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Van Gogh Museum, Amsterdam

Inleiding
Chris Stolwijk, directeur Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis (RKD)
De RKD heeft een nieuwe portal gelanceerd om online dienstverlening boost gegeven. Ze
krijgen 1 miljoen bezoeken in een jaar en veel herhaalbezoek.
Er wordt gewerkt aan een nieuw project: 7 miljoen beelden online brengen, de complete
beeldcollectie RKD.
Toekomstvisie: Een programma als Metamorfoze voor de kwaliteit gedigitaliseerd
materiaal. Ook wil RKD apps ontwikkelen om ter plekke extra informatie over kunst te
kunnen geven.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Nynke van der Wal, Hoofd Documentatiecentrum
Onderzoek doen en faciliteren van onderzoek is een kerntaak van Museum Boijmans Van
Beuningen. Ter voorbereiding op tentoonstellingen, maar ook los daarvan. Er wordt op
dit moment gewerkt aan een nieuwe collectie website, hierin zullen de bestaande
databases worden verwerkt.
ALMA
ALMA is een database met pre-industriële gebruiksvoorwerpen elke op schilderijen staan
afgebeeld. Dit was een kaartenbaksysteem en is gedigitaliseerd. Het museum wilde deze
informatie niet alleen voor onderzoekers beschikbaar maken. De collectie bestaat uit
schilderijen en gebruiksvoorwerpen, ALMA maakt een link tussen deze twee en andere
schilderijen waar dezelfde voorwerpen op zijn te zien. Er is voor gekozen om niet als
museum zelf keuzes te maken welk voorwerp het beste past, maar juist alle voorwerpen
te linken en de keuze dus los te laten. Aan de thesaurus is gewerkt tijdens de oprichting
van de database.
Op de site zijn in de schilderijen "hotspots" aangeven waar de objecten staan, dit was
een technische uitdaging. Aan de hotspots werden thesaurustermen gehangen. De
hotspots op de site kunnen aan- en uitgezet worden.
In de Alma Showcase op de website staan uitgebreide teksten bij de onderwerpen en
voorwerpen. De gegevens uit ALMA staan nog niet in de algemene collectie online, maar
worden straks wel verwerkt in de nieuwe website.
Bestandscatalogus vroeg Nederlandse tekeningen
Het museum wilde de uitgebreide teksten bij deze collectie beschikbaar maken voor een
groter publiek. Zo veel mogelijk data is verwerkt in TMS. Bestandscatalogus was af op
een gegeven moment, maar de groei van data in TMS blijft door gaan. Ook de invoer
van gegevens door niet-aangewezen personen van het project zal worden ingevoerd. Er
werd gebruik gemaakt van een apart CMS systeem voor de verrijking van gegevens
omdat niet alle schrijvers toegang hadden tot TMS en omdat dit geen gebruiksvriendelijk
programma is voor tekstverwerking. Na de validatie van de tekst door de conservator
ging het veld op slot. Nu wordt er gewerkt aan het invoegen van de teksten uit de CMS
in TMS, omdat werken met één systeem toch prettiger is. TMS heeft door updates
tegenwoordig meer opties voor tekstverwerking. Er zijn meer bestandscatalogi klaar nu,
maar er zal eerst een goede structuur voor de verwerking worden uitgedacht.
Tweetaligheid voor de teksten is nog een wens, de basisgegevens zijn wel al tweetalig.
Ook is niet te zien wanneer een tekst is aangepast. Nadat de nieuwe website in gebruik
zal worden genomen zullen de urls wel gewijzigd zijn voor doorlinken, dit is een
probleem.
De bestandscatalogus is toegankelijk via de algemene website onder het kopje
onderzoek. De bestandscatalogus is onderdeel van de hele collectie online, maar wordt
ook apart gemeld. Van een kwart van de tekeningen staat in de bestandscatalogus, over
de topstukken is ook nog een boek verschenen. Printjes van de pagina’s worden mooi
opgemaakt, dit vond het museum heel belangrijk.
Let op: als je iets online zet blijf je kosten houden. Beheer, updates etc. Het is niet een
afgerond iets waar je geen omkijken meer naar hebt.

Tip: stel jezelf de vraag hoe je geïnteresseerden het best kan bedienen. Bezoekers en
conservatoren reageren positief. De teksten zijn geschreven voor geïnteresseerden, niet
voor leken.

Rijksmuseum, Amsterdam
Susan Smelt, Schilderijenrestaurator/ Projectmedewerker catalogisering verfmonsteronderzoek
Conservatoren en restauratoren van het Rijksmuseum houden zich bezig met
natuurweten-schappelijk onderzoek naar schilderijen. Daaruit komen veel belangrijke
gegevens voort, Het Rijksmuseum ontwikkelt een database waarin deze verfmonsters
worden beheerd. Ze zijn daarmee altijd gemakkelijk te raadplegen en blijven behouden
voor de toekomst.
De database is in ontwikkeling en wordt gebouwd door restauratoren, i.s.m. met afdeling
documentatie. Het bestaande verfmonsteronderzoek wordt gedigitaliseerd, papieren
worden gescand en aan database gehangen. De verfmonsters worden gefotografeerd en
ook aan de database gehangen. De onderzoeksgegevens worden gekoppeld aan de
onderzochte schilderijen. Er kunnen meerdere sample sets aan één werk worden
gehangen. De sets kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden. Er kan ook literatuur
gekoppeld worden.
Op een afbeelding van een schilderij wordt aangegeven waar de monsters zijn genomen,
alle sets worden vermeld met locatie van het monster, nummer monster, type en doel
van monster. Ook de onderzoeksmethoden worden vermeld, dwarsdoorsnede,
schraapsels en dergelijke en hoe ingebed. De informatie is per laag van het verfmonster
weer te geven.
Een uitdaging is kleuraccuraat fotograferen, in de database wordt vastgelegd welke
microscoop, camera, lamp, filters, software en beeldscherm zijn gebruikt. Er wordt een
mini-kleurkaart gebruikt voor het profiel bij fotograferen via de microscoop. De metadata
wordt aan de afbeelding gehangen, type microscoop, vergroting, filters, camera.
De verfmonsterdatabase is gelinkt met de database van de website welke gelinkt is met
Adlib, de data uit de verfmonsterdatabase staat (nog) niet in Adlib. De vraag om de
verfmonsterdatabase leefde bij de restauratoren en zal in de toekomst verder gevuld
worden. Digitale informatie is makkelijker doorzoekbaar en toegankelijk, maar is geen
vervanging van het onderzoek van echte monsters. Er kunnen nu wel koppelingen
gelegd worden tussen objecten met zelfde kleurlagen etc.
In de toekomst kunnen diverse onderzoekstechnieken van één object aan de database
gekoppeld worden. Dit vraagt wel wat van de inrichting van de database omdat elk
onderzoek andere informatie oplevert en dus anders ingevoerd moet worden, dit is dus
niet zomaar klaar. De teksten zijn niet aangepast voor gebruikers, dit is niet het doel
van de database. In de toekomst worden de onderzoeksgegevens gekoppeld aan
algemene gegevens van de objecten.

Rembrandt Database
Wietske Donkersloot, Project Manager Rembrandt Database, Nederlands instituut voor
kunstgeschiedenis (RKD)
The Rembrandt Database is een vrij toegankelijke Engelstalige website met
onderzoeksmateriaal – teksten, afbeeldingen en onderzoeksdata – over schilderijen van
en/of (voorheen) toegeschreven aan Rembrandt. The Rembrandt Database is een
samenwerkingsverband van musea, onderzoeksinstellingen en onderzoekers wereldwijd,
gecoördineerd door het RKD.
De Rembrandt Database is een database voor alle werken van Rembrandt,
toegeschreven aan en voorheen toegeschreven aan. Het koppelt gegevens van diverse
onderzoekers, met documenten, literatuur etc. De database is bedoeld voor
professioneel wetenschappelijk publiek en heeft een educatieve functie. De database is
wel vrij toegankelijk voor anderen. De Rembrandt Database is zelf geen
onderzoeksinstelling, ze brengen alleen beschikbare data samen.
De Rembrandt Database is gefinancierd door een fonds uit New York, deze instelling
wilde alleen een platvorm voor een wetenschappelijk publiek. Dat is het startpunt voor
er data voor gewoon publiek gemaakt kan worden. Er was veel algemene informatie te
vinden online, maar geen specialistische informatie. Het was lastig om onderzoekers zo
ver te krijgen om hun onderzoek beschikbaar te stellen, het materiaal was niet gemaakt
om te delen, ze waren bang dat er verkeerde conclusies uit getrokken zouden worden.
Het fonds heeft het voortouw genomen, ronde tafel gesprekken georganiseerd en
voorstellen gevraagd. In 2008 was de pilot, hierbij waren 28 musea en instellingen
betrokken. Alle informatie is geïnventariseerd, het nuttigste en interessantste
gedigitaliseerd: 194 schilderijen en 10.000 documenten. De database is ontwikkeld met
opslagmogelijkheid en een publieksinterface. Adlib van het RKD is gebruikt en RKD
images, hierdoor is het onderhoud gemakkelijker en behoud beter mogelijk. De interface
nog niet helemaal top, traag en ingehaald door nieuwe ontwikkeling. RKD heeft een
subsidie gekregen om de Rembrandt Database aan te haken bij nieuwe interface van het
RKD. Ook willen ze meer partners en meer data toevoegen. De technische informatie is
niet meer enige doel, maar brede informatie over Rembrandt.
Metadata is heel belangrijk voor onderzoekers, de database heeft dus veel verschillende
velden om dit te kunnen vastleggen. Er is naar de onderzoekers geluisterd om te komen
tot de juiste velden. De database is in beweging gebleven in de jaren, door ervaring
heeft men kunnen vereenvoudigen, en ook is later context informatie toegevoegd.
Metadata blijft lastig te achterhalen omdat het niet vastgelegd is bij het creëren. Musea
hebben geselecteerd welk materiaal werd opgenomen, er was veel dubbel of slecht. Alles
is in het Engels omdat de doelgroep internationaal is. De thesaurus is wel tweetalig.
Alleen invoeren is niet voldoende, ook is ook nog validatie door een collega. En een
eindredacteur voor de inhoudelijke check. Partnerinstellingen doen de check en geven
akkoord. Het was niet mogelijk om Adlib open te zetten. Er wordt gebruik gemaakt van
een schaduwwebsite om te checken, er wordt niet live aangepast. Met de update wordt
het proces bekeken, en wordt gekeken naar het toevoegen en aanpassen gegevens.
Voor de kwaliteit van digitalisering is een richtlijn opgesteld per type medium. Dit is
lastig met alle verschillende partners, dus het blijft een beetje inconsistent. Ook de
ontwikkeling van digitalisering blijft door gaan. Er zijn heel veel hele grote bestanden,
IIP image. Het beeld is opgebouwd uit samengevoegde losse tiffs voor snel inzoomen.

Belangrijk is dat onderzoekers ook echt iets met de data kunnen doen, het fonds vond
dit ook belangrijk. Alle partijen hebben een IP-agreement getekend dat alle informatie
vrij toegankelijk en bruikbaar is. Musea zijn niet altijd de rechthebbenden, dit hebben ze
moeten uitzoeken.
Duurzaamheid is ook belangrijk, er is veel tijd en geld ingestoken en moet dus
toegankelijk blijven. De RKD zorgt op de lange termijn voor het product, daarom willen
ze deze gegevens binnen de bestaande RKD-infrastructuur beschikbaar maken. Dit
kostte wel meer moeite, maar heeft op langere termijn voordelen. De database gaat
mee met de verdere ontwikkeling. Inhoudelijk wordt de database verder ontwikkeld door
vaste medewerkers. De data kan gemakkelijk hergebruikt worden in andere producten,
zoals een nieuwe samenwerking met het Van Gogh Museum. Er wordt steeds beter
gedacht over openstelling van gegevens online en men wil sneller online zetten. RKD
vraagt om het updaten gegevens in hun database, hiervoor is een formulier ontwikkeld
voor het aanbieden van nieuwe gegevens.

Van Gogh Museum, Amsterdam
Marieke Jooren, plaatsvervangend conservator prenten en tekeningen/ onderzoeker
prentencollectie
Op de nieuwe prentenwebsite wil het Van Gogh Museum de belangrijke en kwalitatief
hoogstaande grafiekcollectie op een toegankelijke manier te ontsluiten en de resultaten
van het vierjarige onderzoek naar deze verzameling op innovatieve wijze online te
presenteren.
In 2000 heeft het Van Gogh Museum 800 prenten aangekocht, Sindsdien heeft het
museum een actief aankoopbeleid voor deze objecten en de collectie bestaat nu uit 1800
prenten.
De start van het onderzoeksproject was het uitgebreid catalogiseren van de prenten,
waarbij vooral gelet werd op de iconografische trefwoorden. Ook werden de primaire en
secundaire bronnen uitgebreid gedocumenteerd.
Het project heeft drie eindproducten: een website, een tentoonstelling en een
wetenschappelijke publicatie. Waarom een website? Het museum wil verbanden laten
zien tussen de verschillende prenten. En dit is toegankelijk voor verschillende
doelgroepen. De website krijgt geen database gevoel, het wordt een carrousel-idee: het
werk in het midden met wolkjes er om heen met gerelateerde werken. Het moet visueel
aantrekkelijk worden, bezoekers moeten verleid worden om te dwalen door de prenten.
De trefwoorden zijn vooral iconografisch, maar er kan ook gezocht worden op
vervaardigers en techniek etc.
Alleen de verbanden tussen de werken worden van teksten voorzien (200 woorden), niet
de individuele werken. In de teksten wordt heel specifiek naar eigen collectie verwijzen.
De objectgegevens staan bij de objecten, dat is eerst nog basisinformatie, daarna wordt
dit aangevuld met diepere gegevens. De verrijkte laag is niet direct zichtbaar op de
website, hierdoor komen de twee doelgroepen, wetenschappers en algemeen publiek,
beide aan bod.
Adlib is geen website, dus je kan deze niet met dat doel voor ogen invullen. Informatie
wordt ingevoerd op plekken waar het anders niet kwijt kan, bijv. het tabblad associatie.
Je moet goed nadenken over wat je wilt delen. Zoals literatuur verwijzingen met scans
van de documenten, wordt dit al deze aan website hangen? En hoe? Dat moet nog
beslist worden. Een punt is ook de hiërarchie in trefwoorden, het is nog niet duidelijk hoe
dat op de site komt.
De website is tweetalig, alles moet vertaald worden. De titels van de prenten zijn in het
Frans, maar worden ook in het Nederlands aangeboden. De website is nog niet klaar
maar er zijn nu al toekomstdromen, zoals het opnemen van een interactieve plattegrond
van Parijs. En verwijzingen naar externe bronnen.

CANAAN: CreAtive Nodes in Amsterdam’s Artefact-actor Networks
Judith van Gent, Teamleider Documentatie & Fotografie Amsterdam Museum
Het doel van het CANAAN project is om data van twee (en uiteindelijk meer) cultureel
erfgoed bronnen te koppelen in één onderzoeksinstrument. De bronnen in kwestie zijn
de digitale collectie catalogus van het Amsterdam Museum en de ECARTICO database
van de Universiteit van Amsterdam.
Het Amsterdam Museum bracht vijf jaar geleden de hele collectie online met twee
interfaces: één algemeen en één voor research. De standaardversie van de
collectiewebsite trekt 20.000 bezoekers per jaar, de researchversie aanzienlijk minder.
In de standaardinterface zit een link naar de researchversie. De literatuurlijst wordt ook
aangeboden. De volledige workflow wordt in Adlib geadministreerd, niet alleen het
collectiebeheer, maar ook de online publicatie gebeurd uit Adlib.
Al in het verleden werden de gegevens voor de collectieboeken ingevoerd in het CMS om
het daar vervolgens uit te halen, hierdoor is de inhoud van Adlib heel rijk. Collectiedata
is als open data beschikbaar gesteld. Ontwikkelaars hebben deze data gebruikt voor
ontwikkeling van programma's. Verrijking van de data is gerealiseerd door links aan
andere databases, zoals bijvoorbeeld Mode Muze en het toevoegen van blogs.
CANAAN is een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdam
Museum en bedrijf Islands of Meaning. De ECARTICO database van de Universiteit van
Amsterdam bevat zestiende- en zeventiende-eeuwse vervaardigers met familie- en
artistieke relaties. Deze is gekoppeld met de namendatabase met de vervaardigers en
afgebeelde personen van het Amsterdam Museum. Sinds oktober 2014 zijn ze dit aan
het ontwikkelen. ECARTICO wil netwerken van mensen zichtbaar maken. Bij het
matchen van beide databases kwamen ze nog wel problemen tegen, namen of jaartallen
waren niet altijd gelijk. Beide partijen hadden een link naar het RKD, de namen die
hiermee waren gekoppeld waren het meest overeenkomstig. Een match op naam is nooit
meer dan indicatief, dit moet je altijd checken. Er waren minder matches dan gedacht.
Wat het het Amsterdam Museum heeft opgeleverd dat ze nu aan de collectie de vraag
kunnen stellen welke objecten waar gemaakt zijn. Er zijn 464 objecten gekoppeld. Ook is
de collectie verrijkt met RKD uri's. Dit project heeft een prototype voor ontsluiting van
personen opgeleverd. De verdere stappen zijn het bouwen van een demonstrater-tool en
een workshop met stakeholders.

