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Wie ben ik?

• Martijn Kleppe 

• Adviseur Digital Scholarship &  
Internationale Samenwerking 

• Voorheen onderzoeker op universiteiten 

• Resultaten voor breed publiek 

• Geschiedenis, fotografie + Digital Humanities

http://repub.eur.nl/pub/38912 
www.mijnicoonfoto.nl 



www.polimedia.nl 

www.axes-
project.eu 



Opzet

• Wie, waar & hoe van de afdeling Onderzoek? 

• Wat doen we? 

• Wat zijn onze uitdagingen?







Hoe werken we?
3 uitgangspunten & fases: 
➢We experimenteren & verkennen 

➢We werken samen met  
opdrachtgevers &  
voeren uit 
➢We delen onze kennis



Opzet

• Wie, waar & hoe van de afdeling Onderzoek? 

• Wat doen we? 

• Wat zijn onze uitdagingen?













Een paar voorbeelden

• Digital Humanities Team 

• Onderzoeksprojecten met derden 

• Fellows & Researchers-in-Residence 

• KB Lab



Digital Humanities Team

Voorbeeld 1: Digital Humanities Team



Publicaties in PDF en/of JPEG 

OCR (met woordcoördinaten) 

XML 

Toegang via SRU en OAI-PMH 

Wettelijk zo open mogelijk

- ePub 

- gecorrigeerd 

- RDF/XML 

- Linked Data | ZIP 

- CC-BY | TDM-exceptie(s)

1. Data leveren (Dataservices)

Voorbeeld 1: Digital Humanities Team



1. Data leveren (Dataservices)

www.delpher.nl/data  
https://www.kb.nl/
nieuws/2017/onderzoek-
met-historische-kranten-
nog-eenvoudiger 

Voorbeeld 1: Digital Humanities Team



1. Data leveren (Dataservices)

www.hackalod.com 

Voorbeeld 1: Digital Humanities Team



1. Data leveren en 
samenwerken

2. Kennis en ervaring 
ophalen t.b.v. eigen 
diensten



2. Kennis & ervaring ophalen t.b.v. eigen diensten: 
 - Congressen bezoeken   
 - Onderzoekers uitnodigen voor interne presentaties 
 - Symposia organiseren

https://www.kb.nl/nieuws/2017/historisch-
onderzoek-in-digitale-kranten-verslag-van-het-big-
data-congres 

Voorbeeld 1: Digital Humanities Team

https://www.kb.nl/nieuws/2017/historisch-onderzoek-in-digitale-kranten-verslag-van-het-big-data-congres


Een paar voorbeelden

• Digital Humanities Team 

• Onderzoeksprojecten met derden 

• Fellows & Researchers-in-Residence 

• KB Lab



➢Gebruikerlogs 
➢Geanonimiseerd 
➢Oktober 2015 – maart 2016 
➢2 miljoen queries 
➢5 miljoen interacties 
➢Wat doen onze gebruikers? 
➢Rol van facets 
➢Visualiseer hoe mensen door 

door Delpher klikken

Voorbeeld 2: Onderzoeksprojecten met derden



Een paar voorbeelden

• Digital Humanities Team 

• Onderzoeksprojecten met derden 
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• KB Lab



Voorbeeld 3: Fellows & Researchers-in-Residence

• Gerenommeerd wetenschapper 
• Digital Humanities 
• Half jaar bij KB & NIAS 
• Ondersteuning door 

wetenschappelijke programmeur  

• Prof. dr. Joris van Eijnatten (UU) 
• Beeld van Europa 
• Tool: Frame Generator 

• https://www.kb.nl/blogs/over-de-kb/
data-mijnbouw-in-den-haag 

• https://www.youtube.com/watch?
v=rvXIBUz16CM&feature=youtu.be  

• http://kbresearch.nl/frames/ 

https://www.kb.nl/blogs/over-de-kb/data-mijnbouw-in-den-haag
https://www.youtube.com/watch?v=rvXIBUz16CM&feature=youtu.be
http://kbresearch.nl/frames/




Voorbeeld 3: Fellows & Researchers-in-Residence

• Talentvolle jonge onderzoekers 
• Digital Humanities 
• Geselecteerd via open call 
• Half jaar detachering bij KB 
• Ondersteuning door 

wetenschappelijke programmeur  

• Dr. Frank Harbers (RUG) 
• Automatische genreclassificatie 
• Tool: Genre Classifier 

http://blog.kbresearch.nl/2017/01/17/
farewell-work-on-discerning-journalistic-
styles-continues/  
www.kbresearch.nl/genre 

http://blog.kbresearch.nl/2017/01/17/farewell-work-on-discerning-journalistic-styles-continues/
http://www.kbresearch.nl/genre


www.kbresearch.nl/genre 

http://www.kbresearch.nl/genre/




www.kbresearch.nl/genre 



Voorbeeld 3: Fellows & Researchers-in-Residence

• Afbeeldingen in kranten 
• Automatisch beschrijven van 

afbeeldingen 



Voorbeeld 3: Fellows & Researchers-in-Residence

• Afbeeldingen in kranten 
• Automatisch beschrijven van 

afbeeldingen 

• Experimenteren met Deep learning 
• Beeldherkenning 
• KBK-1M Dataset als trainingsdata 

http://blog.kbresearch.nl/2016/05/26/
dataset-kbk-1m-containing-1-6-million-
newspaper-images-available-for-
researchers/ 
http://lab.kbresearch.nl/static/html/
KBK-1M.html  

http://blog.kbresearch.nl/2016/05/26/dataset-kbk-1m-containing-1-6-million-newspaper-images-available-for-researchers/
http://lab.kbresearch.nl/static/html/KBK-1M.html


Een paar voorbeelden

• Digital Humanities Team 

• Onderzoeksprojecten met derden 

• Fellows & Researchers-in-Residence 

• KB Lab



Voorbeeld 4: KB Lab

kblabtest.nl



Opzet

• Wie, waar & hoe van de afdeling Onderzoek? 

• Wat doen we? 

• Wat zijn onze uitdagingen?



Uitdagingen
• Resources: mankracht, kennis & hardware
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• Aansluiting houden met organisatie



Uitdagingen
• Resources: mankracht, kennis & hardware 

• Aansluiting houden met organisatie 

• Hoe gaan we van de R naar de D?







Vragen & Tips?
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