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De Koninklijke Bibliotheek (I<B) in Den Haag heeft ais nationale bibliothcek van 
Nederland een depotfunctie. Dat betekent clat de I<B 'alles' verzamelt wat in Nederland 
uitkomt, in uitgestrekte depots opslaat en goed bewaart voor het nagcslacht. Deze 
depotcollectie mag alleen in de KB worden ingezien. De KB is ook een 
wetenschappelijke bibliotheek met de nadruk op humaniora, in het bijzonder 
geschiedenis, taal en cultuur van Nederland. De I<B bezit enkcle tientallen bijzondere 
collecties, die zij in de loop der tijd door schenkingen, legaten en aankoop heeft 
vcrworven. Daaronder bevindcn zich unicke middclceuwse handschriften, maar ook 
strips, kookboeken en affiches. 

Vanaf het middcn van de jaren tachtig ontvangt de KB ook clektronische publicaties 
voorde depotcollcctie. Het begon met diskettes en later onder andere CD-Is, CD
ROMs, onlinc elcktronische tijdschriftcn van wetenschappelijke uitgevers en 
rapportliteratuur, de 'grijze literatuur' van universiteitcn en overheidsinstellingcn. Hct 
Internet bcvat ook veel publicaties die voldoen aan de sclectiecriteria van hct depot. 

Vanaf 1993 realiseerdc de KB zich dat elcktronische publicaties bclangrijk culturccl 
crfgoed zijn en clat ze net ais de gedruktc publicaties een plaats moesten krijgen in hct 
depot en de Nederlandse Bibliografie, de 'Brinkman's Cumulatieve Catalogus'. Deze 
nationale bibliografie publiceert de bibliografische beschrijvingen, de metadata, over alle 
publicaties die in hct depot zijn opgenomcn. Het Algcmccn Bestuurs College van de KB 
beslistc in 1995 dat clektronische publicaties ook in het depot opgenomen moesten 
worden: de start van het DNEP, Depot van Ncderlandse Elcktronische Publicaties. De 
1Ùeuwc naam van de operationcle dienst isE-depot. 

1 l\lct daok aao Rarmond van Dicsscn, Betty Nicuwcnburg,Johan Stccnbakkcrs en Tiùa van der Wcrf 
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Problematiek en strategie van de KB 

Er vcrschijncn stccds meer clcktronischc publicatics op allcrlei gcbicd. En hct is dus de 
taak van ccn nationale bibliothcck om ook dit dccl van hct culturcel crfgocd duurzaam tc 
bcwaren voor studie en ondcrzock en ook op lange tcrmijn tocgankelijk tc houden. 
Deponering en bcwaring van clckttonische publicatics brcngen nicuwc problcmcn met 
zich mec. Tcn ecrstc is hct veel mocilijkcr vast tc stcllen of cr sprakc is van cen 
Ncdcrlands product. Hct gcografischc criterium bicdt bij clckttonischc publicatics vaak 
wcinig houvast. Daarom mocten cr intcrnationaal anderc dcpotafspraken worden 
gemaakt. Ecn veel grotcr problccm is dat op lange tcrmijn digitale gcgevens 
ontoegankelijk wordcn door de invoering van nicuwe apparatuur, programmatuur, 
gcgcvcnsdragers, standaarden en formaten. Wie gebruikt nog cen Commodore-64? Waar 
zijn de tckstvcrwerkers Wordstar en WordPerfect 4.0 gebleven? Wie kan nog oudc DOS 
programma's gebruiken? De NASA kan tapes met belangrijke ondcrzoeksgegevens uit de 
jarcn zeventig niet meer lczen. En in de V crcnigdc Statcn zijn de gcgevens van een 
bcvolkingsondcrzock uit hct begin van de jaren zcventig voorgoed vcrlorcn gcgaan. Wic 
hccft nog ccn disk drive waarmce grote floppics gclczcn kunnen worden - en ais men de 
computer al hceft, staan de gegevens er dan nog wei op? Dit is de problematick waar wc 
voor staan. Ais wc nicts docn dan zal veel digitaal crfgocd uit deze tijd vcrlorcn gaan. Dit 
is ccn wczenlijk verschil met archivcring van papicrcn crfgocd. Bij papier is 't bcstc ais 
hct met rust wordt gclatcn, maar digitaal crfgocd zal aileen blijvcn bestaan ais wc cr 
conscnrercndc handclingcn op tocpassen. 
De KB volgt ecn twccsporigc aanpak. Ten ccrstc doct de KB directe crvaring op in de 
praktijk; zij hccft daannce inmiddcls nationaal en intcmationaal cen vooraanstaandc 
positic verworven. Tcn twcede bcvordert de KB, met mcdcwerking van uitgcvers, in 
intcrnationaal vcrband ondcrzock naar oplossingcn voor langc-tcrmijn-toegang tot 
clckttonischc publicaties. 

Onderzoek en projecten 

Vanaf 1996 tot 2000 vocrde de KB ondcrzocksprojectcn uit om meer inzicht te krijgen in 
de problcmatick van digitale archi,,cring. Hct begon met hct projcct Depot va11 Nederlandse 
Elekllvllùche P11b/icaties voor bmovalie va11 IJ'7etmschappei!Jke bifomJalievoor:r}ettùJg, DNEP-IIJYI, 
waarin voor het ecrst hct gchclc proccs van sclcctic, acquisitic, bibliografische 
beschrij,,ing, tcchnischc mctadata, duurzamc opslag en bcschikbaarstclling wcrd 
geprobccrd in ccn expcrimcntclc omgeving. Dit project toonde duidclijk aan welke 
vraagstukkcn cr zijn en op ba.sis daarvan werd vcrdcr gcwcrkt. Hct CERBERUS project 
ondcrzicht diverse sttatcgieën voor het bcschikbaar houdcn van digitale informatic zoals 
migratic Q1ct overzcttcn van de gegevens van de cne naar de anderc dragee) convcrsie 
(o\'crzetting van hct cne naar hct andcre platform of va.n hct cne programma naa.r hct 
anderc) en cmulatie (eco tcchnick wa.a.rbij mc de publicatie nict vcrandert, maa.r men 
'sirnulccrt' op nicuwe computcrs de oudc omgeving). Dit leverde een ba.sis voor vcrder 
ondcrzock door IBM. In hct Europcse projcct BIBUNK, l.i11ki11g P11blisher.r a11d Natio11al 
BibliographieS eroices wcrd gcëxpcrimentcerd met hct gcautomatisccrd uitwissclen van 
Dublin Core mctadata. tusscn uitgcvcrs en nationale bibliothcken. Het Europesc projcct 
Networked E11ropea11 Deposil Ubrary (Nedlib) NEDUB lcverdc eco modcl voor ecn digit.'lal 
archicf gebasccrd op de standaard DAIS, de Opm Archivai bifomJalioll Sy.rle/11. Dit modcl is 
inmiddcls is voorgcdragcn aan de ISO organisatie en hct wordt eco officiële ISO 
standaard. De resultatcn van de projectcn zijn beschikbaar via. de website va.n de KB 
http://www.kb.nl De projccten zijn alfa.betisch gcrangschikt onder 'Kcnnisccntrum' en dan 
'Projccten & samcnwcrking'. 



Overeenkomsten met uitgevers 

Samcnwcrking met de uitgcvcrs is van groot belang voor het slagen van eco digitaal 
archicf. Nedcrland hccft eco depot op vrijwilligc basis en de contacten met de uitgcvcrs 
zijn uitstckend, omdat hct dcponcrcn gcbcurt op basis van gocde afsprakcn en 
vrijwillighcid. Bijna alle landen in de wcrcld hebbcn een wet voor deponering, maar in 
N cdcrland bcstaat vanaf 197 4 eco depot op vrijwilligc basis. Ais eerstc in de wercld sloot 
de KB in 1996 en 1997 overeenkomsten met grote uitgcvcrs (Elsevier Science, Kluwer 
Academie Publishers, SDU Uitgevers) over de opslag en bewaring van onder andere 
clektronische wctenschappelijke tijdschriftcn. Sindsdien slaat de KB alle ruim 720 
tijdschriften van Kluwer Academie Publishers op, circa 350 tijdschriften van Elsevier 
Science met Nederlands imprint, en de Opmaat bestanden van SOU Uitgevers. Het 
aantal tijdschriften van Elsevier Science wordt in 2002 uitgebreid tot het totale pakket 
van ongeveer 1.500 tijdschriften. De KB is dan wereldwijd hct eerste officiëlc archief 
voor de clektronische publicaties van Elsevier Science. Alle gcdeponeerde tijdschriften 
kunnen lokaal (on sile) worden geraadpleegd. De KB strceft naar eco brcder gebruik van 
hct gedcponcerde matcriaal op basis van overccnkomstcn met de uitgevers. 

Hct bclcid van de KB is mede gcbasccrd op de rcgcling met het Nedcrlands 
Uitgc\•crsvcrbond betreffcndc 'deponcring \•an clcktronischc publicatics in de 
Koninklijke Bibliothcek'. De regeling, die voor onbepaalde tijd gcldt, is in werking 
getreden op 1 juli 1998 en zal in 2002 worden gcëvalueerd. 
Naast onlinc wctcnschappclijke tijdschriften verzamclt de KB dus allcrlei andere soortcn 
clektronische publicaties, die bijvoorbeeld gcpublicecrd zijn op CD-ROM, diskette, tape 
en het Internet. De dragcr is uiteindelijk niet relevant- het gaat om de informatie. 

De KB is zelf ook uitgever van 
'webpublicaties' en die zullcn ook 
worden opgenomen in het E-dcpot. Hct 
gaat dan om grootschalige 
digitaliscringsprojcctcn, zoals Hct 
Gcheugcn van Ncdcrland, Digitale Adas 
Gcschicdcnis, Middcleeuwse Verluchtc 
Handschiften ct cetera. Informatie ovcr 
de digitaliscringsprojectcn van de KB 
vindt u ook via de website 
htijl://www.kb.nl De prent van 
F rcderik Hendrik wcrd gedigitalisccrd in 
hct kadcr van het project Digitale Adas 
Gcsclùcdcnis, waarbij oorspronkclijk 
zeventicndc ccuws materiaal uit het 
Rijksmuseum in Amsterdam en de K.B 
wordt gcpublicccrd op de website 
h tijl: 11 \V\VW .digitalcadasgcschicdenis.nl 

Ajlmlding 1: Frederik Hmdrik, 1647, 
RijksmrmrmJ A111slerda1JJ, NG-793 
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Archivering van webpublicaties 

Aangezien de commerciële uitgevcrs in Ncderland zorg dragcn voorde bulk van 
belangrijke uitgaven hccft de KB tot nu toc prioritcit gcgcven aan de archivering van 
oJJii11e wetenschappelijkc tijdschriftcn. In de Scandinavische landen, de VS en in Australië 
is men al gestart met webarchivcring. Daarbij moet ondcrscheid worden gemaakt tussen 
hct verzamclen van afzondcrlijke webpublicaties en het bcwaren van de hele 
webomgeving, inclusief de publicatiecontext en webfunctionaliteit. 
Ook de KB gaat de komcnde jaren op cxpcrimcntelc basis webpublicaties archiveren. Er 
wordt ccn verzamclbclcid ontwikkeld en met het oog daarop worden selectiecriteria 
vastgestcld. Om praktische ervaring op tc docn wordt ccn tcstbcd ingericht. Mogelijkc 
strategische samcnwerkingpartners zijn onder meer de Library of Congress en nationale 
bibliothckcn in Scandinavië. Wcbarchivering vergt afstcmming met de sclectiecritcria die 
voor hct E-dcpot zijn vastgesteld. 

Kenniscentrum Metadata 

Voor digitale archivcring zijn bibliografische bcschrijvingen en mctadata onmisbaar, maar 
ook meer in hct algcmccn voor hct vindcn van de juistc publicaties en informa rie in 
bibliotheeksystcmen en op het Internet. In internationaal verband worden steeds nieuwe 
(de facto) standaarden, mcthodcn en technickcn ontwikkcld. De K.B conccntrcert de 
bcstaandc uitgcbrcidc kcnnis ovcr metadata, catalogiscring, bibliografische bcschrijvingen 
en formaten, convcrsies en XML binncn een Kcnnisccntrum Metadata. 

DNEP-p : het pilot project 

Sinds 1998 heeft de KB een pilot-project opgezet. DNEP-p. Deze pilot is gebaseerd op IBM Digital 
Library and Tivoly Storage Management software. Het testmagazijn omvat dus naast publicaties die 
digitaal ontstaan zijn ook gescande kopieën afkomstig van het digitaliscringprogramma van de KB. 
Laadmodules zijn ont:wikkcld voor verschillcnde types bcstandcn die in hct systecm 
ingevoerd worden. Ook zijn interfaces gemaakt met de catalogus van de KB, het rceds 
bestaande zoeksystccm KB-catalogus en KB-Launch. De implcmentatie van hct 
tcstmagazijn en de integratie in de bestaande wcrkwijzc en proccsscn van de Koninklijke 
Bibliothcck betckcnt ccn continue inzct van mensen en middclen. 

Stand van zaken novcmber 2001 : 
Totaal gebruiktc opslagcapaciteit 
Online tijdschriftcn (1 087 ti tels - 550.000 artikclcn) 
Scans van digitaliseringsprojecten 

830GB 
230GB 
600GB 

13 



DNEP-i: Implementatie nieuw depotsysteem voor elektronische 
publicaties 

In het bovengenocmde pilot project heeft de KB veel crvaring opgedaan met acquisitie, 
opslag en beschikbaarstclling van clektronische tijdschriftartikclcn en scans van 
digitaliscringsprojecten. Dit systeem heeft echtcr geen functionalitcit voor lange tcrmijn 
tocgang, dat wil zcggcn honderd jaar en meer. Daarom begon de KB in 1999 ecn 
Europese aanbestedingsprocedure voor eco nicuw digitaal archicf met lange termijn 
toegankelijkheid. IBM is uiteindelijk gckozcn voor de ontwikkeling en implcmcntatie van 
een nieuw depotsysteem, clat uniek is in de wereld. Daarbij wordt aangesloten bij de 
richtlijnen die de KB ais coordinator van het project Nelworked E11ropeaJ1 Dpo!il Library 
(Nedlib) sarnen met andere Europese nationale bibliothcken hecft opgesteld. De KB 
wcrkt nauw sarnen met de British Library, die een vergclijkbaar traject volgt als de KB. 
Hct project DNEP-Implementatie (Depot van Nedcrlandse Elektronische Publicaties) 
levcrt cind 2002 het depotsystccm van de KB op; dit systeem vormt het technische hart 
van het Elektronische Depot (E-depot). Het ministerie van Ondcrwijs Cultuur en 
Wctcnschappcn stclt vanaf2003 per jaar ruim 1,1 miljoen Euro beschikbaar voorde 
operationele kostcn van dit E-dcpot. Hct vcrder operationalisercn daarvan vergt de 
komcnde jaren een grote inspanning van de KB. 
Hct nicuwc systccm is geschikt ''oor de opslag van circa 8 nùljocn publicatics (circa 12 
Tcrabytc). De capaciteit kan wordcn uitgebreid tot maximaal340 TB, gcnoeg voorde 
opslag van ruim 200 miljocn publicatics. Met het oog op de noodzakelijke verdere 
ontwikkeling en uitbreiding van het systcem richt de KB cen experimentcle omgeving in 
voor voortgaand onderzoek naar technieken en procedures voor lange-termijn-bewaring 
en -toegang. Net als in de afgelopcn periode zal worden gezorgd voor de internationale 
inbedding van het ondcrzock en voor cen nauwc samenwerking met bclangrijke ICT
spclers. 
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E-depot: het systeem 

Within any electronic deposit a number of base processes can be 
ldentified as defined within the OAJS model 

Query 

Data 

Archivai Storag• 

AdmlnlalniUon Monitoring & Logglng 

----- .------- IIM 1 KB Long Term PteltNalion Sludy 2 
= ~. :;: ___ ..,_ 
----

Figllllr 1: Open ArchitltJ/ lu.fin7Jiatioll s,pteiJI: basis IIOOr helE-depot 

Figuur 1 toont hct schema van de KB implcmcntatie van het OAIS madel, dat de basis is 
van het dcpotsystccm. Dit Open Archivai Information System, dat wercldwijd wordt 
gezicn als hct beste madel voor ccn digitaal arclùcf. Het is oorspronkelijk ontwikkcld 
door de NASA, die enorme hocveelheden heterogene dat.'l van de 
ruimtevaartprogramma's moestcn opslaan. Hct madel hceft cen functionaliteit voor 
sclectie, acquisitie, ontvangst, opslag en besclùkbaarstelling van publicaties. Er zijn teven 
modules voor digitale duurzaamheid en adnùnistratieve functies zoals data management 
en rapportgagcs. De vcrdcrc technischc uitwcrking is ook besclùkbaar via www.kb.nl in 
diverse rapport.'lgcs. 

Wat betekent het nieuwe digitale archiefvoor de KB-organisatie? 

De KB vcrzamclt dus al cnkclc jaren, naast gedruktc publicatics, ook clckttonischc 
publicaties. Dat gebeurdc tot nu toc nùn of meer op cxperimentele basis, maar 
binnenkort wordt hct Elektronische Depot ofwel hct E-depot op volwasscn schaal 
operationccl. Ter voorberciding daarvan realiscert de KB met steun van IBM ecn 
dcpotsysteem voor hct voor de langc-ternùjn bcwarcn van de gcdeponcerdc 
clcktronische publicaties. Op dit moment, april 2002, is cr goede voortgang gebockt. De 
eerste oplcvering van het dcpotsystecm hecft plaatsgevonden en innùddcls werkt de 
Hoofdafdeling V crwcrking Publicatics op procf met de laadfunctionalitcit die is 
ontwikkcld. ln juli 2002 zullen de andere twee systecmfunctics - het lcvcren en het 
beheer - door IBM aan de I<B worden overgedragen om tc wordcn getest. Meer en meer 
gaat nu de aandacht uit naar het inbcddcn van hct dcpotsystcem in de Kit Dit is nodig 
om tc zorgen dat het systccm straks gocd past binncn de KB-organisatic en -
infrastructuur. 
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Hct depotsysteem dat de KB sarnen met IBM bouwt vonnt het tcchnischc hart van het 
E-depot. Het E-depot is uiteraard meer dan allccn ecn systeem. Het betreft lùer ook het 
gebruikmaken van functies van de diverse bibliotheeksystcmen in de KB voor verwerken 
en lcveren van clcktronische publicatics. Voorbcclden van dergelijke functies zijn: 
acquisitic, catalogisering, maar ook publickstocgang tot de catalogus en levcring van 
publicaties. Het uitwcrken van de opzct en hct realiscrcn van hct E-depot gebeurt onder 
verant:woordclijkheid van de Hoofdafdcling Verwcrking Publicatics, maar deels ook van 
Hoofdafdcling Publicksdienstcn en ICT. 

Hct nicuwe depotsystccm moct op eco gcgeven moment door de KB mcdewerkers 
gebruikt gaan worden. Voordat dat cchtcr gocd kan, moct de KB nog eco aantal 
omliggende activiteitcn regclen. Om hct systcem in tc bedden binncn de KB organisatie 
zijn de afgclopen tijd al allerlei actics gestart. Dit zijn acties zoals het aanpasscn van 
gckoppclde systcmcn (bijvoorbceld de KB-Catalogus, waarin ccn extra veld moet komen 
als link met het c-depot-systeem), ontwikkclen van omliggcnde applicatics zoals een 
generator (soort nummer-automaat) voor NBN's (National Bibliographie Number, dat 
ais unicke slcutcl tusscn KB-systcmcn moct gaan dicnen), hct inrichtcn van de 
omliggcndc netwcrkomgeving van het systeem (bijvoorbccld een digit.'lle ontvangstruimte 
voor clcktronische publicatics), hct organiscren dat medcwerkcrs wetcn wat ze met 
ontvangcn clcktronischc publicaties moetcn docn, maar ook het organiscren en 
ontwikkclcn van gcbruikcrsrcgcls en bcvciligdc tocgang tot de opgcslagen clcktronische 
publicacics. Al deze accies worden de komcndc tijd als Programma lnbcdding E-depot 
uitgcvocrd. 

De KB gcbruikte zoals gczegd rccds enigc jarcn hct IBM Library systeem ais systcem 
voor opslag en bcschikbaarstclling van de clcktronische tijdschriften van Elsevier, 
Kluwcr en SOU. Hct oudc systccm, DNEP-p, is eco aantal jarcn gclcdcn opgezct om ais 
KB tc leren wat hct bctckcnt om met clcktronischc publicacics tc werken. De opgedanc 
kcnnis wordt gcbruikt bij de huidigc ontwikkcling van hct opcrationclc systecm voor hct 
E-dcpot. Hct is de bcdocling om eco gedccltc van de inhoud van hct DNEP-p in 2003 
gclcidclijk ovcr tc brcngcn naar hct nieuwc E-depot. In hct DNEP-p-systccm zittcn ook 
allcrlci andcre digitale matcrialcn, zoals resultaten van digitaliscringsprojccten. Er wordt 
dus uitcindelijk ccn dccl van de inhoud, namclijk alle c-depot publicaties naar hct c-dcpot 
overgchcvcld. De rest gant naar andere KB-systemcn toc clic sterk op snellc prcscntatic 
zijn gcricht. Hct DNEP-p wordt daarna mogclijk voor anderc doelen ingezet. Deze 
migratie is eco mooi voorbccld van de activiteitcn die nodig zijn om computcrgcgcvcns 
op lange termijn bcsclùkbaar tc houden, als men niet beschikt ovcr eco digitaal archief. 

Tot slot 

Hct dcpotsystccm zal vanaf 2003 opcrationeel zijn en gebruikt worden door de 
medcwerkers van de KB. Op de website van de KB kunt u de komende jarcn steeds 
nieuwc informacie vinden over de praktische crvaringen die de KB opdoet met digitale 
archivcring. 
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