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1. INLEIDING 
 
Een droom 
Stelt u zich eens voor.1 Tijdens de Suikerfeestvakantie logeert u met uw gezin in het nieuwe natuurpark rond het 
Afrika Museum onder Nijmegen. U bent een amateur-bioloog en ontdekt een onbekende wereld van torren en 
wantsen, en bovendien een mooi gerestaureerde Romeinse villa, omgeven door exotische kunstwerken midden in 
het bos. Leerzaam voor de kinderen, en een aardige aanvulling op uw liefhebberij.  
Thuis in Zeeburg herbeleeft u de ervaringen in uw spiegelkamer. Op alle zes wanden roept u de vakantiefoto's op 
en laat het spinnetwerk verbindingen leggen met de digitale natuur-, kunst- en geschiedenisbemiddelaars waar u op 
geabonneerd bent. Af en toe moet u de gesproken dialoog met het spinnetwerk onderbreken om met de e-
handschoen zelf een van de onderwerpblokken te verschuiven. Die ene tor, die kwam vroeger toch alleen ten 
zuiden van Stuttgart voor? In een vraag-antwoordspel met de natuurbemiddelaar vergewist u zich ervan dat uw 
observatie klopt, en met genoegen voegt u die aan de nationale diersoortenkaart toe. Morgen autoriseren 
deskundigen elders dit nieuwe detail van het Nederlands-Europese biodiversiteitplaatje. U controleert nog even een 
paar andere veranderingen die u in het natuurpark opvielen, tegen de achtergrond van grotere landschappelijke en 
stedenbouwkundige ontwikkelingen.  
Oh, sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn er nogal wat zienswijzen op natuurontwikkeling ontwikkeld. 
En ook op het belang van behoud van historisch erfgoed in juist die streken die aan verregaande economisering 
konden worden onttrokken. Die Romeinse villa, die gaat toch wel erg ver terug. Een reconstructie van het oude 
landschap laat zien dat grenzen, talen en culturen betrekkelijke begrippen zijn, en dat er vele manieren zijn om 
daarnaar te kijken. Zo stamt het Afrika Museum uit de korte periode dat katholieke missionarissen - niet toevallig 
vlak onder Nijmegen, ooit een bolwerk in de religieuze emancipatie - trots de trofeeën mee terugnamen van het 
geestelijke beschavingsoffensief dat ze elders uitvoerden. Goed dat er nu zoveel zorg aan besteed wordt.  
Uw dochter onderzoekt trouwens hetzelfde soort dingen als u in uw spiegelkamer, maar dan in de zweefbus op weg 
naar school, op haar draadloze e-boek met elektronisch papier, en zonder uw biologische observaties. Het 
spinnetwerk zorgt ervoor dat alle informatie, verbanden en interacties op een voor haar geschikt niveau worden 
aangeboden. En dat alles voor een werkstuk dat natuurlijk al lang klaar had moeten zijn. Sommige dingen 
veranderen ook nooit. 
 
Vragen 
Zo ver is het nog niet. Het is trouwens nog maar de vraag of deze utopie, net als alle utopieën, wel wenselijk is. 
Meestal ontstaat een utopie uit onbehagen met de bestaande verhoudingen, en wordt ze gebruikt als kritiek daarop. 
Meer dan wat extrapolaties van het bestaande leveren utopieën niet op. Over de heg kijken, of om de hoek, is ook 
niet eenvoudig. Het miskent de onvoorstelbaarheid van het leven. Maar als speels gedachte-experiment kunnen 
utopieën enige waarde hebben.  
Gegeven een zekere wenselijkheid van de elementen in de toekomstschets hierboven, wat zou er dan nodig zijn om 
die te realiseren? Als we voorbijgaan aan de wat flauwe hebbedoedingetjes uit de sciencefiction, zijn dat in 
willekeurige volgorde: gebruik van geïntegreerde technologie door de burger; open databanken; een rol voor 
verschillende zienswijzen op veranderingen; interacties in netwerken; afstemming van kennissystemen op 
persoonlijke kenmerken; en een vraag-antwoordspel om toegang tot kennis te krijgen. 
Wat zouden nu de belangrijkste obstakels zijn om daar te komen? Hoe wenselijk is die richting? En tegen wat voor 
achtergrond - politiek, economisch en cultureel - moeten we die laatste vraag plaatsen? Uiteindelijk is de kwestie hoe 
we als samenleving met de vloedgolf van kennis in het e-tijdperk om willen gaan. Hoe moeten musea, waar de 
kennis van vroeger en van de wereld systematisch wordt bijgehouden en voor een breed publiek toegankelijk 
gemaakt, daaraan precies meedoen?  
Laat ons de huidige stand van zaken opmaken. Waar staan de musea nu in de digitale wereld? Meer in het bijzonder: 
hoe staan drie op dit gebied samenwerkende Leidse rijksmusea in de digitale wereld? Dit essay is in hun opdracht 
geschreven, met het doel hun inspanningen op dat gebied te duiden.2 
 
Aanpak 
Hieronder geef ik eerst een algemene schets van wat Nederlandse musea op digitaal gebied doen. Tegen die 
achtergrond wordt de Leidse internetsamenwerking als werkproces beschreven, tegen de achtergrond van de 
omstandigheden waaronder die samenwerking ontstond. Enige opvallende aspecten krijgen wat meer aandacht: het 
concept vraagsturing en vormen van netwerken in en rondom de Leidse Poort.  
In 3. schets ik vergelijkbare initiatieven in Nederland en Europa. Op het niveau van de EU valt naast de dominantie 
van technologie ook het belang van taal en gemeenschap op. 

                                                          
1 Nog tijdens de oorlog voorspelde Vannevar Bush, in zijn functie van directeur van het Amerikaanse Office of Scientific Research and 
Development, de komst van hypertekst en internet (“memex”) in “As We May Think” (Atlantic Montly, juli 1945). Met zijn essay beoogde Bush 
de wetenschap minder dienstbaar te maken aan militaire toepassingen. 
2 Mijn eigen positie is onafhankelijk, maar historisch wel met het onderwerp vervlochten. Ik was betrokken bij de conceptontwikkeling van twee 
van de drie Leidse informatiecentra, was in 1998 penvoerder bij DEN voor het projectplan van wat toen nog de Netwijzer Cultuur heette, en 
trad tot 2000 namens het Rijksmuseum van Oudheden op in de Leidse Poort. Van 1999 tot 2002 beoordeelde ik in een speciale commissie van 
de Mondriaan Stichting alle mogelijke museale publieksdigitaliseringsvoorstellen, waaronder die van de Leidse musea. Tegelijk adviseerde ik 
Stichting Weten en DEN over mogelijke convergentie van Cultuurwijzer en Kennislink, (2001) en ik was recent een van de voorbereiders van het 
Advies van de Raad voor Cultuur op dit gebied (2003). 



 
De daaropvolgende meer algemene beschouwing over aard en gevolgen van de digitale revolutie voor musea biedt 
een geschikt kader om de Nederlandse inspanningen en het desbetreffende overheidsbeleid tegen af te zetten. 
De blik, in 5., verruimend naar vergelijkbare initiatieven in de werelden van wetenschapscommunicatie en 
bibliotheekwezen, valt te constateren dat de kennisexplosie leidt tot convergentie van aanbieders, en grotere 
aandacht voor interactie met gebruikers. Tegelijk worden ook twee problemen zichtbaar: kennisrepresentatie en 
contextualisering. Bij gebrek aan succesvolle voorbeelden voor Leidse Poort-achtige initiatieven gebruik ik Europese 
gedachtegangen om grip te krijgen op de appreciatie van digitale functies in de erfgoedwereld en van de 
verschillende niveaus van samenwerking die voor het uitoefenen van die functies mogelijk zijn.  
Na een korte toekomstverkenning (6.) probeer ik ten slotte de Leidse Poort te duiden als een experiment waarvan 
veel valt te leren, met sterke en met zwakke kanten, afhankelijk van je perspectief. De hamvraag – moeten musea wel 
zoveel inspanningen op digitaal gebied verrichten? – komt daarbij ook aan de orde. 
 
 
2. STAND VAN ZAKEN 
 
Vele vormen, stadia en niveaus 
Wat is er al wel? De meeste grote musea, in Nederland en in vele buitenlanden, hebben delen van hun collecties on 
line beschikbaar gesteld, samen met meer traditionele publieksinformatie. Dat wil zeggen dat je vanaf de websites 
toegang tot enige collectiedatabases hebt, al of niet extra publieksvriendelijk gemaakt. In dat laatste geval zijn aan de 
droge objectgegevens, die doorgaans niet volledig worden vrijgegeven, kortere of langere stukken algemene tekst 
toegevoegd. Dieper gaande dossiers met publieksvriendelijke informatie over de context en samenhang van 
geselecteerde voorwerpen ontbreken niet.  
Een andere manier, vaak door kleinere musea gehanteerd, bestaat uit het plaatsen van beschrijvingen van 
deelcollecties op het net. De mensen in het land kunnen dan een indruk krijgen van de veelheid en verscheidenheid 
van al dat moois zonder dat de minutieuze en bijzonder bewerkelijke objectbeschrijvingen en afbeeldingen zelf 
gedigitaliseerd hoeven te worden. Ook worden er bijzondere toepassingen voor het onderwijs ontwikkeld. Je kunt 
educatieve “tussenlagen” vullen waarin groepen voorwerpen thematisch zijn verbonden. Of je kunt 
onderwijsopdrachten en -spelletjes toevoegen aan selecties van beschrijvingen en plaatjes.  
Daarboven zweven nog enkele grotere initiatieven. Per plaats, per onderwerp of per gebruikersgroep - 
onderzoekers, scholieren, toeristen - worden dan verschillende on-linecollecties aan elkaar gekoppeld. Afhankelijk 
van de beoogde gebruikersgroep ontstaan megaverzamelingen die op nogal wisselende wijzen doorzoekbaar zijn.  
Een laatste stap is het onderling koppelen van gegevens uit verschillende disciplines: archiefmateriaal met 
gedigitaliseerde historische kaarten van Nederland en die weer met actuele gemeenteplattegronden, of met 
allerhande publieksvriendelijke verhaaltjes over bijzondere onderwerpen met wetenschappelijke dossiers van 
museale voorwerpen. En dat variërend van gericht op een enkel onderwerp, zoals de samenwerkende 
natuurorganisaties rond het Waddengebied doen of maritieme musea en aquatische onderzoeksinstellingen in 
Nederland, tot ogenschijnlijk volslagen chaotisch, zoals te zien is bij een keur aan musea en andere erfgoedinstituten 
op Kennisnet.  
Er lijkt sprake, maar zo hebben we het hier ook bewust gerangschikt, van een opklimmende lijn in complexiteit en 
omgevingsverrijking. Van on line beschikbaar gestelde complete collectiedatabases, via selecties van meer uitvoerig 
beschreven voorwerpen (grotere musea) naast deelcollectiebeschrijvingen (kleinere musea) waarvan speciale 
onderwijstoepassingen deel kunnen uitmaken, om uit te komen bij platforms waarop kennis van gebundelde 
instellingen dan wel van verschillende disciplines al of niet samenhangend wordt ontsloten. Alles kan, en het is 
beestenduur. Maar van een evident rendement is nog niets bekend. Wie maakt er gebruik van? In welke situaties? Is 
dit wat men wil? Het lijkt wel alsof de hele cultuurwereld in digitale zin infrastructurele investeringen doet, maar er 
nog geen reactie van gebruikers op heeft gekregen. Er is een vorm, maar waar is de inhoud? 
 
Leidse poort: revolutie in werken 
Nieuwe vormen blijken geweldige implicaties voor manieren van werken met zich mee te brengen. Een concreet 
voorbeeld daarvan is te zien bij drie Leidse rijksmusea. Die drie, voor volkenkunde, oudheden en natuurhistorie 
(wetenschapshistorisch Museum Boerhaave doet binnenkort mee) sloegen in 1999 de handen ineen om te komen 
tot een gezamenlijke internetpoort. Hoe aardig zou het zijn om “olifant” tegen te komen in zowel natuurhistorische 
(skelet, huidig voorkomen, ecosysteem) als etnografische (afbeelding, statuette, de olifantgod Ganesha) als 
archeologische databases (een slurf op een sarcofaag, Hannibal, ivoren sieraden, Nubische afbeeldingen). En “ibis”, 
“papyrus”, goud”. Dat zou niet alleen aardig zijn, maar ook historisch gemotiveerd. Alle drie de musea komen voort 
uit oprechte 19de-eeuwse verbazing over de wereld en nieuwsgierigheid naar haar verscheidenheid. En in alle drie 
speelden deels dezelfde vorsers en ontdekkingsreizigers een rol. In een ander land waren ze ongetwijfeld in een 
groter geheel opgenomen, in een organisatie als de Smithsonian Institution in de VS, dat zo'n 20 musea van 
allerhande kunne incorporeert. De ambitie om van “Leiden” een Nederlands Smithsonian te maken was de 
directeuren trouwens niet vreemd. “In Leiden, daar wéten ze het”, is volgens Rijksmuseum voor Volkenkunde-
directeur Steven Engelsman wat de mensen straks als associatie moeten krijgen.  
Niet alleen het integraal aanbieden van kennisdatabanken, ook de manier waarop dat moet gebeuren is deel van de 
Leidse droom. Niet centralistisch, en in een lerend proces waarbij de musea samen ervaringen opdoen met het 



nieuwe werk en - vooral - met de organisatorische consequenties daarvan. En bovendien, als het even kon, met 
enige aantoonbare relevantie voor wat er bij “het publiek” zou leven. Vraaggestuurd dus.  
Het realiseren van die ambitie had heel wat voeten in de aarde en verliep ook wat struikelend, van toeval naar toeval. 
De Leidse Poort, zoals het initiatief zelfbewust werd gedoopt, bestaat uit een internetportal waarop een groeiend 
aantal - nu tegen de drieduizend - dossiers van de drie musea wordt aangeboden, op een aantal verschillende 
manieren toegankelijk gemaakt.  
Dat betekent dat je vragen moet beantwoorden als: wat voor vorm moeten die dossiers hebben? Moet je nieuwe 
dingen maken, of reeds bestaand materiaal gebruiken? Hoe ontsluit je die? Hoe laat je mensen, en wat voor mensen, 
daarin zoeken? Wanneer weet je of je het goed hebt gedaan? Wat voor afspraken moet je maken: in je eigen 
organisatie, onderling, en met eventuele buitenstaanders die ook zouden willen aansluiten? Hoe organiseer je 
werkvormen die meer dan incidenteel zijn, gegeven het feit dat een internettoepassing - zo ver zijn we inmiddels 
toch wel - nooit “af” is?  
Te Leiden koos men voor een werkvorm waarin de onderdelen projectmatig werden gerealiseerd, maar met een 
waakzaam oog voor het procesmatige, want ongewisse, karakter van de hele onderneming. Bovendien werd er in 
principe gebruik gemaakt van al bestaand materiaal. Nieuwe mediatoepassingen in de erfgoedwereld zullen, zo is de 
overtuiging, tot nieuwe manieren van omgaan met bestaande werkprocessen leiden. Er wordt warempel - stelde 
Leiden - al genoeg geproduceerd: boeken, tentoonstellingsteksten, artikelen - en tegenwoordig werkelijk allemaal 
digitaal. De kunst is om wat vroeger als eindproduct gold, nu als halffabrikaat in de kennismolen van de instelling 
mee te laten draaien, en van de verschillende draaimolens een feestelijke en uitnodigende kermis te maken, voor 
jong en oud, voor specialist en leek.  
Dat geldt niet alleen voor teksten maar ook voor andere producten. Hoge resolutiescans van duizenden voorwerpen 
zijn tegenwoordig geen probleem. Maar wel het beheer er van. Het kost nu eenmaal tijd de medewerkers van 
audiovisuele afdelingen van musea zich te leren gedragen als digitale beeldmanagers in plaats van als louter 
vakfotografen. Worden teksten al niet meer louter als teksten behandeld, maar als ongestructureerde 
gegevensverzamelingen, datzelfde kan voor beeldmateriaal gelden. Door nu referentielijsten aan te leggen van 
binnen elk kennisdomein relevante begrippen, die her en der in de teksten worden gebruikt en ook als metadata aan 
bijvoorbeeld foto's worden meegegeven, ontstaat er gaandeweg een corpus van samenhangende trefwoorden. Die 
trefwoorden moeten evenwel vastgesteld, geijkt, verzameld, bewaard, heroverwogen, bekendgemaakt, gerelateerd, 
gecheckt en elders geïmplementeerd worden. Daar moet je medewerkers voor vrijstellen, procedures voor 
bedenken, controles voor inbouwen, en dat alles niet in een maar in drie instellingen, en ook nog parallel.  
Gelukkig drong op het moment van deze omslag in de internetwereld net het belang van XML3 door. Door 
woorden en begrippen niet meer alleen als lexicale grootheden te behandelen, maar als verwijzers naar abstractere 
relaties, kon - om het zo te zeggen - aan de achterkant van de bak met teksten-met-plaatjes van de drie Leidse musea 
een nieuw kennissysteem groeien. Het belang daarvan ligt in het feit dat je niet langer gestructureerde databases 
hoeft te hebben, maar gewoon vrije tekst, collecties plaatjes (“objecten”) of wat dan ook kunt gebruiken - als je 
maar ergens aangeeft hoe termen en begrippen gerelateerd zijn [kader 0]. 
 
Kader 0: “Op de lange termijn is te verwachten dat het onderscheid in het ontsluiten van gestructureerde en ongestructureerde 
gegevens sterk zal verminderen – nu al zijn op diverse terreinen ontwikkelingen zichtbaar waarbij het zoeken in tekst en het 
selecteren van gestructureerde gegevens (databases) naar elkaar toegroeien. Naast de centrale rol die metadata management 
daarbij zal vervullen, is XML hierbij een belangrijke integrerende technologie. XML wordt nu reeds gebruikt voor modellering 
van het gehele scala aan gestructureerde en ongestructureerde gegevens – en vormt tevens de bodem van recente 
ontwikkelingen op metadata gebied.” 
 
Uit: Samenvatting Trendrapportage Zoektechnologieën ten behoeve van WADI [Waterdatainfrastructuur, natte meetgegevens 
Rijkswaterstaat, juli 2003, Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Meetkundige Dienst, AGI-IBS-2003-33: 
www.wadi.nl/trendrapportagezoektechnologieen.pdf 
 
Het vinden van kennis in de Leidse Poort wordt daarmee  ingrijpend vergemakkelijkt. Je kunt in meer dimensies 
door kennisverzamelingen meanderen. Per museaal hoofdonderwerp (“Grieken”, “Verre Oosten”, “geleedpotigen” 
met als zoekresultaat ook Atheners, China en torren) of per gemarkeerd kernbegrip (“ritueel”, “voortplanting”, 
“oorlog”, resultaat ook: offer, seks en conflict).  
Met steun van de Mondriaan Stichting, het overheidsloket voor museale projectsubsidies, werd speciaal voor het 
onderwijs een extra invalshoek op de Leidse Poort gemaakt. Leerlingen kunnen aan de hand van termen uit hun 
opdrachten - waarvan de kernbegrippen per onderwijssoort vast liggen - de gegevensbanken doorzoeken. De Leidse 
Poort-kenniswerkers hoefden daarvoor alleen maar de zoektermen op metadataniveau in de dossiers, bij hun 
tentoonstellingsteksten en in hun afbeeldingadministratie te versleutelen. En voor de vraagsturing werd een “stel uw 
vraag”-functionaliteit ontwikkeld, waarover later meer, en werden ook nog meerdere keren gebruikersgroepen aan 
de tand gevoeld: in het onderwijs (310 leerlingen van een havo/vwo, begin 2001) en meer algemeen (140 on-
linegebruikers, zomer 2003). Voilà. 
 
Leidse Poort: zelfde blikrichting  

                                                          
3 eXtended Mark-up Language, een verenging van SGML, waarmee via webbrowsers niet alleen op woorden (vorm en opmaak: HTML) maar 
vooral op betekenis van woorden (structuur) gezocht kan worden in de volgende generatie van het internet. Het internet zou daarmee evolueren 
naar een semantisch (woordbetekenis) web, dat liefkozend door de Amerikanen wel NGI wordt genoemd, Next Generation Internet. Een 
vergelijkbare Europese ontwikkeling (voor de onderzoeksgemeenschap) is GEANT: www.dante.net.  



En het toeval dan? Speelde dat geen rol? Wat de Leidse museummensen, de directeuren en ook enige zelfstandig 
opererende enthousiastelingen deelden, was geen vastomlijnd ideaal. Eerder een vermoeden dat museale zaken in 
het digitale tijdperk beter verdienden dan wat interne automatisering of een aardige website als digitale folder. De 
gedeelde overtuiging was dat het de moeite zou lonen op dit onbekende gebied het experiment aan te durven. En 
vooral - en dat was bepaald geen toeval - dat het hoofdproduct van musea misschien niet zozeer de voorwerpen zijn 
als wel de combinatie van expliciete en impliciete kennis over en inzicht in de betekenissen van die voorwerpen en 
hun ensembles. Die overtuiging sloot wonderwel aan bij de “Zet uw kapitaal in de etalage!”-oekaze waarmee 
staatssecretaris Van der Ploeg enige jaren geleden de musea dacht wakker te kussen. En ze gaf tevens een antwoord 
op het hier en daar gevoelde ongemak over het dominante museummodel. Het museum is toch waarachtig wel wat 
meer dan alleen maar bewaarder van - hoe mooi, kostbaar, zeldzaam of wetenschappelijk uniek ook - wat spulletjes! 
Het toeval wilde dat alle drie de musea net verbouwd werden, of juist waren, en alle drie een informatiecentrum 
wilden of moesten inrichten. Daarvoor was herbezinning op de museale informatiefunctie nodig. Het toeval wilde 
ook dat er onder de directeuren op dat moment een geloof in innovatie leefde dat ruimte voor experiment liet. Als 
je niet durft uit te glijden leer je immers nooit wat. Vandaar ook dat Naturalis bijvoorbeeld in het multimediabedrijf 
Trezorix deelnam, dat een essentiële rol in de Leidse Poort zou spelen [kader 1]. 
 
Kader 1 Een belangrijke cilinder in de Leidse digitaliseringsmotor is Trezorix b.v. (Delft/Leiden). Dat is het multimediabedrijfje 
waar Naturalis in 1996 de ontwikkeling en productie van alle educatieve en informatieve audiovisuals voor zijn nieuwe museum 
onderbracht. Na vier jaar besloot het musea er ook aandeelhouder in te worden. Zo kon het op afstand bij het bedrijf betrokken 
blijven en er tevens de vruchten van te plukken. Trezorix streeft naar innovatieve oplossingen in de digitale toegankelijkheid 
van erfgoedkennis, en dan vooral de ontsluiting daarvan. Het bouwt content management systemen, maar ontwikkelt ook 
educatieve spelletjes. Anders dan bij veel concurrenten staan bij Trezorix duurzaamheid, bereikbaarheid en groei van de 
digitaal ontsloten kennis voorop. Bij de klant werpt men geen digitale doos over de schutting, maar moet er een nieuwe manier 
van werken groeien, met behulp van onder meer door Trezorix ontwikkelde "tools". Er is op die manier nu een digitale 
infrastructuur voor service en content management ontstaan, TrezNet geheten, waar vele verschillende opdrachtgevers en 
andere partners actief in participeren. Uiteindelijk moeten de instellingen - meest musea, maar ook Vereniging DEN, EXPO 
2000, gemeente Delft, tal van digitale vraagcentra en samenwerkende erfgoedkoepels in www.datbewarenwe.nl - het zelf 
doen, en is Trezorix, met nu 8 medewerkers, daarbij alleen maar behulpzaam: www.trezorix.nl. 
 
Het toeval wilde verder nog dat DEN (Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland), in 1998 opgericht om een 
collectieve erfgoedvuist richting digitale samenleving te maken, toch wel erg veel op haar bordje kreeg. Het tempo 
van vernieuwing van tweeduizend erfgoedinstellingen in polderverband werd nou niet echt door de snelste bepaald, 
en dan drukken we ons voorzichtig uit. Twee van de zes meedenkers aan het Leidse Poort-idee waren respectievelijk 
opzetter en interim-directeur van DEN geweest. Ze wisten dat de ontwikkeling van een voorhoede-initiatief wat 
betreft digitale museumsamenwerking op steun van de DEN-directeur kon rekenen. Die zat trouwens zelf ook in de 
Leidse Poort-denktank. En de Leidse Poort kon mooi als proeftuin voor de veel grotere Netwijzer Cultuur 
(waarover later) dienen.  
Het toeval wilde ten slotte nog dat de initiatiefgroep door koppig naar subsidies van de Mondriaan Stichting mee te 
dingen, grip kreeg op enige merkwaardige wetmatigheden die daarbij werden ontdekt. Die luiden dat de leukste 
initiatieven in de marge worden bedacht, dat je die niet al te zeer moet willen sturen, en dat vertrouwen en 
betrokkenheid belangrijker zijn dan beheersing, zeggenschap en hiërarchie. In een aaneenrijging van gunstige 
momenten kon op die manier een niet nieuwe maar wel van de mainstream afwijkende visie op erfgoed als “drager 
van betekenissen”4 digitaal vertaald worden. Sterker nog, de digitale werkelijkheid biedt onverwachte mogelijkheden 
voor juist die visie. 
 
Leidse Poort: vraagsturing 
Sinds kort is aan de Leidse Poort als experiment een extra functionaliteit toegevoegd. Je kunt er niet alleen naar 
kennis op de verschillende museale terreinen, liefst in samenhang, zoeken, je kunt er ook een vraag stellen. Sterker 
nog, je wordt nadrukkelijk uitgenodigd om een interactief spel te spelen, en je vraag lijkt ook daadwerkelijk te 
worden beantwoord. Dat gaat als volgt. In een vrijwel leeg scherm, een enkele druk op de knop verwijderd van het 
beginscherm, krijg je de gelegenheid een vraag in te tikken. Een decentraal team van coördinatoren beoordeelt de 
vraag. Wanneer die niet direct te beantwoorden is, wordt die over een of meer van de drie museale informatieteams 
verdeeld. De coördinatoren houden bij hoe lang het duurt voor er een antwoord is, waar dat zit of zou moeten 
zitten, ze valideren en redigeren zo nodig, sturen per e-mail het antwoord terug, en voegen de vraag toe aan een 
vraag-antwoordlijst die op dezelfde wijze geïndexeerd is als de duizend al bestaande dossiers. Deze “stel uw vraag”-
functie, in huis trots Virtueel Vraagcentrum genoemd, is met steun van EZ ontwikkeld en sinds begin 2003 in de 
lucht, en begint enige vruchten af te werpen. Zowel naar de eigen kant - de musea beantwoorden normaliter per 
instelling al enige duizenden vragen om expertise per jaar, waarvan een groot aantal naar verluidt dezelfde zijn - als 
naar buiten.  
Maar je kunt nog verder experimenteren [kader 2]. Door toevoeging van een taaltechnologische module kan “het 
systeem” in dialoog met de gebruiker raken, die in een vraag-antwoordspel verleid wordt meer over zichzelf te 
vertellen, zodat de beginvraag steeds meer gespecificeerd wordt. Wat ontstaat is een gebruikersprofiel dat het 
systeem later kan herkennen. Ook worden gebruikers gevraagd aan te geven welke op hun vraag gesuggereerde 
dossiers of plaatjes (of websites of verwijzingen) aan hun behoefte voldoen. Door nu die module zelflerend te 
                                                          
4 Deze “dynamische erfgoedopvatting” bestaat in de literatuur al een aantal decennia, maar is in de dominante, op visuele presentatie gerichte 
praktijk van de meeste musea niet altijd even goed herkenbaar.  



maken zal de juistheid van de reactie van de Leidse Poort bij elke nieuwe, vergelijkbare gebruiker groter zijn, en bij 
volgende sessies met dezelfde gebruiker kunnen voortbouwen op reeds verworven inzichten. Nou ja inzichten, 
statistische waarschijnlijkheden.  
  
Kader 2: De taaltechnologie waarmee de Leidse Poort zijn vraagfunctie bezig is uit te bouwen, is gebaseerd op een 
classificatiesysteem van teksten met het oog op vertalen. Het is ontwikkeld door het jonge Delftse bedrijf Irion Technologies 
(2001), opgericht door taalfilosoof Joop van Gent. “Waarom gaat machinaal vertalen zo vaak mis, sterker nog, waarom is dat 
eigenlijk onmogelijk?”, aldus Van Gent. Omdat vertaalsystemen geen “weet” hebben van de context waarin taal wordt gebruikt, 
van de reële wereld waarnaar verwezen wordt. Is dat erg? Ja, als je een mooie literaire vertaling wil, of de minister-president 
een speech in vlekkeloos Frans wil laten houden. Neen, als je tot simpele economische transacties wil overgaan. Is er een 
middenpositie? Volgens Irion wel. Maar dan heb je het niet meer over Kunstmatige Intelligentie, maar over voorbeeldgestuurd 
redeneren. Door de toepassing van leeralgoritmes, fuzzy matching en taalkundige intelligentie op basis van statistiek (“deze 
betekenis van het woord komt meestal in combinatie met de volgende kernbegrippen voor”) zijn er heel redelijke 
vertaalresultaten te bereiken. Draai je dat nu een slag om, dan kun je het leerproces dat de vertaalsoftware nodig heeft om tot 
het juiste equivalent van een woord in een gegeven context te komen, gebruiken als hoofdactiviteit om erachter te komen waar 
de door jou bedoelde ideale context zit. Ofwel om trefzeker het dossier terug te vinden waar je waarschijnlijk het beste 
antwoord op je vraag vindt. En dan heb je opeens een semi-geautomatiseerde, intelligente persoonlijke vraagbaak. Een 
potentiële killer application.  
 
Leidse Poort: denken in netwerken 
Er is meer met de Leidse Poort aan de hand, en wel op twee terreinen van uitbreiding. Dat betreft enerzijds het 
optreden van de individuele partners in bredere netwerken van zusterinstellingen in dezelfde discipline, anderzijds 
het door andere museumgroepen overnemen van de in Leiden ontwikkelde technologie van ontsluiting en 
samenwerking. 
Naturalis zit niet alleen in het Leidse Poort-trio, maar heeft ook een digitale publieksetalage georganiseerd samen 
met een groep van twaalf samenwerkende instellingen binnen de natuurhistorie, zoals Blijdorp, Ecomare en het 
Wereld Natuur Fonds. Dit netwerk, de “Natuurdatabase”, is volgens dezelfde indexeringen, protocollen en 
achterliggende technologie georganiseerd als de Leidse Poort, en via hun gemeenschappelijke website stellen de 
twaalf al hun voor een breder publiek geschikte kennis beschikbaar, in de vorm van teksten, dossiers, illustraties en 
interactieve natuurkaarten. De Natuurdatabase is onzichtbaar aan de Leidse Poort gekoppeld, hoewel het op 
eindniveau wel duidelijk is wie de afzender van een bepaald dossier is. Naturalis fungeert daarmee nadrukkelijk als 
publiekspoort naar zijn hele vakgebied: natuur en geologie.  
Datzelfde geldt, waarschijnlijk met iets andere accenten, ook voor het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Dat vervult 
een toonaangevende rol binnen de acht op kennis- en collectieterrein samenwerkende Nederlandse etnografische 
musea.5 Hun 440.000 gezamenlijk beheerde volkenkundige voorwerpen zijn al bijna integraal op internet 
doorzoekbaar, dankzij dertien jaar investeren in het gelijkluidend krijgen van de belangrijkste termen, zoals 
geografische herkomst, voorwerpnaam, materiaal en cultuur. Het is een kleine stap om van het RMV binnen de 
Leidse Poort, net als Naturalis voor de natuur, een corridor voor die enorme volkenkundige kennisdatabank te 
maken. Of het Rijksmuseum van Oudheden als - letterlijk - publiekspoort voor de hele Nederlandse archeologie 
sinds 1750 te laten fungeren. Dat zijn interessante perspectieven: vele netwerken achter een enkele portal. 
Het tweede terrein van uitbreiding is de overdracht van manieren van werken en toepassing van technieken. Het 
idee van een integrale ontsluiting van de geaccumuleerde culturele rijkdom, in combinatie met een interactieve 
vraagfunctionaliteit, is niet tot de Leidse instellingen beperkt gebleven. Ook de Delftse gemeentemusea, vier grotere 
kunstmusea met keramiekcollecties in Leeuwarden, Groningen, Amsterdam en Den Haag, en een groep 
samenwerkende, kleinere musea in de provincie Groningen, hebben met ondersteuning van Naturalis en 
gefninancierd door het Ministerie van EZ (Nationaal actieprogramma digitale snelwegen) virtuele vraagcentra in 
ontwikkeling genomen of gaan dat binnenkort doen. Telkens met een centrale invang en beoordeling van de vraag, 
distributie en zo nodig expertbeantwoording. Ook daar worden gevalideerde antwoorden toegevoegd aan de reeds 
gemeenschappelijk ter beschikking gestelde en geïndexeerde collectie- of kennisdossiers. Wat ligt er meer voor de 
hand dan die technisch identiek werkende websites aan elkaar te verbinden?  
 
Daarmee is de Leidse tour d'horizon voorlopig gemaakt. De kennis over drie - straks vier - nationale collecties op 
cultuurhistorisch en wetenschappelijk terrein wordt gemeenschappelijk ontsloten in een nog ongewis maar gedurfd 
proces van zoeken en experimenteren. De richting ligt wel vast: integrale, instellingsoverschrijdende toegang. En 
ook de manier van werken: decentraal, vraaggestuurd, op basis van het delen van kennis en met een bereidheid om 
grote organisatorische consequenties onder ogen te zien. De perspectieven wenken: bundelen van functies met 
andere spelers op je eigen terrein, naar inhoud (natuur, etnografie) dan wel naar organisatiesoort (musea). Maar om 
de betekenis van het Leidse initiatief te doorgronden moeten we weten hoe het zich verhoudt tot ontwikkelingen 
elders, in Nederland en daarbuiten.  
 
 
3. DE OMGEVING 
 
Cultuurwijzer 
Nu zit men elders ook niet stil, maar werkt men wel met deels andere uitgangspunten. De rond zestig in de 

                                                          
5Zie www.svcn.nl. 



vereniging Digitaal Erfgoed Nederland, al eerder genoemd, samenwerkende erfgoedinstellingen bundelden na jaren 
voorbereiding medio 2002 hun krachten in een “Cultuurwijzer”. Daarin moet het hele Nederlands cultuurbezit, 
althans grote delen daarvan met tezamen voldoende kritische massa, voor een breed publiek van belangstellenden, 
scholieren en toeristen toegankelijk zijn. Ter respectievelijk verstrooiing, lering en actief vermaak. Van duizenden 
aanbieders zijn kerngegevens opgenomen, en er loopt een agenda van alles wat er in erfgoed Nederland te doen is. 
De voorkant van de Cultuurwijzer heeft de vorm van een e-magazine, een digitale krant met maandelijks aandacht 
voor bijzondere thema's. Een tot de verbeelding sprekende visuele zoekmachine - de “Aquabrowser” van Thijs 
Chanowski's Medialab - graast een selectie van duizenden documenten en websites af. Mocht die het niet doen - wat 
bij uw essayist steevast het geval is6 - dan kun je ook gewoon zoeken via vrije of gesorteerde trefwoorden. De 
selectie is gemaakt om te voorkomen dat, net als in algemene zoekmachines, de omvang en de heftig wisselende 
kwaliteit van de retrievals de gebruiker gek maken. Bij die selectie zitten ook de onderwijsdossiers van de Leidse 
Poort. Een voor scholieren geschikte vorm van de Cultuurwijzer, Cultuurwijs geheten, spiegelt de hoofdsite 
enigszins, maar biedt ook speciale functionaliteiten waarmee leerlingen uit de voeten moeten kunnen.  
Er zijn voldoende overeenkomsten tussen Cultuurwijzer en Leidse Poort. Niet voor niets was het Leidse plan een 
voorloper op de bredere Cultuurwijzer. Beide werken met een invoer-op-afstandmodule (content management system) 
waarmee men eigen gegevens kan toevoegen en veranderen. In de Cultuurwijzer wordt die module gevarieerd 
toegepast. De meeste instellingen gebruiken hem alleen om naam-, adres- en agendagegevens up to date te houden, 
maar sommige  voegen zelf ook al uitbundig eigen dossiers toe. In de Leidse Poort doen de drie instellingen 
daarentegen alles zelf [kader x]. 
 
Kader X In de netwerken/portals Leidse Poort en Cultuurwijzer zijn er verschillende soorten van kennisdeling: eigen content, 
content in databases van anderen die elders staan maar waarvoor toestemming is verkregen ze te ontsluiten, en deep link-
verwijzingen naar de inhoud van websites van anderen. Gebruikers hebben veelal niet door met welke soort content men te 
maken heeft. 
 
  Leidse Poort   Cultuurwijzer  
   Naturalis  Volkenkunde Oudheden 
dossiers gepubliceerd  1.500 1.000 > 275 1.200* 
dossiers beschikbaar  > 1.700 > 3.000**  > 1.800  
doorzoekbare externe sites  12 8 1 ca. 50  
  
* waarvan 600 uit de Kennisnet-onderwijstoepassing “Leidse KennisPoort” 
** alle voorwerpbeschrijvingen en -commentaren uit de vaste opstelling  
 
In de Cultuurwijzer is dan ook sprake van een pas beginnende kennisdeling, met de nadruk op handige manieren 
om alvast naar derden te verwijzen. De grootste opgave van de landelijk in de Cultuurwijzer samenwerkende 
partijen, en die beslaan het wel heel brede terrein van musea, archieven, bibliotheken, genealogische instituten en 
instellingen op het gebied van de archeologie en monumentenzorg, is het werken met gemeenschappelijke 
standaarden, of in elk geval met eenduidig naar elkaar verwijzende termen: interoperabiliteit.  
 
Geheugen van Nederland  
Van een heel andere orde, en nog niet erg ver richting plat netwerk, is het project Geheugen van Nederland. Daarin 
worden driekwart miljoen afbeeldingen en honderden uren audio en video uit de spelonken van bijna vijftig 
Nederlandse erfgoedinstellingen op het web aangeboden, en dan vooral van de minder bekende. Een enorme 
inspanning, gefinancierd uit het Europese Structuurfonds en door de Koninklijke Bibliotheek. Het doel is kritische 
massa op het web te genereren, zoveel mogelijk verscheidenheid te laten zien, en mensen ertoe te brengen zelf iets 
met de informatie te doen.  
Het is net als de Leidse Poort een experiment. Kijken wat er gebeurt als je de sluizen openzet. Niet wachten tot de 
geleerden elk voorwerp tot in detail en wetenschappelijk geheel verantwoord hebben beschreven, want dan ben je 
decennia verder. Dus dan maar geen of minimale context en betekenis. De gedachte is een beetje Vanderploegiaans 
(“laat je kapitaal toch werken” en “uit de kast met die handel”), gemengd met geloof in grote getallen, een erfenis 
van het vertrouwen in de markt uit de jaren negentig. Het wordt pas wat, zo is de denktrant, als er een oneindig 
aanbod is, je kunt pas gaan dromen als beschikbaarheid geen enkel probleem meer is. En er zullen straks zoveel en 
zoveel verschillende soorten gebruikers zijn dat het geen zin heeft van tevoren te bedenken wat de mensen met het 
aanbod moeten doen. Sterker nog, van grote delen van het erfgoed weten we niet eens wat het is. Al die 
winkeldochters in de depots en magazijnen (maar 5 procent van de Collectie Nederland is zichtbaar!), waarom 
zouden die achter slot en grendel moeten blijven, verweesd en onbegrepen? Door ze op straat te gooien geef je 
mensen de kans, sterker nog, prikkel je ze om er zelf wat mee te doen, om er zelf betekenis aan te hechten. Aldus de 
Geheugen-projectleiding.  
Dat lijkt inderdaad op te gaan voor de meeste van de Geheugen van Nederland-verzamelingen. Zoals 25.000 
bladzijden modefoto's uit het tijdschrift Gracieuse (1861-1936), 10.000 gebouwenfoto's (1860-1945), 80.000 foto's en 
affiches Katholiek Nederland , 4.500 prentbriefkaarten vorstenhuis, 14.000 reclameaffiches en -advertenties, 30.000 
portretten (1500-1900), 10.000 afbeeldingen toneel (1600-1900). Typisch niet de altoos zichtbare Nederlandse 

                                                          
6 De anti-monopoliewetgeving in de VS dwong MicroSoft zijn internetbrowser (Explorer) te ontkoppelen van andere besturingsonderdelen. De 
door firewallsbescherme particuliere gebruiker moet nu helaas zelf aan de slag met Java, een toepassing van Apple waarmee men bijzondere 
handige dingen kan doen, zoals van de Aquabrowser-technologie gebruik maken.  



Kunst Top Drie. De verwachting is dat kleine, herkenbare dingen dicht bij huis een nieuw en breed publiek zullen 
vinden. Misschien dat het werkt: ook hier is het experimentele karakter essentieel. Wat gaan we ervan leren? Wat 
werkt, wat niet? Wat betekent dat voor de volgende collectief aan digitaal erfgoed te besteden 8,5 mln. euro? Hard 
leergeld is al wel het inzicht dat de problemen bij projectmatig, op de buitenwereld gericht werken in kleinere musea 
niet onderschat moet worden.  
Het karakter van het Geheugen verschilt nogal van dat van de Leidse Poort. Het heeft een centrale, hiërarchische 
organisatie, is niet op institutionele kennisdeling gericht, gaat uit van bulkdigitalisering van plaatjes met minimale 
gegevens en kan daarom niet integraal diep ontsloten worden, maar stopt op deelcollectieniveau. En net als de 
Cultuurwijzer mist het een interactieve “talk back”-functie met de aanbiedende instelling. Voor meer of diepere 
informatie zul je naar de instelling moeten, virtueel of fysiek. En het werkproces in die instelling verandert niet 
wezenlijk. 
 
Europa 
Ook internationaal is het lastig om tot zinvolle culturele samenwerking in het digitale domein te komen, hoewel de 
verwachtingen aanvankelijk hoog gespannen waren. In 1998, toen de vereniging DEN nakende was, probeerde de 
Europese Commissie met een Europa-brede beweging het hoofd te bieden aan de uit de VS overwaaiende digitale 
storm. In een Memorandum of Understanding, een onofficieel herenakkoord, spraken 300 grotere en kleinere 
musea en archieven uit alle lidstaten af binnen een paar jaar de helft van alle museale collecties te digitaliseren, 
althans het beeldmateriaal daarvan. Daar staken eerbiedwaardige overwegingen achter [kaders 3 + 4]. Zoals 
vertrouwen in de kracht van de Europese culturele diversiteit, de noodzaak een krachtig gebaar tegen VS-
monopolies op cultureel gebied te maken, en de wil om digitale ontwikkelingen ten gunste van de gemeenschap in 
te zetten in plaats van voor de sterkste op de informatiesnelwegen.  



 
Kader 3 Europa en de VS kijken anders tegen de informatierevolutie aan. In Europa hebben we het over de information 
society, in Amerika over de information highway. Dat is samenleving tegenover snelweg, gemeenschap tegenover 
infrastructuur. Daarnaast bestaat er een contrast tussen de Europese droom van verscheidenheid en historische gelaagdheid 
en een Amerikaanse hegemonie van een eendimensionale, consumentistische monocultuur. De culturele politiek van de VS 
lijkt niet tot wat kunstfondsen beperkt te zijn (Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War: the CIA and the World of Arts 
and Letters, The New Press, New York 1999). De reactie van Europa daarop is ook wel eens een van acute angst. 
Bijvoorbeeld voor de aspiraties van 's werelds rijkste man (Bill Gates), die met zijn maatschappij (Corbis) lange tijd de 
exploitatierechten probeerde te verwerven van 's werelds grootste collectie (Vaticaanse Musea). Op www.corbis.com zijn nu al 
wel de 11 mln. foto's uit de Bettmann-collectie te vinden, evenals een kwart mln. Kunstwerken uit onder meer de Hermitage en 
de National Gallery - voor commercieel gebruik. 

Kader 4. Een dieper verschil tussen Europa en Amerika op cultureel gebied (maar daar niet toe beperkt!) betreft de houding 
tegenover de werkelijkheid. In de VS is die er een van actie. Over de historische wortels van de huidige wereld wordt niet al te 
moeilijk gedaan. Als je er maar - heel behavioristisch - iets mee kan. De Europese traditie daarentegen heeft meer oog voor 
historische dimensies, waarin dingen bepaald niet rechtlijnig uit elkaar voorkwamen. Geografische begrippen als “Polen” liggen 
immers niet vast (dat dijde periodiek uit en kromp dito in als een jojo); culturele als “Keltisch” evenmin (taal? volk? stijl? 
cultuur? new age muziek? volgens welke zienswijze?); sommige 16de-eeuwse eigennamen komen soms in wel een dozijn 
varianten voor. Cultuur, kortom, betekent geschiedenis en geschiedenis is verandering. En culturele diversiteit, ook historisch 
gezien, is volgens de Europese denklijnen het grootste kapitaal dat er is. Met een beschrijvingssysteem van de werkelijkheid 
dat daarmee geen rekening houdt, kan een Europeaan niet zoveel. Terwijl de standaard die sluipenderwijs aan de 
digitaliserende cultuurwereld wordt opgelegd, de Dublin Core, is genoemd naar de afspraken die de gezamenlijke 
Amerikaanse bibliothecarissen in 1995 in Dublin, Ohio, maakten voor de metadata van onder meer cultureel erfgoed. Alle 
reden om gezamenlijk een vuist te maken, dus. 
  
Alleen is het met dat Memorandum niks geworden. De instellingen wilden niets doen zonder extra geld en wisten 
bovendien werkelijk niet hoe. Tegelijkertijd namen de echt grote spelers - Louvre, Prado, Brits Museum, Berlijn - 
openlijk afstand van het initiatief (“ongewenste bemoeizucht!”), onder leiding van Neil McGregor, toen nog 
directeur van de National Gallery in Londen. Die gingen rustig hun eigen gang. Ten onzent digitaliseerde de 
afdeling voorlichting en communicatie van het Rijksmuseum haar eigen gemaakte tekstjes zes jaar lang rustig door, 
los van de conservatoren en hun collectiedatabases. Met 1 mln. gulden sponsoring van toen nog Olivetti richtte het 
een mooie, maar los van het museum draaiende duik-es-in-de-collectie-kiosk “ARIA” in, die echter niet op het web 
kon.  
De Europese Commissie, kortom, had haar hand overspeeld, en ook binnenskamers was het niet altijd koek en ei. 
Het digitaal-culturele initiatief was immers uitgegaan van wat toen DG XIII heette - de technojongens - niet van het 
DG X - de cultuurspecialisten - en daar maak je je niet overal vrienden mee. Sindsdien is erfgoeddigitalisering 
onderdeel van de befaamde opeenvolgende Frameworks (Kaderprogramma's) waarin substantiële subsidiegelden ter 
beschikking worden gesteld van minimaal drie samenwerkende partijen (nooit landen!) op het gebied van IST 
(Information Society Technology). Het enige wat de commissie daarin aan sturing geeft, is het uitvaardigen van richtlijnen, 
gebaseerd op vaak omvangrijk en zeer degelijk onderzoek.7 Maar die worden in Nederland niet of nauwelijks 
gebruikt, ook al omdat het polderende laagland traditioneel veel minder dan andere landen gewend is in Brussel te 
shoppen. Wij doppen onze eigen boontjes wel. Een van de verklaringen is dat we als klein land weliswaar het ideale 
formaat van een Europese regio hebben, maar als natie weer geen gesprekspartner kunnen zijn. Dat is 
welbeschouwd niet logisch, want andere veel kleinere lidstaten lijken daar geen probleem mee te hebben.  
 
Europese inzichten: taal en gemeenschap 
Nu zijn die elders in Europa bereikte inzichten niet allemaal even hemelbestormend, met uitzondering van het 
groeiende belang van taal en van “gemeenschapsvorming”. De aandacht in de Europese ruimte voor digitaal 
erfgoed heeft immers een nadrukkelijk technologisch accent. Bij het bekijken van de meer dan honderd lopende 
projecten8 valt op dat de meeste een harde technologie-innoverende inslag hebben, met nogal wat geloof in het can 
do will do-principe: als zus of zo er maar eenmaal is, dan loopt het vast wel. De toekomst moet uitwijzen of die 
technology driven-denkwijze correct is. Toch vallen er nu al een paar op hun plaats.  
Allereerst de rol die taaltechnologisch onderzoek speelt. In een bij uitstek veeltalige culturele ruimte als de Europese 
kan het belang van de mogelijkheden van taal als intermediair niet overschat worden. Meestal wordt op de bizarre 
blokkades gewezen van de 11, straks 21, talen in Europa. Maar het onderzoek naar manieren om die belemmeringen 
te slechten levert, heel serendipistisch, ook mooie perspectieven op taaltechnologisch ondersteunde mens-machine-
interactie op. Zo biedt de door de meeste deskundigen onderschreven noodzaak om machinevertaling te 
optimaliseren door middel van de statistische nabijheid van zinverwante begrippen (in plaats van door steeds meer 
termen of termenparen in databases te stoppen) een prachtig model voor zelflerende, vraaggestuurde 
interactiesystemen bij het bevragen van grote kennisverzamelingen. De taaltechnologie die Irion voor de Leidse 
Poort ontwikkelt [kader 2] is daar een voorbeeld van. 
Een tweede opvallend accent in het Europese palet is de plaats van gemeenschappen. De gebruikerskant van digitale 
technologie in het erfgoedveld is altijd zwaar onderbelicht. We kennen in het beste geval gebruikscijfers, zoals 
aantallen hits, bezoekers of page views van websites. Maar wie, wat en waarom, het is allemaal Chinees. Verrassend 

                                                          
7 DigiCULT, Monitor, trendrapporten: www.digicult.info/pages/index.php. Een volledig - en zeer handzaam - beeld van de Europese 
inspanningen geeft EC-functionaris Bernard Smith in zijn bijdrage aan de 2003 Moskou-conferentie over digitaal erfgoed: 
www.evarussia.ru/upload/dokland/smith2003.doc. 
8 Zie www.cordis.lu/en/home.html. Budget ca. 100 mln. euro (1998-2002). 



is dan ook het gewicht dat de Europese Commissie aan het criterium “gemeenschapsvormend” voor subsidiëring 
van digitaliseringvoorstellen hecht. Een paar voorbeelden. In het project COINE wordt onderzocht hoe mensen 
hun eigen verhalen aan die van de museumexperts kunnen toevoegen. CHIMER wil kinderen - onder meer in de 
regio Den Helder - high tech laten gebruiken om hun eigen erfgoed mee te documenteren. CIPHER experimenteert 
met “fora” waarop gemeenschappen van gebruikers culturele content interactief kunnen creëren en duurzaam 
beheren. In ons eigen land maakte het project “Identiteitsfabriek Zuidoost” (IDZO) al enige tijd geleden flink wat 
spraak met ideeën over interactieve, niet gestuurde culturele identiteitsvorming door middel van geïndividualiseerde, 
mobiele internettechnologie. Een hele mondvol, maar centraal staat het idee dat culturele identiteit niet iets is, maar 
dat je die al doende construeert.9 Dat sluit allemaal, elk wel op eigen wijze, aan bij de volgens vele analyses diepste 
kenmerken van de informatiemaatschappij. Dat is ook voor het begrip van de Leidse Poort van belang. Laat ons op 
die meer algemene kenmerken inzoomen. 
 
 
4. MUSEA IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ  
 
Digitale effecten: de gebruiker de inhoud 
De digitale revolutie waar we ons misschien in bevinden, heeft waarschijnlijk vooral haar grootste effecten op 
sociaal gebied. Met de woorden “misschien” en “waarschijnlijk” wil ik een voorbehoud maken. Het is niet duidelijk 
of er inderdaad van een revolutie sprake is, en zo ja, wanneer de effecten van een zodanig grote afstand kunnen 
worden bezien dat conclusies met zekerheid te trekken zijn. Marshall - the medium is the message - McLuhan, de 
mediagoeroe uit de jaren zestig, wees erop dat in het beginstadium van elke mediavernieuwing (van oraal naar 
schriftelijk, naar druk, naar elektrisch) de vorm wel nieuw is, maar de inhoud eerst een tijd lang teruggrijpt naar het 
voorgaande stadium. Om pas daarna voor alleen die nieuwe mediumfase geëigende inhouden te laten ontstaan 
[kader 5]. 
 
Kader 5 De Ilias en de Odyssee, de twee epische gedichten die aan Homerus worden toegeschreven, werden in 625 v.Chr. 
opgeschreven als schriftelijke vorm van een veel oudere, orale overlevering. Pas eeuwen later begon poëzie te ontstaan die 
ondenkbaar was zonder schrift. Het Arte celare artem (het kunstig verbergen van de kunstgrepen die je als dichter toepast, 
zodat bij nader inzien niets is wat het lijkt) van de Latijnse dichter Horatius is daar een voorbeeld van. Ook in het begin van de 
volgende fase, van schrift naar druk, is Gutenbergs bijbel nog een gedrukte facsimile van middeleeuwse verluchte 
handschriften. Pas de 19de-eeuwse feuilleton, Multatuli's genre-exploderende Max Havelaar of misschien zelfs Joyce’s 
zelfparodiërende pastiche Ulysses, scheppen inhouden die buiten die vorm onbestaanbaar zijn. Ook in de daarop volgende 
stadia, van papier naar beeld, film en elektronische media, zijn dit soort op eerdere fasen teruggrijpende inhouden te zien. De 
vroege televisie is niet meer dan in nieuwe vorm verpakt theater of speelfilm. Big Brother en ander interactief realitydrama 
doorbreekt ook die grens. De kijker is deel van de inhoud geworden. 
 
Het is nog niet goed in te zien of er al sprake is van zo'n waterscheiding met betrekking tot voor de nieuwe media 
specifieke erfgoedinhouden. Zijn collecties on line dat? Chatrooms? Virtuele werelden? 
Hoe dat later in verwondering omziend ook zal mogen blijken, zoveel is zeker dat een van de grote kenmerken van 
de huidige digitale omwenteling de diepe verandering in sociale vormen en verhoudingen zal zijn. Gemeenschappen 
van gebruikers die ook optreden als makers kunnen daar een voorbeeld van zijn.10 
 
Digitaal erfgoed: seamless connectivity van alles met alles 
Wat zijn de organisatorische implicaties van de digitale tijd voor het erfgoed? Er openen dan zich afgronden voor je 
wanneer je de volgende logische lijn uitstippelt. Musea zijn plaatsen waar bijzondere dingen bewaard worden. Maar 
het zijn banken noch depots. Musea doen er constant dingen mee, geven er betekenis aan, ontsluiten hun kennis 
over de collectie telkens opnieuw. Musea zijn daarom ook actieve betekenisgevers aan wat collectief van waarde 
wordt geacht. Met de komst van digitale media wordt het mogelijk de kennis en betekenis van museaal materiaal in 
cyberspace te verrijken. En vanuit die betekenisgevende zienswijze op musea is dat niet een bijkomende maar een 
centrale taak. Een gedrukte publicatie of catalogus, of zelfs een tentoonstelling: het zullen geen eindproducten meer 
zijn, maar halffabrikaten. In het digitale domein kan alle culturele kennis met elkaar in verband worden gebracht.  
Als musea, archieven en bibliotheken inderdaad zoals dat Angelsaksisch heet collectieve memory institutions zijn, dan is 
het in het digitale tijdperk belangrijk dat ze gezamenlijk bronnen voor het geheugen van hetzelfde verleden beheren. 
De fysieke begrenzingen van de instellingen in het predigitale tijdperk verkruimelen daarmee. Dat laat onverlet dat 
de historische sensatie, om met Johan Huizinga te spreken, alleen in direct fysiek contact met “de dingen van 
vroeger” zelf tot stand zal komen. De intellectuele ervaring daarentegen van integraal beschikbare kennis van alles 
over alles is een peilloze afgrond. De memory institutions staan met andere woorden aan de vooravond van een 
Groots Project: plak in het digitale domein alle losse brokjes maar aan elkaar. Dat heeft enorme consequenties. De 
belangrijkste is misschien wel dat de instellingen zoals we ze nu kennen, steeds onzichtbaarder zullen worden. Om 
dingen te weten te komen, hoef je er niet meer heen, sterker nog, hun fysieke aanwezigheid zal in toenemende mate 
een belemmering vormen. Ik ben geïnteresseerd in drempelloze toegang tot de volle inhoud, niet in de beperkingen 
die aan deze of gene instelling kleven. Al het werk van Da Vinci, graag, niet wat u toevallig fysiek in huis heeft. En 
ook graag de receptie toen en nu, en hoe zat het ook alweer met zijn vliegtuigmodellen? Wie alles over Rembrandt 
                                                          
9 Zie www.cordis.lu/ist/ka3/digicult/heritageforall.htm (CHIMER, COINE en CIPHER); www.idzo.nl (IDZO). 
10 Het motto dat de Raad voor Cultuur zijn eCultuur-advies (voorjaar 2003) meegaf, bestond niet voor niets uit McLuhan's “If the medium is the 
message, the user is the content”. 



wil weten, zoekt toch zeker niet de website van het Rijksmuseum op? Wat je nodig hebt is dus een dienst van op 
hetzelfde terrein, wellicht in verschillende rollen, samenwerkende kennisinstellingen, een dienst waar de inhoud 
voorop staat en de gebruiker geen weet hoeft te hebben van de beperkingen van elke deelnemer. Het gaat, met 
andere woorden, om seamless connectivity.11  
 
Musea krachtcentrales in nieuwe netwerken? 
Voor musea betekent dit perspectief van naadloze inhoudelijke verbondenheid dat traditionele manieren van 
werken met een extra dimensie verrijkt worden en op den duur wellicht onherkenbaar zullen veranderen. De kennis 
over en de context van de erfgoedschatten is met de komst van nieuwe media minstens zo belangrijk geworden als 
hun materiële aspect. Wat heb je, waarom, en hoe verhoudt dat zich tot elders? De plaats van een “kenniswerker” 
(conservator, registrator, educator) wordt niet meer bepaald door de interne hiërarchie van de instellingen, maar 
door de mate waarin hij of zij in staat zal zijn duurzame en interactieve verbanden met kennis buiten de eigen 
organisatie te leggen. Netwerken dus, en makelaardij. En die kennis zal niet langer voorbehouden zijn aan 
gecertificeerde deskundigen. Wanneer “alles” eenmaal overwegend ook digitaal zal zijn, dan maakt het niet zoveel 
meer uit wie de achterliggende bron is. Niet de status van de afzender is het belangrijkste criterium, maar de mate 
van bruikbaarheid en openheid van de informatie.12 Het belang van inhoudelijke, op kennisdeling gerichte 
netwerken [kader 6] en de betrokkenheid van derde partijen, waaronder ook “het publiek” - dat tevens van status zal 
veranderen - is daarmee evident. Musea hebben daarmee de kans om bemiddelaars en krachtcentrales in special-
interest netwerken te worden.  
En dat is nou precies de manier waarop er elders wel over de kennismaatschappij wordt gesproken. In Engeland is 
de metafoor voor de kennissamenleving van morgen die van een elektriciteitsnet (grid). In het ambitieuze plan van 
de regering Blair voor een National Grid for Learning krijgen musea, archieven en bibliotheken een prominente 
plaats als energiecentrales. De Britse overheid heeft het vervolgens haar taak gemaakt om aan de ene kant 
instellingen in staat te stellen die rol te vervullen, en aan de andere de burger, al of niet in schoolverband, te 
faciliteren om daar optimaal gebruik van te maken.13  
 
Kader 6 Netwerken: vloek en zegen. De Spaans-Amerikaanse socioloog Manuel Castells introduceerde in 1996 het begrip 
“netwerkeconomie” (The Information Age I-III, Blackwell's, Londen 1996-1998). Daarmee probeerde hij een duiding te geven 
aan de desintegratie van bestaande productieverhoudingen, gebaseerd op voorheen bestendige en duurzaam aanspreekbare 
relaties. Uit zijn werk dampt een beeld op van anonieme en ongestuurde netwerken, die gevoed worden door apocalyptische 
stromen informatie. De beslissingen die daarin worden genomen zijn voor miljoenen van levensbelang: de aandelenbeurs, 
productieketens van merkgoederen en de dynamiek van afzet- en arbeidsmarkten. Castells hanteert de term “netwerk” zeker 
niet in positieve zin. Loyaliteiten verdwijnen, identiteiten desintegreren en aanspreekbare verantwoordelijken zijn afwezig. De 
plattere en directere, maar chaotische nieuwe wijze van productie en consumptie leidt tot andere verbanden en 
saamhorigheden, gevoed door een allesdoordringende aanwezigheid van de massamedia. Het is verwonderlijk hoe snel 
Castells' nieuwe begrip tot een geuzennaam is geworden en bijna in zijn tegendeel is verkeerd. Met uitzondering van 
misschien Naomi - No logo - Klein en haar anti-globalisten voelen maar weinigen zich bedrukt door Castells’ inktzwarte, 
wereldomspannende netwerkwolken. Integendeel, velen gaan er prat op niet meer in staande en solide organisaties te 
opereren, maar juist in vluchtige, “inhoudsgedreven” netwerken te functioneren, met een minimum aan hiërarchie en informele, 
gedurig wisselende contacten. De met de recente recessie alweer zeldzaam geworden non-woorden “employability” en “elke 
werknemer zijn eigen ondernemer” herinneren er nog aan. Maar het netwerk, in de geuzenbetekenis, als diep sociaal gevolg 
van het informatietijdperk is inmiddels niet meer weg te denken. 
 
Transformatie op zijn Hollands 
Is er in ons land een met het Verenigd Koninkrijk vergelijkbaar overheidsbeleid? Neen. Wel is er snel en met 
choquant veel geld een Kennisnet voor het onderwijs opgezet, dat evenwel aan een ongrijpbaar consortium van 
kabelaars, nl.tree geheten, werd weggeven. En ook zijn er incidenteel grote investeringsimpulsen op dit gebied 
gegeven via bijvoorbeeld het Nationaal Actieplan Digitale Snelwegen en Gigapoort-projecten. Incidenteel, 
aangezien het om eenmalige aardgasbaten ging dan wel om eindige subsidies uit - jawel - Europese fondsen. Tegelijk 
vroeg de overheid aan vele geleerde genootschappen wat in dezen nou toch wijsheid moest zijn. Zo'n beetje alle 
regeringsadviesraden en planbureaus produceerden de laatste tijd vuistdikke rapporten vanuit verschillende 
zienswijzen en met honderden aanbevelingen.14 Een samenvattende visie ontbreekt echter nog - ons gebrek aan een 
centralistische traditie zal daar mede debet aan zijn. Maar de ontwikkelingen in de culturele wereld, de 
dienstensector met zijn onderschatte innovaties, het toerisme als grootste externe inkomstenbron, de 
werkgelegenheid, het onderwijs en de - om nog eens wat te noemen - als dramatisch ervaren terugval van bèta- en 
techniekspecialisten: dat alles verdient het om in een samenhangend, Europa-breed en toekomstgericht perspectief 
te worden geplaatst. 
                                                          
11 De term is van Jeremy Rifkin (The Age of Access: How the Shift from Ownership to Access is Transforming Modern Life, Penguin 2001) en geldt als heilige 
graal voor vele collectieve - ook culturele! - internetinitiatieven.  
12 Is het web van kennis dat digitaal ontstaat en ook op het internet aangeboden wordt, een fuik vol dode einden en blinde vlekken voor de 
wijdere wereld, of een opstap naar elders, met verwijzingen, hulp, beoordelingen, suggesties en selecties? Het ontwikkelen en bouwen van een 
webgebaseerde organisatie van erfgoedkennis, in de vorm van een Digital Reference Room met zowel tools voor begrip (woordenboeken, 
referentielijsten, bibliografieën en biografieën) als betekenis (recensies, receptie, hergebruik) was het hoofddoel van het zojuist na slechts 3 jaar 
door de Universiteit Maastricht alweer gesloten Maastricht McLuhan Institute for Digital Culture. 
13 Zie: www.ngfl.gov.uk. Re:Source, de nieuwe benaming van de Britse erfgoedinfrastructuur waarin de memory institutions opereren, spreekt al 
boekdelen, met een handige verstrengeling van de begrippen bron, hulpbron, en slimheid. Franse en Duitse overeenkomstige plannen zijn vooral 
gericht op de wereld van de wetenschap: zie bijvoorbeeld www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr.  
14 De Raad voor Cultuur, de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 



Pas tegen zo'n achtergrond zou immers duidelijk worden of wat kan ook moet, en zo ja in hoeverre. En of technologie 
dominant moet zijn, zoals de Europese Unie lijkt voor te staan, dan wel de kwaliteit van leven, zoals in sommige 
gemeenten het geval is,15 dan wel concurrerende innovatie in het algemeen, zoals het huidige, wellicht wat benepen 
politiek-economisch paradigma luidt.  
Het naast elkaar bestaan van verschillende zienswijzen - in ons land altijd beschouwd als een grote verworvenheid - 
heeft ook zo zijn nadelen. Het leidt bijvoorbeeld tot ongemak bij Economische Zaken over de aansturing van e-
culturele zaken. Gedacht vanuit innovatie zijn investeringen in de digitalisering van erfgoed eenmalige impulsen, en 
daarna moeten de vernieuwingen gewoon beklijven. Gedacht vanuit traditionele visies op cultuurbehoud moeten 
musea volgens OCenW zich vooral niet met diensten of vergelijkbare kennisproducten bezighouden, en ligt de 
intermediaire rol van erfgoedinstellingen buiten het kernbereik van dat departement. En voor het belang van 
creatieve broedplaatsen - culturele en nieuwe media-instellingen daarbij nadrukkelijk inbegrepen - voor de groei en 
bloei van lokale economieën (vestigingsklimaat!), al of niet als trekkers van kwalitatief hoogwaardig toerisme, is 
zelden een gemeentebestuurlijk oor te vinden.16 
Maar deze verdeeldheid en verbrokkeldheid zijn misschien wel evenzovele symptomen van een veel bredere 
transformatie. Op allerlei vlak wordt men zich bewust van nieuwe digitale vergezichten, mogelijkheden, gevaren en 
spanningen. En het ontbreken van een centrale, overheidsgedomineerde richting laat ruimte voor experiment, 
werkenderweg ontdekken en een grote variëteit aan zienswijzen. Misschien is dat wel een groot goed, en het enige 
juiste antwoord op de - nog maar pas aangebroken! - nieuwe digitale tijd.17  
 
 
5. ZOEKEN EN VINDEN 
 
Maar laat ons na deze uitweiding over de beleidsmatige consequenties van de internetrevolutie teruggaan naar de 
meer praktische gevolgen voor musea. Daarvoor dienen ontwikkelingen elders, in bibliotheken en in 
wetenschapscommunicatie, als leidraad. Als “alles” digitaal beschikbaar zou zijn, wat dan? Hoe vindt een mens nog 
wat waardevols?  
Per dag neemt de schare aan internetgebruikers met meer dan een kwart miljoen individuen toe, en het aantal 
websites, pagina's en verwijzingen houdt daar verhoudingsgewijs gelijke tred mee.18 Maar de hoeveelheid 
beschikbare onzin groeit even hard. Nou staat nergens dat je in cyberspace ook iets zinnigs moet kunnen vinden. 
Maar nu het er toch is en er zoveel op staat, zou dat wel handig zijn. De vraag is alleen met wat voor strategieën je 
betrouwbare informatie kunt vinden. De meeste mensen gebruiken publieke zoekmachines, zoals Alta Vista, Yahoo 
en Google. Beginners denken nog dat je op domeinnaam moet zoeken, alsof het internet een telefoonboek is. 
Vergevorderden hebben hun eigen spiders, webbots en agents. Waarom is internet geen telefoonboek? Omdat 
zodra gegevens digitaal worden, we hebben het al gezien, de afzender er minder toe doet. Dat heeft twee soorten 
gevolgen: gevolgen voor je identiteit als instelling, die door deelname aan een kennisportal onmiskenbaar zal 
veranderen, en gevolgen voor de omgang met je publiek. En het leidt ook tot twee problemen: hoe word je wegwijs 
en wat wil je dat de mensen met al die kennis doen? 
 
Gevolg 1: andere identiteit 
Eerst de organisatorische gevolgen. Wil je digitale diensten en producten aanbieden zonder er direct een 
economische transactie op te laten volgen (Amazon.com), dan doe je er goed aan samen te werken met vergelijkbare 
aanbieders. Helemaal wanneer je ideëel gemotiveerd bent, zoals erfgoedinstellingen, wetenschappelijke instituten en 
maatschappelijke intermediairs voor bijvoorbeeld de zorg, onderwijs, gezondheid en het bibliotheekwezen. Je bouwt 
dan portals waarvan uiteindelijk de kwaliteit en integrale, naadloze beschikbaarheid van de inhoud het belangrijkste 
zullen zijn. Zet je jezelf nou niet voor maar achter die inhoud, dan zul je moeten samenwerken, en niet zo'n beetje 
ook.  
Dat gebeurt op grote schaal elders in de samenleving, bijvoorbeeld in het internetportal Kennislink voor 
publieksvriendelijke wetenschap en techniek dat de Stichting Weten sinds enige jaren ontwikkelt. [kader 7]. De 
dragende gedachte achter Kennislink is om snel, trefzeker en betrouwbaar het brede publiek in het algemeen en het 
onderwijs in het bijzonder wegwijs te maken in de frontlinie van de wetenschap. Daarvoor is in het EZ-programma 
Nationaal Actieplan Digitale Snelwegen een stimuleringssubsidie (alweer!) verstrekt waarmee een vijftigtal 
organisaties onder regie van Stichting Weten hun bestaande en nieuw te maken publieksinformatie gebundeld en via 
een enkel loket beschikbaar stellen. Een vergelijkbaar initiatief maar nog veel breder is dat van de verzamelde 
openbare bibliotheken. Die zijn niet alleen meer verzamelplaatsen van gedrukte dingen, ze moeten zich steeds meer 
ontplooien als servicecentra voor kennis, welke laatste gestalte kan krijgen in gedrukte dingen, boeken en 

                                                          
15 Aan de Hogeschool Den Haag is dit voorjaar een lectoraat “Informatie, Technologie en Samenleving” ingesteld, gericht op grootstedelijke 
bestuurlijke (e-Democracy) en maatschappelijke (e-Care) toepassing van ICT. 
16 Het is onvoorstelbaar hoe lijdzaam de gemeente Amsterdam toeziet bij het tegelijkertijd jarenlang sluiten van zowel het Stedelijk Museum als 
het Rijksmuseum.  
17 Tim Berners-Lee, vader van de hyperlink en van het - nog niet bestaande - Semantische Web(hierboven, voetnoot 3), hield recent een pleidooi 
voor de interactie van vele verschillende standpunten: “Society is stable when organized fractally. A fractal society is where you get the optimal 
blend of homogen[eit]y and diversity: the proper balance between global, national, local and family issues”. Business Week, 27 maart 2002. 
18 De website van Suzanne Keene, auteur van Digital Collections: Museum in the Infomation Age (Heinemann 1998) en thans onafhankelijk Brits 
goeroe op het gebied van musea en internet, is buitengewoon behulpzaam: www.suzannekeene.info/infoage. Op www.isc.org/ds/hosts.html is 
te zien dat de groei begin 2003 afvlakte naar wereldwijd 170 mln. websites. 



krantenartikelen, maar ook digitaal, via websites. De burger in Nederland, aldus de visie, moet onbeperkte toegang 
hebben tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie. De sinds 2000 ontwikkelde verzamelportal bibliotheek.nl 
biedt die diensten [kader 8].  
 
Kader 7 Kennislink en KEN. Kennislink is een internetportal voor wetenschap en techniek op bètagebied, ontwikkeld in 
opdracht van OCenW door Stichting Weten, in het kader van het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen 
(NAP/ES). Voorjaar 2003 omvatte het 650 eigen artikelen, 2.200 geïndexeerde webartikelen, 200 multimedia-items, 35 
nieuwsberichten, 500 adresgegevens en 500 webreviews. Het heeft gemiddeld 1.500 “dieplinkbezoeken” per dag. Incidenteel, 
bij grote educatieve acties, loopt het dagbezoek op tot 100.000. In Kennislink werken vijftig organisaties samen, georganiseerd 
in vakdomeinen met elk een eigen coördinator/redacteur. Knowledge Explosion Network (KEN), een vanuit Delft gegroeid 
internationaal samenwerkingsverband van 285 gedreven bèta- en techniekstudenten, levert bij Kennislink de vraaginteractie en 
extra, vraaggestuurde vulling van de artikelendatabase. Iets minder dan de helft van de 4.000 totnogtoe gestelde vragen kwam 
in aanmerking voor beantwoording. 1.070 zijn er in de database opgenomen.  
Bron: V. Delemarre e.a., Kennislink maar nieuwsgierig! Een projectbeschrijving 1999-2003. Stichting Weten, Amsterdam 2003, 
interview projectleider Kennislink, en interview coördinator KEN. 
 
Kader 8 Bibliotheek.nl en Al@din. Bibliotheek.nl is sinds minder dan een jaar de nieuwe, digitale diensten- en 
productenbundel van de samenwerkende openbare bibliotheken. Het biedt een kennisservice op onderwerp en publicatievorm 
(de geïntegreerde catalogi van alle OB's op het net, bijvoorbeeld). De digitale dienstverlening vindt plaats via Al@din, een 
webbased inlichtingenbureau.  
De servicelogistiek daarachter is veelomvattend, want de gemeenschappelijke interactie vindt op vier niveaus plaats: 
• van zelfservice in bibliotheek.nl, met 50 veelal onder licentie draaiende databases van uitgevers, dag-/weekbladen, 

omroep, encyclopediemakers en de muziekindustrie, en geholpen door een Aquabrowser-interface; 
• via vraagafhandeling op bibliotheekniveau (automatisch geselecteerd naar postcode) dan wel als  
• tweede-lijnsservice (beantwoording van special-interestvragen door aangewezen instellingen op het gebied van literatuur, 

kunst, gezondheid/opvoeding en erfgoed);  
• naar doorverwijzing naar externe deskundigen. 
Al@din beantwoordt totnogtoe tussen 120 en 150 vragen per dag. Met de totale contentontwikkeling en beschikbaarstelling is 
jaarlijks 2,5 mln. euro gemoeid, in 2005 oplopend tot 7,7 mln. euro. 
Bron: Bedrijfsplan bibliotheek.nl, mei 2002 (www.bibliotheken.nl), en interview manager Bibliotheek.nl.  
 
Welnu, als je bereid bent om mee te bouwen aan een dergelijk netwerk, je eigen kennis in te brengen en die te laten 
aanvullen met die van anderen, dan ben je geen exclusieve eigenaar meer, maar intermediair. Van eindstation word 
je poort. Uiteindelijk lever je daarmee een stuk van je identiteit in. Dat is helemaal niet erg, maar knelt aan het begin 
vaak wel: want hoe herkenbaar kun en wil je blijven?  
 
Gevolg 2: andere processen 
Dan de procesmatige gevolgen. De explosieve groei van digitale informatie stelt nieuwe eisen aan indexering, 
kennisorganisatie en vraaginteractie. Niet alles is zomaar meer te vinden, en tevens wint het inzicht terrein dat er aan 
een gearticuleerde vraag vaak een algemenere behoefte vooraf gaat. Bovendien omhelzen ideële aanbieders de 
gedachte dat ze er ook zijn om het publiek nieuwsgierig te maken naar al het moois waar zij voor staan. Het publiek 
in vraag-antwoordspellen te confronteren met onverwachte verbanden en associaties lijkt dan ook een mooi 
instrument.  
Achter de oppervlaktevraag “hoeveel zout heb je nodig om aardappels te koken?” gaat een bredere vraag vooraf “is 
er zout nodig om aardappels te koken?”, die evenwel pas betekenis krijgt wanneer je weet dat de vrager op een 
zoutloos dieet zit. Wanneer je nu een beeld hebt van die behoefte zal de vrager wellicht sneller bij de beantwoording 
van zijn vraag komen, of - dankzij jou! - op scherpere formuleringen van zijn behoefte. Daar nu zijn 
vraagfunctionaliteiten voor, ofwel de inzet van vraagverhelderaars, en die kun je deels ook nog automatiseren. Het 
handigst is het om een team van experts achter de hand te hebben. Met verwijzingen naar bronnen kunnen ze hun 
antwoorden desnoods staven. De openbare bibliotheken hebben dat gedaan, en wel heel precies. Bij hun digitale 
inlichtingenbureau Al@din (“Ask a Librarian”) kom je uiteindelijk bij vakreferenten uit en in het vangnet op het 
niveau daarna, Informatie Advies geheten, zelfs bij externe deskundigen, buiten het bereik van de bibliotheek. De 
vraag-antwoordparen worden in een groeiende databank opgenomen, thans met zo'n zesduizend dossiertjes, die 
keurig geïndexeerd helemaal terug weer op het oppervlakteniveau van bibliotheek.nl te raadplegen zijn. Dat alles via 
strenge protocollen en gedragscodes. Er is ook een businessmodel, en wel via een omslagstelsel. Openbaar 
bibliotheekwerk in Nederland is een collectieve voorziening, en alle filialen dragen nu al aan bibliotheek.nl 20 
eurocent per inwoner in hun verzorgingsgebied af.  
Ook Kennislink heeft een dergelijke “Ask an Expert”-service, steljevraag.nl geheten. Die is op vergelijkbare wijze 
georganiseerd, hoewel de gelaagdheid van Al@din ontbreekt. De vraag-antwoordparen komen in een vrij 
toegankelijke database, die weer net als de achterliggende vijfduizend dossiers en webpagina's via een verfijnde 
index, in dit geval de SISO-bibliotheekrubricering, te doorzoeken is. Maar anders dan bibliotheek.nl werkt 
Kennislink zonder omslag, terwijl men er via selectief gebruikersonderzoek wel rekening met klanttevredenheid 
poogt te houden.  
Om constant veel goede antwoorden snel te geven, moet je een doordacht en goed werkend proces hebben. Bij de 
meeste commerciële kennisbanken, bijvoorbeeld bij de leverancier van uw pc of Google, kun je alleen terecht voor 
standaardantwoorden of de helpdesk.19 Bij Al@din en steljevraag.nl gaan ze veel verder. De bibliothecarissen 

                                                          
19 In de vraagfunctie “Google Answers” kun je een vraag plaatsen, en daar een prijskaartje aan hangen met wat het antwoord je waard is. Betaling 
gaat via het web in zogeheten microtransacties. Vraag en antwoord zijn openbaar en met een mooi zoeksysteem ontsloten. Op deze wijze zijn er 



kennen een streng protocol waarmee vragen beoordeeld en gedistribueerd worden, en de antwoorden door 
redactieteams gescreend. Ook wordt scherp toegezien op de responstijd: per opklimmend niveau respectievelijk een 
kwartier, een dag of binnen vier werkdagen. Bij steljevraag.nl wordt eerst ook vastgesteld of vragen überhaupt voor 
beantwoording in aanmerking komen. Rond de helft valt dan af (het is nu eenmaal erg verleidelijk om een halve dag 
voor je je werkstuk moet inleveren te vragen of er niet ergens een dossiertje in cyberspace rondzwerft met precies 
wat jij had moeten doen).20 Een coreferent kijkt mee, als een soort second opinion.  
 
Het mag duidelijk zijn dat de organisatie, in en buiten huis, nodig om deze service op het geschetste niveau te 
leveren, zeer arbeidsintensief is en bovendien nieuwe eisen stelt aan duurzaamheid, kwaliteit en openbaarheid. In die 
zin levert de komst van nieuwe media helemaal geen werkverlichting op. Je bent juist veel meer tijd kwijt, in elk 
geval in het ontwikkelingsstadium, en als resultaat ligt er zeker nooit meer een mooi gedrukt en gebonden boek op 
je bureau. Voordat we een antwoord proberen te geven op de vraag of het allemaal dan wel zin heeft, en wat de 
betekenis van de Leidse Poort in deze verbanden is, moeten we nog twee probleem aanstippen: hoe kun je de 
mensen wegwijs maken en wat wil je met het aanbod van die kennis bereiken?  
 
Probleem 1: kennisrepresentatie 
Waar alle genoemde voorbeelden - Kennislink, Bibliotheek.nl, Google, Leidse Poort - niet uitkomen, en het liever 
ook niet over hebben, is de manier waarop je de gebruiker een helpende hand reikt bij het betreden van je domein. 
Als ik iets wil weten over vulkanisme maakt het uit of ik dat doe als voorbereiding op een IJslandse vakantie of om 
een steen te bekijken die mijn moeder van Sicilië mee naar huis nam. Of om mijn leerlingen Latijn iets uit te leggen 
over de achtergronden van de Vesuvius-uitbarsting die ooit Pompeii begroef (echt waar). Staand tegenover een 
klassieke papieren encyclopedie, de in 1985 herziene 15de druk Britannica in 32 delen bijvoorbeeld, krijg je al zonder 
dat je wat doet, geweldig veel oriënterende informatie. De kennis is alfabetisch georganiseerd, er zijn geen 
jaarboeken als bijlagen dus voor de eruptie van Mount StHelens in 1980 moet je wellicht elders zoeken, er is vast 
wel een hoofdartikel dat verwijst naar bijzondere aspecten elders, en vanuit details word je ook vast wel naar het 
hoofdartikel geleid.  
Hoe helpen culturele en andere kenniswebsites mij nou om me van tevoren een indruk te vormen van waar ze over 
gaan, en hoe groot de rijkdom, diepte en omvang is van al dat moois? Op geen enkele manier. De Cultuurwijzer 
heeft een Aquabrowser, die verbeeldingrijk netwerken van associaties levert. Maar aangezien die alleen veel toevallig 
voorkomende aangrenzende woorden (co-occurences) laat zien, is zijn kennisrepresentatie nogal oppervlakkig. 
Aquabrowsers zuster, The Brain geheten (te zien op www.webbrain.com, met 2,5 mln. geïndexeerde url's), heeft 
tenminste nog een zekere encyclopedisch aanvoelende systematiek (figuur 1).21  

1. Webbrain: webencyclopedie van The Brain Corporation, Santa Monica  
 
Het Franse Kartoo SA (figuur 2) daarentegen ontwikkelt meertalige en ook in meerdere talen tegelijk te bevragen 
search engines met grafische interfaces, in dit geval een soort landkaarten, waarop websites zijn weergegeven met de - 
vermoedelijk - gevonden beste ntwoorden, die ook onderling zijn gerelateerd (www.kartoo.com).  
 

                                                                                                                                                                                   
in Google, verdeeld over 10 hoofdrubrieken en 80 subrubrieken, thans al 38.500 vraag-antwoordparen beschikbaar. Beantwoorders zijn er in 
twee categorieën: speciale Google-experts en alle andere gebruikers, wie maar wil. De kwaliteit van het resultaat stemt tot diep nadenken over de 
wonderlijk wereld waarin we leven. Probeert u eens “Michelangelo” in combinatie met “Last Supper”. 
20 Ook een op de vijf vragen die via de Leidse Poort gesteld worden is onzinnig (jeugdige vuilbekkerij, vragen naar de bekende weg e.d.). 
21 De drie in Nederland meest innovatieve zoeksystemen, van Medialab, Collex is en Irion, worden kritisch besproken door Pim van Ekelenburg 
in “Search & retrieval”, VIP Vakblad voor documentmanagement, 15de jrg, nrs 10 en 11, oktober/november 2003. 



2. Grafische interface van Kartoo SA 
Een van de mooiste voorbeelden van hoe uitnodigend kennisrepresentatie eruit kan zien, maar nog niet op het web, 
is te vinden in Boijmans Van Beuningen (figuur). In het nieuw geopende Digitale Depot kun je je als bezoeker bij 
“de Datawolk” interactief een beeld vormen van de 117.000 objecten omvattende collectie, naar soort, materiaal, 
ontstaansdatum, verwervingsmoment, formaat, en standplaats, alles direct gekoppeld aan het 
collectiebeheerssysteem TMS. Heel Star Trek. 

3. De Datawolk in het Digitale Depot van Museum 
Boijmans Van Beuningen 
 
Ten slotte twee van de vele websites van het fameuze Smithsonian Institution in Washington waarop het soort 
droom dat Boijmans had al een heel eind richting internet is ontwikkeld. Het Smithsonian Without Walls (figuur 4) 
is een grafische interface waarmee je spelenderwijs verschillende aspecten van een kleine aantal de 3 mln van 
voorwerpen in dit museum van alle mogelijke kanten kunt bekijken en benaderen 
(www.si.edu/revealingthings/load-index.html). Een andere website van het Smithsonian, HistoryWired (figuur 5), 
presenteert weer een manier van kijken. Een paar honderd van de voorwerpen zijn er geordend in verschillende 
dimensies, je kunt er getrapt op inzoomen, en ze kunnen interactief met elkaar in verband worden gebracht 
(historywired.si.edu/index.html). 

4. Smithsonian Without walls 
 



5. Smithsonian Institution: History Wired 
 
Wat deze voorbeelden gemeen hebben is dat de makers zich hebben ingespannen zich in hun publiek te verplaatsen 
en gepoogd hebben de samenhang van hun kennis verbeeldingsvol te representeren. Het vinden van voor het 
nieuwe medium geschikte metaforen om de zee aan beheerde links, dossiers, objecten of anderszinse feiten 
toegankelijk te maken is in elk geval een zwaarwegende opgave voor ieder die zich een plaats in de publieke digitale 
kennisarena droomt. De besproken portals Cultuurwijzer, Kennislink, Bibliotheek.nl en de Leidse Poort staan wat 
dat betreft nog in de kinderschoenen.  
En dat brengt ons bij het tweede probleem: wat stellen makers zich voor bij het gebruik van de digitaal ontsloten 
kennis?  
 
Probleem 2: kennis en inzicht 
Feiten, zoveel is wetenschapsfilosofisch wel zeker, bestaan eigenlijk niet.22 Er bestaan waarnemingen die vanuit een 
bepaald gezichtspunt worden gedaan, en passen binnen een manier van kijken naar de wereld. Die manier kan 
streng georganiseerd zijn, of zwak. Vergelijk de alternatieve geneeskunde - zwak georganiseerd - maar eens met de 
klinische, “officiële”. De betrouwbaarheid van de waarnemingen aan weerszijden van de scheidslijn wordt over en 
weer bestreden. Het is met dit voorbeeld ook duidelijk dat er achter verschillende zienswijzen niet zelden ook 
belangen schuilgaan. Niet zomaar belangen, maar harde eisen van inkomen, economisch succes en macht over 
anderen.  
De inspanning van verschillende wetenschappelijke disciplines, waar musea onderdeel van uitmaken en die elkaar 
ook nog wel eens overlappen (Naturalis opereert op het snijvlak van cultuur en natuurwetenschap!), om de 
verbazing over de wereld te organiseren in samenhangende en betekenisvolle collecties en onderzoek daarnaar, gaat 
uit van een positivistische, sterk door de Verlichting beïnvloede en modernistische zienswijze. Er zijn tal van dingen 
(“feiten”) die samenhangend verklaard kunnen worden. Het aanschouwelijk maken van het verband tussen die 
feiten leidt als vanzelf tot groter inzicht. Nu is dat wetenschapshistorisch gezien een goed te verdedigen zienswijze. 
De enorme vlucht van de natuurwetenschappen in de westerse samenleving, en ook de natuurwetenschappelijke 
benadering van het culturele domein, zijn er goed mee te verklaren. De aaneenschakeling van voorwerpen uit 
historische culturen, contemporaine regio's of velden van aandacht zou door zijn sterke structuur en cumulatieve 
karakter een inzicht genererende meerwaarde opleveren. Datzelfde kan voor wetenschappelijke feiten gelden. Door 
de systematische rangschikking en toenemende integratie op opklimmende abstractieniveaus, zo is de gedachte, zal 
“als vanzelf” dieper inzicht ontstaan. 
Het aanbieden van gestructureerde gegevensverzamelingen, het zij objectbeschrijvingen het zij wetenschappelijke 
dossiers los van objecten, is dan een instrument voor het bij gebruikers doen ontstaan van een samenhangend 
kennisgebouw. Je hoeft het ontbrekende blokje waar je naar op zoek bent, slechts in het juiste vakje te plaatsen, en 
het bouwwerk wordt sterker, robuuster en indrukwekkender. Daarom is er zo weinig aandacht voor 
kennisrepresentatie: je vraagt - in die opvatting - immers naar de label van het blokje, wat zou je dan nog met een 
totaalindruk moeten?23 Die ontstaat vanzelf toch wel? 
Vanuit dat perspectief gezien zijn de keuzes die aan de hier besproken, grotere internetinspanningen van musea 
(Leidse Poort, Cultuurwijzer) en wetenschapsintermediairs (Kennislink) ten grondslag liggen, bepaald niet onlogisch. 
“Zet je kennis maar in de etalage”, dat is intrinsiek goed, want het draagt bij tot groei van “het inzicht” bij het brede 
publiek.  
Nou is daar wel wat tegenin te brengen. Allereerst kent een positivistische benaderingswijze van de beschrijving van 
de werkelijkheid nooit een eind. Alles kan altijd preciezer, uitgebreider en dieper. Het leidt tot een karakteristieke 
neiging bij “grote” kennissystemen om oneindig door te groeien. Het Woordenboek der Nederlandse Taal was zo'n 

                                                          
22 Recent voortreffelijk samengevat door André Klukhun, De geschiedenis van het denken: filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de oudheid tot nu, Bert 
Bakker:Amsterdam 2003. De gehele, betrekkelijk nieuwe tak van Topic Mapping houdt zich daarmee bezig, als onderdeel van Knowledge 
Organization, voortkomend uit het kennisclassificatieonderzoek dat traditioneel door bibliotheekwetenschappen wordt uitgevoerd. Dit terrein is 
in een stroomversnelling geraakt sinds het baanbrekende werk van Ingetraut Dahlberg, “Conceptual Structures and Systematization”, in 
International Forum on Information and Documentation, 20/3, 1995, 9-24. 
23 Het kan zijn dat mijn eigen zucht naar Gestalt-achtige totaalwaarneming me hier een stokpaardje laat berijden. 



Grand Projet, waarbij vergeten werd dat tijdens de herculische doorlooptijd van anderhalve eeuw voor het uitputtend 
classificerend beschrijven, het voorwerp van onderzoek onherroepelijk zou veranderen.24  
Ten tweede raakt de gebruiksomgeving buiten beeld. Indien het waar is dat “de feiten voor zich spreken”, dan is het 
niet nodig om je af te vragen hoe “de feiten” gebruikt worden. Het zijn toch immers allemaal bouwblokjes in 
dezelfde, objectief kenbare en buiten ons bestaande werkelijkheid. Stel je je echter op het standpunt dat er met al die 
waarnemingen telkens nieuwe werkelijkheden gebouwd worden, die tot telkens ander inzicht kunnen leiden, dan 
zou je het misschien ook heel anders kunnen aanpakken. Je zou onderscheid willen aanbrengen in de opklimmende 
reeks van gegevens-feiten-kennis-inzicht, en telkens willen laten zien hoe er niet van enige dwingende, intrinsieke 
causaliteit sprake hoeft te zijn. En dus ook mensen de gelegenheid willen geven te kiezen, op basis van bredere 
blikvelden, discours (dat kan ook een verhaal zijn), en - jawel - levensbeschouwelijke voorkeuren. Dan pas heb je 
een zeker criterium om niet alles te doen, worden de dingen exemplarisch, en kun je zinvol communiceren met het 
doel inzicht - wat voor inzicht dan ook - te laten ontstaan. Vruchtbaar gebruik van georganiseerde kennissystemen 
veronderstelt immers ook de competentie tot het decoderen van verschillende abstractieniveaus.  
De zondvloed aan feiten die nu door alle mogelijke, vaak uit collectieve middelen betaalde instellingen digitaal over 
ons wordt afgeroepen, noopt tot bezinning op de vraag of we daarmee de mensen ook in staat stellen zinvol - op 
welke manier dan ook - om te gaan. De door de mogelijkheden van de techniek ingeblazen zucht tot “alles voor 
iedereen, en wel nu” (can do will do) wil reflectie op gebruikscontext wel eens in de weg zitten.  
 
Een meer praktische implicatie van dit filosofische voorbehoud is de noodzaak om je als aanbieder van informatie 
meer te richten op de transformaties die gegevens ondergaan op hun weg via feiten naar kennis (figuur 6). In de 
twee domeinen, die van aanbod en die van vraag, worden de kennisproducten in het eerste domein tot 
halffabrikaten die als informatiemiddel dienen in het tweede, waar ze verrijkt een nieuw kennisproduct vormen. Er 
is dan ruimte, zo valt te verdedigen, voor experts die het aanbod coderen, dat wil zeggen verzamelen, ordenen en 
wegen, en voor moderators die aan de vraagzijde decoderen. En zo kan misschien een nieuw terrein betreden 
worden: dat van de intermediairs, die naar beide terreinen contextualiserend optreden. De vraagbaakfuncties van de 
Nederlandse initiatieven lijken daar op in te spelen.

                                                          
24 Na 50 jaar besloot men het levenswerk van De Vries en Te Winkel, het Woordenboek der Nederlandse Taal, te beperken tot beschrijvend en 
historisch vanaf 1500. Meer dan weer een halve eeuw later, in 1976, werd 1921 als eindgrens bepaald. Bron: www.inl.nl/WNT/geschiedenis.htm. 
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6. BEOORDELING 
 
De tussenconclusie moet luiden dat de Leidse Poort, met zijn groeiende massa aan cultuur- en natuurhistorische 
kennisdatabanken en zijn beginnende vraaginteractie, bij hetzelfde soort initiatieven thuishoort als Al@din en 
Kennislink. Alleen is de Leidse Poort wat bescheidener: in inhoud, omvang en vraaginteractie (hoewel de daaruit 
resulterende databanken nog niet altijd vrij toegankelijk zijn). De toevoeging van zelflerende taaltechnologie zoals 
we die eerder bespraken, hoe schroomvallig ook, is dan wel weer als een visionaire volgende stap te beschouwen, 
waar de andere twee nog niet aan toe zijn. Alle drie gaan ze echter - nog - gebukt onder gebrekkige representatie van 
de werelden waar ze voor staan, terwijl ook de context en gebruikszijde in het transformatieproces van gegevens 
naar kennis relatief onbekende terreinen zijn.  
Bovendien, heel praktisch, is de waarde van gegevens over gebruik en satisfactie sterk afhankelijk van het moment 
in de ontwikkeling, de promotie en de vindbaarheid. Wel, alle drie zijn ze min of meer experimenteel, Al@din en 
Leidse Poort zijn nog niet gepromoot, bij het publiek noch bij algemene zoekmachines, en gebruikerscontexten zijn 
nog niet onderzocht. Pre-release gebruiksgegevens zijn daarom hoogstens decoratief. Alle drie stellen ook dat het 
verkrijgen van een kritische massa aan inhoud essentieel is voor hun succes, daarmee aangevend dat naar hun idee 
dat punt nog niet bereikt is.25  
Wat kunnen we dan wel? We kunnen kijken naar hoe voorbeelden elders in de wereld kritisch geanalyseerd worden, 
en zien of we daar ons voordeel mee kunnen doen. En we kunnen ons afvragen hoe de drie hier behandelde 
integrale initiatieven zich onderling verhouden. 
 
Europees kijken naar culturele webportals 
Nou zijn er niet heel veel maatstaven waaraan de juistheid van de door Leidse Poort c.s. ingeslagen weg direct is af 
te meten: decentrale kennisportals, uitgaand van op kennisdeling gerichte transformatie van bestaande processen, 
die instellingen- en sectoroverschrijdend zijn, en een scherp oog proberen hebben voor gebruikersinteractie. Alleen 
de Library of Congress, de grootste bibliotheek ter wereld, heeft een on-linevraagbaakfunctie (“Ask A Librarian”), 
waarop het concept van het digitale inlichtingenbureau Al@din in Nederland is gebaseerd. De vele integraal 
doorzoekbare culturele databases elders op de wereld, van musea of van bredere samenwerkende erfgoedsectoren, 
ontberen voor zover mij bekend een vraagfunctie. Bovendien zijn die vrijwel zonder uitzondering centraal 
georganiseerd, terwijl aan de drie Nederlandse voorbeelden een decentraal samenwerkingsidee ten grondslag ligt.26  
Enige hulp is dan misschien te krijgen van de criteria en visie die binnen de Europese Unie voor de culturele 
economie van morgen zijn ontworpen. In het recente DigiCULT-Rapport27 wordt - onder veel meer - een 

                                                          
25 Dat is hetzelfde volumeargument dat bij megaprojecten zoals het Geheugen van Nederland gebruikt wordt. Ook dat verkeert echter in een 
experimenteel stadium, en zal pas gedurende het hele jaar 2004 op nut en bruikbaarheid worden getest.  
26 AMICO, een commercieel samenwerkingsverband van 39 Noord Amerikaanse musea, stelt meer dan 100.000 dossiers over kunstwerken ter 
beschikking aan 300 nationale en internationale betalende abonnees (musea, bibliotheken, scholen) en lijkt decentraal georganiseerd. 
27 European Commission, The DigiCULT Report. Technological landscapes for tomorrow's cultural economy. Unlocking the value of cultural heritage. Full report. 
Luxemburg 2002. Dit is overigens niet het enige standpunt van de Europese Commissie op e-cultureel gebied. Zo bieden “e-culture net” en het 
DEER-initiatief welkom tegenwicht aan DigiCULTs grote vertrouwen in technologisch gestuurde culturele innovatie: www.eculturenet.org. 

Kennisproduct A 
wordt:

Informatiemiddel A 
voor:

Kennisproduct B 

 Verzamelen 
Ordenen 
Wegen 

Niveau-differentiëren 
Fuzzy logic 

Agents 
Experts -------------------Moderators 



ontwikkelingsloop geschetst die culturele instellingen kunnen afleggen wanneer ze zich op digitaal terrein wagen 
(Figuur 7).  

7. Ontwikkelingsmodel digitale kernfuncties erfgoedinstellingen volgens DigiCULT-rapport 
(EC) 2002, 184.  
 
Kort samengevat komt dat model erop neer dat in een eerste stadium (de eerste twee kolommen links), en als 
voorwaarde voor al wat volgt, er digitaal gegevensbeheer moet plaatsvinden. Daarna, stadium 2, kan er van “digitale 
objecten” sprake zijn, die vervolgens, stadium 3, met context en commentaar, ook van buiten, voor gebruikers 
worden verrijkt en in betekenisvolle omgevingen voor hergebruik geschikt kunnen worden gemaakt. Ten slotte, 
stadium 4, worden gebruikers in staat gesteld deze omgevingen te creëren en zelf context te genereren, te 
manipuleren en nieuwe vormen van interactie toe te voegen. De digitale vraagbaak die aan de Leidse Poort, 
Kennislink en Al@din is gekoppeld, vormt een indicator voor dat vierde stadium. Hoewel het natuurlijk wel de 
vraag blijft of de suggestieve grafische weergave in het DigiCULT-model, die organische en doelzoekende groei 
impliceert, de werkelijkheid geen geweld aandoet, en ook of er niet een categorisch imperatief in verborgen zit. Ik 
vermoed van wel, maar voor een eenvoudige vergelijking als hier bedoeld is dat misschien niet heel erg - daar 
komen we later op terug. Deze Europese gedachtelijn geldt vooralsnog voor individuele instellingen. Kijken we 
vervolgens naar geobserveerde wetmatigheden voor samenwerkende instellingen (figuur 8). 
 



Figuur 1Verschillende niveaus van complexiteit van digitaal samenwerkende
culturele netwerken volgens DigiCULT-rapport (EC) 2002, 121.

 
8. Verschillende niveaus van complexiteit van digitaal samenwerkende culturele netwerken volgens 
DigiCULT-rapport (EC) 2002, 121.  

 
 
Volgens hetzelfde DigiCULT-rapport is er een opklimmende reeks te onderscheiden van steeds complexere vormen 
van samenwerking binnen culturele portals als bemiddelende instellingen tussen de wereld van wetenschap en 
cultuur en het grotere publiek. Het criterium is de mate van integratie (seamlessness!) en autarkie van de producten en 
diensten in het digitale domein. Het scala loopt van simpele doorklikpagina's via e-magazines zonder culturele 
“eindinhoud” (digitale erfgoedobjecten zelf) en hetzelfde maar met enige eindinhoud, tot volledig gecoördineerde 
culturele netwerken met volle inhoud en een keur aan ondersteunende toepassingen.28 De inherente groeinoodzaak 
in dit schema is minder pregnant dan in het vorige. 
De Leidse Poort, en ook de Cultuurwijzer van de Vereniging DEN, zijn dan tegen het hoogste niveau van 
complexiteit en integratie te plaatsen. Ze vertonen ook beide nog wel eigenschappen die op het niveau daaronder 
thuishoren. Bijvoorbeeld de noodzaak om uit het portal te stappen als je de volle collectiedatabase van Volkenkunde 
in wil of de taxonomische thesaurus van Naturalis, en de noodzaak om in de website van het museum zelf te gaan 
snuffelen als je de zeer rijke tentoonstellings- en educatieve pagina's (e-learning uit het DigiCULT-schema) van 
Oudheden wil vinden. 
 
Met de constatering van een grens aan de mate van instellingenintegratie komt ook een aan het digitale domein 
inherente beperking aan het licht. Er is frictie tussen de mogelijkheden en perspectieven van de digitale 
werkelijkheid en die van de fysieke werkelijkheid. In het digitale domein kun je nog zoveel bundelen, integraal 
toegankelijk maken en via een gecoördineerd enkel loket afhandelen, in de echte wereld blijven - in geval van de 
Leidse Poort - de fysieke instellingen gewoon apart voortbestaan, met hun eigen eisen en beperkingen. Ze moeten 
bezoekers trekken, en hebben eigen constanten en accenten in beleid, bedrijf en positionering. Die staan niet zelden 
op gespannen voet met het virtueel in elkaar opgaan. De vraag is niet of dat erg is, de vraag is hoe goed of slecht 
instellingen erin slagen met die gegeven spanning om te gaan. Uit de nevenschikkende voorstelling van de 
verschillende samenwerkingsvormen in het tweede DigiCULT-schema mag blijken dat met het bereiken van het 
vierde niveau niet de hemel wordt betreden. Afhankelijk van de fysieke werkelijkheid is het heel wel mogelijk om 
effectief en efficiënt op een ander niveau te opereren, gegeven een weloverwogen keuze daarvoor. 
                                                          
28 De websites van de in de afbeelding gegeven voorbeelden zijn zeer illustratief. Sterker nog, de voorbeelden zijn websites. Het enige in het 
vierde niveau gegeven voorbeeld, SCRAN, is vrijwel geheel op scholen gericht, en voornamelijk wegens auteursrechtelijke beperkingen alleen 
voor abonnees (£ 150 tot 285) toegankelijk. 



 
Hoe verder? 
Je kunt je nog meer afvragen. De aard van de “digitale revolutie” leidt ertoe dat oude dromen van integrale toegang 
tot doorverbonden terreinen realiteit kunnen worden. We hebben gezien dat dat samenwerking nodig maakt, tot 
nieuwe werkprocessen leidt, en ook nieuwe vragen stelt aan de omgang met de gebruikers. Je kunt er verder over 
nadenken of en hoe de autonoom uitdijende kenniszeeën van verschillende consortia met elkaar in verband staan, 
of moeten komen te staan. Een eerste stap is dan te bekijken hoe de drie Nederlandse hier besproken kennisportals 
zich onderling verhouden.  
Is er wel plaats voor inhoudelijk gespecialiseerde vraagcentra als Kennislink (wetenschap en techniek) en Leidse 
Poort (etnografie, archeologie, natuurhistorie)? Daarover is in elk geval de projectleiding van Al@din heel duidelijk: 
“Neen, eigenlijk niet. Musea zouden zich bij hun leest moeten houden, zich toeleggen op het maken van 
tentoonstellingen en daar op zijn hoogst ook digitale reclame en ondersteuning voor maken. En eventueel 
zendingswerk bedrijven voor bijzondere onderwerpen, maar dat is het dan”. De bibliotheken doen de algemene 
culturele achtergrondinformatie wel. Daar zijn ze voor, de inlichtingenfunctie is zo oud als de bibliotheken zelf, en 
de boeken en catalogi die de musea maken staan tenslotte in de bibliotheken gewoon op de plank. Ook de rol van 
een “Ask an Expert” in Kennislink spoort niet goed met die van “Ask a Librarian”. Eventueel als gespecialiseerde 
achterwacht op het laatste, externe serviceniveau van Al@din, maar zeker niet als algemene vraagbaak voor 
wetenschap en techniek. Ook daarvan vindt de bibliotheek dat dat juist haar terrein is. 
Kijkend naar het ministerie van OCenW, dat met alle drie initiatieven direct of indirect te maken heeft, moet je 
constateren dat de drie onder evenzoveel verschillende directies vallen: cultureel erfgoed, onderwijs- en 
wetenschapsbeleid, en media-letteren-bibliotheken. Een pluim wellicht op de departementale verkokeringshoed, 
zoveel is zeker. Wel is het zo dat er in de precieze opdrachten, of ontwikkelingsvoorwaarden, ruimte bestaat voor 
onderlinge accentverschillen. Kennislink is eigenlijk bedoeld om de belangstelling bij een groot publiek voor 
wetenschap en techniek gaande te maken en te voeden (met het oog op groter enthousiasme voor bèta- en 
techniekstudies). Bibliotheek.nl, inclusief zijn digitale gebruikersservice, is eigenlijk bedoeld om de versplinterde en 
soms wat treuzelige wereld van de openbare bibliotheken, waar men toch nooit van dacht dat de revolutie er zou 
uitbreken, in de digitale vaart der volkeren op te stoten: “professioneel, betrouwbaar en pluriform”. En de Leidse 
Poort kreeg zijn stimulering vanuit een zelfde visie: probeer eens uit te vinden wat er gebeurt als je uit je eigen 
domein treedt, en verschillende soorten musea met elkaar in het digitale domein laat samenwerken. Dus één keer een 
politiek-economische motivatie en centraal van aard, en de twee andere keren een experimenterende 
vernieuwingsimpuls en decentraal van aard of uitwerking. Maar trek je de drie lijnen door, dan komt er een 
aanmerkelijke overlap in beeld, ook gezien die nu eenmaal aan digitale kennisaccumulatie wel zeer eigen dynamiek 
van ongebreidelde uitdijing. Kennislink wil sowieso uitbreiden naar alpha en gamma, Naturalis heeft al afspraken 
met Al@din om in de vraagafhandeling op natuurhistorisch gebied als externe expert voor de bibliotheken op te 
treden, en Nederlands cultureel erfgoed is voor Al@din al als expertgebied op het derde serviceniveau 
ondergebracht, en wel bij de Koninklijke Bibliotheek, deelnemer aan bibliotheek.nl. Bovendien is de KB 
initiatiefnemer van het Geheugen van Nederland, dat toch wel als indirecte concurrent van de Cultuurwijzer is op te 
vatten. En daar doet een van de Leidse Poort-partners met de complete 20.000 stuk omvattende collectie 
Nederlandse oudheden enthousiast aan mee, zonder dat er van enige relatie met het Leidse Poort-initiatief zelf 
sprake is. 
 
Dit essay is niet gericht op het aandragen van oplossingen, maar op het begrijpen van wat er gebeurt. Dat laat 
onverlet dat bij een mogelijke verdere ontwikkeling de Leidse Poort een regionale service-portal wordt, die 
herkenbaar focust op de inhoud en collecties van de betrokken musea zelf. De nadruk zou op voortreffelijke en 
innovatieve gebruikersinteractie kunnen liggen, model Smithsonian. Een alternatief zou zijn om een kritische massa 
(alweer!) van op Leidse Poort-achtige wijze samenwerkende musea te genereren, en hun inhoudelijke 
internettoegang onder te brengen bij de Cultuurwijzer, gecombineerd met de gedigitaliseerde bulkcollectie uit het 
Geheugen van Nederland. Dan wordt het de Nederlandse Poort. Aan de inhoudelijke kant zijn overlappingen met 
andere terreinen ook digitaal goed te organiseren: met Kennislink via gemeenschappelijke encyclopedische databases 
en woordenboeken,29 en met Al@din door collectief op te treden als gespecialiseerde 2de-lijnsservice. Maar dat zijn 
toekomstscenario's en daar is dit essay niet voor. 
 
 
7. SLOT 
De conclusie over “of het werkt” met die Leidse Poort en zijn vraagcentra moet dan ook luiden: vast wel, dat moet 
evenwel nog blijken, en waarschijnlijk ligt het belang toch in het experiment waarvan een hoop te leren valt. Dat valt 
te billijken, of in de woorden van Chris Groeneveld, directeur van de Stichting Actueel Verleden: “We leven wat 
digitale vernieuwing betreft nog in de fase waarin er duizend bloemen moeten kunnen bloeien.”  
 
Een belangrijker antwoord is die op de vraag wat nou de betekenis van de Leidse Poort en haar zusterinitiatieven is. 
Daarvoor zijn verschillende gezichtspunten: vanuit de musea zelf, vanuit het publiek, en vanuit een meer generale 
                                                          
29 In 2001 is al eens onderzocht hoe Van Dale en de Winkler Prins een gemeenschappelijk platform kunnen bieden voor wederzijdse referenties 
uit de wetenschaps- en cultuurdomeinen. Organisatorisch waren Weten en DEN, en evenmin de achter hen actieve overheden, daar toen echter 
nog niet aan toe. 



blik op de plaats van cultuur in de digitale tijd. Die geef ik hieronder, en ik voeg daar een praktische en procedurele 
opmerking aan toe. Daarna de hamvraag: moet het ook? 
 
• Vanuit musea gezien is een inspanning om op andere, nieuwe manieren met je kennis om te gaan de moeite van 

het experiment zeer wel waard. Je neemt dan wel afstand van het traditionele concept van een museum als 
slechts een bewaarplaats en mooie toonzaal van objecten. Maar wil je dat serieus doen, dan zullen al je 
activiteiten daarvan doordrongen moeten zijn. Bij de Leidse Poort-partners lijkt dat op veel plaatsen, ofschoon 
misschien in verschillende mate, het geval. Je kunt er ook voor kiezen dit soort dingen niet te doen, of op een 
veel lager niveau van complexiteit. Dan zul je je ambities moeten bijstellen. 

• Vanuit het publiek gezien is de waarde van een Leidse Poort-initiatief nog moeilijk in te schatten. “Wat willen 
die musea nou toch van me?” Je zult iets moeten doen om de mensen in staat te stellen de verfijnde 
kenniswerelden die in de besproken initiatieven worden opgebouwd, met succes te betreden. Dat laadt een 
enorme last op de schouders van de musea (kennisrepresentatie, niet gooien met dingen maar de dialoog ten 
behoeve van elks groei van inzicht aangaan), waarvan je je kunt afvragen of ze die kunnen dragen. Zeker in een 
hoog-competitieve omgeving, waarin andere, grotere en kleinere digitale dienstenaanbieders zich aan de deur 
van de burger verdringen, komt het erop aan, na de richting bepaald te hebben, voor die burger een eminente 
voorziening te creëren. En dat is meer dan wat onderwijstoepassingen aan je website plakken. Daarop 
doordenkend kan dat wel eens betekenen dat uiteindelijk niemand gediend is bij een Leidse Poort, maar eerder 
bij een cultuurpoort, of een “Kijk eens wat een wondere wereld!”-poort, waarin veel meer en veel 
verscheidener partners samenwerken zonder dubbeling of overlap, of waar dat wel het geval is (en in het 
digitale domein is dat niet erg) zonder dat men elkaar oneigenlijke brand-concurrentie aandoet. Dat dat niet 
vanzelf zal gaan hebben we duidelijk proberen te maken door te wijzen op de gegeven spanning tussen 
institutionele digitale acties en de aard van het digitale domein. 

• Vanuit e-culturele optiek ten slotte is het Leidse experiment potentieel van grote betekenis. Het - op termijn - 
centraal plaatsen van de gebruikers door hun interacties deel te laten uitmaken van de inhoud (McLuhans “if 
the medium is the message, the user is the content”), is een belangrijke indicator voor een werkelijk 
grensoverschrijdende ontwikkeling. Dat wordt bevestigd bij toetsing van de kenmerken van de besproken 
Nederlandse portals aan de analysemodellen van de EU (DigiCULT). Ook begint de zeer brede samenwerking 
van bijvoorbeeld Naturalis eerder onoverkoombare geachte grenzen, muren en territoria al daadwerkelijk op te 
lossen. Gegeven verder de Nederlandse situatie van grote lokale vrijheid en een terughoudende rol van de 
overheid in het hart van het culturele veld, lijkt de lokaal-geografische groeikern van de Leidse Poort een 
onvermijdelijk begin. Ook passen de groei en bloei van het Leidse initiatief bij eerder geconstateerde 
kenmerken van digitale innovatie: samenloop van omstandigheden, vrijheid voor experiment, afzien van 
hiërarchie en beheersing, en het niet op direct nut gericht durven werken aan verbeeldingsrijke vernieuwing. 

 
Aan praktisch nut ligt er verder te Leiden vermoedelijk een enorme rijkdom aan in vijf jaar ontwikkelde formele en 
informele brokken kennis en inzichten op het gebied van digitale processen, procedures, kennisorganisatie, 
projectwerken en samenwerken in een procesmatige omgeving. En verder natuurlijk tal van kant en klare 
hulpmiddelen, referentielijsten, routines en andere softwarehandigheidjes. Op vrij eenvoudige wijze nemen andere 
museale consortia (keramiekmusea, Delftse gemeentelijke musea, Groningse museale samenwerkingsverbanden) die 
al over, op basis van herkenning en de inhoudelijke wens samen op te trekken. Dat lijkt mij gezien het onderwerp 
en het land waarin zich dat afspeelt, niet meer dan winst.  
 
Procedureel valt er ook nog wat op te merken. Het is goed dat er geëxperimenteerd wordt. Niet omwille van het 
experiment zelf, maar omdat je anders geen fouten durft te maken. Van fouten leer je immers het meest. 
Ervaringen, richtlijnen en best practices van elders zijn vast waardevol, maar je moet er als culturele organisatie 
waarschijnlijk grotendeels zelf doorheen. Een lichtpuntje is dan dat de culturele sector op digitaal gebied nog niet 
tegenover een tientallen miljoenen sterk leger van ongeduldige gebruikers staat, aan welker eisen wel moet worden 
voldaan om morgen niet failliet te gaan. De - voorlopige - afwezigheid van die druk maakt het mogelijk om de 
creativiteit, immers een wezenskenmerk van de culturele wereld, even de vrije loop te laten. En dat is intrinsiek 
goed, meen ik. Dat schept overigens wel weer de verplichting om anderen te laten delen in je zoektocht. 
 
Tot slot, of het allemaal ook moet. De Gelderse utopie tijdens de Suikerfeestvakantie uit het begin van dit essay 
kritiseert immers impliciet alles wat er nog niet is, van geïntegreerde technologie-voor-de-burger via ruimte voor 
verschillende zienswijzen tot naadloze mens-machine-interactie. Ook die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. 
Ik probeer het vanuit drie gezichtspunten: politiek, economisch en cultureel. 
• Politiek gezien heeft onze samenleving al tijdens het eervorige kabinet in Lissabon uitgesproken dat Nederland 

tot de top 5 van kennisintensieve landen moet gaat behoren. Het is niet duidelijk wat dat betekent, hoe je dat 
doet en waar dat uit moet blijken. Het is wel duidelijk dat een voorwaarde daarvoor een bloeiende creatieve 
sector is. Musea kunnen ervoor kiezen hun creatieve talent op het terrein van verbeeldingsvolle kennisinteractie 
via modellen als de Leidse Poort in te zetten. Dan moet het, ja. 

• Vanuit economisch gezichtspunt, voorzover dat niet met het vaak door de economie gedomineerde politieke 
denken samenvalt, is de Leidse inspanning een investering met uitgesteld rendement. Je weet niet wat eruit 
komt, wel dat het een onderzoek naar een richting is. Het is zeker niet zo dat na de investering de Leidse 



inzichten in alle musea overal in het land geheid vrucht zullen dragen. Wel mag je verwachten dat op de juiste 
punten ingespoten smeerolie het geheel van de culturele machine “beter” zal laten lopen, maar je weet alleen 
niet wat elders schuurt en botst, en ook niet hoe je dat moet meten - toch een stokpaardje van economen. Dus 
ook dan moet het, zij het als benoemd risico. 

• Cultureel gezien weet je ook niet zoveel, alleen dat als je niet de voorwaarden schept voor innovatie op welk 
niveau, onderdeel of aspect dan ook, het zeker een stuk moeilijker zal gaan. En we hebben hier, in de Leidse 
Poort en elders, misschien met een innovatief onderzoek naar de plaats van musea in de digitale wereld te 
maken, als onderdeel van een veel bredere transformatie die het hele culturele veld regardeert en wellicht ook 
de maatschappij waar dat veld uitdrukking van is. Maar dat is nu nog een utopie waarbij het landelijke uitje 
tijdens Suikerfeestvakantie verbleekt. 

 
 
6 oktober 2003  
Riemer Knoop
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