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Persistent identifiers: Do they need metadata? 

 
• DANS 
• Sustainable Access 
• Repositories in NL 
• Persistent identifiers & 

metadata 



Data Archiving & Networked Services 

• Institute of Dutch Academy and 
Research Funding Organization 
(KNAW & NWO) since 2005 
 

• First predecessor dates back to 
1964 (Steinmetz Foundation), 
Historical Data Archive 1989 
 

• Mission: promote and provide 
sustainable access to digital 
research information 
 
 



Sustainable Access 

Vorführender
Präsentationsnotizen
'Vleeseters zijn egoïstischer'NIJMEGEN -  Mensen die graag vlees eten zijn egoïstischer, minder sociaal en 'hufteriger'. „Vlees eten haalt het slechtste in de mens naar boven.”Foto: CORBISAds door Google		Ik verloor 15,5 kgen mijn maat daalde Van 44 naar 38. Zie hoe!www.Nuvoryn.nl		BMW 3 Serie- Stap nu overDe BMW 3 Serie Touring en Sedan zijn tijdelijk extra aantrekkelijk!www.bmw.nl/3_serie		Luxe villa CuracaoExclusieve villa's (8-pers) aan zee met privezwembad.www.curacao-exclusief.nl		Dat concluderen drie hoogleraren uit Tilburg en Nijmegen, die verschillende onderzoeken hebben gedaan naar de psychologische betekenis van vlees en vlees eten. Carnivoren voelen zich superieur aan anderen, zeggen de professoren; zij denken dat vegetariërs en flexitariërs beter in hun vel zitten en minder eenzaam zijn.De onderzoeken zijn gedaan door economisch psycholoog Marcel Zeelenberg, consumentenwetenschapper Diederik Stapel van de Universiteit van Tilburg en sociaal psycholoog Roos Vonk van de Radboud Universiteit, die overigens tevens lid is van de Partij voor de Dieren en voormalig voorzitter van de actiegroep Wakker Dier.In een studie werd een groep proefpersonen onzeker gemaakt. Daarna moesten zij kiezen of ze een biefstuk, een omelet of vis wilden eten. In de onzekere groep koos 60 procent voor de biefstuk, terwijl in een controlegroep maar 20 procent het vlees prefereerde. Bij een ander onderzoek kregen sommige mensen een plaatje van een biefstuk te zien en anderen een afbeelding van een koe of een boom. Degenen die de biefstuk hadden gezien, reageerden daarna bij meerkeuzevragen egoïstischer, aldus de hoogleraren.„Vleeseters denken meer in termen van dominantie en de baas zijn. Vlees eten is een manier om je te verheffen boven anderen”, zo stelt Vonk. 'Vleeseters zijn egoïstischer'NIJMEGEN -  Mensen die graag vlees eten zijn egoïstischer, minder sociaal en 'hufteriger'. „Vlees eten haalt het slechtste in de mens naar boven.”Foto: CORBISAds door Google		Ik verloor 15,5 kgen mijn maat daalde Van 44 naar 38. Zie hoe!www.Nuvoryn.nl		BMW 3 Serie- Stap nu overDe BMW 3 Serie Touring en Sedan zijn tijdelijk extra aantrekkelijk!www.bmw.nl/3_serie		Luxe villa CuracaoExclusieve villa's (8-pers) aan zee met privezwembad.www.curacao-exclusief.nl		Dat concluderen drie hoogleraren uit Tilburg en Nijmegen, die verschillende onderzoeken hebben gedaan naar de psychologische betekenis van vlees en vlees eten. Carnivoren voelen zich superieur aan anderen, zeggen de professoren; zij denken dat vegetariërs en flexitariërs beter in hun vel zitten en minder eenzaam zijn.De onderzoeken zijn gedaan door economisch psycholoog Marcel Zeelenberg, consumentenwetenschapper Diederik Stapel van de Universiteit van Tilburg en sociaal psycholoog Roos Vonk van de Radboud Universiteit, die overigens tevens lid is van de Partij voor de Dieren en voormalig voorzitter van de actiegroep Wakker Dier.In een studie werd een groep proefpersonen onzeker gemaakt. Daarna moesten zij kiezen of ze een biefstuk, een omelet of vis wilden eten. In de onzekere groep koos 60 procent voor de biefstuk, terwijl in een controlegroep maar 20 procent het vlees prefereerde. Bij een ander onderzoek kregen sommige mensen een plaatje van een biefstuk te zien en anderen een afbeelding van een koe of een boom. Degenen die de biefstuk hadden gezien, reageerden daarna bij meerkeuzevragen egoïstischer, aldus de hoogleraren.„Vleeseters denken meer in termen van dominantie en de baas zijn. Vlees eten is een manier om je te verheffen boven anderen”, zo stelt Vonk.



Providing sustainable access 

Data Seal of Approval 
5 Criteria, 16 Guidelines 

The research data: 
• can be found on the Internet 
• are accessible (clear rights and 

licenses) 
• are in a usable format 
• are reliable 
• can be referred to (persistent 

identifier) 
 www.datasealofapproval.org 



Overview in NL 
> 25 institutional repositories 

URN:NBN 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Emphasize the SURFshare context: repositories participating in MPEG21/DIDL infrastructure



Persistent identifiers 
• Goal 

– allow trusted and sustainable references to scientific resources 
in repositories 

 
• How 

– maintainable indirections via central resolver 
– transparent policy 
– Minimal dependencies, only essential metadata 



Example 
• “War In Parliament” 

– Parliamentary reports stored at parliament 
– Researchers parse / store these in research environment 
– Deposits archival copies at DANS 

 

• Required metadata in resolver 
– Location for retrieval 
– Management data for ownership 
– Provenance to register mutations 
– Fixity  



Metadata 
...to ensure trusted and sustainable references 

What 

Reference REPO  http://dummy.uva.nl/abc/123.xml    1 
LTP      http://easy.dans.knaw.nl/qwerty      2 

Management WIP/Amsterdam University(35) 

Provenance 2012-01-02T09:31:16Z, reg identifier, submit by WIP/UVA 
2012-04-20T14:05:12Z, add LTP location, deposit at EASY/DANS 

Fixity e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 

Representation? text/xml 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Commitment statement for owners?

http://dummy.uva.nl/abc/123
http://easy.dans.knaw.nl/qwerty


Roadmap DANS 
• Further national integration 

– Metadata registry (www.narcis.nl) and longterm preservation 
archives 

• Join forces with DNB/PersID for sustainable 
identification 
– Collaborate on policy, technology and communication 

• Join DataCite for citation 
– Scientific credits needed for datasets 

 

• Projects with continuous challenges 
– Projects put new requirements. Challenge to maintain a simple 

durable system. 
 

 
 
 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Our contents are not always part of citation network, specific preservation purpose.

http://www.narcis.nl


Summary 

Persistent identifiers: What metadata is required? 
 
• Metadata on object: Responsibility of repository! 
• Metadata on reference: Responsibility of resolver 

 
• Minimize complexity of resolver: only essential 

metadata on link 
 



Data Archiving and Networked Services 
Anna van Saksenlaan 10, 2593 HT The Hague. P.O. Box 93067, 2509 AB The Hague. 
T +31 (0)70 3446 484, F +31 (0)70 3446 482, E info@dans.knaw.nl 

Thank you for your attention 

For more information please contact  
 

maarten.hoogerwerf @ dans.knaw.nl 
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