
DONDERDAG 17 NOVEMBER 2016 n 12.00 – 18.00 UUR

NETWERKDAG
Onderwerp: Bronnen zonder grenzen
Locatie: THT in de Tolhuistuin n IJpromenade 2 n Amsterdam
Deelname is kosteloos, registratie is verplicht  via info@oorlogsbronnen.nl. Graag onder vermelding 
van uw keuze bij de parallelle sessies (II EHRI of III WarSampo).

WESTERBORK, HOLLAND. CAMP COMMANDANT GEMMEKER WITH HIS SECRETARY AND HIS DOG (SOURCE: YAD VASHEM, PHOTO ARCHIVE, FA29_170, JERUSALEM)

Tweede Wereldoorlog-bronnen over Nederland kom je niet alleen in Nederlandse 
erfgoedcollecties tegen. Ook internationale collecties zoals die van Yad Vashem, 
het Imperial War Museum en de National Archives and Records Administration (NARA)
bevatten bronnen met betrekking tot Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Een van 
de sessies tijdens de NOB-netwerkdag geeft een impressie van dit materiaal. Ook worden
twee internationale projecten over het bijeenbrengen van digitale bronnen in een portal
belicht. Hoe doe je dat en wat kan een portal onderzoekers, archivarissen en het publiek
bieden? Dit vergt de nodige samenwerking.

PROGRAMMA
12.00 – 13.00 u     Lunch en registratie

13.00 – 13.10 u     Welkom door Puck Huitsing, programmadirecteur Netwerk Oorlogsbronnen

13.10 – 13.30 u     Presentatie Netwerk Oorlogsbronnen door Edwin Klijn, programmamanager

13.30 – 14.30 u     Plenaire sessie
                                  SESSIE I: UIT GOEDE BRON VERNOMEN
                                   Voorbeelden van WO2-bronnen over Nederland in internationale archieven en 
                                   adviezen voor slim zoeken. 
                                   Spreker: Eric Hennekam, zoekspecialist/docent/schrijver

14.30 – 15.00 u     Pauze

15.00 – 16.00 u     Parallelle sessies
                              SESSIE II:  EHRI – A DIGITAL INFRASTRUCTURE - A HUMAN NETWORK
                                   Het Europese project European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) ontwikkelt
                                   een digitale infrastructuur voor en over Holocaustbronnen die zich wereldwijd in 
                                   archieven bevinden. Daarnaast faciliteert het een netwerk voor onderzoekers,
                                   archivarissen en andere geïnteresseerden. Conny Kristel verzorgt een algemene 
                                   introductie waarin de nadruk ligt op internationale samenwerking, zowel binnen EHRI 
                                   als daarbuiten. Hierna worden twee belangrijke onderdelen van het project 
                                   gepresenteerd. Annelies van Nispen gaat in op het gebruikersonderzoek (usability testing)
                                   dat vanaf het begin centraal staat in de inrichting van de infrastructuur. Veerle Vanden 
                                   Daelen vertelt over de uitdagingen die zij tegenkomt in de samenwerking met Holocaust
                                   bronnen-beherende-instellingen in Europa en daarbuiten. Zij geeft inzicht in EHRI’s 
                                   werkwijze om informatie over bronnen in het portaal te integreren. 
                                   Meer informatie over EHRI
                                   Sprekers: Conny Kristel, projectdirecteur EHRI/senior onderzoeker NIOD
                                   Annelies van Nispen, EHRI/informatiespecialist collecties/archivaris NIOD
                                   Veerle Vanden Daelen, EHRI /adjunct-algemeen directeur en conservator Kazerne Dossin

                              SESSIE III:  LINKED DEATH – WARSAMPO DATA SERVICE AND SEMANTIC PORTAL 
                              FOR PUBLISHING LINKED OPEN DATA ABOUT THE SECOND WORLD WAR HISTORY
                                   This talk presents the WarSampo system for publishing collections of heterogeneous, 
                                   distributed data about the Second World War on the Semantic Web. WarSampo is based
                                   on harmonizing massive datasets using event-based modeling, which makes it possible to 
                                   enrich datasets semantically with each other’s contents. WarSampo has two components:
                                   First, a Linked Open Data (LOD) service ‘WarSampo Data’ for Digital Humanities (DH) 
                                   research and for creating applications related to war history. Second, a semantic 
                                   ‘WarSampo Portal’ has been created to test and demonstrate the usability of the LOD 
                                   service. The WarSampo Portal allows both historians and laymen to study war history 
                                   and destinies of their family members in the war from different interlinked perspectives. 
                                   Published in November 2015, the WarSampo Portal had some 20.000 distinct visitors
                                   during the first three days, showing that the public has a great interest in this kind
                                   of applications.
                                  More information on WarSampo

                                   Lecturer: Prof. Eero Hyvönen, director Helsinki Centre for Digital Humanities (Heldig) 
                                   and scholar at the University of Helsinki and Aalto University

16.00 – 16.45 u     Slotpresentatie door Prof.dr. Herman Pleij, cultuurhistoricus

16.45 – 17.30 u     Borrel

                                  Meer informatie over de sprekers

                                          NETWERK OORLOGSBRONNEN zORgT VOOR EEN VERBETERDE DIgITAlE TOEgANg  TOT 
                                           DE VERSpREIDE WO2-cOllEcTIES EN fuNgEERT AlS INfORMATIEpuNT VOOR DE OORlOgS-
                                           ERfgOEDSEcTOR Op HET gEBIED VAN DIgITAlE cOllEcTIE-ONTSluITINg. NOB WORDT gEfAcIlITEERD
                                           DOOR HET NIOD INSTITuuT VOOR OORlOgS-, HOlOcAuST EN gENOcIDESTuDIES.
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