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Het programma voor de  
VOGIN-IP-lezing begint  
– sneller dan andere jaren –  
al aardig vorm te krijgen. Een 
overzicht van wat komen gaat 
op 21 maart in de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam.

Van de beide keynotes was de laatste tijd vooral Eliot 
Higgins, de oprichter van Bellingcat, nauwelijks weg te 
slaan uit het Nederlandse nieuws. Behalve de première 

van de documentaire over Bellingcat op het International Do-
cumentary Film Festival Amsterdam (IDFA) speelden daarin ook 
de plannen voor een vaste vestiging in Den Haag een belang-
rijke rol.
De tweede keynote, Frédérik Ruys, is zelf misschien wat minder 
bekend, maar dat geldt zeker niet voor zijn visualisaties. Veel men-
sen zullen die wel al gezien hebben, omdat ze de ondersteuning 
vormden bij de VPRO-serie Nederland van boven.

Receptenproject
Verder is nu al bekend dat lezingen worden verzorgd door Cynthia 
Liem, die als researcher in residence bij de Koninklijke Bibliotheek 
onderzoek gedaan heeft naar muziekinformatie die in Delpher te 
vinden is, en door Marieke van Erp, die – ook al bij de KB – aan 
een receptenproject heeft gewerkt. Meer uit de commerciële hoek 
komt Paula Kassenaar die bij Zalando verantwoordelijk is voor de 
knowledge graph waarmee informatie over hun producten online 
vindbaar gemaakt wordt. Daan Odijk is ‘lead data scientist’ bij RTL 
en probeert daar potentiële tv- en videokijkers beter van informatie 
op maat te voorzien. Verder komt nog Arnoud Engelfriet de deelne-
mers bijpraten over wat onder de AVG/GDPR-wetgeving nog gezocht 
en gevonden mag worden.

Workshops
Daarnaast zijn er ook al elf workshops ingevuld. Die worden paral-
lel aan een deel van de lezingen gegeven en zijn voor beperkte 
groepjes deelnemers bedoeld. Enkele zijn herhalingen van oude 
succesnummers, zoals Factchecking en het vinden van al dan niet 
achter betaalmuren verborgen pdf’s. Maar er zijn ook voldoende 
nieuwe onderwerpen zoals het maken van knowledge graphs, het 
zoeken naar onderzoeksdata, de werking van semantische zoekma-
chines, wat zoekers van zoekmachineoptimalisatie zouden moeten 
weten en methoden voor automatisch metadateren en categorise-
ren. Bovendien komt Heather Hedden, de auteur van het destijds 
in IP besproken leerboek The Accidental Taxonomist, een workshop 
over best practices voor taxonomieontwerp geven. <
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Aantrekkelijk  
tarief
De VOGIN-IP-lezing wordt 
gehouden op donderdag 21 
maart in de OBA in Amsterdam. 
Nu al kun je je als zeer-vroege-
vogel voor een gereduceerd ta-
rief aanmelden: vogin-ip-lezing.
net/vooraanmelding-2019/.
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