
Man-met-een-missie Barend Mons: 
 
‘GO FAIR laat data, tools en rekenkracht elkaar treffen’ 
 
Findable, Accessible, Interoperable en Reusable: vier principes om op een 
verantwoorde manier met wetenschappelijke data om te gaan. Aan het woord is 
Barend Mons, een van de grondleggers van FAIR.  
 
Steven Claeyssens 
 
Barend Mons is een man-met-een-missie. “De wijze waarop de wetenschap vandaag de dag omgaat met 
de enorme hoeveelheden data moet anders. Als je belastinggeld aanneemt voor onderzoek, zorg dan 
ook goed voor de data die dat oplevert en maak hergebruik door anderen mogelijk. De FAIR-principes 
zijn er om hierbij te helpen.”  
 
De essentie van FAIR 
FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. FAIR richt zich op machines, want als 
informatie machine readable en machine actionable is, dan kan je het ook altijd aanbieden in een voor 
mensen leesbare, gestructureerde vorm. Mons: “Wil je bijvoorbeeld verwijzen naar een wetenschappelijk 
standaardbegrip, gebruik dan geen afkorting die tientallen betekenissen kan hebben, maar gebruik een 
URI of een andere unieke, persistente resolvable identifier. Zo weet de computer waarover je het hebt. 
Dát is de essentie van FAIR. Andersom, als iets begraven ligt in een tekst dan kan je die tekst wel minen, 
maar je vindt nooit alles terug. Tekst is een nachtmerrie voor machines en per definitie niet FAIR, zelfs als 
de tekst als zodanig Findable en Accessible is. Mijn voorstel is dan ook om binnen de wetenschap af te 
stappen van het eerst publiceren voor de mens. Laten we zaken eerst FAIR publiceren, zodat computers 
het begrijpen, en pas in tweede instantie ook leesbaar maken voor de mens.” 
 
Internet of FAIR Data and Services 
“Data, tools en rekenkracht moeten elkaar op de juiste plek treffen. De tijd van grote, centrale 
datawarehouses, waar alle data verzameld worden om te analyseren, is echter voorbij. Dat is contra-
intuïtief voor veel mensen, maar het is wel de toekomst van big data. In een ideale situatie zijn alle data 
en de metadata van de workflows FAIR, weet de computer welke workflows op welke data kunnen 
draaien, en vermelden de metadata van de workflows hoeveel rekenkracht nodig is. Met zo’n 
infrastructuur kunnen vrijwel alle wetenschappelijke vragen beantwoord worden op een gefedereerde 
wijze, bijvoorbeeld met virtual machines die de data opzoeken. Het systeem dat die data, workflows en 
rekenkracht bij elkaar brengt, is het toekomstige Internet of FAIR Data and Services. De European Open 
Science Cloud is een belangrijk onderdeel van deze toekomstige infrastructuur, maar die kan niet 
uitsluitend Europees zijn, kan niet altijd open zijn, is niet enkel voor de wetenschap en is geen cloud.”  
 
GO FAIR  
“Maar hoe zorgen we ervoor dat zo’n infrastructuur er komt, en blijft? Dat bestaande kennis en kwaliteiten 
worden hergebruikt? En dat er structurele financiering komt, geen vierjarige geldinjecties? Want iedereen, 
inclusief NWO, wil investeren in rocket science, en bijna niemand in de rocket launcher. We gebruiken 
hiervoor de benadering GO FAIR. Iedereen die een component van het Internet of FAIR Data and 
Services wil inbrengen, kan bijdragen door een implementatienetwerk op te zetten. We herhalen daarmee 
de truc waarmee het internet zelf is ontstaan: we definiëren minimale standaarden waar iedereen zich 
aan hoort te houden, daarbuiten garanderen we maximale vrijheid voor implementatie. Elk 
implementatienetwerk, of het een instituut, een bedrijf, een individu of een heel land is, heeft dus de 
vrijheid om bijvoorbeeld een eigen ontologie te ontwikkelen. Het enige wat we de netwerken vragen, is 

E-data & reasearch Jaargang 12 nummer 1 / oktober 2017

E-data & reasearch Jaargang 12 nummer 1 / oktober 2017



om zich te houden aan de FAIR-principes en te tekenen tegen vendor lock-in. Verder is GO FAIR volledig 
bottom-up opgezet en dat blijft het.” 
 
Internationaal support office 
Ook de politiek heeft GO FAIR intussen omarmd. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Sander Dekker en zijn Duitse collega jagen het in Europa actief aan en meer landen melden zich al. “We 
hebben nu de mogelijkheid om het voortouw te nemen. Daarom komt er, naast nationale support teams, 
een internationaal support office in Leiden. Door het huidige systeem verbieden we jonge onderzoekers 
de facto om bijvoorbeeld nanopublicaties of RDF te publiceren. Ook hebben met name ICT en de andere 
wetenschapsdomeinen te weinig kennis van elkaars domein. Uitgevers, onderzoekers en subsidiegevers 
houden elkaar in een dodelijke omarming en houden zo een pervers systeem in stand. Het is de cultuur 
die ons tegenhoudt, niet de techniek. Laten we dat samen doorbreken!” 
 
www.dtls.nl/fair-data/go-fair 
 
Over Barend Mons 
Barend Mons is hoogleraar Biosemantiek aan het Leids Universitair Medisch Centrum en verbonden aan 
het Leiden Centre of Data Science. Naast initiatiefnemer van de FAIR-principes was Mons voorzitter van 
de High Level Expert Group van de European Open Science Cloud. Ook is hij Scientific Lead DTL Data 
binnen het Dutch Techcentre for Life Science en E-science integrator bij NLeSC. Vanuit al deze affiliaties 
trekt hij, samen met Erik Fledderus, directeur van SURF, aan het GO FAIR-initiatief. 
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