HackaLOD 2018 – Informatie voor deelnemers workshops Netwerk Digitaal Erfgoed
Praktisch
Datum:
Inloop deelnemers:
Start :

9 februari 2018, 10.00-17.00 uur
9.30 uur
10.00 uur

Locatie:

Posthoornkerk, Haarlemmerstraat 124-126, Amsterdam. Dit is 700 meter (8 minuten) lopen vanaf
Amsterdam Centraal Station.
Organisatie:
Koninklijke Bibliotheek & Rijksmuseum in het kader van Netwerk Digitaal Erfgoed
Contactpersonen: Martijn Kleppe – 06 24221048
Wilbert Helmus – 06 504 99 553
Aanmeldingen:
55 (divers publiek werkzaam bij archieven, bibliotheken, musea. Maar ook leveranciers, adviseurs,
studenten, zzp’ers, etc.)
Techniek:
Voor presentaties is een beamer en scherm beschikbaar. Voor het plenaire deel is geluidsversterking
aanwezig,.
Ter afsluiting van de workshops, rond 16.00 uur, krijgen de deelnemers de gelegenheid om uitkomsten, ideeën, wensen,
etc. te delen met de groep.

Inhoud & doel workshops
Een dag samenwerken met erfgoedinstellingen en leveranciers rondom ‘Culturele Linked Open Data’ waarin de praktijk en
toepassing van linked data centraal staat. Wij organiseren deze dag voor mensen die mee willen werken aan de realisering
van het gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie.
We hebben deelnemers die ieder vanuit een eigen invalshoek (portal, platform, collectie-ontsluiting, creatieve toepassing,
wetenschap) linked open data gebruiken in hun ‘dagelijks leven’ of ideeën hebben over de mogelijkheden daarvan.
We hebben een voorstel gemaakt voor thema’s die we afgelopen jaar zijn tegengekomen in de verschillende initiatieven en
projecten. We hebben geprobeerd om daar zo concreet mogelijke ‘uitdagingen’ bij te formuleren. Het is onze bedoeling om
zo veel mogelijk input van jullie te krijgen waarmee we de werkprogramma’s van het Netwerk Digitaal Erfgoed kunnen
invullen. En daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte in jullie praktijk.
Beschouw de organisatie van de workshop vooral als faciliterend: we zijn heel tevreden als er ter plekke een levendige
gedachtewisseling ontstaat tussen (groepjes) deelnemers, liefst wel natuurlijk over de thema’s die we benoemen. Maar er
is alle ruimte voor eigen initiatief, nieuwe onderwerpen en aanvullende inhoud. Hier willen we heel graag gebruik maken
van de denk- en daadkracht van ons allen. Dat is de kracht van het netwerk die we heel graag willen stimuleren en
faciliteren.

Groeiende hoeveelheid culturele linked open data
Tijdens de HackaLOD bieden de volgende instellingen (delen van hun) informatie aan in Linked Data formaat voor het
gebruik tijdens de HackaLOD: Rijksmuseum, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed,
Stichting Omroep Muziek, Universiteit van Leiden, International Instituut Sociale Geschiedenis, Tresoar, Nederlands
Fotomuseum, ModeMuse en Modemuseum Antwerpen. Meer informatie over deze datasets is op de website HackaLOD te
vinden. Open data sets rondom het thema oorlog worden door Netwerk Oorlogsbronnen omgezet in RDF ten behoeve van
verwerking in het platform Oorlogsbronnen, een overzicht daarvan is te vinden via hun Open Data Register.
Wij organiseren de HackaLOD in het kader van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (zie
http://www.den.nl/art/uploads/files/Publicaties/Nationale_Strategie_Digitaal_Erfgoed_MinOCW.pdf, toepassing van
linked data is één van de leidende principes in het Netwerk Digitaal Erfgoed.
We zijn heel blij dat jullie een bijdrage leveren aan de HackaLOD, bel of mail ons gerust als je nog even wilt overleggen.
Tot vrijdag,
Hartelijke groeten,
Enno Meijers (namens de KB en de domeingroep Digitaal Erfgoed Bruikbaar)
Sjors de Valk (namens de domeingroep Digitaal Erfgoed Bruikbaar)
1

Wilbert Helmus (Netwerkmanager Netwerk Digitaal Erfgoed)

Programma
9:30

Inloop

10:00

Aftrap door organisatoren HackaLOD: KB, Rijksmuseum en Netwerk Digitaal Erfgoed

10:30

Aan de slag met de thema’s
In twee afgescheiden ruimtes is de mogelijkheid om ‘break out sessies’ te
organiseren. Beamer en beeldscherm zijn aanwezig.

12:30 – 13:30

Lunch met inloopsessie: Van Gogh World Wide. Hoe kan dit startende project zo goed
mogelijk gebruik maken van het concept van het gedistribueerd netwerk van
erfgoedinformatie en de daarbij horende voorzieningen? Alle deelnemers zijn van
harte uitgenodigd om onder het genot van een broodje mee te praten en mee te
denken.

13:30 – 16:30

Aan de slag met de thema’s
In twee afgescheiden ruimtes is de mogelijkheid om ‘break out sessies’ te
organiseren. Beamer en beeldscherm zijn aanwezig.

15:00 – 16:00

Ronde tafel op uitnodiging – Nationaal Archief
In de Verkaufsbücher staat de administratie van de door de Duitsers tijdens de
Tweede Wereldoorlog verkochte panden van veelal Joodse eigenaren. De
bijgehouden administratie in de Verkaufsbücher bevat de adressen en de namen van
de oorspronkelijke eigenaren, de betrokken makelaars en de oorlogskopers. Met
daarbij de verkoopprijzen. De Verkaufsbücher is een openbare dataset. De inhoud is
beschikbaar gesteld als open data met een CC0 waiver. Het spanningsveld met deze
dataset is de mogelijke herleidbaarheid van gegevens naar (nog in leven zijnde)
personen. Linked open data uit afzonderlijke silo’s kan een nieuwe dimensie tonen die
vanuit bijvoorbeeld openbaarheid of persoonsgegevens (gekoppeld) bezwaren op kan
leveren.

16:30 – 17:00

Plenaire terugkoppeling: bevindingen en vooruitblik

17:00

Borrel

18:00

Start HackaLOD 2018

Zaterdag 15.00
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Symposium en prijsuitreiking HackaLOD 2018 en aansluitend borrel

Thema’s en ‘teams’
Thema

Betrokken partijen

Uitdaging

Questioning Authorities

Semantic Web Company / NDE
Bruikbaar / Meertens

Op welke manier kunnen we verschillende zoeksystemen voor
terminologie bronnen (Poolparty, OpenSkos, DBpedia) onder één
noemer brengen zodat ze via één gestandaardiseerde API te bevragen
zijn?

Publictie vanuit en verrijken
bij de bron

Netwerk Oorlogsbronnen / Spinque

Netwerk Oorlogsbronnen heeft grote stappen gezet in het verzamelen
van collectie informatie. Het geschikt maken voor (her)gebruik
gebeurt nu in veel gevallen nog in het platform van Oorlogsbronnen
en niet bij de instellingen zelf (geen LOD publicatie vanuit de
bronhouders). Welke vervolgstappen kan Netwerk Oorlogsbronnen in
dit opzicht maken? Welke verschillen bestaan er bijv. t.o.v. de aanpak
van Netwerk Zuiderzeecollecties?

Collectie publiceren als LOD

Adlib / Amsterdam Museum /
Adamnet

In het kader van het Adamnet project heeft het Amsterdam Museum
haar collectiegegevens uit Adlib als Linked Open Data gepubliceerd.
Wat is hiervoor precies gedaan en hoe kunnen andere Adlibgebruikers dit ook doen? Hoe kan dit bijvoorbeeld het Netwerk
Oorlogsbronnen helpen in de doorontwikkeling van hun platform? En
hoe verhoudt deze werkwijze zich tot die van het Netwerk
Zuiderzeecollecties?

Linked Early Photography

Picturae / Fotomuseum

In 2014 hebben het Fotomuseum en Picturae (in samenwerking
andere instellingen) gewerkt aan een gezamenlijke omgeving voor
vroege fotografie: Daguerreobase. Op welke manier kunnen we deze
informatie beschikbaar maken binnen het NDE netwerk en verbinden
met andere (foto)collecties? Dit en andere vragen zullen worden
uitgewerkt als een verkenning voor een vervolg project van het
Fotomuseum

Naast Wat ook Wie, Waar en Werkgroep Termennetwerk,
Wanneer
ModeMuseum Antwerpen, Netwerk
Zuiderzeecollecties / OCLC

In de afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor
terminologiebronnen die het ‘Wat’ aspect beschrijven. Op welke
manier kunnen we stappen maken voor het ‘Wie’, ‘Waar’ en
‘Wanneer’? In samenwerking met de werkgroep termennetwerk
bespreken we de mogelijkheden hiervoor aan de hand van concrete
voorbeelden.

Redactionele content als LOD Driebit / Erfgoed Brabant

Op welke manier kunnen we redactionele content die ontstaat in
content management systemen geschikt maken voor hergebruik in
het digitaal erfgoed netwerk? Wat is er nodig om deze content als
Linked Open Data te publiceren?

AAT-NL in LOD

RKD (Reem Weeda) / Rolf Blijleven

Sinds enkele publiceert The Getty Institute onder meer de AAT als
Linked Open Data. Open welke manier kan de AAT-NL als Linked Data
hiervan afgeleid worden en hoe wordt deze bruikbaar in collectie
management systemen?

Linked Data beschikbaar
maken via Linked Data
Fragments

Nationaal Archief / Delving

In hoeverre en op welke manier kan Delving (Hub3) gebruik maken
van Linked Data Fragments voor het beschikbaar maken van linked
data?

Wordpress plugin
erfgoedcollecties

Total Active Media

Mock up van een Wordpress plugin die een erfgoedcollectie
beschikbaar stelt in de vorm van een ‘erfgoed tinder’ in Wordpress.
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