot de elektronische tijdschriften, zoals het verle-

nen van licenties, waarbij de toegang op IP-

range wordt geregeld;

• de ontwikkeling van één basisproductieproces

voor verschillende verschijningsvormen van het

tijdschrift. Dit kan worden bereikt door de SGML-

bestanden als basis te gebruiken voor de HTML- of

de nog te ontwikkelen XML- of PDF-vorm. De PDF-

vorm is dan te gebruiken voor zowel de gedrukte ver-

sie als voor het web. 

Drs. R. Brandsma is projectleider Digitale Bibliotheek en Elek-
tronische Dienstverlening bij de Universiteitsbibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam.




