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NAAST DE VERANDERING in medium waarmee de primai-

re processen van universiteitsbibliotheken belast zijn,

vinden er ontwikkelingen plaats in de rol van universiteits-

bibliotheken. Die bibliotheken raken namelijk steeds ster-

ker verweven met de primaire processen van onderwijs en

onderzoek en bestrijken het gehele proces van wetenschap-

pelijke communicatie: van schrijver tot lezer, van produ-

cent tot consument. 

Zodra aan een universiteit kennis in welke vorm dan ook –

tijdschriftartikel, leerboek, preprint, tussenrapportage,

wetenschappelijke presentatie, rapport, discussiebijdragen,

relevante e-mail – geëxpliciteerd wordt, wordt deze vanzelf-

sprekend aan de universiteitsbibliotheek toevertrouwd. Deze

bewaart die documenten, sorteert ze naar status, type en vak-

gebied, neemt ze op in databases en kennisdomeinen, legt

links naar verwante documenten, draagt waar nodig zorg

voor een kwaliteitsoordeel (bijvoorbeeld door peer reviewing

te organiseren), ontsluit ze met behulp van retrievalsyste-

men en attendeert desgewenst via personalized filters. 

Ook wil de universiteitsbibliotheek het publiceren van elek-

tronische bronnen bevorderen en vergemakkelijken. Dit

doet zij door het aanbieden van faciliteiten en het geven

van ondersteuning en cursussen onder andere ten behoeve

van elektronisch publiceren. 

Bij al deze ontwikkelingen blijft de zorg voor de duurzame

bewaring, ontsluiting en beschikbaarstelling van de infor-

matiebronnen binnen wetenschappelijke bibliotheken

bestaan. Door de toename van digitaal materiaal groeit ech-

ter de behoefte aan digitale ‘depots’, naast de reeds

bestaande papieren depots. 

Het e-Archiving project
Onder de naam e-Archiving project hebben de Universitei-

ten van Delft, Utrecht en Maastricht gezamenlijk een expe-

rimenteel digitaal depot ontworpen en ontwikkeld. Het

project ontving een subsidie van IWI (Innovatie voor

Wetenschappelijke Informatievoorziening). Het project,

met een looptijd van november 2000 tot april 2002, richtte

zich primair op de problematiek van de duurzame bewa-

ring van wetenschappelijke digitale bronnen. 

Centrale probleemstelling was hierbij hoe ervoor gezorgd

kan worden dat dergelijke bronnen ook op lange termijn

nog leesbaar gehouden kunnen worden. De reikwijdte

werd hierbij niet beperkt tot ‘traditionele’ documenten: ook

het duurzaam bewaren van datasets en programma’s werd

onderzocht.

Belangrijk uitgangspunt van het project was dat er zoveel

mogelijk gebruikgemaakt diende te worden van de resulta-

ten van bestaande en reeds afgesloten initiatieven op het

gebied van digitale archivering. Daarom werd reeds aan het

begin een aantal belangrijke initiatieven geadopteerd als

basis voor verdere aanpak. Met name het Nedlib-project en

het CEDARS-project (zie kader) golden als belangrijke

input. 
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Utrecht en Maastricht hebben daarom gezamenlijk een experimenteel digitaal depot ontwor-

pen en ontwikkeld. Ronald Dekker en Martin Slabbertje beschrijven dit e-Archiving project. 

Nedlib en Cedars

Nedlib staat voor: Networked European Deposit Library, een
project uitgevoerd door de nationale bibliotheken van de EU,
onder coördinatie van de Koninklijke Bibliotheek. De looptijd
van het project was van 1998-2000. De doelstelling was het
construeren van een infrastructuur die als basis dient voor het
bouwen van een ‘Europese depotbibliotheek’ waarbij de depot-
bibliotheken in Europa via netwerken met elkaar in verbinding
staan. De doelen van Nedlib vallen samen met de missie van
nationale depotbibliotheken om elektronische publicaties te
bewaren en beschikbaar te stellen nu en in de toekomst. Zie
voor meer informatie www.kb.nl/coop/nedlib/.
CEDARS staat voor: CURL (Consortium of University Research
Libraries) exemplars in digital archives. Een project uitgevoerd
door de universiteiten van Leeds, Oxford en Cambridge. De
looptijd van het project was van 1998-2002. Het project heeft
zich gericht op strategische, methodologische en praktische
issues met betrekking tot digitale archivering en heeft richtlij-
nen opgeleverd voor een praktische aanpak van digitale archi-
vering. Zie voor meer informatie www.leeds.ac.uk/cedars/.
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container. Zo’n XML-container is eigenlijk een XML-

bestand waarin bestanden in niet-XML-formaat ‘inge-

voegd’ zijn in de totale XML-structuur (figuur 1 illustreert

dit). 

Hierdoor kunnen de data in hun oorspronkelijke bestands-

formaat gepresenteerd worden en blijft de integriteit van

de data gewaarborgd (er vindt geen verandering van bit-

stream plaats!). Zodoende is het mogelijk een PDF-docu-

ment in te voegen in een XML-bestand, waardoor data en

metadata in één bestand te vinden zijn, en vervolgens het

gedeelte van het XML-bestand dat in PDF-formaat is opge-

maakt te laten presenteren met behulp van de PDF-reader! 

Daarnaast is het mogelijk meerdere representaties van een

document in de container op te slaan. Naast een PDF-ver-

sie bijvoorbeeld ook een HTML-versie. Hierdoor bied je de

gebruiker van het archief flexibiliteit in het bestandsfor-

maat dat uiteindelijk wordt aangeboden.

Conversie versus emulatie
In discussies over digitale archivering gaat het vaak over de

vraag of conversie of emulatie de gewenste techniek is voor

het leesbaar houden van digitale bronnen. In het e-Archi-

ving project werd de conclusie getrokken dat er geen func-

tioneel onderscheid bestaat tussen beide technieken. 

Bij emulatie wordt op verzoek van een klant on-the-fly een

vertaling gemaakt van een bron in het originele bestands-

formaat naar een bestandsformaat dat de klant kan lezen.

Deze vertaling wordt bij iedere aanvraag van de bron her-

haald. Hierdoor hoeft de bron slechts in het originele

bestandsformaat te worden bewaard en is er weinig opslag-

capaciteit nodig. Echter, voor de vertaling van deze bron in

het originele bestandsformaat naar een bestandsformaat

dat de klant kan lezen is veel vertaling (= verwerking)

nodig.

Bij conversie daarentegen wordt het vertaalprogramma

maar één keer gebruikt, waarna het document in het nieu-

In het huidige digitaal depot zijn voorbeelden opgeslagen

van bronnen die men kan verwachten in een elektronisch

archief van wetenschappelijke bronnen: gedigitaliseerde

(gescande) en digitaal aangeleverde (digitally born) weten-

schappelijke publicaties en een computermodel (program-

ma en datasets) inclusief een grafische visualisatiemodule.

In het hierna volgende richten we de aandacht op de drie

thema’s die centraal stonden in het project:

• het concept van XML-containers;

• conversie versus emulatie;

• archivering van viewers als bewaarstrategie.

Het concept van XML-containers
Het duurzaam bewaren van digitale bronnen betekent dat

men digitale bronnen ook op lange termijn in een vorm

kan presenteren die leesbaar, begrijpelijk en toegankelijk is

voor de mens (bijvoorbeeld een leesbare tekst op het com-

puterscherm). Hierbij is het van belang dat de integriteit

van de digitale bronnen niet geschaad wordt. 

In het algemeen is het zo dat de leesbaarheid van digitale

bronnen geregeld wordt door de vertaling van de data (de

bitstream) door de hard- en software van de computer. In

het kader van digitale duurzaamheid is het van belang dat

de formules van deze vertalingen in mathematisch opzicht

zo eenvoudig mogelijk zijn en uitgevoerd worden door

generieke hard- en software. 

In dit opzicht is een tekst die slechts bestaat uit ASCII-

tekens relatief duurzaam leesbaar: de codering waarmee

van een bitstream ASCII-tekens worden samengesteld is

eenvoudig: elke bitstream van acht bits vertegenwoordigt

een vastgelegde waarde (‘01000001’ vertegenwoordigt bij-

voorbeeld de ‘A’). Bovendien is het ASCII-formaat een

open standaard en daarom is dit codeschema overal en

voor iedereen toegankelijk. Zolang de ASCII-codering van

de bitstream bekend is, blijft de tekst in principe leesbaar. 

Het bestandsformaat XML is gebaseerd op deze ASCII-

tekens en biedt daardoor grote voordelen uit het oogpunt

van digitale duurzaamheid. Een andere eigenschap van

XML die van belang is voor duurzame bewaring is het feit

dat XML zelfbeschrijvend is en structuur biedt. Hierdoor is

er geen fysieke scheiding van data en beschrijvingen over

die data (metadata) nodig en bestaat er dus geen gevaar dat

koppelingen tussen data en metadata verloren gaan. 

Een bijkomend voordeel is verder dat de metadata opgesla-

gen worden in een non-proprietary formaat waardoor het

formaat niet gelieerd is aan een bepaalde leverancier. (Dit

in tegenstelling tot een proprietary bestandsformaat zoals

het Microsoft Word-formaat.) In het e-Archiving project

werd daarom besloten XML als basis te gebruiken voor de

opslag van de archiefbronnen. 

Helaas zijn de meeste tekstuele digitale bronnen die aan-

geleverd worden aan het archief opgemaakt en gecodeerd

in andere formaten dan XML (bijvoorbeeld in MS-Word-

of PDF-formaat). Om toch het origineel te kunnen archi-

veren zonder een conversie naar XML te hoeven doen

(waardoor inhoud en lay-out wordt gewijzigd en de inte-

griteit geschaad kan worden), worden deze documenten in

hun originele bestandsformaat ingekapseld in een XML-

Figuur 1. 
De XML-container 



Informatie Professional 2003 [7] 634

ketens van viewers. Bij deze ketens worden viewers aan

elkaar gekoppeld. Uitgaande van het emulatieprincipe kun

je zodoende vanuit de originele bitstream via verschillende

vertaalprogramma’s (vertalingen van vertalingen) uitko-

men tot een leesbaar document op het op dat moment

gebruikte platform. Bij conversie worden steeds de tussen-

tijdse vertalingen opgeslagen. Figuur 2* illustreert dit. 

Nieuwe uitdagingen
Met de resultaten van het e-Archiving project hebben de

UB’s van Delft, Maastricht en Utrecht een basis gelegd

voor het duurzaam archiveren van hun digitale bronnen.

De referentie-implementatie die tijdens het project

gebouwd is, biedt ruime mogelijkheden de werking ervan

in de praktijk te beproeven. 

Op dit moment doen we ervaring op in het opslaan van

documenten in het depot, waarbij vooral de procedurele

aspecten centraal staan. Niet alleen de verwerving van

documenten komt hierbij aan de orde, maar ook het inrich-

ten van processen rond het depot. Daarbij geeft het werken

met het depot ons een beter inzicht in de operationele kos-

ten die met de exploitatie van zo’n depot gepaard gaan. 

Op organisatorisch en technologisch gebied zijn we in

gesprek met IBM en de KB. Zij hebben een gezamenlijk

project uitgevoerd, gericht op de bouw van een e-depot (zie

voor meer informatie www.kb.nl/kb/resources/frameset_

kb.html?/kb/menu/ken-arch.html). 

Digitale duurzaamheid is een problematiek die meer en

meer aandacht krijgt. Niet langer uitsluitend bij bibliothe-

ken, maar in toenemende mate ook bij het bedrijfsleven en

de overheid. Hoewel nog lang niet opgelost, zijn er veelbe-

lovende initiatieven en door deze gezamenlijke inspannin-

gen zal op termijn digitale duurzaamheid een realiteit wor-

den.

* Bron: ‘E-Archive-project: Work package 2b: Emulation and conversion.

Report 1: Organisational and Architectural Overview of an electronic

Archive’ – Eugène Dürr, Kees van der Meer en Wim Lourens – Utrecht,

Universiteit Utrecht.

Drs. Ronald Dekker is hoofd Ontwikkeling en Innovatie bij de Biblio-
theek Technische Universiteit Delft. 
Drs. Martin Slabbertje is beheerder digitaal depot bij de Universiteits-
bibliotheek Utrecht

we bestandsformaat wordt bewaard en het originele

bestandsformaat in principe weggegooid kan worden. In

de praktijk betekent het dat conversie tot gevolg heeft dat

een digitale bron in verschillende formats zal worden opge-

slagen. Dit wordt gedaan vanuit twee beweegredenen: 

1. om een klant uit verschillende representaties te kunnen

laten kiezen (het voorbeeld in figuur 1 laat zien dat een

bron zowel in HTML- als in PDF-formaat te raadplegen is); 

2. om het gevaar tegen te gaan dat de bron onleesbaar wordt

door de veroudering van hard- en software (stel dat je op het

verkeerde paard (= bestandsformaat) gewed hebt!). 

Zodoende vereist conversie dus een aanzienlijke opslag-

capaciteit. 

Kortom, functioneel gezien is het verschil tussen conversie

en emulatie slechts een keuze voor meer verwerkingsver-

mogen (emulatie) of meer opslagcapaciteit (conversie). 

Archivering van viewers als bewaarstrategie
Naast de centrale plaats in het concept voor de XML-contai-

ner staat het concept van de bewaring van viewers. Een vie-

wer is in het e-Archiving concept een programma dat

draait op een centrale computerserver (en dus niet op de

lokale pc van de klant!) en ervoor zorgt dat de klant een

leesbare presentatie te zien krijgt van een gearchiveerde

digitale bron. 

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het archief een document

bewaart in Word95-formaat (het bestandsformaat waarin

het document gemaakt is), maar dit aan de klant aanbiedt

in PDF-formaat. Er zijn hierbij twee mogelijkheden: 

1. de viewer is louter een vertaalprogramma. De container

met het gewenste document en de container met de bijbe-

horende viewer worden uit het digitaal depot gehaald. Ver-

volgens vertaalt de viewer de bitstream van Word95-for-

maat naar PDF-formaat. Tenslotte wordt dit resultaat naar

de klant gestuurd die het PDF-bestand met behulp van zijn

eigen applicatiesoftware (bijvoorbeeld PDF-reader) op zijn

eigen computer kan lezen;

2. de viewer bestaat uit twee componenten: een vertaalpro-

gramma en een presentatieprogramma. De vertaalcompo-

nent van de viewer vertaalt de bitstream van Word95-for-

maat naar PDF-formaat. De presentatiecomponent van de

viewer wordt gebruikt voor de presentatie aan de klant

waarbij de Terminal Server-technologie wordt toegepast.

Dit houdt in dat de klant gebruik maakt van de computer-

server, waar zich alle verwerkingsprocessen afspelen, en

een presentatie op zijn scherm te zien krijgt van de resulta-

ten. Doordat de viewer alleen nog maar hoeft te kunnen

draaien op het platform van de computerserver, is men

niet meer afhankelijk van het platform waarop de klant

werkt. Tevens hoeft de klant zelf niet de beschikking te

hebben over applicatiesoftware voor de raadpleging van de

bron. (De klant dient echter wel te beschikken over speci-

fieke software voor het gebruik van de Terminal Server-

technologie.) 

Om digitale bronnen ook leesbaar te kunnen houden na

een wijziging van het platform van de computerserver, kan

het noodzakelijk zijn om te werken met zogenaamde

Figuur 2. Een keten van viewers




