
Open Data 



“…Wij dienen ieders recht op informatie en 
geven inzicht in het verleden van ons land…”  

“…Openbaarheid: van Informatie op Orde naar 
Informatie Actief Openbaar…”  

http://www.nationaalarchief.nl/organisatie/missie 



www.nationaalarchief.nl/openbaarheid-toegankelijkheid 



Nieuwe computer Philips P-1400 in werking gesteld bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat ; ir. Van de Kerk stelt computer 
in gebruik , 2.24.01.05 925-3423 licentie CC-BY-SA 



Tegenover elke fysieke bezoeker staan 170 
(unieke) digitale bezoekers  

Belang om (in eerste instantie) je eigen digitale 
basis goed op orde te krijgen    







Definitie(s) 
Informatie die:  
• Vrij beschikbaar is 
• Toegankelijk is  
• Herbruikbaar is 

Informatie die:  
• Op ‘t web 
• Gestructureerd 
• Open Formaat 
• API (application programming interface) 
• Linked Data 



2008 



2010 



flickr Badges by poolie (Flickr) 

Periode 10-2008/04-2009 
• 1.078.000 views 

• 1916 commentaren 

• 6852 tags 

  & 

vertalingen, notes, links, website-traffic  



wikipedia nametag by breahn (Flickr) 

Periode 09-2010/12-2010 
• 52% adoptatiegraad 

• 31% internationaal  

• 1 photo op Wikipedia werd 500 x vaker 
bekeken vergeleken met ons ‘traditionele’ 
platform  

• 0,14% van het totaal van onze 
afbeeldingen zorgen voor hetzelfde aantal 
bezoekers (ca. 2.000.000) als ons 
‘traditionele’ platform 





2012 



5300 afbeeldingen van ‘t Nationaal Archief op Wikimedia 
waarvan er ca. 45% worden hergebruikt op Wikipedia 

Lemma Johan Cruijff, 12 van de 20 afbeeldingen uit de Anefoset 



Twee winnende ‘apps’  

http://tijdbalk.nl http://www.frontwise.nl/lab/histagram/ 



Wat hebben we al echt aan open data 
Foto’s fotopersbureau Anefo 1959-1989 > 142000 
beelden 
Foto’s Collectie WOI > 2800 beelden 
Kaartcollectie  4.VEL > ca. 680 stuks  
Kaartcollectie 4.ZHPB2 > ca. 690 stuks 

 
Beschikbaar onder CC-BY-SA (content) en CC0 
(metadata) 
Bereikbaar via een Open Search API 
Output is XML van metadata plus verwijzing naar een 
jpeg 1280 x 1280 pixels / 72 dpi afbeelding 
Beschrijving, fotograaf, datum, locatie,  trefwoorden 

 
 

 Randvoorwaarden andere collectieonderdelen 
(archieven, indexen) op koers 

 
www.gahetna.nl/opendata 

Amerikaanse kolen voor Nederland. Het lossen in de Rotterdamse haven, 
2.24.01.05 914-7421 licentie CC-BY-SA 



90 %  

CCO 

CCO 

98,2 % CCO / PD 

CCO  

PD 

ca 40 % CC-BY-SA 

PD 

CC-BY-SA 



Kinderen met pen en papier in de schoolbank in de klas. [1937]. Plaats onbekend, Wiel van der Randen, SFA001001739, No known copyright restrictions  



Thank You by mandiberg (Flickr)  
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