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Op deze studiedag laten binnen- en buitenlandse sprekers hun licht schijnen op de Art & Architecture The-
saurus (AAT), een meertalige standaardterminologie beheerd door het Getty Research Institute. Er worden 
verschillende praktische toepassingen van de AAT besproken en ook het actuele thema inclusieve terminolo-
gie komt aan bod. 

Er wordt ook uitgebreid ingegaan op de werking van de Nederlandstalige AAT-redactie. Deze redactie ijvert 
al sinds de jaren 90 voor een algemeen gebruik van de AAT in het Nederlandstalige taalgebied, bijvoorbeeld 
voor het invoeren en ontsluiten van erfgoedobjecten in een database. Om het gebruik van de AAT te onder-
steunen, zorgt de AAT-Ned redactie ervoor dat Engelstalige concepten worden vertaald naar het Nederlands 
en dat nieuwe concepten uit de Vlaams-Nederlandse erfgoedsector ingevoerd worden in de AAT. De laatste 
jaren is er echter opmerkelijk minder personeel en budget om de werking van de redactie vlot te laten verlo-
pen. Er wordt dan ook een oproep gedaan aan Nederlandse en Vlaamse beleidsmakers om de activiteiten 
en het werkingskader van de redactie structureel te verankeren in het digitale beleid van de Vlaams-
Nederlandse erfgoedsector.

Alle presentaties van de sprekers zijn online beschikbaar op https://faro.be/blogs/mieke-van-doorselaer/
studiedag-art-architecture-thesaurus-toont-belang-van-authorities. 
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Welkomstwoord

Trudi Noordermeer, Departementshoofd Universiteitsbibliotheek & -archief, Universiteit Antwerpen

Dertig jaar geleden stonden zeven nationale bibliotheken uit Europa aan de wieg van de bibliografische 
databank The Explorer. Dit initiatief diende als inspiratie voor The European Library (TEL), een digitale 
toegangspoort voor bibliotheekcollecties in Europa. TEL werd dan weer de bibliografische ‘backbone’ van het 
grote Europese digitaliseringsprogramma Europeana. Een klein, maar goed idee kan uitgroeien tot iets moois 
dat ook duurzaam is. Ook in de bibliotheek en het archief van de Universiteit Antwerpen streven we naar een 
volledige en kwaliteitsvolle ontsluiting van oude drukken, prenten, kunst en academisch erfgoed.

Metadata, thesauri, standaarden en de wil tot samenwerken zijn daarbij essentieel. 
In onze Bibliotheek en Archief van UAntwerpen hebben wij een rotsvast vertrou-
wen in de mogelijkheden van AAT. Deze studiedag zien we graag als het begin van 
een hernieuwde, geïntensiveerde samenwerking rond het gebruik van de AAT in 
Vlaanderen en Nederland. 
 

De Art & Architecture Thesaurus: gebruik, redactie en toepassingen 
Eva Coudyzer, wetenschappelijk medewerker bij KIK-IRPA en voorzitter AAT-Ned redactie

Een kleine bevraging bij de inschrijving voor deze studiedag leert dat meer 
dan 75 % van de deelnemers van de studiedag de AAT gebruikt of consul-
teert, bijvoorbeeld voor collectieregistratie. Dit wordt bevestigd door een 
onderzoek van het Getty Research Institute naar de herkomst van online 
bezoekers van de Getty Vocabularies, uitgevoerd tussen april 2018 en maart 
20191: uit België werden 2.106 unieke bezoekers geregistreerd, uit Neder-
land iets meer dan 4.000. Daarmee staan Belgische en Nederlandse online 
gebruikers in de wereldwijde top 10.

Een meerderheid van de deelnemers aan deze studiedag is voornamelijk ge-
interesseerd in het vertalen en verrijken van metadata via Linked Open Data 
(LOD). Technische aspecten, bijvoorbeeld op welke manier de AAT kan 
geïmplementeerd worden in een collectiemanagementsysteem (CMS), de 
problematiek van verouderde terminologie en informatie over de AAT-Ned 
redactie kunnen ook een deel van het publiek bekoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  P. Harpring, Art & Architecture Thesaurus, Introduction and Overview. Los Angeles, May 2019.

Deze studiedag zien we 
graag als het begin van 
een hernieuwde, geïntensi-
veerde samenwerking rond 
het gebruik van de AAT in 
Vlaanderen en Nederland.

Foto: CC-BY-SA, KIK-IRPA, Brussel
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Community van wereldwijde gebruikers

Het is belangrijk om te vermelden dat de Getty Vocabularies zijn ontstaan in de 
jaren 70 en sindsdien voortdurend uitgebreid en vertaald worden door de vrijwillige 
inbreng van een wereldwijde community van gebruikers. Een voorbeeld hiervan is 
het BEINFRAT2-project dat financieel wordt ondersteund door het Federaal Weten-
schapsbeleid (BELSPO). In dit project wordt een netwerk ontwikkeld van culturele 
erfgoedorganisaties uit België (KIK-IRPA), Zwitserland, Frankrijk en Canada dat 
ondersteuning en tools aanbiedt voor de Franse vertaling van de AAT. Ook de AAT-
Ned redactie is een voorbeeld van een gebruikersgroep die de AAT als standaard 
verder uitbreidt en verbetert. 

Werking van de AAT-Ned redactie

Terwijl de AAT-Ned redactie in het verleden voornamelijk Engelstalige termen vertaalde naar het Nederlands, 
concentreert de redactie zich vandaag eerder op het aanbieden van nieuwe culturele erfgoedconcepten. Deze 
concepten komen enerzijds uit de AAT-Ned redactie zelf of anderzijds uit verschillende ad-hocwerkgroepen 
die bezig zijn met collectieregistratie rond een bepaald thema, bv. speelgoed, maritieme termen en religieuze 
termen. Voor vertalingen is er momenteel geen budget meer. Er werden ondertussen ca. 63.000 AAT-termen 
vertaald naar het Nederlands. Daarmee zijn we na het Engels en het Chinees de grootste aanwezige taalgroep 
in de AAT. 

De AAT-Ned redactie bestaat momenteel uit volgende leden: Universiteitsbibliotheek Antwerpen (Karen 
Andree), Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag (Arne Wossink, Patricia Alkhoven), 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Eva Coudyzer, Erik Buelinckx), FARO (Mieke Van Doorse-
laer, Tine Hermans), Diamantmuseum DIVA (Giacomo Visini, Vincent Van Beek, An Labis), Dienst Behoud 
en Beheer van de Stad Antwerpen (Jurgen Schetz), de Vlaamse Kunstcollectie (Rob Wyse), Openluchtmu-
seum Arnhem (Bram Boerboom), Kunstpatrimonium van de KU Leuven (Soetkin Vanhauwaert), de Konink-
lijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Els Angenon) en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de 
Vlaamse overheid (Nele Leroy, Bart Bosmans). De redactie bestaat uit vrijwillige leden die komen en gaan 
naargelang de tijd die zij hiervoor kunnen vrijmaken. Iedereen is welkom om deel uit te maken van de AAT-
Ned redactie!

De AAT-Ned redactie komt regelmatig online of live samen en werkt via een gemeenschappelijke Google 
Sheet. De redactieleden moeten voor elke vergadering een aantal nieuwe concepten nakijken (‘huiswerk’), 
onder andere:

 › Voldoet de term aan de Getty guidelines?
 › Staat de term al in de AAT? Zo ja, is er een aanpassing nodig?
 › Wat is de voorkeursterm en niet-voorkeursterm?
 › Is de scope note correct?
 › Wat is de correcte Engelse vertaling?
 › Waar staat het concept in de hiërarchie (broader term)?

 
Als een concept niet duidelijk is, wordt er teruggekoppeld naar de aanvrager. De eindverantwoordelijkheid 
ligt altijd bij het Getty zelf: zij bepalen of een concept al dan niet wordt aanvaard, maar weigeringen zijn 
zeldzaam. De volledige doorlooptijd van aanlevering van een nieuwe term tot publicatie in de AAT bedraagt 
ongeveer drie maanden. Ook bij het Getty is er momenteel weinig personeel voor dit soort taken. 

2  http://beinfrat.kikirpa.be 

Er werden ondertussen 
ca. 63.000 AAT-termen 
vertaald naar het Neder-
lands. Daarmee zijn we 
na het Engels en het Chi-
nees de grootste aanwezige 
taalgroep in de AAT. 

http://beinfrat.kikirpa.be/
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AAT: waarom niet?

Ten slotte werd er tijdens het inschrijven voor de studiedag gepeild naar de redenen voor het niet gebruiken 
van de AAT in digitale activiteiten in de erfgoedinstelling, met andere woorden: wat houdt jullie tegen om de 
AAT te gebruiken? 

Uit de groep van niet-gebruikers blijkt dat veel collega’s in hoofdzaak een lokale thesaurus gebruiken. Deze lo-
kale thesauri zijn vaak historisch gegroeid en kunnen niet eenvoudigweg ‘vervangen’ worden door de AAT. In 
het KIK bijvoorbeeld moet de thesaurus tweetalig Nederlands-Frans zijn en biedt de AAT geen meerwaarde 
omdat het Frans grotendeels ontbreekt in de AAT. Een andere reden voor het niet-gebruik is omdat het tech-
nisch te ingewikkeld is om de AAT te implementeren. Wat er wel mogelijk is, is een permalink toevoegen in 
een bijkomend thesaurusveld in de database of eventueel een mapping maken met de AAT via de Getty Vocabs 
reconciliation service. Bijkomende redenen voor het niet gebruiken van de AAT zijn tijdsgebrek of de inhoude-
lijke ongeschiktheid van de AAT.

Blendeff.be: de AAT in het CMS en in de online catalogus 
Nathalie Poot, wetenschappelijke collecties en erfgoed & Soetkin Vanhauwaert, assistent-conservator 
dienst Kunstpatrimonium en lid van de AAT-Ned redactie, KU Leuven

Uitwisseling van data uit verschillende repositories

De online catalogus Blendeff.be3 werd 
gelanceerd in 2021 om de wetenschappe-
lijke collecties en het kunstpatrimonium 
van KU Leuven online te ontsluiten. Deze 
collecties worden beheerd door twee 
verschillende diensten en bevinden zich 
ook in twee verschillende data repositories: 
voor de wetenschappelijke collecties & 
erfgoed wordt het contentmanagement-
systeem CollectiveAccess (LIBIS) ge-
bruikt, in combinatie met Teneo voor de 
preservatie en ontsluiting van o.a. beelden 
in de IIIF-standaard; de collectie van de 
dienst Kunstpatrimonium gebruikt dan 
weer de collectiemanagementsoftware 
Adlib (Axiell) en het digital asset ma-
nagement system Cumulus (Canto). Beide 
repositories worden samengebracht in een 
OAI-PMH-omgeving in Omeka-S, waar-
door data tussen de verschillende syste-
men kunnen uitgewisseld worden.  
 
 
 

3  https://blendeff.be 

Lambert Blendeff, ‘Jacobus Franciscus de Coninck biedt de 
Heilige Drievuldigheid zijn theses aan’, Leuven, 1675.  
Foto: © KU Leuven, Digitaal labo

https://blendeff.be/
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Verenigen van thesaurusconcepten uit verschillende bronnen: Collectie van de dienst 
Kunstpatrimonium

In 2002 werd gestart met een basisregistratie van het kunstpatrimonium in Adlib en de ontwikkeling van een 
lokale thesaurus. Bij een inhaalbeweging in 2011 werd als leidraad voor een gestructureerde invoer van de 
objectgegevens de AAT/AM-MovE thesaurus4 eenmalig geïmporteerd en gekoppeld aan o.a. de velden object-
naam en materiaal. 

In aanloop van de lancering van de online catalogus in november 2021 doken echter een aantal problemen 
op. De geïmporteerde AAT werd bijvoorbeeld sinds 2011 niet meer geüpdatet waardoor sommige concepten 
ondertussen een ander nummer hebben gekregen, en waardoor de koppelingen niet meer werkten. 

Een volgend probleem komt voort uit het feit dat er discrepanties bestaan tussen de lokale thesaurus en de 
AAT: sommige termen komen twee keer voor, een keer door eigen invoer en een keer geïmporteerd vanuit de 
AAT. Dit heeft als gevolg dat sommige records aan de ene term gekoppeld zijn, en andere aan de andere term. 
Na een update van Adlib werd ook het hiërarchisch zoeken hierdoor bemoeilijkt.

Een ander probleem duikt op als blijkt dat er voor de collectie van de dienst Kunstpatrimonium voorkeurster-
men in het enkelvoud worden ingevoerd, terwijl de voorkeurstermen van AAT zelf in het meervoud staan en ook 
de wetenschappelijke collecties met de meervoudsvormen worden geregistreerd in CollectiveAccess.  
Ten slotte is de AAT niet altijd inhoudelijk geschikt en ontbreken er termen om bepaalde objecten te beschrijven. 

Om de kwaliteit van de (online) metadata te bewaren, gebeurt er daarom voorafgaand aan het online plaatsen van 
de data altijd een ad-hoccontrole van de koppelingen naar concepten in de AAT. Dit gebeurt aan de hand van een 
export in een Wordsjabloon, waarin het datamodel van Blendeff staat, mét de achterliggende links naar de AAT, 
maar ook naar andere LOD-bronnen zoals RKDArtists etc. Ondertussen wordt systematisch gewerkt aan het 
opschonen van de metadata in de Werkgroep OpenRefine van het Netwerk Adlib en Axiell Collections.5

Verenigen van thesaurusconcepten uit verschillende bronnen: Collectie wetenschappelijke 
collecties & erfgoed

In CollectiveAccess is de AAT rechtstreeks gekoppeld aan de AAT-API. Op die manier is men er altijd zeker 
dat de meest recente AAT-versie wordt gebruikt. De AAT is een erg handig middel bij het eenduidig ont-
sluiten van de collectie (de basisregistratie gebeurt uitsluitend door jobstudenten), bij het identificeren van 
objecten en voor de vindbaarheid en uitwisselbaarheid in de online catalogus.

Ook voor deze collecties ontbreken soms de concepten in de AAT. Het gaat onder meer over collecties van 
wetenschappelijke meetinstrumenten zoals voor natuurkunde en de verzameling prehistorie. Als tijdelijke op-
lossing voor de collectie prehistorie werd ervoor geopteerd om de thesaurus van het Gallo-Romeins Museum 
te importeren in CollectiveAccess. Deze thesaurus is complementair aan de AAT en wordt gebruikt als er in 
de AAT geen concept voorhanden is. 

Tot begin mei 2022 was er daarnaast een probleem van de meervouds- en enkelvoudsvormen: in de online cata-
logus Blendeff wordt de enkelvoudsvorm gehanteerd, terwijl de AAT-concepten als preferred term altijd de meer-
voudsvorm hanteren. In juni 2022 werd dit probleem opgelost: er werd in CollectiveAccess een rechtstreekse 
link gelegd naar de AAT voor het concept in het enkelvoud, die verschijnt rechtstreeks op Blendeff.be.  

4  De AM-MovE thesaurus, een Nederlandstalige versie van de AAT, was een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en de stedelijke musea Antwer-
pen. Ondertussen is de AM-MovE-thesaurus volledig opgegaan in de Getty AAT.

5  Voorheen de Adlib Gebruikersgroep.
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Andere standaarden en authorities in Blendeff.be

Blendeff.be is een online catalogus die data uit verschillende repositories samen-
brengt (aggregates) en doorzoekbaar maakt in één gemeenschappelijk datamodel. 
De AAT is gekoppeld aan de objectnaam en aan het materiaal. Daarnaast – volgens 
het linked data principe – worden ook links gemaakt met RKDArtists,6 VIAF,7 
Odis,8 en Wikidata9 voor wat betreft kunstenaarsinformatie. De thesaurus ontwik-
keld door Onroerend Erfgoed wordt gebruikt in het veld ‘Periode’. Er zijn ook links 
naar GeoNames en Wikidata die de informatie over de Locatie/Iconografie 
verrijken. Afbeeldingen kunnen in hoge resolutie getoond worden met de IIIF-
standaard (Universal Viewer). Voor publicaties zijn er links naar LIMO10 of World-
Cat.11 

Bijvoorbeeld: https://blendeff.be/nl/item/ARG27 of https://blendeff.be/nl/item/
PSY00012.

De rol van AAT en andere thesauri in Europeana 
Jolan Wuyts, collections editor, Europeana Engagement Team

Een woordje uitleg over Europeana

Europeana wordt sinds 2008 financieel ondersteund door de EU en heeft als doel cultureel erfgoed uit Europa 
online te ontsluiten. 

 › De databank bevat meer dan 60 miljoen 
objecten uit meer dan 3.500 cultureel- 
erfgoedinstellingen. 

 › Hergebruik is een belangrijke focus: 47 % van 
de collecties zijn in dit opzicht al rechtenvrij, 
72 % van de content is beschikbaar voor een 
of andere vorm van hergebruik. Om herge-
bruik te stimuleren organiseert Europeana 
onder meer de wedstrijd ‘GIF It Up’12 in sa-
menwerking met GIPHY en andere cultureel-
erfgoedplatformen. Content-creators worden 
beloond voor de ontwikkeling van de origi-
neelste gifs met digitaal cultureel erfgoed.

 › Naast het ontsluiten van de collecties maakt 
en toont Europeana verhalen, digitale gale-
rijen en tentoonstellingen, podcasts, zoom-
achtergronden etc. 

6  RKDArtists: thesaurus ontwikkeld door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag.
7  VIAF: Virtual International Authority File.
8  ODIS: Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren.
9  Wikidata: meertalige knowledge graph die gebruikmaakt van technologieën uit het semantische web, zoals RDF-triples.
10  De online bibliotheekdatabank van de KU Leuven.
11  Wereldwijde collectiedatabank voor bibliotheken.
12  Gif It Up, remixen cultural heritage: www.gifitup.net

Blendeff.be is een on-
line catalogus die data uit 
verschillende repositories 
samenbrengt (aggregates) en 
doorzoekbaar maakt in één 
gemeenschappelijk datamo-
del. De AAT is gekoppeld 
aan de objectnaam en aan 
het materiaal.

Willem Van Haecht, Apelles schildert Campaspe, 1630. 
Foto: Mauritshuis, Den Haag.

https://blendeff.be/nl/item/ARG27
https://blendeff.be/nl/item/PSY00012
https://blendeff.be/nl/item/PSY00012
http://www.gifitup.net
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 › Europeana beschikt over een heel uitgebreide API-suite: elke instelling, ontwikkelaar of onderzoeker kan 
gebruikmaken van de open data. Uitwisselbaarheid en ground truth (‘ware’) gegevens worden hoog in het 
vaandel gedragen. Daarnaast publiceert Europeana een RDF-triple store waardoor Europeana semantisch 
kan doorzocht worden.

 › Europeana wordt gedragen door een netwerk van instellingen (data providers) en aggregators (vertegen-
woordigen cultureel-erfgoedinstellingen per land of per thema). Op basis van het aantal objecten in Euro-
peana staat België op nr. 10 in de lijst van grootste Europese bijdragers.13 De grootste content deliverers in 
België zijn de Plantentuin van Meise, Catwalkpictures, de Gentse Universiteitsbibliotheek, KIK-IRPA en 
Amsab-ISG. 

Linked Open Data

Het principe van Linked Open Data (LOD) is gebaseerd op de notie dat individuele concepten aan elkaar 
gelinkt kunnen worden – ze worden hiervoor in een bepaald dataformaat gepubliceerd – zodat ze meer be-
tekenis en detail krijgen. Het Europeana Data Model (EDM) dat wordt gebruikt om data te representeren in 
Europeana laat toe om concepten te linken met contextuele thesauri die beschikbaar zijn als LOD. De voorde-
len van LOD kunnen als volgt samengevat worden:

 › Objecten zijn veel makkelijker vindbaar in de zee van data. Daardoor worden ze aantoonbaar meer bekeken 
en hergebruikt.

 › Automatische vertaling wordt mogelijk.
 › Er worden betekenisvolle links gelegd tussen objecten.
 › Computerleesbaarheid: snellere integraties, ondersteuning van bv. machine learning-technologieën.
 › Automatische curatie van online collecties wordt mogelijk, terwijl voorheen enkel manueel gecureerde ten-

toonstellingen mogelijk waren die vaak eerder algemeen bleven (bv. rond archeologie). 
 
Europeana verbindt met verschillende thesauri,14 zoals de AAT, Thesaurus Geographic Names (TGN) of 
Iconclass. Wikidata wordt vaak als spilthesaurus gehanteerd: een link naar Wikidata leidt automatisch naar 
andere links die in Wikidata zijn toegevoegd. Als de thesaurus die in een organisatie gebruikt wordt niet in de 
lijst staat, is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor dereferencing, mits aan de gestelde voorwaarden 
voldaan wordt (concepten moeten bijvoorbeeld gepresenteerd kunnen worden in een URI-structuur). Onge-
veer 1,5 miljoen objecten zijn beschreven met LOD-concepten. Content uit België wordt bv. gelinkt aan de 
Europeana Fashion thesaurus, LinBi (botanisch vocabularium) en de Getty AAT (o.a. vanuit Erfgoedplus). 

Diversiteit, inclusiviteit en dekolonisatie

Sinds 2020 is er in Europeana veel meer aandacht voor diversiteit, dekoloniseren en inclusie. Om dit thema te 
behandelen werden de interne Diversity en Inclusion Cross-teams en de externe Diversity & Inclusion Task 
Force15 opgericht. Het is een werk van lange adem en er is net begonnen met het doorlichten van de Europe-
ana-collecties om termen en content te identificeren die mogelijk racistisch, koloniaal, seksistisch of op een 
andere manier gedateerd is. Dit jaar begint er een doortastende doorlichting door de Europeana aggregators. 
Een warme oproep aan iedereen die hiervoor geïnteresseerd is: op de site van Europeana Pro16 kan u zich 
opgeven voor de open werkgroep rond dit thema. Iedereen kan deelnemen! 
 
 

13  Europeana’s statistiekenpagina: https://metis-statistics.europeana.eu/en/data/country 
14  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BoDNolkcp_qfvVShdOZyGcf61XslcwKF2MdGcjgYs20/edit#gid=0 
15  https://pro.europeana.eu/project/diversity-and-inclusion-task-force 
16  https://pro.europeana.eu/tags/diversity-and-inclusion 

https://metis-statistics.europeana.eu/en/data/country
https://pro.europeana.eu/project/diversity-and-inclusion-task-force
https://pro.europeana.eu/tags/diversity-and-inclusion
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Anet: integratie van de AAT in de bibliotheek van de UA 
Karen Andree, datamanager ‘Kunst op de campus’ bij UAntwerpen en lid van de AAT-Ned redactie

Standaardthesauri zijn nodig!

Enkele bedenkingen bij de nood aan een standaardthesaurus en een warme oproep:

 › Er is een tekort aan thesauruskennis bij collectieregistratie. Velen weten niet wat hun visie en digitale stra-
tegie is, noch hoe ze het moeten aanpakken.

 › Er is weinig structurele participatie aan standaarden, ze worden meestal enkel passief gebruikt. Men 
spreekt te snel over ‘externe’ thesauri, terwijl het de erfgoedsector zelf is die deze thesauri aanvult.

 › Een trefwoord is niet zo onschuldig als het lijkt! Het legt immers een betekenis vast.
 › De AAT kan gebruikt worden voor de meeste basismetadata rond kunst en erfgoed.
 › Een standaardthesaurus komt vaak niet overeen met het idee van de registrator. Dus kiest men (te) gemak-

kelijk voor de snelle oplossing, met name een parallelle thesaurus of schaduwtrefwoorden. Zo ontstaat veel 
vervuiling. Participatie kan dit fenomeen verbeteren.

 
Sta er eens bij stil: wie maakt die standaarden? Het gaat om een redelijk intensief men-
senwerk. De overheid en de erfgoedinstellingen kijken wat naar elkaar en Vlaanderen 
surft mee op jarenlange investeringen vanuit Nederland voor ‘Bureau AAT’ van RKD. 
De erfgoedsector kan zelf meewerken aan de ontwikkeling van de standaarden door 
mandaten te geven aan specialisten die hieraan tijd kunnen besteden en nieuwe concep-
ten voor te stellen of te verbeteren. 

Ook de Belgische overheden zouden meer kunnen doen rond ondersteuning, stroomlijning, opleiding e.d. De 
OSLO-standaard promoot wel het gebruik van de AAT, maar er is geen steun vanuit de Vlaamse overheid om 
de Nederlandstalige AAT te blijven verbeteren en vertalen.

Anet

Anet17 is het wetenschappelijk bibliotheeknetwerk van de Universiteit Antwerpen dat gebruikt wordt voor de 
bibliotheek, erfgoed- & kunstcollecties en het archief. De onderliggende software is Brocade. Externe biblio-
theken kunnen ook een licentie aanschaffen. Anet heeft een eigen AAT-werkgroep, met vertegenwoordiging 
van de partnerbibliotheken met focus op kunst en erfgoed, waar ook expertise in databeheer wordt gedeeld.

Het is een zeer intensief werk om het onderwerp van een publicatie goed 
te beschrijven met onderwerpstrefwoorden. Hiervoor wordt bij de Anet-
standaard gebruikgemaakt van de AAT en werd er een goede workflow 
uitgewerkt voor de integratie van Anet in de Getty AAT. In de software 
Brocade bestaat een ‘parallelle’ AAT; dit is een geïntegreerde kopie van de 
Getty-AAT. In deze AAT kunnen aanpassingen gedaan worden die nodig 
blijken bij catalogisering, deze worden gemarkeerd voor opvolging door de 
Anet-werkgroep. Vier keer per jaar komt de Anet-AAT-werkgroep samen 
om de markeringen te bespreken. Feedback wordt vervolgens naar Getty 
gestuurd en de aanpassingen komen in de officiële AAT terecht. Jaarlijks 
wordt de AAT opnieuw ingeladen in Anet/Brocade. 

17  https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/anet 
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https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/anet/


Verslag  studiedag art & architecture thesaurus®    ■   10

Daarnaast is het ook mogelijk om nieuwe metadata toe te voegen aan de Getty AAT in Anet/Brocade. Een 
aantal voorbeelden:

 › verkeerde vertaling van ‘brutalism’ – Art Brut;
 › verouderde definitie van ‘studiokeramiek’, niet enkel 20e-eeuws meer;
 › nuancering van de betekenis van ‘schilderachtig’ doorheen de tijd;
 › nieuw concept ‘dekoloniseren’ toegevoegd.

 
In de Anet-bibliotheekcatalogus18 kan men publicaties opzoeken a.d.h.v. een AAT-zoekboom. De definitie van 
trefwoorden is daar ook terug te vinden, zodat men gerichter kan zoeken aan de hand van de scope notes.

Door de AAT te integreren in de werking van Anet treedt er heel weinig vervuiling op in de thesaurus en kan 
iedereen er toch vlot mee aan de slag!

AAT als basis voor reconciliatie: de Collectie van de Gentenaar & de 
OSLO-standaard 
Olivier d’Huynslager, hoofd digitaal, Design Museum Gent

De Collectie van de Gentenaar: context

Het platform Collectie van de Gentenaar19 
(afk.: CoGent), ondersteund door de Europe-
se subsidielijn Urban Innovative Actions, wil 
de sociale cohesie en inclusie bevorderen tus-
sen burgers en erfgoedorganisaties en tussen 
musea en archieven onderling. Het project 
kwam tot stand vanuit de stedelijke nood-
zaak om praktijken en basisinfrastructuur 
te delen en om gedeelde standaarden toe 
te passen. De verbindende basis tussen de 
verschillende organisaties is de gezamenlijke 
registratie van collecties in de CMS Adlib/
Axiell Collections. 

Ook in de visienota van Vlaams minister van 
Cultuur Jan Jambon wordt veel belang gehecht aan digitalisering in cultureel-erfgoedinstellingen. De vereisten 
voor projecten die worden ingediend binnen de projectcall ‘Inhaalbeweging digitale collectiedata’ vermelden 
expliciet het open en zichtbaar maken en het valoriseren van collecties, alsook het verbinden van organisaties 
door het gebruik van dezelfde standaarden. 
 
 
 
 
 
 

18  Partnerbibliotheken hebben naast de UA-catalogus (https://anet.uantwerpen.be/desktop/uantwerpen) meestal nog een eigen catalogus, bv. https://
anet.be/desktop/rub.

19  https://www.collectie.gent

Cogent-box.  
Foto: Collectie van de Gentenaar

https://anet.uantwerpen.be/desktop/uantwerpen
https://anet.be/desktop/rub
https://anet.be/desktop/rub
https://www.collectie.gent/
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OSLO

In het voorjaar van 2022 werd het Vlaamse Datanutsbedrijf20 opgericht, waar data uit verschillende bronnen 
worden opgeslagen en gedeeld in dataspaces. De bedoeling is dat data via het Vlaamse Datanutsbedrijf vlot-
ter kunnen doorstromen naar verschillende domeinen en actoren en op deze manier een meerwaarde kunnen 
genereren voor de samenleving en de economie. Binnen het principe van zo’n dataspace krijgen open stan-
daarden, zoals de OSLO-applicatieprofielen,21 een belangrijke rol. 

OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) ontwikkelt applicatieprofielen gebaseerd op bestaande 
standaarden voor het eenvoudig uitwisselen van data die beheerd worden door verschillende organisaties, 
domeinen en systemen. Een voorbeeld van zo’n open standaard is het traject om de structuur van LDES 
(Linked Data Event Streams) te stroomlijnen. CoGent maakt gebruik van de LDES-specificatie, ontwikkeld 
door Imec-IDLab-UGent, met de bedoeling om sneller door collecties te kunnen zoeken maar tevens ook de 
dienstverlening voor het repliceren van de ontsloten data in verschillende systemen te optimaliseren. Vertrek-
punt voor de adoptie van deze specificatie is ervoor te zorgen dat de ground truth zo dicht mogelijk bij de bron 
wordt gehouden. De LDES legt hiervoor de focus op synchronisatie en publicatie bij de bron. Op dit niveau 
worden dus geen data opnieuw geïndexeerd of specifieke queries ontworpen. Dankzij de LDES is het mogelijk 
om verschillende versies van een object doorheen de tijd te verbinden, zoals een moderne kunstinstallatie op 
verschillende tentoonstellingen of een performance. Alle versies ervan zijn aan hetzelfde concept gelinkt.

Linked Open Data in CoGent

De vraag rijst wat organisaties samen kunnen doen en wat niet m.b.t. Linked Open Data. Een belangrijk 
struikelblok is dat de erfgoedsector de betekenis van bepaalde velden in een databank nog steeds verschil-
lend interpreteert, alhoewel er voor collectieregistratie ook al standaarden en invulinstructies bestaan. In 
het CoGent-project is uiteindelijk gekozen voor reconciliatie in plaats van uniformisering. Dit betekent dat er 
gebruik wordt gemaakt van bestaande data en interfaces. 

De online bezoekers van het CoGent-platform kunnen op trefwoorden zoeken, maar deelnemende instel-
lingen zijn niet verplicht om allemaal dezelfde termen te gebruiken. De data die in de LDES terechtkomen 
moeten daarom correct zijn. Dit betekent dat het belangrijk is om:

 › data ‘op te kuisen’;
 › data te aligneren met het Invulboek Objecten;22

 › in te zetten op de digitale maturiteit van de instelling.
 
Op het vlak van de ontwikkeling en het gebruik van standaarden heeft de erfgoedsector in Vlaanderen al vele 
jaren goed werk geleverd, bijvoorbeeld binnen ErfgoedPlus, MovE, CEST en ErfgoedInzicht. De sector mag 
hier best trots op zijn!

 
 
 
 
 
 

20  https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/het-vlaams-datanutsbedrijf 
21  https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/oslo
22  https://meemoo.be/nl/projecten/invulboek-objecten

https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/het-vlaams-datanutsbedrijf
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/oslo
https://meemoo.be/nl/projecten/invulboek-objecten
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Workflow databeheer CoGent

1. Interne valorisatie

De nadruk voor interne valorisatie ligt op complementariteit: dit betekent dat de focus ligt op de kerntaken 
van de culturele instellingen. Zo gebruikt het Design Museum Gent de beschrijving van kunstenaar Hannes 
Van Severen, die zich in de database van Kunstenpunt bevindt. Deze workflow blijft behouden.

2. Belang van afstemming

Er werd door CoGent een data intervention team opgericht dat de inhoudelijke registratie bijstuurt (data 
cleaning) en ook de technische metadata gekoppeld aan de beelden stroomlijnt (hier duurt het soms lang om 
de rechten te klaren). Er werd i.h.k.v. het project ook een data management plan geschreven. Daarnaast werd 
een cultural data lab ingericht dat workshops, disseminatiemomenten en handleidingen voor het opkuisen van 
data of het klaren van rechten, best practices etc. publiek maakt. 

Het data intervention team reconcilieert (of mapped) de metadata van de instellingen vervolgens met de Getty 
Vocabularies, RKD en Wikidata. De objectnamen, categorieën en materialen worden gelinkt aan de AAT, 
aangevuld met Wikidata en de Fashion Thesaurus (Modemuseum in Antwerpen). De plaatsnamen en regio’s 
worden gelinkt aan de Thesaurus Geographic Names, aangevuld met de Inventaris Onroerend Erfgoed, 
Wikidata en Geonames. Voor personen en organisaties wordt ‘gemapped’ met de Union List of Artist Names, 
aangevuld met open data gepubliceerd door het RKD, Kunstenpunt en Wikidata.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat men correct naar de terminologie-
standaard moet verwijzen. Het is niet nuttig om de link te leggen naar de 
human readable page (of de pagina op de website); verwijs in plaats daarvan 
naar de semantische weergave van het concept (de machine readable page), 
omdat de data dan kunnen gelezen worden in een SPARQL-endpoint.

Ten slotte bestaat er ook een CoGent toolkit waar de ontwikkelde standaar-
den, tools en technologieën te vinden zijn, via Github / Gitbooks.23

 
3. Externe valorisatie

Voor de externe valorisatie zet CoGent in 
op de input van de burger. Door middel 
van crowdsourcing kunnen online bezoekers 
de data verrijken: zij kunnen zowel ob-
jecten als metadata toevoegen, de zoge-
naamde ‘zesde collectie’. Er wordt gewerkt 
met gecontroleerde lijsten die gekoppeld 
worden met de vijf andere collecties. Deze 
toepassing zal beschikbaar zijn in juli 2022. 
 
 
 
 

23  Gitbook OSLO implementatie: https://app.gitbook.com/o/-MaDy7qNCF9HTgoNJPP6/s/-MM0ROdUSrqm3LwXDs57. Github API-Documentatie en 
tooling; https://github.com/CoGhent/api-docs-tooling/wiki/TOOLING. Invulboek CoGhent; https://coghent.gitbook.io/invulboek.

 Het is niet nuttig om de link te 
leggen naar de human readable 
page (of de pagina op de website); 
verwijs in plaats daarvan naar de 
semantische weergave van het con-
cept (de machine readable page), 
omdat de data dan kunnen gelezen 
worden in een SPARQL-endpoint.

Danielle Verbueken

https://app.gitbook.com/o/-MaDy7qNCF9HTgoNJPP6/s/-MM0ROdUSrqm3LwXDs57/
https://github.com/CoGhent/api-docs-tooling/wiki/TOOLING
https://coghent.gitbook.io/invulboek/
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Het Termennetwerk en het belang van termen 
Bob Coret, projectleider Netwerk Digitaal Erfgoed: Bruikbaar, Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)24 is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse erfgoedinstellingen 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Koninklijke Biblio-
theek etc.). Het voert de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed uit om erfgoed zichtbaar, bruikbaar en houdbaar 
te maken. 

Het Termennetwerk25 is een technisch hulpmiddel dat in dit kader  
ontwikkeld werd, met als doel om verschillende terminologiebronnen 
(personen, plaatsen, onderwerpen, gebeurtenissen …) beter bruikbaar te 
maken voor dataleveranciers (bv. Adlib/Axiell Collections). Leveranciers 
moesten voorheen voor elke terminologiebron een nieuwe koppeling 
inbouwen. Dat is best tijdrovend en technisch uitdagend. Dit wordt 
allemaal opgelost met het Termennetwerk.

SKOS26 is de uniforme taal waarmee een registratiesysteem het Termennetwerk aanspreekt. Er moet dus 
slechts één keer een koppeling worden gebouwd via GraphQL. Verschillende softwareleveranciers hebben dat 
ondertussen gedaan. Zo krijgen de gebruikers van dat registratiesysteem (Atlantis, Memorix, Axiell Collecti-
ons, Omeka-S, SOLID-CRS en Kleksi) automatisch toegang tot een omvangrijke lijst van terminologiebron-
nen. Er kunnen bovendien extra bronnen worden toegevoegd op voorwaarde dat de gewenste terminologie-
bron beschikbaar is via een SPARQL-endpoint. 

Ondertussen bevat het Termennetwerk een hele reeks thesauri, zoals RKDArtists, AAT, Adamlink – Straten 
in Amsterdam en WO2-thesaurus. Heeft uw leverancier nog geen koppeling met het Termennetwerk? Dan 
kan u het Termennetwerk ook bevragen via de webinterface. U kan kiezen in welke bronnen u wil zoeken. 
Vervolgens kopieert u zelf de URI van de gewenste term naar uw collectiemanagementsysteem (als er een 
integratie is, dan gebeurt dit automatisch). Het is ook mogelijk om de bestaande data in het Termennetwerk te 
verrijken met open source tools zoals OpenRefine.

Er is ook een SPARQL-endpoint van het Termennetwerk gepubliceerd waar u full text-searches kan uitvoe-
ren, maar deze vraagt nog wel om verdere standaardisatie, dit verloopt nog niet heel vlot.      

Het Termennetwerk is dus een universele zoekapplicatie op basis van open standaarden. De applicatie bewijst 
dat het federatief of gemeenschappelijk bevragen van verscheidene linked data bronnen goed werkt. De bron-
nen die onderling gelinkt zijn kan men terugvinden in het NDE-datasetregister. Er zal ook nog een knowledge 
graph ontwikkeld worden voor de verbonden erfgoedorganisaties.

 

24  https://netwerkdigitaalerfgoed.nl 
25  https://termennetwerk.netwerkdigitaalerfgoed.nl
26  https://www.w3.org/TR/skos-primer
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Iconclass & artificiële intelligentie 
Nikolay Banar, UAntwerpen

Deze presentatie schetst kort twee casestudies met Iconclass uit recent onderzoek. 

Wat is Iconclass?

Iconclass27 is een meertalig iconografisch classificatiesysteem om onderwerpen in de kunst uniform te be-
schrijven. Het bevat 28.000 definities en 14.000 trefwoorden. Iconclass bestaat uit een hiërarchie van unieke 
codes om mensen, objecten of gebeurtenissen te encoderen, bv. 11F25 – David Communicating with God. Een 
Iconclasscode begint met getallen van 0 tot 9 die de 10 belangrijkste categorieën voorstellen: (0) abstracte 
kunst; (1-5) algemene onderwerpen; (6) geschiedenis; (7) de Bijbel; (8) literatuur; (9) klassieke mythologie en 
antieke geschiedenis. De Iconclasscode kan op drie manieren verder gespecifieerd worden: door een cijfer of 
letter toe te voegen, door tussen haakjes een extra woord toe te voegen of door tussen haakjes een plus-teken 
en extra code toe te voegen. 

Iconclasscodes hebben recent de aandacht  
getrokken van de AI-community omdat ze: 

 › AI-modellen kunnen helpen om automatisch 
kunstwerken te beschrijven of te analyseren;

 › een bron van kennis kunnen zijn voor AI-mo-
dellen (bv. voor automatische vertalingen).

 
Studie 1: Multi-modal Retrieval of Iconclass 
Codes28

De onderzoeksvraag in deze studie was: kan Icon-
class helpen om AI-modellen van kunstwerken 
te laten beschrijven? Datasets met kunstwerken 
bestaan uit beelden én uit metadata, dit noemt 
men multimodale data. In dit onderzoek worden 
beide geëxploiteerd.

Het toekennen van Iconclasscodes is best uit-
dagend voor mensen, een zekere iconografische 
expertise is vereist en het is ook een tijdrovende 
bezigheid. Het is ook best uitdagend voor compu-
ters, omdat er zoveel Iconclasscodes zijn.

 

27  https://iconclass.org
28  N. Banar, W. Daelemans, M. Kestemont, ‘Multi-Model Label Retrieval for the Visual Arts’, in: Proceedings of the 13th International Conference on 

Agents and Artificial Intelligence - Volume 1: ARTIDIGH, 622-629, 2021, Vienna, Austria.

Venus treurt over de dood van Adonis, Philips Galle, naar 
Anthonie Blocklandt, ca. 1577 - ca. 1581. Collectie: Rijks-
museum, inv.nr. RP-P-OB-6630. Foto: Rijksstudio, CC0, 
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.114791
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Er werden twee datasets gekozen om het model te trainen:

 › een eerste dataset bestaat uit een export van ca. 26.000 unieke objecten uit de databank van de RKD, inclu-
sief een foto, een Nederlandstalige titel, een Engelstalige titel en de Iconclasscode; 

 › een tweede dataset van 2.000 objecten komt uit het Rijksmuseum in Amsterdam en bestaat uit een Neder-
landstalige titel en een foto.

 
Deze datasets worden getest op automatische matching met Iconclasscodes d.m.v. een uitbreiding van de 
self-attention embeddings (SAEM)29 architectuur: deze architectuur maakt het mogelijk om een cross-modale 
matching te doen (beeld -- tekst) en geeft een gelijkenisscore (similarity score) tussen een beeld en een tekst. 
SAEM bestaat uit twee takken: één waar beelden worden verwerkt, en één waar tekstuele informatie wordt 
verwerkt. In dit onderzoek worden beide takken gecombineerd om op die manier een multimodale verwer-
king van informatie te bekomen (titels en beelden). 

De Object Detector identificeert verschillende markante gebieden (salient regions) op de foto. Vervolgens wordt 
de titel van het werk geanalyseerd. Zowel de beelden als de titels worden automatisch gematcht met Iconclass. 
Het beste AI-model geeft ten slotte tien opties als resultaat, waaronder mogelijks het correcte Iconclasslabel 
(de ground truth).

De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend, alhoewel er een redelijke foutmarge in de matching 
bestaat. Eerst en vooral blijken tekstuele eigenschappen erg nuttig te zijn, daarbij rekening houdend dat het 
model beter werkt naarmate er meer bronnen zijn. Cross-modale matching (dus tussen beeld en tekst) werkt 
minder goed dan unimodale matching (tussen verschillende tekstbronnen, hier de titels). Meertalige matching 
(Engels-Nederlands) geeft even goede resultaten als eentalige matching (Engels-Engels), de lokale taal volstaat 
dus.

Er is meer onderzoek nodig: in dit onderzoek werd niet getest met de volledige diepte van de Iconclasscodes 
en ook de datasets waren te klein om het AI-model verder te trainen. Op nieuwe datasets presteert het voor-
gestelde framework ook minder goed.

Studie 2: Neural Machine Translation of Artwork Titles using Iconclass Codes30

Een tweede onderzoeksvraag luidt: kan men, door middel van neural machine translation, informatie uit Icon-
class gebruiken om de vertaling van titels van kunstwerken te verbeteren? In deze studie worden oorspronke-
lijke titels samengevoegd met Iconclassdefinities (concatenation). 

Stel dat de manueel ingevoerde titel van een kunstwerk is: ‘Ceres bespot door Stellio’ (dit is de bron of de 
source). Het doel of de target van deze titel in Iconclass – volgens de Iconclasscode 92M132 – is: Mocking 
of Ceres by Stellio (Metamorphoses 5: 446-461). De Engelstalige definitie in Iconclass is: a little boy (Abas, 
Ascalabus, or Stellio) laughs at Ceres, because she drinks too avidly while she is resting at an old woman’s house. De 
concatenation (letterlijk: samenvoeging) gebeurt hier tussen de bron (txs) en de Engelstalige definitie (txs). 

29 Wu, S. Wang, G. Song en Q. Huang, (2019a), ‘Learning fragment self-attention embeddings for image-text matching’, in: Proceedings of the 27th 
ACM International Conference on Multimedia, pages 2088–2096.

30  N. Banar, W. Daelemans, M. Kestemont, ‘Neural Machine Translation of Artwork Titles Using Iconclass Codes’, in: Proceedings of LaTeCH-CLfL 
2020, pp. 42–51, Barcelona, Spain, 2020, pp. 42-51.
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De conclusies van dit onderzoek zijn de volgende:

 › het verrijken van de brontitels (de manueel ingevoerde titels) met Iconclass-
definities verbetert duidelijk de kwaliteit van de vertaling;

 › het model kan named entities (dus bestaande objecten zoals personen of ob-
jecten) herkennen in het samengevoegde of verrijkte deel als deze afwezig is 
in de titel en het voegt deze automatisch toe aan de vertaling;

 › de verrijking verbetert ook de lexicale aspecten van de vertaling, waardoor er 
nuttige semantische informatie wordt gegeven in geval er weinig context is;

 › het model herkent ook juiste vertalingen in het samengevoegde deel en kan 
deze automatisch integreren in de nieuwe vertaling.

 
Ook hier moet men voorzichtig zijn met de resultaten: de hiërarchische structuur werd in dit model niet mee-
genomen en het is ook nog onduidelijk of deze aanpak werkt voor andere metadata (niet enkel de titel). 

Vesper: AAT-onderwerpsontsluiting in wetenschappelijke bibliotheken 
Arne Wossink, databeheerder bij RKD en lid van de AAT-Ned redactie

Tot voor enkele jaren engageerde het RKD zich sterk voor de vertaling van Engelse AAT-termen naar het 
Nederlands. Dat wordt nu niet meer op die manier voortgezet. Het RKD onderhield ook een online browser 
voor de Nederlandstalige AAT. Deze browser is offline gehaald omdat hij verouderd was en niet meer gemo-
derniseerd kon worden. In plaats hiervan kan de AAT via het Termennetwerk doorzocht worden. (Mede) op 
verzoek van het RKD is de functionaliteit van het Termennetwerk ook enigszins aangepast om het doorzoeken 
van de AAT te vergemakkelijken. 

Het RKD beheert zelf veel kunsthistorische collecties en documentatie. Voor de ontsluiting hiervan wordt op 
verschillende – niet altijd even zichtbare plaatsen – gebruikgemaakt van de RKDThesaurus. Deze is deels 
gekoppeld aan de AAT, waarbij over het algemeen gesteld kan worden dat hoe dieper het niveau van de term, 
hoe groter de kans dat je geen match hebt met de AAT. Er wordt wel continu gewerkt aan een verdere her-
structurering van de RKDThesaurus, waarbij ernaar wordt gestreefd om deze qua structuur zoveel mogelijk 
op de AAT aan te laten sluiten, en ook zoveel mogelijk termen te matchen met de AAT of andere externe 
bronnen zoals Wikidata. Dit ombouwen is echter een intensief en langdurig proces. 

In 2020 leverde het RKD een bijdrage aan de door Anet ontwikkelde 
applicatie Vesper. Vesper is een platform voor de uitwisseling van biblio-
grafische gegevens met behulp van de AAT. Het is een specifieke tool voor 
bibliotheken. Vesper is ontwikkeld om te bekijken welke trefwoorden je 
gebruikt en hoe deze matchen met trefwoorden die andere bibliotheken 
aan eenzelfde publicatie hebben gegeven. U kiest zelf of u die vervolgens 
ook wil toevoegen. Er bestaat een eenvoudig zoekformulier om de tool te 
gebruiken.31

Als er gekeken wordt naar het aantal trefwoorden dat gegeven wordt in 
publicaties van het RKD en in Anet, merken we dat er een vrij gelijkaardige hoeveelheid trefwoorden per 
publicatie wordt gegeven (die hierover niet afstemmen). Maar de trefwoorden die worden toegekend voor een 
specifieke publicatie zijn zelden dezelfde. De redenen kunnen divers zijn:

 › De AAT heeft een erg diepe hiërarchie. Soms kiezen we een ander hiërarchisch niveau, in meer of minder 
detail, maar zijn de concepten wel aan elkaar gelinkt.

31  https://anet.be/aat/vesper.phtml

het verrijken van de 
brontitels (de manueel 
ingevoerde titels) met 
Iconclassdefinities verbe-
tert duidelijk de kwali-
teit van de vertaling.

Vesper is een platform voor de uitwis-
seling van bibliografische gegevens 
met behulp van de AAT. Het is een 
specifieke tool voor bibliotheken. 
Vesper is ontwikkeld om te bekijken 
welke trefwoorden je gebruikt en hoe 
deze matchen met trefwoorden die 
andere bibliotheken aan eenzelfde 
publicatie hebben gegeven. 
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 › Verschillende keuzes in hoofd- en bijzaak van een publicatie.
 › Er zijn zoveel termen in de AAT, die soms echt op elkaar lijken en toch niet hetzelfde zijn. Bv. patronage/

kunstpatronaat vs. patrons/begunstigers. Beide hebben wel een gelijkwaardige beschrijving.

Terminologie in het Rijksmuseum. Een frisse blik op verouderde 
terminologie 
Bas Nederveen, informatiespecialist, Rijksmuseum

Vanuit zijn expertise rond standaarden, terminologie en collectie-
registratie neemt Bas deel aan de terminologiewerkgroep van het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Deze werkgroep gaat over het gebruik 
van correcte termen in de collectiedatabase, het beschrijven vanuit 
meerdere perspectieven en het belang van woorden in een bepaalde 
context. Dit is een kritische en zorgvuldige activiteit omdat er geen 
algemene regels zijn, het is steeds maatwerk. 

Hoeveel links zijn er met de AAT in het collectiebeheersysteem van 
het Rijksmuseum? 

 › 52 % AAT voor materialen;
 › 34 % voor technieken;
 › 67 % voor objectnamen.

 
Bepaalde verouderde termen zouden vervangen moeten worden. 
Over welke termen gaat het?

 › termen die niet door de groep zelf zijn bedacht (bv. bosjesman, 
eskimo of indiaan);

 › termen die van oorsprong een negatieve betekenis hebben (bv. 
hottentot, mongool of ketter);

 › termen die in de loop der tijd een negatieve betekenis hebben  
gekregen (bv. zigeuner, allochtoon, slaaf, (doof )stomme, herma-
frodiet);

 › termen die zijn ontstaan vanuit een eurocentrisch perspectief (bv. 
inboorling, inlander, de oosterling, primitief, exotisch).

 
Enkele typische voorbeelden van verouderde terminologie zijn te 
vinden in de Rijksstudio.32 Maar het gaat ook breder. Zo werden na 
reacties van het publiek volgende termen in objectbeschrijvingen 
herbekeken: 

 › Dirk Hartoch ‘ontdekt’ de Australische Westkust.
 › De familie Schuster was ‘succesvol’ als plantage-eigenaar. 
 › Portret kroonprins Friedrich Christian: aanvankelijk werden en-

kel zijn naam, functie en afkomst vermeld in de beschrijving. Het 
portret verhult zijn fysieke beperking, die toch ook deel uitmaakt 
van zijn levensverhaal. 

32  https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/20160--rijksmuseum/verzamelingen/terminologie?ii=10&p=0 

Isabella, Simon Maris, ca. 1906. Collectie: 
Rijksmuseum, inv.nr. SK-A-2931. Foto: Rijks-
studio, CC0, http://hdl.handle.net/10934/
RM0001.COLLECT.9468.

“In 1922 werd het schilderij in de collectie opge-
nomen als onderdeel van het legaat van Andries 
van Wezel. Het werd in het jaarverslag van dat jaar 
omschreven als “Indisch type; Oostersch meisje 
zittend in een fauteuil”. In 1976 kreeg het schilderij 
in de bestandscatalogus de titel ‘Negerinnetje’. Deze 
omschrijving kwam vervolgens in 2015 in opspraak 
en was aanleiding voor een maatschappelijk debat 
over terminologie. De werkgroep terminologie van 
het Rijksmuseum besloot daarop de titel te wijzigen 
naar het meer neutrale ‘Jonge vrouw met waaier’ 
en tegelijk werd een zoektocht naar de identiteit van 
het geportretteerde meisje gestart. In 2020 werd 
een laatste wijziging aan de titel aangebracht. Lang 
werd gedacht dat schilder Simon Maris het werk 
zelf nooit een titel had gegeven. Gevonden docu-
menten en foto’s in Maris’ familiearchief bewijzen 
het tegendeel en identificeren de geportretteerde als 
‘Isabella’. De foto’s tonen een jong meisje van on-
geveer 12 jaar oud, die ca. 1906 in Maris’ atelier op 
de Keizersgracht 489 te Amsterdam, poseerde voor 
haar portret. We zijn nog op zoek naar Isabella’s 
achternaam, wat nog meer gegevens over haar zou 
kunnen opleveren.” (Bron: Rijksmuseum)

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/20160--rijksmuseum/verzamelingen/terminologie?ii=10&p=0
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Het Rijksmuseum wil kunst beschrijven vanuit multiperspectiviteit 
en het eurocentrisme doorbreken. Maar soms is de blik van exter-
nen nodig om op verouderde terminologie te wijzen.

Het gebruik van open data overstijgt gemakkelijk het aantal fysieke 
bezoekers in het museum en het aantal websitebezoekers. Zo werd 
de Indonesische Wikipedia-pagina over Diponegoro, waarop een 
schilderij uit de Rijksmuseumcollectie wordt gebruikt, in 2018 
480.000 keer bekeken. 

Welke termen vervangen we en waardoor? Dat is niet altijd zo 
helder. Per persoon zijn andere interpretaties mogelijk en wie weet 
kijkt men er in de toekomst weer heel anders tegenaan.

Werkproces voor het aanpassen van verouderde termen

1. Kies een term, bij voorkeur aansluitend bij een lopend project.
2. Voer onderzoek uit: raadpleeg literatuur, externe specialisten 

en mensen uit de betreffende bevolkingsgroep/belangengroep.
3. Stel alternatieven vast.
4. Pas de beschrijving per object aan, i.s.m. de conservatoren.
5. Voer wijzigingen door in het collectiebeheersysteem. De 

nieuwe term of aanpassing wordt toegevoegd in een nieuw veld, 
de oude term of beschrijving blijft wel bestaan in het systeem. 

6. Stel een schrijfwijzer op en leg het proces vast. Er wordt telkens 
een schrijfwijzer gepubliceerd op het intranet van het Rijksmu-
seum om het bewustzijn over kwetsend taalgebruik onder de 
collega’s te vergroten.

 
Nog enkele voorbeelden van keuzes die gemaakt worden:

 › Geportretteerde mensen: 

1. Neem de naam in de titel op: in deze drie gevallen werden de namen op de achterzijde van het werk te-
ruggevonden.

2. Als de naam niet bekend is, gebruik dan het endoniem (naam die een groep of gemeenschap gebruikt om 
zichzelf aan te duiden).

3. Geografische benaming. Met het aanpassen van termen gaat soms informatie verloren. In die gevallen 
kennen we nieuwe trefwoorden toe om dit verlies op te vangen. 

 › Een stereotype wordt expliciet zo benoemd. Bv. ‘Jongen verkleed als stereotiepe indiaan’.
 
In 2015 kreeg de pers lucht van het project en al snel kwam er een 
storm van reacties die vonden dat we de geschiedenis zouden wit-
wassen of dat wij het beter zouden weten dan de kunstenaar. Maar 
de oude term wordt niet overschreven of gewist: er wordt een 
andere voorkeursterm of -titel toegevoegd. De oude term wordt 
bewaard, bv. als ‘voormalige titel’. En met behulp van de thesaurus 
kan er nog steeds gezocht worden op de niet-voorkeursterm.

Al snel kwam er een storm van reacties 
die vonden dat we de geschiedenis zouden 
witwassen of dat wij het beter zouden 
weten dan de kunstenaar. Maar de oude 
term wordt niet overschreven of gewist: er 
wordt een andere voorkeursterm of -titel 
toegevoegd. 

Berglandschap van Sápmi (Lapland) met Sami, 
Jan Luyken, 1682. Collectie: Rijksmuseum, inv.
nr. RP-P-1896-A-19368-354. Foto: Rijksstudio, 
CC0, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COL-
LECT.142872.

“Lappen – is de door Europeanen opgelegde term 
voor de ‘Sami’, zoals ze zichzelf noemen. Ook 
hanteren zij ‘Sápmi’ in plaats van ‘Lapland’.” (Bron: 
Rijksmuseum)
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Vervolgvragen

 › Er wordt bekeken of deze werkwijze ook in de bibliotheekapplicatie kan toegepast worden, wat weer een 
heel nieuw werkveld is.

 › Wat met verouderde externe terminologiebronnen?  
Momenteel worden sommige verouderde definities uit Iconclass aangepast in ons collectiebeheersysteem 
omdat ze getoond worden op onze website. Iconclass werkt zelf al aan een herwerking van de categorie 
‘Human races, peoples, nationalities’. Zodra deze categorie is aangepast nemen wij de definities van Iconclass 
graag weer over. 

 › Tot nu werden nog geen AAT-termen in de collectie behandeld. Getty zou hier een belangrijke rol in kun-
nen spelen.

 
Lees ook: https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/ons-onderzoek/overkoepelend/terminologie

Getty Vocabularies: Issues Surrounding Unbiased Terminology

Patricia Harpring, managing editor Getty Vocabulary Program, Getty 
Institute

Het Getty is een open en billijke organisatie. We hebben een langetermijnvi-
sie waarin werd vooropgesteld om de Getty Vocabularies steeds meertaliger, 
multicultureler en inclusiever te maken. De focus ligt daarbij op: diversiteit, 
gelijkwaardigheid, toegankelijkheid, onbevooroordeelde en antiracistische 
terminologie. Deze presentatie gaat in op enkele voorbeelden daarvan. We 
hebben ook nog geen pasklare aanpak voor alle (probleem)kwesties, het is 
een work in progress, dat we niet alleen kunnen doen.

We namen ook op in de Vocabulary Guidelines dat men objectief moet 
trachten om te springen met deze taalproblematiek, inclusief een aantal 
aandachtspunten.

Op de website van Getty33 is er meer informatie te vinden over het onder-
werp.

Huidige situatie

Waar staan we momenteel? Enkele feiten op een rij:

 › De Getty Vocabularies (verder ‘GV’) bestaan in verschillende talen: 
Engels, Chinees, Nederlands, Spaans etc.

 › De vertegenwoordigde artiesten in de Union List of Artist Names zijn 
overwegend Europees en Amerikaans; hierin zit nog een sterk historisch 
westers centrisme.

 › Het gebruik van vocabularies situeert zich voor meer dan 50 % in de VS.
 
Deze cijfers willen we absoluut verbeteren. Maar hoe maken we onze 
informatie toegankelijk voor een zeer diverse doelgroep van onderzoekers, 
geïnteresseerden uit het brede publiek en technische ontwikkelaars? 

33  https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/Vocabs_unbiased_terminology.pdf 

Staande Arowak, Gerrit Schouten, 
ca. 1810 - in of voor 1839. Collectie: 
Rijksmuseum, inv.nr. NG-2007-63-H. 
Foto: Rijksstudio, CC0, http://hdl.handle.
net/10934/RM0001.COLLECT.451765. 
“Indiaan – is een door Europeanen 
opgelegde term. Wij spreken over ‘oor-
spronkelijke bewoners van de Amerika’s’ 
of gebruiken een endoniem.” (Bron: 
Rijksmuseum)

https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/ons-onderzoek/overkoepelend/terminologie
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/Vocabs_unbiased_terminology.pdf
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Concrete acties

 › Het Getty heeft een diversiteitsplan opgesteld en een sterk antiracistisch statement.
 › Er bestaan werkgroepen over Afrikaans-Amerikaanse kunst, precolumbiaanse Mexicaanse kunst etc.
 › Er zijn surveys over mogelijk bevooroordeelde terminologie op de Getty websites. 
 › We volgen inzichten op uit gerelateerde disciplines (bibliotheken, archieven, musea, universiteiten, over-

heidsinstanties). Het Getty zelf is immers niet divers genoeg om een standpunt in te nemen.

Voorkeurstermen en niet-voorkeurstermen

De vocabularies zijn al voorzien om niet-voorkeurstermen te beschrijven 
naast de voorkeursterm, indien nodig gedifferentieerd per taalgebied, per 
bijdrager of per gepubliceerde bron. Verouderde termen kunnen worden 
gelabeld met ‘Avoid use’, ‘Loan term’ of ‘Non preferable’. We hebben van-
uit het Getty een potentiële voorbeeldfunctie, maar we moeten opletten 
voor discontinuïteit door verouderde termen te schrappen. De mogelijk-
heid bestaat ook om een datum toe te voegen bij een beslissing of een 
voorstel tot aanpassing.

1. Voorbeelden uit de Art & Architecture Thesaurus:

 › Undocumented immigrants kiezen als voorkeursterm i.p.v. illegal aliens (pejoratief ). Het moeten wel exacte 
synoniemen zijn in de AAT, dit is een verschil met bijvoorbeeld de Library of Congress, waar men de koe-
pelterm noncitizens als voorkeursterm kiest. In de AAT is dit als apart concept opgenomen.

 › Het woord slaves wordt systematisch vervangen door enslaved people.
 › Culturele verschillen: de Maori classificeren steensoorten anders dan de westers-wetenschappelijke taxono-

mie. Hun terminologie is ook opgenomen (zie pounamu).
 › De term waarmee een volk zichzelf aanduidt – ook al is die niet Engelstalig – is de voorkeursterm.  

Bv. Ancestral Puebloan i.p.v. Anasazi.
 › Notitie bij Native American: stand van zaken in verband met het gebruik van deze term en mogelijke, meer 

specifieke alternatieven beschreven. Hopelijk wordt deze groep termen verder geüpdatet door musea in 
samenwerking met experten en vertegenwoordigers van de volkeren in kwestie.

 › Men kan ook de keuze maken om de oorspronkelijke term niet te vertalen naar het Engels, maar het leen-
woord als voorkeursterm in de AAT te selecteren. Bv. chimalxopilli. De bijdrager heeft wel een letterlijke 
Engelse vertaling meegeleverd.

 › Concepten om een genderidentiteit te beschrijven zijn uitgebreid. 

2. Voorbeeld uit CONA: 

 › Hagia Sophia: welke benaming en locatietype hebben de voorkeur? Momenteel kijken we vooral naar de 
meest gebruikte term in de wetenschappelijke literatuur. Via de notities krijgt men meer info over de histo-
rische evolutie om zo de juiste omschrijving te kiezen. 

3. Voorbeelden uit de Thesaurus Geographic Names:

 › De plaatsnaam Alder Spring werd plaatselijk gekozen in plaats van een toponiem met pejoratieve connotatie. 
 › De Engelse benaming van Birrup Peninsula blijft voorlopig de voorkeursterm, maar de naam die de Abori-

ginals eraan geven is opgenomen als alternatief, met taalindicatie.
 › Een plaats kan twee parent terms hebben, zo wordt aangeduid dat Blue Gap zich zowel op het grondgebied 

van de staat Arizona bevindt, als in de (tribale) Navajo Nation.
 

De vocabularies zijn al voorzien om 
niet-voorkeurstermen te beschrijven 
naast de voorkeursterm, indien nodig 
gedifferentieerd per taalgebied, per 
bijdrager of per gepubliceerde bron. 
Verouderde termen kunnen worden 
gelabeld met ‘Avoid use’, ‘Loan term’ 
of ‘Non preferable’. 
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4. Voorbeelden uit de Getty Iconography Authority:

 › Respectvol beschrijven van godheden uit de oudere culturen, in samenspraak met experten en vertegen-
woordigers van de geloofsgemeenschap, indien mogelijk.

 › Verschillende namen voor historische gebeurtenissen, bv. door de koloniale troepen en het gekoloniseerde 
volk. 

5. Voorbeelden uit de Union List of Artist Names:

 › Wat met een nationaliteit die niet meer bestaat, bv. Joegoslavisch? Heeft de persoon een duidelijke voor-
keursterm voor zijn/haar nationaliteit aangegeven? Zo niet, moet er een beslissing worden genomen.

 › Synoniemen aangeven zoals een kunstenaarsnaam (bv. Sōri voor K. Hokusai), een volwassen naam, een 
veranderde naam voor een transgender persoon etc.

 › Evenwicht zoeken tussen persoonlijke privacy en onderzoeksdoeleinden, bv. in het beschrijven van per-
soonlijke kenmerken en connecties van recente of hedendaagse personen. 
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Rondetafelgesprek met de sprekers

Vraag voor Bas Nederveen: is de uitkomst van 
jullie onderzoek ook publiek beschikbaar? Of 
houden jullie dit intern, en waarom?

In principe is onze ‘Schrijfwijzer’ voor intern 
gebruik, maar er is wel veel vraag naar van 
andere organisaties die ermee aan de slag 
willen. Het belangrijkste argument om hem 
vooralsnog niet publiek te publiceren is een 
gebrek aan opmaak, en houdt geen ver-
band met de inhoud. Op de website van het 
Rijksmuseum hebben we een eigen hoekje 
met enkele voorbeelden. We willen wel graag 
meer delen, dus vragen staat vrij.

Vervolgvraag: wat doe je met het tegenargument 
dat een nieuwe titel voor verwarring kan zorgen?

Een van de kritiekpunten die we krijgen is inderdaad: “Je weet het beter dan de kunstenaar zelf”. Aan titels 
die de kunstenaar zelf toekende raken we niet, noch aan titels die fysiek op het object vermeld staan. Maar de 
meeste titels zijn nadien ooit door mensen bedacht en daar zien we dus minder graten in om ze te wijzigen. 
Mensen moeten er natuurlijk aan wennen, maar we laten geen informatie verloren gaan. De oude titels blijven 
bewaard en blijven dus vindbaar.

Vervolgvraag: waar komt het initiatief van het Rijksmuseum vandaan? In hoeverre is het bestuur mee aan boord?

In 2005 kregen we bezoek van een documentairemaakster die de hoofddirecteur van het Rijksmuseum, Wim 
Pijbes, confronteerde met een verouderde term. De directie was dus vanaf dag 1 betrokken en we kregen 
van hen een stevig mandaat. We contacteren ook de conservatoren met onze suggestie tot verandering. Als 
zij toch zouden vasthouden aan de oude term, dan hebben we het mandaat om de knoop zelf door te hakken, 
maar gelukkig is dit bijna nooit het geval.

Vraag voor Jolan Wuyts: hoe vermijden we ‘silo’s’ van Linked Open Data? Is er capacity building vanuit Europeana?

Ja, daar zetten we steeds meer op in. Momenteel wordt een strategie opgesteld voor de komende jaren. Tot 
nu toe waren het eerder ad-hocrichtlijnen. We willen meer gaan inzetten op train-the-trainers. Het Euro-
pese niveau staat vaak letterlijk en figuurlijk te ver af van de lokale en regionale erfgoedspelers, dus willen we 
daarvoor samenwerken met de aggregatoren van Europeana. De Europese Commissie vraagt zeker ook naar 
capacity building, dat is voor hen heel belangrijk. 

Aanvulling door Olivier d’Huynslager: dataspace is een buzzword. Er is meer aandacht voor de decentralisatie 
van informatie dan een tijd geleden. De kip of het ei: publicatie na de aggregatie of aggregatie na publicatie? 
Hoort persoonsgebonden informatie niet thuis in een soort informatiekluizen, zodat mensen zelf kunnen 
beslissen wat ermee gebeurt? Maar lokale instellingen moeten zelf beslissingen kunnen nemen, over bijvoor-
beeld wat de voorkeursterm van een object is. 

Het Getty moet inderdaad niet opleggen welke term we gebruiken.

Sfeerbeeld panelgesprek. Foto: Daniëlle Verbueken
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Vraag aan Olivier d’Huynslager: wat zijn de plannen voor de zesde collectie op CoGent? Is dit afgebakend of laten jullie 
dit gewoon los?

Nee, we gaan het niet volledig loslaten. Het helemaal openstellen zou niet zo slim zijn op het vlak van valori-
satie en focus. Er is een tweede luik waarin mensen annotaties kunnen doen. Het data intervention team gaat 
daarop nog validatie doen. Collectiebeherende instanties beslissen zelf of ze deze informatie laten doorstro-
men in het CMS. Maar aanvullingen door het publiek kunnen hoe dan ook online staan, naast de beschrijving 
van de instelling.

De zoekinterface is een soort blackbox: we typen iets, krijgen een resultaat, maar wat gebeurt er onderweg? 
Moet dat proces niet transparanter, zodat de gebruiker inzicht krijgt waarom hij een bepaald resultaat ziet?

Jolan: ja, indexering is een nachtmerrie bij Europeana. Crowdsourced verrijking van namen/termen: de oude 
term is niet altijd meer zichtbaar, dus is het potentieel onduidelijk waarom je op een bepaald item uitkomt.

We zouden transparanter moeten/kunnen zijn m.b.t. de algoritmes die we gebruiken. De datasets voor AI zijn 
immers ook bevooroordeeld.

Voor de provenance van een werk is het belangrijk om bij te houden dat ‘deze titel op die datum aangepast is 
door een mens, of door een machine’.

Vraag aan Karen Andree: hoe kunnen we de overheid overtuigen om mee te investeren in terminologiebronnen zoals de 
AAT? 

Karen: er kunnen meer projectmiddelen voor de inhaalbeweging digitale collectieregistratie worden ingezet 
voor het terminologiegedeelte. Veel projecten maken gebruik van de AAT, dus we hebben er allemaal bij te 
winnen om die inhoudelijk te versterken.

Mieke Van Doorselaer (FARO): structurele middelen zouden beter zijn, maar daar pleiten we al twintig jaar 
voor en dat is tot nog toe helaas niet gelukt.

Rony Vissers (meemoo): meemoo werkt aan de nieuwe digitale basisinfrastructuur voor de Vlaamse erfgoed-
databanken. Terminologiebronnen zoals de AAT hebben een plek gekregen in de roadmap met bouwblokken. 
Of dat ook impliceert dat er middelen over zullen zijn voor het onderhoud van die terminologiebronnen, is 
onzeker. NDE heeft wel het Termennetwerk gemaakt, maar tegelijk moet de AAT verder inhoudelijk bijge-
werkt worden. Hoe meer men er gebruik van maakt, hoe sneller het besef komt dat er werk aan is.

Vraag aan Bob Coret: hoe beslissen jullie welke bronnen in het Termennetwerk komen?

Voorlopig zijn er enkel technische criteria, (nog) geen inhoudelijke criteria. Maar in principe kan altijd onder-
zocht worden of een bepaalde terminologiebron kan toegevoegd worden aan het Termennetwerk. 

Vraag aan Jolan Wuyts: hoe ga je als Europeana aan de slag met inclusiviteit, als je met aggregatoren werkt? 

We hebben ons eerst gefocust op de eigen projecten, bijvoorbeeld dat onze websites voldoen aan standaarden 
voor toegankelijkheid etc. 

We hebben ook eerder het gevoel dat inclusiviteit de verantwoordelijkheid is van collectiebeheerders, de 
eigenaars of beheerders van de data. Zij beseffen wel dat bepaalde datasets niet zomaar online kunnen, maar 
hebben geen idee hoe dit probleem aan te pakken. Op het Aggregators’ Forum hebben we nagevraagd wie 
ervaring heeft met inclusief taalgebruik. Zo kwamen we bv. op het voorbeeld van het Tropenmuseum. 
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We willen inzetten op:

 › kennisdeling, met Europeana als moderator;
 › overkoepelend onderzoek;
 › transnationaal, transinstitutioneel verbanden leggen;
 › meer mensen uitnodigen om mee in gesprek te gaan.

 
Als een instelling of project niet meer bestaat, dan zouden we graag de mogelijkheid hebben om kwetsende 
info aan te passen, content warnings te plaatsen of het object te archiveren. Dat beleid moet nog uitgetekend 
worden. Europeana zou graag meer kunnen cureren in dat geval. 

Vraag aan Bob Coret: het Termennetwerk werkt met kleine gespecialiseerde bronnen, maar waarom zijn die niet 
opgenomen in een bredere authority? 

Daar doet het Termennetwerk niets aan, die beslissing is aan de initiatiefnemers van de bron zelf. 

Vraag aan Soetkin Vanhauwaert en Nathalie Poot: is er in het IIIF-manifest achter Blendeff ook een link gelegd met 
AAT?

Dit is wel de bedoeling, maar Libis werkt nog aan de verbetering van ons systeem. We zouden het moeten 
checken, maar vermoedelijk nog niet.

Aanvulling Olivier: de metadata van het object horen niet thuis in het IIIF-manifest, wel de technische meta-
data van de afbeelding. 
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Afkortingen en definities

AAT Art & Architecture Thesaurus®, een thesaurus met algemene termen in verschillende talen, relaties,   
  bronnen en notities over het toepassingsgebied voor agenten, werksoorten, rollen, materialen, stijlen,  
  culturen en technieken met betrekking tot kunst, architectuur en ander cultureel erfgoed.

AI  Artificiële intelligentie

API  Application Programming Interface, een verzameling definities op basis waarvan een computer- 
  programma kan communiceren met een ander programma of onderdeel.

CMS Collectiemanagementsysteem

CONA De Cultural Objects Name Authority® richt zich op architectuur, multipels en werken afgebeeld in   
  andere werken. Het is een thesaurus die titels, kunstenaarsvermeldingen, creatiedata, relaties   
  en locaties bevat voor zowel actuele als historische werken, gedocumenteerd als items of in groepen.   
  De thesaurus vermeldt ook of werken bestaan, vernietigd zijn, of gepland maar nooit gebouwd zijn.

IA  Iconography AuthorityTM, een thesaurus met eigennamen, relaties en data voor iconografische  
  verhalen, religieuze of fictieve personages, historische gebeurtenissen, namen van literaire werken en  
  uitvoerende kunst. IA heeft een speciale focus op niet-westerse onderwerpen, met verwijzingen naar  
  andere bronnen zoals Iconclass voor overlappende westerse thema’s.

IIIF  Het International Image Interoperability Framework definieert verschillende applicatieprogram  
  meerinterfaces die een gestandaardiseerde methode bieden voor het beschrijven en aanleveren van  
  afbeeldingen via het web, evenals ‘op presentatie gebaseerde metadata’ over gestructureerde beeldreeksen.

LDES Linked Data Event Stream, een verzameling onveranderlijke objecten (zoals versieobjecten,  
  sensorwaarnemingen of gearchiveerde weergave). Elk object wordt beschreven in RDF. Het doel 
  van een Linked Data Event Stream is de gebruiker in staat te stellen al zijn items te repliceren en  
  synchroon te blijven wanneer items worden toegevoegd.

LOD Linked Open Data. Linked wil zeggen dat het gaat om gestructureerde gegevens (data) die gelinkt zijn  
  aan andere gegevens en daardoor beter bruikbaar zijn in semantische zoekopdrachten. Open wil  
  zeggen dat iedereen er gratis gebruik van kan maken, ze kan hergebruiken en verspreiden zonder   
  juridische, sociale of technologische beperkingen.

OSLO Vele (publieke) organisaties houden allerhande gegevens bij en wisselen die onderling uit. Om dit   
  proces te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te automatiseren, is OSLO, Open Standaarden voor 
  Linkende Organisaties, ontwikkeld. Dit initiatief van de Vlaamse overheid wil het delen van data   
  en gegevens vlotter doen verlopen, door betekenissen vast te leggen van concepten, woorden en  
  definities (waardoor semantische discussies vermeden worden) en hoe deze te structureren in eigen  
  databases of softwarepakketten. Op die manier ontstaan er kwaliteitsvolle up-to-date data en wordt   
  er vermeden dat er lokale schaduwdatabanken ontstaan.

RDF Resource Description Framework, een standaard van het World Wide Web Consortium (W3C),  
  oorspronkelijk ontworpen als een metadatamodel, maar gaandeweg gebruikt als een formaat om   
  gegevens in het algemeen voor te stellen en uit te wisselen. Met het RDF-model kunnen uitspraken   
  gedaan worden over de kenmerken van bronnen op het web (resources) in de vorm van een drieledige  
  subject-predicaat-objectstructuur (in RDF-termen een triple).

SKOS Simple Knowledge Organization System, een algemeen datamodel om kennissystemen intern als een  
  thesaurus te organiseren en extern onderling op definities van concepten te kunnen vergelijken.

SPARQL Een RDF-zoektaal die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen door middel van  
  zoekopdrachten. Met deze zoektaal is het mogelijk om informatie op te vragen voor applicaties op   
  het semantisch web.

TGN Thesaurus Geographic Names®, een unieke thesaurus met een globale maar niet alomvattende  
  reikwijdte, gericht op plaatsen die relevant zijn voor kunst, architectuur en aanverwante disciplines.

ULAN De Union List of Artist Names® bevat namen, rijke relaties, aantekeningen, bronnen en biografische  
  informatie over kunstenaars, architecten, bedrijven, studio’s, depots en mecenassen, zowel  
  individuen als rechtspersonen, zowel met naam als anoniem.

URI E Een uniform resource identifier is een internet-protocolelement, een unieke benaming van een ‘bron’,   
  informatie, gegevens of dergelijke.

Bronnen: Wikipedia, Github, Getty.edu.



Verslag  studiedag art & architecture thesaurus®    ■   26

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons 
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWer-
ken 3.0 Unported licentie. Bezoek http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/3.0 om een kopie te zien van de 
licentie.

COLOFON

Deze studiedag werd georganiseerd door Universiteitsbibliotheek en 
-archief Antwerpen, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
en FARO.

AUTEURS
Tine Hermans en Eva Coudyzer

MET DANK AAN
Mieke Van Doorselaer, Erik Buelinckx en alle sprekers

TEKSTREDACTIE
Birgit Geudens en Annemie Vanthienen

VORMGEVING  
Silke Theuwissen

COVERFOTO
Wenteltrap, vuurtoren van Ile Vierge. Foto: Philippe D. via Unsplash

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Olga Van Oost, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 
Priemstraat 51, 1000 Brussel

WETTELIJK DEPOT 
D/2022/11.524/8

Brussel, november 2022

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0

	_gjdgxs
	_Hlk115791181
	_30j0zll

