'Aaibaar erfgoed'
Janneke van Kersen
Hoe zorg je ervoor dat, met name in de informatiemaatschappij van
de toekomst, het culturele erfgoed van een land beschikbaar én
toegankelijk blijft? De Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland kreeg 4
jaar geleden de opdracht om daar naar te kijken en kwam uit bij
Open Archives Initiative (OAI), een laagdrempelig, open source en
daarmee democratisch protocol, oorspronkelijk ontwikkeld ten
behoeve van het elektronisch publiceren. In onderstaande bijdrage
beschrijft Janneke van Kersen de werking van OAI en laat zien dat
OAI het mogelijk maakt om metadata van instellingen te oogsten en
toegankelijk te maken zodat het aaibaar erfgoed vanzelf (virtueel)
binnen eenieders handbereik komt.
DE AAIBARE VIRTUELE WERELD
Open source-protocol speelt rol bij digitalisering cultureel erfgoed
(Eerder verschenen in: Open Magazine, 21 maart 2004)
Menig bezoeker van een tentoonstelling neemt na afloop een catalogus mee. Door het kopen
van de catalogus neem je in feite de objecten en hun verhaal een beetje mee naar huis.
Internet en nieuwe gebruikerstoepassingen zullen het voor een breed publiek mogelijk maken
op deze manier erfgoed te koesteren. De toenemende verwevenheid van technologie met ons
dagelijks leven, door toegangsgereedschappen waaronder zoiets gewoons als een mobiele
telefoon, vraagt om nieuwe oplossingen voor cultureel erfgoed die een breed hergebruik ervan
mogelijk maken. Een veelvoud van kleuren is maar nauwelijks voldoende voor het schetsen van
onze virtuele toekomst als het gaat om toegang tot culturele informatie. De context zal worden
bepaald door het perspectief van de gebruiker. Het informatie-aanbod zal zo vormgegeven zijn
dat het onafhankelijk van hoedanigheid, plaats en tijd voor ieder soort gebruik geschikt zal zijn.
Hoe kunnen culturele instellingen nu aan deze verwachtingen voldoen? De visie die hier de
afgelopen jaren op ontwikkeld is, is er een van contextualisering. Waaruit die context nu precies
moet bestaan en hoe die zich moet verhouden tot de door de erfgoedinstellingen beheerde
objecten en de toegang daartoe, is echter nog geen uitgemaakte zaak. Wat wel zeker is, is dat
de informatie over de objecten van de instellingen beschikbaar en toegankelijk zal moeten zijn.

DRASTISCHE VERANDERING
Toekomstvoorspellingen gebaseerd op onderzoek en ervaringsgegevens maken duidelijk dat op
korte termijn veel te verwachten valt van open source software, alternatieve presentatiemodellen, ontsluitingsmethodieken, XML-technologie voor toegang, ontsluiting en uitwisseling
van data, leerobjecten, gaming, virtuele gemeenschappen, p2p, realtime collaboration en
uiteindelijk het semantisch web. De toepassing van de nieuwe technieken zal het culturele
kennislandschap de komende tien jaar drastisch doen veranderen [noot 1].
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Vier jaar geleden kreeg de Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland de opdracht het cultureel
erfgoed van Nederland een plaats te geven in de informatiemaatschappij van de toekomst. Een
veelheid aan reeds bestaande initiatieven en presentaties zou gebundeld moeten worden. Zo
zou er een representatief digitaal overzicht van het bezit van musea, archieven, archeologie,
monumentenzorg en bibliotheken ontstaan [noot 2].
Gaandeweg werd duidelijk dat ondersteuning van initiatieven, danwel het samenbrengen van
reeds gedigitaliseerde erfgoedinformatie niet voldoende is. Centraal gestuurde oplossingen
bieden nog geen garanties voor een goede toegankelijkheid. De basis voor goed ontsloten
erfgoed ligt bij de erfgoedinstellingen zelf die als kennisbeherende instellingen verantwoordelijk
zijn voor de authenticiteit en kwaliteit van de aangeboden informatie. Een belangrijke
voorwaarde om erfgoed deel uit te laten maken van de kennismaatschappij van de toekomst is
vooral een virtuele infrastructuur die het applicatieniveau overstijgt.
De technologische ontwikkelingen maken het nodig dat er op een andere manier met informatie
wordt omgegaan. Delen moet centraal staan. Deze conclusie is niet alleen geldig voor
Nederland. Ontwikkelingen en visies in de richting van informatiedelen zijn ook waar te nemen
in initiatieven in andere Europese landen en daarbuiten. Basis voor de infrastructuur moeten
erfgoedbronnen zijn die gestandaardiseerd beschreven en open toegankelijk zijn. Deze bronnen
zullen de bouwstenen vormen voor een virtueel netwerk op grond waarvan allerhande
informatiediensten in de toekomst ontwikkeld kunnen worden voor diverse gebruikersgroepen
[noot 3].

TOEGEVOEGDE WAARDE
Voorbeelden van erfgoedprojecten die bijdragen aan de infrastructuur en een nationaal karakter
hebben, worden in de verschillende erfgoedsectoren uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld
museum.nl, museumkennis, de woonOmgeving, KICH, het Geheugen van Nederland en de
Cultuurwijzer. Voor al deze projecten geldt dat ze vanuit het perspectief van hergebruik en
toegankelijkheid bekeken zouden moeten worden en beoordeeld naar hun toegevoegde waarde
voor een virtuele infrastructuur [noot 4].
Voor een te ontwikkelen nationale infrastructuur is duurzame toegankelijkheid van het digitale
erfgoed van levensbelang. De inrichting van betrouwbare repositories [noot 5], grote
dataverzamelingen van gevalideerde informatie, zal voor grote instellingen haalbaar zijn.
Bovendien moet het inrichten van een dergelijk datadepot samenhangen met de werkprocessen
van de instelling. Het in te richten virtuele repository kan, omdat het blijft groeien, als een
steeds evoluerende basisvoorziening gezien worden. Instellingen bepalen zelf welk deel wel en
welk deel niet vrij toegankelijk is. Kleinere instellingen kunnen voor gemeenschappelijke,
centrale of gedeelde oplossingen kiezen [noot 6].
Natuurlijk moet de inrichting van een repository beantwoorden aan eisen in de zin van
duurzaamheid, toegankelijkheid en hergebruik. In ieder geval moet de informatie
gestandaardiseerd en duurzaam toegankelijk opgeslagen worden om zo in de toekomst
bereikbaar en raadpleegbaar te blijven. Hierbij moet ook aandacht zijn voor migratie- en
emulatieproblematiek. De gedistribueerde repositories zouden dusdanig opgeslagen en voorzien
van metadata moeten zijn dat beantwoord kan worden aan het geschetste perspectief van
hergebruik in een 'genetwerkte' omgeving voor verschillende soorten toepassingen.
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HERGEBRUIK
Het streven van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is daarom het ontwikkelen van een nationale
open informatiearchitectuur waarbij de nadruk ligt op het zodanig beschikbaar stellen van data
dat hergebruik mogelijk is. Bij voorkeur worden deze data door erfgoedinstellingen als
kennisinstituten zelf beheerd. Zo komen ook de authenticiteit en validiteit van de data niet in
het gedrang. En komen gebruikers juist op die plaatsen waar ze goede informatie willen halen
niet bedrogen uit. Met andere woorden: er komen gedistribueerde repositories beschikbaar die
voorzien zijn van dusdanige metadata dat ze voor ieder hergebruik geschikt zijn.
De huidige generatie informatiesystemen van erfgoedinstellingen is echter lang niet altijd in
staat tot het bieden van een toegang tot de informatie die hergebruik mogelijk maakt. De reden
waarop Digitaal Erfgoed Nederland het gebruik van het Open Archives Initiative [noot7] [noot
8] aanbeveelt moet gezien worden in het licht van deze openbare toegankelijkheid. Open
Archives Initiative (OAImhp) is een laagdrempelig, open source en daarmee democratisch
protocol, oorspronkelijk ontwikkeld ten behoeve van het elektronisch publiceren. Het maakt het
mogelijk om metadata van instellingen te oogsten en daarna toegankelijk te maken. Iedere
instelling wordt in deze gedachtegang leverancier van informatie. Daarnaast worden
dienstverleners onderscheiden. Dit kunnen de instellingen zelf zijn, maar ook samenwerkende
instellingen of marktpartijen.
Toepassen van OAI betekent dat de data van instellingen zich bevinden op een van buitenaf
toegankelijke server. Hierbij is het mogelijk aan te geven door wie de data 'geoogst' mag
worden. De gegevens zijn opgeslagen als XML, raadpleegbaar via het http-protocol en
beschreven volgens een gestandaardiseerde set van afspraken. Een van de geaccepteerde
afsprakensets is de Dublin Core-standaard [noot 9]. Een set van afspraken waar in de erfgoed
veel gebruik van wordt gemaakt om een gemeenschappelijk gegevensaanbod te kunnen
genereren. Dublin Core bestaat uit vijftien basiselementen waarmee de metadata voor een
erfgoedbron vastgelegd kunnen worden. Verder maakt het OAI-protocol het mogelijk steeds een
aantal argumenten aan de dataverzameling in de repository mee te geven dat duidelijk maakt
wanneer en of er wijzigingen plaats hebben gevonden. De technische laagdrempeligheid en de
adoptie van het Dublin Core-format maken OAI als protocol bruikbaar voor het grootste deel
van de Nederlandse erfgoedinstellingen.

SEMANTISCHE DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is zoals opgemerkt van belang. Duurzaamheid naar vorm en inhoud wordt
bereikt door gebruik te maken van XML dat immers platform- en gegevensonafhankelijk is.
Natuurlijk is het niet zo dat door het streven naar een gestandaardiseerde toegang en opslag
van gegevens alle problemen zijn opgelost. OAI lost slechts een formeel ontsluitingsprobleem
op. Ook inhoudelijk zal er echter gewerkt moeten worden aan een goede toegang tot de
gegevens, die bovendien voor eenieder herkenbaar is en blijft. Deze semantische duurzaamheid
moet bereikt worden door gemeenschappelijk te hanteren begrippenapparaten zodat ontsluiting
van inhoudelijk zeer verschillende gegevensbestanden mogelijk wordt.
Er zijn vele pogingen om reeds bestaande trefwoordenlijsten en thesauri aan elkaar te koppelen
[noot 10]. Duidelijk is dat er een strategie ontwikkeld moet worden om een geïntegreerde
verzameling erfgoed te kunnen beschrijven. Thesauri, woordenlijsten en formele
woordsystemen (zoals CIDOC crm [noot 11], een ontologie voor cultureel erfgoed) zullen
hierbij van groot belang zijn. Om het perspectief van het semantisch web binnen handbereik te
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laten komen zou de informatie van de verschillende kennisdomeinen met behulp van XML
namespaces of in RDF uitgedrukt moeten worden. Het moet namelijk wel duidelijk zijn uit welk
kennisdomein de aangeboden informatie afkomstig is.
OAI kan een uitgangspunt vormen voor een infrastructuur die in ieder geval inzicht biedt in de
culturele rijkdom van Nederland. Verstandig gebruik van standaarden zowel op syntactisch als
semantisch niveau moet leiden tot een basis waarmee niet alleen een mooie applicatie
ontwikkeld kan worden, maar waarmee toekomstig hergebruik en duurzaamheid van
erfgoedinformatie ook verzekerd is. Gebruik van cultureel erfgoed met bijvoorbeeld mobiele
telefoons, pda's en combinaties met GPS-systemen of binnen communities kan zo ondersteund
worden. Als de basisinformatie toegankelijk is, dan komt aaibaar erfgoed vanzelf binnen
eenieders handbereik.

NOTEN
1.

www.digicult.info/pages/index.php - The future of digital heritage. Ook het onderzoek
dat in het kader van CATCH en MultimediaN wordt verricht zal helpen deze
toekomstverwachting in te vullen.

2.

Alles uit de kast (Cultuurnota en verschillende beleidsbrieven OCenW).

3.

Zie Common Information Environment, CHIN, Europese conferentie 'strategies for a
european area of digital cultural resources', Lund initiatief.

4.

Hiervoor loopt een door DEN uitgezet onderzoek.

5.

Repository is het begrip waarmee binnen het in dit artikel beschreven OAI-protocol een
dataverzameling wordt aangeduid. Dit moet onderscheiden worden van een registry in
de zin van E-depot wat samenhangt met het hele werkproces van de instelling en de
duurzame opslag, beheer en hergebruik van informatie binnen de organisatie.

6.

In Noord-Brabant is een internetproject met kleine musea uitgevoerd die hun data in
een centrale OAI repository hebben opgenomen. Deze informatie is nu integraal
raadpleegbaar via het collectie-onderdeel van de Cultuurwijzer.

7.

www.openarchives.org

8.

Artikel: DEN collecties en Open Archives Initiative

9.

http://dublincore.org/

10. http://jodi.ecs.soton.ac.uk/?vol=1&iss=8
11. http://cidoc.ics.forth.gr/
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