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1. Inleiding 

 

‘Linked Data klinkt als iets magisch, maar wat houdt het nu concreet in?’ 

 

Aldus een bezoeker van een presentatie over Linked Data in het voorjaar van 2022 bij het 

Stadsarchief Amsterdam. Linked Data lijkt een soort toverwoord in erfgoedland te zijn: het idee dat 

gegevens over de grenzen van instellingen heen aan elkaar gekoppeld kunnen worden spreekt 

enorm tot de verbeelding. Maar Linked Data is soms ook met een mysterie omgeven. Want wat 

betekent Linked Data eigenlijk precies, hoe maak je het, en wat voor voordelen biedt het de 

gebruiker ten opzichte van de situatie nu?  

 

Dat zijn de vragen waar dit stuk antwoord op wil geven. Hiervoor wordt Linked Data in twee 

perspectieven geplaatst: die van het beschrijven van archieven en collecties, en die van het 

raadplegen ervan. Want beschrijven en raadplegen zijn twee kanten van dezelfde medaille. Om 

informatie te zoeken moet de gebruiker het doen met wat er aan metadata door de ontsluiter is 

vastgelegd. En die ontsluiter probeert met die metadata zo dicht mogelijk te komen bij de termen 

waar die gebruiker op zoekt. De mogelijkheden en wensen aan de ene kant hebben dus invloed hoe 

je de boel aan de andere kant moet inrichten. En wat er niet in zit, komt er natuurlijk ook niet uit.  

 

Het perspectief van Linked Data in relatie tot het beschrijven van archieven en collecties komt als 

eerste aan bod, omdat problematiek rondom digitaal geboren archieven voor het Stadsarchief de 

aanleiding was om naar Linked Datatechniek te kijken. In dit hoofdstuk wordt ook toegelicht wat 

Linked Data precies is en hoe je Linked Data maakt. Vervolgens wordt ingegaan op de beloften die 

Linked Data doet aan de gebruiker van archieven: van de basisschoolleerling die een leuk plaatje 

voor zijn werkstuk zoekt, tot de ervaren dataspecialist die analyses op datasets uitvoert. Om tot slot 

te kijken naar wat er allemaal nu al gedaan kan worden om Linked Data als organisatie te 

implementeren en aan te bieden aan de gebruiker, en wat er nog ontwikkeld moet worden om alle 

beloften voor wat betreft het beschrijven en aanbieden in te lossen.  

 

Het doel van dit stuk is drieledig. De eerste is kennisdeling, dit stuk is geschreven voor eenieder met 

interesse in Linked Data. Het tracht een overzicht te bieden van de verschillende invalshoeken 

waarmee naar Linked Data als techniek kan worden gekeken. Dit stuk kan ook gezien worden als een 

stand van zaken van waar Linked Data nu staat in de archiefsector in Nederland in het algemeen, en 

specifiek bij en in de ogen van het Stadsarchief Amsterdam. Het tweede doel is het aanjagen van 

onderzoek naar zaken die met Linked Data samenhangen, zodat de beloften van Linked Data ook 

echt kunnen worden waargemaakt. Daartoe bevat het laatste deel van dit document een lijst van 

aanbevelingen, die kunnen worden opgepakt door de sector zelf, maar ook door studenten, 

promovendi of leveranciers. Tot slot beoogt dit stuk een oproep te zijn aan collega(instellingen) om 

tot actie over te gaan: doe met ons mee en ga aan de slag met Linked Data. Want alleen als we het 

als sector samen doen kunnen de beloften van Linked Data voor de gebruiker worden ingelost.  

 

Merel Geerlings 

Projectleider Linked Data Stadsarchief Amsterdam 

December 2022 

 

Met dank aan: Marc Holtman, Nelleke van Zeeland, Ivo Zandhuis, Bob Coret, Sjors de Valk en Miel 

Vander Sande 
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2. Aanleiding: beschrijven van digitaal geboren archieven 

In dit hoofdstuk gaan we in op de aanleiding voor het Stadsarchief om naar Linked Data te kijken. 

Opmerkelijk genoeg is dat niet ingegeven door de beloften die Linked Data doet ten opzichte van de 

gebruiker van archieven en collecties, zoals te lezen valt in hoofdstuk 3. Nee, in eerste instantie was 

de aanleiding om naar Linked Datatechniek te kijken ingegeven door problematiek rondom het 

beschrijven van digitaal geboren archieven, en de wens om als instelling meer te gaan fungeren als 

een knooppunt in een netwerk van data.  

 

Om dat inzichtelijk te maken beginnen we eerst met een terugblik op hoe de klassieke manier van 

archieven beschrijven is ontstaan, waarna we ingaan op waarom die manier vandaag de dag niet 

meer werkt, om tot slot in te gaan op de oplossing van dit probleem: Linked Data. En zodra duidelijk 

is gemaakt wat Linked Data is, dan wordt ook helder hoe deze techniek helpt om als instelling niet 

meer ‘geïsoleerd’ data aan te bieden, maar als onderdeel van een wereldwijd netwerk van 

informatie.  

 

2.1 De klassieke manier van archieven beschrijven 

Sinds het ontstaan van archieven is er gezocht naar een manier om het materiaal overzichtelijk te 

ordenen, zodat de stukken makkelijk konden worden teruggevonden. Er zijn allerlei ordeningen 

uitgeprobeerd, zoals bijvoorbeeld chronologie, documentsoort of onderwerp. In de 19e eeuw kwam 

men op het idee om de archiefvormer als onderscheidend element te gebruiken. De stukken die een 

organisatie of persoon verzamelde in zijn (werkzame) leven moesten bij elkaar blijven, en in die 

samenhang beschreven worden. De beroemde ‘Handleiding’ van archivarissen Muller, Feith en Fruin 

uit 1898 nam dit ook over en gaf een instructie over hoe je kon ordenen. Ordenen in deze tijd was 

een fysieke aangelegenheid, een stuk kon zich immers maar op één plek bevinden. In het verlengde 

daarvan kan de beschrijving van een stuk zich ook maar op één plek bevinden. Het resultaat hiervan 

was de inventaris, eigenlijk precies zoals we die nu nog kennen en gebruiken.  

 

Laten we het fenomeen archiefinventaris even onder de loep nemen. De afbeelding hieronder is een 

screenshot van een inventaris in ons huidige collectiebeheersysteem Scope. 
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Je ziet dat het gaat om archief 87: Archief van de Commissie voor de Historische Tentoonstelling, en 

dat zich daaronder een ordening in rubrieken bevindt (de rubrieken stukken van algemene aard, 

stukken betreffende bijzondere onderwerpen, organisatie en leden, etc.). Ook zie je dat een aantal 

rubrieken zijn opengeklapt, waardoor de beschrijvingen van de stukken zichtbaar worden. Je ziet 

hier duidelijk dat het hier gaat om een hiërarchische manier van het opslaan van beschrijvingen. Een 

stuk staat op één plek, onder één rubriek. En de rubriek is ook weer onder één andere rubriek 

geplaatst, of direct onder het archiefblok. Dit noemen we ook wel multilevel beschrijven.  

 

Deze manier van werken heeft lange tijd goed gewerkt, voor zowel degene die een archief beschrijft 

als de gebruiker die op zoek is naar informatie. De inventaris werd namelijk gedrukt, en in een 

boekje op de studiezaal geplaatst. De gebruiker zag welke inventarissen er allemaal waren, en kon 

gaan bladeren op zoek naar stukken die mogelijk interessante informatie bevatten.  

 

De digitale revolutie veranderde dit. De inventaris bleef zoals ‘ie was, maar werd op een website 

geplaatst. Een zoeksysteem werd ontwikkeld om in één keer door alle beschrijvingen van alle 

inventarissen van een instelling te zoeken. Ten opzichte van de oude volledig analoge situatie 

natuurlijk een geweldige stap vooruit. Je zou zeggen: wat wil je nog meer? 

 

2.2 Waarom de klassieke manier van archieven beschrijven niet meer werkt 

De digitale revolutie heeft ons ook nog iets anders gebracht, en dat zijn stukken die digitaal geboren 

zijn. Denk aan Word- en PDF-documenten, datasets, algoritmes, websites, e-mails, en wat al niet 

meer. Ook deze soort stukken, of beter gezegd informatieobjecten, moeten gearchiveerd worden, 

en dus van beschrijvende metadata worden voorzien om ook weer terug gevonden te kunnen 

worden1. Op twee manieren wringt hier de schoen.  

 

Laten we kijken naar het Archief van de Gemeenteraad2 (ook wel bekend als het Andreas-archief, 

Andreas is de naam van het documentmanagement-systeem waarin de stukken zijn opgemaakt) om 

te zien waar het hem precies in zit. Onderstaande afbeelding is wederom een screenshot uit Scope, 

met de bekende elementen archiefblok, rubrieken en beschrijvingen. 

 

 
 

Ja, het is gelukt om het Andreas-archief als klassieke inventaris vorm te geven. We weten dat de 

klassieke inventaris hiërarchisch is opgebouwd, maar dit sluit echter lang niet altijd goed aan bij hoe 

stukken in een documentmanagementsysteem bij de archiefvormer geordend zijn. In Andreas is een 

                                                           
1 Steeds meer soorten informatieobjecten kunnen ook fulltext doorzocht worden, wat de toegankelijkheid 
absoluut zeer ten goede komt. Maar daarbij zal metadata altijd nodig zijn om de context van het 
informatieobject duidelijk te maken.  
2 Dit archief wordt momenteel (december 2022) nog bewerkt en is nog niet te raadplegen op de website van 
het Stadsarchief.  
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stuk namelijk onderdeel van een vergadering waarin het stuk besproken is, maar ook onderdeel van 

een zaakdossier. In de klassieke inventaris kan een stuk maar onder één rubriek vallen, waardoor er 

gekozen moet worden voor een bepaalde ordening. In het geval van Andreas is gekozen voor een 

ordening in vergaderdossiers (dus in tijd, op chronologische volgorde). Bij de beschrijving van het 

stuk wordt wel als extra informatie opgenomen bij welk zaakdossier het hoorde. De gebruiker kan 

dus wel zien bij welk zaakdossier het hoorde, maar niet eenvoudig de andere stukken uit hetzelfde 

zaakdossier bij elkaar vinden. Dus voor de ene zoekvraag werkt deze inventaris goed, maar voor de 

andere zoekvraag is het een hele toer om stukken die bij elkaar horen te verzamelen.  

 

De klassieke inventaris is gericht op aggregaties van stukken, want het is ondoenlijk om in de 

analoge situatie ieder stuk apart handmatig te beschrijven. Digitaal geboren archieven zijn juist wel 

per stuk, per informatieobject, van metadata voorzien. Het gevolg daarvan is dat bij digitaal geboren 

archieven de inventarissen zo groot worden, dat deze niet meer in een klassieke hiërarchische 

structuur passen om te publiceren. Er is een andere oplossing voor nodig.  

 

2.3 De oplossing: multidimensionaal beschrijven 

Dit kan anders, en dat noemen we multidimensionaal ontsluiten (in tegenstelling tot de multilevel 

manier van beschrijven van de klassieke inventaris). Een stuk kan hierbij een relatie hebben met één 

of meer rubrieken/aggragaties. Dit heeft als voordeel dat de gebruiker in ons voorbeeld dus wél 

makkelijk kan zien welke andere stukken bij het zaakdossier horen. De afbeelding hieronder laat zien 

hoe dat werkt.  

 
Het eerste dat opvalt is dat de visuele weergave veranderd is, we zien een netwerk van 

beschrijvingen van stukken (paarse bollen) en aggregaties (roze bollen). Het archiefstuk ‘157 

Vaststelling jaarplan Rekenkamer 2006’ valt onder de aggregatie ‘1.1.4 Vergadering Gemeenteraad 

7-9-2005’ én onder ’32 Zaakdossier Rekenkamer’ van het archief van de Gemeenteraad.3  

 

Multidimensionaal beschrijven en aanbieden van metadata heeft nog een ander voordeel. Het stuk 

uit ons voorbeeld is door de Rekenkamer ingediend bij het College van B&W, en zij dragen het stuk 

op een gegeven moment ook aan ons over. In multilevel beschrijven wordt het stuk twee keer 

bewaard: één keer in het archief van het College van B&W en één keer in het archief van de 

                                                           
3 Voor de leesbaarheid van dit stuk is in dit voorbeeld de oude hiërarchie aangehouden. In hoofdstuk 4 gaan 
we een stap verder en stellen we die hiërarchie ter discussie, om ten volle gebruik te maken van de voordelen 
van multidimensionaal beschrijven.  
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Rekenkamer. De gebruiker komt daar alleen achter door gericht op het stuk zelf te zoeken, dan komt 

het twee keer in de resultatenlijst voor. Maar als de gebruiker via een andere route bij het stuk 

uitkomt, door bijvoorbeeld in de inventaris af te dalen, dan moet diegene bedenken dat het stuk ook 

ergens anders kan voorkomen, en dat daar wellicht nog meer informatie over het onderwerp te 

vinden is. Om dat na te gaan moet de gebruiker een nieuwe zoekactie starten. Multilevel beschrijven 

leidt dus tot silo’s van data. De inventarissen staan los van elkaar, je kunt niet doorklikken van de 

ene naar de nadere inventaris.  

 

Met multidimensionaal beschrijven hoeft de archivaris geen keuze meer te maken onder welke 

aggregatie een stuk valt, waarmee sommige gebruikers geholpen zijn, maar anderen totaal niet. 

Nee, de archivaris beschrijft een stuk in de verschillende contexten die bekend zijn, en creëert op die 

manier een netwerk van informatie. Multidimensionaal beschrijven sluit daarmee in het digitale 

tijdperk beter dan multilevel beschrijven aan bij het structuurbeginsel, het archivistische principe dat 

een archief een geheel is waarvan de historisch bepaalde eigen structuur niet mag worden 

verstoord.  

 

Dat netwerk bestaat uit relaties tussen data intern, maar ook met data buiten de eigen organisatie. 

En zo zijn we aanbeland bij de wens van het Stadsarchief om meer als een knooppunt in een 

netwerk van data te gaan functioneren. In de volgende paragraaf gaan we in op waarom Linked Data 

als techniek daar bij uitstek geschikt voor is.  

 

2.4 Linked Datatechniek als fundament van multidimensionaal beschrijven 

Linked Data is een techniek om multidimensionaal beschrijven ook daadwerkelijk mogelijk te maken. 

Deze paragraaf geeft een bondige uitleg over wat Linked Data precies is (de lezer die al in deze 

materie is ingevoerd kan dus door naar hoofdstuk 3), zodat in het volgende hoofdstuk duidelijk 

gemaakt kan worden wat de inzet ervan voor de gebruiker kan betekenen.  

 

Linked Data zijn gestructureerde gegevens (data) die gelinkt zijn aan andere gegevens en daardoor 

beter bruikbaar zijn in semantische query’s, aldus Wikipedia. Gestructureerde gegevens zijn 

gegevens die volgens een bepaald model gestructureerd zijn, waardoor de computer ze makkelijk 

kan gebruiken in een zoekomgeving. Gegevens worden natuurlijk al heel lang gestructureerd 

opgeslagen, zelfs de oude papieren inventaris is een voorbeeld van gestructureerde gegevens. Waar 

het bij Linked Data in zit is dat de gegevens machineleesbaar zijn en bovenal met expliciete relaties 

gelinkt zijn aan andere gegevens. En Linked Data doet dat op een specifieke manier.  

 

Linked Data heeft een gestandaardiseerde manier om relaties te leggen. Er bestaan honderden, zo 

niet duizenden, soorten relaties waarmee je werkelijk alles kunt vastleggen. Intern tussen je eigen 

data, maar ook met vergelijkbare data op het web. Door een zogenaamde triple te maken kun je een 

relatie leggen. Een triple bestaat uit de onderdelen subject, predicate en object. Bijvoorbeeld: 

 

Subject Predicate Object 

Archiefstuk x Heeft archiefvormer Jacob Olie 

Jacob Olie Was getrouwd met Caroline Blössmann 

Caroline Blössmann Woonde in Zandhoek 

Jacob Olie Woonde in Zandhoek 
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Door bovenstaande triples aan elkaar te verbinden ontstaat er een netwerk van data (ook wel een 

‘knowledge graph’ of ‘graaf’ genoemd), vergelijkbaar met de voorbeelden die eerder in dit 

hoofdstuk gegeven zijn: 

 
Wat opvalt bij deze graaf is dat ‘Zandhoek’ één keer voorkomt, en dat er twee relaties naartoe 

gelegd zijn. Zo zie je in deze graaf direct dat Jacob Olie en Caroline Blössman alle twee op de 

Zandhoek hebben gewoond.  

 

Om dergelijke triples te maken kun je kiezen uit verschillende ontologieën, en er is er ook één 

gemaakt specifiek voor het beschrijven van archief: de Records in Contexts-Ontology (RiC-O). Deze 

nieuwe beschrijvingsstandaard maakt dus multidimensionaal beschrijven mogelijk. In RiC-O staat 

beschreven welke entiteiten, attributen en relaties kunnen worden gebruikt. In ons voorbeeld 

komen verschillende entiteiten voor: archiefstuk x is een Record (rico:Record), Jacob Olie en Caroline 

Blössmann zijn Personen (rico:Person), Zandhoek is een locatie (rico:Place). Bij elke entiteit kun je 

meer gegevens vastleggen, dat noemen we attributen. Zo heeft archiefstuk x een beschrijving en 

een datering. En bij Jacob Olie kun je zijn geboorte- en sterfjaar vastleggen. En de namen van de 

relaties zijn dus heel specifiek, in onderstaande tabel zijn de predicates (de relaties) vervangen door 

de officiële relaties uit RiC-O: 

 

Subject Predicate Object 

Archiefstuk x rico:hasAccumulator Jacob Olie 

Jacob Olie rico:hasOrHadSpouse Caroline Blössmann 

Caroline Blössmann rico:isAssociatedWithPlace Zandhoek 

Jacob Olie rico:isAssociatedWithPlace Zandhoek 
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Verder kent Linked Data vier principes: 

1. Gebruik URI's als namen voor gegevens 

('dingen') 

2. Gebruik HTTP URI's zodat gebruikers 

deze kunnen opzoeken 

3. Als een gebruiker een URI opzoekt 

dient deze URI bruikbare informatie te 

geven, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van de standaarden RDF en SPARQL 

4. Voeg links naar andere URI's toe zodat 

gebruikers meer gegevens kunnen 

vinden 

Wanneer we het volgende toepassen op onze 

graaf, dan kun je van bijvoorbeeld ‘Zandhoek’ 

een HTTP URI maken. In het project Adamlink is 

dat gedaan met Amsterdamse straten, zie de 

tekst hiernaast.  

Wanneer een gebruiker een van deze URI’s 

opzoekt, dan komt diegene op een pagina met 

meer informatie (3e Linked Data principe), 

waarop links staan naar URI’s met nog meer 

gegevens (4e Linked Data principe):  
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Inmiddels zijn er (onder andere via het Termennetwerk van het Netwerk Digitaal Erfgoed) een heel 

aantal terminologiebronnen beschikbaar waarmee metadata makkelijk gestandaardiseerd kan 

worden, en voorzien van een HTTP URI. Namen van personen, organisaties en locaties zijn daar 

bijzonder geschikt voor.  

 

Implementatie Linked Data bij het Stadsarchief  

Om invulling te geven aan het structureren en het koppelen van onze metadata is de Blauwdruk 

informatiehuishouding opgesteld. Dit is het logische datamodel van het Stadsarchief Amsterdam, 

dat beschrijft wat voor soort informatieobjecten het Stadsarchief beheert, welke metadata over 

deze informatieobjecten is vastgelegd en wat voor onderlinge relaties zij hebben. De Blauwdruk 

maakt gebruik van Linked Data principes en waar mogelijk van de Records in Contexts-Ontology. 

De Blauwdruk informatiehuishouding is gepubliceerd op onze website.  

 

Daarmee zijn we er nog niet, want het in- en externe netwerk moet nog daadwerkelijk praktisch 

worden ingevuld met metadata en relaties, en daarvoor is de Roadmap Linked Data Optimalisatie 

opgesteld. De Roadmap beschrijft welke acties we ondernemen om onze eigen metadata te 

standaardiseren, onderling aan elkaar te verbinden, en aan welke externe lijsten we onze 

metadata koppelen.  

 

Het nieuwe collectiebeheersysteem Memorix Nexus van leverancier Picturae wordt gebouwd op 

Linked Data-principes. Alle gegevens worden in RDF opgeslagen en zijn via de querytaal SPARQL te 

bevragen. Picturae heeft in Memorix ook het NDE Termennetwerk geïntegreerd, waardoor het 

mogelijk is om URI’s uit circa 30 terminologiebronnen (zoals de RKD Artists Thesaurus, Wikidata 

en Adamlink) op te nemen. Picturae is ook de partner voor het ontwikkelen van de nieuwe 

raadpleegomgeving, waarin het datamodel straks voor de gebruiker tot uiting komt en te 

gebruiken is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/organisatie/blog-bronnen-bytes/blauwdruk-informatiehuishouding/
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3. De beloften van Linked Data voor de gebruiker 

Linked Data als techniek kan de gebruiker op verschillende manieren ondersteunen in het vinden en 

verwerken van informatie. Dit hoofdstuk gaat in op welke beloften4 Linked Data als techniek 

allemaal doet.  

 

3.1 Faciliteren methoden van analyse en verbinden 

Linked Datatechnieken zijn bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld: 

 Automatic reasoning, waardoor op grote schaal geautomatiseerd verbanden tussen datasets 

gelegd kunnen worden die niet eerder konden worden gelegd 

 Ongelijksoortige data analyseren 

 Data die zich op verschillende plekken bevindt in een keer analyseren 

 Grote volumes van data analyseren 

 Netwerken analyseren 

Met andere bestaande technieken is bovenstaande zeker ook mogelijk, maar dan veel meer 

arbeidsintensief. Die vereenvoudiging is een van de grote voordelen van Linked Data. Hier worden 

met name wetenschappers en dataonderzoekers dus heel blij van.  

 

Golden Agents 

Golden Agents is een goed voorbeeld van een onderzoeksproject dat inzet op Linked 

Datatechniek: ‘Painting, printmaking, book production and other creative industries of the Dutch 

Golden Age are of continuous interest to Dutch and foreign scholars from various disciplines. 

Various research groups, institutions and individual researchers develop data repositories and 

analytical tools to study the Dutch Golden Age. Unfortunately, this often results in fragmentation 

and short-term solutions. The Golden Agents project (2017-2021), financed by the Large 

Investments program of the Netherlands Organization of Scientific Research (NWO), is developing 

a sustainable research infrastructure to study relations and interactions between producers and 

consumers of creative goods across the long Golden Age of the Dutch Republic (ca. 1580 – ca. 

1750). The project will bring together distributed, heterogeneous resources (both existing and 

new) on creative industries in the Dutch Golden Age as Linked Open Data’5.  

 

3.2 Vergroten zoekopties door middel van semantisch zoeken 

De definitie van Linked Data is: gestructureerde gegevens (data) die gelinkt zijn aan andere gegevens 

en daardoor beter bruikbaar zijn in semantische query’s. Met semantisch zoeken wordt bedoeld dat 

er bij de zoekopdracht gebruik gemaakt wordt van de betekenis van data. Wikipedia geeft een goede 

omschrijving van wat semantische zoekopdrachten zijn:  

 

‘Semantic queries allow for queries and analytics of associative and contextual nature. Semantic 

queries enable the retrieval of both explicitly and implicitly derived information based on syntactic, 

semantic and structural information contained in data. They are designed to deliver precise results 

(possibly the distinctive selection of one single piece of information) or to answer more fuzzy and 

wide open questions through pattern matching and digital reasoning. Semantic queries work on 

named graphs, linked data or triples. This enables the query to process the actual relationships 

between information and infer the answers from the network of data. From a technical point of view, 

semantic queries are precise relational-type operations much like a database query. They work on 

                                                           
4 Dit hoofdstuk is deels gebaseerd op het artikel ‘Advocating for Linked Archives: the Benefits to Users of 
Archival Linked Data’ van Ashleigh Hawkins van de University of Liverpool, 2021. 
5 https://www.goldenagents.org/about/  

https://www.goldenagents.org/about/
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structured data and therefore have the possibility to utilize comprehensive features like operators 

(e.g. >, < and =), namespaces, pattern matching, subclassing, transitive relations, semantic rules and 

contextual full text search. The semantic web technology stack of the W3C is offering SPARQL to 

formulate semantic queries in a syntax similar to SQL.’6 

 

Het gaat er dus om dat in dat de zoekopdracht gebruik maakt van de relaties tussen informatie. En 

die relaties zijn door middel van Linked Data expliciet gemaakt, in tegenstelling tot de impliciete 

relaties bij relationele databases. Bij relationele databases moet je de structuur van de database 

precies weten, bij semantische query’s is dat niet nodig. Wanneer een semantische query wordt 

uitgevoerd dan wordt het netwerk van data afgegaan en gezocht naar exacte matches. De querytaal 

die bij Linked Data hoort heet SPARQL, en elke SPARQL-query is opgebouwd uit de onderdelen 

subject, predicate en object. Je geeft dus op welke triples je naar op zoek bent, en de query geeft 

terug welke er allemaal voldoen aan de door jou opgegeven voorwaarden.  

 

Met SPARQL kunnen zoekcombinaties gemaakt worden die niet mogelijk zijn in een traditionele 

gebruikersinterface. Denk aan het gebruiken van een eigenschap die in de raadpleegomgeving wel 

een facet had kunnen zijn, maar niet als filter is opgenomen omdat die door maar weinig mensen 

wordt gebruikt. Natuurlijk is het mooi als een instelling in de gebruikersinterface dezelfde filters 

gebruikt als in het SPARQL-endpoint7. Maar heel veel filters kunnen een gebruikersinterface ook 

minder overzichtelijk maken. Of niet iedereen mag toegang hebben tot bepaalde gegevens. Bij het 

Stadsarchief worden ook gegevens over restauratie en conservering van stukken in het 

collectiebeheersysteem vastgelegd. Deze gegevens zijn primair voor intern gebruik, voor het beheer 

van de archieven en collecties. Maar mogelijk zijn ze ook interessant voor onderzoekers naar 

restauratietechnieken en procedures. Middels een geautoriseerd SPARQL-endpoint zouden externen 

hier wel toegang tot kunnen krijgen. Een organisatie heeft dus de keuze om middels een SPARQL-

endpoint meer aan te bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_query 
7 Een SPARQL-endpoint is de omgeving waarin SPARQL Query’s op een bepaalde dataset, of meerdere 
datasets, kunnen worden gebouwd.  
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SPARQL Query Builders 

SPARQL-queries maken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Beter gezegd: slechts een kleine 

groep gebruikers is ertoe in staat. Daarom wordt er volop geëxperimenteerd met zogenaamde 

SPARQL Query Builders: gebruiksvriendelijke zoekomgevingen waarin gebruikers zonder data-

opleiding op een eenvoudige manier complexe zoekvragen kunnen samenstellen, waarbij op de 

achtergrond onopvallend de SPARQL-query wordt gebouwd en de resultaten worden 

weergegeven.  

 

Een voorbeeld van een SPARQL-query builder is SPARNATURAL, onderstaand voorbeeld is 

ontwikkeld voor het Archive Nationale de France: 

 

 
 

Er zijn ook andere varianten in omloop: van door middel van ‘drag en drop’ entiteiten en relaties 

koppelen, tot het intypen van een zin als ‘geef me alle documenten van Wob-dossier over 

onderwerp X’, waarna de entiteiten en relaties worden herkend en de query wordt gebouwd.  

 

3.3 Vergroten toegang  

Linked Data zorgt ervoor dat er meerdere routes naar informatie ontstaan. Waarbij je voorheen van 

tevoren precies moest weten waar je moest zijn, is het dankzij Linked Data mogelijk om via gelegde 

relaties bij informatie uit te komen. Naast gericht zoeken wordt bladeren of browsen veel meer 

mogelijk. De data is immers onderdeel van een netwerk van data. Dat netwerk kan intern zijn, denk 

aan verbinding tussen metadata van het Stadsarchief zelf, maar ook met organisatieonderdelen 

binnen de rest van de gemeente, zoals het Ingenieursbureau. Het kan ook extern met andere 

organisaties. Omdat meerdere routes van toegang geboden worden weten meer soorten gebruikers 

archiefmateriaal te vinden. Ook gebruikers die niet specifiek op zoek zijn naar archiefmateriaal, 

kunnen er door Linked Data wel bij uitkomen.  
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Netwerk Oorlogsbronnen 

De naam zegt het al, Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) is een knooppunt van bronnen over de 

Tweede Wereldoorlog. En daarbij wordt Linked Data gebruikt om bronnen van verschillende 

organisaties aan elkaar te verbinden: ‘De collectie- of databeherende deelnemers houden de 

bronnen zelf in beheer. Netwerk Oorlogsbronnen haalt de bronnen en data rechtstreeks uit de 

collectiebeheersystemen en databases. Binnen de infrastructuur van NOB wordt alles dat over 

hetzelfde onderwerp of dezelfde persoon gaat aan elkaar gekoppeld, en online in context 

gepresenteerd. De door deelnemers gedeelde kennis over (lokale) gebeurtenissen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, wordt opgenomen in de 

infrastructuur van contextinformatie (thesauri). 

Door deel uit te maken van het Netwerk vormen 

al die individuele collecties en contextinformatie 

samen, dé digitale toegang tot de Nederlandse 

collectie over de Tweede Wereldoorlog en de 

Holocaust. Zoals de gebruikers anno nu die 

verwachten.’8 

 

Het leven van oorlogsslachtoffer Cornelis Roos is 

op deze site gereconstrueerd. Daarbij wordt 

aangegeven uit welke bronnen de informatie 

afkomstig is (zie afbeelding rechts) en kan de 

gebruiker naar de websites van die instellingen 

doorklikken om naar gerelateerde informatie te 

zoeken.  

 

3.4 Verbeteren gebruikerservaring door contextualisatie 

Linked Data zorgt dus voor een netwerk van data, waardoor data beter gecontextualiseerd wordt.  

De data wordt niet meer geïsoleerd gepresenteerd (zoals de oude silo’s inventarissen, indexen en 

beeldbank), maar altijd gerelateerd aan andere bronnen, personen, of plaatsen, wat tot beter begrip 

van de data leidt. De data wordt dus betekenisvoller.  

 

Met Linked Data is er ook een visualisatie van zoekresultaten bij gekomen. We kenden al de tabel 

(wanneer de metadata het meest belangrijk zijn), de tijdlijn (wanneer chronologie het meest 

belangrijk is) en de kaart (wanneer geografie het meest belangrijk is). Het netwerk, oftewel de graaf, 

komt erbij als een manier om zoekresultaten te presenteren. Voor de gebruiker die de relaties 

tussen gegevens het meest belangrijk vindt.  

                                                           
8 https://www.oorlogsbronnen.nl/voor-het-netwerk  

https://www.oorlogsbronnen.nl/voor-het-netwerk
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Nu is het gebruikelijk dat archiefinstellingen op de eigen raadpleegomgeving alleen gegevens tonen 

die ook in het eigen collectiebeheersysteem staan. Met Linked Data kan er ook voor gekozen worden 

om gegevens die ergens anders staan te importeren naar de eigen website. Bijvoorbeeld: de RKD 

heeft al enorm veel uitgezocht over kunstenaars, zoals Jacob Olie. Ze hebben dat gestandaardiseerd 

in een eigen thesaurus, de RKD Artists Thesaurus. Bij het SAA kunnen we in ons 

collectiebeheersysteem een link leggen tussen ‘onze’ Jacob Olie, en de ‘Jacob Olie’ bij de RKD. In 

onze nieuwe raadpleegomgeving zouden we ervoor kunnen kiezen om op de detailpagina van Jacob 

Olie een combinatie te maken van metadata uit ons CBS (minimale gegevens), en vanuit de RKD 

Artists Thesaurus (uitgebreide gegevens). En dat kan met Linked Data-techniek. Het heeft als 

voordeel voor het SAA dat we geen werk dubbel hoeven te doen ten opzichte van wat de RKD al 

heeft gedaan, en dat de gebruiker dat ook nog eens samen ziet.  

 

Het inladen van gegevens van anderen kan ook zonder Linked Datatechniek. Linked Data biedt als 

voordeel dat het inladen dynamisch kan plaatsvinden, live via een SPARQL-endpoint. De gebruiker 

ziet dan alle actuele informatie. Dus stel dat de RKD de sterfdatum van een kunstenaar toevoegt, 

dan verschijnt deze automatisch ook in de omgeving van het SAA.  
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Rotterdamspubliek.nl 

Deze website biedt informatie over uitgaansgelegenheden in Rotterdam in vroeger tijden. 

Onderstaande afbeelding (uitsnede van een detailpagina over Tivoli Schouwburg) laat zien dat er 

automatisch gegevens worden ingeladen vanuit Wikipedia, Wikidata en Delpher.  
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4. Hoe kunnen de beloften van Linked Data worden ingelost? 

In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat Linked Data het mogelijk maakt om archieven en 

collecties beter te beschrijven, en gebruikers op verschillende manieren kan helpen om informatie te 

vinden. In dit hoofdstuk kijken we naar wat er organisatorisch en technisch voor nodig is om de 

beloften van Linked Data in te lossen. Een aantal punten kunnen zo worden toegepast, maar bij een 

aantal andere onderwerpen dient de sector eerst nog onderzoek te doen naar mogelijkheden en 

praktische toepassing. De beloften van Linked Data inlossen is dus nog zeker geen gesneden koek.  

 

Zoals in de inleiding werd aangegeven is dit document een stand van zaken waar we als Stadsarchief 

nu staan met het denken over Linked Data. De inhoud van dit hoofdstuk sluit daarbij aan, en is dus 

ook geen volledig overzicht. De onderwerpen worden op hoofdlijnen toegelicht, ieder onderdeel zou 

uiteraard tot in groter detail kunnen worden uitgewerkt.  

 

4.1 Wat hebben we al (en kan eventueel nog beter)?  

 

Datamodel 

Zoals in deel 2 aangegeven is heeft het Stadsarchief een datamodel ontwikkeld (zie de Blauwdruk 

Informatiehuishouding), gebaseerd op Linked Data principes en de Records in Contexts-Ontology 

(RiC-O, versie 0.2). Het is aan te bevelen om als instelling een eenzelfde traject te starten, om grip te 

krijgen op welke data en metadata er is, wat eraan komt en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Voor 

het Stadsarchief is RiC-O de meest logische keuze, voor andere domeinen zijn er andere ontologieën 

die daar meer op aansluiten. Deze afweging dient iedere organisatie zelf te maken, waarbij uiteraard 

wel gekeken kan worden naar hoe anderen het doen en daar een voorbeeld aan genomen kan 

worden. Het datamodel van het Stadsarchief is dus gepubliceerd en vrij te hergebruiken, het is mooi 

als meer organisaties hun uitwerking delen. Want alleen dan kan er in de sector een dialoog over 

worden aangegaan en gezamenlijk doorontwikkeld worden.  

 

Infrastructuur 

Onontbeerlijk is een infrastructuur die Linked Data faciliteert. Het Stadsarchief heeft ervoor gekozen 

om Linked Data als basis te nemen voor het nieuwe collectiebeheersysteem. Anderen doen dat niet, 

maar vormen hun gegevens om vanuit een CBS naar een Triple Store. Voor beide opties is wel wat te 

zeggen, ook hier weer is het zaak om als instelling de voor- en nadelen van beide opties tegen elkaar 

af te wegen.  

 

Er zijn inmiddels een aantal vrij toegankelijke en laagdrempelige tools beschikbaar om bestaande 

metadata om te zetten naar Linked Data, metadata te standaardiseren en te koppelen. Deze tools 

dienen idealiter te kunnen worden gebruikt door mensen met weinig technische kennis, zodat ook 

kleine archiefinstellingen zonder technische medewerkers aan de slag kunnen. Het NDE heeft twee 

handige tools ontwikkeld. De eerste is de LD Wizard, waarmee data in een csv-bestand omgezet kan 

worden naar Linked Data en vervolgens gepubliceerd kan worden. Deze is nu in beheer bij het 

Platform Linked Data Nederland. De tweede is het eerdergenoemde Termennetwerk, waarin zo’n 

dertig terminologiebronnen verenigd zijn. Met de bijbehorende Reconciliation Service kan 

eenvoudig metadata uit collectiebeheersystemen gekoppeld worden aan termen uit de aangesloten 

terminologiebronnen. Deze tool is dus heel geschikt om metadata te standaardiseren en daarmee 

het datamodel te verrijken of te optimaliseren. Voor beide tools geldt wel dat er ook nog ruimte is 

voor doorontwikkeling, zo komt er vaak nog best wat handwerk bij kijken. Maar er is een hele mooie 

basis om vanuit verder te werken.  
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Verder is het zaak dat instellingen hun Linked Datasets open aanbieden aan de gebruiker, 

bijvoorbeeld op de eigen website en/of door aan te sluiten op aggregatie-initiatieven als het 

Datasetregister, dat door het Nationaal Archief wordt beheerd. De meer technische gebruiker weet 

zelf prima dergelijke sites op te sporen en te gebruiken. Voor de meer algemene gebruiker zijn er al 

een aantal overkoepelde platforms die thematisch data aggregeren aan aanbieden, zoals we bij 

Netwerk Oorlogsbronnen hebben gezien. Hoe meer organisaties aan Linked Data gaan doen en 

datasets open aanbieden, hoe vollediger die platforms ook met informatie gevuld zullen zijn en hoe 

vanzelfsprekender de gebruiker ze weet te vinden. 

 

Front-end 

De voorbeelden in de tekst laten zien hoe Linked Data in publiekswebsites in een simpele vorm 

aangeboden kan worden, en dus ook op de eigen website van instellingen zelf. Het tonen van 

koppelingen is technisch niet lastig, zie het voorbeeld van een ontwerp van de nieuwe website van 

het Stadsarchief hieronder. Alle blauwe onderdelen zijn relaties waar de gebruiker op kan klikken.  

 

 
Ook is het technisch mogelijk om als instelling, wanneer de metadata ook Linked Data zijn, een 

SPARQL-endpoint aan de gebruiker aan te bieden.  

 

Organisatie 

Beginnen met Linked Data vraagt uiteraard allereerst draagvlak en begrip in de organisatie. Meestal 

is er sprake van één of meerdere personen in een organisatie die het belang van een nieuwe 

ontwikkeling inzien en actief draagvlak gaan creëren onder collega’s. Bij het Stadsarchief is dat ook 

zo gegaan en er wordt veel tijd en energie in gestopt. Daarbij wordt vooral het belang van Linked 

Data voor de gebruiker onderstreept. In presentaties en workshops komt Linked Data op allerlei 

manieren en vormen langs, zodat medewerkers het vanuit verschillende invalshoeken leren kennen.  

 

Maar alleen kennis van nemen is voor een succesvolle implementatie niet genoeg. Er dienen 

medewerkers te zijn met de juiste competenties om Linked Data te maken, te beheren en gebruikers 

te helpen het te benutten. Aan de volgende rollen kan worden gedacht:  
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 Een metadataspecialist voor het maken en doorontwikkelen van het datamodel van de 

organisatie, coördinatie van acties op het gebied van het verrijken van metadata en het 

effect van Linked Data-toepassingen op de dagelijkse praktijk van het inventariseren van 

archieven in de gaten houdt en het aanpassen van werkprocessen en –instructies begeleidt.  

 Een technisch medewerker voor het gebruik van tools die nodig zijn om Linked Data te 

maken.  

 Een medewerker die ondersteunt in koppelingsacties, door handmatig controles uit te 

voeren. 

 Medewerkers dienstverlening dienen op de hoogte te zijn van op welke manier van Linked 

Data gebruik wordt gemaakt en tot uiting komt in de raadpleegomgeving. Om bijvoorbeeld 

uitleg te kunnen geven over het SPARQL-endpoint. Maar ook om te kunnen omgaan met 

vragen en feedback rondom Linked Data: wat doe je als iemand naar aanleiding van een 

query zegt “deze data klopt niet”? 

De rollen die nodig zijn vragen om nieuwe kennis en competenties, en die zijn niet zomaar in huis. 

Om dit te realiseren kan worden gedacht aan het inschakelen van inhoudelijk experts voor 

kennisoverdracht en het volgen van cursussen en opleidingen. Het Stadsarchief heeft beide gedaan.  

 

De investering die Linked Data vraagt is dus zeker niet alleen voor technische voorzieningen. Naast 

opleiding is het ook zaak dat de organisatie weet dat Linked Data geen eenmalige actie is. De eigen 

data blijft toenemen en ook in de buitenwereld zullen er nieuwe interessante bronnen en 

initiatieven bij komen waarmee koppelingen kunnen worden gelegd. Bij het Stadsarchief hebben we 

met de Blauwdruk bepaald hoe het datamodel eruit ziet en met de Roadmap Linked Data 

Optimalisatie wat voor extra koppelingen er gelegd gaan worden. In 2023 worden dergelijke acties 

voor nieuwe actieven en collecties in een nieuw werkproces vastgelegd.  

 

4.2 Wat moet er ontwikkeld worden?  

Er kan dus al veel op het gebied van Linked Data, maar zoals gezegd zijn er zeker nog een aantal 

onderwerpen die voor succesvolle landing van de techniek in de erfgoedsector onontbeerlijk zijn.  

 

Hoe ga je Linked Data ontsluiten? 

Er dient onderzocht te worden wat implementatie van Linked Data betekent voor de dagelijkse 

praktijk van het beschrijven van nieuwe archieven en collecties. Records in Contexts als 

beschrijvingsstandaard biedt een archiefinstelling de mogelijkheid om een hiërarchisch geordend 

(multilevel) archief op te nemen, maar dat hoeft dus nadrukkelijk niet meer en je kunt stellen dat dat 

ook niet meer gewenst is. Want er is ruimte gekomen om meer perspectieven in het netwerk weer 

te geven. Maar wat betekent dat multidimensionaal beschrijven voor de praktijk van het ontsluiten 

van archieven? Dus niet meer klassiek inventariseren, maar ‘netwerk’-inventariseren, wat veel meer 

object-georiënteerd is? En zou je met de kennis van nu dan ook de oude inventarissen met 

terugwerkende kracht willen bewerken? Ons antwoord is nu al volmondig: ja!  

 

Kijk nog eens naar het voorbeeld van het Andreas-archief, in deze graaf is de hiërarchie en 

overerving van informatie nog heel duidelijk zichtbaar.  
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Dit kan ook anders, we kunnen namelijk de roze bollen weghalen, wat we nu kennen als rubrieken 

en verzamelbeschrijvingen:  

 
De nodige gegevens van de rubriek/de verzamelbeschrijving slaan we vervolgens op als kenmerk bij 

de properties/attributen bij het Bestanddeel (de paarse bollen). Het voordeel daarvan is dat de 

gebruiker zoveel mogelijk metadata over het stuk bij het stuk zelf ziet, en dus de hiërarchie niet 

nodig heeft om het stuk te begrijpen. De relaties met de andere bollen bieden uiteraard wel de 

nodige contextgegevens, zoals wie de archiefvormer is. Rubrieken en verzamelbeschrijvingen 

worden bij verschillende soorten archieven op andere manieren toegepast. Het is wenselijk om een 

grondig onderzoek uit te voeren naar hoe die overerfbaarheid van contextgegevens kan worden 

geminimaliseerd.  

 

Bij het Stadsarchief merken we dat we voorzichtig deze kant al op aan het gaan zijn en er ook al heel 

kleine stappen in zetten. Dat komt door de migratie van het oude collectiebeheersysteem Scope 

naar het Linked Data gebaseerde Memorix Nexus, in combinatie met de ideeën die er zijn voor de 

nieuwe raadpleegomgeving. Op de nieuwe website worden bijvoorbeeld bestanddelen in de ‘boom’ 

weergeven, maar zijn ook op een eigen detailpagina te vinden. Kijk even naar de onderstaande 

verzamelbeschrijving. 

 

1 - 101 Rapporten van de directeur, 1820 -1823, 4 stukken 

    1, 1820 

    2, 1821 

    3, 1822 

    4, met bijlages, 1823 
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Inventarisnummer 1 heeft dan alleen ‘1820’ als metadata. Voor de gebruiker is het straks op de 

detailpagina van dit stuk compleet onduidelijk wat dit voor stuk betreft, er moet dan de detailpagina 

van de verzamelbeschrijving worden bekeken om de duiding te vinden. Daarom wordt nu de 

beschrijving van de verzamelbeschrijving gekopieerd naar de deelbeschrijvingen: 

 

1 - 101 Rapporten van de directeur 1820 -1823, 4 stukken 

    1, Rapporten van de directeur, 1820 

    2, Rapporten van de directeur, 1821 

    3, Rapporten van de directeur, 1822 

    4, Rapporten van de directeur, met bijlages, 1823 

 

Op de detailpagina ziet de gebruiker straks dat het om rapporten van de directeur gaat. En zo zitten 

we als Stadsarchief in veel meer denkprocessen die hierover gaan. En dat gaat dus enerzijds over 

welke aanpassingen gemaakt moeten worden om de oude archieven die in klassieke inventarissen 

beschreven zijn om te vormen naar multidimensionaliteit (want wat is dan bijvoorbeeld nog de 

betekenis van die verzamelbeschrijving als je gegevens kopieert naar de deelbeschrijvingen?), en 

anderzijds over hoe digitaal geboren archieven op de juiste manier, dus zonder verlies van relevante 

metadata, op te nemen. En dat laatste kan zoals we gezien hebben alleen in een multidimensionale 

setting.  

 

We zijn ons ervan bewust dat we met dergelijke acties wel behoorlijk wat redundantie in onze 

metadata creëren. De overerfbaarheid van informatie in de klassieke inventaris was juist om 

redundantie tegen te gaan, en in combinatie met publiceren van EAD werkte dat heel goed. Linked 

Data zorgt snel voor heel veel triples, en dat kan zeker als een nadeel worden aangemerkt. Het geeft 

nieuwe uitdagingen wanneer het gaat om performance en verwerkingstijd van je 

collectiebeheersysteem en website.  

 

En ook zien we in dat een dergelijk traject tijd, geld en menskracht vraagt om het denkproces te 

doorlopen en een plan te maken en uit te voeren om de bestaande metadata te verbeteren en om 

te zetten.  

 

Hoe ziet een gebruiksvriendelijke versie van de graaf eruit? 

We zagen eerder dat het relatief eenvoudig is om koppelingen in een website te integreren, en om 

een SPARQL-endoint aan te bieden. Wat er momenteel nog niet is is een gebruiksvriendelijke visuele 

weergave van de graaf. Er zijn een aantal voorbeelden9 online te vinden van graven waarmee het 

publiek kan zoeken, maar die zijn nog heel minimaal in zoekfunctionaliteit en het tonen van 

metadata en bijvoorbeeld scans. Om de graaf als een van de manieren van visualisatie (naast 

bijvoorbeeld de tabel, kaart of tijdlijn) aan te bieden dient er dus nog een ontwerpslag gemaakt te 

worden in functionaliteit en vormgeving.  

 

Hoe kan een niet-technisch persoon toch complexe Linked Data query’s maken? 

Het bevragen van een SPARQL-endpoint is fijn voor diegenen die zich deze querytaal eigen hebben 

gemaakt. Maar niet iedereen is daartoe in staat, en wil mogelijk wel complexe query’s maken. In het 

veld wordt er nu geëxperimenteerd met SPARQL Query Builders, omgevingen waarin mensen zonder 

technische kennis op een gebruiksvriendelijke manier een query kunnen maken. Onzichtbaar op de 

achtergrond draait dan de SPARQL-query. Eerder zagen we al het voorbeeld van SPARNATURAL. 

                                                           
9 Zie bijvoorbeeld de graaf van de New York Public Library: http://archives.nypl.org/terms/  

http://archives.nypl.org/terms/
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Querybuilders zijn nu in het stadium van prototypes, en dienen de overstap te maken naar 

standardversies die in publiekswebsites kunnen worden geïntegreerd. Uiteraard dient hiervoor wel 

gedegen gebruikersonderzoek te worden uitgevoerd.   

 

Hoe ga je om met backlinks? 

Een van de grootste beloften van Linked Data is dat de gebruiker kan wandelen door het netwerk. 

Maar momenteel kan die belofte nog niet echt worden ingelost, omdat relaties slechts één kant op 

zichtbaar en te volgen zijn. Wanneer een gebruiker nu bijvoorbeeld een link volgt naar de RKD 

Artists Thesaurus, dan komt diegene uit bij een detailpagina zoals onderstaand voorbeeld: 

 

 
 

Verschillende organisaties hebben naar deze pagina gelinkt. Maar de gebruiker ziet dat niet, in 

tegenstelling, de gebruiker loopt hier dood. Doodlopen terwijl er wel koppelingen zijn, dat is 

natuurlijk niet de bedoeling van Linked Data. De sector zal moeten uitvogelen hoe het omgaat met 

deze zogenaamde backlinkproblematiek: hoe weet je als instelling of aanbieder van een 

terminologiebron welke triples allemaal met jouw data gelegd zijn? En kun je die triples dan in de 

tegenovergestelde richting beschikbaar stellen aan de gebruiker? Of is dat iets dat alleen 

overkoepelende platforms met een aggregerende functie kunnen doen?  

 

De bedenker van Linked Data, Tim Berners-Lee, heeft dit probleem ook gesignaleerd. Vreemd 

genoeg is de handschoen nog niet echt opgepakt om dit goed op te lossen. Michaelis Stefaidakis en 

Ioannis Papadakis van de Ionan University Greece hebben hierover wel in 2011 een kort artikel 

geschreven, met een voorstel voor een framework om het backlinkprobleem op te lossen.10 Zij 

stellen dat Linked Data nodes in staat moeten zijn om externe referenties als backlinks op te nemen, 

op geautomatiseerde wijze door middel van een crawling service. Er zijn bij ons helaas nog geen 

concrete voorbeelden bekend van hoe hun theorie in de praktijk werkbaar is.  

 

Een ander idee is dat organisaties elkaar notificaties kunnen sturen van links die gelegd zijn, zodat de 

andere partij die links in tegenovergestelde richting kan opnemen. Het NDE heeft een opdracht 

gegeven aan Miel van de Sande (werkzaam bij Meemoo), om dit als onderdeel van het project 

                                                           
10 https://www.researchgate.net/publication/220751728_Linking_the_unlinked_data_through_backlinks  

https://www.researchgate.net/publication/220751728_Linking_the_unlinked_data_through_backlinks
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Erfgoedpod, uit te werken. Mogelijk speelt het Termennetwerk hierin ook een rol. In de loop van 

2023 wordt hierover gepubliceerd.  

 

Hoe kunnen digitaal geboren archieven in Linked Data aangeleverd worden? 

Soms zijn archieven al multidimensionaal gevormd, zoals het Andreas-archief. En zoals we in 

hoofdstuk 2 hebben gezien wringt dat met de huidige standaard van aanleveren (bijvoorbeeld 

TMLO) en hoe collectiebeheersystemen ingericht zijn. In dit hoofdstuk zagen we al dat er 

collectiebeheersystemen op de markt zijn gekomen die wel kunnen omgaan met 

multidimensionaliteit. De schakel dient dat dus ook aan te kunnen. TMLO is volledig hiërarchisch en 

dus niet geschikt (al wordt deze wel door het Stadsarchief gemapt op RiC-O om overdrachten die op 

korte termijn eraan komen te verwerken). MDTO biedt betere mogelijkheden. In deze 

aanleverstandaard is het mogelijk om een informatieobject te verbinden aan meer dan één 

aggregatie, door middel van het toepassen van de relatie ‘is onderdeel van’, die herhaalbaar is. 

MDTO heeft ook een RDF-ontologie, wat Linked Data toepassing mogelijk maakt. De volgende stap is 

om te testen hoe een archief als Andreas in MDTO gezet kan worden, en hoe de mapping naar 

Records in Contexts eruitziet. Het Stadsarchief pakt dit in de komende tijd op.  

 

Je kunt natuurlijk ook zeggen dat indien een bronsysteem MDTO niet ondersteunt er ook direct naar 

bijvoorbeeld Records in Contexts gemapt en aangeleverd kan worden. Ook deze optie dient nog 

praktisch te worden uitgewerkt. Dit staat op de activiteitenkalender van het Stadsarchief om op 

korte termijn uit te zoeken en daarover te publiceren. Het Stadsarchief is voor standaardisatie, en 

dus conformeren aan standaarden. Nu zien we dat gestimuleerd wordt dat bronsystemen TMLO of 

MDTO-conform zijn. Dat kan ook zo blijven, conformeren aan MDTO en mogelijk RiC hoeft elkaar 

niet in de weg te staan.  

 

Hoe ga je na een overstap op Linked Data aansluiten bij andere platforms? 

We hebben eerder gezien dat een aantal aggregerende platforms Linked Data gebruiken om 

informatie van instellingen in te laten, zoals Netwerk Oorlogsbronnen. Dus wanner je zelf als 

instelling aan Linked Data doet zit je bij hen goed. Maar andere platforms doen dat misschien (nog) 

niet, en wel nog door middel van het ophalen van EAD’s. Bij een volledige overstap naar Linked Data 

en multidimensionaal ontsluiten kunnen die niet meer gegenereerd worden. De vraag is nu hoe toch 

die aansluiting te blijven houden. Ook dit werkt het Stadsarchief de komende tijd verder uit.  
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5 Hoe verder met Linked Data? 

In het vorige hoofdstuk zijn er een heleboel zaken langs gekomen voor implementatie van Linked 

Data, van concrete tools tot onderzoeksonderwerpen. Een hele lijst aan onderwerpen om mee tot 

actie over te gaan: als instelling om eerste stappen te zetten op het gebied van Linked Data en als 

student, onderzoeker of leverancier om de suggesties voor nader onderzoek daadwerkelijk op te 

pakken. Dit stuk heeft tenslotte ook als doel om aan te jagen dat de sector in de actiestand komt: ga 

aan de slag!  

 

Als Stadsarchief gaan we de komende tijd verder met de doorontwikkeling van ons datamodel (de 

Blauwdruk), het verder standaardiseren en koppelen van onze metadata, de ontwikkeling en 

doorontwikkeling van het nieuwe collectiebeheersysteem (met leverancier Picturae), het ontwerp 

van de nieuwe raadpleegomgeving, met SPARQL-endpoint en Query Builder, met het testen en 

gebruiken van tools, het verder trainen van medewerkers, het uitzoeken van de mapping met 

MDTO, en meer. Ook volgen we natuurlijk de ontwikkelingen in de sector en de wetenschap op de 

voet. En we werken samen met andere partijen op dit gebied, zoals met de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam.  

 

Uiteraard blijven we over onze vraagstukken en bevindingen publiceren en presentaties geven. We 

zien dat alleen de sector samen de beloften van Linked Data kan waarmaken, we hoeven niet 

allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom delen we onze kennis en ervaringen actief met de 

buitenwereld. Maar het hoeft niet alleen van ons te komen, we roepen de sector nadrukkelijk op om 

ook kennis te delen. Over datamodellen, over tools, over vraagstukken en best practises, over alles 

wat in dit stuk langs is gekomen en meer. Bij het Stadsarchief hebben we behoefte aan 

gesprekspartners om wat betreft uitdagingen en vraagstukken dieper op de zaak in te gaan. In 

november 2022 vond op initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed een Linked Data Expertsessie 

plaats. De groep aanwezigen heeft toen een lijst gemaakt van onderwerpen waar nog vragen liggen. 

Het zou mooi zijn om aan de hand van deze lijst als sector gezamenlijk aan de slag te gaan met deze 

vraagstukken, en samen de diepte in te gaan. Bij deze dus een oproep om hier zeker nog een vervolg 

aan te geven. 

 

Ons advies wat betreft implementatie van Linked Data: gewoon beginnen, hoe klein dan ook. Een 

begrip opzoeken, een stuk lezen, een cursus volgen, eens kijken hoe een triple store werkt. 

Beantwoord je één vraag, dan komen daar meestal weer andere vragen voor in de plaats. En zo stap 

je in de rijdende trein van de ontwikkeling van Linked Data. We hebben ervoor gekozen om geen 

generiek stappenplan te maken, want Linked Data als techniek inzetten is voor iedere organisatie 

een ander soort proces, en afhankelijk van mensen en middelen.  

 

Tot slot nog een aanbeveling aan KVAN: stimuleer de ontwikkeling van Linked Data door er 

structureel aandacht aan te geven in alle lopende programma’s, zoals de Archiefdagen, 

kennissessies, de gesprekken over opleidingen die gevoerd worden, het life long learningprogramma 

en kijk of er een kennisproduct over opgesteld kan worden. Want voor sommigen is een dergelijke 

aanbeveling van de branchevereniging het zetje om met Linked Data aan de slag te gaan.  

 

 

 

 


