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Dublin Core Qualified

Metadata voor het nieuwe millennium

De Dublin Core Metadata Element Set is een vijftien elementen tellend basisformat

voor het beschrijven van via het internet beschikbaar gestelde informatie. De zevende

Dublin Core Workshop, die in oktober 1999 in Frankfurt werd gehouden, stond geheel

in het teken van de ontwikkeling van zogenaamde qualifiers. Die moeten het mogelijk

maken binnen het kader van die vijftien basiselementen verfijningen aan te brengen.

Marianne Peereboom doet verslag.

Het interdisciplinair opgezet-
te Dublin Core Metadata Ini-

tiative, met vertegenwoordigers

uit uiteenlopende gebruikers-

groepen, wil uitdrukkelijk niet

een nieuw format ontwikke-

len met alle verfijning en

complexiteit van bijvoorbeeld

het MARC-format. Het pri-

maire doel van DC is uitwis-

seling van metadata over het

netwerk mogelijk te maken via

een grootste gemene deler waar

de verschillende gebruikersgroe-

pen mee uit de voeten kunnen.

Hoewel primair gericht op resource

discovery op het web, streeft men naar

een semantisch model dat zowel elektroni-

sche als traditionele objecten aankan. Met Dublin

Core moet je een gedigitaliseerd boek kunnen beschrijven

én het originele werk, een via het netwerk beschikbaar

gestelde film of geluidsfile, een museumobject én een foto

van dat object én een jpeg van die foto.

Minimalisten versus structuralisten
Wat veel hoofdbrekens kost, is om DC eenvoudig te hou-

den en toch aan de eisen van de verschillende gebruikers-

gemeenschappen tegemoet te komen. De huidige officiële

versie, de Dublin Core Metadata Element Set (v.1.1), vol-

doet aan de eis van eenvoud, maar gezien de vele lokale

uitbreidingen en verfijningen in diverse projecten, is deze

versie niet het laatste woord in ‘resource discovery’.

De strijd tussen ‘minimalisten’ en ‘structuralisten’ mani-

festeerde zich voor het eerst duidelijk tijdens de vierde DC

Workshop, gehouden in maart 1997 in Canberra, Australië

(DC ‘Down Under’). De minimalisten hameren op de een-

voud van DC, die van belang is omdat ook anderen dan

geschoolde catalogiseerders – bijvoorbeeld de auteur –

metadata moeten kunnen aanmaken, en omdat tools zoals

harvesters, die alleen een eenvoudig

format begrijpen, er iets mee moe-

ten kunnen. Alleen dan is seman-

tische interoperabiliteit tussen

verschillende systemen moge-

lijk. 

De structuralisten pleiten voor

mogelijkheden tot uitbreiding

en verfijning om de element

set meer te kunnen toespitsen

op de behoeften van een bepaal-

de gebruikersgroep. DC4 leverde

de eerste aanzet tot verfijning met

de Canberra Qualifiers: lang, sche-
me en element type. De laatste term

was nogal ongelukkig gekozen, vanwe-

ge de verwarring met het element DC-

Type, later werd ook de term subelement
gebruikt in plaats van element type. Lang was bedoeld

om de taal van de inhoud van het element aan te geven

(niet te verwarren met DC.language, het element dat de

taal van de bron zelf geeft), maar dit aspect is inmiddels

afdoende opgelost binnen de rdf/xml-syntax, en wordt dus

geen officiële DC-qualifier. Lang wordt overigens wel

gebruikt in DC die in html 4.0 gecodeerd is, bijvoorbeeld:

<meta name = “DC.Title”

lang = “es”

content = “La Mesa Verde y la Silla Roja”>

<meta name = “DC.Title”

lang = “en”

content = “The Green Table and the Red Chair”>

Sinds Canberra hebben er wat verschuivingen plaatsge-

vonden in terminologie. Qualifiers worden nu onderver-

deeld in Element Qualifiers (in plaats van de termen ele-
ment type of subelement), die een element nader verfijnen,

en Value Qualifiers, die de gebruikte standaard (Encoding
Value Qualifier) of gecontroleerde termenlijst (Vocabulary
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Value Qualifier) specificeren. Een voorbeeld1 van een Ele-
ment Qualifier is Extent als qualifier van DC.Format. Extent

geeft de omvang (in ruimte of tijd) aan van een resource.

DC.Format.Extent kan bijvoorbeeld als waarde hebben: ‘34

minuten’ of ‘2 x 3.5 inch floppy disks’. Als Value Qualifiers
kunnen speciaal voor DC ontworpen schema’s of gecon-

troleerde lijsten worden gebruikt, maar ook bestaande

standaarden. Zo wordt RFC1766 aanbevolen voor het aan-

geven van de taal van de resource:

<meta name = “DC.Language”

scheme = “rfc1766”

content = “en”>

DDC (Dewey Decimal Classification), UDC (Universal

Decimal Classification) en MESH (Medical Subject Head-

ings) zijn mogelijke Vocabulary Value Qualifiers voor Clas-
sification, dat zelf weer een Element Qualifier is van

DC.Subject. Een voorbeeld in html-codering:

<meta name = “DC.Subject.Classification”

scheme = “DDC”

content = “966.5”>

Voor DC.Type is binnen DC een eigen gecontroleerde lijst

voorgesteld, die vrij globaal is: DCT1 (staat voor: DC Type

versie 1), maar andere uitgebreidere en/of domeinspecifie-

ke vocabulaires kunnen ook worden gebruikt. Als ‘best

practice’ wordt aanbevolen om naast eventueel gebruik van

een eigen lijst ook altijd een term uit DCT1 toe te kennen,

ter bevordering van de interoperabiliteit.

DC7: ‘Go forth and Qualify’ 
De missie van DC7 was ‘Go forth and Qualify’. Met deze

oproep zond metadatagoeroe Stu Weibel van OCLC ons

naar de diverse werkgroepsessies. Als deelnemers moesten

we qualifiers voor de vijftien elementen ontwikkelen, zodat

begin 2000 de eerste officiële versie van DCQ (Dublin
Core Qualified) de wereld ingestuurd kan worden. Het

ging hierbij overigens uitsluitend om qualifiers die de

interoperabiliteit tussen systemen bevorderen, dus niet om

toepassingen met een puur lokaal nut.

DC7 werd met grote gastvrijheid en zorg onthaald in het

moderne gebouw van Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt,

met uitstekende faciliteiten, feilloos werkende apparatuur,

overdadig belegde sandwiches en verslavend bananensap.

Er was veel voorwerk verricht: voor ieder element had een

werkgroep via een discussielijst een voorstel uitgewerkt dat

tijdens DC7 diende als uitgangspunt voor de verschillende

werkgroepsessies. In sommige werkgroepen werden die

voorstellen vervolgens weer helemaal op zijn kop gezet.

Aan ieder element kunnen naar wens qualifiers worden

toegevoegd, die aan twee strikte voorwaarden moeten vol-

doen: 

• ze moeten de betekenis van het element verfijnen, niet

uitbreiden;

• ze moeten de zogenaamde dumb-down regel volgen. 

Dat laatste betekent dat een element met qualifier nog

steeds een logische betekenis moet hebben als je de quali-

fier weglaat – dit om te zorgen dat ook wat minder slimme

search engines met je metadata overweg kunnen. Een

praktisch voorbeeld: op een gegeven moment werd in de

DC-Title werkgroep voorgesteld om editie-informatie in de

DC.-Title op te nemen, via een Edition qualifier. Je zou

dan krijgen:

DC.Title = Max Havelaar

DC.Title.Edition = 23ste editie

Dat laatste voldoet niet aan de dumb down-regel, want als

je uit de tweede regel edition weglaat, staat er DC.Title =

23ste editie. Onzin dus. De enige manier om dit op te los-

sen is DC.Title.Edition = Max Havelaar, 23ste editie. Hier-

aan kleven weer andere bezwaren.

De dumb down-regel verzoent minimalisten en structura-

listen, aangezien het de mogelijkheid tot verfijning biedt,

zonder de semantische interoperabiliteit in gevaar te bren-

gen. Je kunt je beschrijving naar wens optuigen, maar ook

in ‘uitgeklede’ vorm levert die beschrijving nog zinnige

informatie.

Metadata registry
Tijdens DC7 werd ook een ontwerp gedemonstreerd van

een metadata registry voor Dublin Core, dat wil zeggen:

een centraal meldpunt op het web voor al die lokale toe-

passingen, zodat die voor iedereen ter inzage zijn. Hieruit

zou kunnen blijken dat een bepaald lokaal element of

qualifier heel veel toepassing vindt, zodat misschien over-

wogen moet worden om het in de officiële DC-set op te

nemen.

Ook in de verschillende werkgroepen die ik bijwoonde,

werd af en toe voorzichtig geopperd om een nieuw ele-

ment te introduceren. Vooral DC.audience had veel sup-

porters, met name uit de educatieve hoek, waar men er de

doelgroep van educatief materiaal mee aanduidt, en uit de

hoek van de overheidsinformatie. Audience is onder andere

als lokaal element in gebruik bij de Australian Govern-

ment Locator Service (AGLS). Education Network Austra-

lia (EdNA) heeft het vergelijkbare lokale element Userlevel.
Ook zijn er veel voorstanders van een DC.Edition element.

Zoals hierboven al werd opgemerkt, is tijdens DC7 over-

wogen om versie- en editiegegevens in DC.Title te stop-

pen, maar dit werd toch geen bevredigende oplossing

gevonden. De nu voorgestelde oplossing is een qualifier

voor DC.description: Release.
Op dit moment rust op het ter sprake brengen van nieuwe

elementen echter een groot taboe. In de plenaire sessies

waar de uitkomsten van de werkgroepen besproken wer-

den, spoedde Weibel zich naar de microfoon en riep ‘Over

my dead body’ zodra het idee van een nieuw element de

kop op stak. Het was alsof men Mozes voorstelde een

elfde gebod in de Stenen Tafelen te krassen. Als er een DC

Metadata Registration komt, kan vergelijking van de

Dublin Core Metadata Element Set
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Source Rights Identifier
Language
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Coverage
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geregistreerde schema’s uitwijzen dat er een brede toepas-

sing is van een bepaald element, waarmee gelegitimeerd

zou kunnen worden om dit element van het DC-keurmerk

te voorzien. Voorstanders van DC.Audience en DC.Edition

kunnen slechts hopen dat zij in de toekomst langs deze

weg voldoende steun verwerven.

Syntax
De DC element set biedt alleen een semantisch model. Tot

voor kort was de enige breed toegepaste syntax de codering

in html-metatags.2 Hoewel dit nooit als een langetermijn-

oplossing is gezien, heeft deze mogelijkheid wel geleid tot

praktische toepassing van DC in een groot aantal projecten

wereldwijd.3 Maar html-codering heeft een aantal tekortko-

mingen, waaronder de belangrijkste: het gebrek aan struc-

turering. RDF/XML biedt een overkoepelende architec-

tuur, waarbij rdf de structuur biedt in de vorm van een

datamodel en xml de syntax om deze structuur te coderen

(zie voorbeeld in kader).

Werkplan 2000
De DC7-afgevaardigden gingen niet huiswaarts zonder een

portie huiswerk. Meest dringend in de weken na de works-

hop wat het definitief vaststellen van de qualifiers. Inmid-

dels ligt de working draft van Dublin Core Metadata Element
Set Qualifiers, versie 1.0, ter beoordeling bij de DC-Usage

Committee. Een beslissing wordt half maart verwacht. DC-

Qualified betekent een belangrijke mijlpaal in DC-ontwik-

kelingen die een verfijndere ontsluiting mogelijk maakt,

zonder afbreuk te doen aan de interoperabiliteit.

Dit betekent niet dat de DC-gemeenschap op haar lauwe-

ren gaat rusten. Het DC-2000-werkplan omvat verder: het

uitwerken van een prototype Metadata Registry, zodat

begonnen kan worden met het in kaart brengen van DC-

toepassingen, het documenteren van DC-specificaties en 

-richtlijnen, afstemming met andere metadata-initiatieven

(rights management, ontsluiting van films, bijvoorbeeld

via MPEG-7), in werkgroepen onderzoeken hoe domein-

specifieke eisen in DC een plaats kunnen vinden, bijvoor-

beeld ten behoeve van onderwijs, bibliotheken, overheids-

informatie of wetenschappelijk onderzoek. Er is voorge-

steld om drie nieuwe werkgroepen in het leven te roepen

voor respectievelijk rights management, de ontwikkeling

van de DC metadata registry en het gebruik van authority

files.

Brede implementatie van rdf/xml als architectuur en syn-

tax in de toekomst zal een nieuwe impuls kunnen geven

aan de acceptatie van Dublin Core, evenals als de ontwik-

keling tot een officiële standaard. In dit verband kan ver-

meld worden dat CEN/ISSS, de organisatie die verant-

woordelijk is voor Europese standaardisatieontwikkelin-

gen, een actieve rol wil spelen in het promoten van DC-

toepassingen binnen Europa en het helpen opstellen van

richtlijnen voor de industrie om dit te vergemakkelijken.

Met dit doel is in januari 2000 een workshop gehouden:

Metadata for Multimedia Information – Dublin Core

(MMI – DC), waar DC version 1.1 officiële goedkeuring

heeft gekregen als een CEN Workshop Agreement (CWA).

Wie meer wil weten over Dublin Core kan de officiële

website raadplegen.4 Mocht u zich geroepen voelen om

mee te pionieren, dan geeft het bekijken van de informatie

over de vele DC-projecten op deze site ongetwijfeld inspi-

ratie voor de ontwikkeling van een eigen aanpak.

Noten

1 De voorbeelden zijn gebaseerd op de working draft voor DC qualifiers:

de aangekondigde officiële release van DC Qualified kan gewijzigd zijn.

2 Zie RFC 2731 Encoding Dublin Core Metadata in HTML

<http://www.ietf.org/rfc/rfc2731.txt>

3 Voor een overzicht van DC-projecten

<http://purl.org/DC/projects/index.htm>; een landelijk Nederlands DC-

project was DONOR <http://www.kb.nl/donor/>. DONOR heeft een

Nederlandse versie van DC 1.0 (inclusief handleiding) uitgebracht, even-

als een metadata generator waarmee op eenvoudige wijze metadata kun-

nen worden aangemaakt.

4 Dublin Core Metadata Initiative Homepage: <http://purl.org/DC/>

Drs. M.E.C. Peereboom is als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan de Sectie Bibliotheek Onderzoek van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Voorbeeld: eenvoudige beschrijving (zonder qualifiers) van De virtuele bibliotheek: definitie van kernbegrippen in rdf/xml

<?xml version=‘1.0’?>
<rdf:RDF

xmlns:rdf=‘http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#’
xmlns:dc=‘http://purl.org/dc/elements/1.0/’>

<rdf:Description rdf:about=‘http://www.konbib.nl/kb/sbo/reports/virtbib.html’>
<dc:title> De virtuele bibliotheek: definitie van kernbegrippen</dc:title>
<dc:creator> Marco de Niet </dc:creator>
<dc:creator> Marianne Peereboom </dc:creator>
<dc:subject> virtuele bibliotheek, informatietechnologie, terminologie </dc:subject>
<dc:publisher> Koninklijke Bibliotheek </dc:publisher>
<dc:date> 1996-10-01 </dc:date>
<dc:format> text/html </dc:format>
<dc:language> ne </dc:language>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>




