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Wetenschappelijke kennis centraal ontsloten

E - DATA &
RESEARCH

vangoghworldwide.org
faciliteert onderzoek
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Nieuwsbrief over
data en onderzoek
in de alfa- en gammawetenschappen.
E-data & Research verschijnt
drie keer per jaar en wordt
mogelijk gemaakt door:
CentERdata, CLARIAH, DANS,
KNAW Humanities Cluster,
de Koninklijke Bibliotheek,
ODISSEI en het Rijksmuseum.

INHOU D
2
KansenKaart laat zien
of afkomst uitmaakt

Van De Slaapkamer (links) zijn via vangoghworldwide.org naast de catalogusgegevens van het schilderij ook een uitgebreid tentoonstellingsoverzicht, verwijzingen naar correspondentie en technische data en foto’s te vinden, zoals het werk in strijklicht (rechts).
Credits: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Dankzij een intensieve samen-
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Henk Wals, directeur
DANS: “Samen onderzoekers faciliteren”

werking heeft iedereen online
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Ook deze datasets zijn
sinds kort beschikbaar

van de bekendste negentiende-
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Van Ossenbruggen pleit
voor meer samenwerking
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Winnaars RDNL Dataprijs
2020 op een rij

toegang tot onderzoeksinformatie over kunstwerken
eeuwse Nederlandse schilder

Vincent Van Gogh. Maarten Heerlien

Het oeuvre van Vincent van Gogh telt zo’n 2000
werken, verspreid over museale en particuliere
collecties wereldwijd. Om het onderzoek naar
zijn schilderijen en werken op papier beter te
faciliteren, lanceerden het RKD (Nederlands
Instituut voor Kunstgeschiedenis), het Van Gogh
Museum en het Kröller-Müller Museum afgelopen november vangoghworldwide.org, een online
platform met wetenschappelijke kennis en informatie over de werken van de schilder.
De behoefte aan één centrale plaats voor deze
kennis is groot, aldus Marjon van Schendel, pro-

jectleider van Van Gogh Worldwide. “Er wordt
nog steeds veel onderzoek gedaan naar Vincent
van Gogh en er zijn regelmatig nieuwe ontdekkingen met betrekking tot diens werk, denk aan
de recente vondst van de locatie waar hij zijn laatste werk Boomwortels schilderde. Dit nieuwe
platform is een inspiratiebron voor verder kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek voor
kunsthistorici, handelaren, verzamelaars en andere geïnteresseerden.”

Centrale rol Linked Open Data

Qua doelstelling is het platform vergelijkbaar
met de al sinds 2008 bestaande Rembrandt Database, eveneens beheerd door het RKD. Technisch
zit Van Gogh Worldwide anders in elkaar. Van
Schendel: “Samen met Spinque en het Netwerk
Digitaal Erfgoed is een infrastructuur ontwikkeld die voldoet aan de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA), met een centrale rol
voor Linked Open Data. Partners stellen hun data
beschikbaar conform het Linked Art-model. Binnen het platform worden de collecties verbonden

en verrijkt, bijvoorbeeld met koppelingen naar de
Van Goghbrieven (vangoghletters.org) en naar
data die het Rijkserfgoedlaboratorium van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikbaar stelt. De bronsystemen van de deelnemende
instellingen blijven in deze architectuur verantwoordelijk voor de inhoud van de data.”

Online raadplegen

De eerste versie van Van Gogh Worldwide werd
gerealiseerd met steun van het Mondriaan Fonds
en de Vincent van Gogh Stichting en bevat werken van de kunstenaar in Nederlandse collecties,
zo’n 1100 in totaal. Van deze werken zijn de
objectgegevens, briefverwijzingen, herkomst,
tentoonstellings- en literatuurgegevens en materiaaltechnische informatie te raadplegen. Afbeeldingen worden met behulp van de iiif-standaard
beschikbaar gesteld. De partners hebben de
ambitie om vanaf dit jaar ook werken uit buitenlandse publieke en particuliere verzamelingen
toe te voegen.
vangoghworldwide.org

Op weg naar één European Open Science Cloud (EOSC)
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Tijd besparen met online
CLARIAH-tool SASTA

FAIR in de praktijk: FAIRsFAIR
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Gastcolumnist Klous:
“Laat mens én machine
aansluiten op behoeften”

FAIRsFAIR is een driejarig
Horizon 2020-project voor de
implementatie van de European Open Science Cloud.
Het project loopt tot maart
2022, maar er zijn al handvatten en tools beschikbaar.

E-data & Research liever
(tijdelijk) op een ander
adres ontvangen?
Geef wijzigingen door via
edata@dans.knaw.nl.

Scan deze
QR-code met een
smartphone om de
website van E-data
te bezoeken.
edata.nl

Gerard Coen

FAIRsFAIR staat voor Fostering Fair
Data Practices in Europe. Het is een
samenwerking tussen 22 partners,
waaronder 5 Nederlandse: SURF,
Sparc Europe, Dutch Techcentre
for Life Sciences, Universiteit van
Amsterdam en projectcoördinator
DANS. Samen richten zij zich op
praktische oplossingen om onderzoeksgegevens te laten voldoen aan

de FAIR-principes. Het project loopt
nog ruim een jaar, maar er zijn al
resultaten beschikbaar.

Beschikbare handvatten

Eén van de resultaten is F-UJI, een
tool voor het automatisch beoordelen van de FAIRness van onderzoeksdata. Een tweede tool is FAIRAware, een zelfevaluatie om onderzoekers de FAIR-principes beter te
leren begrijpen om daarmee de
waarde en impact van hun onderzoeksdata te verhogen. Daarnaast
heeft het project een Synchronisation Force om de toepassing van
de FAIR-principes te vergroten. Zo
worden bijvoorbeeld workshops
georganiseerd met andere Europese

projecten, EOSC Working Groups
en onderzoeksinfrastructuren. Ook
begeleidt FAIRsFAIR digitale archieven bij het behalen van de CoreTrustSeal-certificering.

Groeiende community

Naast deze concrete tools groeit ook
de Nederlandse gemeenschap van
organisaties en professionals die de
FAIR-principes in de praktijk toepassen. Zo wordt bijvoorbeeld het
implementeren van de principes in
het Nationaal Open Science Plan genoemd, hebben onderzoeksfinanciers NWO en ZonMw richtlijnen
voor FAIR-datamanagement en
werkte de LCRDM-taakgroep Fair
enabling organisations aan het defi-

niëren van stelregels waarmee een
organisatie kan worden beoordeeld
op de mate van het faciliteren van de
FAIR-principes.
Ook de komende maanden werken
de partners verder aan het realiseren
van de brede acceptatie van de
FAIR-methoden binnen en buiten de
European Open Science Cloud.
fairsfair.eu
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