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artikel

Tien jaar
linked open data
Lukas Koster

Tien jaar nadat de term “linked data” werd geïntroduceerd door Tim BernersLee 1 lijkt het tijd te worden de balans op te maken van wat linked data voor
bibliotheken en andere erfgoedinstellingen heeft betekend en nog kan gaan
betekenen. Ik zal dit hier doen vanuit een persoonlijk historisch perspectief als
bibliotheektechnologisch professional, systeem- en databaseontwerper, datainfrastructuurspecialist, sociale wetenschapper, internetbewoner
en informatiegebruiker.
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‘Linked data’ is een set van universele
methoden om informatie uit verschillende
bronnen op het web aan elkaar te verbinden zodat er verrijkte of nieuwe informatie ontstaat en redundantie en dubbelzinnigheid van informatie wordt voorkomen.
Dit wordt bereikt door informatie weer
te geven als ‘triples’ (relaties tussen twee
objecten) in RDF (Resource Description
Framework), waarbij zowel de objecten
als de relaties worden gerepresenteerd
als URI’s (Unique Resource Identifier) die
verwijzen naar beschrijvingen daarvan op
het web.
‘Open data’ wil zeggen dat de betreffende informatie daadwerkelijk kan en
mag worden hergebruikt.

TE VROEG
Men kan vaststellen dat het idee ‘linked
data’ te vroeg kwam voor de bibliotheeken erfgoedwereld in het algemeen. De
meerderheid van bibliotheken, en met
name de openbare bibliotheken, bezat
eenvoudigweg niet de context en expertise om er iets zinvols mee te doen in de
toenmalige praktijk. Alleen grotere instellingen met voldoende expertise, technische staf en financiering waren in staat
linked data pilot projecten uit te voeren
en linked data diensten te implementeren,
zoals nationale bibliotheken, wetenschappelijke instituten, bibliotheekconsortia
en gerenommeerde erfgoedinstellingen.
Veel organisaties zijn bovendien afhankelijk van externe systeem-, database- en
contentleveranciers. Pas de laatste paar
jaar (vanaf 2014 ongeveer) wordt er serieus naar linked data gekeken door organisaties die een invloedrijke rol spelen
in de internationale bibliotheek- en erfgoedwereld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om grote commerciële systeemleveranciers als OCLC en Ex Libris, en nationale
en regionale koepelorganisaties zoals
Nationale Bibliotheken en Bibliotheek
consortia.
Mijn eigen eerste gebruik van de term
‘linked data’ is op het web gedocumenteerd, en wel in een blogpost gedateerd
19 juni 2009, getiteld ‘Linked Data for
Libraries’ 2, toen al meteen in relatie tot
‘bibliotheken’. Centraal in mijn betoog
stond de bewering ‘ data is relationships’,

hetgeen nog steeds volledig van toepassing is. De strekking van mijn verhaal was
vrij optimistisch, met een aantal technische en modelleringsinvalshoeken
(URI’s, RDF, ontology’s, content negotiation, etc.), waarvoor eenvoudig allerlei
oplossingen voorhanden leken te zijn.
In de praktijk bleek trouwens dat juist
over deze technische en modelleringsaspekten veel meningsverschillen bestaan
onder linked data theoretici en evangelisten. Dit soort noodzakelijke theoretische discussies zijn er vaak de oorzaak
van dat maar langzaam overeenstemming wordt bereikt over standaarden
en ‘best practices’, waardoor universele
praktische toepassingen ook langer op
zich laten wachten.
Ik werkte in die tijd al bij de Bibliotheek
van de Universiteit van Amsterdam (UvA),
met de verantwoordelijkheid voor een
aantal bibliotheeksystemen. Maar de
concepten die de basis vormen van linked data had ik al jaren eerder toegepast,
voordat de term ‘linked data’ bestond,
namelijk in de periode 2000-2002 bij het
inmiddels opgeheven NIWI (Nederlands
Instituut voor Wetenschappelijke
Informatiediensten) samen met mijn
toenmalige collega Niek van Baalen. Het
gaat in wezen dan ook eigenlijk om heel
elementaire en universele uitgangspunten die het leven van systeem- en databaseontwerpers en -beheerders een stuk
prettiger kunnen maken. Ons uitgangspunt was dat alles wat beschreven moest
worden een ‘ding’ of ‘object’ was met een
unieke ID, waaraan een ‘type’ of ‘concept’
werd toegekend (zoals persoon, publicatie, organisatie, e.d.). Afhankelijk van het
type kon het object een aantal attributen (zoals ‘naam’, ‘begindatum’, etc.) en
relaties met andere objecten hebben. De
objecten konden met verschillende tekstuele labels in specifieke talen worden
aangeduid. Dit alles geïmplementeerd in
een onafhankelijke relationele database,
met volledig losgekoppeld web-frontend gebaseerd op object-oriented software als tussenlaag. Deze aanpak was
een logisch antwoord op het probleem
de verschillende databases en informatiesystemen samen te voegen van de zes
voormalige KNAW-instituten die in het
NIWI waren gefuseerd 3 4.
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Helaas kwamen zowel onze conceptrelationele aanpak als het NIWI een paar
jaar te vroeg. De ideeën over systeemonafhankelijke concepten en relaties vielen nog niet in vruchtbare aarde, en de
tijd was ook nog niet rijp voor een interdisciplinair wetenschappelijk informatieinstituut. Uit het opgeheven NIWI is onder
andere het huidige Nederlandse dataarchiveringsinstituut DANS 5 voortgekomen, dat de activiteiten van het voormalige Steimetzarchief en het Nederlands
Historisch Data Archief heeft voortgezet.
Eén van de onderzoeksaandachtspunten
van DANS is tegenwoordig linked data.

(TIN) en mijn UvA-collega Roxana
Popistaşu een linked data pilot uitvoeren waarbij in de Aleph online catalogus van de UvA bij gevonden toneelteksten gerelateerde informatie over
opvoeringen van het betreffende toneelstuk getoond werd uit de TIN Adlib
Theatervoorstellingendatabase. Het doel
van deze pilot was om de meerwaarde
te laten zien van het door middel van linked data verrijken van zoekresultaten met
relevante informatie uit andere databases,
en daarnaast het blootleggen van knelpunten in de gebruikte data. Vooral het
ontbreken van universeel gebruikte iden-

2010 was ook het jaar dat ik voor het
eerst de SWIB-conferentie 7 (Semantic
Web in Libraries) bezocht. Het was de
tweede keer dat SWIB werd georganiseerd, en het was toen nog voornamelijk
een Duitstalige bijeenkomst voor een grotendeels Duits publiek. Inmiddels is SWIB
uitgegroeid tot één van de belangrijkste
internationale linked open data conferenties, die geheel in het Engels wordt
gehouden. Het bezoeken van linked data
conferenties als SWIB geeft vaak een
dubbelzinnig gevoel. Aan de ene kant zijn
de gepresenteerde projecten en discussies een bron van motivatie, maar aan de

“ Anno 2016 lijken de kansen voor een brede toepassing
van linked data in bibliotheken en andere erfgoed
instellingen langzaam maar zeker te keren.

Maar toen ik in 2009 met het begrip ‘linked data’ kennismaakte, ging dat er bij
mij uiteraard in als koek. In 2010 kon ik
in samenwerking met Ad Aerts van het
toenmalige Theaterinstituut Nederland

Voorbeeld Theater linked data pilot - Waiting for Godot.
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tifiers voor objecten, personen en onderwerpen bleek op dat moment een hinderpaal te zijn op de weg naar het succesvol
inzetten van linked data 6.

Frustraties

andere kant ook van frustratie, omdat na
terugkomst op de eigen werkvloer eens
te meer blijkt dat wat grote instellingen
in projectvorm kunnen doen in de alledaagse werkelijkheid niet mogelijk is. Met
name de afhankelijkheid van systeemleveranciers maakt het moeilijk als bibliotheek linked data te implementeren. In de
genoemde theatervoorstellingenpilot met
het Ex Libris bibliotheeksysteem Aleph
konden wij alleen gebruik maken van
JavaScript-addons in de HTML-pagina’s
van de userinterface, dus niet van aanpassingen in de interne systeemarchitectuur en de internationale bibliografische
MARC standaard.
Deze afhankelijkheid van leveranciers was
de directe aanleiding voor het het oprichten van de Linked Open Data Special
Interest Working Group (LOD SIWG) binnen IGeLU, de International Group of Ex
Libris Users 8. Doelstelling van deze groep
was en is de wereldwijde bibliotheeksysteemleverancier Ex Libris ertoe te bewegen linked data opties in hun systemen
in te bouwen. In het begin was het vrij
moeilijk om Ex Libris het nut hiervan te
doen inzien, maar na vijf jaar is het eindelijk zover dat het bedrijf officieel een
‘Linked Data Collaboration Program’ 9 is
gestart, waaraan ook de Bibliotheek van
de Universiteit van Amsterdam meedoet.

artikel

BIBFRAME basis-schema.

meer en meer interessant om niet alleen
wetenschappelijke publicaties als onderzoeksoutput aan te bieden, maar ook de
gerelateerde informatie over onderzoeksprojecten, onderzoeksdata, procedures,
netwerken etc. In 2012-2013 heb ik in dit
kader een pilot uitgevoerd om de wetenschappelijke publicaties die uit de repository van de Universiteit van Amsterdam
geharvest worden in de Ex Libris Primo
Discovery index voor de UvA te koppelen aan gerelateerde informatie in de
Nederlandse Nationale onderzoeksrepository NARCIS 15, die sinds enige tijd
onder beheer is van het eerder genoemde
DANS. In NARCIS is een beperkte
subset beschikbaar van ‘Verrijkte
Publicaties’, waarin alle beschikbare

onderzoeksinformatie aan elkaar gelinkt
is 16. De betreffende publicaties kunnen
ook as linked data/RDF worden opgevraagd. Helaas was het enige bruikbare
resultaat van die test het toevoegen van
een uitgaande link naar auteursinformatie in NARCIS. Het verwerken van URIs en
linked data was en is nog niet beschikbaar
in Primo. Dat gaat nu veranderen in het
kader van het genoemde Ex Libris Linked
Data Collaboration Program.
Maar ook als men wel de beschikking
heeft over software die gericht is op het
opslaan en verwerken van linked data en
RDF is dat niet voldoende om ook daadwerkelijk informatie uit verschillende
bronnen aan elkaar te knopen. Dit bleek

Naast de activiteiten van de LOD SIWG
hebben hier uiteraard ook parallelle ontwikkelingen in de bibliotheekwereld
toe bijgedragen, zoals het BIBFRAMEproject 10 van de Library of Congress en
de linked data activiteiten van de concurrent OCLC 11.
Het BIBFRAME project heeft betrekking
op het als linked data opslaan van bibliografische data in RDF, als vervanging van
het internationale bibliografische MARCformat. OCLC richt zich voornamelijk op
het publiceren van WorldCat- en ‘authority’-informatie als linked data via URI’s en
het beter vindbaar maken daarvan voor
search engines als Google door middel
van schema.org 12. Bij het opslaan als linked data zou in principe gebruik gemaakt
kunnen en moeten worden van elders als
linked data gepubliceerde informatie, met
name van ‘authority’ files als VIAF 13 en
LoC Vocabularies 14.
Het gebruiken van elders gepubliceerde
data is uiteraard het eigenlijke doel
van het toepassen van linked data, met
name om eindgebruikers extra relevante
informatie te bieden over onderwerpen
waarin men geïnteresseerd is zonder dat
men vergelijkbare zoekacties in andere
systemen moet uitvoeren. Voor academische bibliotheken is het bijvoorbeeld

Voorbeeld NARCIS Verrijkte Publicaties.
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uit een andere pilot bij de UvA op het
gebied van linked data en onderzoeksinformatie, met de open source linked data
onderzoeksinformatietool VIVO 17. Hieruit
kwam naar voren dat de in het interne
onderzoeksinformatiesysteem van de universiteit beschikbare data niet goed en
volledig genoeg waren voor de beoogde
nieuwe functionaliteit. Het bijhouden
van de onderzoeksinformatie was altijd
slechts gericht geweest op het zo goed
mogelijk monitoren en publiceren van de
onderzoeksoutput, met name in de vorm
van wetenschappelijke publicaties.
Anno 2016 lijken de kansen voor een brede
toepassing van linked data in bibliotheken en andere erfgoedinstellingen langzaam maar zeker te keren, in ieder geval
in mijn eigen praktijk. De Bibliotheek van
de Universiteit van Amsterdam is partner
in het Ex Libris Linked Data Collaboration
Program voor de Discovery track. De term
‘linked data’ komt steeds meer voor in
officiële beleidsstukken van de universiteitsbibliotheek.

tien jaar later
Terugkijkend op tien jaar linked data en
bibliotheken kan geconcludeerd worden,
dat een succesvolle toepassing afhankelijk is van de stand van zaken in het volledige ecosysteem van informatieverwerking in de erfgoedwereld. Hierbij zijn
binnen individuele organisaties vijf randvoorwaarden belangrijk, die ik hier voor
het gemak met Engelse termen aanduid:
business case, tools, data, workflow en
lifecycle.
Business case: voor het toepassen van
linked data moet een organisatie altijd
een business case hebben. Linked data is
geen doel op zich. Men wil bijvoorbeeld
een nieuwe dienst leveren of bestaande
werkzaamheden efficiënter uitvoeren,
waarbij linked data een bruikbaar instrument is. Het kan bijvoorbeeld gaan om
het presenteren van geïntegreerde onderzoeksinformatie, het leveren van achtergrondinformatie over het ontstaan van
kunstwerken, of het eenvoudigweg niet
meer redundant opslaan van identieke
informatie in diverse databases.
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Tools: de software die men
gebruikt moet geschikt zijn
voor linked data. Publiceren
als RDF, een SPARQL endpoint onderhouden, externe
linked data via URI’s verwerken,
data in een triple store opslaan. Als men
eigen software ontwikkelt en onderhoudt is daarvoor aparte expertise nodig.
Bij gebruik van externe software is men
daarvoor afhankelijk van de leveranciers.
Data: eigen interne maar ook van anderen afkomstige data moeten beschikbaar
en geschikt zijn voor het publiceren en
gebruiken als linked data. Aandacht voor
de eigen informatie-infrastructuur en
interoperabiliteit is daarbij onontbeerlijk.
Teveel gericht zijn op individuele systemen met gesloten databases en dataformats vormt hiervoor een belemmering.
Workflow: werkprocessen moeten aangepast zijn aan het verwerken van linked data. Bestaande werkprocessen zijn
gericht op de bestaande doelstellingen,
functionaliteit en systemen. Aangezien
dat alles verandert bij het toepassen van
linked data zullen ook procedures, functies en taakverdelingen moeten worden
aangepast. Men zal met name rekening
moeten gaan houden met gebruik, continuïteit en betrouwbaarheid van interne
en externe linked data-bronnen.

1 https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.
html
2 http://commonplace.net/2009/06/linked-datafor-libraries/
3 http://www.slideshare.net/lukask/concepts-andrelations-2595603
4 http://www.niekvanbaalen.net/swiftbox/
5 http://www.dans.knaw.nl

Lifecycle: nieuwe tools, data-infrastructuren en workflows dienen voor de lange
termijn in de organisatie verankerd te
worden. Het is belangrijk aan te sluiten
bij bestaande standaarden en ‘best practices’ en indien mogelijk deel te nemen
aan samenwerkingsverbanden zoals open
source communities, bibliotheekconsortia
en gebruikersgroepen. Voor de komende
jaren verwacht ik dat er een aantal standaarden en initiatieven op het gebied van
linked data tot wasdom komen die individuele bibliotheken, archieven en musea
de mogelijkheid bieden aan te sluiten als
men concrete toepassingen op het oog
heeft , zoals de eerder genoemde nieuwe
diensten of efficiencyverbeteringen.

6 http://commonplace.net/2011/03/missinglinks/
7 http://swib.org
8 http://igelu.org/special-interests/lod
9 http://www.exlibrisgroup.com/default.
asp?catid={916AFF5B-CA4A-48FD-AD54-9AD2ADAD EB88}&details_type=1&itemid={32854FAFB28B-4C4D-B87C-B673A844985E}
10 https://www.loc.gov/bibframe/
11 https://www.oclc.org/developer/develop/linkeddata.en.html
12 http://schema.org/
13 http://viaf.org/
14 http://id.loc.gov/
15 http://www.narcis.nl/
16 http://www.narcis.nl/search/coll/vpub/Language/
nl
17 http://www.vivoweb.org

