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Site visit Nationaal Archief en Gemeentemuseum Den Haag
Maandag 24 oktober heeft de Begeleidingscommissie een bezoek gebracht aan het Nationaal Archief en het
Gemeentemuseum Den Haag. In het Nationaal Archief demonstreerde Henny van Schie hoe met Scratch4All
gezocht kan worden in gedigitaliseerde handschriften. Vervolgens legde Lambert Schomaker uit hoe Monk, het
systeem achter Scratch4All, werkt. De Begeleidingscommissie was onder de indruk en benieuwd naar de
mogelijkheden om deze toepassing na afloop van het CATCHPlus-project draaiende te houden. De laatste
maanden van het project zal daar de meeste aandacht naar uit gaan.
In de middag vervolgde de commissie het programma bij het Gemeentemuseum in Den Haag waar directeur
Benno Tempel in zijn welkomstwoord benadrukte hoe CATCHPlus verschillende werkprocessen binnen het
museum had beïnvloed en dat de resultaten in het beleidsplan zijn opgenomen. Erfgoedinstellingen zijn
terughoudend om beschrijvingen van collecties naar buiten te brengen als ze nog niet af zijn, of onvolledig.
Projectleider Vincent de Keijzer toonde vervolgens hoe in het MuseumPlus-project het samenwerken aan
beschrijvingen makkelijker kan, waardoor collecties eerder beschikbaar komen voor de eindgebruikers.

Site visit Beeld en Geluid en RCE
Donderdag 19 januari bracht de Begeleidingscommissie een bezoek aan Beeld en Geluid en aan het RCE. Bij
Beeld en Geluid heeft Johan Oomen het project Multiply gepresenteerd, dat is voortgekomen uit het CHOICEproject, waarbinnen een tool is ontwikkeld die automatisch trefwoorden suggereert aan documentalisten. Naar
verwachting zal eind juni een demonstratieversie van het Documentalist Support System opgeleverd worden. In
de middag deed de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) verslag van de Document Checker. De Document
Checker is een tool waarmee semantische entiteiten aan tekstdocumenten kunnen worden gekoppeld, waarmee
vervolgens in die documenten kan worden gezocht. Hennie Brugman presenteerde vervolgens uit naam van NCB
Naturalis de resultaten van de Value Checker waarmee de inhoudelijke compleetheid en correctheid van tabellen
wordt gecontroleerd.

De Begeleidingscommissie
op bezoek bij het RCE.

 Stakeholdersmeeting Persistent Identifiers (9 febr)
Op 9 februari vond er een Stakeholdersmeeting plaats over Persistent Identifiers. De Persistent Identifier Dienst is
één van de resultaten van het CATCHPlus project (2009 – 2012). Op basis van de internationaal beproefde
Handle-technologie is een webservice ontwikkeld voor het toekennen, beheren en oplossen (resolven) van
persistente identifiers vanuit de collectieregistratie en -publicatiesystemen. De volgende stap is het in gebruik
nemen van de dienst door een groep instellingen. Het rekencentrum SARA heeft, in opdracht van CATCHPlus,
een webservice en hostingservice ontwikkeld. Op de bijeenkomst werd het door SARA voorgestelde Service
Level Description (SLD) besproken. Alles staat nu in de startblokken voor het beginnen aan een pilot met een
beperkt aantal erfgoedinstellingen.
 Businessplannen: op zoek naar de ‘softwaremakelaar’
Reeds enkele maanden wordt gewerkt aan een erfgoedbrede oplossing voor de borging van de projectresultaten
na afloop van het project. Het voorstel van Kennisland en DEN in opdracht van het Projectbureau behelsde in
eerste instantie vier mogelijke scenario’s om de resultaten te borgen. De Raad van Toezicht oordeelde dat twee
scenario’s, nl. een met een centrale beheerspartij en een met een centrale partij die als ‘makelaar’ tussen het
erfgoed en de bedrijven instaat, als meest veelbelovend om op de langere termijn de diensten en tools te borgen.
Deze twee scenario’s zijn vervolgens verder uitgewerkt door KL en DEN in samenwerking met het Projectbureau
en gepresenteerd op de Raad van Toezicht vergadering van 16 januari 2012. Op dit moment worden er
gesprekken gevoerd met kandidaat-instellingen waar de makelaar zou kunnen worden ondergebracht. Het idee
van een “softwaremakelaar” heeft inmiddels ook ingang gevonden bij het Topsectorenbeleid van de Overheid en
zal waarschijnlijk worden opgenomen in de uitwerkingsplannen van de Erfgoedtafel.

 CATCHPlus op DISH2011
Van 6 t/m 9 december vond in het WTC in Rotterdam DISH plaats, de internationale conferentie Digital Strategies
for Heritage. Woensdag 7 december verzorgde CATCHPlus projectmanager Patricia Alkhoven een workshop
over het duurzaam onderhouden van projectresultaten. Deze workshop gaf zij samen met IMPACT (Koninklijke
Bibliotheek) en BHL (Biodiversity Heritage Library). Deelnemers aan de workshop brainstormden over de
mogelijkheden en uitdagingen bij het behouden van projectresultaten nadat de financiering is afgelopen.

 Scratch4All in eData & Research
In het blad e-data & research (jaargang 6, nr. 3) is een artikel gepubliceerd over het zoeken in gedigitaliseerde
handschriften. Het CATCHPlus-project Scratch4All komt in dit artikel uitgebreid aan bod. Henny van Schie,
conservator bij het Nationaal Archief en betrokken bij Scratch4All, bespreekt de voor- en nadelen van digitale
ontsluiting met behulp van automatische patroonherkenning ten opzichte van het werken met vrijwilligers die alles
handmatig overtypen. Het artikel is hier te lezen.
 Agenda
14 maart
Site Visit Amsterdam Museum en Meertens Instituut
12 – 14 april
Museum and the Web (San Diego) – Demonstratie Art Recommender
25 april
Site Visit Koninklijke Bibliotheek en Vocabulairebank
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 Site visit to the National Archives and the Gemeentemuseum Den Haag
Monday October 24th, the CATCHPlus Users Commitee visited the National Archives of the Netherlands in The
Hague. At the Archives, Henny van Schie demonstrated Scratch4All, a tool for searching digitised manuscripts.
This was followed by an explanation by Lambert Schomaker on the workings of Monk, the software implemented
in Scratch4All. The Users Committee was impressed by the results and would like to see the tool be made
publicly available after the project has ended. The last couple of months of the Scratch4All project will be spend
investigating the possibilities for public usage.
The afternoon was spent at the Gemeentemuseum Den Haag, where director Benno Tempel welcomed the Users
Committee. He emphasized the influence CATCHplus has had on several working processes at the museum; the
results have been implemented in the museum’s policy. Heritage institutions tend to be very reluctant to publish
their descriptions of collections before they’re complete. MuseumPlus projectleader Vincent de Keijzer showed
how these collections could be made accessible sooner for end users by co-operating in making the descriptions.

Site visit to Sound and Vision and RCE
th
Thursday January 19 , the CATCHPlus Users Committee visited the Netherlands Institute or Sound and Vision in
Hilversum. Johan Oomen, manager R&D, presented the CATCHPlus project Multiply, that emerged from the
CHOICE project, in which a tool was developed for automatically suggesting keywords to documentalists. By the
end of June a demonstration version of this Documentalist Support System will be ready.
The Users Committee spent the afternoon at the Civil Service for Cultural Heritage (RCE) at Amersfoort. At the
RCE the Document Checker was presented, a tool that links semantic entities to text documents, that can be
used to search in documents. Hennie Brugman closed the afternoon with a presentation on behalf of NCB
Naturalis on the results of the Value Checker, a tool for checking the completeness and accuracy of tables.

The CATCHPlus Users
Committee at the RCE.

 Stakeholders Meeting Persistent Identifiers
th
Thursday February 9 , the Stakeholders discussed the Persistent Identifiers in a meeting. The Persistent
Identifier Service is one of the results of the CATCHPlus project (2009 - 2012). Based on the internationally
proven Handle-technology, a web service is developed for granting, managing and resolving persistent identifiers
from systems for the registration and publication of collections. The next step will be the commissioning of the
service by a group of institutions. Commissioned by CATCHPlus, the National supercomputing Center SARA has
developed a web- and hosting service. During the Stakeholders Meeting the Service Level Description (SLD)
proposed by SARA was discussed. A pilot with several heritage institutions will begin soon.
 Business plans: in search of the ‘software broker’
For several months possibilities have been researched for a heritage-wide solution for the assurance of the
CATCHPlus results after the project has ended later this year. Commissioned by CATCHPlus, Kennisland and
DEN made a proposition with four different scenarios for assuring the project results. The Board of Trustees found
two of the scenarios promising for long term assurance. One of these scenarios suggested a central party for
managing the tools and services, the other suggested a broker as a central party between heritage institutions
and companies. These two scenarios have been further developed and were presented during the Board of
th
Trustees Meeting on January 16 . Currently, interviews are being held with several institutions that could host
such a broker. The ‘software broker’ idea has reached the governmental “Topsector policy” and will likely be
included in the plans of the “Heritage table”.

 CATCHPlus on DISH 2011
th
th
December 6 to 9 , the international conference Digital Strategies for Heritage (DISH) took place in the World
th
Trade Centre Rotterdam. Wednesday December 7 , Patricia Alkhoven presented a workshop on the challenge on
sustaining project results after the funding has ended. This workshop was hosted in collaboration with IMPACT
(National Library) and BHL (Biodiversity Heritage Library). Participants in this workshop brainstormed on the
challenges and possibilities sustaining the project results.
 Scratch4All in eData & Research
In the latest edition of eData & Research an article has been published on searching in digitised manuscripts. A
large part of this article is on the CATCHPlus project Scratch4All. Henny van Schie, curator at the National
Archives and involved in Scratch4All, discusses the pros and cons on digitally accessing manuscripts by using
pattern recognition or volunteers for manually transcribing the documents. The article can be read here.

 Agenda
th
March 14
Site Visit Amsterdam Museum and Meertens Institute
th
April 12-14
Museums and the Web (San Diego) – Demonstration Art Recommender
th
April 25
Site Visit National Library and Vocabulairebank

