
Workshop erfgoeddata startsein voor digitale samenwerking 
 
Wie in korte tijd een solide basis wil leggen om tot internationale cross-disciplinaire 
samenwerking te komen, doet er goed aan zich een week ‘te laten opsluiten’.  
 
Heidi Berkhout 
 
Met welke methode kun je migrantenerfgoeddata verzamelen, duurzaam digitaal  bewaren en 
bevraagbaar maken voor uiteenlopende groepen belangstellenden?  Deze vraag stelden historica Marijke 
van Faassen en digitaal historicus Rik  Hoekstra zichzelf. Het antwoord was even eenvoudig als 
doeltreffend: ze  organiseerden de vijf-daagse workshop Migrant (R)e-collections.  
 
Onconventioneel 
Marijke van Faassen: “Het Lorentz Center stelde een locatie en  organisatorische ondersteuning ter 
beschikking. We werden uitgedaagd om een  onconventioneel programma te bedenken, bedoeld om 
bruggen te slaan tussen  verschillende disciplines. Zo stonden in de workshops niet de sprekers  
centraal, maar het punt dat aan het eind van de week bereikt moest zijn om  verder te kunnen met het 
grotere doel: dat alle betrokkenen meerwaarde  ontlenen aan het resultaat en dat veel mensen er gebruik 
van kunnen maken.”  Rik Hoekstra vult aan: “Er was veel ruimte voor interactie in subgroepen en  van 
elke deelnemer werd continu een actieve inbreng verwacht.”  
 
Duurzaam toegankelijk 
De workshop werd opgezet met Australische partners van de Digital Humanities  Group Western Sydney 
University en Curtin University en het Centre for  Global Heritage and Development Leiden. De workshop 
had dertig deelnemers  uit Nederland, Australië, Engeland, België en de VS, die samen de vier  
domeinen geesteswetenschappen, computerwetenschappen, cultureel erfgoed en  de 
migrantengemeenschappen vertegenwoordigden. Samen bogen ze zich over de  vraag: welke methode 
brengt het verspreid bewaarde, schriftelijke en  materiele, erfgoed van migranten zo bij elkaar, dat de 
onderzoeksgegevens  digitaal duurzaam toegankelijk zijn?  “De deelnemers kwamen tot de conclusie dat 
er behoefte is aan een ‘digitale  marktplaats van data’, waar aanbod en vraag over cultureel erfgoed bij  
elkaar komen. We willen het erfgoed niet op een fysieke locatie bijeen  brengen. Met zoveel 
uiteenlopende en internationaal verspreide collecties en  even zovele eigenaars, zou dat praktisch 
onhaalbaar zijn,” aldus Van  Faassen. Hoekstra: “Ook werd duidelijk dat er geen overkoepelend systeem  
moet komen. De data blijven op zichzelf staan en gaan niet op in een nieuw  systeem. Wel worden ze 
aan elkaar gekoppeld, waardoor de data doorzoekbaar  worden.”  
 
Start is gemaakt  
Met gereedschappen als Linked Data en Timbuctoo zijn de basisvoorwaarden  aanwezig, maar er is ook 
methodologische ontwikkeling nodig. Aan dit laatste  wordt verder gewerkt met de workshoppartners aan 
de inhoudelijke kant en met  het digital humanities ontwikkelteam van het Huygens ING, de Semantic  
Web-groep van de VU en Web Information Systems-groep van TU Delft aan de  technische kant.  
 
lorentzcenter.nl 
  

E-data & reasearch Jaargang 11 nummer 3 / juni 2017

E-data & reasearch Jaargang 11 nummer 3 / juni 2017




