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Samenvatting 

De laatste jaren wordt steeds meer cultuur historische informatie aangeboden via het 
Internet. Omdat veel instituten en diensten deze informatie op eigen initiatief ontsluiten, 
zorgt dit voor een wirwar van verschillende applicaties op verschillende locaties. 

Stichting Dorp, Stad en Land (DSL) wil hier verandering in brengen. Door de ontwikkeling 
van een Atlas voor Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) probeert men zowel interne als externe 
cultuur historische databronnen te ontsluiten via een applicatie. Daarnaast wil DSL graag 
het gebruik van cultuur historische informatie stimuleren door een zoekapplicatie te 
ontwikkelen die naast relevante resultaten ook relevante suggesties aan de gebruiker 
aanbiedt. Zo wordt de gebruiker geprikkeld verder te zoeken. 
 
Deze afstudeerstage richt zich op bovenstaande twee doelstellingen van het ARK 
project. Met behulp van Semantisch Web technieken is een applicatie (genaamd naar 
het project: ARK) ontwikkeld. Deze applicatie biedt een manier waarop men 
bovenstaande doelstellingen kan bereiken.  

 
Het Semantisch Web is een door het W3C ontwikkelde visie om gegevens op het Internet 
een eenduidige betekenis te geven met behulp van ontologieën. Het raamwerk van het 
Semantisch Web is RDF. Met behulp van RDF kunnen er relaties worden aangebracht 
tussen objecten. Een extensie van RDF is OWL. Met deze taal kan er geredeneerd 
worden met de genoemde relaties. 

 
In dit document wordt een datamodel gepresenteerd voor de ontsluiting en uitwisseling 
van cultuur historische informatie in zowel interne als externe databases. Dit model, het 
ARK datamodel, is gebaseerd op een reeds bestaand model voor de uitwisseling van 
cultuur historische informatie in relationele databases, genaamd: IMKICH. Omdat men 

op dit moment nog niet weet of alle informatie in de externe databases past in het ARK 
datamodel, gebruikt de ARK Semantisch Web technieken om ook informatie buiten het 
model te kunnen doorzoeken.  
 
Het doorzoeken van de informatie wordt gerealiseerd met behulp van een thesaurus. 
Een thesaurus is een netwerk van trefwoorden waarbinnen deze trefwoorden context en 

definitie krijgen. Door trefwoorden te koppelen aan cultuur historische objecten, krijgen 
deze objecten ook betekenis. Met behulp van relaties in een thesaurus kunnen relevante 
suggesties worden gegeven op basis van gerelateerde trefwoorden en smallere termen 
van trefwoorden. 
 
Om te evalueren of de ARK manier van zoeken betere resultaten oplevert voor de 

gebruiker, is er een gebruikerstest afgelegd. Uit deze gebruikerstest kwam naar voren dat 
het zoeken met behulp van relaties meer relevante resultaten oplevert dan het zoeken 
met normale zoekmachines als Google. Wel werd duidelijk dat het gebruik van deze 
relaties een drempel opwerpt voor de gebruiker. Het is niet altijd even duidelijk hoe het 
systeem aan de extra resultaten komt. 
 

De meeste informatie is opgeslagen in relationele databases zoals Access of MySQL. Met 
behulp van D2R of D2RQ kan men deze informatie direct transformeren naar RDF en 
ontsluiten via de ARK.  
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Voorwoord 

Nu het einde van mijn studie aanstaande is, heb ik het gevoel dat ik me op een kruispunt 
bevind. Ik sta te wachten bij het stoplicht, en weet dat aan de andere kant van de weg 
het “werkende leven” begint. Het licht staat op groen, en ik sta op het punt om over te 

steken.  
 
Achter mij ligt de route die ik heb afgelegd. Een heel leven vol met lastige kruispunten, 
stoplichten en omleidingen, maar ook met snelwegen en “groene golven”. De weg naar 
dit punt was niet altijd de kortste route. Het leven heeft helaas geen routeplanner, en 

misschien is dat maar goed ook. Elke afgelegde meter laat je een nieuw landschap zien. 
En elk landschap zorgt voor een unieke ervaring. Deze ervaringen neem ik mee naar de 
overkant, en zullen me helpen op de onbekende route die voor me ligt. 
 
Graag zou ik Geert-Jan Houben en Jeen Broekstra willen bedanken voor hun inzicht, 
begeleiding en steun tijdens de laatste kilometers tot dit punt. Mede door hun expertise 

heb ik wegen gevonden die ik in eerste instantie niet zag liggen. 
 
Daarnaast zou ik graag mijn begeleiders bij Stichting Dorp, Stad en Land hartelijk willen 
bedanken: GerhardMark van der Waal en Frans van den Meiracker. Door hun steun, 
inzet en innovatieve kijk op de wereld zijn er nieuwe wegen gevonden en deuren open 
gegaan. Doodlopende weg? Geen probleem. We zoeken gewoon een andere route. 

Deze instelling heeft me veel geleerd en zal me nog lang bijblijven. 
 
Erg dankbaar ben ik ook voor de hulp, motivatie en het vertrouwen van mijn prachtige 
vriendin Lotte, mijn en haar familie en al mijn vrienden. Zij hebben mij soms de weg 
gewezen op moeilijke kruispunten, een stukje meegekuierd op mijn weg en een duwtje 

in de rug gegeven als ik niet vooruit te branden was.  
 
Specifiek zou ik nog graag mijn ouders, Bert en Adje, willen bedanken voor alle steun, 
liefde en vertrouwen die ze me op mijn levensreis hebben gegeven. Het is fijn om te 
weten dat zij achter mij staan als ik de weg wil vragen.  
 

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die me heeft geholpen en bijgestaan tijdens de 
laatste kilometers tot dit punt. Ik hoop dat onze paden nog vaak mogen kruisen. 
 
Ik zet een stap naar voren, en ben benieuwd naar de weg die voor me ligt. 
 
Rolf van Strien 
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Definities en afkortingen 

 
API  : Application Programming Interface 
ARK  : Atlas Ruimtelijke Kwaliteit 
D2RQ  : Een mapping en transformatie tool om relationele databases om  
   te zetten naar RDF en direct te ontsluiten m.b.v. Sesame. 
   http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/d2rmap/D2Rmap.htm 
DSL  : Stichting Dorp, Stad en Land 
   http://www.dorpstadenland.nl/ 

GeoNet : Ontologie voor geografische referenties 
   http://earth-info.nga.mil/gns/html/ 
GIS  : Geografisch Informatie Systeem 
Google : Zoekmachine voor informatie op het World Wide Web 
   http://www.google.nl/ 
HTML  : HyperText Markup Language 

   http://www.w3.org/MarkUp/ 
JSP  : Java Server Pages 
   http://java.sun.com/products/jsp/ 
KICH  : KennisInfrastructuur Cultuur Historie 
   http://www.kich.nl/ 
IMKICH  : Informatie Model KennisInfrastructuur Cultuur Historie 

OWL  : Web Ontology Language (extensie van RDF) 
   http://www.w3.org/2004/OWL/ 
OWLIM  : High performance OWL in-memory store voor Sesame 
   http://www.ontotext.com/owlim/ 
RDF  : Resource Description Framework 

   http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ 
SeRQL  : Sesame RDF Query Language – de query taal van Sesame 
Sesame : Open source RDF Framework voor de opslag en querying van RDF 
   http://www.openrdf.org/ 
SKOS  : Simple Knowledge Organisation System 

   http://www.w3.org/2004/02/skos/ 
SW  : Semantisch Web: een project dat een universeel medium creëert  
   door computerleesbare betekenis te geven aan de inhoud van  
   documenten op het World Wide Web 
   http://www.w3.org/2001/sw/ 
SWB  : Semantisch Web Browser: een tool om informatie van   

   verschillende websites te combineren en te presenteren in een  
   pagina. 
Tomcat : Apache Tomcat is een open source webserver voor Java applets 
   http://tomcat.apache.org/ 
TU/e  : Technische Universiteit Eindhoven 
W3C  : World Wide Web Consortium 

   http://www.w3.org/ 
WWW  : World Wide Web 
XML  : eXtensible Markup Language 
   http://www.w3.org/TR/REC-xml/ 
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Modeluitleg 

Voor het modelleren van gegevens in dit document, zijn de volgende constructies 
gebruikt. 
 

 
: Klasse 

 
: Instantie 

 
: Attribuut relatie 

 

: 
De klasse Mens heeft een eigenschap ‘naam’ met het type 

xsd:string.  

 

: Er is in het systeem een Mens met de naam ‘Bert’. 
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1 Inleiding 

Dit document beschrijft de afstudeeropdracht van Rolf van Strien bij Stichting Dorp, Stad 
en Land (DSL). De opdracht is een voortzetting van het project “Atlas Ruimtelijke 
Kwaliteit” (ARK) binnen DSL.  
 

1.1 Stichting Dorp, Stad en Land 

”Het bevorderen van de schoonheid van dorp, stad en land”. Met deze doelstelling is de 
stichting Dorp, Stad en Land1 in 1929 opgericht. Nu 77 jaar later, zet de vereniging zich 
nog steeds in voor het bevorderen van de “ruimtelijke kwaliteit” van Nederland. Naast 
het verzorgen van welstands- en monumentenadvies aan de lokale overheid, beheert 
DSL tevens cultuur historische informatie van de provincies Zeeland en Zuid-Holland.  
 
Dorp, Stad en Land kan gezien worden als een vereniging met een sterk innovatief 
karakter. Dit uit zich voornamelijk in de talloze initiatieven ter verbetering van de 
toegankelijkheid en standaardisatie van informatie op het gebied van welstand en 
cultuur historie.  
 

Niet alleen DSL beheert cultuur historische informatie van Nederland. Er zijn tientallen 
stichtingen en rijksdiensten die ieder een specifiek stukje cultuur historie van Nederland 
bijhouden. Veel van deze cultuur historische databronnen zijn de laatste jaren via 
Internet raadpleegbaar gemaakt. Dat is natuurlijk een wenselijke ontwikkeling, ware het 
niet dat veel van deze applicaties gebouwd zijn op één specifieke databron. Het 
resultaat is een wildgroei aan verschillende applicaties op verschillende locaties. Dit 

belemmert de raadpleegbaarheid voor de gemiddelde burger. 
 
Om deze reden wil DSL een Internet applicatie ontwikkelen dat de beschikbare 
informatie uit de diverse landelijke, provinciale en lokale databases geïntegreerd en 
gestructureerd aan de gebruiker aanbiedt. Met deze applicatie beoogt DSL een portaal 
voor cultuur historische informatie te ontwikkelen: een Atlas voor Ruimtelijke Kwaliteit, 

kortweg ARK. 
 
Dorp, Stad en Land wil het gebruik van cultuur historische informatie zo veel mogelijk 
stimuleren. De gemiddelde burger moet geprikkeld worden door de informatie en 
geïnteresseerd raken naar wat er zoal in Nederland te vinden is. Met deze gedachte in 

het achterhoofd wil men dat de ARK relevante suggesties geeft om de gebruiker bij te 
staan in het zoekproces. 
 
Bovenstaande twee gedachten vormen de basis van dit project. In het komende 
hoofdstuk worden deze doelstellingen beschreven met behulp van onderzoeksvragen. 
 

1.2 Onderzoeksvragen 

DSL wil een Internet applicatie ontwikkelen die de beschikbare cultuur historische 
informatie uit de interne en externe databases geïntegreerd kan ontsluiten. Deze 

gegevens bevinden zich zowel binnen DSL als bij de rijksinstituten en provincies. Het is de 
bedoeling dat de externe databases lokaal bij de betrokken partijen blijven. Omdat 
deze informatie door de jaren heen door verschillende partijen is verzameld, is de 
structuur per database verschillend. Er zal een manier moeten worden gevonden om 
deze gegevens te structureren zodat de applicatie ze kan ontsluiten en doorzoeken. 

                                                 

1 DSL: http://www.dorpstadenland.nl/ 



 10 

Daarnaast wil men dat de resultaten van het zoekproces relevant zijn voor de gebruiker. 
Normale zoekmachines zoals Google geven vaak resultaten terug die niet 
overeenkomen met wat de gebruiker eigenlijk zocht. Naast relevante resultaten wil men 

ook suggesties doen aan de gebruiker om tot resultaten te komen waar de gebruiker in 
eerste instantie niet aan had gedacht. 
 
Om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 
 

A. Hoe kunnen we de gegevens uit de verschillende interne en externe databases 

via een Web applicatie ontsluiten? 
 

B. De interne en externe databases hebben een niet overeenkomende structuur. 
Hoe kunnen we deze gegevens geïntegreerd ontsluiten en zoekbaar maken?  
 

C. Hoe richt ik mijn zoekproces zo in dat het relevante suggesties en resultaten 

geeft? 
 

1.3 Doelstellingen 

In dit project wordt naar een antwoord gezocht op de onderzoeksvragen uit paragraaf 
1.2. Daarmee zijn de doelstellingen voor dit project de volgende:  
 

1. De Web applicatie kan gegevens ontsluiten van zowel interne als externe 
databases.  

Zoals onderzoeksvraag A aangeeft, moet de Web applicatie informatie kunnen 
ontsluiten van interne en externe databases. Er moet worden onderzocht op 
welke manier men zo’n connectie tot stand kan brengen. 

 
2. De ARK is gebaseerd op een datamodel dat het mogelijk maakt om informatie uit 

zowel interne als externe databases te ontsluiten en te integreren. 

Om gegevens te kunnen ontsluiten en integreren moeten er afspraken gemaakt 
worden over de naamgeving en structuur van de data. Het ontsluiten van 
gegevens betekent dat een applicatie moet weten hoe bijvoorbeeld foto’s zijn 
opgeslagen, zodat deze getoond kunnen worden. Daarnaast wil men gegevens 
uit verschillende databases kunnen vergelijken. Hier is een eenduidige 
naamgeving voor nodig. Een machine kan namelijk geen onderscheid maken 

tussen een attribuut “naam” en “object_naam”, terwijl dit toch dezelfde soort 
informatie betreft. We gaan op zoek naar een standaard model voor de 
ontsluiting van cultuur historische informatie.  
 

3. De ARK moet gegevens die niet in het datamodel voorkomen kunnen 

doorzoeken en tonen.  

Omdat we nog niet weten welke informatie beschikbaar is in de externe 
databases, wordt het onmogelijk om een datamodel op te stellen dat voldoet 
aan alle soorten cultuur historische informatie. Om deze reden wordt er een 
basismodel opgezet om ontsluiting door de applicatie mogelijk te maken. Dit 
basismodel zal voldoen aan de functionele eisen van de applicatie, zoals het 

tonen van foto’s. Alle informatie die niet in dit model past moet wel kunnen 
worden doorzocht en gepresenteerd. Om die reden zal er gekeken worden hoe 
men deze extra informatie dynamisch mee kan nemen in het zoekproces.  
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4. De ARK geeft relevante resultaten en suggesties op een zoekvraag. 
Zoals onderzoeksvraag C aangeeft, moet de applicatie relevante resultaten en 
suggesties geven. Er zal worden onderzocht op wat voor manier men 

zoekresultaten relevant kan maken voor de gebruiker, en door middel van 
semantische relaties tevens relevante suggesties kan aanbieden.  

 
In de komende hoofdstukken worden deze doelstellingen verder uitgewerkt.  
 

1.4 Document opbouw 

Dit document bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

� Hoofdstuk 2: Geeft een algemene introductie van het Semantisch Web en de 
gebruikte talen RDF/XML en OWL. Indien de lezer al op de hoogte is van deze 
talen, kan dit hoofdstuk overgeslagen worden. 

 

� Hoofdstuk 3: Geeft een korte beschrijving van de ontwikkelde ARK applicatie, 
de ARK architectuur en de mogelijkheden voor connecties met externe 

databases. Dit hoofdstuk gaat in op doelstelling 1 uit paragraaf 1.3. 
 

� Hoofdstuk 4: Beschrijft het ARK datamodel en de functionele 

afhankelijkheden van de applicatie. Dit hoofdstuk gaat in op doelstelling 2 uit 
paragraaf 1.3. 
 

� Hoofdstuk 5: Gaat in op het ARK zoekproces. Het hoofdstuk beschrijft hoe 

men dynamisch kan zoeken door informatie die niet in het ARK datamodel 
ligt vastgelegd, en hoe men Thesauri kan gebruiken om relevante resultaten 
en suggesties te geven. Dit hoofdstuk gaat in op doelstellingen 3 en 4 uit 

paragraaf 1.3. 
 

� Hoofdstuk 6: Geeft een beschrijving van gebruikte metadata standaarden. 

 

� Hoofdstuk 7: Beschrijft de implementatie details van de ARK. Het hoofdstuk 

legt uit hoe men informatie kan toevoegen aan de ARK en wat de 
uitbreidingsmogelijkheden zijn van de applicatie. 
 

� Hoofdstuk 8: Beschrijft de opzet en uitkomst van de gebruikerstest. De 

gebruikerstest is een evaluatie van de zoekmogelijkheden van de ARK. 
 

� Hoofdstuk 9: Beschrijft de conclusies en resultaten van het ARK project. 
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2 Het Semantisch Web 

Voordat we ingaan op de verschillende doelstellingen, volgt eerst een introductie van 
het gedachtegoed waarmee de doelstellingen worden gerealiseerd: het “Semantisch 
Web”. 
 

2.1 Introductie 

 "Het Semantisch Web is een visie: het idee is dat de gegevens op het Web zodanig 

gedefinieerd en gelinkt worden dat zij door machines niet alleen gebruikt kunnen 

worden voor presentatie doeleinden, maar ook voor automatisering, integratie en 

hergebruik van gegevens via diverse toepassingen. Het belooft een radikale verbetering 

van ons vermogen om informatie te vinden, sorteren en classificeren, taken die het 

merendeel van de tijd in beslag nemen die we on- en off-line besteden". 1 

 
Bovenstaande definitie is overgenomen van het World Wide Web Consortium (W3C)2. 
Het W3C draagt o.a. zorg voor de standaarden van alle Web gerelateerde talen en 
structuren (Bijvoorbeeld HTML en XML). 
 

Om bovenstaande visie duidelijk te maken moeten we even terug naar de oorsprong 
van het “World Wide Web” (WWW). Het World Wide Web werd ontworpen om gegevens 
uit te wisselen tussen mensen. Een persoon zet informatie op het Internet via een website, 
en een ander persoon kan door het adres van de website in te typen (de URL) de 
gegevens van de eerste persoon vinden en lezen. De mens kan de informatie op zo’n 
website interpreteren, maar een computer snapt dit niet. Hoewel een computer de 

informatie wel kan lezen op het Internet, kan de informatie niet door computers 
begrepen worden.  
 
De visie van het “Semantisch Web” is dan ook gericht op informatie die wèl door 
computers begrepen kan worden. Het Semantisch Web is geen volledig nieuw of apart 
web, maar een uitbreiding van het huidige web. Het is een web waarin informatie een 

duidelijk gedefinieerde betekenis krijgt, waardoor computers en mensen in staat worden 
gesteld om met elkaar samen te werken. Kortom, het Semantisch Web is een netwerk 
van betekenisvolle gegevens dat op een zodanig wijze is gestructureerd dat een 
computerprogramma over voldoende informatie over de gegevens beschikt om die te 
kunnen verwerken [3].  

 
Een dergelijke aanpak biedt de volgende mogelijkheden: 
 

Extractie van informatie 

Op het moment is het combineren van gegevens van twee informatiebronnen op het 
Internet alleen door menselijke interpretatie te bewerkstelligen. Immers, automatische 

programma’s om dit te doen missen elke “common sense” kennis die vereist is om deze 
informatie uit teksten te halen. Door informatie op het Internet betekenis te geven 
(semantiek), snappen ook computers welke gegevens met elkaar overeenkomen en 
kunnen ze deze gegevens met elkaar integreren. 
 

 

                                                 

1 SW: http://www.w3.org/2001/sw/ 
2 W3C: http://www.w3.org/ 
3 Vrij naar: http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html#semantiek 
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Zoeken naar informatie 

Stel u wilt naar de sauna in Best. Natuurlijk wilt u eerst even een kijkje nemen op de 
website van deze sauna om te zien wat ze allemaal te bieden hebben. U typt in bij 

zoekmachine Google: “sauna best”. Een lijst verschijnt van de beste sauna’s in de 
wereld! Maar geen van deze sauna’s ligt in Best. Dit komt omdat de zoekmachine geen 
idee heeft dat het woord “Best” een plaatsnaam is. Het zoekt dus gewoon alle 
webpagina’s af waar het woord “Best” in voorkomt. Helaas heeft dit woord in dit geval 
een andere vaak gebruikte betekenis en is het zoekresultaat compleet nutteloos. Het 
Semantisch Web maakt het mogelijk om het zoekproces definities aan te reiken, zodat 

wel direct op plaatsnaam gezocht kan worden en de zoekmachine weet dat u sauna’s 
zoekt in de plaats Best. 
 
Een tweede interessante mogelijkheid is om zoekmachines een lijst te geven met 
syntactisch verschillende, maar semantisch gelijksoortige woorden (synoniemen). Denk 

hier bijvoorbeeld aan de woorden “auto” en “wagen”. Zodra u dan op het woord 
“auto” zoekt, dan weet de zoekmachine dat ook het woord “wagen” bedoeld wordt en 
presenteert de resultaten van beide zoekwoorden. 
 

2.2 RDF / XML 

Om een computer gegevens te laten begrijpen, heeft deze informatie nodig over wat 
de gegevens betekenen. Dit wordt metadata genoemd; data over data. Op basis van 
deze metadata kan een computer onderscheid maken tussen de verschillende soorten 
gegevens.  
 
Het W3C heeft webtalen ontwikkeld om informatie zodanig op te slaan dat ook 
machines het kunnen begrijpen. XML1 (Extensible Markup Language) is zo’n taal. Met 
XML kan men informatieobjecten beschrijven en opslaan zodat deze op het Internet 
gebruikt kunnen worden. Een voorbeeld van XML: 

 
<bewering><naam>Bert</naam>is een<organisme>mens</organisme></bewering> 

 
Een machine zal van bovenstaande regel begrijpen dat er een bewering is waarin Bert 

een naam is en mens een organisme. Het weet niet dat Bert een organisme is, maar 
alleen dat Bert en mens in een bewering voorkomen als naam en organisme. Op deze 
manier snapt de machine al wel dat deze zin uit meerdere termen bestaat. Dit maakt 
uitwisseling over het Internet een stuk gemakkelijker. Stel nu dat een andere 
informatiebron de volgende bewering heeft: 
 
<bewering><naam>Rolf</naam>is een<organisme>mens</organisme></bewering> 

 
Als een machine nu beide bronnen leest, dan snapt het dat zowel Bert als Rolf namen 
zijn en dus schijnbaar tot hetzelfde begrip behoren. Maar wat nu als een informatiebron  
in het Engels is? Een computer weet niet dat <naam> en <name> hetzelfde zijn. 

 
Om deze opslagstructuur wat meer intelligentie te geven, kan het worden uitgebreid 
met RDF. RDF staat voor Resource Description Framework2, en biedt de handvatten om 
echt betekenis te geven aan informatie in een XML document.  
 

                                                 

1 XML: http://www.w3.org/TR/REC-xml/ 
2 RDF: http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ 
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De betekenis van gegevens in een RDF/XML wordt beschreven in een ontologie. Een 
ontologie is een datamodel waarin is vastgelegd hoe objecten gestructureerd zijn en 
wat voor relaties ze hebben met andere objecten. De visie van het Semantisch Web is 

hier op gebaseerd. Als men dezelfde ontologieën gebruikt voor het representeren van 
gegevens, dan kan men zonder problemen informatie uitwisselen.  
 
Door relaties tussen objecten aan te brengen kan men tevens redeneren met gegevens. 
Als men in een ontologie vastlegt dat een mens een organisme is, en in onze databron 
definiëert dat Bert een mens is, dan kan een machine direct afleiden dat Bert ook een 

organisme is.  
 
In RDF/XML ziet dit er als volgt uit: 
 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">  
 <rdfs:Class rdf:about="Organisme" rdfs:label="Organisme"/>  
 <rdfs:Class rdf:about="Mens" rdfs:label="Mens">  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="Organisme"/>  
 </rdfs:Class>  
 <Mens rdf:about="Bert" rdfs:label="Bert"/>  
</rdf:RDF>  

 

In bovenstaand voorbeeld wordt verwezen naar twee ontologieën: rdf en rdfs. In deze 
ontologieën is vastgelegd dat er typeringen bestaan als “Class” en “label”. De ontologie 
‘rdf’ verwijst naar een adres: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#, zodat 
iedereen weet dat de definitie die daar staat, gebruikt is voor de typeringen.  
 
Om applicaties met RDF te laten redeneren, wordt RDF ook vaak geschreven in triple 
vorm: Subject � Predicate � Object. Bovenstaand voorbeeld komt in dat geval op het 

volgende neer: 
 
ex:Bert  rdf:type   ex:Mens 
ex:Mens  rdfs:subClassOf  ex:Organisme 
 

Zo kan men door twee stappen te volgen, uitkomen op het resultaat dat Bert een 

Organisme is. 
 

 
 

Figuur 1: RDF Triple 

 

Het object “ex:Bert” heet een URI, Unified Resource Identifier. Het geeft het object een 
plaats op het Internet, door te zeggen dat de resource “Bert” te vinden is op de plaats 
waar “ex” naartoe wijst: bijvoorbeeld http://www.example.org/organisms#. 
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2.3 OWL 

Een extensie van RDF/XML is OWL, een acroniem voor Web Ontology Language1. OWL 
biedt functionaliteit voor het redeneren tussen objecten in XML/RDF. Enkele voorbeelden 
van OWL functies zijn: 
 
Transitiviteit 

Als we een databron nemen waarin naast de mens Bert ook zijn vader Anton en zijn zoon 
Rolf gedefinieerd zijn, dan kan men via OWL de ‘zoonVan’ relatie ‘transitief’ maken. Dit 
wil zeggen dat als Bert familie is van Anton, en Rolf is familie van Bert, dat ook 
automatisch geldt dat Rolf familie is van Anton. Zo kan men gemakkelijk extra resultaten 
genereren door middel van redeneren via relaties. 
 
Inverse 

OWL kent ook de ‘Inversie’ relatie. In ons voorbeeld is er alleen een ‘zoonVan’ relatie 
gedefinieerd. Als men nu definieert dat een ‘ouderVan’ relatie de inverse is van 
‘zoonVan’, dan worden automatisch de ‘ouderVan’ relaties daar aangemaakt waar 

ook een ‘zoonVan’ relatie is gedefinieerd. Op die manier hoeft men dus geen twee 
relaties bij te houden om de relaties tussen vader en zoon op te slaan. 

                                                 

1 OWL: http://www.w3.org/2004/OWL/ 
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3 De ARK van DSL 

Het Semantisch Web biedt een oplossing voor de doelstellingen van dit project. Als we 
cultuur historische informatie formeel modeleren in RDF/OWL, kunnen we het volgende 
bewerkstelligen: 
 

� Door informatie volgens een ontologie in RDF op te slaan krijgt het een 

formele betekenis op het Internet. Computers weten op basis van deze 
betekenis welke gegevens met elkaar overeenkomen en kan ze zodoende 
met elkaar integreren. Dit levert een oplossing voor doelstelling 2 uit 
paragraaf 1.2. 

� Doordat informatie betekenis krijgt op het Internet, kan men direct zoeken op 

een specifiek type informatie, zoals Straat of Plaats (mits deze typen 
aanwezig zijn). Op deze manier kan men relevante resultaten presenteren. Dit 
levert een oplossing voor doelstelling 4 uit paragraaf 1.2. 

� In RDF kunnen relaties tussen objecten worden vastgelegd. Met behulp van 
OWL kan men redeneren met deze relaties en zodoende gerelateerde 
informatie opvragen. Deze gerelateerde informatie kunnen we presenteren 

als relevante suggesties op een zoekvraag. Dit biedt mogelijkheden voor 
doelstelling 4 uit paragraaf 1.2. 

 
Om de mogelijkheden te onderzoeken om de doelstellingen uit paragraaf 1.2 te 
bereiken, is een Web applicatie gebouwd die gebruik maakt van de Semantisch Web 

technologieën. Deze applicatie heeft de werknaam “ARK” meegekregen. Dit staat voor 
Atlas Ruimtelijke Kwaliteit, hetgeen ook de naam is voor het project binnen DSL. 
Daarnaast is het een subtiele knipoog naar de Ark van Noach. De “ARK van DSL” 
probeert databases in alle vormen en maten bijeen te brengen om te voorkomen dat 
de informatie verloren gaat in de stortvloed van informatie op het Internet. 

 

3.1 Technische Specificatie 

Om het Semantisch Web in de praktijk te brengen, hebben we een raamwerk nodig om 
RDF op te slaan en op te vragen. Hoewel het Semantisch Web relatief nieuw is, zijn hier 
wel keuzes in te maken. Enkele bekende voorbeelden van RDF raamwerken zijn Sesame1 
(Java), Jena2 (Java), RAP3 (Php) en 3Store4 (C).  
 

De keuze is uiteindelijk gevallen op Sesame. Er is geen formeel onderzoek naar gedaan, 
maar de keuze is gemaakt met de volgende redenen: 
 

� Uit een rapportage van het Simile project5 is gebleken dat 3Store en Sesame, 

gesteund door een MySQL backend, de beste prestatie en schaalbaarheid 
bieden. 

� Sesame kan als Tomcat applicatie data aanbieden via Http. Dit maakt 

Sesame geschikt om direct te communiceren met web applicaties door 
gebruik van een scripttaal als Java Server Pages (JSP). 

                                                 

1 Sesame: http://www.openrdf.org/ 
2 Jena: http://jena.sourceforge.net/ 
3 RAP: http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/rdfapi/ 
4 3Store: http://www.aktors.org/technologies/3store/ 
5 Scalability Report on Triple Store Applications - Ryan Lee (July 14, 2004)      
http://simile.mit.edu/reports/stores/ 
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� Sesame biedt een webinterface om queries uit te voeren en gegevens op te 

slaan in de RDF stores.  

� De aanwezigheid van Sesame expertise op de TU Eindhoven in de vorm van 

Sesame ontwikkelaar Jeen Broekstra. 
 
Sesame is een Java raamwerk en heeft daarom de Apache Tomcat server nodig om 
Java servlets te kunnen gebruiken. Dit heeft invloed op de keuze van scripttaal om met 
Sesame over Http te kunnen communiceren. Populaire scripttalen als PHP en ASP werken 

niet op de Tomcat server en zijn daarom niet de meest voor de hand liggende keuze. 
JSP kan wel gebruikt worden op Apache Tomcat, en kan direct gebruik maken van de 
Sesame klassen en functies. Om deze reden is besloten om de ARK te programmeren in 
JSP. 
 
3.1.1 SeRQL 

Sesame biedt de keuze uit 3 query talen om RDF te manipuleren: RQL1, RDQL2 en SeRQL3. 
De laatstgenoemde taal, Sesame RDF Query Language (SeRQL), is door de 
ontwikkelaars van Sesame (Aduna4) ontworpen en heeft als doel om de kwaliteiten van 
RQL en RDQL te combineren. De keuze is gevallen op deze taal omdat het duidelijk en 
gemakkelijk te leren is. Omdat in dit document voorbeelden in SeRQL worden 
gepresenteerd, volgt hier een korte introductie. 
 
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, kan RDF data worden geschreven als triples. Deze 
triples kunnen aan elkaar gekoppeld zijn, zodat een graaf ontstaat. Met behulp van 
SeRQL kan men specifieke paden in zo’n graaf opvragen. Stel dat we een RDF graaf 
hebben waarin voor personen is vastgelegd voor welke bedrijven zij werken. Als we nu 

willen weten welke personen in een IT bedrijf werken, dan zou een pad er zo uit kunnen 
zien. 
 

 

 

Figuur 2: Triple voorbeeld 
  
Dit pad bestaat uit twee triples. Persoon � ex:werktvoor � Bedrijf en Bedrijf � rdf:type � 

ex:IT Bedrijf. Met SeRQL kan men dit pad beschrijven als: 
 
{Persoon} ex:werktvoor {Bedrijf} rdf:type {ex:IT_Bedrijf} 

 
Als men nu de personen wil weten die voor een IT bedrijf werken, dan kan dit met de 
volgende SeRQL query. 

 
SELECT Persoon  
FROM {Persoon} ex:werktvoor {Bedrijf} rdf:type {ex:IT_Bedrijf} 
USING NAMESPACE  
   ex = <http://www.example.org/world#>,  
   rdf = <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

 

                                                 

1 RQL: http://139.91.183.30:9090/RDF/RQL/ 
2 RDQL: http://www.w3.org/Submission/RDQL/ 
3 SeRQL: http://www.openrdf.org/doc/sesame/users/ch06.html 
4 Aduna: http://aduna-software.com/ 
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De namespaces “ex” en “rdf” verwijzen respectievelijk naar de ontologieën waar de 
betekenis van de relaties “werktvoor” en “type” zijn vastgelegd. 
 

Als men nu alleen de personen wil vinden die de voornaam “Rolf” hebben, dan komen 
we uit op de volgende query. 
 

 

 

Figuur 3: RDF voorbeeld 
 
SELECT Persoon  
FROM {Persoon} ex:heeft_voornaam{Naam};  
               ex:werktvoor {Bedrijf} rdf:type {ex:IT_Bedrijf}  
WHERE label(Naam) = “Rolf”  
USING NAMESPACE  
   ex = <http://www.example.org/organisms#>,  
   rdf = <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

 
Een selectie kan gemaakt worden door een match op het label van een knoop (Naam) 
te maken, of door direct de selectie in de knoop te zetten (in dit geval ex:IT_Bedrijf). 
 
Op deze manier kunnen gerelateerde gegevens worden ontsloten door het pad te 

volgen in de RDF graaf. De gebruikte voorbeelden in dit document zijn gebaseerd op dit 
principe. Een volledige beschrijving van de SeRQL query taal kan worden gevonden op 
de homepage van Sesame1.  
 
3.1.2 RDF Store 

Sesame biedt de mogelijkheid om RDF data op te slaan in een relationele database 

zoals MySQL of PostgreSQL. Tevens is er de mogelijkheid tot gebruik van een in-memory 
store. Deze store gebruikt het intern geheugen van de computer om gegevens op te 
slaan en is zodoende een stuk sneller dan een relationele database. Omdat de grootte 
van het intern geheugen van een computer flink beperkt is ten opzichte van dataopslag 
op de harde schijf, is deze oplossing wel een stuk minder schaalbaar. Niettemin is 

gekozen voor de in-memory store om de ARK te ontwikkelen, omdat deze voor de 
gebruikte hoeveelheden data de beste prestaties biedt. Het inzetten van een relationele 
database op een later punt in het project vormt geen probleem, omdat de ARK 
applicatie hier niet van afhankelijk is.  
 

In paragraaf 2.3 is OWL kort geïntroduceerd. De ARK maakt gebruik van de transitieve 
relatie om extra suggesties en resultaten te genereren voor de gebruiker. Om OWL 
redenering toe te kunnen passen heeft men een specifieke in-memory store nodig. Hier is 
de OWLIM 2  plugin voor gebruikt. Dit is een in-memory store voor Sesame die de 
functionaliteit biedt om te redeneren met OWL relaties. Als men gebruik wil maken van 

                                                 

1 Sesame: http://www.openrdf.org/ 
2 OWLIM: http://www.ontotext.com/owlim/ 
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een relationele database, dan kan men de custom inferencer gebruiken. Deze wordt 
meegeleverd met de Sesame distributie.  
 

3.1.3 Architectuur 

Als men alle bouwstenen van de ARK in kaart brengt, komen we tot het volgende 
plaatje. 
 
 

 
 

SeRQL

JSP

ARK

Sesame

Apache Tomcat

Operating System

Sesame In-memory store

(OWLIM)

 

 

Figuur 4: ARK Architectuur 
 

De ARK gebruikt de scripttaal Java Server Pages (JSP) om te communiceren met Sesame. 
Via deze scripttaal kan men SeRQL queries stellen aan de In-Memory store van Sesame. 
Deze in-memory store kan een OWLIM store zijn voor het redeneren met OWL relaties. 
Zoals besproken in paragraaf 3.1, werkt de ARK op een Apache Tomcat server om 

gebruik te kunnen maken van de Java API van Sesame. De Apache Tomcat server 
draait op een operating system zoals Windows XP, Unix of Linux. De ARK is gebouwd op 
een Windows XP operating system. Deze keuze is gemaakt omdat dit systeem voor 
handen was. De ARK is niet afhankelijk van deze keuze, en zal werken op elk systeem 
waar de Apache Tomcat server op draait. 
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Om de ARK te kunnen draaien, zijn de volgende programma’s nodig. 
 

� Apache Tomcat webserver 5.51  

� Sesame 1.2.x RDF framework2 

� OWLIM3 in-memory store voor Sesame 1.2.x of SQL backend met een custom 

inferencer voor OWL reasoning 
 

3.2 Gebruik Externe databases 

Zoals in doelstellingen 1 en 2 uit paragraaf 1.2 is vastgelegd, wil men dat de ARK gebruik 
kan maken van externe databases om informatie te ontsluiten. Deze paragraaf gaat in 
op twee zaken: 
 

� Hoe kan Sesame een connectie maken met een externe database? 

� Hoe kan Sesame informatie uit de interne en externe databases ontsluiten en 

integreren? 
 
In de volgende paragrafen zal een antwoord op deze vragen gepresenteerd worden. 

 
3.2.1 Connecties met externe databases 

Sesame kan als server worden gebruikt zodat communicatie met applicaties via http 
mogelijk is. Op deze manier kan men SeRQL queries stellen aan externe databases en de 
resultaten direct gebruiken in de ARK. De ARK fungeert dan als een portaal waarmee 
men kan zoeken en redeneren met gegevens die niet op dezelfde server staan. Een 

voorwaarde is wel dat beide servers (de ARK server en de externe database server) 
Sesame draaien, en dat de cultuur historische data in RDF stores zijn opgeslagen. Hoewel 
de ARK op dit moment alleen gebruik maakt van databases op dezelfde server, zijn er 
direct bruikbare Sesame functies om een koppeling tot stand te brengen met een 
externe Sesame server. De communicatie ziet er dan als volgt uit (zie volgende pagina). 
 

                                                 

1 Apache Tomcat: http://tomcat.apache.org/ 
2 Sesame: http://www.openrdf.org/ 
3 OWLIM: http://www.ontotext.com/owlim/ 



 21 

SeRQL SeRQL

JSP

ARK

Sesame

Apache Tomcat

Operating 

System

Sesame Store

Apache Tomcat

Operating 

System

Sesame Store

Sesame

Extern Lokaal

HTTP

 

 

Figuur 5: Connectie met externe database 
 

Door deze koppeling aan te brengen, kan men externe databases ontsluiten via de ARK. 
Het biedt nog geen oplossing om meerdere externe databases simultaan te ontsluiten. 
Dit zal worden besproken in paragraaf 3.2.2. 
 
3.2.2 Gebruik meerdere databases 

Het uitgangspunt van het ARK project is om meerdere interne en externe databases via 

de ARK te ontsluiten. De externe databases blijven lokaal bij de instanties, en zullen via 
het Internet worden geraadpleegd. In paragraaf 3.2.1 is beschreven hoe men een 
connectie kan opzetten met een externe database. Om gegevens te vergelijken en 
integreren hebben we in paragraaf 4.2 een datamodel opgezet om data te structureren. 
De vraag blijft nu op wat voor manier we de externe databases kunnen aanspreken om 
het resultaat te vinden. 
 
Idealiter zou men een zoekvraag direct aan alle aangesloten databases willen stellen, 
waarna de resultaten zonder duplicaten aan de gebruiker worden aangeboden. Helaas 
moeten we hier tot de conclusie komen dat de RDF database applicaties op dit gebied 

te kort schieten. Juist omdat RDF nog een nieuwe technologie is, zijn de applicaties die 
het mogelijk maken om met RDF om te gaan nog vol in ontwikkeling. Technisch gezien is 
het wel mogelijk, alleen zijn de faciliteiten hiervoor nog niet klaar.  
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Tijdens het project zijn enkele opties onderzocht: 
 

� Ontwerp en implementeer zelf een stuk software voor de gebruikte RDF store 

om zoekvragen te splitsen naar de externe databases.  
Omdat de faciliteit nog niet bestaat, zou het een idee kunnen zijn om zelf 
een interface te programmeren die de zoekvraag doorstuurt naar de 

externe databases en de resultaten geïntegreerd teruggeeft aan de ARK. 
Helaas kost het maken van een dergelijke interface veel tijd, waardoor het 
geen mogelijkheid is om dit in het kader van het ARK project te realiseren. 
 

� Programmeer de ARK op een zodanige wijze dat het alle externe databases 

apart de vraag stelt en het resultaat zelf sorteert en integreert.  
Na een kleine try-out komt men tot de conclusie dat deze oplossing veel 
vraagt van de server waarop de ARK zich bevindt. Het integreren en sorteren 

van de resultaten uit de externe databases kost veel tijd en geheugen, 
waardoor de ARK een stuk trager reageert. Doordat de RDF raamwerken in 
de toekomst deze faciliteit toch gaan ondersteunen, is gekozen om ten 
behoeve van de snelheid dit niet in de ARK te doen. 

 
Omdat het binnen dit project technisch niet haalbaar is om meerdere externe 

databases tegelijkertijd aan te spreken, is in de ARK gekozen voor een andere oplossing. 
Men kan voor de zoekactie selecteren welke database men wil doorzoeken. Op deze 
manier is voldaan aan de doelstelling om meerdere interne en externe databases te 
ontsluiten. Het integreren van de gegevens uit meerdere databases is zo niet mogelijk. 
Men zou de externe databases wel lokaal kunnen opslaan in een database, om 
zodoende op basis van een gemeenschappelijk datamodel de integratie te 

bewerkstelligen. Zodra de faciliteiten van de gebruikte software verder uitgebreid zijn, 
kan men overschakelen naar het daadwerkelijk integreren van de externe databases. 
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4 ARK Datastructuur 

Doelstelling 2 uit paragraaf 1.2 betreft het ontwerpen van een datastructuur waarmee 
men gemakkelijk informatie uit zowel interne als externe databases kan integreren via de 

ARK.  
 
Hier ligt een grote uitdaging. Immers, alle betrokken databases komen van verschillende 
instanties en hebben daardoor een verschillende datastructuur. De vraag is nu hoe men 
de ARK kan inrichten zodat men toch deze databronnen kan ontsluiten. 

 
Om een dergelijke datastructuur te laten werken heeft men een gemeenschappelijk 
model nodig voor de gebruikte databronnen waarin de betekenis van de data is 
vastgelegd. Kortom, men heeft een ontologie voor cultuur historische informatie nodig. 
Zolang men de interne en externe databases volgens deze ontologie structureert, kan 
men gemakkelijk informatie integreren en aanbieden via de ARK. 

 
Een logische volgende stap is het zoeken naar een al bestaande ontologie voor cultuur 
historische objecten. Het uitgangspunt van het Semantisch Web is om wereldwijd 
dezelfde betekenissen te gebruiken voor de opslag van gegevens. Maar bestaat zo’n 
ontologie al? Een zoektocht via zowel het Internet als de contacten van Stichting Dorp, 
Stad en Land leverde het volgende antwoord op. Er zijn veel verschillende manieren om 

cultuur historische informatie te modelleren, maar tot een wereldwijd gebruikte ontologie 
heeft dit nog niet geleid. Hier ziet men ook direct een van de huidige problemen met het 
Semantisch Web: het concept is erg nieuw en wordt nog niet op grote schaal toegepast. 
Hoewel er veel initiatieven zijn om ontologieën wereldwijd te laten gebruiken, zijn er voor 
veel specifieke terreinen (zoals cultuur historie) nog geen standaarden ontwikkeld.  

 
Gelukkig is men in Nederland al wel op veel vlakken bezig om gegevens te 
standaardiseren en uitwisseling mogelijk te maken. Zo steunt de overheid initiatieven om 
gegevens op specifieke terreinen zoals waterstaat, ruimtelijke ordening en ook cultuur 
historie te standaardiseren. Het project op het gebied van cultuur historische informatie 
heet “KICH”, KennisInfrastructuur Cultuur Historie. Dit project heeft de potentie om 

uiteindelijk een landelijke standaard te worden voor uitwisseling van cultuur historische 
informatie.  
 

4.1 IMKICH 

KICH, KennisInfrastructuur Cultuur Historie 1  is een samenwerkingsverband van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg2 (RDMZ), de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek3 (ROB), LNV/Directie Kennis4, Alterra5, projectbureau Belvedere6 en het 
ministerie van VROM7. 
 
Om cultuur historische gegevens uitwisselbaar te maken heeft KICH een informatiemodel 
ontworpen: IMKICH, Informatiemodel KennisInfrastructuur Cultuur Historie. IMKICH geeft 

                                                 

1 KICH: http://www.kich.nl 
2 RDMZ: http://www.monumentenzorg.nl/ 
3 ROB: http://www.archis.nl/ 
4 LNV: www.minlnv.nl 
5 Alterra: http://www.alterra.wur.nl/NL/ 
6 Belvedère: http://www.belvedere.nu/ 
7 VROM: http://www.vrom.nl/ 
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een manier om relationele databases te structureren zodat deze beter uitwisselbaar en 
ontsluitbaar zijn. 
 

Dit model is gebaseerd op de informatie van een viertal instellingen:  
 

� de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) 

� de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)  

� de Directie Kennis van het ministerie van LNV (vml. EC-LNV)  

� Alterra (onderdeel Wageningen Universiteit en Research centrum) 

 
Helaas komen we direct tot de conclusie dat IMKICH geen volledige oplossing geeft 
voor alle cultuur historische informatie. IMKICH is gebaseerd op de informatie van vier 
instellingen. Na een inventarisatie van de cultuur historische informatie in het beheer van 
DSL, komen we tot de conclusie dat deze niet geheel volgens IMKICH kan worden 

gestructureerd. Dit betekent IMKICH geen generieke oplossing biedt voor de opslag van 
alle bestaande cultuur historische informatie.  
 
IMKICH geeft een goed uitgangspunt voor de uitwisseling en opslag van cultuur 
historische informatie. KICH is een landelijk initiatief met een grote achterban. De kans is 

dan ook groot dat veel van de externe databases waarin DSL geïnteresseerd is volgens 
dit model zijn of zullen worden opgebouwd. Om uitwisseling in de toekomst zo vlot 
mogelijk te laten verlopen, is gekozen om IMKICH als basis te nemen voor het ARK 
datamodel. 
 
DSL is geïnteresseerd in cultuur historische informatie bij externe diensten en instituten. 

Omdat we niet precies weten welke informatie zich in deze externe databases bevindt, 
is het feit dat IMKICH geen generieke oplossing biedt niet direct een probleem. Dit heeft 
wel invloed op de werking van de ARK. Omdat de informatie buiten IMKICH niet formeel 
gestructureerd is, kunnen we deze gegevens niet via de ARK integreren.  
 
Stel bijvoorbeeld dat een cultuur historisch object in database A het attribuut “kleur” 

bevat, en in een database B heet dit attribuut “object_kleur”. Als dit attribuut niet 
formeel in IMKICH is vastgelegd, dan zijn er geen afspraken over hoe men dit attribuut 
moet noemen. Omdat er geen afspraken zijn, blijven deze attributen dezelfde (niet 
overeenkomende) naam houden en kan de applicatie niet weten dat deze twee 
attributen eigenlijk dezelfde soort informatie voorstellen. Kortom, de data kunnen niet 
worden geïntegreerd. Men kan deze data wel ontsluiten en zoekbaar maken door 

dynamisch de attributen van database A en B mee te nemen in de query. Hoe dit werkt, 
wordt uitgelegd in paragraaf 5.1. 
 
Zoals gezegd is IMKICH als basis genomen voor het ARK datamodel. Dit betekent dat de 
structuren en de naamgevingen zijn gebruikt voor het creëren van het ARK datamodel. 

Maar het ARK datamodel is meer dan een exacte RDF representatie van IMKICH. 
Paragraaf 4.2 geeft aan op welke punten het ARK datamodel verschilt van IMKICH. 
 
Door gebruik te maken van dit ARK datamodel, kan men niet alleen data integreren, 
maar ook bepaalde functionaliteiten koppelen aan datastructuren. Als men 
bijvoorbeeld coördinaten wil gebruiken voor het geven van een georeferentie van een 

object, dan moet de applicatie wel weten volgens welke structuur deze coördinaten zijn 
opgeslagen. Deze structuur is vastgelegd in het ARK datamodel, en zolang men 
databronnen volgens dit model structureert, kan men gebruik maken van deze 
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functionaliteiten. Deze functionele afhankelijkheden worden beschreven in paragraaf 
4.3. 
 

Bovenstaande feiten worden uitgedrukt in het volgende figuur. 
 

 

 

Figuur 6: Informatiegebruik ARK 
 
In de volgende paragrafen wordt het ARK datamodel uitgelegd. 
 

4.2 ARK Datamodel 

In deze paragraaf wordt het ARK datamodel gepresenteerd. Dit model is gebaseerd op 
de structuur en terminologie van IMKICH. Daarnaast zijn extra relaties toegevoegd aan 

het ARK datamodel die niet in IMKICH voorkomen. Dit betreft een extra attribuut om een 
object te beschrijven met gebruik van trefwoorden (zie paragraaf 4.2.5) en een relatie 
om objecten met elkaar te koppelen (zie paragraaf 4.2.7).  
 
Het ARK datamodel biedt een gestructureerde manier van dataopslag zodat men data 

kan integreren en functionaliteiten kan koppelen aan specifieke datastructuren. 
 
4.2.1 CH_GeoObject 

De cultuur historische databronnen die de ARK zal aanspreken bestaan uit Cultuur 
historische Geo Objecten, ofwel CH_GeoObject. In principe is de ARK alleen gemaakt 
voor het ontsluiten van deze CH_GeoObjecten. De mogelijkheden voor het ontsluiten 

van andere typen objecten zal worden behandeld in paragraaf 7.3. Alle relaties van het 
CH_GeoObject zijn inzichtelijk gemaakt in onderstaande figuur. (zie volgende pagina.) 
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Figuur 7: CH_GeoObject 
 

Het CH_GeoObject bevat vele relaties. Voor de duidelijkheid zullen gedeelten van het 

model apart worden uitgelegd. Tevens zal worden aangegeven welke attributen 
verplicht zijn, welke attributen buiten het originele IMKICH model vallen en welke 
attributen gekoppeld zijn aan een bepaalde functionaliteit in de ARK. 
 
4.2.2 Adresgegevens en Adrescoördinaten 

Een CH_GeoObject heeft een locatie aanduiding. Deze kan bestaan uit adresgegevens 

of adrescoördinaten. Het onderstaande figuur laat dit zien. (Zie volgende pagina.) 
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Figuur 8: Adresobjecten van CH_GeoObject 
 

 
Het Adrescoördinaten object ziet er als volgt uit. 
 

 
 

Figuur 9: Adrescoördinaten 

 
De adrescoördinaten bestaan uit de latitude en longitude graden van een object. In dit 
geval aangeduid als X en Y. Deze coördinaten kunnen gebruikt worden om het object 
een geografische locatie op kaart te geven. Doordat de coördinaten van een object 
nooit veranderen in de tijd, zijn deze bij uitstek geschikt om de locatie van het object te 
identificeren. Daarnaast zou men met behulp van een GIS (Geografisch Informatie 

Systeem) de objecten in een bepaald gebied rondom een specifiek object op kunnen 
vragen. Met deze informatie kan gemakkelijk een route worden uitgestippeld langs de 
objecten die de gebruiker interessant vindt. Helaas bevatten de databronnen die 
gebruikt zijn voor de ARK nog geen X,Y coördinaten. Om toch een geografische 
referentie te krijgen is een koppeling gemaakt met de GeoNet ontologie om 
coördinaten op te vragen van de plaats of gemeente waarin het object zich bevindt. 

Meer hierover kan gelezen worden in paragraaf 5.6.2. 
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Het Adresgegevens object ziet er als volgt uit. 
 

 
 

Figuur 10: Adresgegevens 
 

De locatie gegevens zijn gesplitst in de objecten ‘adresgegevens’ en 
‘adrescoördinaten’. Als een object in de loop van de tijd verandert, dan kan men een 
nieuw object aanmaken wat gekoppeld wordt aan de adrescoördinaten. Aangezien de 
coördinaten van een object nooit veranderen, is dit een manier om een tijdsrelatie te 

definiëren. Dit zal verder worden uitgelegd in paragraaf 4.2.9. 
 
Als men via de ARK een geografische referentie wil bepalen voor objecten, dan moeten 
de locatiegegevens volgens deze manier worden gestructureerd. Als men via de 
GeoNet ontologie op basis van een plaats of gemeentenaam coördinaten wil gebruiken, 
dan zal een plaats of gemeentenaam beschikbaar moeten zijn. 
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4.2.3 Tijdsaanduidingen 

Een CH_GeoObject kan een tijdsaanduiding hebben. 
 

 
 

Figuur 11: Tijdsaanduiding van CH_GeoObject 

 
Dit object bestaat uit meerdere attributen. 
 

 
 

Figuur 12: Tijdsaanduiding 

 
BeginJaar en eindJaar stellen respectievelijk de datum van ontstaan en de datum van 
het einde van het bestaan voor. HistTijdvak bevat een tekst ter beschrijving van het 
tijdvak waarin het object bestaan heeft (bijv. Middeleeuwen, renaissance, etc.). 
 
Als men een selectie wil laten uitvoeren door de ARK op basis van beginJaar en 

eindJaar, dan moeten de gegevens volgende bovenstaande figuur worden 
gestructureerd. 
 
4.2.4 Documenten  

 

 
 

Figuur 13: Documentobject van CH_GeoObject 

 
Een CH_GeoObject kan één of meerdere gerelateerde documenten hebben in de 
vorm van een foto, boek, kaart of artikel. Deze documentobjecten kunnen op zichzelf 
weer attributen hebben. 
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Figuur 14: Document 

 
Naast de voor de hand liggende attributen typeDocument, titel en subtitel, heeft het 
documentobject ook een locatie. Dit attribuut verwijst naar de fysieke locatie van het 
document op de server. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de ARK gebruik maakt van 
deze fysieke locatie om de foto’s te tonen bij de objecten. Kortom, als men de 

fotogegevens volgens deze structuur organiseert, dan zal de ARK de foto’s tonen. In elk 
ander geval zal er geen foto getoond worden.  
 
4.2.5 Trefwoorden 

 

 
 

Figuur 15: Trefwoordobject van CH_GeoObject 
 

Een CH_GeoObject kan één of meerdere trefwoorden hebben. Deze trefwoorden 
beschrijven het object. Door trefwoorden te koppelen aan termen in een thesaurus, kan 
men trefwoorden een definitie geven. Doordat de trefwoorden een betekenis hebben, 
krijgt ook een CH_GeoObject een vastgelegde betekenis. De koppeling tussen 
trefwoorden en een thesaurus komt aan bod in paragraaf 5.2. Deze trefwoordrelatie 

komt niet voor in IMKICH, en is specifiek toegevoegd om een koppeling met een 
thesaurus mogelijk te maken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 31 

4.2.6 Attributen 

 Een CH_GeoObject kan verschillende attributen hebben. 
 

 
 

Figuur 16: Attributen van een CH_GeoObject 

 
Bovenstaand figuur geeft een inventarisatie van de attributen die in het KICH model 
voorkomen.  
 

� afkomst: Ontstaansproces van het CH_GeoObject. 

� beheerder: Organisatie of persoon die verantwoordelijk is voor het 

beschikbaar maken van de informatie. 

� belang: De mate waarin een object van cultuur historisch belang is. 

� bronhouder: De eigenaar van de broninformatie. 

� bronID_info: Een samengesteld attribuut: 

• bron_ID: Identificatiecode van het object in de ‘bron gegevensset’. 
• qualifier: De organisatie of gegevensset waar het object als bron uitkomt. 

� datumPublicatie: Datum waarop deze gegevens over het cultuurhistorische 

object vrijgegeven zijn. 

� gebruikteOndergrond: Verwijzing naar de topografische ondergrond waarop 

het object is gecreëerd dan wel uit is afgeleid of gepositioneerd. 

� identificatie: Unieke identificatiecode. 

� juridischeStatus: De juridische status van een object. 
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� kenmerkendheid: Het administratieve niveau waarop het object van belang 

is (bijvoorbeeld: gemeentelijk, provinciaal, nationaal etc.). 

� naam: De naam die al dan niet officieel voor het object gebruikt wordt. 

� nen3610Klasse: Klassenindeling conform het Basismodel Geo-informatie (NEN 
3610). 

� omschrijving: Tekst waarin het object beschreven wordt. 

� organisatie: Organisatie die de informatie heeft aangeleverd. 

 
Elk object wordt geïdentificeerd door het identificatieattribuut. Dit attribuut moet 
aanwezig zijn om het object te kunnen ontsluiten via de ARK.  

 
4.2.7 Directe relaties tussen 2 objecten 

Er is de mogelijkheid om een CH_GeoObject direct te relateren aan een ander 
CH_GeoObject.  

 

 
 

Figuur 17: Directe relaties tussen 2 CH_GeoObjecten 
 

Op deze manier wordt het mogelijk om specifieke relaties aan te brengen tussen twee 
objecten. Zo zou men een relatie kunnen definiëren die uitdrukt dat twee bunkers 
behoren tot eenzelfde schans. Men kan deze twee bunkers dan aan elkaar relateren 
zodat als de gegevens van een bunker worden opgevraagd, men direct ziet dat de 
bunker gerelateerd is aan een ander object (Zie paragraaf 5.6.1). Uiteindelijk is het aan 

de beheerder om dit soort relaties te definiëren. Deze relatie komt niet voor in IMKICH en 
is specifiek toegevoegd om relaties tussen objecten te specificeren. 
 
4.2.8 Relaties via gemeenschappelijke subklassen 

Er is de mogelijkheid om twee CH_GeoObjecten te koppelen aan een Adrescoördinaten 
object. 

 
 

 
 

Figuur 18: Relaties via gemeenschappelijke objecten 
 

In de loop van de tijd kan een object veranderen. Een monumentaal pand verandert 
misschien van functie, of een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden zodat het 
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object zicht niet meer in dezelfde plaats bevindt. De adrescoördinaten veranderen nooit, 
immers een object blijft altijd op dezelfde geografische locatie. Zodra een object van 
functie of adres verandert, kan men er voor kiezen om een nieuw object aan te maken. 

Door dit ‘nieuwe’ object te koppelen aan de adrescoördinaten van het ‘oude’ object, 
kan men een relatie aanbrengen tussen deze twee objecten. Op deze manier kan men 
uitdrukking geven aan een relatie die is gebaseerd op veranderingen in de tijd. Als men 
de gegevens opvraagt van het ene object, dan kan direct het oude object als link 
aangegeven worden. Door een duidelijke uitleg te geven bij deze relatie, komt de 
gebruiker er achter dat het object een verandering door de tijd is ondergaan. 
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5 ARK Zoekinterface 

In hoofdstuk 4 is een datamodel gepresenteerd waarmee men informatie uit interne en 
externe databases kan integreren. Op basis van dit datamodel, kan men via een 
zoekinterface de gegevens ontsluiten. Het ARK zoekproces zal worden uitgelegd in 

paragraaf 5.3. Maar voordat we het zoekproces behandelen, wordt hier eerst een 
oplossing gepresenteerd voor de doelstellingen 3 en 4 uit paragraaf 1.2.  
 

3.  De ARK moet gegevens die niet in het datamodel voorkomen kunnen 
doorzoeken en tonen. 

4. De ARK geeft relevante resultaten en suggesties op een zoekvraag. 
 
In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe de ARK is ingericht om bovenstaande 
doelstellingen te bewerkstelligen. Paragraaf 5.1 gaat in op de eerste doelstelling en 
paragrafen 5.2 en 5.3 zullen ingaan op de tweede doelstelling. 
 

5.1 Dynamische query opzet 

Het feit dat vrijwel alle cultuur historische databronnen een verschillende datastructuur 
hebben, brengt een probleem met zich mee. We weten nog niet welke informatie zich 

bevindt in de externe databronnen, behalve dat het informatie is over cultuur historische 
objecten. In hoofdstuk 4 is het ARK datamodel gepresenteerd. Dit model geeft een basis 
voor het modelleren van cultuur historische informatie. We weten nu al dat niet alle 
informatie een plaats heeft in dit model, terwijl we deze informatie volgens doelstelling 3 
uit paragraaf 1.2 wel willen doorzoeken en ontsluiten via de ARK.  
 
Met behulp van Semantisch Web technieken is het mogelijk om de attributen en relaties 
van objecten door de applicatie te laten herkennen. Hierdoor is het mogelijk om 
gegevens doorzoekbaar te maken die niet voorkomen in het ARK datamodel. Een 
nadeel van een dergelijke aanpak is dat de ARK geen onderscheid kan maken tussen 
de verschillende attributen van een object. Dit betekent dat de gegevens wel 

doorzoekbaar zijn, maar dat er geen functionele bewerkingen op attributen kan worden 
gedaan. Denk bij functionele bewerkingen aan het tonen van foto’s of het berekenen 
van afstanden met behulp van objectcoördinaten.  
 
Het is belangrijk om op te merken dat het hier alleen gaat over attributen die niet in het 

ARK datamodel voorkomen. Deze attributen wil men toch kunnen doorzoeken en tonen, 
maar er is niet vastgelegd wat deze attributen voorstellen. Het integreren van informatie 
die niet in het ARK datamodel voorkomt, is daarom niet mogelijk. Immers, er moet ergens 
worden vastgelegd wat de afgesproken naam is van een attribuut voordat 
databronnen volgens die afspraak gestructureerd kunnen worden. 
 

In de volgende paragraaf zal worden uitgelegd op wat voor manier de ARK attributen 
en relaties kan herkennen en kan gebruiken voor het zoekbaar maken van deze 
gegevens. 
 
5.1.1 Relatieherkenning in ARK 

Als men door een collectie wil zoeken, zal men graag bij alle attributen en relaties van 

een object willen kijken of het voor de gebruiker de juiste informatie betreft. Om dit te 
kunnen, zal een zoekinterface moeten weten welke attributen en relaties een object 
heeft. Dit kan men op twee manieren oplossen. Ten eerste kan men een RDF Schema 
gebruiken om de attributen en relaties van een object vast te leggen. Door middel van 
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een query op het RDFS kan men de relaties en attributen opvragen. Een tweede 
oplossing is een directe query op de gebruikte data. Beide oplossingen zullen hier 
worden beschreven. Paragraaf 5.1.1.3 zal ingaan op de voor- en nadelen van beide 

oplossingen. 
 
5.1.1.1 Relatieherkenning op schema niveau  

De attributen en relaties van een object zijn vastgelegd in een RDF Schema. Men kan dit 
RDF Schema zien als de ontologie voor de objecten in de RDF stores. Het RDFS voor het 
ARK datamodel kan men vinden in bijlage A. Een RDFS heeft een specifieke structuur. 

Relaties worden gedefinieerd door het domein en range attribuut van de betreffende 
relatie. Het volgende figuur geeft dit aan: 
 

 
 

Figuur 19: Domein en range van een relatie 

 
Voor de naam relatie ziet dit er zo uit: 

 

 

 

Figuur 20: RDF naam relatie 
 

Er is hier nog steeds sprake van een triple (zie paragraaf 2.2), maar de gegevens zijn op 
een andere manier gestructureerd. Om de relatienamen op te vragen moet men 
namelijk niet naar het CH_GeoObject kijken, maar naar de domeinen van de 
bestaande relaties. 
 
Een fragment van het RDFS ziet er zo uit: 

 
<rdf:Property rdf:ID="naam"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Naam</rdfs:label> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >De naam die al dan niet officieel voor het object gebruikt wordt (hoe heet 
het object?)</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
</rdf:Property> 

 

Om nu alle relaties van een CH_GeoObject te kunnen opvragen, maken we een SeRQL 
query die selecteert op domein “CH_GeoObject”. 
 
SELECT X  
FROM {X} rdfs:domain {ark:CH_GeoObject}  
WHERE NOT EXISTS  

(SELECT Z  
 FROM {X} rdfs:range {L},  
      {Z} rdfs:domain {L})  

USING NAMESPACE 
   ark = <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#>, 
   rdfs = <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
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Omdat we alleen relaties willen opvragen die verwijzen naar literals, filteren we de 
relaties eruit die naar objecten verwijzen middels de NOT EXISTS clausule.  
 

Dit gaat op een identieke wijze voor relaties tussen een CH_GeoObject en gerelateerde 
objecten zoals Document, Adresgegevens, Adrescoördinaten en Tijdsaanduiding. Alleen 

moeten we in dit geval een extra stapje maken. 
 

 

 

Figuur 21: CH_GeoObject relatie met object Adrescoördinaten  
 

Als we deze lijst van relaties mee willen nemen in het resultaat, dan moeten we wel de 
goede vorm aanhouden. Immers, deze relaties zijn niet direct gekoppeld aan het 
CH_GeoObject, maar via het gerelateerde object (Adrescoördinaten in dit geval). Dit 
vormt geen probleem, zolang men bij het opstellen van de zoekvraag later rekening 
houdt met deze extra tussenstap.  
 

Een SeRQL query die de attributen opvraagt die aan objecten van CH_GeoObject 
gerelateerd zijn, is de volgende: 
 
SELECT L,Z  
FROM {V} rdfs:domain {C};  
         rdfs:range {L},  
     {Z} rdfs:domain {L}  
WHERE C = ark:CH_GeoObject AND C!=L  
USING NAMESPACE 
   ark = <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#>, 
   rdfs = <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

 

Deze query zoekt eerst naar de attributen V met het domein “ark:Ch_GeoObject”. 
Daarna geeft hij de attributen Z terug die hetzelfde domein hebben als de range van de 

attributen V. Attribuut V wordt ook meegenomen zodat de zoekquery straks weet dat 
voor dit attribuut op de relatie V � Z moet worden gezocht. Kortom: 
heeft_adrescoördinaten � X 

 
Zoals te zien is, wordt er gecontroleerd of het domein C niet hetzelfde is als domein L. Dit 
heeft de volgende reden. 

 

 

Figuur 22: Probleem met relatieherkenning 

 

Uit dit voorbeeld willen we relatie4 halen, want we zoeken op relaties die gekoppeld zijn 

aan objecten van CH_GeoObject. Relaties 1, 2 en 3 hebben een lengte t.o.v. 
CH_GeoObject van 1. Relatie4 heeft een lengte van 2 want er zit een object tussen.  
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Deze query levert ons relatie4 op, want relatie4 ligt op afstand 2 van CH_GeoObject. 
Maar het levert ook relatie2 en relatie3 op! Immers, door de relatie eerst naar een ander 
CH_GeoObject (via relatie1) en vervolgens relatie2 of relatie3 te volgen komen we uit op 

afstand 2. Dit is niet wenselijk, want beide relaties liggen niet op afstand 2. Om dit te 
voorkomen, moeten we in de query rekening houden met het domein van een relatie. 
Zolang het domein en de range van een relatie niet hetzelfde is, kan de relatie 
meegenomen worden. In dit voorbeeld komen we dus tot de conclusie dat het domein 
en de range van relatie1 hetzelfde is, en daarom worden de paden relatie1 � relatie2 
en relatie 1 � relatie3 uitgesloten. Het resultaat is relatie4. 

 
Door gebruik te maken van deze constructies is het mogelijk om de relaties van een 
object te identificeren en te gebruiken in een zoekvraag. Er is alleen nog geen manier 
om onderscheid te maken in welke relaties meegenomen moeten worden. Om dit te 
bewerkstelligen, hangen we een “label” aan een relatie.  
 

De volgende SeRQL query filtert dan automatisch de relaties eruit die geen label 
hebben, en zodoende niet mee hoeven te worden genomen in de zoekvraag. 
 
SELECT X  
FROM {X} rdfs:domain {ark:CH_GeoObject};  
         rdfs:label {K}  
WHERE NOT EXISTS  
         (SELECT Z  
          FROM {X} rdfs:domain {C};  
                   rdfs:range {L},  
               {Z} rdfs:domain {L})  
USING NAMESPACE  
   ark = <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#>, 
   rdfs = <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

 
Deze manier van relatieherkenning heeft enkele randvoorwaarden. Er moet een RDFS 
aanwezig zijn met de volgende attributen per relatie: 
 

� domein 

� range 

� label 

 
Men is dus afhankelijk van de kwaliteit van het RDF Schema. Per relatie moeten de 
bovenstaande attributen gedefinieerd zijn, anders wordt de betreffende relatie niet 
meegenomen in de zoekvraag. 
 
Een manier om de relatieherkenning minder afhankelijk te maken van het RDF Schema, 

is door de herkenning toe te passen op dataniveau. De volgende paragraaf gaat hier 
op in. 
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5.1.1.2 Relatieherkenning op dataniveau 

Zoals in paragraaf 5.1.1 is aangegeven, kan men relaties ook direct uit de gebruikte RDF 
data halen. Dit kan men doen met de volgende SeRQL query: 
 
SELECT DISTINCT p  
FROM {X} rdf:type {ark:CH_GeoObject}; 
         p {Y} 
WHERE isLiteral(Y) 
USING NAMESPACE 
   ark = <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#>  

  
Deze query selecteert alle aanwezige relaties van een CH_GeoObject met “lengte” 1. 
Men moet hier nu een DISTINCT clausule aan toevoegen, om elke relatie maar 1 keer te 
selecteren. Met de isLiteral clausule kan men de relaties selecteren die alleen naar 
attributen verwijzen, zodat de relaties die verwijzen naar andere objecten worden 
uitgesloten. Om alleen de CH_GeoObjecten te bekijken, wordt een selectie gemaakt op 

basis van rdf:type. Dit rdf:type attribuut wordt automatisch afgeleid van de aanwezige 
objecten in de RDF file en is dus altijd present.  
 
Voor relaties met “lengte” 2 kan men de volgende SeRQL query gebruiken: 
 
SELECT DISTINCT p,q  
FROM {X} rdf:type {T};  
         p {Y} q {Z},  
     {Y} rdf:type {D}  
WHERE isLiteral(Z) AND T = ark:CH_GeoObject AND T!=D 
USING NAMESPACE 
   ark = <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#>   

 
We zien dat we hier rdf:type gebruiken om het probleem van figuur 23 op te lossen.  

 
Als we net als in paragraaf 5.1.1.1 een manier willen hebben om te bepalen welke 
relaties worden meegenomen in een zoekvraag, dan kunnen we ook een label 
introduceren. Dit label moet dan wel op schema niveau worden vastgelegd, omdat we 
anders veel extra data moeten genereren per object. We kunnen in dit geval dus het 
label gebruiken welke in het RDFS is vastgelegd. De bijbehorende query ziet er zo uit: 

 
SELECT DISTINCT p,L  
FROM {X} rdf:type {ark:CH_GeoObject}; 
         p {Y}, 
     {p} rdfs:label {L} 
WHERE isLiteral(Y) 
USING NAMESPACE 
   ark = <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#>, 
   rdfs = <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
  

Om relaties te herkennen op dataniveau hebben we de volgende gegevens nodig: 

 

� Een RDFS waarin de labels van relaties is gedefinieerd 

 
We zien dat deze manier van herkennen niet afhankelijk is van het domein en range van 
een relatie in een RDFS. De voor- en nadelen van deze aanpak ten opzichte van het 
herkennen van relaties op schemaniveau worden behandeld in paragraaf 5.1.1.3. 
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5.1.1.3 Relatieherkenning op schemaniveau vs. dataniveau 

In voorgaande twee paragrafen hebben we twee manieren gezien om relaties te 
herkennen. Deze paragraaf gaat in op de voor- en nadelen van beide manieren. 
 
Voordelen herkenning op schemaniveau: 
 

� Door op schemaniveau de relaties te herkennen, zijn we niet afhankelijk van 

de daadwerkelijke data. We kunnen in een RDFS manipuleren welke relaties 
we willen gebruiken.  

� Een RDFS geeft ons de mogelijkheid om te redeneren op schemaniveau. Als 

men bijvoorbeeld een superklasse zou introduceren welke meerdere 
subklassen heeft (waaronder CH_GeoObject), dan kan men op 
schemaniveau alle relaties herkennen. Zie paragraaf 7.3 voor meer details.  

� Relatieherkenning op schemaniveau is sneller dan op dataniveau. Hoewel de 
totale querytijd voor beide manieren niet hoog is, zal deze querytijd op 
dataniveau groter worden als de hoeveelheid data groter wordt. In hoeverre 

dit verschil duidelijk merkbaar wordt tijdens het queryen op grote 
hoeveelheden data, is niet getest.  

 
Nadeel herkenning op schemaniveau: 
 

� De ARK is op deze manier afhankelijk van een RDFS om de relaties te 

herkennen. Als er geen goed gestructureerde RDFS (waarin per relatie een 
domein, range en label zijn vastgelegd) aanwezig is, dan zullen de relaties 

niet worden meegenomen. 
 
Voordeel herkenning op dataniveau: 
 

� Door op dataniveau de relaties te herkennen, is men in mindere mate 

afhankelijk van een RDFS. Doordat deze manier puur kijkt naar de aanwezige 
relaties van een CH_GeoObject in de data, heeft men geen schema nodig 
om aan te geven wat het domein en range van een relatie is.  

 
Nadelen herkenning op dataniveau: 
 

� Als men met behulp van een label wil bepalen welke relaties wel en welke 

relaties niet worden meegenomen, dan zal men dit label toch op 
schemaniveau moeten definiëren. Kortom, we zijn nog steeds afhankelijk van 
een RDF schema. 

� We kunnen niet redeneren op schemaniveau. Dit kan een probleem 

opleveren als we het ARK datamodel gaan uitbreiden zodat de ARK ook 
andere typen objecten kan ontsluiten. Paragraaf 7.3 gaat hier op in. 

 

Beide manieren bieden een oplossing voor relatieherkenning. Voor de ontwikkeling van 
de ARK is gekozen voor relatieherkenning op schemaniveau. Dit maakt het makkelijker 
om in de toekomst ook andere objecten dan CH_GeoObjecten te ontsluiten. Men zou 
ook kunnen kiezen voor een combinatie van bovenstaande twee manieren, maar om 
de uitleg zo eenduidig mogelijk te houden, is besloten om alleen beide manieren te 
beschrijven en niet door elkaar heen te gebruiken.  
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5.1.2 Zoekbaar maken van informatie 

Het resultaat van bovenstaande queries zijn twee lijsten met relatienamen. Maar wat kan 
men met deze lijsten doen? Zoals gezegd wil men kunnen zoeken door de attributen van 

objecten. We hebben gezien dat we met behulp van het RDF Schema van een cultuur 
historische databron de relaties van een object kunnen opvragen. We kunnen nu een 
query opzetten die met behulp van de invoer van een zoekveld de attributen van de 
objecten kan doorzoeken. Deze query retourneert alle objecten waarvan de zoekinvoer 
overeenkomt met de informatie behorende bij de objecten. Het volgende voorbeeld 
illustreert dit. 
 
Stel dat een object de volgende relaties heeft. 
 

 

 

Figuur 23: Voorbeeld relaties 

 
Daarnaast heeft een relatie een label. 
 

� identificatie � Identificatie 

� naam � Naam 

� omschrijving � Omschrijving 

� Y � Y-Coördinaat 

� X � X-Coördinaat 

 
Let op dat de attributen X en Y een afstand tot CH_GeoObject hebben van 2. Immers, 
het object Adrescoördinaten zit er nog tussen. Bij de query moet hier rekening mee 
worden gehouden. 

 
We kunnen nu met behulp van de relatienamen en labels de volgende query opstellen. 
(Zie volgende pagina.) 
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SELECT X  
FROM {X} ark:identificatie {Identificatie};  
         ark:naam {Naam};  
         ark:omschrijving {Omschrijving};  
         heeft_coord {} ark:Y {Y-Coordinaat};  
                        ark:X {X-Coordinaat} 
WHERE label(Identificatie) LIKE “zoekwoord” IGNORE CASE  
      OR label(Naam) LIKE “zoekwoord” IGNORE CASE  
      OR label(Omschrijving) LIKE “zoekwoord” IGNORE CASE  
      OR label(Y-Coordinaat) LIKE “zoekwoord” IGNORE CASE  
      OR label(X-Coordinaat) LIKE “zoekwoord” IGNORE CASE  
USING NAMESPACE 
    ark = <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#> 

 

Dit type zoekactie noemen we zoeken op “vrije tekst”. In principe zoekt het dus op alle 
beschikbare informatie van cultuur historische objecten. Deze manier van zoeken 
betekent wel dat er voor elke gebruikte database een RDF Schema opgesteld moet 
worden. In dit schema worden relaties ten opzichte van een CH_GeoObject vastgelegd.  
 

De resultaten van deze zoekactie zullen niet altijd relevant zijn. Immers, de manier van 
zoeken is dan wel dynamisch, maar erg intelligent is het niet. Men kan dit verbeteren 
door de relaties van een object aan de gebruiker bloot te leggen. Zo krijgt de gebruiker 
inzicht in de structuur van een object, en kan vervolgens kiezen om specifiek op een 
relatie te zoeken. Denk hier bijvoorbeeld aan een relatie als “woonplaats”. Men kan de 
query zo maken dat er alleen op “woonplaats” wordt gezocht. De interpretatie van de 

objectrelaties legt men zo bij de gebruiker. Deze manier van zoeken zal verder worden 
uitgelegd in paragraaf 5.4. 
 

5.2 Thesauri 

Doelstelling 4 uit paragraaf 1.2 stelt dat de zoekactie relevante resultaten en suggesties 
moet opleveren. Relevante suggesties na een zoekvraag moeten de gebruiker 
stimuleren om meer te weten te komen over cultuur historische informatie of helpen 
datgene te vinden waar hij of zij naar op zoek is. 
 
Een van de redenen om het zoekproces te verbeteren is het feit dat normale 
zoekmachines veelal resultaten geven die niet relevant zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan 
de vraag over sauna’s in Best, waarbij men een resultaat krijgt over de beste sauna’s in 
heel Nederland. Zoals in hoofdstuk 3 is uitgelegd, kan het Semantisch Web helpen bij het 
zoeken door informatie. Door relaties te leggen met een ontologie, kan men betekenis 

geven aan het soort informatie in de databases. In dit geval hoort Best dus bij het 
attribuut “woonplaats”.  
 
Stel nu dat we op zoek zijn naar een woord dat meerdere betekenissen heeft, maar valt 
onder hetzelfde attribuut. Denk hier bijvoorbeeld aan een “Slot”. Een slot kan een 
voorwerp zijn om deuren mee af te sluiten, of het kan een burcht of kasteel betekenen. 

Als we er nu gezocht wordt op “Slot”, dan weet een machine nog niet welke definitie 
van “Slot” de gebruiker zoekt. We concluderen dat we niet alleen willen zoeken op 
woorden maar tevens op de betekenis van deze woorden. 
 
Een manier om betekenis aan een zoekwoord te geven is het gebruik van een thesaurus.  
Een thesaurus is een trefwoordenlijst waarin woorden betekenis krijgen door een formele 

beschrijving, en door de positie die het woord inneemt in een netwerk van andere 
begrippen. In een thesaurus zijn begrippen aan elkaar gerelateerd. Dit gebeurt 
voornamelijk door hiërarchische relaties zoals “bredere term” en “smallere term”. Denk 
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hier bijvoorbeeld aan het feit dat een molen een gebouw is, en een windmolen een 
specifiek type molen. Gebouw is hierdoor een bredere term van molen, en windmolen is 
een smallere term van molen. 

 
Naast hiërarchische relaties kan een thesaurus ook andere relaties bevatten. Soms zijn 
begrippen in de thesaurus gerelateerd aan andere begrippen. Deze relatie stelt dan 
geen hiërarchische relatie voor, maar drukt uit dat de twee verbonden begrippen iets 
met elkaar te maken hebben. Denk hier bijvoorbeeld aan het begrip “oorlog” en het 
begrip “militaire geschiedenis”. Beide gaan over militaire aangelegenheden, maar 

betekenen niet hetzelfde. Dit soort relaties zijn erg interessant voor het genereren van 
relevante suggesties aan de gebruiker. Meer hierover in paragraaf 5.5.2. 
 
Om het zoekproces van de ARK betere resultaten te laten opleveren, is gekozen voor 
het gebruik van een thesaurus. Nu is het gebruik van een thesaurus in dit geval wenselijk, 
maar de vraag is of er al thesauri zijn die we direct kunnen gebruiken in een Semantisch 

Web applicatie en die ook beschikken over begrippen in het goede domein. Hiervoor 
bleek de AAT, Art & Architecture Thesaurus, geschikt. Paragraaf 5.2.1 gaat in op het 
domein en de structuur van de AAT. 
 
5.2.1 AAT-NED Thesaurus 

De Art & Architecture Thesaurus1 is een gestructureerde trefwoordenlijst die oorspronkelijk 

in het Engels wordt beheerd door Getty2. De Nederlandse AAT-NED wordt vertaald en 
beheert door het RKD3, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie. De AAT bevat 
een grote verzameling begrippen uit de wereld van Kunst en Architectuur en is daarom 
geschikt voor het beschrijven van cultuur historische objecten. De AAT-NED is gratis 
verkrijgbaar, en wordt aangeleverd in XML formaat. De ARK werkt met een RDF versie4 
van dit XML document, zodat met behulp van Semantisch Web technieken gebruik kan 

worden gemaakt van de relaties tussen de begrippen.  
 
De structuur van een term in de RDF versie van de AAT-NED ziet er als volgt uit. (Zie 
volgende pagina.) 

 

                                                 

1 http://www.aat-ned.nl/ 
2 http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/index.html 
3 http://www.rkd.nl/ 
4 De RDF versie van de AAT-NED is zeer vriendelijk ter beschikking gesteld door de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. 
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Figuur 24: Term in de AAT-NED 

 
De gebruikte relaties in bovenstaande figuur zijn volgens de SKOS1, Simple Knowledge 
Organisation System, standaard. Meer hier over in paragraaf 6.2. 
 
In de ARK worden de termen in de AAT-NED gebruikt als zoekwoorden door deze te 

koppelen met de cultuur historische objecten in de databases. Een zoekwoord kan 
gerelateerd zijn met een ander zoekwoord door middel van de volgende relaties: 
 

� parentPreferred: geeft aan dat een zoekwoord een ander zoekwoord als 
bredere term heeft. Een voorbeeld is: windmolen � molen. In de AAT-NED 

bestaat geen childPreferred relatie. Deze kan echter automatisch worden 
gegenereerd door OWL met behulp van de inverse relatie. 

� associatedWith: geeft aan dat een zoekwoord een relatie heeft met een 

ander zoekwoord. Meestal betekent dit dat de twee zoekwoorden een 
gemeenschappelijk thema hebben, maar niet dezelfde betekenis hebben. 
Denk hier bijvoorbeeld aan: oorlog � militaire geschiedenis. 

 
Een zoekwoord heeft naast relaties ook attributen. 
 

� descriptiveNote: geeft de definitie aan het zoekwoord. Hier staat beschreven 

wat het zoekwoord precies inhoudt. 

� labelPreferred: de voorkeursnaam waaronder het zoekwoord bekend staat in 

het systeem. Dit attribuut is altijd aanwezig, en er is maar maximaal 1 
voorkeursnaam. 

� labelNonPreferred: de namen waaronder het zoekwoord ook geïdentificeerd 

kan worden. Dit kunnen meerdere namen zijn.  
 
Met behulp van deze relaties en attributen kan men betekenis geven aan een 
zoekwoord. 
 

 
 

                                                 

1 http://www.w3.org/2004/02/skos/ 
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5.2.2 Koppeling Object – Thesaurus  

Uiteraard moet er een koppeling zijn tussen de thesaurustermen en de cultuur historische 
objecten in de database. Hier komen we terug op de relatie die al eerder getoond werd 

in paragraaf 4.2.6. Door een object te beschrijven met behulp van een of meerdere 
thesaurustermen kan men het object beter zoekbaar maken, en tevens ook een soort 
definitie geven. Als bijvoorbeeld een bunker object wordt beschreven met de 
thesaurusterm “bunker”, dan kan men er vanuit gaan dat het object ook daadwerkelijk 
een bunker is. Immers, de betekenis van het zoekwoord ligt vast. Zoekt men nu op 
“bunker”, dan zullen er geen resultaten terug komen van huizen die toevallig naast een 

bunker liggen. Op deze manier kan men het zoek resultaat verbeteren. 
 
Deze object-thesaurus koppeling zal moeten worden aangemaakt voordat men gebruik 
kan maken van deze manier van zoeken. Hier ligt een grote uitdaging, want hoe kan 
men duizenden cultuur historische objecten op een goede manier omschrijven met 

behulp van thesaurustermen?  
 
Handmatige koppeling 

Tijdens het ARK project zijn de thesaurustermen “met de hand” aan de objecten 
gekoppeld. Het voordeel van deze manier van koppelen is dat men zeker weet dat de 
gekoppelde termen een goede beschrijving vormen van het object. Het grote nadeel 

van deze manier is dat het erg arbeidsintensief is om de koppeling tot stand te brengen. 
Om die reden is alleen een subset van de objecten in de ARK gekoppeld met 
thesaurustermen. 
 
Automatische koppeling 

Men zou een manier kunnen bedenken om automatisch de koppeling te maken tussen 
de beschikbare termen in de thesaurus en de beschrijvingen van een object. Met 
behulp van een script is het mogelijk om woorden uit de beschrijvingen te koppelen aan 
overeenkomende woorden in de thesaurus. Hoewel deze manier een stuk efficiënter te 
werk gaat, heeft het ook nadelen. Denk bijvoorbeeld aan een middeleeuws slot. Het 

woord “slot” betekent in deze zin een verdedigingswerk. De thesaurus term “slot” 
betekent helaas iets anders: een mechanisch afsluitmiddel. Door automatisch te 
koppelen, worden er dus ook termen gekoppeld die niet de goede betekenis hebben.  
 
Toekomstmuziek 

Op dit moment is er veel onderzoek naar het vinden van de relevante woorden in een 
tekst. Het is dan ook uitermate interessant om te kijken naar de mogelijkheden voor een 
tekst – thesaurus koppeling die gebaseerd is op de relaties in een thesaurus. Als men 
bijvoorbeeld kijkt naar de context van het woord “Slot” in een beschrijving, dan komt 
men waarschijnlijk vrij snel tot de conclusie dat het hier niet gaat om een mechanisch 
afsluitmiddel, maar om het middeleeuwse verdedigingswerk. Als men nu de beschrijving 

zou zien als een netwerk van gerelateerde woorden, en men dit kan afzetten tegen het 
netwerk van termen in de thesaurus, dan zou men met behulp van de context van een 
woord kunnen bepalen of het overeenkomt met de thesaurusdefinitie. Hier kan nog veel 
vooruitgang worden geboekt. 
 

Helaas is er tijdens dit project geen tijd om dit soort koppelingen te onderzoeken. De 
koppeling in de ARK data is met de hand aangemaakt. Overigens is deze koppeling 
tussen de objecten en de AAT-NED niet expliciet. De objecten zijn beschreven met 
trefwoorden die zijn overgenomen uit de AAT-NED, maar een directe koppeling is er niet. 
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De trefwoord attributen bestaan uit tekst, en hebben geen directe relatie met de 
thesaurus. Op deze manier is men niet afhankelijk van de AAT-NED. Men zou dus andere 
thesauri kunnen gebruiken voor de definities van de trefwoorden. Natuurlijk moet er dan 

wel een thesaurus worden gekozen die gebruik maakt van hetzelfde vocabulaire. De 
ARK gebruikt tekst-matching om definities en relaties te koppelen aan trefwoorden.  
 
5.2.3 Trefwoordenboom 

Een trefwoord heeft een unieke plaats binnen een netwerk van trefwoorden in een 
thesaurus. Zoals in figuur 24 te zien is, heeft een trefwoord verschillende relaties naar 

andere trefwoorden. Met behulp van deze relaties kan men een trefwoordenboom 
opstellen. De bredere en smallere termrelaties drukken een hiërarchische structuur uit, 
waardoor het mogelijk wordt om vanuit een topterm de gehele boom af te lopen. Dit 
geeft de gebruiker de mogelijkheid om vanuit een trefwoord de ‘context’ te verkennen 
om te zien of er nog andere interessante trefwoorden zijn die voldoen aan zijn of haar 
interesse.  
 
De trefwoordenboom bevat alle termen uit de thesaurus. Dit kan verwarrend zijn voor de 
gebruiker, aangezien niet alle thesaurustermen ook daadwerkelijk gekoppeld zijn aan 
cultuur historische objecten. Men kan er voor kiezen om deze koppeling wat duidelijker 
te laten zien, zodat de gebruiker weet dat er objecten aan termen gekoppeld zijn. 

 
Tonen aantal gekoppelde objecten per thesaurus term 

Men kan er voor kiezen om per thesaurusterm aan te geven hoeveel objecten hier aan 
gekoppeld zijn. Dit is een relatief makkelijke manier om een gebruiker te laten weten of 
het zoekwoord wat hij toevoegt aan de zoekactie wel resultaat zal opleveren. Het kan 
nu nog wel voorkomen dat een gebruiker een deel van de thesaurus verkent waaraan 

geen objecten gekoppeld zijn. 
 
Tonen van specifieke paden 

Het is ook mogelijk om een gebruiker alleen die paden in de trefwoordenboom te laten 

zien waarin een term voorkomt die gekoppeld is aan een object. Men kan met behulp 
van OWL-redenering alle smallere termen van een term opvragen. Vervolgens kan men 
bekijken of één van deze smallere termen gekoppeld is aan een object. Als dit zo is, dan 
kan men deze tak van de boom laten zien. Op deze manier laat men alleen die 
specifieke paden van de trefwoordenboom zien waarin de gebruiker termen kan vinden 
die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan objecten. Het nadeel van deze aanpak is dat men 

een stuk context kan missen van termen. Ook al zijn termen niet gekoppeld aan 
objecten, zij spannen wel de context van een term op. Zonder deze termen worden er 
dus minder “suggesties” aangeboden aan de gebruiker.  
  
5.2.4 Zoeken via alfabetische lijst 

Soms weet men niet direct waar men naar op zoek is. Om de gebruiker een handvat te 
geven om de zoekopdracht te starten, kan men een alfabetische lijst van trefwoorden 
laten zien. Zo krijgt de gebruiker inzicht in de bestaande begrippen, en kan zo op nieuwe 
ideeën komen. 
 

In het geval van de AAT-NED wordt deze lijst per letter erg lang, en kan er daarom 
gekozen worden voor een indeling op thema. Binnen de AAT-NED bestaan er 33 
toptermen. Dit betekent dat er 33 globale thema’s zijn om het zoeken naar een 
specifiekere term te starten. Niet alle toptermen zullen van toepassing zijn op de 
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objecten in de cultuur historie, dus een eerste selectie kan hier worden gemaakt om de 
gebruiker niet te laten verdwalen in de trefwoordenlijst. 
 

Zodra men een interessant zoekwoord heeft gevonden, dan kan men deze direct 
toevoegen aan de zoekopdracht. Hoe deze zoekopdracht precies werkt, wordt 
uitgelegd in paragraaf 5.3. 
 
5.2.5 Voordelen en nadelen van de transitieve OWL relatie 

Zoals in paragraaf 5.2.1 al is aangestipt, kan men OWL-relaties gebruiken om andere 

relaties te genereren. 
 
Men wil graag naast de gewone resultaten ook de resultaten tonen met smallere termen 
van gevonden trefwoorden om zo relevante suggesties te geven aan de gebruiker. Niet 
alleen de directe smallere termen zijn dan interessant; ook de smallere termen van de 

smallere termen, etc. zijn relevant. Dit kan bewerkstelligd worden door een transitieve 
relatie te definiëren op de parentPreferred relatie. Zo worden alle smallere termen van 
een trefwoord meegenomen met het zoekresultaat. 
 
Helaas zijn er ook nadelen aan deze OWL-relatie. Kijk maar naar het volgende scenario: 
 

Naast bovenstaande extra resultaten wil men de parentPreferred relatie ook gebruiken 
voor de trefwoordenboom. Immers, men wil kunnen navigeren door de boom, zodat 
men de context van een trefwoord kan verkennen. Helaas is er een transitieve relatie 
gedefinieerd op de parentPreferred relatie. Dit heeft het effect dat nu niet alleen de 
directe bredere en smallere termen worden getoond in de context, maar ook alle 
indirect gerelateerde termen.  

 
Het probleem is hier dat er geen manier is om OWL-relaties naar wens uit en aan te 
zetten. De relaties worden namelijk direct aangemaakt zodra de RDF/XML in een OWL-
database worden geladen. Om toch tot een bevredigende trefwoordenboom te 
komen, moet men het effect van de transitieve OWL-relatie opheffen. Een query 

waarmee dit kan, is de volgende: 
 
SELECT P  
FROM {X} ts:labelPreferred{P};  
         ts:parentPreferred{L} ts:labelPreferred{Start}  
WHERE label(Start) = "zoekwoord"  
      AND (NOT EXISTS  
            (SELECT Z  
             FROM {X} ts:parentPreferred{O} ts:parentPreferred{L},  
                  {O} labelPreferred {Z}))  
USING NAMESPACE 
  ts = <http://www.getty.edu/vocabularies/vp#>,  
  aat = <http://www.aat-ned.nl/aatned#> 
 

Deze query selecteert eerst alle smallere termen van een zoekwoord, en filtert vervolgens 

alle smallere termen eruit die geen directe smallere term van het zoekwoord zijn. Op 
deze manier houdt men alleen de termen over die een directe smallere term zijn van het 
zoekwoord. Deze query kost redelijk wat tijd om te berekenen, maar levert wel het 
benodigde resultaat. 
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5.3 De zoekopdracht 

Zoals in paragraaf 5.2 is gezegd, kunnen thesaurustermen de gebruiker helpen met het 
zoeken naar cultuur historische informatie. Deze paragraaf gaat in op de manieren 
waarop men de gebruiker richting kan geven in het doolhof van informatie en 
betekenissen.  
 

De ARK maakt onderscheid tussen een “simpele” zoekopdracht en een 
“geavanceerde” zoekopdracht. De “simpele” zoekopdracht bestaat uit een tekstveld 
waarin men een zoekwoord typt. Met de “geavanceerde” zoekopdracht kan men 
specifiek zoeken op de bestaande attributen en relaties van de objecten in de 
database. Meer hierover in paragraaf 5.4. Het resultaat van beide zoekopdrachten 

wordt besproken in paragraaf 5.5. 
 
De simpele zoekinterface bestaat uit een enkel invulveld. Dit is gedaan omdat de 
meeste gebruikers gewend zijn aan dit soort interfaces. Men heeft voornamelijk ervaring 
met zoekmachines als Google en Ilse, dus op die manier voelt het simpele zoekscherm 
vertrouwd aan. 

 
Zodra de gebruiker een zoekwoord heeft ingevuld in het zoekscherm, gaat de ARK in de 
thesaurus kijken of er termen zijn die overeenkomen met de zoekwoorden. Als men 
bijvoorbeeld op oorlog zoekt, dan zullen termen als “oorlog, wereldoorlog, 
oorlogsgeschiedenis, etc.” worden gepresenteerd aan de gebruiker. Deze termen 
geven een suggestie aan de gebruiker om de ware betekenis van de zoekwoorden vast 

te stellen.  
 
Door op een gevonden thesaurus term te klikken, kan men direct de definities en relaties 
zien van de geselecteerde term. Men zoomt in op de term in het thesaurus netwerk 
zodat de hele context van het woord gepresenteerd wordt. Door de bredere, smallere 
en andere relaties van de thesaurus term te presenteren, kan de gebruiker besluiten om 

door te klikken naar gerelateerde thesaurus termen. Op die manier kan men ideeën 
opdoen van termen waar men in eerste instantie niet aan had gedacht. 
 
Als het zoekwoord in de thesaurus voorkomt, dan worden alle relaties van deze thesaurus 
term opgevraagd.  
 

� Alternatieve termnamen (termnamen waaronder de term ook bekend staat 
in de thesaurus). 

� Gerelateerde thesaurustermen. 

� Smallere thesaurustermen (transitieve OWL-relatie, dus alle smallere termen 

worden meegenomen, ook de smallere termen van smallere termen). 
 
Deze termen worden later gebruikt om de extra resultaten en suggesties te genereren. 

 
Als een zoekwoord niet in de thesaurusterm voorkomt, dan wordt deze gebruikt voor een 
vrije tekst query. Zoals in paragraaf 5.3.2 is beschreven worden bij een vrije tekst query 
alle objecten geselecteerd waarbij het zoekwoord voorkomt in de tekst van alle 
attributen.  
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5.4 De geavanceerde zoekopdracht 

Met behulp van de geavanceerde zoekopdracht kan men direct zoeken op een 
attribuut van de objecten in de database. Zo kan men specifiek zoeken op woonplaats, 
bouwjaar, naam, etc. Op deze manier kan men gemakkelijk betekenis geven aan de 
invoer van de zoekopdracht. Een zoekvraag als “geef de sauna’s in Best”, kan nu op 
een betere manier worden afgehandeld. Men selecteert “woonplaats” als het type 
zoekwoord dat men gebruikt, en vult “Best” in. De ARK weet nu dat het hier niet gaat om 

het woord “Best”, maar om een woonplaats “Best”. Het resultaat is dat de ARK alleen 
objecten teruggeeft die in Best liggen. 
 
Zoals in paragraaf 5.1.1 is uitgelegd, kan de ARK zelf de relaties van een object 

herkennen. Op die manier is de ARK zoekinterface niet afhankelijk van de datastructuur 
van de gebruikte databases, en is het mogelijk om direct op een attribuut te zoeken 
zonder dat de ARK hiervoor aangepast hoeft te worden. 
 
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen attributen. Zo stelt een 
naam een tekst voor (het type: “string”), en een bouwjaar een datum (het type 

“dateTime”). De typering van de attributen ligt vast in het RDFS van de database. Men 
kijkt dan naar de ‘range’ van een attribuut.  
 
<rdf:Property rdf:ID="naam"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Naam</rdfs:label> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >De naam die al dan niet officieel voor het object gebruikt wordt (hoe heet 
het object?)</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
</rdf:Property> 

 
Uit bovenstaande code kan men afleiden dat het naamattribuut van het type “string” is. 
 
De afhandeling van deze verschillende typen attributen is anders. Immers, we willen op 
een bepaald bereik kunnen zoeken voor datums. Voorbeeld: geef alle bunkers die 

tussen 1940 en 1945 gebouwd zijn. Om die reden herkent de ARK het type van attributen 
en zorgt ervoor dat deze op de goede manier worden afgehandeld. Kortom, als de ARK 
ziet dat er een datumattribuut is, dan zal deze de zoekinterface aanpassen zodat er op 
datums gezocht kan worden.  
 
Het is belangrijk om op te merken dat zodra men op een specifiek attribuut zoekt, alle 

resultaten van deze zoekactie gericht zullen zoeken op dit attribuut. Het zoekwoord 
wordt dus niet gebruikt voor thesaurusterm herkenning of vrije tekst zoeken. 
 

5.5 Het zoekresultaat 

Doelstelling 4 uit paragraaf 1.2 zegt dat de resultaten van een zoekopdracht relevant 
moeten zijn. Tevens moeten er suggesties worden geopperd die relevant zijn voor de 
zoekvraag. Op die manier heeft de gebruiker de mogelijkheid om verder te zoeken in de 
context van de zoekvraag. De ARK geeft een viertal verschillende resultaten terug op 
een zoekvraag. Deze resultaten worden gefilterd zodat er zich geen duplicaten 

bevinden tussen de verschillende resultaten. 
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5.5.1 Termresultaat 

Zodra een ingevoerd zoekwoord voorkomt in de thesaurus, dan geeft de ARK een 
resultaat terug van objecten die gekoppeld zijn aan deze thesaurusterm middels het 

“Zoekwoord” attribuut. Zoals is uitgelegd in paragraaf 5.2 geeft de koppeling tussen een 
object en een thesaurusterm aan dat de betekenis van de thesaurusterm van 
toepassing is op het object. Als er bijvoorbeeld een object is dat een koppeling heeft 
met de thesaurusterm “bunker”, dan weet men zeker dat het object een bunker betreft. 
Zoekmachines als Google matchen alleen op de tekst in de beschrijvingen, en kunnen 
daarom ook objecten teruggeven van huizen die naast een bunker zijn gebouwd. 
 
Kortom, door de koppeling van thesaurustermen aan objecten, wordt het resultaat 100% 
relevant. Op die manier levert de ARK met behulp van Semantisch Web technieken 
betere resultaten.  
 

Zoals in paragraaf 5.3 is uitgelegd, herkent de ARK zelf of een ingevoerd zoekwoord 
voorkomt in de thesaurus. Als dit zo is, dan zal het zowel de “LabelPreferred” als de 
“LabelNonPreferred” gebruiken bij het zoeken naar resultaten. Deze relaties zijn 
vastgelegd in de AAT-NED, hetgeen men terug kan vinden in paragraaf 5.2.1.  
 
Als een zoekwoord niet in de thesaurus voorkomt, dan zoekt de ARK voor dit woord op 

vrije tekst. In het geval dat een zoekopdracht bestaat uit een woord dat in de thesaurus 
voorkomt en een woord dat er niet in voorkomt zal de ARK dus een resultaat genereren 
dat objecten teruggeeft waar de thesaurusterm aan gekoppeld is, en de niet-
thesaurusterm in de vrije tekst voorkomt. 
 
5.5.2 Gerelateerd resultaat 

De termen in de thesaurus kunnen ook relaties hebben met andere termen. Naast de 
hiërarchische relaties “smallere term” en “bredere term”, kan dit ook een relatie zijn die 
uitdrukt dat de twee betrokken termen een zekere band hebben. Denk hier bijvoorbeeld 
aan “oorlog” en “militaire geschiedenis”. Beide termen hebben iets te maken met 
militaire activiteiten, en het kan dus interessant zijn om “militaire geschiedenis” als 

suggestie te geven aan de gebruiker, wanneer deze op “oorlog” zoekt. Het 
gerelateerde resultaat geeft de objecten terug die de gerelateerde thesaurustermen als 
“Zoekwoord” attribuut hebben. 
 
Er doet zich een probleem voor als men zoekt op meerdere trefwoorden. Het volgende 

voorbeeld illustreert dit. 
 
We zoeken op: 
 

� Oorlog 

� Gewapende conflicten 

 
Deze twee thesaurustermen hebben de volgende gerelateerde termen: 
 

� Oorlog � Kaapvaart, Militaire Geschiedenis 

� Gewapende conflicten � Steekspelen, Revoluties 
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Het resultaat van de zoekquery geeft nu een resultaat gebaseerd op de zoekwoorden 
die voldoen aan: 
 

(Kaapvaart OR Militaire Geschiedenis) AND (Steekspelen OR Revoluties) 
 
We hebben immers twee zoekwoorden, dus we willen het resultaat versmallen zodat het 
voldoet aan beide zoekwoorden. Wat we eigenlijk willen hebben is het volgende: 
 
(Oorlog OR Kaapvaart OR Militaire Geschiedenis) AND (Gewapende Conflicten OR 

Steekspelen OR Revoluties) 
 
Zodoende hoeft een object niet aan beide gerelateerde termen te voldoen. In principe 
zit hier ook de zoekvraag in die alleen gebaseerd is op Oorlog AND Gewapende 
Conflicten. Het resultaat van deze zoekvraag is al bij 5.5.1 naar voren gekomen, dus we 
willen de objecten die hier aan voldoen niet nog een keer tonen. Om deze reden 

worden de duplicaten gefilterd uit het resultaat en wordt hiermee het gesignaleerde 
probleem opgelost. 
 
We concluderen dat het aanbieden van gerelateerde thesaurustermen een manier is 
om relevante suggesties te geven aan de gebruiker. De kwaliteit van deze suggesties 
hangt direct af van de kwaliteit van de relaties in de thesaurus. Door meer relaties aan te 

brengen tussen thesaurus termen kan de kwaliteit van de resultaten van de ARK 
verbeterd worden. 
 
5.5.3 Smallere term resultaat 

Zoals eerder is besproken, bevinden thesaurustermen zich in een netwerk van andere 
thesaurustermen. Elke thesaurusterm heeft minimaal één relatie met een andere term 

door middel van een “bredere term” of “smallere term” relatie. Deze relaties kan men 
gebruiker om relevante suggesties te geven aan de gebruiker. Als men bijvoorbeeld 
zoekt op “oorlog”, dan krijgt de gebruiker automatisch objecten terug die gekoppeld zijn 
aan de “smallere termen” van “oorlog”. In dit geval zijn dat wereldoorlogen, nucleaire 
oorlogen, etc. 
 
Hier kan gebruik worden gemaakt van OWL. Door te stellen dat de ‘smallere term’ relatie 
transitief is, kan men naast de directe smallere termen ook de smallere termen van de 
smallere termen meenemen. Uiteindelijk worden alle smallere termen van de smallere 
termen meegenomen. Dit is erg interessant als men zoekt op een breed begrip zoals 

‘oorlog’. Men zou dan alles wat gerelateerd is aan oorlog middels een smallere 
termrelatie mee kunnen nemen. Immers, deze smallere termen hebben ook iets te 
maken met oorlog, en zijn relevant voor het resultaat. Het smallere termresultaat geeft 
de objecten terug die de smallere thesaurustermen als “Zoekwoord” attribuut hebben. 
 
Net als bij het gerelateerde resultaat levert dit problemen op als men meerdere 

thesaurustermen gebruikt. Dit wordt afgehandeld op dezelfde manier als beschreven in 
paragraaf 5.5.2, door naast de smallere termen ook de thesaurustermen zelf ook mee te 
nemen in het opstellen van de query. 
 
5.5.4 Vrije tekst resultaat 

Bovenstaande drie resultaattypen gaan er vanuit dat de objecten in de databases 

gekoppeld zijn aan thesaurustermen middels het “Zoekwoord” attribuut. In de 
werkelijkheid is dit helaas niet het geval. Er zal veel werk moeten worden verzet om deze 
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koppeling aan te maken. Om via de ARK toch alle objecten te kunnen ontsluiten, zelfs 
als deze geen koppeling met een thesaurusterm hebben, is er voor gekozen om ook een 
resultaat op vrije tekst te geven. Vrije tekst zoeken betekent dat het woord voorkomt in 

de beschrijvingen van een object, zoals men in paragraaf 5.1.2 heeft kunnen lezen. 
 

5.6 Detailoverzicht Object 

Zodra een resultaat is gegenereerd, kan men een detailoverzicht opvragen van een 

gevonden object.  
 
De beschrijvingen van een object worden dynamisch gepresenteerd. Zoals in paragraaf 
4.1 is beschreven, worden de relaties en attributen van een object automatisch herkend. 

Zodoende kan men de details ook automatisch laten zien aan de gebruiker. Op deze 
manier kan men ook gegevens ontsluiten die niet in het ARK datamodel voorkomen.  
 
5.6.1 Gelerateerde objecten weergeven 

Naast de beschrijvingen van het object, kunnen hier ook relaties met andere objecten 
worden getoond. De relatie tussen twee objecten zoals beschreven in paragraaf 4.2.8 

en de relatie tussen twee objecten op basis van een relatie naar gemeenschappelijk 
object zoals beschreven in paragraaf 4.2.9, zullen automatisch verschijnen. 
 
5.6.2 Gerelateerde objecten aanbieden via Georeferentie 

Paragraaf 4.2.3 stipte aan dat er een mogelijkheid is om adrescoördinaten te gebruiken 

om objecten te vinden die in de buurt liggen van het object. Dit kan door het berekenen 
van de afstand tussen objecten.  
 
Omdat de objecten in de ARK nog geen adrescoördinaten bevatten, is er gebruik 
gemaakt van de GeoNet1 ontologie om plaatscoördinaten te verkrijgen. Met behulp 

van deze plaatscoördinaten kan men de afstand berekenen van de objectplaatstot 
andere plaatsen. Vervolgens kan men zoeken naar interessante objecten in deze 
plaatsen. Het berekenen van de afstand tussen twee paren coördinaten werkt via de 
volgende formule. (Zie volgende pagina.) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

1 http://earth-info.nga.mil/gns/html/ 

  De in ARK gebruikte RDF versie van GeoNet, werd vriendelijk beschikbaar gesteld door 
Pieter Bellekens. 
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lat1 = (Latitude Coordinate 1); 
lon1 = (Longitude Coordinate 1); 
radlat1 = Pi * lat1/180; 
radlon1 = Pi * lon1/180; 
 
lat2 = (Latitude Coordinate 2); 
lon2 = (Longitude Coordinate 2); 
 
radlat2 = Pi * lat2/180; 
radlon2 = Pi * lon2/180; 
theta = lon1-lon2; 
radtheta = Pi * theta/180; 
distance = Sin(radlat1) * Sin(radlat2) + Cos(radlat1) * Cos(radlat2) * 
Cos(radtheta); 
distance = Acos(distance); 
distance = distance * 180/Pi; 
distance = distance * 60 * 1.1515; 
distance = distance * 1.609344;  // omzetting naar km’s 

 
Met behulp van de berekende ‘distance’ (afstand), kan men een selectie nemen van 

plaatsen die binnen een straal van x km van de objectplaats liggen.  
 
Deze methode heeft zijn nadelen. Men kan alleen maar afstanden berekenen tussen 
plaatsen en vervolgens in deze plaatsen kijken of er interessante objecten liggen. Het 
geheel zou veel beter werken als elk object zijn eigen set coördinaten zou hebben.  

 
De mogelijkheden van een georeferentie zijn erg interessant. Met behulp van 
geografische informatiesystemen zou men de objecten in kaart kunnen brengen en 
routes kunnen plannen die langs een verzameling objecten lopen. 
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6 Gebruik van standaarden 

Het uitgangspunt van het Semantisch Web is om wereldwijd dezelfde betekenissen te 
gebruiken voor de opslag van gegevens. Om dit te kunnen realiseren wil men zoveel 
mogelijk dezelfde ontologieën gebruiken om informatie te beschrijven.  
 
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, bestaat er nog geen specifieke ontologie voor de 
opslag van cultuur historische informatie. Dit neemt niet weg dat er wel standaarden zijn 
om bepaalde attributen van cultuur historische informatie te beschrijven. Dit hoofdstuk 
gaat in op bestaande standaarden die kunnen worden gebruikt om delen van het ARK 

datamodel te beschrijven zodat de betekenis van deze attributen door een breder 
publiek begrepen zullen worden. 
 

6.1 Dublin Core  

Dublin Core 1  is ontwikkeld door het DCMI, Dublin Core Metadata Initiative. Deze 
organisatie zet zich in voor het ontwerpen van metadata standaarden die het mogelijk 
maken om intelligentere zoekmethoden op het Web toe te passen. Dublin Core is een 
standaard voor sectoroverschrijdende metadata. Dit betekent dat het een brede basis 
geeft voor het beschrijven van Webobjecten. Dublin Core bestaat uit 15 basiselementen. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om deze 15 basiselementen specifieker te maken door 
middel van Dublin Core extensies.  
 
De ARK is bijna onafhankelijk van de structuur van de gebruikte databases. In die zin is 
het bepreken van de Dublin Core standaard niet direct van toepassing op de applicatie. 

Maar omdat men toch uitwisseling wil hebben tussen de verschillende databases is een 
overeenkomende standaard in deze databases natuurlijk sterk aan te raden. Het ARK 
model dat in hoofdstuk 4 is beschreven maakt gebruikt van de IMKICH naamgeving. 
Sommigen van deze elementen zijn direct te koppelen aan een Dublin Core standaard 
en op die manier zou men makkelijker integratie tussen twee databases kunnen 
bewerkstelligen.  

 
De koppelingen tussen het ARK datamodel en de Dublin Core standaard zullen hier 
worden beschreven. 
 
DC:Title 

Definitie: De naam waaronder het object formeel bekend staat. 
ARK Koppeling: DC:Title kan gezien worden als het “naam” attribuut in het ARK model. 
 
DC:Creator 

Definitie: De entiteit die verantwoordelijk is voor het aanmaken van de objectinformatie. 

Dit kan een persoon, organisatie of service zijn. 
ARK Koppeling: DC:Creator kan gezien worden als het “bronhouder” attribuut in het ARK 
model. 
 
 

 
 
 
 

                                                 

1 Dublin Core: http://dublincore.org/ 
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DC:Subject 

Definitie: Een korte beschrijving van het object. Meestal in de vorm van sleutelwoorden 
of zinnen. 
ARK Koppeling: Men kan DC:Subject goed gebruiken om de koppeling tussen objecten 
en thesauri te formaliseren. Men kan meerdere DC:Subject termen toevoegen aan een 
object om zodoende een betere beschrijving te realiseren. In dit geval zal het 
“heeft_zoekwoord” attribuut dus vervangen worden. 
 

DC:Description 

Definitie: De complete beschrijving van een object. 
ARK Koppeling: Men kan DC:Description één op één relateren met het “omschrijving” 
attribuut. 
 

DC:Publisher 

Definitie: De persoon, organisatie of service die verantwoordelijk is voor het beschikbaar 
maken van de objectinformatie. 
ARK Koppeling: Men kan DC:Publisher één op één relateren met het “beheerder” 
attribuut. 

 
DC:Identifier 

Definitie: De unieke referentie naar het object. 
ARK Koppeling: Men kan DC:Identifier één op één relateren met het “identificatie” 
attribuut. 

 

DC:Relation 

Definitie: Een referentie naar een gerelateerd object. 
ARK Koppeling: Men kan DC:Relation gebruiken om een relatie aan te brengen tussen 

twee objecten. De vraag blijft dan wel op wat voor manier men aan de gebruiker 
duidelijk moet maken wat de relatie precies voorstelt. 
 
Zoals boven te zien is, kan men Dublin Core goed gebruiken bij het beschrijven van de 
basiselementen van een object. De elementen die niet kunnen worden beschreven met 
Dublin Core, zijn te specifiek en dus niet sector-onafhankelijk. Men kan hier beide 

metadata beschrijvingen (DC en IMKICH) door elkaar gebruiken of ervoor kiezen om 
beide standaarden naast elkaar te gebruiken. Met behulp van OWL kan men definiëren 
dat het naamattribuut hetzelfde voorstelt als DC:Title met behulp van de owl:sameAs 
relatie. Dit is een makkelijke manier om twee ontologieën aan elkaar te koppelen. Zo 
geeft men de auteurs van de databases de vrijheid om de databases te beschrijven 
met behulp van de IMKICH terminologie of met Dublin Core. De ARK zal beide 

standaarden als dezelfde beschrijving zien. 

 

6.2 SKOS 

Simple Knowledge Organisation System, SKOS, is specifiek ontwikkeld voor het gebruik 
van kennis organisatie systemen zoals thesauri in een Semantisch Web omgeving. 
 

De ARK maakt gebruik van de Art & Architecture Thesaurus, welke door de Vrije 
Universiteit van Amsterdam is omgezet naar een RDF structuur met behulp van SKOS-
relaties. In Paragraaf 5.2.1 is besproken welke relaties gebruikt zijn om termen in de AAT 
te beschrijven. Hoewel de naam van deze relaties niet rechtstreeks uit de SKOS-
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standaard komen, hebben de termen wel dezelfde structuur. Onderstaande opsomming 
geeft aan welke AAT relaties overeenkomen met SKOS relaties. 
 
aat:associatedWith   �  skos:related 
aat:parentPreferred   �  skos:broader 
aat:descriptiveNote   �  skos:definition 
aat:labelPreferred   �  skos:prefLabel 
aat:labelNonPreferred  �  skos:altLabel 
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7 Implementatie details 

Dit hoofdstuk gaat in op verschillende aspecten voor het implementeren van de ARK. In 
de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op een structuur waarmee men de 
doelstellingen van ARK kan verwezenlijken. Bij de implementatie hiervan werpen zich een 

aantal vragen op over de technische aspecten van de implementatie. Deze zullen hier 
worden behandeld. 
 

7.1 Toevoegen van informatie aan ARK 

We hebben gezien dat het ARK datamodel een oplossing biedt voor het structureren en 
integreren van data uit verschillende databases. Op basis van dit model kan de ARK de 
gegevens ontsluiten en tevens de gedefinieerde relaties gebruiken om suggesties aan te 
bieden aan de gebruiker. Maar wat zijn de functionele afhankelijkheden van de ARK? 

Ofwel: hoe moet men de data structureren zodat het in de ARK gebruikt kan worden? 
 
Allereerst moet de data omgezet worden naar RDF, zodat het gebruikt kan worden in 
een RDF raamwerk als Sesame. Deze omzetting moet geschieden volgens een 
bepaalde structuur om van de functionaliteiten van ARK gebruik te maken.  

 
Een overzicht van relaties in ARK waar functionaliteiten aan gekoppeld zijn: 
 

CH_GeoObject

Adresgegevens

Adrescoordinaten

heeft_coord

heeft_adres

Document

heeft_document

xsd:string

xsd:string

heeft_zoekwoord

xsd:float

xsd:float
X

Y

xsd:string gemeenteNaam

xsd:string woonPlaatsNaam

identificatie

xsd:string locatie

 

 

Figuur 25: Functionele relaties in ARK 
 

� Identificatie: Een CH_GeoObject moet een identificatie hebben om 

geselecteerd te kunnen worden in de ARK. Dit identificatieattribuut moet 
uniek zijn.  

� Documentlocatie: Als men foto’s wil laten zien via de ARK, dan zal men de 

fotolocatie volgens bovenstaand figuur moeten structureren. De ARk zoekt in 
deze structuur naar de filelink van de foto. 
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� Adrescoördinaten: Als men adrescoördinaten wil gebruiken voor het 

berekenen van een georeferentie, dan zal men de coördinaatgegevens 
volgens bovenstaand figuur moeten structureren. 

� Adresgegevens: Als men het adres, de plaats of gemeente wil gebruiken om 

een koppeling te realiseren met de GeoNet ontologie, dan zal men deze 
gegevens volgens bovenstaand figuur moeten structureren. 

� Zoekwoord: Als men een koppeling wil realiseren met de AAT-NED thesaurus, 

dan moet men de zoekwoordgegevens structureren volgens bovenstaand 
figuur. De Ark zoekt op de relatie heeft_zoekwoord om de zoekwoorden op te 
vragen en te vergelijken. 

 

Een voorbeeld in RDF ziet er dan zo uit: 
 
<ark:CH_GeoObject rdf:about="http://www.dorpstadenland.nl/CH_GeoObject#4461"> 
     <ark:heeft_adresgegevens> 
      <ark:Adresgegevens 
rdf:about="http://www.dorpstadenland.nl/adresgegevens#4461"> 
        <ark:gemeenteNaam>Vlissingen</ark:gemeenteNaam> 
        <ark:woonplaatsNaam>Oost-Souburg</ark:woonplaatsNaam> 
      </ark:Adresgegevens> 
    </ark:heeft_adresgegevens> 
     <ark:heeft_adrescoordinaten> 
      <ark:Adresgegevens 
rdf:about="http://www.dorpstadenland.nl/adresgegevens#4461"> 
        <ark:X>3.6</ark:X> 
        <ark:Y>51.4666667</ark:Y> 
      </ark:Adresgegevens> 
    </ark:heeft_adrescoordinaten>     
    <ark:heeft_document> 
      <ark:Document rdf:about="http://www.dorpstadenland.nl/document#4461-1"> 
        <ark:locatie>4461_KerkhofOostsouburg.jpg</ark:locatie> 
      </ark:Document> 
    </ark:heeft_document> 
    <ark:objectID>4461</ark:objectID> 
</ark:CH_GeoObject> 

 
De resterende attributen uit het ARK datamodel hebben geen functioneel nut. Let wel 
op dat op basis van deze attributen gegevens kunnen worden gestructureerd en 

zodoende geïntegreerd. 
 

7.2 Van relationele database naar RDF 

Om interne en externe databases te kunnen ontsluiten, moeten deze worden 
gestructureerd volgens het ARK datamodel. Omdat de gegevens zich bevinden in 
relationele databases, moeten deze worden omgezet naar RDF voordat de ARK hier 
gebruik van kan maken. 
 

Om dit te bewerkstelligen zijn twee oplossingen gevonden: D2R Map en D2RQ. D2R map 
biedt een mapping taal en processor om relationele databases om te zetten naar RDF. 
D2RQ gaat nog een stap verder. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om direct 
relationele databases te koppelen aan de ARK zonder dat deze omgezet hoeven te 
worden naar RDF. Beide manieren bieden een geschikte oplossing voor ons probleem, 
en zullen hier toegelicht worden. 
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7.2.1 D2R 

D2R1  biedt de mogelijkheid om relationele databases om te zetten naar RDF/OWL, 
gebaseerd op een mapping. Deze RDF file kan vervolgens worden opgeslagen in een 

RDF store, zodat de ARK er queries op kan uitvoeren. De mapping die gebruikt is om 
gegevens uit een Access database om te zetten naar een ARK datamodel conform RDF 
file, kan men vinden in bijlage B. 
 
De mapping mogelijkheden van D2R zijn gelimiteerd. In principe is het een één op één 

transformatie van de tabellen in de Access database naar een structuur in RDF. Het is 
niet mogelijk om gegevens in kolommen van de Access database te splitsen met behulp 
van grammatica’s. Daarnaast is er geen manier om objecten aan elkaar te koppelen als 
deze geen koppeling hebben in de Access database. Als men relaties wil leggen tussen 
twee objecten, zoals in paragraaf 4.2.8 is beschreven, dan zal deze relatie tot uiting 
moeten komen in de structuur van de Access database.  

 
Het voorbereidende werk moet dus plaatsvinden in de Access database. De D2R 
processor heeft weinig intelligentie als het op koppelen van gegevens aankomt. Wil men 
bijvoorbeeld twee objecten koppelen aan een locatieobject, dan zal men deze 
koppeling al moeten aanmaken in de Access database.  
 

Om de werking van de mapping uit te leggen, zullen hier enkele mapping elementen 
worden beschreven. 
 

� Classmap: dit element geeft aan dat er een klasse wordt gedefinieerd. Per 

classmap wordt een URI aangemaakt, welke men kan definiëren met behulp 
van de UriPattern tag. 

� DatatypePropertyBridge: dit element geeft de daadwerkelijke koppeling aan 

tussen een kolom in de relationele database en een RDF literal. 

� ObjectPropertyBridge: dit element geeft aan dat er een relatie is met een 

ander object. Hier kan men bijvoorbeeld koppelingen in RDF aanmaken als 
heeft_document, welke vervolgens naar een documentobject wijst. 

 
Een fragment van de gebruikte D2R koppeling illustreert het gebruik van deze elementen. 

(Zie volgende pagina.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

1 D2R: http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/d2rmap/D2Rmap.htm 
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<d2r:ClassMap  
 d2r:type="ark:CH_GeoObject"  
 d2r:sql="SELECT * FROM ((NewTable INNER JOIN tblShapeImage ON 
 NewTable.IndivCode = tblShapeImage.Si_ShapeName) INNER JOIN Zoekwoord ON 
 NewTable.IndivCode = Zoekwoord.IndivCode);"  
 d2r:groupBy="NieuweTable.IndivCode" 
 d2r:uriPattern="http://www.dorpstadenland.nl/geoObject#@@IndivCode@@"> 
 <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:identificatie" 
 d2r:column="NewTable.IndivCode" />   
 <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:naam"     
 d2r:column="NewTable.Naam" /> 
  <d2r:ObjectPropertyBridge d2r:property="ark:heeft_document"  
  d2r:referredClass="ark:Document" d2r:referredGroupBy="Si_Name"/>  
</d2r:ClassMap> 
<d2r:ClassMap  
 d2r:type="ark:Document"  
 d2r:sql="SELECT * FROM tblShapeImage;"  
 d2r:groupBy="Si_Name" 
 d2r:uriPattern="http://www.dorpstadenland.nl/filelink#@@Si_ShapeName@@-
@@Si_Order@@"> 
  <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:fileLink"   
  d2r:column="tblShapeImage.Si_Name" /> 
</d2r:ClassMap> 

 
Zoals in het fragment naar voren komt, wordt de “IndivCode” gebruikt om objecten te 
identificeren. Het identificatie attribuut komt dan ook overeen met deze kolom. D2R 

heeft als restrictie dat er een unieke code moet bestaan om objecten aan te maken. 
 
Deze mapping kan gebruikt worden door de D2R processor om gegevens uit een 
relationele database te halen met behulp van een ODBC koppeling en ze vervolgens op 
te slaan in een RDF file. Deze RDF file moet vervolgens worden opgeslagen in een RDF 
store om in de ARK gebruikt te worden.  

 
Men kan er voor kiezen om eens per dag een relationele database automatisch om te 
zetten naar RDF, en deze op te slaan in de lokale Sesame RDF store. Zo worden 
wijzigingen in de relationele database doorgevoerd naar de RDF store, en blijft de ARK 
up-to-date, terwijl de database lokaal bij de externe partij blijft. Om dit te 

bewerkstelligen kan men met gebruik van een script op een vastgesteld tijdstip de D2R 
processor aanroepen via de command line om de transformatie te maken. Een ander 
script kan de RDF file dan vervolgens in de RDF store laden.  
 
Zoals in paragraaf 5.1 is beschreven, heeft een RDF file een RDF Schema nodig om 
relatieherkenning mogelijk te maken. Dit RDF Schema moet zich in de RDF file bevinden. 

Men kan dit op twee manieren oplossen. Of men definieert het RDF Schema in de D2R 
mapping, zodat deze automatisch in de RDF file wordt gegenereerd. Of men kan de 
Sesame store laten wijzen naar een RDF Schema op de server, zodat deze automatisch 
wordt geladen als men een query stelt aan de store. 
 
7.2.2 D2RQ 

D2RQ1 biedt een taal om mappings te maken tussen relationele databases en RDF/OWL 
ontologieën. Op basis van deze taal kan men relationele databases omzetten naar RDF 
volgens het ARK datamodel. Met behulp van deze D2RQ mapping kan men 
automatisch relationele databases omzetten naar RDF en direct ontsluiten met behulp 
van Semantisch Web Query talen. Een relationele database hoeft dan niet meer 

                                                 

1 D2RQ: http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RQ/ 
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expliciet te worden omgezet naar RDF. D2RQ kan direct samenwerken met Sesame, wat 
een groot voordeel oplevert voor dit project.  
 

In dit project is D2RQ gebruikt om twee Access databases te ontsluiten. De mapping die 
gebruikt is bij ontsluiting van de Geobank data, is te vinden in bijlage C. Het is aan de 
beheerder om de mapping zo te maken dat deze voldoet aan het ARK datamodel.  
 
De D2R mapping kan vervolgens worden gebruikt door de D2R processor. De processor 
is een Java applicatie die gebaseerd is op het Jena1 framework. Zodra men via Sesame 

de database aanspreekt, wordt via Windows een ODBC koppeling gemaakt met de 
Access database en transformeert de D2RQ processor met behulp van de D2RQ 
mapping de gegevens naar RDF. Men kan vervolgens gewoon de Sesame query taal 
gebruiken om de gegevens te ontsluiten.  
 
De elementen van deze mapping zijn identiek aan de D2R elementen. De werking van 

deze elementen is beschreven in paragraaf 7.1.3.  
 
Omdat er op deze manier geen gebruik wordt gemaakt van een Sesame RDF Store, valt 
de manier om het RDFS automatisch in de RDF store te laden weg. Men zal dus het RDF 
Schema door de D2RQ mapping moeten laten aanmaken om hier gebruik van te 
maken.  

 
7.3 Gebruik ARK voor objecten buiten cultuur historie 

Op dit moment kan de ARK alleen cultuur historische objecten ontsluiten. Dit komt 
doordat de ARK alleen kijkt naar de relaties van de CH_GeoObject klasse. Als men ook 
andere soorten objecten zou willen ontsluiten, dan zal men het RDFS moeten wijzigen 
zodat het ook relaties bevat voor deze andere soorten objecten. Als men nu ook 

informatie wil integreren van verschillende soorten objecten, zoals locatiegegevens, dan 
zal men een gemeenschappelijke superklasse moeten introduceren om deze relaties 
aan te koppelen.  
 

Het volgende figuur illustreert een mogelijk model hiervoor (zie volgende pagina). 
 

                                                 

1 Jena Framework: http://jena.sourceforge.net/ 
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Figuur 26: Voorbeeld introductie superklasse 
  
De vraag is nu in hoeverre men de ARK moet aanpassen om dit soort modellen te 
ontsluiten. In principe hoeft er niet veel gewijzigd te worden in de programmatuur van 

de ARK. Aangezien de basiselementen van een object nog steeds op het hoogste 
niveau zijn gerelateerd, zijn er voor de functionele afhankelijkheden (zie paragraaf 7.1) 
van de ARK geen wijzigingen noodzakelijk. Voor het dynamisch queryen en tonen van 
deze gegevens moeten wel enkele wijzigingen worden doorgevoerd.  
 
Het dynamisch queryen ging uit van de afstand van een relatie tot het CH_GeoObject. 

Voor afstand 1 verandert deze query vrijwel niet. Men laat alleen de query naar de 
Superklasse wijzen in plaats van de CH_GeoObject klasse. De query op de volgende 
pagina laat dit zien. 
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SELECT X  
FROM {X} rdfs:domain {ark:Superclass}  
WHERE NOT EXISTS  
 (SELECT Z  
  FROM {X} rdfs:range {L},  
       {Z} rdfs:domain {L})  
USING NAMESPACE 
   ark = <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#>, 
   rdfs = <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

 
Voor afstand 2 wijzigt er wel iets, omdat we nu naast de relaties die verwijzen naar 
objecten, ook relaties willen meenemen die verwijzen naar subklassen. Men kan dit 
oplossen met behulp van een UNION. 
 
SELECT L,Z  
FROM {V} rdfs:domain {C};  
         rdfs:range {L},  
     {Z} rdfs:domain {L}  
WHERE C = ark:Superclass AND C!=L  
 
UNION  
 
SELECT p,D  
FROM {D} rdfs:domain {X} p {B}  
WHERE B = ark:Superclass AND p = rdfs:subClassOf AND B!=X 
 
USING NAMESPACE  
   ark = <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#>, 
   rdfs = <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

 
Men kan dezelfde constructie gebruiken voor het tonen van de informatie van objecten, 
en het opvragen van relaties bij de geavanceerde zoekopdracht. 
 

Als men alleen wil zoeken op een specifiek type object, dan kan men dit type object 
invullen als variabele x in bovenstaande query. Natuurlijk moet dan wel eerst een 
selectie worden gemaakt door de gebruiker, zodat de ARK weet op wat voor objecten 
gezocht wordt. 
 
7.4 Positionering ARK ten opzichte van Semantisch Web Browsers 

Met de introductie van het Semantisch Web, zijn er in de loop van de tijd verschillende 
soorten applicaties ontwikkeld die gebruik maken van de voordelen van deze visie. Eén 
van deze applicaties betreft: “Semantisch Web Browsers”. Hier volgt een korte 
beschrijving van de werkwijze van Semantisch Web Browsers. 
 
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, kan men informatie met gebruik van RDF structuren 
betekenis geven op het Internet. Op basis van deze betekenis kan men databronnen 
gemakkelijk door een applicatie laten integreren. En dat is precies wat een Semantisch 
Web Browser doet.  
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Een SWB kan op de volgende manieren informatie van websites verzamelen. 
 

� Als een website een onzichtbare link heeft naar RDF data. Bijvoorbeeld een 

RDF/XML file op de betreffende webserver. 

� Als de website een RSS feed heeft. Een RSS feed bevat XML data om 

gegevens door applicaties te laten lezen. 

� Met behulp van een “screenscraper”. Een screenscraper biedt een manier 

om ongestructureerde HTML data om te zetten naar RDF. Hier komt wel een 
mapping aan te pas, waarin de gebruiker moet aangeven welke typen 
informatie zich bevinden op de betreffende website.  

 

Met behulp van de verzamelde informatie kan een SWB de gegevens van verschillende 
websites geïntegreerd aanbieden aan de gebruiker. Daarnaast kan de gebruiker zelf 
aangeven op wat voor manier de data worden gepresenteerd.  
 
Dit klinkt bekend. Er zijn echter ook verschillen met de ARK.  
 

� Hoewel een SWB de verzamelde gegevens kan integreren en doorzoeken, 
kan het deze gegevens niet toepassen voor functionele doeleinden. De ARK 

biedt hier meer mogelijkheden:  
 

o De ARK is gebaseerd op een datamodel. Door informatie te structureren 
volgens dit model, kan men deze data gebruiken voor functionele 
doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van objectcoördinaten 
om objecten in de buurt te vinden, of het automatisch tonen van foto’s. 

Daarnaast herkent de ARK het type van de informatie (string of date) en 
past de zoekinterface hier op aan. 

o De ARK biedt de mogelijkheid om een koppeling te realiseren met een 
thesaurus, zodat de informatie beter zoekbaar wordt. Met behulp van 
deze koppeling en relaties in de thesaurus kunnen er relevante suggesties 
worden gegeven op basis van de zoekresultaten.  

o De ARK kan een koppeling realiseren met de GeoNet ontologie. Als men 
geen objectcoördinaten heeft, dan kan de ARK toch een locatie 
positionering geven gebaseerd op de plaats- of gemeentenaam. Kortom, 
de ARK combineert verschillende ontologieën om extra informatie te 
genereren.  
 

� Voor een SWB moeten de gegevens al op het Internet staan om te kunnen 
worden gebruikt. De ARK kan ook gebruik maken van relationele databases 

op een externe server met behulp van D2R of D2RQ.  
 
We komen tot de conclusie dat Semantisch Web Browsers veel overeenkomsten hebben 
met de ARK, maar dat deze te generiek zijn om specifieke functies uit te kunnen voeren. 
SWB’s zijn speciaal gemaakt om informatie van websites te plukken en te integreren. De 
ARK biedt functionaliteit via het ARK datamodel om de data ook daadwerkelijk ergens 

voor te gebruiken. Daarnaast geeft de ARK betere zoekresultaten door gebruik te maken 
van thesauri en kan het ontologieën combineren om nieuwe gegevens te genereren. 
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8 Gebruikerstest 

In dit project zijn verschillende oplossingen gepresenteerd om cultuur historische 
informatie beter zoekbaar te maken. De vraag blijft natuurlijk of deze methoden ook 
daadwerkelijk als een verbetering ervaren worden. Om deze reden is er een 

gebruikerstest afgenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze gebruikerstest 
geen statistische ondergrond heeft, en puur wordt ingezet om meningen te verkrijgen 
over de zoekmethoden van de ARK. 
 

8.1 Opzet 

Het doel van de gebruikerstest is om informatie te vergaren over hoe mensen omgaan 
met de ARK zoekmethoden. Daarnaast wil men graag antwoord krijgen op de vraag of 
het zoeken door cultuur historische informatie met behulp van een thesauruskoppeling 

en het gebruik van relaties tussen de objecten een beter resultaat oplevert dan 
conventioneel 'tekst gebaseerd zoeken zoals Google'. 
 
Na een korte introductie van het systeem, krijgen de gebruikers een vijftal zoekvragen 
voorgeschoteld. Aan de hand van deze vragen wordt bekeken welke aanpak de 

gebruikers hebben om tot een goed resultaat te komen voor de vragen. Na de 
gebruikerstest hebben de gebruikers een enquête ingevuld om de zoekmethoden en de 
zoekresultaten te evalueren. 
 

8.2 Taken 

De volgende vragen zijn gebruikt om te testen hoe de gebruiker omgaat met de ARK. 
Het gebruikte opdrachtformulier is terug te vinden in bijlage D. 
 

1. Zoek alle bunkers in Gemeente Sluis 

 Zowel “bunker” als “sluis” zijn thesaurustermen. We willen nu alleen niet de 
 objecten die de thesaurus term “sluis” hebben, maar we zijn op zoek naar alles 
 wat in  “Gemeente Sluis” ligt. Deze vraag is een eerste test om te zien of de 
 gebruiker snapt hoe men met trefwoorden kan zoeken. Daarnaast kan men zien 
 of het duidelijk is hoe men op het “Gemeente” attribuut kan zoeken. 

 
2. Zoek alle molens in de Gemeente Sluis 

 Zowel “molen” als “sluis” zijn thesaurustermen. Er bevinden zich alleen geen 
 objecten in de database met het zoekwoord “molen”. De enige objecten die 
 hieruit komen zijn vrije tekst resultaten. Hier kan men tot de conclusie komen dat 
 de vrije tekst resultaten lang niet allemaal relevant zijn.  

 
3. Zoek alle zes kastelen op Zuid-Beveland 

 Er zijn zes kastelen op het eiland Zuid-Beveland, en dit staat vermeld in de 
 beschrijving van deze objecten. Omdat deze informatie niet direct zichtbaar is, 
 komt het op de gebruiker aan om een manier te vinden om toch tot de goede 
 resultaten te komen. 

 
4. Vind alle objecten die onder de klasse ‘defensie’ vallen 

 Met deze vraag wordt getest of men begrijpt wat de verschillende attributen in 
 de geavanceerde zoekinterface betekenen. Klasse is hier een attribuut, en 
 defensie is een van de waarden dat dit attribuut bezit. 
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5. Het woord ‘slot’ heeft meerdere betekenissen. Zoek het trefwoord dat refereert 

naar slot in de betekenis van een middeleeuws militair verdedigingswerk. 

 Met deze vraag willen we de gebruiker stimuleren om door de trefwoordenlijst te 

 zoeken. Dit kan op meerdere manieren: door het intypen van een term in het 
 zoekveld, om zo te zien of er relevante trefwoorden zijn, of men kan beginnen bij 
 het overzicht van trefwoorden. Het trefwoord “Slot” bestaat niet in deze 
 betekenis. Komt men tot een alternatief woord wat hetzelfde betekent? 
 

6. Zoek objecten die met oorlog te maken hebben. 

 De thesaurus term “oorlog” heeft veel relaties met andere thesaurustermen 
 (gerelateerde objecten en smallere termen). Het resultaat op deze vraag geeft 
 naast het normale resultaat ook suggesties voor objecten die een gerelateerd 
 trefwoord bevatten. De vraag is of dit het resultaat interessanter maakt. Dit zal 
 gevraagd worden in de enquête.  

 

8.3 Gebruikers 

Aan deze test hebben twee groepen gebruikers meegedaan. Van elke groep hebben 5 
gebruikers de gebruikers test gedaan. In totaal zijn er dus 10 gebruikerstesten afgelegd. 

Dit is niet veel, en het is dan ook belangrijk om op te merken dat deze gebruikerstest een 
indicatie geeft over de bruikbaarheid van de zoekmethoden, en geen statistisch 
resultaat gebaseerd op een grote groep testpersonen. 
 

1. Jongeren (leeftijd 20 tot 30 jaar) 

2. Ouderen (leeftijd > 40 jaar) 
 
Deze onderverdeling is gemaakt omdat er sprake kan zijn van een generatieverschil. Het 
is interessant om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen deze twee leeftijdsgroepen 
omdat de ervaring met zoekmachines hoogstwaarschijnlijk anders zal zijn. Beide groepen 
gebruikers hadden al eerder gebruik gemaakt van zoekmethoden als “Google”, en 

kunnen dus niet als leken worden beschouwd. 
 

8.4 Resultaten gebruikersgedrag 

Tijdens de gebruikerstesten is het gedrag van de gebruikers geobserveerd. Deze 
paragraaf zal ingaan op de manier waarop men met het systeem omgaat. Hier kunnen 
conclusies uit worden getrokken ter verbetering van de interface en functionaliteit van 
de ARK.  
 

8.4.1 Trefwoorden 

Doordat de trefwoorden in de trefwoordenlijst automatisch opgezocht worden bij elke 
zoekactie, gebruikt men de trefwoordenlijst en trefwoordenboom niet vaak. Dit komt ook 
doordat de vragen van de gebruikerstest al behoorlijk expliciet aangeven waarop men 
moet zoeken. Zodra men verzocht wordt om een trefwoord te zoeken met een 
bepaalde betekenis, dan gaat men meer gebruik maken van de trefwoordenlijst en 

trefwoordenboom.  
 
Het gebruik van de trefwoordenlijst blijkt lastig. De AAT-NED is zo uitgebreid dat veel 
mensen direct verdwalen als men gaat zoeken op de alfabetische lijst. Zoeken via de 
toptermen gaat beter, maar het pad naar het goede woord is in veel gevallen erg lang. 

Als men deze manier van zoeken echt interessant wil maken, zal men de thesaurus toch 
een stuk doeltreffender moeten maken. 
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Door de simpele interface denkt men al snel dat de zoekfuncties hetzelfde zijn als bij 
conventionele zoekmachines zoals Google. Men begint met het invoeren van meerdere 

woorden om zo snel mogelijk resultaat te krijgen. Helaas is dit niet mogelijk bij ARK, omdat 
de invoer wordt behandeld als één zoekwoord. Dit komt doordat het geavanceerde 
zoeken maar werkt op één enkele invoer.  
 
Een eerste mogelijkheid om dit op te lossen is de zoekfuncties juist expliciet niet op 
Google te laten lijken, zodat men duidelijk doorheeft dat de applicatie op een andere 

manier werkt. Anderzijds kan men zoeken naar een manier waarop het toch mogelijk is 
om meerdere termen tegelijk in te voeren. 
 
Een enkele gebruiker probeerde plaats en gemeentenamen te zoeken door de 
betreffende naam met een hoofdletter te schrijven. Helaas werkt dit niet zo, omdat vrije 
tekst wordt doorzocht zonder onderscheid te maken tussen gewone letters of 

hoofdletters. Niettemin is het een interessante gedachte. 
 
8.4.2 Geavanceerd zoeken 

Het geavanceerd zoeken wordt in eerste instantie overgeslagen. Als men op een 
specifieke plaats wil zoeken, dan zoekt men gewoon via het simpele menu. Dit heeft als 
resultaat dat er niet op “plaats” wordt gezocht, maar gewoon op vrije tekst. Men komt 

dan tot de conclusie dat de resultaten niet allemaal relevant zijn. Immers, als men op 
‘sluis’ zoekt dan ziet men dat het naast een plaats ook een trefwoord is. Zodra men 
doorheeft dat er via het geavanceerde zoeken direct op plaats wordt gezocht, komt 
men toch tot de goede resultaten. 
 

Zodra men door heeft hoe het geavanceerde zoeken werkt, is het opmerkelijk dat veel 
mensen alleen nog maar geavanceerd zoeken gebruiken. Men leest de testvragen en 
probeert in te schatten op welk attribuut men moet zoeken om aan resultaten te komen. 
Er is een attribuut dat “Soort Object” heet. Dit is gewoon een beschrijving en heeft verder 
geen semantische waarde voor het systeem. Veel gebruikers probeerden juist dit 

attribuut te gebruiken om het onderscheid te maken waar ARK een trefwoord voor 
gebruikt. Zo probeerde men geavanceerd te zoeken op attribuut “Soort Object” met de 
waarde “bunker”. Dit werkt wel, maar niet alle bunkers komen zo boven tafel. Men kan 
hieruit afleiden dat een gebruiker graag meer inzicht heeft in de structuur van de 
gegevens.  
 

8.4.3 Actieve Zoekwoorden 

Men was niet gewend aan de functionaliteit dat een zoekvraag niet ‘eindig’ is. Bij 
zoekmachines als Google moet men telkens opnieuw beginnen met een zoekvraag om 
deze verder te specificeren (door het invoeren van andere of meerdere zoekwoorden). 
De ARK geeft de gebruiker een overzicht van de actieve zoekwoorden, en hierin kan 
men naar wens zoekwoorden toevoegen of verwijderen. De gebruikers pikten dit snel op 

en waren positief over het feit dat men zoekvragen beter kan specificeren. 
 
8.4.4 Resultaten 

De ARK bekijkt of de invoer een trefwoord is dat in de trefwoordenlijst voorkomt. Als een 
trefwoord voorkomt, dan geeft de applicatie de resultaten terug die gekoppeld zijn aan 

dit trefwoord. Als de invoer geen trefwoord is, dan zal er automatisch op vrije tekst 
gezocht worden, om toch tot een resultaat te komen. Het resultatenoverzicht kan dus 
verschillen per zoekactie. Het systeem geeft aan of er op trefwoord of vrije tekst gezocht 
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wordt. Het verschil in resultaat (trefwoord of vrije tekst) blijkt niet direct duidelijk. Wel ziet 
men dat de relevantie van het resultaat gebaseerd op trefwoorden beter is dan dat van 
vrije tekst zoeken. 

 
Er zijn vier manieren waarop de resultaten gepresenteerd worden. Als men op een 
trefwoord zoekt, dan krijgt men tevens een aantal resultaten met gerelateerde objecten, 
smallere term objecten en objecten waar de zoekwoorden in de vrije tekst voorkomen. 
Deze vier verschillende resultaatklassen zijn in eerste instantie niet duidelijk. Dit komt 
voornamelijk doordat men geen tijd kwijt wil zijn met lezen en men er eigenlijk niet in 

geïnteresseerd is hoe er aan de resultaten is gekomen. Zodra men doorheeft wat de 
resultaten voorstellen, komt men toch tot de conclusie dat deze handig en relevant zijn.  
 
Als men op trefwoord zoekt, dan worden de relaties van het trefwoord met andere 
trefwoorden ook direct getoond. Men ziet dus gerelateerde trefwoorden waarop het 
systeem zoekt. Het kan natuurlijk voorkomen dat er geen objecten zijn die gekoppeld zijn 

aan de gerelateerde trefwoorden. In eerste instantie is het verwarrend voor de gebruiker 
dat er toch een soort resultaat is (namelijk de gerelateerde trefwoorden) zonder dat er 
objecten verschijnen of gekoppeld zijn. Tijdens de ontwikkeling van de ARK is wel 
gekeken naar een mogelijkheid tot het tonen van het aantal gekoppelde objecten aan 
trefwoorden. Dit maakte het systeem alleen zo traag dat het geen verbetering was.  
 

8.5 Resultaten Enquête  

Deze paragraaf gaat in op de conclusies van de resultaten van de enquête. De 
enquête zelf kan gevonden worden in bijlage E. 
 
De enquête is opgebouwd uit een evaluatie van verschillende delen van de ARK. 
 
De volgende symbolen worden gebruikt om de gemiddelde mening van de groepen 
testgebruikers uit te drukken: 

- - :  totaal niet duidelijk / totaal niet mee eens 
-  :  niet duidelijk / niet mee eens 
0  :  geen mening 
+  :  duidelijk / mee eens 
++  :  geheel duidelijk / geheel mee eens 
X  :  geen duidelijke mening (alle gebruikers hebben een andere mening) 

 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit indicaties zijn. De meeste resultaten lagen 
dicht bij elkaar, en de grote verschillen tussen de twee gebruikersgroepen worden 
zichtbaar in de tabellen.  
 

8.5.1 Trefwoorden 

Onderstaande vragen gaan in over het gebruik van trefwoorden in het zoeken naar 
informatie in de ARK.  
 

  Jongeren Ouderen 

1 Het werken met trefwoorden om resultaten te vinden is 
duidelijk 

+ + 

2 Het is duidelijk wat er met 'gevonden trefwoorden' 
bedoeld wordt 

+ + 

3 De 'gevonden trefwoorden' helpen mij om mijn vraag 
de juiste betekenis te geven 

+ + 
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  Jongeren Ouderen 

4 De trefwoorden ‘boom’ helpt mij met suggesties waar 

ik nog niet aan had gedacht 

++ + 

5 Het navigeren door de trefwoorden 'boom' is duidelijk + + 

6 De relaties tussen trefwoorden zijn duidelijk 0 0 

7 De trefwoordenlijst helpt mij het juiste trefwoord te 
vinden 

0 0 

8 Het zoeken door de trefwoordenlijst is handig + + 

9 De trefwoordenlijst bevat te veel termen + ++ 

10 De trefwoordenlijst bevat te weinig termen -- -- 

11 Het vinden van een term in de trefwoordenlijst gaat 
goed 

+ 0 

12 De hoofdthema's in de trefwoordenlijst zijn duidelijk en 
helpen mij met zoeken 

++ + 

 
Het werken met trefwoorden levert geen grote verschillen op tussen de 

gebruikersgroepen. Het gebruik van de trefwoorden bij het zoeken naar resultaten wordt 
handig bevonden, mede omdat hierdoor ook resultaten worden getoond waar men in 
eerste instantie niet aan had gedacht.  
 
Hier dient wel opgemerkt te worden dat het gebruik van de trefwoordenlijst niet echt 
gestimuleerd wordt. Doordat men via het invulscherm direct kan zoeken in de 

trefwoordenlijst, is er geen noodzaak om dit te doen via de alfabetische lijst of 
trefwoordenboom. Zodra men tot de conclusie kwam dat het antwoord niet kwam via 
het invulscherm, ging men over tot het zoeken via de trefwoordenlijst.  
 
Men komt al vrij snel tot de conclusie dat de trefwoordenlijst immens is. De alfabetische 

lijst is in de huidige vorm dan ook niet heel nuttig. Dit komt omdat er te veel termen 
gepresenteerd worden. Het gebruik van de hoofdtermen wordt wel nuttig bevonden 
omdat men een beginpunt heeft om uiteindelijk tot het goede trefwoord te komen.  
 
Hieruit blijkt toch dat het gebruik van een bestaande thesauruslijst problemen met zich 
meebrengt. De AAT-NED is goed te gebruiken om cultuur historische objecten te 

beschrijven, maar er staan ook veel trefwoorden in die niet van toepassing zijn. Er zal dus 
voor de daadwerkelijke implementatie moeten worden gekeken hoe men de 
trefwoordenlijst relevanter kan maken voor de gebruiker. 
 
8.5.2 Geavanceerd Zoeken 

Onderstaande vragen gaan in op het zoeken naar objecten via de geavanceerde 

zoekinterface. 
 

  Jongeren Ouderen 

13 Het is duidelijk hoe het zoeken op ‘attributen’ werkt (bij 

geavanceerd zoeken) 

++ + 

14 Door te zoeken op specifieke attributen krijg ik een 
beter resultaat. 

++ ++ 

15 Het zoeken via dateringfilters is duidelijk ++ ++ 

 
Er blijken wat verschillen te zijn bij het omgaan met geavanceerd zoeken. Jongeren 
pikken moeiteloos op dat je met het zoeken op specifieke attributen van objecten een 
beter resultaat krijgt. Dit in tegenstelling tot de ouderen. Het blijkt lastig voor deze groep 
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mensen om in eerste instantie een ‘extra stap’ te moeten uitvoeren om tot een resultaat 
te komen. Wellicht komt dit doordat jongeren toch meestal meer ervaring hebben met 
het zoeken naar informatie. Om die reden snappen ze sneller hoe bepaalde informatie 

in elkaar steekt en als men direct op een attribuut zoekt, men betere resultaten krijgt.  
 
Nadat men doorheeft hoe het geavanceerde zoeken precies werkt, komt men tot de 
conclusie dat de resultaten veel relevanter zijn vergeleken met de ‘simpele’ 
zoekmethode. De dateringfilters zijn gemakkelijk en werken goed. 
 

8.5.3 Actieve Zoekwoorden 

Onderstaande vragen gaan in op het overzicht van actieve zoekwoorden. 
 

  Jongeren Ouderen 

16 Het is duidelijk wat de actieve zoekwoorden zijn + + 

17 De verschillende typen zoekwoorden zijn duidelijk 
(Zoekwoord, Gemeente, Naam, etc.) 

X X 

 
De actieve zoekwoordenlijst werd als handig beschouwd. Hierdoor kon men direct zien 
waar men precies op zocht. Tevens kan men de zoekvraag specifieker of juist breder 
maken door het toevoegen of verwijderen van extra zoekwoorden. De verschillende 
typen zoekwoorden waren echter niet altijd duidelijk. Hier liepen zowel bij de Jongeren 
als bij de Ouderen de meningen sterk uiteen.  

 
Dit is voornamelijk terug te leiden tot één lastig attribuut: Soort Object. Men kan op dit 
attribuut zoeken via de geavanceerde zoekingang. De naam van dit attribuut zorgde 
voor veel verwarring. Men snapte in eerste instantie niet het verschil tussen een trefwoord 
en het Soort Object attribuut. Zodra men het geavanceerde zoeken had ‘uitgevonden’ 

probeerde men trefwoorden direct te koppelen aan het Soort Object attribuut. Op die 
manier dacht men een classificatie uit te kunnen voeren naar de verschillende typen 
objecten zoals bunkers, molens, etc.  
 
Een heel logische redenatie, maar om die reden zijn juist de trefwoorden geïntroduceerd. 
Het Soort Object attribuut bevat inderdaad ook een classificatie, maar is geen garantie 

voor een volledig resultaat omdat het hier om een niet gecontroleerd vrije tekst veld 
gaat. Het is dan ook duidelijk dat de beheerder van de data goed moet opletten dat er 
geen verwarring ontstaat bij de naamgeving van de attributen. 
 
8.5.4 Resultaten  

Onderstaande vragen gaan in op de resultaten van een zoekactie. 
 

  Jongeren Ouderen 

18 De 4 verschillende resultaten klassen van mijn zoekactie 
zijn duidelijk (trefwoorden, gerelateerde trefwoorden, 

smallere termen van trefwoorden en vrije tekst) 

X + 

19 Het feit dat ik ook objecten te zien krijg met 
gerelateerde trefwoorden geeft mij een beter resultaat 

+ + 

20 Het feit dat ik ook objecten te zien krijg met smallere 

termen van de trefwoorden geeft mij een beter 
resultaat 

+ + 

21 Het is handig dat ik naast de trefwoordresultaten ook 
vrije tekst resultaten te zien krijg 

++ + 
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  Jongeren Ouderen 

22 Het is duidelijk hoe de applicatie aan zijn zoekresultaten 

komt 

X 0 

23 De resultaten van objecten met trefwoorden zijn 
relevant 

++ ++ 

24 De resultaten van objecten met gerelateerde 

trefwoorden zijn relevant 

0 + 

25 De resultaten van objecten met ‘kinderen’ van 
trefwoorden zijn relevant 

+ + 

26 De resultaten van objecten die gevonden zijn via vrije 

tekst zijn relevant 

0 + 

27 De relaties tussen objecten zijn duidelijk ++ ++ 

28 De relaties tussen objecten voegen iets toe ++ ++ 

 
De resultaten van de zoekactie waren niet altijd even duidelijk voor de gebruiker. De 
resultaten bestaan zoals eerder opgemerkt, uit vier verschillende typen: trefwoorden, 
gerelateerde trefwoorden, smallere termen en vrije tekst. Hier komt voornamelijk naar 
voren dat een gebruiker eigenlijk zo weinig mogelijk wil lezen en vooral snel naar de 

resultaten wil kijken. De meningen van de jongeren liepen ver uiteen, terwijl de ouderen 
doorgaans beter de resultaten bekeken en snapten. Niettemin komt hier uit naar voren 
dat er nog veel verbetering nodig is aan de interface.  
 
De extra resultaten en suggesties werden wel op prijs gesteld, en men was het erover 
eens dat deze extra feature interessant kan zijn. De relevantie van de extra suggesties 

liep uiteen. Het is logisch dat de relevantie van de vrije tekst resultaten niet altijd even 
hoog was. 
 
Het blijkt lastig voor de gebruiker om te interpreteren hoe het systeem aan de 
zoekresultaten komt. Men kan zich afvragen of het voor de gebruiker nut heeft om te 

weten hoe de resultaten gegenereerd worden, aangezien men daar doorgaans toch 
overheen leest. Wellicht is een aanpak om de herkomst van resultaten in eerste instantie 
te verbergen beter. Als men wil weten hoe de resultaten gegenereerd zijn, zou men de 
herkomst kunnen opvragen.  
 
Het tonen van gerelateerde objecten in het detailoverzicht van een object blijkt een 

goede evaluatie te krijgen. Men ziet het nut van het direct doorlinken van specifiek 
gerelateerde objecten. 
 
8.5.5 Zoekmogelijkheden: Algemeen 

Onderstaande vragen gaan over de zoekmogelijkheden van de ARK in het algemeen. 
 

  Jongeren Ouderen 

29 De zoekmogelijkheden zijn toereikend + + 

30 De hele manier van zoeken is duidelijk 0 0 

31 Het duurde te lang voor ik door had hoe ik moest 
zoeken 

0 0 

32 De resultaten van de zoekactie voldeden en gaven mij 
voldoende gelegenheid om verder te zoeken 

+ + 

33 Deze manier van zoeken levert betere resultaten dan 
‘normale zoekmachines’ zoals Google, Ilse, Altavista, 
etc. 

++ ++ 
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De twee gebruikersgroepen zijn opvallend eensgezind hier. Men vindt dat de manier van 
zoeken niet heel intuïtief is en dat er toch een hoge drempel is om het in de vingers te 

krijgen. Maar zodra men snapt hoe het systeem werkt, komt men tot de conclusie dat de 
resultaten beduidend beter zijn dan bij normale zoekmachines. Uiteindelijk is men toch 
tevreden, ondanks de soms verwarrende manier van zoeken. 
 

8.6 Conclusie gebruikerstest 

In deze paragraaf zullen conclusies worden getrokken uit de gebruikerstesten, het 
gebruikersgedrag en de enquêtes. Voor de duidelijkheid zullen de conclusies per 
onderwerp worden gepresenteerd.  
 
8.6.1 Trefwoorden 

Over het algemeen begrijpt men het gebruik van trefwoorden bij het zoeken door 
cultuur historische informatie. Het is duidelijk dat een trefwoord een formele definitie 
heeft, en dat de koppeling tussen object en trefwoord uitdrukt dat een object voldoet 
aan deze definitie. Het zoeken van trefwoorden via de simpele zoekinterface blijkt veruit 

de meest makkelijke manier. Door een lijst te presenteren die voldoet aan de zoekactie, 
kan men direct zien welke relevante trefwoorden in de trefwoordenlijst voorkomen. Dit 
geldt alleen als een gebruiker al weet waarop hij of zij wil zoeken.  
 
Als een gebruiker niet weet waar hij of zij op wil zoeken, blijkt het lastig om een goed 

startpunt te vinden. De alfabetische lijst is te lang en daardoor onbruikbaar. Het 
navigeren met behulp van de toptermen gaat beter, maar de structuur van de AAT-NED 
is zo uitgebreid dat men niet altijd bij het goede trefwoord uitkomt. De trefwoordenlijst 
laat alle termen in de lijst zien. Dit betekent dat er ook trefwoorden getoond worden die 
geen koppeling hebben met objecten in de database. Dit werkt erg verwarrend voor de 
gebruiker. Een optie is om alleen de ‘trefwoordenbomen’ waar een object aan 

gekoppeld is te laten zien. Men zou dan alleen de directe bredere en smallere termen 
van een gekoppeld trefwoord moeten laten zien, zodat de navigatiestructuur van de 
trefwoordenlijst in tact blijft.  
 
Uit deze test blijkt dat het lastig is om een standaard thesaurus te gebruiken om 
gebruikers te helpen met zoeken. Er zal een manier moeten worden gevonden om een 

uitgebreide thesaurus inzichtelijker te maken voor gebruikers. 
 
8.6.2 Geavanceerd zoeken 

Het geavanceerde zoeken valt bij alle gebruikers in de smaak. Met name het feit dat 
men op specifieke attributen kan zoeken zoals straat of plaats, hetgeen veel meer 

relevante resultaten oplevert. Wel ontstaat er soms verwarring omdat men bij de minder 
voor de hand liggende attributen niet precies weet wat voor informatie hier in thuis hoort. 
Wellicht zou een combinatie met facetnavigatie hier uitkomst bieden. Facetnavigatie 
laat per attribuut zien welke waarden er mogelijk zijn. Op deze manier krijgt de gebruiker 
direct inzicht in de opgeslagen informatie. Facetnavigatie heeft zijn nadelen, omdat 
deze manier van presenteren geen optie is voor lange beschrijvingen. Het gebruik van 

facetnavigatie in combinatie met vrije tekst zoeken, zou dus een goede oplossing 
kunnen bieden. 
 
De dateringfilters blijken simpel en handig. Men is duidelijk gewend aan dit soort 
selectiefuncties. 
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8.6.3 Resultaten 

Het resultatenoverzicht is voor veel gebruikers teveel leeswerk. Men is gewend om 
gewoon een lijst van resultaten gepresenteerd te krijgen. Dit is de reden waarom men 

niet direct kijkt hoe de resultaten gestructureerd zijn. In eerste instantie begrijpt men niet 
wat de verschillende resultaten en suggesties voorstellen. De user interface is hier het 
probleem. Men vindt de resultaten en suggesties wel relevant en handig, maar de 
manier waarop deze gepresenteerd worden is niet intuïtief genoeg. 
 

De gebruikers vinden de relaties tussen objecten erg handig, omdat men zo direct kan 
doorklikken naar gerelateerde objecten. Hier geldt wel dat het duidelijk moet zijn op wat 
voor manier de objecten aan elkaar gerelateerd zijn. Dit moet ook intuïtief gemaakt 
worden via de user interface. 
 
8.6.4 Zoekmogelijkheden: Algemeen 

Uit de enquête blijkt dat er toch een zekere drempel is om het zoeken in de ARK te 
begrijpen. Het zoekproces is niet zo voor de hand liggend als men gewend is van 
bijvoorbeeld Google. Juist omdat men gewend is om met zoekmachines als Google te 
werken, lijkt het ARK zoekproces daarom erg ingewikkeld. Zodra men doorheeft hoe het 
zoekproces precies geregeld is, komt men tot de conclusie dat het wel degelijk helpt om 
tot betere resultaten te komen. Iedereen was het er unaniem mee eens dat de 

resultaten van de ARK relevanter waren dan de resultaten van normale zoekmachines.  
 
Zoals uit de user test blijkt, kan er nog veel vooruitgang worden geboekt met behulp van 
een betere gebruikersinterface. Het feit blijft wel bestaan dat als men specifiek op 
attributen wil zoeken, zoals straat of plaats, men een semantische zoekmachine toch 

moet vertellen dat men wil zoeken op deze specifieke attributen. Dit betekent een extra 
stap vergeleken met gewone zoekmachines.  
 
Het vinden van trefwoorden via de thesaurus komt niet uit de verf. Het gebruik van een 
bestaande thesaurus is daarmee niet alleen een oplossing gebleken, maar ook een 

probleem. De bestaande thesauri zijn doorgaans zo uitgebreid dat een gebruiker er snel 
in verdwaalt. Er zal een manier moeten worden gevonden om de thesaurus beter te 
presenteren en doorzoekbaar te maken. Paragraaf 5.2.3 geeft hier enkele suggesties 
voor.  
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9 Conclusie 

De conclusies worden per doelstelling uit paragraaf 1.2 beschreven. 
 

1. De Webapplicatie kan gegevens ontsluiten van zowel interne als externe 
databases.  
Zoals we in paragraaf 3.2 hebben gezien is het maken van een connectie met 
interne en externe databases geen probleem, zolang men beide partijen goed 
opzet. In paragraaf 3.3 komen we wel tot de conclusie dat het ontsluiten van 
meerdere databases tegelijkertijd op dit moment technisch nog niet mogelijk is. 

In principe is dit een kwestie van tijd, want zowel Sesame als de andere 
beschreven RDF raamwerken worden nog verder ontwikkeld. 
 

2. De ARK is gebaseerd op een datamodel dat het mogelijk maakt om informatie uit 
zowel interne als externe databases te ontsluiten en te integreren. 

In hoofdstuk 4 wordt het ARK datamodel gepresenteerd. Door gegevens volgens 

dit datamodel te structureren, kunnen we verschillende databronnen met elkaar 
integreren. Omdat het technisch nog niet mogelijk is om meerdere databronnen 
tegelijk te ontsluiten, kunnen we dit helaas nog niet op externe databases 
toepassen. Alleen als men de gegevens in een grote lokale RDF store opslaat, 
kunnen we op basis van dit datamodel de gegevens integreren. De ARK gebruikt 
het datamodel om functies toe te passen op data. Denk hier aan het berekenen 

van de georeferentie van een object op basis van de adrescoördinaten of (zoals 
we in paragraaf 5.6.2 hebben gezien) het zoeken met behulp van zoekwoorden 
met behulp van de GeoNet ontologie  of het tonen van relaties tussen objecten.  
 

3. De ARK moet gegevens die niet in het datamodel voorkomen kunnen 

doorzoeken en tonen.  

Zoals we in paragraaf 5.1 hebben kunnen zien, biedt het Semantisch Web de 
mogelijk om met behulp van een RDF Schema dynamisch gegevens te 
doorzoeken. Op deze manier kan men gegevens die buiten het ARK datamodel 
vallen ook meenemen in de zoekactie en tonen als objectdetails.  

 

4. De ARK geeft relevante resultaten en suggesties op een zoekvraag. 
In paragraaf 5.2 werd de AAT-NED thesaurus geïntroduceerd. Deze thesaurus 
bevat veel cultuur historische termen. Binnen een thesaurus heeft een term een 
vastgelegde betekenis en relaties binnen een netwerk van andere termen. De 
betekenis van een thesaurusterm kan gebruikt worden om cultuur historische 
objecten betekenis te geven. Daarnaast kan men de thesaurusterm relaties 

gebruiken om relevante suggesties te geven aan de gebruiker. Uit de 
gebruikerstest van hoofdstuk 8 blijkt dat het koppelen van objecten aan 
thesaurustermen de resultaten relevanter maakt. Ook het geven van 
gerelateerde suggesties wordt als handig ervaren. Doordat er nu meer informatie 
bij de resultaten wordt gegenereerd, wordt het voor de gebruiker al wel snel 
onoverzichtelijk. Er zal goed moeten worden gekeken naar een intuïtieve 

gebruikersinterface, zodat men deze extra informatie duidelijk aan de gebruiker 
kan aanbieden. 
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Bijlagen 

 
 

A ARK Datamodel RDFS 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns="http://www.dorpstadenland.nl/ark#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xml:base="http://www.dorpstadenland.nl/ark#"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""/> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Adrescoordinaten"/> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Document"/> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Tijdsaanduiding"> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Samengesteld attribuut: 
• historischTijdvak: Aanduiding van een historisch tijdvak. 
• qualifier: De tijdvak-classificatie die gebruikt wordt. 
• beginJaar: begin jaar van een periode. 
• eindJaar: eind jaar van een periode.</rdfs:comment> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Adresgegevens"/> 
  <rdfs:Class rdf:ID="CH_GeoObject"> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Een ruimtelijk object met locatiecoordinaten met een verhoogd 
cultuurhistorisch belang 
</rdfs:comment> 
  </rdfs:Class> 
  <rdf:Property rdf:ID="heeft_tijdsaanduiding"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Tijdsaanduiding"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Relatie naar Tijdsaanduiding</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="locatie"> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Locatie van het document op de server</rdfs:comment> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="organisatie"> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Organisatie die de informatie heeft aangeleverd.</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Omschrijving</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="postcode"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Postcode</rdfs:label> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="heeft_relatie"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
  </rdf:Property> 
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  <rdf:Property rdf:ID="gebruikteOndergrond"> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Verwijzing naar de topografische ondergrond waarop het object is gecreëerd 
dan wel uit is afgeleid of gepositioneerd.</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >gebruikteOndergrond</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="identificatie"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Unieke identificatiecode.</rdfs:comment> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Identificatie</rdfs:label> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="histTijdvak"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Tijdsaanduiding"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >HistorischTijdvak</rdfs:label> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Aanduiding van een historisch tijdvak. De periode dat een object 
functioneel 'in gebruik' was. Dit kunnen er meerdere zijn. Er dus een '1 op n' 
relaties tussen object en histTijdvak.</rdfs:comment> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="typeDocument"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Soort document: afbeelding, boek, artikel, etc.</rdfs:comment> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="datumPublicatie"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Datum waarop deze gegevens over het cultuurhistorisch object vrijgegeven 
zijn.</rdfs:comment> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >datumPublicatie</rdfs:label> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="gemeenteNaam"> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >GemeenteNaam</rdfs:label> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="woonplaatsNaam"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >WoonplaatsNaam</rdfs:label> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="eindJaar"> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Eindjaar van de functionele periode van een object</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Tijdsaanduiding"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Eindjaar</rdfs:label> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="subtitel"> 
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    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Nadere naamsbepaling van een document, subtitel van een 
document.</rdfs:comment> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="omschrijving"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Omschrijving</rdfs:label> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Tekst waarin het object beschreven wordt.</rdfs:comment> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="naam"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Naam</rdfs:label> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >De naam die al dan niet officieel voor het object gebruikt wordt (hoe heet 
het object?)</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="heeft_document"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Document"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="titel"> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Naam gegeven aan een document.</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="huisletter"> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Huisletter</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="belang"> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >De mate waarin een object van cultuurhistorisch belang is.</rdfs:comment> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Belang</rdfs:label> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="nen3610Klasse"> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Nenklasse</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Klasse indeling conform het Basismodel Geo-informatie (NEN 
3610).</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="provincieNaam"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >ProvincieNaam</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="gemeenteCode"> 
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    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >GemeenteCode</rdfs:label> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="kenmerkendheid"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Kenmerken</rdfs:label> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Het administratieve niveau waarop het object van belang is.(bijvoorbeeld: 
gemeentelijk, 
provinciaal, nationaal etc.)</rdfs:comment> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="heeft_locatie"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="juridischeStatus"> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Juridische Status</rdfs:label> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >De juridische status van het object. </rdfs:comment> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="provincieCode"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    ></rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="woonplaatsCode"> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >WoonplaatsCode</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="afkomst"> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Afkomst</rdfs:label> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Ontstaansproces van het CH_Object.</rdfs:comment> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="bronhouder"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Bronhouder</rdfs:label> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Verwijzing naar de bronhouder van de informatie</rdfs:comment> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="X"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >X-coordinaat</rdfs:label> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adrescoordinaten"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="huisnummer"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
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    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Huisnummer</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="land"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Land</rdfs:label> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adresgegevens"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="beginJaar"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Tijdsaanduiding"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Beginjaar</rdfs:label> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Beginjaar van de functionele periode van een object</rdfs:comment> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="Y"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Adrescoordinaten"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Y-Coordinaat</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="beheerder"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Beheerder</rdfs:label> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Organisatie of persoon die verantwoordelijk is voor het beschikbaar maken 
van de informatie.</rdfs:comment> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="bron_IDinfo"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Een samengesteld attribuut: 
• bron_ID: Identificatiecode van het object in de ‘bron gegevensset’. 
• qualifier: De organisatie of gegevensset waar het object als bron 
uitkomt</rdfs:comment> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Bron_IDinfo</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
  <rdf:Property rdf:ID="heeft_zoekwoord"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#CH_GeoObject"/> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Zoekwoord</rdfs:label> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdf:Property> 
</rdf:RDF> 
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B D2R Mapping voor Geobank 

<?xml version="1.0"?> 
<d2r:Map xmlns:d2r="http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RMap/0.1#" 
d2r:versionInfo="$Id: eShopDB.Map.d2r, v 1.0 2003/01/20 19:44:09 Chris Exp $"> 
 <!-- <d2r:ProcessorMessage outputformat="RDF/XML-ABBREV"> --> 
 <d2r:DBConnection d2r:odbcDSN="IswcDB" /> 
 <d2r:Namespace d2r:prefix="ark" 
d2r:namespace="http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#"/> 
 <d2r:Namespace d2r:prefix="rdf" 
d2r:namespace="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"/> 
 <d2r:Namespace d2r:prefix="dsl" 
d2r:namespace="http://www.dorpstadenland.nl/dsl.owl#"/> 
 <!-- Geoobjecten --> 
 <d2r:ClassMap  
  d2r:type="ark:CH_GeoObject"  
  d2r:sql="SELECT * FROM ((NewTable INNER JOIN tblShapeImage ON 
NewTable.IndivCode = tblShapeImage.Si_ShapeName) INNER JOIN Zoekwoord ON 
NewTable.IndivCode = Zoekwoord.IndivCode);"  
  d2r:groupBy="NewTable.IndivCode" 
 
 d2r:uriPattern="http://www.dorpstadenland.nl/Ch_GeoObject#@@IndivCode@@"> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge 
d2r:property="ark:identificatie" d2r:column="NewTable.IndivCode" /> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:naam" 
d2r:column="NewTable.Naam" /> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge 
d2r:property="ark:nen3610Klasse" d2r:column="NewTable.Categorie" /> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:soortObject" 
d2r:column="NewTable.Elementomschrijving" />   
   <d2r:DatatypePropertyBridge 
d2r:property="ark:juridischeStatus" d2r:column="NewTable.Monumentenstatus" /> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="dsl:zoekwoord" 
d2r:column="Zoekwoord.Zoekwoord" /> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:afkomst" 
d2r:column="NewTable.Geschiedenis" /> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:omschrijving" 
d2r:column="NewTable.BelangrijksteKenmerken" /> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:belang" 
d2r:column="NewTable.Waarderingsvoorstel" /> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge 
d2r:property="dsl:waarderingscriteria" 
d2r:column="NewTable.Waarderingscriteria" /> 
   <d2r:ObjectPropertyBridge 
d2r:property="ark:heeft_adresgegevens" d2r:referredClass="ark:Adresgegevens" 
d2r:referredGroupBy="IndivCode"/>   
   <d2r:ObjectPropertyBridge 
d2r:property="ark:heeft_tijdsaanduiding" 
d2r:referredClass="ark:Tijdsaanduiding" d2r:referredGroupBy="IndivCode"/>   
   <d2r:ObjectPropertyBridge d2r:property="ark:heeft_document" 
d2r:referredClass="ark:Document" d2r:referredGroupBy="Si_Name"/>   
 </d2r:ClassMap> 
 <!-- Locaties --> 
  <d2r:ClassMap  
  d2r:type="ark:Adresgegevens"  
  d2r:sql="SELECT IndivCode, Gemeente, Adres, Plaats FROM NewTable;"  
  d2r:groupBy="IndivCode" 
 
 d2r:uriPattern="http://www.dorpstadenland.nl/adresgegevens#@@IndivCode@@"
> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge 
d2r:property="ark:woonplaatsNaam" d2r:column="NewTable.Plaats" /> 



 80 

   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:gemeenteNaam" 
d2r:column="NewTable.Gemeente" /> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:straatNaam" 
d2r:column="NewTable.Adres" /> 
 </d2r:ClassMap>  
 <!-- Tijdvak --> 
  <d2r:ClassMap  
  d2r:type="ark:Tijdsaanduiding"  
  d2r:sql="SELECT IndivCode, Datering FROM NewTable;"  
  d2r:groupBy="IndivCode" 
 
 d2r:uriPattern="http://www.dorpstadenland.nl/tijdsaanduiding#@@IndivCode@
@"> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:histTijdvak" 
d2r:column="NewTable.Datering" /> 
 </d2r:ClassMap> 
 <!-- Filelinks --> 
  <d2r:ClassMap  
  d2r:type="ark:Document"  
  d2r:sql="SELECT * FROM tblShapeImage;"  
  d2r:groupBy="Si_Name" 
 
 d2r:uriPattern="http://www.dorpstadenland.nl/document#@@Si_ShapeName@@-
@@Si_Order@@"> 
   <d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="ark:locatie" 
d2r:column="tblShapeImage.Si_Name" /> 
 </d2r:ClassMap>  
</d2r:Map> 
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C D2RQ Mapping voor Geobank 

@prefix rdf:        <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs:       <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
@prefix owl:        <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . 
 
@prefix dc:         <http://purl.org/dc/elements/1.1/> . 
@prefix dctype:     <http://purl.org/dc/dcmitype/> . 
@prefix xsd:       <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .  
 
@prefix dsl:       <http://www.dorpstadenland.nl/dsl.owl#> .  
@prefix ark:     <http://www.dorpstadenland.nl/ark.owl#> .  
 
 
 
# D2RQ Namespace   
@prefix d2rq:        <http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/D2RQ/0.1#> . 
 
# Namespace of the ontology 
@prefix  :           <http://www.dorpstadenland.nl/kich.owl#> . 
 
# Namespace of the database 
@prefix db1:       <http://www.example.org/dbserver01/db01#> . 
 
# ----------------------------------------------- 
# About this document 
# ----------------------------------------------- 
 
<> rdfs:comment     "This files describes the D2RQ mappings from the ark 
ontology to a local database." ; 
   dc:creator       "Rolf van Strien" ; 
   dc:subject       "" ; 
   dc:publisher     "" ; 
   dc:title         "" ; 
   dc:description   "" ; 
   dc:format        "RDF" ; 
   dc:identifier    <>  
   . 
 
:ProcessingInstructions1 rdf:type d2rq:ProcessingInstructions 
 # Processing Instructions (optional, one of the following) 
 # d2rq:queryHandler "com.hp.hpl.jena.graph.query.SimpleQueryHandler" 
 # d2rq:queryHandler "de.fuberlin.wiwiss.d2rq.rdql.D2RQQueryHandler"  
 . 
  
 
# ----------------------------------------------- 
# Databases 
# ----------------------------------------------- 
 
db1:Database1 rdf:type d2rq:Database; 
              d2rq:odbcDSN "IswcDB"; 
              d2rq:numericColumn "NewTable.IndivCode"; 
              d2rq:textColumn "NewTable.Gemeente"; 
              d2rq:textColumn "NewTable.Plaats"; 
          d2rq:textColumn "NewTable.Categorie"; 
           d2rq:textColumn "NewTable.Elementomschrijving"; 
           d2rq:textColumn "NewTable.Naam"; 
           d2rq:textColumn "NewTable.Adres"; 
           d2rq:textColumn "NewTable.Monumentenstatus"; 
           d2rq:textColumn "NewTable.WaardevolleEenheid"; 
           d2rq:textColumn "NewTable.Waarderingsvoorstel"; 
           d2rq:textColumn "NewTable.Datering"; 
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           d2rq:textColumn "NewTable.Geschiedenis"; 
           d2rq:textColumn "NewTable.BelangrijksteKenmerken"; 
           d2rq:textColumn "NewTable.Waarderingscriteria"; 
           d2rq:numericColumn "Zoekwoord.IndivCode"; 
           d2rq:textColumn "Zoekwoord.Zoekwoord";  
           d2rq:textColumn "tblShape_Image.Si_Name"; 
           d2rq:textColumn "tblShape_Image.Si_ShapeName"; 
           d2rq:numericColumn "tblShape_Image.Si_Order"         
   
            . 
 
# Transformation Properties 
# ----------------------------------------------- 
 
db1:CH_GeoObject rdf:type d2rq:ClassMap; 
            d2rq:class ark:CH_GeoObject; 
            d2rq:uriPattern 
"http://www.dorpstadenland.nl/geoObject#@@NewTable.IndivCode@@"; 
            d2rq:dataStorage db1:Database1 
            . 
db1:identificatie rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:identificatie ; 
            d2rq:column "NewTable.IndivCode" ;  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:int 
            . 
db1:naam rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:naam ; 
            d2rq:column "NewTable.Naam" ;  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            . 
db1:nen3610Klasse rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:nen3610Klasse ; 
            d2rq:column "NewTable.Categorie" ;  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            . 
db1:soortObject rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:soortObject ; 
            d2rq:column "NewTable.Elementomschrijving" ;  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            . 
db1:juridischeStatus rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:juridischeStatus ; 
            d2rq:column "NewTable.Monumentenstatus" ;  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            . 
db1:afkomst rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:afkomst ; 
            d2rq:column "NewTable.Geschiedenis" ;  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            . 
db1:omschrijving rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:omschrijving ; 
            d2rq:column "NewTable.BelangrijksteKenmerken" ;  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            .                                   
db1:belang rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
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            d2rq:property ark:belang ; 
            d2rq:column "NewTable.Waarderingsvoorstel" ;  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            .            
db1:waarderingscriteria rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property dsl:waarderingscriteria ; 
            d2rq:column "NewTable.Waarderingscriteria" ;  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            .                                    
db1:zoekwoord rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property dsl:zoekwoord ; 
            d2rq:column "Zoekwoord.Zoekwoord" ; 
            d2rq:join "NewTable.IndivCode = Zoekwoord.IndivCode";  
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            .                        
db1:heeft_tijdsaanduiding rdf:type d2rq:ObjectPropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:heeft_tijdsaanduiding ; 
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject; 
            d2rq:refersToClassMap db1:Tijdsaanduiding ; 
            d2rq:join "Tijdsaanduiding.IndivCode = CH_GeoObject.IndivCode" 
            . 
db1:heeft_adres rdf:type d2rq:ObjectPropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:heeft_adres ; 
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject; 
            d2rq:refersToClassMap db1:Adresgegevens ; 
            d2rq:join "Adresgegevens.IndivCode = CH_GeoObject.IndivCode" 
            . 
db1:heeft_document rdf:type d2rq:ObjectPropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:heeft_document ; 
            d2rq:belongsToClassMap db1:CH_GeoObject; 
            d2rq:refersToClassMap db1:Tijdsaanduiding ; 
            d2rq:join "Document.IndivCode = CH_GeoObject.IndivCode" 
            .                   
             
# ----------------------------------------------- 
 
db1:Adresgegevens rdf:type d2rq:ClassMap; 
            d2rq:class ark:Adresgegevens; 
            d2rq:uriPattern 
"http://www.dorpstadenland.nl/adresgegevens#@@NewTable.IndivCode@@" ; 
            d2rq:dataStorage db1:Database1 
            .                   
db1:woonplaatsNaam rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:woonplaatsNaam ; 
            d2rq:column "NewTable.Plaats" ; 
           d2rq:belongsToClassMap db1:Adresgegevens ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            .    
db1:gemeenteNaam rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:gemeenteNaam ; 
            d2rq:column "NewTable.Gemeente" ; 
           d2rq:belongsToClassMap db1:Adresgegevens ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            .    
db1:straatNaam rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:straatNaam ; 
            d2rq:column "NewTable.Adres" ; 
           d2rq:belongsToClassMap db1:Adresgegevens ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            .    
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# ----------------------------------------------- 
 
db1:Tijdsaanduiding rdf:type d2rq:ClassMap; 
            d2rq:class ark:Tijdsaanduiding; 
            d2rq:uriPattern 
"http://www.dorpstadenland.nl/tijdsaanduiding#@@NewTable.IndivCode@@" ; 
            d2rq:dataStorage db1:Database1 
            .                   
db1:histTijdvak rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:histTijdvak ; 
            d2rq:column "NewTable.Datering" ; 
           d2rq:belongsToClassMap db1:Tijdsaanduiding ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            .    
 
# ----------------------------------------------- 
 
db1:Document rdf:type d2rq:ClassMap; 
            d2rq:class ark:Document; 
            d2rq:uriPattern 
"http://www.dorpstadenland.nl/filelink#@@tblShape_Image.Si_ShapeName@@-
@@tblShape_Image.Si_Order@@" ; 
            d2rq:dataStorage db1:Database1 
            .                   
db1:locatie rdf:type d2rq:DatatypePropertyBridge ; 
            d2rq:property ark:locatie ; 
            d2rq:column "tblShape_Image.Si_Name" ; 
           d2rq:belongsToClassMap db1:Document ; 
            d2rq:datatype xsd:string 
            . 
 

 
 



 85 

D Gebruikerstest Vragen 

 
 

# Vraag / Opdracht Relevante # 

resultaten met 

Trefwoorden 

Relevante # 

resultaten in vrije 

tekst 

Antwoord / 

Terugkoppeling / 

Commentaar / 

Problemen 

1 
Zoek alle bunkers in 
Gemeente Sluis 

   

2 
Zoek alle molens in 

Gemeente Sluis 

   

3 
Zoek alle zes kastelen op 
Zuid-Beveland 

   

4 

Vind alle objecten die 
onder de klasse 
'defensie' vallen 

   

5 

Het woord ‘slot’ heeft 
meerdere betekenissen. 

Zoek het trefwoord dat 
refereert naar slot in de 
betekenis van een 
middeleeuws militair 
verdedigingswerk. 

   

6 
Zoek objecten die met 
oorlog te maken hebben 
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E Gebruikerstest Enquête 

 

 
 

-2: GEHEEL ONEENS 0: NEUTRAAL 2: GEHEEL EENS 

  

  -2 -1 0 1 2 

Trefwoorden 

1 Het werken met trefwoorden om resultaten te vinden is duidelijk      

2 Het is duidelijk wat er met 'gevonden trefwoorden' bedoeld wordt      

3 De 'gevonden trefwoorden' helpen mij om mijn vraag de juiste 
betekenis te geven 

     

4 De trefwoorden ‘boom’ helpt mij met suggesties waar ik nog niet 
aan had gedacht 

     

5 Het navigeren door de trefwoorden 'boom' is duidelijk      

6 De relaties tussen trefwoorden zijn duidelijk      

7 De trefwoordenlijst helpt mij het juiste trefwoord te vinden      

8 Het zoeken door de trefwoordenlijst is handig      

9 De trefwoordenlijst bevat te veel termen      

10 De trefwoordenlijst bevat te weinig termen      

11 Het vinden van een term in de trefwoordenlijst gaat goed      

12 De hoofdthema's in de trefwoordenlijst zijn duidelijk en helpen mij 
met zoeken 

     

Geavanceerd Zoeken 

13 Het is duidelijk hoe het zoeken op ‘attributen’ werkt (bij 

geavanceerd zoeken) 

     

14 Door te zoeken op specifieke attributen krijg ik een beter resultaat      

15 Het zoeken via dateringfilters is duidelijk      

Actieve Zoekwoorden 

16 Het is duidelijk wat de actieve zoekwoorden zijn      

17 De verschillende typen zoekwoorden zijn duidelijk (Zoekwoord, 
Gemeente, Naam, etc.) 

     

Resultaten 

18 De vier verschillende resultaatklassen van mijn zoekactie zijn 
duidelijk (trefwoorden, gerelateerde trefwoorden, ‘kinderen’ van 

trefwoorden en vrije tekst) 

     

19 Het feit dat ik ook objecten te zien krijg met gerelateerde 
trefwoorden geeft mij een beter resultaat 

     

20 Het feit dat ik ook objecten te zien krijg met ‘kinderen’ van de 

trefwoorden geeft mij een beter resultaat 

     

21 Het is handig dat ik naast de trefwoordresultaten ook vrije tekst 
resultaten te zien krijg 

     

22 Het is duidelijk hoe de applicatie aan zijn zoekresultaten komt      

23 De resultaten van objecten met trefwoorden zijn relevant      

24 De resultaten van objecten met gerelateerde trefwoorden zijn 
relevant 

     

25 De resultaten van objecten met ‘kinderen’ van trefwoorden zijn 
relevant 

     

26 De resultaten van objecten die gevonden zijn via vrije tekst zijn 
relevant 
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-2: GEHEEL ONEENS 0: NEUTRAAL 2: GEHEEL EENS 

  

  -2 -1 0 1 2 

27 De relaties tussen objecten zijn duidelijk      

28 De relaties tussen objecten voegen iets toe      

Zoekmogelijkheden: Algemeen 

29 De zoekmogelijkheden zijn toereikend      

30 De hele manier van zoeken is duidelijk      

31 Het duurde te lang voor ik door had hoe ik moest zoeken      

32 De resultaten van de zoekactie voldeden en gaven mij 
voldoende gelegenheid om verder te zoeken 

     

33 Deze manier van zoeken levert betere resultaten dan ‘normale 
zoekmachines’ zoals Google, Ilse, Altavista, etc. 

     

 

 

Heeft u nog opmerkingen of suggesties met betrekking tot het zoeken met ARK? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. Naam (niet verplicht) 
 

2. Ik ben een: man / vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
3. Leeftijdsgroep: ` 16-25 ` 26-35 ` 36-45 ` 46-55 ` 56+ 

 
4. Hoe schat u uw ervaring met zoeken op Internet in? (Bijvoorbeeld m.b.v. Google) 

 
Laag ` ` ` ` ` Hoog (omcirkel de beste benadering) 

 
5. Welke andere zoekprogramma’s gebruikt u regelmatig?  

 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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