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 CATCH Meeting bij IISG 
In samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het project team van 
HITIME, nodigt de organisatie van CATCH u uit voor de CATCH Meeting die gehouden zal worden op 
vrijdag 26 maart 2010  te Amsterdam. De meeting begint om 12.00 uur en is toegankelijk voor alle 
geinteresseerden. De locatie is het IISG, Cruquiusweg 31 in Amsterdam (http://www.iisg.nl).  De 
uitnodiging en het programma zijn bijgevoegd. 
  
Achtergrond HITIME- Historical Timeline Mining and Extraction 
Er is een schat aan informatie in verschillende vormen over de vakbondsbeweging in de periode 
1850-1940, onder meer bestaand uit biografieen, brieven, en ander persoonlijk materiaal. HITIME 
heeft als doel een software tool kit op te leveren voor geschiedkundig onderzoek. Deze zal 
grootschalige analyse van de links tussen mensen, beroepen, locaties, evenementen en 
gedachtenstromingen mogelijk maken, om een helder beeld te scheppen van het sociale netwerk van 
de vakbondsbeweging. De toolkit zal ook bruikbaar gemaakt worden voor generieke historische text 
mining. 
  
Registratie is gratis. Om te registreren, klik hier: 
(http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_838GVG).  
Contact: CATCH secretariaat; NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek- 
Exacte Wetenschappen  
E-mail: catch@nwo.nl   
www.nwo.nl/catch   
 

 CATCHPlus bij Clarin- Big Grid Infrastructure Landscape Workshop 
Op 8 maart 2010 hebben CLARIN en Big Grid gezamenlijk een workshop georganiseerd om het 
infrastructuur landschap in Nederland in kaart brengen. Deze landschapsbeschrijving moest een beeld 
geven van reeds beschikbare en mogelijke diensten en omgevingen voor wetenschappers en erfgoed. 
Doel was, nadrukkelijk vanuit praktische voorbeelden en toepassingen, sleutelfactoren en behoeftes 
te identificeren. CATCHPlus heeft daarbij een overzicht geschetst van het eigen ‘diensten landschap’, 
en is in wat meer detail ingegaan op één case: de vocabulaire dienst. 
 
Bekijk hier de presentatie die gegeven werd door Hennie Brugman.  
 

 CATCHPlus bij EuropeanaConnect: Persistent Identifier Meeting 
Op 17 en 18 februari 2010 heeft CATCHPlus deelgenomen en bijgedragen aan de EuropeanaConnect 
ERDS (Europeana Resolution Discovery Service) meeting bij de Deutsche National Bibliothek  in 
Frankfurt.  
Doel van deze meeting was het gezamenlijk formuleren van requirements voor de te ontwikkelen  
Europeana “meta-resolver” voor de diverse soorten persistente identifiers, die in gebruik zijn bij 
deelnemende instellingen.  
CATCHPlus kreeg daarbij de gelegenheid te rapporteren over eigen ervaringen bij het formuleren van 
requirements vanuit het Cultureel Erfgoed en de Audiovisuele sector, over de oplossing die binnen 
CATCHPlus is gekozen en geïmplementeerd, en over een aantal toepassingtrajecten. 
Bekijk hier de presentatie die gegeven werd door Hennie Brugman.  
 

 Bekijk de CATCHPlus agenda voor de komende maanden op de website: 
http://www.catchplus.nl/ 



_________________________________________________________________________________ 
  

 CATCH Meeting at IISG  
In collaboration with the International Institute of Social History (IISG) and the project team of 
HITIME , the organization of CATCH would like to invite you to the CATCH Meeting to be held on 
Friday, 26 March 2010 in Amsterdam. This meeting starts at 12.00 and is open to any interested 
party. The location is the IISG at Cruquiusweg 31 in Amsterdam (http://www.iisg.nl).  The 
invitation and programme are attached.  
 
Background HITIME- Historical Timeline Mining and Extraction 
There is a wealth of information in different forms about the labour movement during the period 1850-
1940, which includes biographies, letters and other personal material. HITIME aims to provide a 
software tool kit for historical research. This will enable a large-scale analysis of the links between 
people, professions, locations, events and schools of thought in order to create a clear picture of the 
labour movement’s social network. The tool kit shall also be made suitable for generic historical text 
mining.  
HITIME is a project of the Tilburg University and the International Institute of Social History. 
 
There is no registration fee. Please click (http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_838GVG) 
here to register.  
Contact: CATCH secretariat ;  NWO - Netherlands Organisation for Scientific Research – Division 
Physical Sciences 
E-mail: catch@nwo.nl   
www.nwo.nl/catch   
 

 CATCHPlus  at  Clarin- Big Grid Infrastructure Landscape Workshop  
On March 8, 2010, CLARIN and Big Grid together organized a workshop to sketch the Dutch ICT 
infrastructure landscape. Such a landscape description gives an overview of available and possible 
services and environments for scientists and cultural heritage.  
The aim was to identify key factors and needs, by explicitly focusing on practical examples and 
applications.  
 
CATCHPlus presented an overview of its own ’service landscape’ and discussed one specific case in 
more detail: the vocabulary service. 
 
You can find Hennie Brugmans presentation here .  
 

 CATCHPlus bij EuropeanaConnect: Persistent Identifier Meeting 
On February 17-18, 2010, CATCHPlus participated in and contributed to the EuropeanaConnect 
ERDS (Europeana Resolution Discovery Service) meeting at the German National Library in Frankfurt. 
Aim of this meeting was to jointly formulate requirements for the Europeana “meta resolver” for the 
different kinds of persistent identifiers in use with participating institutions.  
 
CATCHPlus had the opportunity to report on their experiences with formulating requirements from 
Cultural Heritage and Audiovisual domains, on the solution that CATCHPlus has chosen and 
implemented and on a number of application pilots. There was a lot of interest in the solution offered. 
 
View the presentation held by Hennie Brugman  here.  
 
Look at the CATCHPlus agenda for the coming months on the website: 

http://www.catchplus.nl/ 
 
 


