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▪ Anet: wie zijn wij?

▪ Standaard thesaurus als onderdeel van collectieregistratie

▪ Integratie AAT bij Anet

▪ Focus: software thesaurusomgeving



Anet Wetenschappelijk Bibliotheeknetwerk
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▪ Bibliotheekautomatisering van Universiteit Antwerpen 

(bibliotheek, kunst en erfgoed, archief)

▪ Software Brocade

▪ Andere bibliotheken via licentie

▪ Principe van delen:

▪ Collectiebeheersysteem met thesaurusomgeving (authority files)

▪ Online catalogus (opac)

▪ Catalografie, copy catalografie

▪ Expertise en databeheer: AAT-werkgroep,…

▪ …



Anet
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Partnerbibliotheken met focus op kunst en erfgoed*

Aanleiding om Art & Architecture Thesaurus® te integreren in software 
en werking
Onderwerpstrefwoorden van publicaties!
Bvb Het boek gaat over luminisme, laat-gotiek, medailles,…



Standaard thesaurus als onderdeel van collectieregistratie
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Enkele vaststellingen…

▪ Te kort aan thesauruskennis bij collectieregistratie 
▪ Specifieke materie

▪ Thesaurusstrategie?

▪ Structureel participeren aan standaard?
▪ Sector en overheid stellen elkaar verantwoordelijk, omdat er geen strategie/visie is

▪ Meesurfen met Nederland (cfr. OSLO-standaard: wel gebruik AAT promoten, niet 
investeren)

▪ Participatie (deelnemen aan AAT) onderbelicht
▪ Men spreekt over ‘externe’ thesauri

▪ Niet Getty ‘vult’ deze thesaurus, maar de sector

▪ Belang participatie: met trefwoorden hak je inhoudelijke knopen door en leg je 
betekenissen vast. Trefwoord is niet onschuldig



Illustratie: velden geauthoriseerd op AAT
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Registratie level
Type titel
Objectnaam
Objectcategorie
Stijlen
Geassocieerde culturen
Geassocieerde onderwerpen
Materialen
Rol materialen
Kleuren object
Kleuren materialen
Technieken
Rol vervaardiger
Talen
Schrift opschrift
Algemene toestand
Bewaarrisico
Iconografie
Onderwerpstrefwoorden (catalografie)



Illustratie: velden geauthoriseerd op AAT
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Lange lijst, vertegenwoordigt vele trefwoorden

Het loopt vaak mis met vinden van juist trefwoord

▪ De thesaurus wijkt af van de verwachting van de registrator 

▪ → registrator kan geen trefwoord geven

▪ → registrator zoekt een ‘snelle’ oplossing en creëert thesaurustermen bij: 
‘parallelle -’ of schaduwtrefwoorden

Fenomeen binnen databeheer van de erfgoedsector: 

kluwen aan trefwoorden en thesaurusvervuiling

Participatie aan standaard voorkomt dit fenomeen



Standaard thesaurus als onderdeel van collectieregistratie
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Aanbevelingen strategie

▪ Valideren van terminologiebeheer
▪ Kwaliteit data

▪ Investeer in standaard thesauri en participeer met redactie (toevoegen, 
verbeteren van records)

▪ Mandaat voor terminologie-coördinator 

▪ Technische oplossingen
▪ Collectiebeheersysteem dat redactie ondersteunt, niet enkel trefwoorden gaat 

‘plukken’

▪ Thesaurusmanagementsysteem

▪ Taakverdeling om participatie toe te laten
▪ Erfgoedsector → inhoud

▪ Overheid/instantie → workflow, opleiding, stroomlijnen (nodig!)



AAT integratie binnen Anet
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AAT integratie binnen Anet: 
verschillende aspecten van de werking
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Brocade
Thesaurus-
omgeving

Redactie

AAT
Catalogus Ontwikkeling



AAT integratie binnen Anet
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Brocade
Thesaurus-
omgeving

Redactie AAT Catalogus Ontwikkeling

‘Parallelle 
Anet-AAT’ 



AAT integratie binnen Anet 
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Brocade
Thesaurus-
omgeving

Redactie AAT Catalogus Ontwikkeling

Werkgroep 
& 

coördinator



AAT integratie binnen Anet 
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Brocade
Thesaurus-
omgeving

Redactie AAT Catalogus Ontwikkeling

Zoekboom
AAT 

informatie



AAT integratie binnen Anet 
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Brocade
Thesaurus-
omgeving

Redactie AAT Catalogus Ontwikkeling

- Artificial
Intelligence

- Vesper 



Brocade Thesaurusomgeving: werken met een ‘parallelle AAT’
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Brocade
authority files

Upload Getty 
AAT

Records 
aanpassen

Feedback Getty

Synchroniseren 
= nieuwe upload



Brocade Thesaurusomgeving: werken met een ‘parallelle AAT’
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Grote voordeel: 

Komaf met parallelle- en schaduwtrefwoorden → interne trefwoorden worden overbodig



Demo thesaurus-omgeving Brocade
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Voorbeelden van participatie aan AAT

1) Verkeerde vertaling oplossen (‘brutalisme’)

2) Verouderde definitie oplossen (‘studiokeramiek’)

3) Nuancering van betekenis (‘schilderachtig’)

4) Nieuw concept toevoegen (‘dekoloniseren’)



Aanpassen van termen. Verbeteren van vertaling Brutalism
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→



Aanpassen van termen. Label het record dat in aanpassing is
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Aanpassen van scope notes. Voorbeeld studiokeramiek
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→



Aanpassen van scope notes. Voorbeeld schilderachtig

21

→



Nieuw concept toevoegen. Voorbeeld dekoloniseren
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http://vocab.getty.edu/page/aat/300448980



Nieuw concept toevoegen. Voorbeeld dekoloniseren
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Individueel concept in Brocade overbrengen met Getty Webservice

→ Wordt ingebed in de bestaande AAT boomstructuur



Attenderingen rond gebruik van een AAT trefwoord. Voorbeeld grafbeelden versus
grafsculpturen
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Contact & informatie

karen.andree@uantwerpen.be

helpdesk@anet.be

Meer informatie over integratie AAT bij Anet:

https://www.youtube.com/watch?v=E_Yz0Jv9GV8

(Erfgoed verbinden met Termen, Kennissessie, 18/11/2021)
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Bedankt!


