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Publicaties in een toenemende variëteit
aan formats en dragers. In dat kader
belichtte de auteur in de vorige afleve-
ring van Informatie Professional de stan-
daard ISBD(ER). In het verlengde daar-
van geeft zij in dit artikel een overzicht
van de inspanningen tot internationale
afspraken te komen over metadata,
met waar nodig kritische kanttekenin-
gen. Wat betreft de Nederlandse ont-
wikkelingen op dit gebied worden pro-
jecten als WebDOC, NBW en Search
Engines besproken.

Door de onstuimige ontwikkeling van het World
Wide Web en de snelle toename van het aantal

‘networked information resources’ op het Internet, groeit
het bewustzijn dat informatiebeheer op het Internet in
toenemende mate een kwestie van bibliografische be-
heersing wordt. ‘It is recognised that in an indefinitely
large resource space, effective management of networked
information will increasingly rely on effective manage-
ment of metadata.’1

Hiertoe zijn een aantal initiatieven genomen, zoals de
OCLC/NCSA Metadata Workshop gehouden in maart
1995. Dit discussieplatform, waar ook bibliothecarissen
aan deelnemen, belegt nu jaarlijkse ‘consensus buil-
ding’-bijeenkomsten in een poging metadata op het
Web te standaardiseren. Andere metadata-standaarden
voor meer specifieke toepassingen, bijvoorbeeld voor
ruimtelijke informatie, worden nu ontwikkeld met het
oog op netwerkgebruik. Er is behoefte aan een geïnte-
greerde aanpak, gebaseerd op de nieuwe mogelijkheden

van Internettechnologie. In ‘Hypertext Design Issues’2

formuleert Tim Berners-Lee, grondlegger van het Web,
een raamwerk voor een consistente verdere ontwikke-
ling van webtechnologie, waar metadata architecture een
prominente plaats inneemt. In dit artikel wil ik kort
stilstaan bij enkele van deze toonaangevende ontwikke-
lingen, om inzicht te geven in de metadata-beweging op
het Internet. Ik zal enkele aspecten van de problematiek
inleiden aan de hand van voorbeelden dicht bij huis,
waar bibliotheken experimenteren met de ontsluiting
van Internetbronnen, in NBW- en in WebDOC-ver-
band, en waar SURFnet nieuwe diensten start zoals
‘SearchEngines’.

WebDOC

Universiteitsbibliotheken stellen elektronische publica-
ties, zoals onderzoeksrapporten en proefschriften, via
het Internet beschikbaar op documentservers. In
WebDOC-verband beschrijven zij de documenten met
het Pica-format voor Online resources.3 Hiermee is ontslui-
ting via de centrale catalogus voor elektronische publi-
caties (WebCAT) gerealiseerd en kunnen documenten
‘geleverd’ worden via het IBL-leverings- en betalings-
systeem. Naast conventionele ontsluiting via de geves-
tigde landelijke bibliothecaire infrastructuur bieden en-
kele bibliotheken locale zoekfaciliteiten op hun docu-
mentserver. Daartoe gebruiken zij Internet-index-
eringstechnieken, zoals Open Text Index toegepast in de
UB Groningen en freeWAIS-sf met WWW-interface toe-
gepast in de UB Rotterdam. Enkele bibliotheken ten
slotte stellen bestanden op hun documentserver open
voor Internetwijde indexering en ontsluiting via web-
robots, zoals Alta Vista en Hotbot.
Webrobots worden van de toegangspagina’s tot Web-
CAT zoveel mogelijk geweerd omdat wereldwijd en
anoniem gebruik van de catalogus niet gewenst is. Raad-
pleging via het centrale zoeksysteem WebCAT is, even-
als andere Open Bibliotheek Netwerk (OBN)-bestan-
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den, beperkt tot de doelgroep, vanwege de gebruiks-
kosten die dit voor de universiteitsbibliotheken met zich
meebrengt. De beperking wordt technisch vertaald naar
het network-domain van de betreffende universiteit,
zodat gebruikers slechts vanaf werkplekken binnen de
universiteiten toegang krijgen.
De locale zoeksystemen op WebDOC-documentservers
zijn daarentegen wel voor eenieder op het Web toegan-
kelijk. Zij gebruiken in de regel een subset metadata-
elementen die ook in het Pica-format voorkomen. De
metadata worden locaal geïndexeerd en tijdens zoek-
acties in HTML-resultaatpagina’s gepresenteerd in de
vorm van ISBD-achtige beschrijvingen (figuur 1) of
gelabelde presentaties (figuur 2).
In de meeste gevallen worden deze metadata-presenta-
ties ‘on the fly’ gegenereerd in tijdelijke bestanden die
niet geïndexeerd kunnen worden door Internetwijde
webrobots. Het bereik van WebDOC-metadata in het

Web blijft hierdoor beperkt tot dat van enkele WebDOC-
servers.
Uitzondering hierop is bijvoorbeeld de server van de
Rijksuniversiteit Groningen, waar de metadata-presen-
taties blijvend zijn opgeslagen in ‘static’ HTML-bestan-
den en met hyperlinks permanent in het Web raadpleeg-
baar zijn. Webrobots kunnen deze metadata wel
indexeren en daarmee de betreffende WebDOC-docu-
menten Internetwijd terugvindbaar maken. Dit gebeurt
op basis van full-text indexing: alle woorden uit de
metadata-presentaties worden geïndexeerd en de eerste
regels worden als samenvatting van de inhoud gepresen-
teerd (figuur 3).
WebDOC-documenten worden zelf niet geïndexeerd
omdat zij in de regel niet in een tekstformaat beschik-
baar gesteld worden (meestal in PDF). Dit vergroot het
belang van metadata en de wijze waarop deze doeltref-
fend in het Web kunnen worden uitgezet.

Figuur 1 (boven)  ISBD-achtige presen-

tatie via het Rijksuniversiteit Groningen

(RUG)-zoeksysteem voor WebDOC-

documenten

Figuur 3 (onder) WebDOC-meta-

data als zoekresultaat in AltaVista

Figuur 2 (midden) Gelabelde presen-

tatie via het Erasmus Universiteit

Rotterdam (EUR)-zoeksysteem voor

WebDOC-documenten
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NBW

Ontsluiting van Internetbronnen in NBW-verband is
primair gericht op vakinhoudelijke classificatie. De web-
navigatie-omgeving is uiterst geschikt om informatie-
bronnen aan elkaar te linken volgens een bepaald kennis-
representatiepatroon. Formele ontsluiting is hierbij van
secundair belang. Anders dan in WebDOC vervaardi-
gen de aan het NBW deelnemende bibliotheken geen
volledige titelbeschrijvingen, mede omdat zij de betref-
fende informatiebronnen niet zelf beheren en beschik-
baarstellen. Vergelijkbare initiatieven, zoals het ROADS-
project, besteden nu nog relatief veel aandacht aan
intrinsieke metadata-elementen zoals titel, auteur en
uitgever, bij gebrek aan metadata op het Web, maar in
essentie gaat het hier om onderwerpsontsluiting met als
belangrijkste metadata-elementen: classificatiecode, tref-
woord en inhoudsomschrijving. Ook hier rijst de vraag:
wat gebeurt er met deze metadata in het Web? En ook
hier valt de verscheidenheid van aanpak op. De NBW-
boom met gelinkte ‘static’ metadata-presentaties wordt
wel geïndexeerd door webrobots, de in ROADS-ver-
band ‘on the fly’ gegenereerde metadata niet.
Het is duidelijk dat voor de vindbaarheid van web-
documenten, zoals bijvoorbeeld in WebDOC-verband
beschikbaar gesteld, Internetwijde indexering van
metadata een cruciale rol speelt. Dat ligt anders bij
indexering van metadata, zoals in NBW-verband ver-
vaardigd. Die metadata verwijzen immers primair naar
andere, mogelijk relevante bronnen op hetzelfde vakge-
bied. Internetwijde indexering van NBW-metadata dient
in de eerste plaats ingangen te bieden tot de NBW-
ontsluitingsstructuur, van waaruit men verder kan gras-
duinen. Nu, in de huidige versie van NBW, kan men

vanuit een omschrijving van een bron slechts doorlinken
naar de bron zelf of naar de homepage van het NBW
(figuur 4). In feite zou men ook willen doorlinken naar
het overzicht van bronnen dat in hetzelfde (deel)vak-
gebied gerangschikt is, of een classificatieniveau lager, of
hoger. Er is een nieuwe versie van NBW in de maak,
DutchESS (Dutch Electronic Subject Service) genaamd,
waar de hyperlinkfunctionaliteit van het Web om
metadata en bronnen aan elkaar te ‘linken’ optimaal
benut wordt.
De verschillende initiatieven op het Web om wegwijzers
te vervaardigen van op wetenschappelijke relevantie
geselecteerde Internetbronnen levert doelgroepgerichte
metadata-diensten op. In andere contexten en voor
andere doelgroepen krijgen dezelfde NBW-bronnen
andere onderwerpscodes toegekend, bijvoorbeeld een
UDC-code, zoals binnen SOSIG (UK Social Science
Information Gateway) gebeurt. Zo worden Internetwijd
zeer verschillende onderwerpslabels toegekend aan een-
zelfde informatiebron (figuur 4 en 5).
Binnen de WWW-architectuur wordt de ‘PICS labeling’-
technologie ontwikkeld voor doelgroepgerichte meta-
data: men bezoekt dan niet meer zijn favoriete subject

gateway, maar schakelt tijdens navigatie op het Web de
expertise in van een erkend ‘PICS-centre’ (zie kader:
PICS labeling-technologie). In het kader van het
DESIRE-project worden de toepassingsmogelijkheden
van dit filtermechanisme bij selectie en onderwerps-
ontsluiting van netwerkinformatie onderzocht.

SURFnet SearchEngines

Het SURF-ACE-project SearchEngines stelt zich tot
doel een op de SURFnet-doelgroep toegesneden zoek-
faciliteit te bieden via het Web. Dit is een op maat

Figuur 4  Een NBW-omschrijving van

SWIDOC

Figuur  5  Een SOSIG-omschrijving van

SWIDOC

❧
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PICS labeling-technologie

Platform for Internet Content Selection (PICS) is een

Internetwerkgroep die een mechanisme ontwikkeld heeft

voor het toekennen van labels (metadata) aan Internet-

inhoud. Het was oorspronkelijk ontworpen als instru-

ment voor ouders en leerkrachten om het raadplegen

van Internetinformatie door minderjarigen te kunnen

beheersen. De toepassingsmogelijkheden van PICS zijn

echter verruimd. PICS-labels kunnen door experts toe-

gekend worden om het gehalte aan bijvoorbeeld ge-

weld, seks, wetenschappelijke relevantie, of actualiteit

van een webpagina aan te geven. Eindgebruikers stellen

hun browser in op een PICS-labelstation naar keuze en

bepalen op deze wijze welke informatie ze te zien

krijgen en welke niet. De afgestelde client-applicaties

worden aangestuurd door machine-leesbare PICS-labels

en filteren Internetinformatie automatisch en op trans-

parante wijze voor de gebruiker.

Een PICS-label kan ook iets zeggen over de auteurs-

rechten die op een werk berusten en de daaruit-

voortvloeiende gebruiksvoorwaarden. Een browser zal

op grond van een dergelijk copyrightlabel een uitge-

voerde printopdracht bij de Intellectual Property Rights

(IPR)-owner kunnen aanmelden.

Meer info over PICS vindt u onder: http://www.w3.org/

pub/WWW/PICS/.

toegesneden webrobot, die niet Internetwijd maar bin-
nen Nederland relevante informatiebronnen indexeert.
Hierbij komen ook selectie, metadata en onderwerps-
ontsluiting aan de orde. In de werkgroep, met geïnte-
resseerden uit de doelgroep, wordt onder andere nage-
dacht over automatische classificatie van webpagina’s
om zoeken op onderwerp mogelijk te maken en over het
gebruik van META-tags. De SURFnet search engine
zou hogere waarde kunnen toekennen aan bij de bron
meegeleverde metadata, om gestandaardiseerd gebruik
van META-tags te stimuleren. Een interessant voorne-
men is ook de integratie van externe databases. Hierbij
wordt bijvoorbeeld gedacht aan databasesystemen in
bibliotheken, de Nederlandse Onderzoeks Databank en
onderzoeksdatabases bij academische instellingen.
Ten slotte zoekt het SearchEngines-project aansluiting
met de aanpak in DESIRE-verband, waar koppeling
van regionale Internet-indexeerdiensten nagestreefd
wordt. Zo zou het Nordic-search engine, ontwikkeld in
Lund, gekoppeld kunnen worden aan het SURFnet-
search engine en aan een UK-search engine, om zoeken
in indexen op Europees niveau mogelijk te maken.
Hierbij duiken natuurlijk direct problemen op met het

gebruik van meerdere talen en karaktersets - in elk geval
verschillend van het Engels en ISO Latin-1-karakterset
- problemen die webrobots nog nauwelijks aangevat
hebben.
De Nederlandse situatie geeft op kleine schaal een aar-
dige indruk van ontwikkelingen wereldwijd. De cata-
logusbenadering voor ontsluiting in de diepte, waarbij
beschrijvingen handmatig worden vervaardigd en selec-
tie door menselijke experts plaatsvindt, handhaaft zich
en geniet steeds meer erkenning door de Internet-
gemeenschap. De robotbenadering voor ontsluiting in
de breedte van heterogene informatieverzamelingen,
waarbij beschrijvingen automatisch gegenereerd wor-
den, ontwikkelt zich verder. Deze technologie wordt
steeds vaker toegepast binnen beperkte collecties en
doelgroepgerichte netwerken: intranets. Integratie van
beide benaderingen leidt tot interessante hybride pro-
ducten waar metadata van zeer diverse pluimages el-
kaar verdringen. Een geschikte metadata-architectuur
waarbinnen de juiste gegevens in de juiste context aan-
geboden worden is hiervoor noodzakelijk. Immers, wat
heeft een Canadese onderzoeker aan een Nederlandse
basisclassificatiecode? En wat heeft een Nederlandse
onderzoeker aan een toegang tot ISI Citation Indexes
via de BIDS (Bath Information & Data Services) Web
Search Service?

Metadata Architecture

Collectiegebonden en doelgroepgerichte ontsluiting vindt
gewoonlijk plaats in gesloten informatiesystemen, zoals
bibliotheekcatalogi, databanken met medische en far-
maceutische informatie, ruimtelijke informatiesystemen.
Ieder systeem hanteert eigen (meta)data-formaten, classi-
ficatieschema’s, indexeermethoden, ontsluitingsmecha-
nismen en gebruikersinterfaces. Toegang via het Inter-
net verandert hier in principe weinig aan - ook niet met
de ontwikkeling van een webinterface, een web-‘look
and feel’, die er slechts voor zorgt dat de grensovergang
tussen de diverse systemen iets vloeiender verloopt.
Het Web is echter zelf een informatiesysteem met eigen
(meta)datastructuren, ontsluitingsmechanismen en
indexeertechnieken, waarvan de architectuur in volle
ontwikkeling is. De beginselen van deze architectuur
zijn uitgestippeld in de HyperText Design Issues van Tim
Berners-Lee. Het Web bestaat uit een adresseerruimte,
de URL-ruimte, en een hyperlink-structuur. Web-resour-
ces zijn verankerd aan URL-knooppunten en met elkaar
verbonden via link-relaties. De basisfunctionaliteit be-
staat uit het volgen van links en activeren van resources,
hetgeen gebeurt door middel van de Hypertext Markup
Language (HTML) en  het Hypertext Transfer Protocol
(HTTP). Het is op het niveau van deze twee Internet-
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Tabel 1. Gebruik van META-tags: een steek-

proef van door webrobots geïndexeerde HTML-

pagina’s

Name meta-tag Gebruikspercentage

keywords 11.81%

description 9.63%

author 3.30%

(bron: A dictionary of HTML META tags; Vancouver

webpages; http://vancouver-webpages.com/META/

bycount.shtml)

standaarden dat metadata-ontwikkelingen zich afspe-
len. Dit moet resulteren in metadata-aware en metadata-

driven webtechnologie. Browsers, spiders en andere user-
agents halen aan de hand van gegevens als format,
datum en taal de voorkeursversie van een document
over naar het werkstation van de eindgebruiker. Een
cache-server haalt, aan de hand van de vervaldatum van
een bestand, een nieuwere versie van het bestand op.
Een webrobot indexeert meta-attributen zoals trefwoord,
inhoud en auteur als gewogen termen met de full-text
van een webpagina mee.
Het begrip ‘metadata in het Web’ behelst derhalve meer
dan indexeren, zoeken en presenteren van zoekresultaten
- zoals in traditionele informatiesystemen gebruikelijk is.
Optimale exploitatie van metadata betekent vooral ook
automatische sturing van webapplicaties met behulp
van HTTP- en HTML-headers.
De HTTP-head-methode speelt zich op protocolniveau
af, in de regel vóór het daadwerkelijk overhalen van een
resource. Hiermee kunnen metagegevens worden opge-
vraagd - bijvoorbeeld om hyperlinks te testen op geldig-
heid, toegankelijkheid en recente wijzigingen. De me-
thode is ook zeer geschikt en veel toegepast voor
authenticatiedoeleinden, wanneer een resource alleen
voor geregistreerde gebruikers toegankelijk is. Een
browser kan via HTTP-accept-headers een voorkeurs-
formaat en -taal opvragen. Een documentserver zoekt
de gewenste versie op in de locale formaat- en taal-
tabellen en geeft de juiste URL door. Een PICS-label
gestuurde transactie wordt ook typisch geïnitieerd via de
HTTP-head-methode, zodat een browser in staat is
eerst te controleren of een resource aan bepaalde
(kwaliteits)criteria voldoet voordat ze overgaat tot pre-
sentatie op het beeldscherm. HTTP-headers worden
gegenereerd door CGI-scripts of via andere mechanis-
men.
Metagegevens kunnen ook in HTML-bestanden in de
header gecodeerd worden, tussen de <HEAD> en
</HEAD> tags. De ‘meta-NAME-tag-gegevens’ die op
deze wijze gecodeerd worden bieden in principe andere
toepassingsmogelijkheden dan HTTP-meta-headers,
omdat zij in de regel niet op voorhand, los van het
document, overgehaald worden. Deze coderingsvorm is
dus geschikt voor gegevens die nodig zijn bij indexering
of weergave van het document.
Webrobots maken geen onderscheid tussen de full-text
en de metadata van een document, tenzij metadata-
elementen expliciet in META-tags in de header van een
HTML-document opgenomen zijn. In META-tags kun-
nen extra sleutelwoorden voor de index worden gespe-
cificeerd, en een korte inhoudsomschrijving voor presen-
tatie in het zoekresulatenscherm. Momenteel onder-
steunen sommige webrobots een aantal meta-NAME-

tags. AltaVista en InfoSeek bijvoorbeeld ondersteunen
‘description’ en ‘keywords’.
Gebruik van META-tags in het Web is niet wijdverbreid
(tabel 1). Gebrek aan standaardisatie, maar vooral ook
gebrek aan metadata-bewustzijn bij de gemiddelde ‘web-
uitgever’ zijn hier debet aan.
De verschillende in gebruik zijnde desktop publishing
(DTP)- en tekstverwerkingspakketten, zoals Microsoft,
Netscape Gold, Apple, Kodak en IBM, genereren een
grote variëteit aan metadata-headers. Een poging om een
zekere standaardisatie te bewerkstelligen vormt het Du-

blin Core-initiatief. Momenteel is men druk bezig met het
uitzetten van de Dublin Core Metadata Element Set (DC) op
het Web. Die moet gaan gelden als minimum set voor
beschrijving van network resources door auteurs en
uitgevers op het Web. Als een kritische massa metadata
in deze vorm geproduceerd wordt, zullen webrobots ook
van de DC-meta-NAME-tags gebruik gaan maken, zo
gaat de redenering.

Dublin Core Metadata
Element Set

De DC bestaat inmiddels uit vijftien elementen (tabel 2).
Dertien daarvan zijn tijdens de eerste Metadata Work-
shop als kernelementen voor de ontsluiting van netwerk-
informatie geïdentificeerd. Het bereik van de DC werd
toen beperkt tot dat van ‘document-like objects in a
networked environment’, hetgeen neerkwam op een
beperking tot hoofdzakelijk tekstgebaseerde publicaties.
Tijdens een vervolg ‘Workshop on Metadata for
Networked Images’ werd besproken in hoeverre de
beschrijvingseisen van beeldmateriaal aanpassing of uit-
breiding van de DC-elementen vergen. Dit heeft geleid
tot aanpassing van de term ‘author’ in die van ‘creator’
en tot toevoeging van het inhoudelijke ontsluitings-
element ‘description’, als ingang voor samenvattingen
of omschrijvingen van visuele objecten. Later werd nog
een extra element toegevoegd: ‘rights management’,
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Tabel 2. DC metadata-elementen

DC Element               Omschrijving

Title Name given to the resource by the
CREATOR or PUBLISHER.

Author or Creator Person(s) or organization(s) primarily
respon sible for the intellectual con-
tent of the resource.

Other contributor Person(s) or organization(s) in addition
to those specified in the CREATOR
element who have made significant
intellectual contributions to the
resource.

Publisher The entity responsible for making the
resource available in its present form,
such as a publisher, a university dep-
artment, or a corporate entity. The
intent of specifying this field is to
identify the entity that provides access
to the resource.

Date The date the resource was made
available in its present form.

Resource type The category of the resource, such as
home page, novel, poem, working
paper, preprint, technical report, es-
say, dictionary.

Format The data representation of the
resource, such as text/html, ASCII,
Postscript file, executable application,
or JPEG image. The intent of specifying
this element is to provide information
necessary to allow people or machi-
nes to make decisions about the
usability of the encoded data.

Resource Identifier String or number used to uniquely
identi fy the resource For example,
URL, URN, ISBN.

Source The work, either print or electronic,
from which this resource is derived, if
applicable.

Relation Relationship to other resources. For
example, images in a document,
chapters in a book, or items in a col-
lection.

Language Language(s) of the intellectual con-
tent of the resource.

Coverage The spatial locations and temporal du-
rations characteristic of the resource.

Description A textual description of the content
of the resour ce, including abstracts
in the case of document-like objects
or content descriptions in the case of
visual resources.

Subject or keywords Sentences that describe the subject
or content of the resource. May well
include scheme-qualified classification
data or scheme-qualified controlled
vocabularies.

Rights Management The content of this element is intended
to be a link (a URL or other suitable
URI as appropriate) to a copyright
notice, a rights-management state-
ment.

vooral op aandringen van de Library of Congress in
verband met ontwikkelingen rondom het elektronische
‘copyright registration and depot system’ (CORDS).
Het definiëren van een HTML-syntax voor deze vijftien
elementen was de volgende opdracht. Inmiddels is er
een nieuwe uitdaging bijgekomen, namelijk het coderen
van de DC in XML-syntax! Wat betreft de syntax is het
kunnen aansturen van indexing-robots via meta-tags cru-
ciaal. En de ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil.
In de korte tijd dat de DC-werkgroep bestaat, zijn er
door andere standaardisatiewerkgroepen al tal van voor-
stellen gedaan voor uitbreiding van HTTP- en HTML-
functionaliteit met betrekking tot metadata. Denk bij-
voorbeeld aan de voorstellen voor het vlaggen van
meertalige documenten (HTML-tag <LANG>) en het
linken van meerdelige publicaties (Web- collections). Hier-
door zijn DC-elementen als Language en Relation al ach-
terhaald voordat ze kans hebben geïmplementeerd te
worden! Afstemming met de HTML-standaardisatie-
werkgroep en met ontwikkelaars van webrobots wordt
nagestreefd. Een reële zorg voor de DC-initiatiefnemers
is de daadwerkelijke implementatie op korte termijn:
pas als tien à vijftien procent van alle webpagina’s in de
wereld voorzien is van DC-metadata, wordt het doel
van deze metadata-operatie als bereikt verondersteld.
Hulpinstrumenten voor de aanmaak van DC-metadata
zijn nu volop in ontwikkeling: OCLC’s DC-Metadata
system [http://orc.rsch.oclc.org:9016/dcms/] en de
UKOLN Dublin Core generator [http://www.
ukoln.ac.uk/cgi-bin/dcdot.pl] zijn hier voorbeelden van
(figuur 6).
Terwijl de verzuilde sectoren van metadata-producen-
ten de eigen formaten (zoals MARC, SOIF, TEI, SGML)
blijven aanpassen en opwaarderen, legt het DC-initia-
tief de nadruk op uitwisselbaarheid van bibliografische
gegevens. In een open metadata-architectuur zoals in
het Web is hergebruik van metadata van groot belang.
Sommige metadata-elementen zijn universeel (titel, au-
teur), andere zijn plaats- en tijdsgebonden. Wereldwijd,
Internetwijd, worden er steeds meer metadata geprodu-
ceerd. Wellicht biedt metadata-architectuur van het
Web een efficiëntere wijze van productie en (her)gebruik
van metadata dan met de tot nu toe gesloten informatie-
systemen mogelijk was. Een minimale beschrijvingsset
zoals de DC-set kan hierbij als gemene deler fungeren en
uitwisselingen tussen verschillende metadata-systemen
mogelijk maken.
Behoud van context is het volgende aandachtspunt.
Doelgroepgerichte metadata fungeren alleen in een
context-gevoelige omgeving. Lag context traditioneel
vast in het informatiesysteem zelf, in het Web is context
vervat in metadata-kennisrepresentatiesystemen, Meta-
data Registries genaamd. Deze houden bij welke
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Figuur 6 UKOLN Dublin Core generator

metadata-schema’s voor welke toepassingen en doel-
groepen bestemd zijn. Zo zal een Canadese onderzoe-
ker niet automatisch een Nederlandse Basisclassificatie-
code tegenkomen als hij een Nederlandse bron aankiest:
zijn browser is immers ingesteld op een andere systema-
tiek. De Nederlandse onderzoeker die, waar ook op het
Internet, ISI Citation Indexes aanklikt, krijgt toegang
tot deze database op de voorwaarden die gelden voor de
bibliotheek waar hij geregistreerd staat.

Conclusie

Veel waardevolle informatie in het huidige Web is matig
ontsloten omdat het potentieel van de metadata-archi-
tectuur in volle ontwikkeling is. De technische infra-
structuur verkeert nog in het ontwerpstadium, getuige
de HyperText Design Issues van Tim Berners-Lee. Een
belangrijk aspect van deze architectuur is de ontwikke-
ling van metadata-gestuurde applicaties. Dit veronder-
stelt codering van metadata op HTTP- en HTML-
niveau. Het Dublin Core-initiatief poogt dit te
bewerkstelligen door het gebruik van een minimale
beschrijvingsset te bevorderen en afstemming met ont-
wikkelaars van web-indexing-robots na te streven. Op
Europees niveau gebeurt dit in DESIRE-verband, waar
toepassing van de DC-metadata-set als uitwisselings-
formaat tussen Subject Gateways en webindexen wordt
onderzocht. Op landelijk niveau zouden de locale
documentservers hiervan gebruik kunnen gaan maken,
met name bij aanmaak van locale indexen. SURFnet
Search Engines zou DC-meta-tags kunnen ondersteu-
nen, zodat webinformatie in Nederland via SURFnet op
consistente wijze ontsloten wordt. Als daarnaast waar-
devolle informatie uit bestaande gesloten informatiesys-
temen (zogenaamde ‘externe databases’) langzaam geïn-
tegreerd wordt in het Web door middel van Inter
netindexeringstechnologieën, dan zal het Web als
informatiebron aanzienlijk in waarde toenemen.
In een vorig artikel3 heb ik de standaardisatie van de
beschrijving van elektronische informatie in de

bibliotheekwereld behandeld. Daarin werd
duidelijk hoe ISBD(ER) bijdraagt aan een
consistente ontsluiting en geïntegreerde
bibliografische beheersing in bibliotheken.
In Nederland wordt dit in Pica-verband
met het format voor Online Resources nage-
streefd. De Dublin Core Metadata Set en de
metadata-architectuur van het Web zijn
bouwstenen voor een consistente ontslui-
ting van het Web. De tegenhanger van
bibliografische beheersing op het Internet

- het URI-concept - is in dit artikel niet aan bod geko-
men. Maar ook hier wordt druk aan de weg getimmerd.
Projecten als WebDOC, NBW en SearchEngines in
Nederland zijn slechts experimenten in een groter ge-
heel; zij dragen echter bij aan de broodnodige opbouw
van inzichtelijke kennis van webontwikkelingen. Uitein-
delijk blijven bibliotheek- en netwerkexpertise elkaar
steeds bevruchten in de Internetomgeving.
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Verklaring van afkortingen en relevante URL’s
DC: Dublin Core Metadata elementen (zie tabel 2)
DESIRE: Development of a European Service for Information on

Research and Education (URL: http://www. nic.surfnet.
nl/surfnet/projects/desire/desire.html)

ISBD(ER):International Standard Bibliographic Description for
Electronic Resources

NBW: Nederlandse Basisclassificatie Web (URL: http://
www.konbib.nl/basisclas/) Wordt binnenkort omgedoopt
tot DutchESS (Dutch Electronic Subject Service) (URL:
http://www.konbib.nl/dutchess/)

PICS: Platform for Internet Content Selection (zie kader)
ROADS: Resource Organisation And Discovery in Subject-based

services, een platform voor de ontwikkeling van ‘resource
discovery services’ (URL: http://ukoln.bath.ac.uk/roads)

SOIF: Summary Object Interchange Format. Metadata-format
dat wordt gebruikt door Harvest Gatherers en Brokers
software

SOSIG: Social Sciences Information Gateway (URL: http://
sosig.ac.uk/)

SURFnet SearchEngines: SURF-ACE-project voor verbeterde re-
trieval van webdocumenten (URL: http://www. surfnet.
nl/surfnet/projects/surf-ace/se/)

TEI: Text Encoding Initiative (Metadata-format) (URL:
http://www.uic.edu/orgs/tei/index.html)

URI: Uniform Resource Identifier
WebDOC:Pica-project voor de levering van elektronisch opgeslagen

documenten (URL: http://www.pica.nl/docs/en/web-
doc/webproj.html)

XML: eXtended Markup Language; de beoogde opvolger van
HTML

-


