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2015: 
Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed 
richt zich op het vergroten van 
de maatschappelijke waarde 
van erfgoedinformatie door 
deze  beter houdbaar, 
bruikbaar en zichtbaar te 
maken. 



Werkpakketten:
1. Zichtbaar
2. Bruikbaar
3. Houdbaar



Referentiearchitectuur 
als kader:

Digitaal Erfgoed Referentie 
Architectuur 

DERA – versie 1.0
Eind 2017: versie 2.0  



En een extra knooppunt:

Leveranciers van software 
voor het erfgoeddomein



Versterken van de 
samenwerking tussen de 
knooppunten… 



Erfgoedinformatie wordt 
aangeboden via een 
gefragmenteerde en ‘silo’ 
gebaseerde infrastructuur.





‘Uitdagingen’ huidige infrastructuur:
• OAI-PMH gebaseerd: dus data kopiëren en verwerken…

• geen formele definities voor collecties, organisaties 

• geen duurzame identifiers

• beperkt gebruik van terminologiebronnen 

• metadata wordt meerdere keren geaggregeerd voor verschillende doeleinden (thematisch, 
regionaal, domein)

• ‘silo’  achtige platformen voor aggregatie en gebruikersdiensten

• zichtbaarheid, kwaliteit en (her)bruikbaarheid niet optimaal

• domeinoverstijgend vinden van informatie is lastig



Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie
• bruikbaarheid bij de bron verbeteren

• focus op registratie in plaats van aggregatie: 
• collecties (= datasets), terminologiebronnen, relaties tussen termen en objecten 

• verwijzen naar de bron in plaats van kopiëren

• selectief aggregeren of opvragen op basis van behoefte 

• conformeren aan formele definities (‘wie, wat, waar, wanneer’)
• termennetwerk  ‘Knowledge Graph voor Digitaal Erfgoed’
• de URI opslaan in plaats van de string kopiëren  

• Linked Data als data integratie principe
• adoptie van linked data aanjagen:
• collecties publiceren als Linked Open Data (opbouwen van een Open Data register) 
• samenwerken met software leveranciers om dit te stimuleren



Beschreven in  ‘Schets van een gedistribueerde infrastructuur’

Netwerk van verwijzingen

http://www.den.nl/art/uploads/files/Discussienota_NDE_Schets_LDinfrastructuur (2).pdf


Stap voor stap…

Stap 1: landelijke platformen LOD compliant
- aggregatoren publiceren datasets als LOD
- terminologiebronnen beschikbaar als LOD
- aggregatoren voeden het register
- dienstenplatformen gebruiken register en  
geaggregeerde data 

Stap 2: synchronisatie van lokale systemen
- gebruiken van formele terminologiebronnen
- toepassen van duurzame identifiers
- aggregatoren voeden het register
- dienstenplatformen gebruiken register en  
geaggregeerde data 

Stap 3: lokale systemen LOD compliant
- lokale systemen publiceren datasets as LOD
- lokale systemen voeden het register
- dienstenplatformen gebruiken register en 
geaggregeerde LOD data

Stap 4: gedistribueerd LOD netwerk  
- lokale systemen voeden het register 
- lokale systemen ondersteunen federatief opvragen
- dienstenplatformen gebruiken register en lokale LOD
- aggregatoren worden dienstenplatformen



Register voor datasets, terminologiebronnen en links naar objecten

Gebaseerd op:
DCAT, DATAID(?)



bibliotheken archieven musea Source:  NDE – 2016 / EM

Knowledge Graph voor Digitaal Erfgoed 

….



Doorbouwen op wat er al is…



Proof-of-concept fase:
ontwerp van de 
domeinoverstijgende 
voorzieningen



Leren van de praktijk…

betrokken bij diverse projecten:

• Zuiderzee Museum / Amsterdam Museum

• Netwerk Oorlogsbronnen

• Modethesaurus

• Beeldbank Nederlands-Indië

• Groninger Archieven (webarchief)

• Nationaal Archief – project ‘Nadere toegangen’

• RKD – RKD Artists



Met de blik naar buiten…

• Afstemming met:
• Europeana
• CLARIAH
• Packed/Vlaams Erfgoed

• Onderzoek naar bruikbaarheid van nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten: 
• Linked Data Fragments, Linked Data Platform, Linked Data Notifications

• Experiment met gedistribueerd webtechnologie (IPFS/Blockchain)




