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NIEUWJAARSBORREL ATRIA – 23 januari 2017 
Speech Renée Römkens, directeur Atria 
 
 
Welkom bij de Nieuwjaarsborrel van Atria.  

In het bijzonder welkom aan onze eregasten en sprekers vanmiddag: Marco de Niet, Directeur 

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) die ons straks mee zal nemen in het grotere verhaal van 

digitalisering van erfgoed in Nederland, en Jacqueline Prins die als Directeur van de Directie 

Emancipatie vandaag de lancering ter hand zal nemen van de Gender Heritage Connection (GHC).  

De ontwikkeling van de GHC is iets waar we trots op zijn en waar we vanmiddag graag meer over 

vertellen. Met de kick off van de GHC luiden we een nieuw jaar in waarin Atria als erfgoedinstelling 

zijn motto op een technisch innovatieve manier verder ontwikkelt. 

Atria heeft als enig kennisinstituut in Nederland de taak de geschiedenis van vrouwen en 

vrouwenbewegingen duurzaam te bewaren en toegankelijk te maken en actief naar buiten te 

brengen. Gezien ons motto – sharing the past, debating the present, creating the future - doen we dit 

op een eigentijdse manier en met de blik op de toekomst. Het gebruik van de nieuwste 

technologieën is ook onmisbaar om aansluiting te behouden met de generatie gebruikers van 

morgen. De jongere generaties als gebruikers van erfgoed zijn de toekomst. 

De snelle ontwikkelingen in digitalisering zorgen voor grote kansen (en de noodzaak!) om op een 

nieuwe manier collecties samen te brengen en het gebruik ervan te stimuleren.  

 

Atria sluit hiermee ook aan bij de trend in de erfgoedsector. Vanuit onze voorhoedepositie – gezien 

hoogwaardige en gespecialiseerde kennis op het terrein van vrouwen/gendergeschiedenis – biedt de 

GHC een virtueel platform dat het mogelijk maakt alle beschikbare digitale collecties op dit 

thematische terrein samen te brengen. Het doel is een Digitale Gender Collectie waarin verschillende 

databronnen uit heel Nederland worden verbonden.  

 

Door nieuwe technieken (software programma Linked Data) kunnen databronnen in samenhang met 

andere bronnen (thematisch) ontsloten worden: automatisch vertaald, gecontextualiseerd en beter 

doorzoekbaar.  

 



 
 

 

 
www.atria.nl  2 

 

De eerste stap is sinds kort gezet en daarmee vieren we vandaag de kick off van de GHC. De 

internationaal erkende en veel gebruikte Vrouwenthesaurus die Atria in de loop der jaren heeft 

ontwikkeld, is achter de (technische) schermen gekoppeld aan Linked Data. Simpel gezegd wordt het 

via Linked Data mogelijk om aan de hand van de Vrouwenthesaurus met hetzelfde zoekwoord in 

verschillende collecties te zoeken en dus een bredere verbinding te leggen en meer en rijkere 

informatie op het onderwerp te vinden. Hiervoor is achter de schermen gerealiseerd dat de 

Vrouwenthesaurus beschikbaar is voor derden in een bepaald formaat en dat de IAV-

collectie van Atria zelf via digitale toegangspoorten bereikbaar is.  

Met deze eerste stap is het fundament gelegd voor de verdere invulling voor de GHC.  

Wat we komende maanden gaan doen: 

• Eigen collectie koppelen via Linked Data 

• Externe bronnen op het portal doorzoekbaar maken (zoals van het NIOD en grote landelijke 

portals als Delpher) 

• De Vrouwentheasaurus koppelen aan meer (inter-)nationale relevante thesauri, denk aan 

Wikidata of aan de Art & Architecture Thesaurus van het Getty Research Institute (de 

Nederlandse vertaling) 

Dit alles gaat gepaard met aanpassing van de vormgeving voor de website en de ontwikkeling van 

een nieuwe portal. 

Op termijn zal de GHC een kader bieden waarbinnen de samenwerking met partnerinstellingen nog 

gerichter vorm en inhoud kan krijgen (denk aan IHLIA, IISG of Gender documentatiecentra, maar ook 

internationaal, denk aan de Sofia Smith Collection in de VS). Op die manier kan Atria actief zijn rol als 

verbinder van kennisbronnen in de erfgoedsector op het gebied van gender blijven nemen en zorgen 

dat de meerwaarde van onze specifieke kennis optimaal benut wordt. In het najaar van 2017 zal de 

GHC volledig up and running zijn. Dan hoort u uiteraard meer van Atria.  

De Gender Heritage Connection wordt een platform waarop op een levendige manier verleden, 

heden en toekomst met elkaar verbonden worden. En het is een dynamisch, levend project dat 

aangevuld moet blijven worden omdat elke dag geschiedenis wordt geschreven. En zo hoopt Atria bij 

te dragen aan het scheppen van betrouwbare feiten. Een noodzaak in een tijd waarin feitenvrije 

meningen en ‘alternatieve feiten’ als concurrerende informatiebron aan populariteit winnen.  


