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alleen kijkt naar de bouw van een technische infrastruc-

tuur voor een Europees digitale depotbibliotheek, maar

vooral ook naar een goede eindgebruikersdienst.

Toegang tot digitale depots
In slechts enkele Europese landen bestaat er al wetgeving

voor deponering van elektronische publicaties. Wel wor-

den er voorlopig al vrijwillige afspraken gemaakt tussen

uitgevers en nationale bibliotheken. Deze afspraken heb-

ben veelal ook betrekking op condities voor toegang tot die

publicaties. Dergelijke afspraken spelen niet alleen op

nationaal niveau, tussen individuele bibliotheken en uitge-

vers, maar ook op internationaal niveau. 

De Conference of European National Librarians, de over-

koepelende Europese organisatie waaraan 41 nationale

bibliotheken uit 39 landen deelnemen en waar CoBRA+

onder valt, is reeds enige jaren geleden een gesprek aange-

gaan met de Federation of European Publishers (FEP) om

tot een gezamenlijk standpunt te komen. In 1998 is een uit-

gebreide enquête onder de nationale bibliotheken en uitge-

vers gehouden, om de ideeën over mogelijke samenwerking

te inventariseren. Dit heeft weer geleid tot een ‘Statement

on the development and establishment

on codes of practice for the volunta-

ry deposit of electronic publica-

tions’. Beide partijen hebben

inmiddels deze ‘code of prac-

tice’, die alleen betrekking

heeft op tekstuele publi-

caties en niet op

beeld- en geluids-

materiaal, geac-

cepteerd.

Uitgevers

zijn

bereid

hun

Marco de Niet

Europese projecten (7)

De poort tot kennis in Europa
Zoals bij vele andere Europese bibliotheekprojecten ligt in The European Library (TEL) 

het accent op integratie van informatiediensten. Acht nationale bibliotheken, waaronder 

de Koninklijke Bibliotheek, ontwikkelen in TEL een nieuw, internationaal zoeksysteem 

dat toegang biedt tot de informatie in de diverse digitale nationale depots-in-aanbouw. 

Het project is op 1 februari 2001 gestart en loopt tweeënhalf jaar.

IN ELK EUROPEES land zijn één of meer instellingen van

overheidswege belast met de taak publicaties in woord,

beeld en/of geluid te verzamelen, te beheren en voor het

nageslacht te bewaren. In de meeste landen worden uitge-

vers bij wet verplicht exemplaren van hun publicaties af te

staan ten behoeve van die nationale depots. In andere lan-

den, zoals Nederland, berust de deponering op vrijwillige

overeenkomsten tussen uitgevers en de betrokken instel-

lingen. In Nederland zijn niet alle gedrukte en multime-

diale publicaties in één depot bij elkaar geplaatst. Het

depot van de Koninklijke Bibliotheek is primair gericht op

tekstuele documenten. Daarnaast verzamelt het Nationaal

Audiovisueel Archief audiovisuele documenten, waaronder

muziek en films. 

Het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke

Bibliotheek is in 1974 opgericht, en wettelijk erkend met de

benoeming van de KB tot nationale bibliotheek in 1982. Het

actief verzamelen van Nederlandse gedrukte en geschreven

documenten was echter al decennia lang de gangbare prak-

tijk. Eenzelfde aanpak, vanuit de praktijk toewerken naar

een officiële taak, werd gehanteerd bij het verzamelen en

beheren van elektronische documenten. Al in de fase dat het

world wide web nog in de kinderschoenen stond, experi-

menteerde de KB met opslag en beschrijven van Nederland-

se digitale publicaties, wat onder andere heeft geresulteerd

in de Richtlijnen voor het catalogiseren van online resour-

ces, thans opgenomen in de online documentatie van Pica. 

Deze vingeroefeningen maakten al snel de complexiteit

van de opbouw van een Depot van Nederlandse Elektroni-

sche Publicaties duidelijk. Wat hoort thuis in het DNEP?

Welke voorwaarden stellen uitgevers aan digitale depone-

ring? Hoe worden de documenten geïdentificeerd en geca-

talogiseerd? Hoe kunnen ze voor de lange termijn behou-

den blijven? Hoe kunnen ze op de lange termijn toeganke-

lijk blijven? Bijna alle traditionele bibliotheektaken dien-

den opnieuw gedefinieerd te worden met betrekking tot

digitale documenten. 

Tot op heden heeft de KB in nationale en internationale

projecten als DNEP-IWI, BIBLINK en NEDLIB gewerkt

aan definitiestudies, aan afspraken met uitgevers, aan

bibliografische standaardiseringen, aan studies op het

gebied van digitale duurzaamheid en aan een technische

modellering van het DNEP-systeem (zie het artikel van

Titia van der Werf in Informatie Professional 3/2000). 

Op 12 augustus 1996 sloot de KB als eerste nationale bibli-

otheek ter wereld een overeenkomst met een uitgever, 

Elsevier Science bv, voor de deponering van elektronische

tijdschriften. Vergelijkbare afspraken met Kluwer Acade-

mic Publishers en Sdu Uitgevers volgden spoedig. 

Overleg met het Nederlands Uitgevers Verbond heeft in

1999 geresulteerd in een overeenkomst in de vorm van de

Regeling deponeren elektronische publicaties bij het Depot

van Nederlandse elektronische publicaties in de Koninklijke

Bibliotheek. Door middel van een Europese aanbesteding

zocht de KB naar een technische partner om het elektroni-

sche depot mee te bouwen, hetgeen resulteerde in een con-

tract met IBM Nederland, in september 2000.

Nationale bibliotheken in andere Europese landen onder-

namen vergelijkbare en andere activiteiten. Tegelijk met

de KB heeft ook de British Library een contract gesloten

met IBM voor de bouw van het Britse digitale depot. Die

Deutsche Bibliothek werkt aan een systeem voor een bete-

re integratie van Duitse offline en online publicaties voor

eindgebruikers. In Scandinavië worden de mogelijkheden

onderzocht om landelijke domeinen van het world wide

web te kopiëren naar het depot en zo ‘snapshots’ te maken

van het web voor toekomstige generaties. 

De kennis opgedaan in deze activiteiten wordt niet alleen

in diverse projecten met elkaar gedeeld, maar ook in een

overlegorgaan dat tot doel heeft vernieuwend onderzoek te

initiëren en te begeleiden. Aan deze groep, CoBRA+

genaamd, nemen deel de nationale bibliotheken van Duits-

land, Finland, Frankrijk, Nederland, Portugal, Slovenië, 

het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, evenals het ICCU,

het Italiaanse nationale bibliografisch instituut. CoBRA+,

gestart als een door de Europese Unie gesteunde activiteit, 

is uitgegroeid tot een vaste, nauw samenwerkende groep

nationale bibliotheken. Binnen de CoBRA-gelederen is het

afgelopen jaar het idee uitgewerkt voor een project dat niet

Europa!

De Europese Unie stimuleert door middel van een groot aantal
subsidies innovatie en onderzoek binnen Europa. Voor de perio-
de 1998-2002 is hiervoor een budget van ongeveer 28 miljard
gulden beschikbaar. In opdracht van Economische Zaken heeft
Bureau EG-Liaison onlangs
onderzoek gedaan naar
het rendement van de
Europese technologie-
subsidies voor Nederland.
Daaruit bleek dat Nederlandse
instellingen uit de informatie-
sector niet optimaal profite-
ren van de kansen die
deze subsidiepro-
gramma’s bieden.
De komende maan-
den wijdt Informatie
Professional daarom
een serie artikelen
aan lopende en
recent afgesloten projec-
ten, om zo een beeld te geven van wat er op het Europese front
gebeurt. Na een inleidend artikel (nr. 11, 2000), een overzicht
van ECHO-project (nr. 12, 2000), het Renardus-project (nr. 1,
2001), het FASTER-project (nr. 2), het NEDLIB-project (nr. 3) en
het MALVINE-project (nr. 4) nu het TEL-project.
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digitale publicaties ter beschikking te stellen aan de depots,

mits de nationale bibliotheken niet concurreren met de uit-

gevers. De publicaties kunnen meestal alleen ter plekke in

de bibliotheek geraadpleegd worden, met soms nog addi-

tionele eisen, bijvoorbeeld dat een publicatie niet door

twee gebruikers tegelijkertijd mag worden ingezien. 

De KB heeft wel al met instemming van de uitgevers

enkele experimenten uitgevoerd met het verlenen van toe-

gang-op-afstand aan houders van een KB-pas in het kader

van het project Alfa Informatie Werkplek. Ook worden

met uitgevers discussies gevoerd over de commerciële

waarde van publicaties die al enige jaren oud zijn. Met

andere woorden, de grenzen van wat wel of niet mag zijn

nog niet eenduidig te trekken. 

Een van de belangrijke activiteiten in het TEL-project is

dan ook het intensiveren van het overleg met Europese

uitgeversorganisaties over de voorwaarden voor depone-

ring van en toegang tot hun digitale publicaties. Via

enquêtes en op workshops en colloquia zullen deze onder-

werpen besproken en verder uitgewerkt worden. 

Hierbij worden niet alleen commerciële uitgevers betrok-

ken, maar ook bijvoorbeeld universiteiten en overheden.

Ook voor deze instellingen kunnen de nationale bibliothe-

ken een rol spelen bij het archiveren en voor de lange ter-

mijn beschikbaar houden van hun digitale uitgaven.

Een aspect dat hiermee samenhangt en ook veel aandacht

zal krijgen in het project, is het opstellen van een exploi-

tatieplan voor de Europese digitale bibliotheek. Informa-

tie heeft een prijs, maar ook het aanbieden van informa-

tie. Het opzetten van een pan-Europese bibliotheekdienst,

het uiteindelijke doel van CENL en CoBRA, vergt hoge

investeringen van de nationale bibliotheken in hun tech-

nische en functionele infrastructuur. Zo staan de moge-

lijkheden om digitale documenten te benutten in het

internationale interbibliothecaire (leen)verkeer nog in de

kinderschoenen. 

Hoge kosten zijn ook gemoeid met het onderhouden en

handhaven van de kwaliteit van de dienst als die eenmaal

is opgeleverd. Aan de hand van een analyse van de huidi-

ge praktijken in nationale bibliotheken om diensten via

netwerken te verlenen, zal bekeken worden wat realisti-

sche kostenramingen en prijsstellingen zijn. Verder zal in

het TEL-project een gebruikersonderzoek worden uitge-

voerd door de University of Northumbria, om beter zicht

te krijgen op de (potentiële) behoefte aan deze internatio-

nale dienst.

Metadata
Het gebruik van metadata in nationale bibliotheken is,

naast relaties met uitgevers en het opstellen van een

exploitatieplan, een derde onderwerp in het project. De

meeste uitgevers leveren tegelijk met de digitale publica-

ties ook metadata aan, die gebruikt kunnen worden in de

catalogi van de bibliotheken. Het is op dit moment nog

onduidelijk op welke schaal dit in Europa al gebeurt.

Idealiter zouden de (al dan niet van uitgevers afkomstige)

beschrijvingen van elektronische publicaties gewoon in de

catalogus voor gedrukte, handschriftelijke en audiovisuele

publicaties vindbaar moeten zijn, maar slechts weinig

nationale bibliotheken bieden momenteel zo’n ‘metacata-

logus’ aan. Omdat in het TEL-project de aandacht voorna-

melijk gericht is op toegang tot de digitale depots, zullen

de partners die bibliografische bestanden inzetten waarin

deze publicaties zijn beschreven (en dus niet noodzakelijk

hun volledige OPC’s). Maar als in die databases ook

beschrijvingen van niet-digitale publicaties zijn opgeno-

men, zullen deze uiteraard ook worden meegenomen. 

Om een succesvolle uitwisseling van bibliografische gege-

vens mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de natio-

nale bibliotheken zich houden aan diverse standaarden.

Voor de systemen die gebruik maken van het Z39.50-pro-

tocol is reeds afgesproken dat ze het zogeheten Bath-profi-

le zullen implementeren. Dit profiel geeft onder andere

aan welke indexen aangemaakt dienen te zijn, welke syn-

tax hierbij gebruikt moet worden en welke additionele

dienstverlening mogelijk is, zoals full-text retrieval. Voor

de bibliotheeksystemen die geen Z39.50 gebruiken, zal, in

navolging van de Koninklijke Bibliotheek, een gemeen-

schappelijke bibliografische structuur in xml gedefinieerd

worden, in de vorm van een Document Type Definition

(DTD). De KB heeft voor haar eigen collecties een DTD

opgesteld ten behoeve van haar nieuwe metacatalogus, die

gebruik maakt van zoek- en indexeertechnieken die in

zwang zijn op het world wide web.

KB-catalogus in xml
Vrijwel vanaf het moment dat xml ontwikkeld werd voor

het web als opvolger van html, is onderzocht wat het nut

ervan kon zijn voor opslag en retrieval van bibliografische

gegevens. Met name in de Dublin Core-kringen is xml

omarmd als een goed en flexibel middel om de vijftien ele-

menten die tot de ‘Dublin Core metadata element set’

behoren over de gehele wereld toepasbaar te maken. Maar

ook diverse producenten van bibliotheeksystemen zorgden

er al snel voor dat de gebruikelijke bibliotheekformaten

zoals Unimarc en Marc21 in xml uitgevoerd konden worden. 

De KB heeft begin jaren negentig nadrukkelijk gekozen

voor world wide web-technieken voor de verdere ontwikke-

ling van haar elektronische diensten. In het kader van het

project Alfa Informatie Werkplek, dat integratie van dien-

sten op technisch, functioneel en bibliografisch niveau

nastreefde, werden voorbereidingen getroffen voor een

metacatalogus waarin alle afzonderlijke catalogi van de KB

geïntegreerd doorzoekbaar zouden zijn. In totaal biedt de

KB ruim twintig verschillende online catalogi aan haar

gebruikers aan, die diverse typen publicaties ontsluiten:

boeken, tijdschriften, artikelen, elektronische artikelen,

oude drukken, kaarten, brieven, verluchte middeleeuwse

handschriften, gelegenheidsgedichten. 

Hoe verklaarbaar het ook is vanuit het perspectief van de

KB zelf dat er in de afgelopen decennia zoveel aparte cata-

logi zijn ontwikkeld, voor een bibliotheekbezoeker is het

één grote bibliografische verwarring. De meeste bezoekers

komen niet verder dan de Algemene Catalogus in de Pica

OPC, en als ze een publicatie daarin niet aantreffen, gaan

ze er maar gemakshalve van uit dat die niet in de KB aan-

wezig is. Aangezien de ontwikkeling van de webOPC van

Pica achterbleef bij de wensen en noden van de KB, is

enkele jaren geleden besloten een nieuwe catalogus te ont-

wikkelen, gebaseerd op de open standaarden van internet.

Alle beschrijvingen uit de twintig catalogi worden gecon-

verteerd naar een gemeenschappelijke xml-structuur. Het

resultaat hiervan wordt opgeslagen in een database op de

webserver, en vervolgens worden alle beschrijvingen zowel

full-text als gestructureerd met veldnamen geïndexeerd,

met behulp van de AltaVista-software.

Vanaf augustus 2000 is deze nieuwe catalogus, die geheel

is geïntegreerd met de website van de KB, beschikbaar. De

infrastructuur die ten behoeve van

de catalogus is aangelegd, wordt

ook voor andere elektronische

diensten van de KB gebruikt. De

full-text index bijvoorbeeld wordt

ook benut voor het zoeken in dien-

sten als DutchESS, NL-Menu en

NetUit, de elektronische versie van

de A-lijst, het wekelijks overzicht

van nieuw verschenen publicaties

uit Nederland en Vlaanderen.

Andere bibliotheken in binnen- en

buitenland hebben al belangstel-

ling getoond voor deze methode

voor opslag en retrieval van meta-

data, en in het TEL-project zal hij

dan ook verder worden uitge-

bouwd, naast de reeds langer

bestaande Z39.50-benadering. De

projectpartners zullen twee

testomgevingen vervaardigen

waarin catalogi van digitale publi-

caties aan elkaar gekoppeld zullen

worden. De ene zal op basis van

Z39.50 werken, de andere op basis

van http/xml. Verder zal onder-

zocht worden hoe deze twee test-

systemen met elkaar kunnen com-

municeren.

Gabriel
Het tot stand brengen van interoperabiliteit tussen deze

twee testbeds is de belangrijkste technische ontwikkeling

in het TEL-project. De stap die daarna gezet moet wor-

den, namelijk de bouw van de échte digitale Europese

bibliotheek, zal niet in het TEL-project plaatsvinden. Er is

namelijk geen geld beschikbaar voor daadwerkelijke ont-

wikkeling, buiten een testomgeving. De EU was bereid

het project alleen als ‘accompanying measure’ te financie-

ren, wat inhoudt dat de nadruk ligt op het bereiken van

consensus in plaats van systeemontwikkeling. Het bou-

wen van een operationele gebruikersdienst acht de EU

een zaak van de nationale bibliotheken zelf. 

Aan het eind van het project zal er dus nog niet een kant-

en-klare eindgebruikersdienst opgeleverd kunnen wor-

den. De xml- en Z39.50-testbeds zullen wel tijdelijk voor

derden toegankelijk zijn, bij wijze van proef. Als centrale

website zal hiervoor Gabriel benut worden, de gemeen-

schappelijke website van de nationale bibliotheken in

Europa. Gabriel is nu nog vooral een webgids, met links

naar alle online diensten van de nationale bibliotheken,

hoewel er wel al een centrale zoekfaciliteit is, namelijk de

mogelijkheid om alle websites van de nationale bibliothe-

ken in één keer te doorzoeken. Het is de bedoeling dat

Gabriel dankzij de testomgevingen uit het TEL-project

verder uitgebouwd wordt tot hét platform voor de Europe-

se digitale bibliotheek, waaraan niet alleen de TEL-part-

ners deelnemen, maar uiteindelijk alle Europese nationa-

le bibliotheken. 

Drs. Marco de Niet is teamleider Netwerkinformatie bij de Koninklij-

ke Bibliotheek.

TEL-projectpartners

The British Library, Verenigd Koninkrijk, projectcoördinator
Die Deutsche Bibliothek, Duitsland
Koninklijke Bibliotheek, Nederland
Helsinki University Library, Finland
Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, Italië
Instituto Centrale per il Catalogo Unico, Italië
Biblioteca Nacional, Portugal
Narodna in Universzitetna Knjiznica v Ljubljani, Slovenië
Schweizerische Landesbibliothek, Zwitserland
Conference of European National Librarians

TEL-webadressen

TEL: www.bl.uk/proj/tel/ (voorlopig adres)
CENL: www.kb.nl/gabriel/en/cenl-general.html
CoBRA+: www.kb.nl/gabriel/cobra/
Gabriel: www.kb.nl/gabriel/
KB-catalogus: www.kb.nl/kb/zoek/kbc_aqry.html
Z39.50/Bath profile: www.nlc-bnc.ca/bath/bp-current.htm
CENL/FEP Codes of practice: http://members.theglobe.com/
peterdale/epubfnl.htm (voorlopig adres)

Deelnemers aan de ‘Conference of European National Librarians’ op
29 september 2000 in San Marino. 
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