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Titel 



De Waar-vraag - pilot geocoderen 

• Data-analyse van de huidige geografische metadata in de portal 
Oorlogsbronnen 

• Een praktische manier vinden om de door Oorlogsbronnen geharveste 
metadata te geocoderen en te verrijken 

• Onderzoek welke geocoders (GeoNames API, Historische Geocoder) 
en welke geothesauri (Geonames, TGN, BAG) gebruikt kunnen worden: 

• Met de resultaten moet zoeken op plaats verbeterd zoeken en het moet 
mogelijk worden om “hiërarchisch” geografisch te zoeken 

• Presentatie op kaart moet mogelijk zijn 

  



Over Metadata 

• Heterogene metadata van musea, archieven en bibliotheken 

• Dublin Core 

• 4 velden waarin mogelijk geografische informatie staat 
• DC: Coverage 

• DC: Title 

• DC: Description 

• DC: Subject 

Analyse van opbrengst en kwaliteit 



Geocoderen? 

• Van naamsaanduiding naar eenduidige identifier (liefst URI) 

• Den Haag => http://sws.geonames.org/2747373 

• In automatisch proces via geocoder - bijv. GeoNames API of 
Historische Geocoder (erfgeo.nl) 

• Resultaat zowel identifier als aanvullende informatie, bijvoorbeeld 
coördinaten 

• Automatisch proces lost 60 tot 80 procent op. 

• Overige 20 tot 40 procent lastig, regelmatig geen of meerdere 
resultaten. 

http://sws.geonames.org/2747373
http://sws.geonames.org/2747373
http://erfgeo.nl


URI’s vs Plaatsnamen - Live Demo! 

• 10 plaatsnamen 

• Geocoderen met GeoNames API (groen = 1 resultaat, geel = meerdere 
resultaten, rood = geen resultaat) 

• En dan nog eens, maar met URI’s 

• Moraal van het verhaal… 



Wat kun je ermee? 

• Importeer de verrijkingen in je eigen Collectie Management Systeem 

• Gebruik de verrijkingen om geografische zoekvragen mogelijk te 
maken of te verbeteren 

• Gebruik de verrijkingen voor kaartpresentatie 

• Krijg toegang tot Linked Data Web: collectiedata makkelijker te 
verbinden met andere data (collecties, wetenschappelijke data, 
verrijkingen) 

• Wordt beter gevonden in geaggregeerde sets (Oorlogsbronnen, 
Europeana, DiMCoN, Digitale Collectie) 























Meer info 
 

• http://www.oorlogsbronnen.nl/netwerk-oorlogsbronnen 

• http://www.oorlogsbronnen.nl/nieuws/de-oorlog-op-zijn-plaats-
pilotproject-geocoding-afgerond 

• https://github.com/NetwerkOorlogsBronnen/pilot-geocoderen 

• http://www.islandsofmeaning.nl/false-positives-bij-geocoderen-
oorlogsbronnen/ 

• Contact: menno@islandsofmeaning.nl en A.vannispen@niod.knaw.nl 
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