
Samen delen, 
samen spelen 

David Weinberger
 

Zegt dat bibliotheken een zwart gat zijn
Dat ze onvindbaar zijn

Maar ook dat ze onmisbaar zijn
En dan wel specifiek op het gebied van 

betekenisgeving

Betekenisgever in je eigen lokale gemeenschap
De bibliotheek is geen losliggende container

Ze is verbinder en betekenisgever 
van wat belangrijk is

Gooi je data open
En de data van alle partijen om je heen 

Laat het verbinden met elkaar
En geef betekenis

Laat dingen ontstaan die je zelf niet kunt 
voorzien

Er ligt een infrastructuur van LOD
Je kunt data open stellen

Je kunt data linken
Er toepassingen mee bedenken

Hack-a-LOD!
Stop er energie in

En wees de verbinder
Wees de betekenisgever
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In dit artikel geven we aan wat Linked Open Data (LOD) is 
en vooral: waarom organisaties, in het bijzonder bibliotheken, 
hun data zouden moeten openstellen en aan elkaar verbinden.

meer informatie
The digital shift >
Reinventing Invention >
Hack-a-LOD >
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http://www.thedigitalshift.com/2014/09/digital-libraries/let-the-future-go
https://www.youtube.com/watch?v=bKgAmYizOMQ&feature=youtu.be
http://www.hackalod.com/


Samen delen, samen spelen

Informatie: 
een uitdijend universum

De snelheid van informatie neemt 
exponentieel toe. We leggen meer vast dan we 
ooit kunnen terugzien, online delen we meer 
dan ooit en meer dan ons lief is. Nu zelfs 
alledaagse voorwerpen data gaan verzamelen 
zien we een Internet of Things ontstaan, 
slimme dingen welteverstaan. We leven 
kortom in een oneindig uitdijend informatie-
universum en dat vraagt om een andere 
omgang met data.

Als kennisinstituut is de bibliotheek van 
oudsher opslagplaats en toegangspoort 
tegelijk. De behoefte aan structuur en orde is 
menig informatieprofessional niet vreemd. 
We slaan dingen op, zetten ze netjes weg 
volgens een bepaalde indeling zodat we ze 
later precies daar kunnen terugvinden. 

In de fysieke wereld werkt dat principe heel 
goed. Het is nodig bovendien, want de fysieke 
ruimte die we hebben om dingen op te slaan, 
heeft natuurlijk grenzen. Maar online is de 
opslagruimte vrijwel onbeperkt. We kunnen 
oneindig blijven uitbreiden, en we slaan met 
de minuut meer informatie op. Waar moeten 
al die gegevens heen? Wat moeten we ermee, 
en vooral: hoe kunnen we dat ooit nog 
 ordelijk en gestructureerd opslaan?

Nou. Dat kan niet. Omarm de chaos, want dat 
is wat de informatie-biotoop ons nu te bieden 
heeft. 

Onmisbaar maar onvindbaar

David Weinberger stelt dat de toekomst van 
bibliotheken niet zal worden geschreven door 
bibliotheken. Ook niet door een andere partij 
overigens, want de informatiezee is inmiddels 
zo alomvattend dat geen enkele partij meer 
het primaat op kennis heeft. Informatie raakt 
steeds meer met elkaar verknoopt, waardoor 
een wereldomspannend kennisnetwerk ont-
staat met data van overheid, bedrijven, wiki’s 
en blogs, data van bibliotheken, musea en 
archieven. 

Momenteel zijn bibliotheken, of liever: hun 
data, nauwelijks vindbaar op het web. Volgens 
Weinberger zijn de bibliotheken een zwart gat 
op het internet . Wat doet iemand die online 
wil verwijzen naar een boek, die meer wil 
weten over de inhoud van dat boek, of over 
de schrijver? Er is niet één logische plek om 
dan naartoe te gaan. Dus gaan mensen naar 
Google (Books), Bol.com, Wikipedia. Deze rol 
zouden bibliotheken kunnen, nee moeten 

oppakken. Ze moeten ervoor zorgen dat de 
informatie die bibliotheken hebben bewaard 
en verrijkt goed wordt benut. Weinberger zegt: 
“Who else is going to do it, and do it in a way 
that puts the public’s interest first?”

Aan de andere kant zijn bibliotheken nog 
altijd aanwezig in de lokale gemeenschap, 
ondanks de snelle afname van het aantal 
fysieke vestigingen. De bibliotheek heeft van 
oudsher de functie van kennisplaats en het 
imago van een betrouwbare partner. Waarom 
dan niet de bibliotheek als digitale verbinder 
in de lokale context? De bibliotheek kan ver-
schillende partijen samenbrengen en de 
digitale voedselketen op gang brengen. 
Denk aan een gedeelde, digitale infrastructuur 
waarin digitale content wordt gedeeld, 
en waarin betekenisvolle toepassingen worden 
gecreëerd. Het gezamenlijk open zetten van 
data, het verbinden van content en het bieden 
van een betekenisvolle context, is een rol voor 
de bibliotheek van de toekomst. Een rol die ze 
nú moet pakken.

Linked data

Het internet is nu ons collectieve geheugen 
dat toegang biedt tot enorme hoeveelheden 
data. Het wil niet zeggen dat we altijd alles 
kunnen vinden, maar die kant gaat het wel op. 
Ontwikkelingen zoals het semantisch web 
(zie pag. 3) zullen daar aan bijdragen. 
Zo maken Google en Facebook bijvoorbeeld 
gebruik van een graph, ofwel een wolk met 
knooppunten (data) en de verbindingen daar-
tussen (ook data). Een computer snapt echter 
niet hoe het ene stukje data verbonden is met 
een ander stuk. Dat moeten we expliciet aange-
ven door ook de link te benoemen. 
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Semantisch web

Om te begrijpen wat het semantisch web 
inhoudt, nemen we Google als voorbeeld. 
Google’s Knowledge Graph is een database 
met honderden miljoenen entiteiten 
(mensen | plaatsen | dingen) en miljarden 
relaties daartussen. 

Gewone algoritmes werken via het matchen 
van zoekwoorden. Semantisch zoeken 
daarentegen neemt ook de context, de 
intentie van de gebruiker mee. Hoe? Door het 
vastleggen van de relatie tussen de entiteiten. 

Google vernieuwt voortdurend zijn 
algoritmes om bij te blijven met de nieuwste 
ontwikkelingen. Zo heeft ze met Humming-
bird een zoekalgoritme voor het semantische 
web. Hummingbird wordt gevoed door een 
steeds intelligentere Knowledge Graph.

 

De gedachte achter LOD is het vergroten 
van de vindbaarheid en het gebruik van 
datacollecties, om informatie te kunnen 
presenteren op elke plek waar men zoekt. 
Informatie komt naar de gebruiker toe in 
plaats van andersom. Zo zijn verschillende 
gedigitaliseerde collecties in één keer te 
doorzoeken en vindt de gebruiker meer dan 
in de afzonderlijke bronnen. Het mooie is 
dat er lokaal gerichte toepassingen gemaakt 
kunnen worden, met content uit verschillende 
bronnen.

Open data

Behalve gelinked moeten de bronnen liefst ook 
open zijn. Open betekent in dit geval:
a. publiek toegankelijk
b. door computers leesbaar
c. vrij voor (her)gebruik en (her)distributie 

Het komt erop neer dat de informatie niet in 
losse, van elkaar afgescheiden containers moet 
blijven zitten, maar dat we de informatie kun-
nen delen. Daarvoor is het nodig de barrières 
voor hergebruik zoveel mogelijk op te heffen 
en te werken met open standaarden. 

Linked Open Data: 
een drielagenmodel

Het openstellen en linken van data kent in 
feite drie stappen: 
1) het openstellen van bronnen uit 
 beeldbanken, e-depots en dergelijke
2) het ontsluiten van bronnen door het 
 toevoegen van betekenisvolle links
3) het gebruiken van de verrijkte data 

Elke bron kan in principe opengesteld worden. 
De data blijven dan staan waar ze staan. 
In plaats van nieuwe opslagplaatsen worden 
er unieke links gecreëerd van elk data-element 
in de bron, die weer te linken zijn aan andere 
bronnen. 

De waarde van een nieuwe bron (stap 2) wordt 
bepaald door de mate waarin de brondata te 
linken zijn aan andere bronnen. Dat hangt 
af van de kwaliteit van de bron en van de 
kwaliteit van de links.

Stap 3 is het beschikbaar stellen van deze ver-
rijkte data: laat zien wat je hebt. Wanneer je je 
data opent voor de wereld, worden er toepas-
singen ontwikkeld die je niet had 
voorzien. Mensen maken rare, creatieve 
verbindingen in hun hoofd, tussen bestaande 
elementen, en die verbindingen geven 
betekenis aan henzelf, en daarmee ook aan 
hun eigen lokale gemeenschap, waar dan 
ook ter wereld. De bibliotheek zal daarmee niet 
zelf de toekomst bepalen of uitvinden, maar 
laat dit anderen doen.

Samen delen, samen spelen
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Durven loslaten

Cocreatie vraagt om een andere houding, een 
omslag in de organisatiecultuur. Het vraagt om 
het loslaten van het idee dat je controle moet 
houden over het gebruik van je collectie. 
Het vraagt om een welwillende houding die 
open staat voor kennis van buitenaf, van 
amateur-experts, van de community. 
Accepteer dat anderen open data combineren 
en gebruiken op hun eigen manier. 
Stel anderen in staat om ‘toekomst’ uit te 
vinden, precies dát is de rol van de bibliotheek 
in het alomvattende kennisnetwerk. 
Niet langer de waarheid in pacht hebben, niet 
zelf de expert hoeven of willen zijn, maar het 
faciliteren van de community, van gebruiker 
om zelf kennis te maken. 

Eekhoorn

En dat een toerist die bij de Sint Jan staat in 
Den Bosch via jouw app informatie krijgt over 
een eekhoorn in ‘het bos’, ja, dat zal ook 
gebeuren. Laat je verrassen. Daarmee zijn we 
bij een ander sterk punt van de bibliotheek 
aangeland: serendipiteit. Vergroot de kans op 
toevallige ontmoetingen. 

Ga samen delen & samen spelen 
en nodig vooral veel anderen uit!

Cubiss Dataspace

Een landschap ontgonnen
Het is nogal een uitdaging om je goed te kunnen 
voorstellen waarom je iets met LOD moet doen 
als bibliotheek. Daarom een metafoor.

Als Cubiss hebben we een stuk grond ontgonnen 
om huizen op te kunnen bouwen. Een mooi 
stukje land. We hebben daarbij gebruik gemaakt 
van de laatste infrastructurele technieken: er ligt 
een fijn elektriciteitsnetwerk, er is een zandweg, 
een riool, waterleiding. 

Tijdens de Hack-a-LOD, een hackathon specifiek 
gericht op het gebruik van Linked Open Data, 
hebben we laten zien dat de ontgonnen grond 
gebruikt kan worden voor toepassingen, 
namelijk er kunnen huisjes op gebouwd 
worden. Dat hebben we laten zien. Het waren 
kleine huisjes, die in korte tijd werden neergezet 
door de ontwikkelaars. Nog lang niet af, maar 
zij lieten wel de potentie zien van het mooie 
stukje ontgonnen grond.

De bibliotheek heeft de mogelijkheid om daar 
ook huizen te bouwen. Er is geen plan, geen 
welstandscommissie. Alles is mogelijk. Het huis 
kan zo groot of klein zijn als je wilt, en het kan 
gebouwd worden samen met wie je maar wilt. 
Je kunt ook kamers reserveren voor partijen om 
mee samen te werken, als je niet samen wilt 
bouwen. 

Als je kamers of huizen specifiek wilt inrichten, 
dan zul je wel moeten zorgen dat je de ‘content’ 
in het huis krijgt. Lees: dat je de specifieke 
digitale collectie van een partij gaat openstellen 
via LOD. En dat je daarmee de kamer kunt 
inrichten. Het mooie is dat de kamer ook 
automatisch verder gevuld zal worden met 
content uit andere bronnen, die gelinkt zijn aan 
de jouwe. Je hoeft dus nooit precies te weten hoe 
je kamer of huis er uitziet. Daarbij is het ook 
mogelijk dat bezoekers hun eigen spullen 
meenemen, en in je kamer achter laten.

Je kunt een rol spelen, als bibliotheek, in het 
netjes neerzetten van alle spullen. Om de 
kwaliteit te bewaren van alle content. Staan 
dingen op de juiste plek? Hebben ze de juiste 
betekenis of omschrijving?

Er worden zo verbindingen gecreëerd. En als je 
dat lokaal gericht gaat toepassen, dan lever je 
als bibliotheek toegevoegde waarde in je eigen 
lokale omgeving.

Je bent dus vrij om iets te gaan doen op deze 
onontgonnen grond, als je dat ziet zitten. 
Als dat niet het geval is, dan hoeft dat niet.

Samen delen, samen spelen
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