
 

Verslag De grootste gemene deler 

Op 5 juni 2013 vond in Amersfoort de studiedag ‘De Grootste Gemene Deler’ van Digitale Collectie, 

de nationale aggregator, plaats. Deze dag stond de vraag centraal wat het voor erfgoedinstellingen 

betekent om hun metadata beschikbaar te stellen en uit te wisselen. 

Na een welkomstwoord van Carla Schulte, hoofd Archief, Bibliotheek & Collecties van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, opende dagvoorzitter Geert Wissink de studiedag. 

Keynote: De groei van de Digitale Collectie Nederland – Marco de Niet 

De eerste keynote was in handen van Marco de Niet, directeur van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). 

Hij schetste een overzicht van de geschiedenis van de Digitale Collectie Nederland. Na het begin van 

het digitaliseren van collecties in de jaren 90 werden in de eerste jaren van deze eeuw grote stappen 

gezet in het digitaal beschrijven van collecties. In 1998 liep Nederland nog op andere landen achter in 

het digitaal ontsluiten van collecties. Dit veranderde na het WTR-rapport ‘Alles uit de kast’ waarin het 

belang van verbindingen tussen collecties werd benadrukt en de term ‘Digitale Collectie Nederland’ 

werd geïntroduceerd. Sindsdien zijn dankzij verschillende adviesrapporten en subsidieregelingen tal 

van initiatieven ontstaan, waardoor de Nederlandse erfgoedsector inmiddels voorligt op Europese 

collega’s wat betreft digitalisering. De Niet formuleert 4 aandachtspunten voor de toekomst: 

1. De projectmatige aanpak staat op gespannen voet met structurele behoeften. 

2. Institutionele belangen botsen soms met gedeelde belangen, waarbij instellingen voor eigen 

zekerheden kiezen. 

3. Er zijn momenteel geen geschikte verdien- en businessmodellen. 

4. De ‘waarom’-vraag van het digitaliseren is nog onvoldoende beantwoord: wat is de meerwaarde 

van digitaal erfgoed? 

Stand van zaken Digitale Collectie – Pieter Vijn 

Pieter Vijn, projectleider Digitale Collectie, gaf een introductie en update over het project Digitale 

Collectie. De zgn ‘dark aggregator’ verbindt verschillende collecties met elkaar, maar biedt geen 

eigen zoekfunctionaliteit, dat doen de domeinen zelf. Inmiddels bevat deze nationale aggregator 

meer dan 5 miljoen items, een aantal dat nog altijd stevig groeit door het aansluiten van nieuwe 

instellingen en collecties. Niet alles wordt doorgezet naar Europeana, één van de belangrijkste 

doelen van de aggregator, omdat niet alle records voorzien zijn van een digitaal object. Digitale 

Collectie neemt ook records zonder zo’n digitaal object op om integraal de Digitale Collectie 

Nederland te kunnen vormen. Vijn benadrukte dat voor deelname alleen de metadata van de 

collectie nodig is en nodigt instellingen uit te beginnen met een kleine set uit de eigen collectie. 



Instellingen die willen aansluiten bij Digitale Collectie kunnen het stappenplan volgen dat op de 

website staat.  

Vervolgens gaven de verschillende domeinen binnen Digitale Collectie een introductie. 

Roerend en onroerend erfgoed – Frank Bergevoet 

Frank Bergevoet (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) vertelde over DiMCoN, Digitale Museale 

Collectie Nederland. DiMCoN is het knooppunt voor harvesting en aggregatie van roerend erfgoed 

waarbij inmiddels 43 collecties zijn aangesloten met in totaal 3.3 miljoen objecten. Dit is slechts een 

fractie van de Nederlandse collecties. DiMCoN wil niet alleen collecties samenbrengen, maar wil 

instellingen daar ook iets voor teruggeven. Zo vormt DiMCoN een soort gereedschapskist met 

functionaliteiten voor instellingen, waarmee het een Rijkswaterstaat voor de digitale infrastructuur 

is. Voorlopig zit DiMCoN nog volop in de ontwikkelfase waarin met name de erfgoedprofessional 

centraal staat; in een later stadium zal meer aandacht worden besteed aan (niet-commerciële) 

exploitatie. 

Archieven – Gerrit de Bruin 

Gerrit de Bruin is projectcoördinator van APEx (Archives Portal Europe), de aggregator voor 

archieven. Het project met 28 consortiumpartners is in maart 2012 van start gegaan en zal drie jaar 

duren. APEx richt zich op het uitbreiden van de in APEnet ontwikkelde infrastructuur met meer 

functionaliteit, deelnemers en inhoud. Daarnaast biedt APEx ondersteuning aan archieven die willen 

aansluiten. Na maart 2015 zullen de geleverde inspanningen duurzaam geborgd worden in een 

stichting. Ook APEx is verbonden met verschillende andere initiatieven naast Digitale Collectie en 

Europeana. 

Bibliotheken – Elco van Staveren 

De Koninklijke Bibliotheek, waar Elco van Staveren hoofd Online Services is, is de domeinaggregator 

voor publicaties: boeken, kranten en tijdschriften. Deze objecten mogen zelf vaak niet gedeeld 

worden in verband met de auteursrechten, maar de metadata zijn wel rechtenvrij; deze worden dan 

ook geaggregeerd, zodat de objecten vindbaar worden. De ambitie is om de hele gedrukte 

geschiedenis van Nederland te digitaliseren, inmiddels is via massa-digitalisering ongeveer 8% 

gedaan. Het project Metamorfoze kent digitaliseringsbudgetten toe en staat garant voor de 

conversie naar de juiste formaten. Van Staveren adviseert bibliotheken die willen aansluiten contact 

op te nemen met Metamorfoze. 

Audiovisuele collecties – Pieter Vijn 

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is domeinaggregator voor audiovisuele collecties. 

Beeld en Geluid beschikt over ongeveer 800.000 uur aan AV-materiaal, ca. 70% van de totale 

Nederlandse collectie. In het conserveringsproject Beelden voor de Toekomst is de collectie 

grotendeels gedigitaliseerd. Daar zijn verschillende ‘frontends’ uit voortgekomen, zoals 

Openbeelden, Het geluid van Nederland, Oorlog in Blik, Natuurbeelden, de Beeld en Geluid Wiki en 

de Muziekencyclopedie. Momenteel wordt gewerkt aan een amateurfilmplatform (oplevering einde 

zomer 2013) en de ontwikkeling van het integrale platform Collectie Online, inclusief 

contextualisering en second screens (komende 1,5 jaar). 

Europeana en de eindgebruiker – Geer Oskam 

Geer Oskam is marketing specialist bij Europeana. Naast een portal organiseert Europeana ook 



(online) tentoonstellingen en websites voor het netwerk van erfgoedprofessionals. Oskam vertelde 

hoe Europeana meerwaarde creëert voor instellingen die hun digitale collectie delen. Europeana 

organiseert regelmatig ‘hackatons’  waarin applicaties worden ontwikkeld om collecties te ontsluiten. 

Instellingen kunnen via de Europeana API de bezoekers ook laten zoeken in Europeana. Daarnaast is 

Europeana actief op verschillende sociale netwerken zodat het bereik van de collecties flink vergroot 

wordt. Naar aanleiding van de actualiteiten stellen ze bijvoorbeeld ‘tentoonstellingen’ samen op 

Pinterest, waar bezoekers meer tijd besteden dan op Facebook en Twitter. Daarnaast is er een 

samenwerking aangegaan met Wikimedia, zodat de collectie gebruikt kan worden op Wikipedia. In 3 

maanden tijd werden de Europeana-items Wikimedia  ruim 900.000 keer bekeken. 

 

Expertsessies deel I 

Digitale Collectie en het Europeana Licensing Framework – Maarten Zeinstra 

Maarten Zeinstra is open content-adviseur bij Kennisland, een partner van Europeana. Europeana 

aggregeert alleen de metadata en een preview van het digitale object. Het digitale object en de 

preview daarvan hebben dezelfde rechtenlicentie. Alle metadata zijn binnen Europeana vrijgegeven 

onder de CC0-licentie. Dit is de meest vrije vorm van creative commons waarbij iedereen de data 

mag hergebruiken zonder de naam van de maker te noemen. Deze licentie is nodig om de metadata 

te kunnen delen in databanken. Sinds september 2012 is het verplicht om ook van de objecten aan te 

geven hoe anderen je werk mogen gebruiken: All Rights Reserved, Creative Commons of Public 

Domain. Werk waarvan de maker minimaal 70 jaar overleden is, wordt automatisch Public Domain. 

Europeana heeft Data User Guidelines opgesteld met richtlijnen voor het gebruik van de data. 

Open Cultuur Data – Maarten Brinkerink 

Maarten Brinkerink is projectmanager bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en betrokken 

bij Open Cultuur Data. Dit is een netwerkinitiatief dat culturele instellingen ondersteunt bij het delen 

van data. Open Cultuur Data verzamelt culturele datasets in een nationale catalogus, stimuleert het 

hergebruik ervan (o.a. door middel van hackatons) en deelt kennis en ervaringen met culturele 

instellingen. Als voorwaarde voor opname stelt Open Cultuur Data dat de metadata een CC0-licentie 

hebben, zodat doorplaatsing op Europeana mogelijk is. Verder moet de content zelf tot het publiek 

domein behoren of een CC-BYof CC-BY-SA-licentie hebben. Op dit moment bevat Open Cultuur Data 

38 datasets. Deze worden hergebruikt via o.a. Twitter, apps (Vistory, Muse) en wikipedia. 

Linked Open Data en EDM – Jacco van Ossenbruggen 

Erfgoeddata is rijk, complex en gevarieerd. Dit maakt de standaardisering die nodig is voor aggregatie 

moeilijk, maar ook juist de moeite waard. Er zijn goede afspraken nodig om tot aggregatie en 

integratie te komen. Oorspronkelijk viel de keus op Dublin Core als metadatamodel, maar omdat dit 

model slechts 15 velden heeft, is het niet voor alle collecties geschikt. Informatie die niet in de velden 

past verdwijnt of wordt in de verkeerde velden geplaatst. Een perfect set van velden voor alle 

collecties bestaat niet, dus is een flexibele standaard nodig. In het Europeana Data Model (EDM) kun 

je zelf kiezen wat voor jouw (deel)collectie het beste is. 

Expertsessies II 



Linked Open Data Demonstrator – Willem Melder, Jurjan-Paul Medema en Joep Vanderheiden 

In deze LOD demonstrator, een initiatief uit het convenant Cultuurthesaurus tussen Beeld en Geluid, 

RCE en Naturalis, zijn een set uit Openbeelden (filmpjes waarin molens voorkomen) en het 

Monumentenregister met elkaar verbonden via de gekoppelde thesauri van Beeld en Geluid en RCE. 

Van deze collecties is de geografische informatie gevisualiseerd. Willem Melder (Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid) vertelde hoe de data van de juiste labels is voorzien, zodat onderlinge links 

gelegd konden worden. Jurjan-Paul Medema (Seecr) legde uit hoe de gelegde verbindingen worden 

gevisualiseerd. Een website toont het filmpje van de molen met daaronder een kaart waarop de 

molen ‘gepind’ is. Daarnaast zijn ook alle beschrijvingen terug te vinden op de site. Joep 

Vanderheiden gaf vervolgens uitleg over de plannen voor de Erfgoedthesaurus van RCE. 

De bijdrage van Erfgoed & Locatie aan de Digitale Collectie Nederland – Tine van Nierop 

Locatie speelt in bijna alle collecties een rol. Doel van het project Erfgoed & Locatie is om locatieve 

digitale informatie te aggregeren. Het project wil deze data gestandaardiseerd bundelen en nieuwe 

mogelijkheden voor hergebruik bieden. Daarnaast beoogt het de uitwisseling tussen GisGeo (geo-

informatie) en Erfgeo (historische geo-informatie met temporele informatie) te bevorderen. Voor 

ErfGeo moeten nog standaarden ontwikkeld worden. De initiatiefase van het project was in 2012 en 

van 2013 tot 2015 is de realisatiefase.  

Erfgoedmateriaal vindbaar voor het onderwijs – Manon Haartsen 

Manon Haartsen is productmanager van Edurep, een product van Kennisnet, de ICT-portal voor het 

onderwijs. Edurep is een dark aggregator voor leermateriaal; er is geen interface voor 

eindgebruikers. Inmiddels verzamelt Edurep elke nacht uit 60 collecties gegevens. Deze collecties (1,5 

miljoen leermaterialen) worden gebruikt in meer dan 20 verschillende zoekportalen, van het primair 

onderwijs tot het hoger onderwijs. Erfgoed kan nuttig zijn in het onderwijs, vooral educatief 

materiaal uit de erfgoedsector is zeer welkom. Het onderwijs gebruikt echter geen Dublin Core of 

EDM als standaard, maar NL-LOM. Collecties moet dan ook eerst van NL-LOM metadata moeten 

worden voorzien. 

Open voor informatie – Tjeerd de Boer 

De studiedag werd afgesloten met een keynote van Tjeerd de Boer van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Hij merkte vandaag dat de muurtjes tussen de verschillende aggregatoren 

aan het wegbrokkelen zijn: een goede zaak. De Boer vertelde dat het ministerie hernieuwde 

aandacht heeft voor ICT en dat het een actievere rol wil spelen in de informatiesamenleving. De 

taken van het ministerie liggen op het gebied van content, competenties en connecties. De 

connectiviteit van het digitaal erfgoed heeft de afgelopen jaren een grote boost gehad, nu is het zaak 

om gefaseerd door te groeien met aandacht voor duurzaam beheer en behoud. Het ministerie zal 

hierin het voortouw nemen. Vorig jaar was hierin een verkenningsfase, dit jaar worden plannen 

gedefinieerd die vanaf 2014 gerealiseerd zullen worden: intentieverklaringen, roadmap, programma 

en financiering. 

 


