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De voortschrijdende digitalisering en de
ontwikkeling van netwerken heeft in-
grijpende gevolgen voor de relatie tussen
bibliotheken en uitgevers. Wat betekent
dit voor de manier waarop bibliotheken
digitale uitgaven kunnen en mogen be-
waren en aan gebruikers ter beschikking
stellen?

In de titel van deze bijdrage staan twee begrippen die
in het kader van bibliotheken nog niet zo gebruikelijk

zijn: licenties en archieven. Onder licenties verstaan we
in dit verband alle overeenkomsten tussen uitgevers en
bibliotheken waarbij de uitgever aan de bibliotheek het
recht verleent om, onder in de licentie bepaalde voor-
waarden, gebruik te maken van een informatieproduct
of -dienst (kortweg: een publicatie). Kenmerkend voor
zo’n licentie is dus dat de bibliotheek de publicatie niet
in eigendom verkrijgt, en daardoor minder vrij is om er
een dienstverlening mee op te bouwen dan wanneer de
publicatie wel in eigendom wordt verkregen. Een licen-
tie kan de duur van het gebruiksrecht expliciet beper-
ken, maar ook impliciet: het gebruiksrecht bestaat nog
zolang als de licentiehouder aan alle licentievoorwaarden
(bijvoorbeeld periodieke betaling) voldoet.

Licenties en
informatieproducten

Het verschijnsel licenties is op zich niet nieuw. Wie een
computerprogramma aanschaft, wordt er niet de eige-
naar van, maar koopt alleen het recht (de licentie) om het
programma te gebruiken. Op deze manier brengen
uitgevers ook tal van andere informatieproducten op de
markt, zoals on line databaseproducten en cd-roms. Als
het om digitale informatieproducten gaat, voelen uitge-
vers zich dus kennelijk gedwongen om te werken met
licenties, omdat ze daarmee meer invloed kunnen uitoe-

fenen op wat er met hun producten gebeurt. Met name
het gemak waarmee digitale producten kunnen worden
gekopieerd, maakt dit noodzakelijk.
Zolang het gebruik van licenties beperkt blijft tot data-
bases en cd-roms, blijft de betekenis ervan voor het
bibliotheekwezen nog relatief beperkt. Maar dat begint
snel te veranderen. Steeds meer gedrukte publicaties -
met name wetenschappelijke tijdschriften - worden ook
in digitale vorm uitgebracht. Als het gebruik van net-
werken toe blijft nemen – en daar twijfelt eigenlijk
niemand meer aan – zullen in ieder geval de meeste
wetenschappelijke en professionele tijdschriften over
een aantal jaren alleen nog in digitale vorm worden
gedistribueerd. Bij deze manier van distribueren zullen
uitgevers vrijwel altijd gebruikmaken van licenties.
De licentievoorwaarden die uitgevers momenteel aan
bibliotheken opleggen, bevatten meestal de volgende
elementen:
• wie van de informatie gebruik mag maken (bijvoor-

beeld alleen de eigen, geregistreerde gebruikers; de
studenten en/of medewerkers van de eigen organisa-
tie);

• op welke manier de informatie toegankelijk mag wor-
den gemaakt (bijvoorbeeld alleen binnen een bevei-
ligde ruimte; alleen op het eigen interne netwerk);

• onder welke voorwaarden de informatie bewaard
mag worden (bijvoorbeeld alleen zolang als de over-
eenkomst in werking is);

• welke tegenprestatie aan de uitgever moet worden
geleverd (bijvoorbeeld aanlevering van gegevens over
aard en omvang van het gebruik);

• de financiële voorwaarden (bijvoorbeeld een eenma-
lige of periodieke betaling; een bedrag per raadple-
ging; een opslag op de prijs van gedrukte abonnemen-
ten);

• overige voorwaarden (bijvoorbeeld dat van digitale
publicaties ook verplicht een gedrukte versie moet
worden afgenomen).

De toenemende digitalisering zal ertoe leiden dat het
merendeel van de informatie waar de bibliotheek mee te
maken krijgt uitsluitend binnen de grenzen van licentie-
voorwaarden zal mogen worden gebruikt. Omdat ie-
dere uitgever voor iedere publicatie andere licentie-
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voorwaarden kan toepassen, kan het voor bibliotheken
nog heel ingewikkeld worden om daar mee om te gaan.
Zij zullen in staat moeten zijn om via onderhandelingen
zo gunstig mogelijke licentievoorwaarden te krijgen, en
de verschillende licenties zo goed mogelijk op elkaar af
te stemmen. Bovendien zullen bibliotheken ervoor moe-
ten zorgen dat aan alle licentievoorwaarden wordt vol-
daan en dat er geen ‘oneigenlijk’ (volgens de licentie-
voorwaarden) gebruik wordt gemaakt van digitale
informatieproducten.

Digitale archivering

Onder digitale archivering verstaan we hier: het voor
een langere termijn in digitale vorm bewaren van infor-
matie, teneinde die informatie voor toekomstig gebruik
beschikbaar te houden. Het gebruik van termen als
‘archief’ en ‘archiveren’ is in bibliotheekkringen niet zo
gebruikelijk. Liever gebruikt men termen als ‘collectie’,
‘collectievorming’ en ‘bewaren’. Toch neemt het ge-
bruik van de archiefterminologie toe, en daar zijn ook
goede redenen voor.
In archieven bewaart men in het algemeen documenten
waarvan er maar één exemplaar bestaat. Archivering
vindt plaats deels gedurende de fase waarin het docu-
ment een actieve functie vervult in het ‘primaire proces’
(het dynamisch archief), deels om documenten voor de
lange termijn te bewaren (het statisch archief). Verder is
de organisatie die een document creëert c.q. in het
primaire proces gebruikt zelf in eerste instantie verant-
woordelijk voor de archivering ervan. Bibliotheken ver-
zamelen en bewaren documenten waarvan er door-
gaans vele exemplaren bestaan, voorafgaande aan (dus
niet tijdens of na) het gebruik ervan. Bibliotheken nemen
een eigen verantwoordelijkheid voor het bewaren van
documenten die door anderen worden geproduceerd en
gebruikt.
Deze verschillen tussen de bibliotheek en het archief
gaan door de opkomst van digitale publicaties verande-
ren. Uitgevers beschouwen het gebruik van hun
publicaties als een onderdeel van hun eigen bedrijfs-
proces, en nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de
dynamische archivering op zich. Bibliotheken zijn daar,
in hun ogen, niet meer voor verantwoordelijk. Verder
gaat het bij digitale publicaties in principe om unieke
exemplaren: in de netwerkwereld is één exemplaar in
theorie immers genoeg. In de praktijk zal archivering
wel op meer dan een plaats nodig zijn voor de efficiency
van het netwerkverkeer, beveiliging, dienstverlening
aan specifieke groepen en dergelijke. Maar er is geen
reden voor opname van een publicatie in een groter
aantal bibliotheekcollecties zoals dat bij gedrukte
publicaties het geval is.

De licentievoorwaarden die uitgevers hanteren, zullen
in de toekomst digitale opslag door de bibliotheek uit-
sluiten. De huidige wetgeving, die opslag van publicaties
in digitale vorm zonder expliciete toestemming van de
rechthebbende uitsluit, ondersteunt dit. Voorzover uit-
gevers bibliotheken nog toestaan om materiaal digitaal
op te slaan, zal dit recht in het algemeen eindigen zodra
de licentieovereenkomst (het ‘abonnement’) door de
bibliotheek wordt opgezegd. Daarom zullen uitgevers
zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de archi-
vering en kunnen bibliotheken deze taak niet als vanzelf-
sprekend op zich nemen op de manier waarop dat bij
gedrukte publicaties wel het geval is.

Digitale archivering
in de toekomst

Het gebruik van licenties heeft dus niet alleen gevolgen
voor de distributie, toegankelijkheid en het gebruik van
informatie, maar ook voor de archivering ervan. Om nu
iets te zegen over wat er in de toekomst met betrekking
tot digitale archivering gaat gebeuren, moeten we onder-
scheid maken tussen korte- en lange-termijn archivering.
Onder korte-termijn archivering verstaan we: het digi-
taal opslaan van publicaties gedurende hun ‘normale’ of
‘commerciële’ levensduur, dat wil zeggen gedurende de
periode dat de informatie actueel is, er enige vraag naar
bestaat en het voor de uitgever commercieel interessant
is om de publicatie toegankelijk (‘in print’) te houden.
Lange-termijn archivering heeft dan betrekking op het
‘voor de eeuwigheid’ bewaren van publicaties, dus met
het oog op gebruik door toekomstige generaties.
Voor wat de korte termijn betreft, ontstaat de volgende
situatie. Uitgevers zullen er in de toekomst steeds meer
toe overgaan om hun digitale uitgaven niet meer aan
bibliotheken af te geven, maar ze zelf te archiveren in
hun eigen digitale archieven. Daar blijven de publicaties
zolang opgeslagen als dat voor de uitgever rendabel is.
Daarna worden ze uit het archief verwijderd. Vanuit
deze archieven wordt het materiaal beschikbaar gesteld
aan gebruikers. Dit houdt in dat zolang een uitgever zijn
publicaties in zijn archief houdt – gedurende de com-
merciële levensduur van de publicatie – hij ze niet (meer)
aan bibliotheken zal aanleveren om ze ten behoeve van
raadplegen door eindgebruikers op te slaan. De rol van
de bibliotheek wordt dan het ten behoeve van gebrui-
kers, op basis van licenties, toegang verschaffen tot de
archieven van uitgevers. Bibliotheken creëren daarvoor
een meerwaarde door het hun gebruikers mogelijk te
maken om informatie van verschillende uitgevers te
raadplegen met één password en één interface, en even-
tueel zonder per raadpleging te hoeven betalen.
Voor archivering op de lange termijn hebben uitgevers
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vanuit commercieel oogpunt geen belangstelling. Dat
zullen ze dus graag aan het bibliotheekwezen overlaten.
Helaas is langdurige digitale archivering een zeer kost-
bare en specialistische aangelegenheid. Voor de meeste
bibliotheken is het daarom niet weggelegd: het is een
taak die alleen kan worden uitgevoerd door grote gespe-
cialiseerde ‘archiefbibliotheken’ die over de vereiste
budgetten en expertise beschikken. In de praktijk zullen
dit nationale bibliotheken met een (wettelijke) depot-
functie zijn, en/of grote, internationale digitale biblio-
theken op specifieke vakgebieden. In Nederland ontwik-
kelt de Koninklijke Bibliotheek al een dergelijk elek-
tronisch archief onder de naam Depot van Nederlandse
Elektronische Publikaties (DNEP). Ook buitenlandse
nationale bibliotheken zijn op dit terrein actief.
Om de risico’s van informatieverlies te voorkomen,
zullen digitale publicaties in de praktijk meteen bij
verschijnen in archiefbibliotheken worden opgenomen.
In het geval van depotbibliotheken kan dat zelfs wettelijk
verplicht zijn. Om te voorkomen dat archiefbibliotheken
als concurrent van uitgeversarchieven gaan functione-
ren, zullen speciale licenties worden afgesloten die de
toegang tot het archiefmateriaal sterk beperken gedu-
rende de commerciële levensduur van de publicatie.
Zulke licenties zullen in het algemeen inhouden dat het
materiaal alleen voor een beperkte groep gebruikers,
voor specifieke doeleinden en op een speciale, beveiligde
en gecontroleerde manier toegankelijk mag zijn. Voor
archiefbibliotheken ontstaan op den duur ook nog spe-
ciale auteursrechtelijke problemen rond de conservering.
Conservering van digitale publicaties houdt onvermij-
delijk in dat het materiaal moet worden geconverteerd
naar nieuwe media, formats en computersystemen. Dit
betekent dat er aan het oorspronkelijke product moet
worden gesleuteld, en dat de ‘look and feel’ of zelfs de
intellectuele inhoud van een publicatie kan veranderen.
Daarvoor zullen uitgevers en archief-
bibliotheken op den duur specifieke
afspraken met elkaar moeten
maken.

Conclusies

Voor de meeste bibliotheken zal archivering van digitale
publicaties een illusie blijken te zijn. De economie van
het netwerk dicteert dat één enkele opslagplaats in
principe voldoende is. Het is daarom niet economisch
verantwoord om binnen het bibliotheekwezen grotere
aantallen digitale collecties met min of meer hetzelfde
materiaal te onderhouden. Verder zullen het marketing-
beleid van uitgevers en de behoefte om toegang tot
digitaal materiaal zoveel mogelijk zelf onder controle te
houden ertoe leiden dat zij bibliotheken niet zullen
toestaan om digitale collecties van ‘actuele’ publicaties
op te bouwen. Voor actuele publicaties zal men daarom
zijn aangewezen op ‘uitgeversarchieven’. Voor de lange
termijn archivering is er wel een rol weggelegd voor het
bibliotheekwezen, maar deze rol komt alleen toe aan
een beperkt aantal specifieke ‘archiefbibliotheken’.
Het gebruik van deze twee typen digitale archieven zal
geregeld worden op basis van licenties. Voor de meeste
bibliotheken gaat het daarbij om licenties die bepalen
onder welke voorwaarden de bibliotheek haar gebrui-
kers toegang kan verlenen tot de digitale archieven van
uitgevers. Voor specifieke archiefbibliotheken die ver-
antwoordelijk zijn voor het bewaren van digitale
publicaties voor toekomstige generaties, zullen aparte
licenties worden afgesloten die met name beperkingen
zullen opleggen aan de toegankelijkheid van publicaties
gedurende hun commerciële levensduur.
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