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Titia van der Werf

DONOR en Dublin Core Metadata
In het DONOR-project wordt op landelijk niveau de toevoeging van metadata aan

webpagina’s bij de op SURFnet aangesloten instellingen gestimuleerd. Doel is het

bewerkstelligen van gecontroleerde zoekfaciliteiten. Een stand van zaken.

IN EEN VORIG artikel1 in Informatie Professional, precies
twee jaar geleden, schreef ik dat informatiebeheer op

het web in toenemende mate een kwestie van bibliografi-
sche beheersing wordt. Een betere beheersing van webin-
formatie vergemakkelijkt de ontsluiting ervan en bij dit al-
les spelen metadata een cruciale rol.
Het is algemeen bekend dat het zoeken naar relevante in-
formatie op het web niet altijd meevalt. Uit een landelijk
gebruikersonderzoek,2 verricht door de KB in 1997 ten
behoeve van het IWI-project ‘Ontsluiting van Internet-
bronnen’, is duidelijk naar voren gekomen dat studenten
en wetenschappers op veel problemen stuiten wanneer zij
informatiebronnen op het web raadplegen. De universitai-
re homepage is een veelgebruikt startpunt bij onderwerps-
gericht zoeken. Men kiest search engines die via deze ho-
mepage worden aangeboden en leert ermee omgaan via
trial and error. Men vindt de resultaten verbluffend en be-
schouwt Internet als een enorme sprong voorwaarts, maar
noemt ook de hinderpalen zoals het grote aantal irrele-
vante treffers, de dode links en de trage verbindingen. Er
blijkt een grote behoefte te bestaan aan voorzieningen die
een beroep doen op de aloude taken van de bibliotheek:
selectie, gecontroleerde onderwerpsontsluiting, attende-
ring, ondersteuning en training.
Hoewel de search engines op het web steeds meer geavan-
ceerde zoekmogelijkheden bieden, is er duidelijk behoefte
aan meer gerichte en gecontroleerde zoekfaciliteiten.

De onderliggende problematiek, het slechte informatiebe-
heer op Internet, wordt met het project DONOR aangepakt.
Op landelijk niveau wordt toevoeging van metadata aan
webpagina’s bij de op SURFnet aangesloten instellingen ge-
stimuleerd. Door in de HTML-pagina’s gegevens als auteur,
onderwerp en datum te plaatsen, kan de informatie beter
ontsloten worden (figuur 1). Hiertoe wordt de functiona-
liteit van SURFnet Search Engine uitgebreid zodat de
metadata ook mee geïndexeerd wordt met de full-text van
de webpagina’s en apart doorzoekbaar wordt (figuur 2).
Deze functionaliteit is niet standaard aanwezig in de in-
dexeersoftware van AltaVista.
Een aparte DONOR-metadata-index en een geïntegreerde
zoek-interface om beide indexen (full-text en metadata) te
kunnen bevragen moesten worden ontwikkeld. Een illu-
stratie van de DONOR-architectuur wordt gegeven in figuur 3.
De ondersteunende technische infrastructuur voor meta-
data-gestuurde applicaties wordt in W3C- en IETF-verband
ontwikkeld. Het Dublin Core (DC)-initiatief verricht pio-
nierswerk op dit gebied door een metadata-model te ont-
wikkelen dat optimaal binnen de webarchitectuur fun-
geert. DONOR draagt bij aan dit standaardisatiewerk door
actief deel te nemen aan DC-Workshops (zie kader DC-6
Workshop) en DC-werkgroepen.
Er is ook een Nederlandse vertaling van de officiële ‘DC

Reference Page’ gemaakt. Een verwijzing naar deze verta-
ling is opgenomen in de officiële DC-pagina van OCLC

Figuur 1. Metadata-invulformulier van DONOR Figuur 2. Zoekinterface van DONOR
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(figuur 4). DONOR telt hiermee als de officiële site (Regis-
try) waar de Nederlandse versie van Dublin Core metada-
ta wordt onderhouden.

Tijdens de eerste DONOR-workshop,3 gehouden op 17 sep-
tember 1998, hebben aanwezigen duidelijk aangegeven
aan te willen sluiten bij web-metadata-ontwikkelingen. Er
was brede consensus over de keuze van Dublin Core
Metadata voor DONOR. Een aantal deelnemers gaf aan op
korte termijn XML-toepassingen te gaan ontwikkelen en
zou graag zien dat DONOR ook zo snel mogelijk metadata
in RDF/XML ondersteunt. De te leveren inspanningen en de
organisatorische aspecten voor het toevoegen van metada-
ta aan publicaties binnen de eigen instelling werden als
mogelijke knelpunten gesignaleerd.
Voorgesteld is dit aspect aan de orde te stellen gedurende
de tweede DONOR-workshop en een tutorial over DC-meta-
data aan de workshop te koppelen. De tweede DONOR-
workshop wordt op 18 maart 1999 gehouden.

De mogelijkheid om de herkomst van metadata te kunnen
herleiden en om onderscheid te kunnen maken tussen
metadata die beroepsmatig en volgens kwaliteitsbewa-
kingsprocedures aangemaakt worden en andere metadata
werd wenselijk geacht. Er is behoefte aan een methode om
metadata te kunnen bestempelen als ‘trusted metadata’.

In DONOR-verband worden ook andere beheers- en ont-
sluitingsaspecten, zoals locatie- en versiebeheer, informa-
tiestructurering, authenticatie en identificatie, onderzocht
en waar mogelijk worden technieken en ‘best practice’
methoden hiervoor aangedragen. Tijdens de DONOR-
workshop is het belang van al deze beheersaspecten voor
de academische gemeenschap duidelijk naar voren geko-
men. Het wetenschappelijk communicatieproces is in de
netwerkomgeving zeer dynamisch van karakter. Versies
van werkdocumenten volgen elkaar in snel tempo op. Er

Figuur 3. De DONOR-architectuur

De afkortingen verklaard

DC: Dublin Core Metadata Element Set
DOI: Digital Object Identifier
IETF: Internet Engineering Task Force
INDECS: Interoperability of Data in E-Commerce
Systems
RDF: Resource Description Framework
SICI: Serial Item and Contribution Identifier
SSE: SURFnet Search Engine
UUI: Universally Unique Identifier
W3C: World Wide Web Consortium
XML: eXtended Markup Language

DONOR-resultaten in 1998

Het IWI-project DONOR streeft naar een landelijke
aanpak voor beheer en ontsluiting van Internet-
bronnen op SURFnet. Hierbij staan standaardisatie en
aansluiting op internationale ontwikkelingen centraal.
Het project voorziet in de behoefte aan een gecoördi-
neerde aanpak voor document- en metadatabeheer.
In DONOR werken de Koninklijke Bibliotheek, SURFnet
en ACCU samen. Het project is gestart in mei 1998 en
heeft een doorlooptijd van twee jaar.

Technische infrastructuur voor metadata
In het eerste projectjaar ligt het accent op het ontwik-
kelen van de DONOR-directory als samenhangend kader
voor verdere infrastructurele uitbreiding op de langere
termijn. Tot nu toe zijn de volgende componenten van
de DONOR-directory ontwikkeld:
• een metadata-generator voor het aanmaken van
metadata volgens de Dublin Core (DC)-standaard;
• in de juiste HTML-syntax een aan SURFnet Search
Engine (SSE) gekoppelde metadata-index voor het
apart indexeren van DC-metadata;
• een geïntegreerde zoekinterface op de full-text;
• metadata-indexen van SSE.

Landelijk steunpunt voor metadata
De Dublin Core Metadata Element Set evolueert in
samenhang met syntax-ontwikkelingen op het web
(HTML en RDF/XML) en met metadatabehoeften van
‘content-providers’ op het net. De eerste DC-versie is
vastgelegd in RFC 2413. Een nieuwe versie is in de
maak. In 1998 is de zesde DC-Workshop gehouden. De
Koninklijke Bibliotheek (KB) is actief betrokken bij
deze ontwikkelingen en vertegenwoordigt DONOR in de
‘DC-implementors’-werkgroep. De KB onderhoudt in
DONOR-verband de Nederlandse vertaling van de
officiële ‘DC Reference Page’ en een gebruikersgids
voor ieder die DC-metadata wil gaan gebruiken. De
DONOR-website geldt als steunpunt voor Dublin Core
Metadata in Nederland.

Onderzoek
Er is in deze periode onderzoek verricht naar metho-
den, technieken en standaarden op het gebied van
documentstructuren, metadata, versiebeheer en URL-
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is sprake van een continu proces. Opeenvolgende versies
vormen de tijdelijke neerslag van interim-resultaten in het
denkproces. Voor dergelijke documenten is versiebeheer
en het kunnen refereren aan een bepaalde versie van een
document zeer belangrijk.
Wetenschappelijk werk is naar zijn aard gebaseerd op eer-
der vastgelegde kennis: refereren aan werk van voorgan-
gers of collega’s is een integraal onderdeel van de weten-
schapsbeoefening. Bij een citaat moet aangegeven worden
uit welke editie en uit welke bladzijde van het werk het ci-
taat afkomstig is - zodat verificatie van beweringen moge-
lijk is. In het web kunnen wetenschappers ideeën uitwisse-
len, nieuwe conceptvoorstellen doen, elkaars werk becom-
mentariëren en voortgangsrapportages geven. Webarte-
facten, zoals e-mail discussiedraden, tabellen, schetsen,
diagrammen en artikelen, enzovoort, geven snap-shots
van de stand van zaken in het denken van de academische
gemeenschap. Het kunnen traceren en verifiëren van dit
proces vereist zichtbaarheid van webartefacten door de
tijd heen. De duurzaamheid van webreferenties is daarom
ook een belangrijk aandachtspunt voor DONOR (fase-2) ge-
worden.
In DONOR is gekozen om zoveel mogelijk problemen met
betrekking tot webinformatiebeheer op te lossen aan de
hand van metadata. Versie- en structureringsinformatie
bijvoorbeeld, worden als metadata vastgelegd. Men zou de
informatie ook vast kunnen leggen in de locatie-string
(URL) of in de identificatie-string (SICI, UUI enzovoort),
maar het is beter niet te veel intelligentie en functionali-
teit toe te voegen aan strings met een primaire (locatie- of
identificatie-)functie. Metadata is niet functiegebonden en
kan voor elk doel en elke toepassing ingezet worden. Dit
geldt ook voor het aangeven van deel/geheel relaties bin-
nen webpublicaties. Dit wordt de-facto redelijk goed met
behulp van relatieve URL’s opgelost. Relatieve URL’s maken
het mogelijk de opslagstructuur van bestanden te behou-
den bij verplaatsing van een document naar een andere

management. Er zijn in dat verband twee rapporten
verschenen met aanbevelingen:
• Marianne Peereboom / GRANULARITY AND THE USE OF

DC.RELATION - WP1.1 - discussion paper, version 1.0,
last update: 19 October 1998;
• T. van der Werf-Davelaar / IDENTIFICATION, LOCATION AND

VERSIONING OF WEB-RESOURCES - WP3.1, WP4.1 and WP6.1
- discussion paper, draft-version 0.3, last update: 2
february 1999.
Uit onderzoek blijkt dat er geen zwartwitoplossingen
zijn voor de URL/URN-problematiek. De aanbevelingen
zijn daarom gericht op een meersporenbeleid.
Aanbevolen wordt om versie-informatie, onderlinge
relaties tussen bestanden en andere additionele
gegevens met behulp van metadata vast te leggen in
de metadataheader van webdocumenten.

Promotionele activiteiten
Het uitdragen van het DONOR-model bij de doelgroep
is een belangrijke projectactiviteit. In het eerste jaar is
een netwerk van DONOR-contactpersonen gelegd, die
instellingen van het wetenschappelijk onderzoek en
hoger onderwijs vertegenwoordigen. In september
1998 is de eerste DONOR-workshop gehouden waar
behoeften en wensen van de doelgroep besproken
zijn. De doelgroep wordt geïnformeerd via de
discussielijst DONOR-L en wordt bij het testen van
nieuw ontwikkelde DONOR-tools actief betrokken.

Discussielijst
Belangstellenden kunnen zich abonneren op de
DONOR-L discussielijst. Daar worden gebruikerswensen
en technische oplossingen besproken, project-
resultaten aangekondigd en ideeën uitgewisseld. Om
lid te worden stuurt u een bericht naar:
listserv@nic.surfnet.nl. In het bericht vult u de
volgende regel in: subscribe DONOR-L voornaam
achternaam.

Website
U kunt de DONOR-homepage raadplegen op:
www.konbib.nl/DONOR/

Figuur 4. Dublin Core Homepage

Toepassing van DC in Nederland

In Nederland begint men Dublin Core Metadata (DC)
steeds meer toe te passen. Dit gebeurt nu nog
hoofdzakelijk in twee verschillende contexten: ener-
zijds de museale context, waar internationale consor-
tia, zoals CIMI en AMICO, het gebruik van DC als ‘exchan-
ge format’ propageren, en anderzijds de bibliothecai-
re context, waar geëxperimenteerd wordt met het
gebruik van DC voor de ontsluiting van webpagina’s
en waarbij het Donor-initiatief richtinggevend is.

DONOR-resultaten in 1998 (vervolg)
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locatie. Maar zodra de bestanden van eenzelfde document
niet per definitie ook op dezelfde informatie-server staan
houdt de bruikbaarheid van deze oplossing op. In DONOR

ondersteunt SURFnet Search Engines de deel-geheel meta-
tags, waardoor ook bij de presentatie van zoekresultaten
direct duidelijk wordt welke bestanden tot hetzelfde docu-
ment behoren (figuur 5).

Concluderend kan worden vastgesteld dat de toepassing
van Dublin Core Metadata in academisch Nederland, met
DONOR als stuwende kracht, veelbelovende perspectieven
biedt voor een betere beheersing van webinformatie op
SURFnet. Universiteits- en hogeschoolbibliotheken vervul-
len hierbij een actieve rol. Het is misschien aardig om te
weten dat er nog meer toepassingen van DC in Nederland
zijn (zie kader ‘Toepassing van DC in Nederland’), die in
een museale context plaatsvinden. Er zal nog veel werk
verricht moeten worden voordat de informatie ook daad-
werkelijk beter ontsloten wordt. Het Dublin Core labora-
torium breidt zich echter uit en dit is een gezond teken:
de problemen worden niet opgelost door af te wachten,
maar door nu te beginnen met experimenteren.

Noten
1 Werf-Davelaar, Titia van der. - De bibliografische beschrijving van

elektronische informatiebronnen : Metadata in het Web. - In:

Informatie Professional 1(1997)7/8, p. 25-31.
2 Voorbij, Henk. - Wetenschappelijke informatie zoeken op Internet : Een

landelijk gebruikersonderzoek ten behoeve van het IWI-project ‘Ontsluiting

van Internetbronnen’. Eindverslag. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,

februari 1998. (www.surfbureau.nl/kbrapport.htm)
3 Metadata en documentbeheer op het WWW; verslag DONOR Workshop I.

Den Haag / Utrecht, november 1998. (www.konbib.nl/DONOR/

workshop1/ws1_rapp.pdf)

Drs. T. van der Werf-Davelaar is bibliotheekonderzoeker bij de
Koninklijke Bibliotheek.

Museumapplicaties
Databasix Information Systems in Nederland is een
softwarebedrijf dat applicaties maakt voor bibliothe-
ken, musea en archieven. Het bedrijf is lid van CIMI.
CIMI staat voor Consortium for the Computer Inter-
change of Museum Information. In het kader van CIMI

neemt Databasix deel aan een DC-metadata testbed-
project (www.cimi.org/documents/metafinalPD.html)
om te kijken of DC bruikbaar is voor de beschrijving
van museale objecten. Er is inmiddels een database
met pakweg driehonderd DC-records gemaakt. De DC-
records worden uitgewisseld in XML. De test-database
wordt sinds januari 1999 op een server van Databasix
beschikbaar gesteld (www.dis.nl).
In het kader van AMICO (Arts Museum Image Consor-
tium) wordt gewerkt aan de opbouw van een interna-
tionale beelddatabank voor onderwijs- en onderzoeks-
doeleinden. Hiertoe worden gemeenschappelijke
standaarden en richtlijnen gehanteerd. Zo zijn er ook
toepassingsrichtlijnen gemaakt voor de vervaardiging
van DC-records in de AMICO-bestanden. De Universiteit
Leiden neemt deel in het AMICO-Testbed-project en is
voornemens DC-records voor materiaal uit het Leidse
Prentenkabinet (tekeningen, foto’s, prenten), volgens
de AMICO-standaarden, aan te leveren.

Bibliotheekwebpagina’s
De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam gebruikt
DC voor de ontsluiting van de webpagina’s van het
UBAweb (www.uba.uva.nl). Het Informatiseringscen-
trum en de Universiteitsbibliotheek UvA hebben
gezamenlijk een zoekmachine ontwikkeld die de DC-
elementen indexeert en waarmee doelgericht gezocht
kan worden op onderwerpstrefwoord, titel, auteur,
woord in een pagina (www.uba.uva.nl/nl/zoeken/).
Het Electronic Text Centre Leiden van de Universiteits-
bibliotheek Leiden onderzoekt in pilot-verband de
mogelijkheden van XML-gestructureerde bestanden en
codering van DC-metadata.
De Hogeschoolbibliotheek Utrecht is op kleine schaal
begonnen met de invoering van DC op de mediatheek-
site van de Faculteit Economie en Management (http:/
/userwww.econ.hvu.nl/virtmed/).
De Koninklijke Bibliotheek experimenteert met DC in
de eigen KB-webdienst en samen met andere nationa-
le bibliotheken in Gabriel (Gateway to Europe’s
National Libraries)-verband (www.konbib.nl/gabriel/).
Deze instellingen en een aantal anderen nemen actief
deel in het DONOR-project als DONOR-test-sites.
Het DONOR-project is een initiatief van de Koninklijke
Bibliotheek. In dit project wordt toevoeging van DC-
metadata aan webinformatie bij de op SURFnet aange-
sloten instellingen gestimuleerd. De functionaliteit
van SURFnet Search Engine wordt uitgebreid om DC-
metadata te kunnen indexeren (zie ook kader ‘DONOR-
resultaten in 1998’).

Toepassing van DC in Nederland (vervolg)

Figuur 5. DONOR-presentatie zoekresultaat in SURFnet Search Engine

Van ridders en andere Dordtse helden

        http://home.wxs.nl/~neasden/jcw-qui3.htm
        Last modified 2 Feb 1999 - size 43K

        Title: Van ridders en andere Dordtse helden, De Don
Quichot-vertaling van Lambert van den Bos

         Creator: Niet, Marco de
Vliet, Rietje van

         Subject: Cervantes
Don Quijote
Lambert van den Bos

Description: Korte biografie van Lambert van den Bos, die
de eerste Nederlandse vertaling maakte van Don
Quijote, en een korte drukgeschiedenis van die
vertaling.

         Relation (Part of): http://home.wxs.nl/~neasden/jcw-qui1.htm
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DC - Zesde Dublin Core Metadata Workshop,
November 2-4, 1998

De zesde workshop, in de Dublin Core Workshop
Series, werd gehouden in de Library of Congress in
Washington DC, USA. Honderd deelnemers uit veertien
landen, afkomstig uit het bedrijfsleven en universitaire
onderzoekscentra, kwamen drie dagen lang bijeen om
de verdere ontwikkeling van de DC metadata-set te
bespreken.
Het spanningsveld tussen stabiliteit van de metadata-
set (vasthouden aan de vijftien basiselementen) en
flexibiliteit (mogelijkheden om elementen op  verschil-
lende wijze te structureren en nauwkeuriger te specifi-
ceren) was duidelijk merkbaar. De basisset wordt
aangeduid als DC Simple of DC Unqualified. Deze is
vastgelegd in een Internet-
standaardendocument: RFC

2413. Er wordt nog gepoetst
aan de formulering van
definities, zodat binnenkort
een herziene versie van de
RFC te verwachten valt.
Wanneer de betekenis van
een basiselement nader
gespecificeerd wordt met
een zogenaamde ‘qualifier’,
zoals ‘Creator’ met de
kwalificatie
‘CorporateName’, hetgeen
een corporatieve auteur
aanduidt, dan spreekt men
van DC Qualified (DCQ). Een
belangrijke vereiste is de
‘dumbing-down rule’: DCQ-
metadata moeten altijd
teruggebracht kunnen
worden tot DC-Simple-
metadata. Er is nog geen
consensus bereikt over de semantiek van DC-qualifiers.
Ook het datamodel voor kwalificatie, dat gebaseerd
wordt op het Resource Description Framework (RDF)-
model van het W3C-consortium, is nog niet uitgekris-
talliseerd.

Het formaliseren van DC-werkprocedures, -versie-
beheer en -standaardisatie stond hoog op de agenda
van de workshop. De interoperabiliteit tussen DC-
implementaties die op verschillende DC-versies
berusten was een steeds terugkerende zorg. Er
werden presentaties gehouden van DC-
implementaties, waaronder ook het DONOR-project in
Nederland.
Op de workshop werd een belangrijk voorstel gedaan:
‘INDECS and AGENTS proposal’. Godfried Rust, verbon-
den aan het INDECS-project (Interoperability of Data in
E-Commerce Systems), legde de DC-gemeenschap een

voorstel voor om de metadatamodellen van DC en
INDECS op elkaar af te stemmen. INDECS is een project,
mede-gefinancierd door de EU, waarin
copyrightgemeenschappen uit de wereld van film- en
muziekmakers, boekhandel en elektronische uitge-
vers, audiovisuele en multimedia producenten,
participeren om standaardisatie van e-commerce over
het Internet te bewerkstelligen.
Identificatie en metadata zijn van cruciaal belang voor
transactiesystemen van deze ‘content-providers’. Niet
alleen gegevens over het object (werk, eindproduct),
maar ook over degenen die de inhoud maken
(‘agents’ of ‘people’) of verhandelen en die de

intellectuele eigendoms-
rechten bezitten, zijn van
belang. De DC-elementen
‘Creator’, ‘Publisher’ en
‘Contributor’ zijn voor-
beelden van ‘agents’ die
in verschillende hoedanig-
heden betrokken zijn bij
de vervaardiging van een
eindproduct. Maar er zijn
meer actoren of ‘agents’
met verschillende rollen,
die voor de
copyrightgemeenschappen
van belang zijn.
Rust stelt voor om aan
een geïntegreerde aanpak
te werken, op basis van
een gemeenschappelijk
datamodel en een ge-
meenschappelijke seman-
tiek voor DC/INDECS-
metadata. David Bearman

heeft samen met Rust een ad-hoc werkgroep inge-
steld om een concreet voorstel uit te werken. Dit
voorstel zou kunnen uitmonden in DC versie 2.0. Het
zal zich baseren op het CIS-model (Common
Information System) dat in de content-industry
gehanteerd wordt en het IFLA-model voor
bibliografische beschrijvingen (www.ifla.org/VII/s13/
frbr/frbr.pdf).
Een eerste neerslag van dit werk is te vinden in een
recent D-Lib-artikel getiteld: ‘A Common Model to
Support Interoperable Metadata: Progress report on
reconciling metadata requirements from the Dublin
Core and INDECS/DOI Communities’, geschreven door
Bearman, Miller, Rust, Trant en Weibel (www.dlib.org/
dlib/january99/bearman/01bearman.html).
Het officiële DC-6 Workshop-rapport zal binnenkort
gepubliceerd worden op de DC-web-pages, onderhou-
den door OCLC (http://purl.oclc.org/dc/).




