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1 voorwoord	

Het ModeMuseum Antwerpen (MoMu) is initiatiefnemer van het erfgoedproject ‘Visuele 
Thesaurus voor Mode & Kostuums’, een project dat ondersteund wordt door de Vlaamse 
Gemeenschap. Zoals de meeste musea, investeert MoMu een substantieel deel van haar tijd en 
middelen aan de registratie en ontsluiting van de museumcollectie. In een eerste fase gebeurde 
dit op papieren fiches en sinds het einde van de jaren negentig worden deze gegevens ontsloten 
in een databank. Het gebruik van een gecontroleerde terminologie is een eerste en belangrijk 
instrument om deze data consistent te houden. 

De laatste jaren komt er als maar meer nadruk op het ontsluiten van collecties in een 
netwerkband. Initiatieven als Europeana, Europeana Fashion en Modemuze zijn hier niet vreemd 
aan. Door deze gezamenlijke ontsluiting groeit de noodzaak om gegevensinvoer tussen musea 
onderling af te stemmen en volstaan geïsoleerde termenlijsten niet langer om je collectie 
adequaat te beschrijven en ontsluiten. Een project als ‘Visuele Thesaurus voor Mode & Kostuums’ 
is exemplarisch voor deze trend. Het initiatief poogt op pragmatische wijze de gecontroleerde 
termenlijsten van een tiental Nederlandse en Vlaamse musea af te stemmen aan de hand van 
een gedeelde thesaurus. Het project liep van het najaar 2015 tot de zomer van 2017 en met het 
aflopen ervan is het belangrijk te focussen op de praktische implementatie van een dergelijk 
instrument. Het MoMu is dan ook erg blij met deze handleiding, omdat dit document concreet 
ingaat op de vraag hoe je een thesaurus inzet om meer consistente en gelinkte data te krijgen.  

Ik zou graag enkele betrokken instellingen en personen bedanken die dit project mogelijk 
maakten. In de eerste plaats dank ik de betrokken partnermusea om mee in dit traject te 
stappen en hun terminologieën ter beschikking te stellen. Verder zou ik graag de leden van de 
projectstuurgroep willen danken voor hun engagement, ondersteuning en expertise, met name 
Wilbert Helmus (Netwerk Digitaal Erfgoed), Joop Vanderheiden (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), 
Eva Verdoodt en Matthias Priem (Vlaams Instituut voor Archivering) en Mila Ernst (Modemuze). 
Tot slot zou ik graag mijn eigen medewerkers Dieter Suls en vooral Ykje Wildenborg bedanken 
die instonden voor het bedenken en uitvoeren van dit mooie project.

Kaat Debo, directeur ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
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voorwoord	

Een van de grootste uitdagingen van digitalisering ligt volgens het Netwerk Digitaal Erfgoed in 
het beter verbinden van collecties voor een efficiënt gebruik. Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt 
zich specifiek op de mogelijkheden om collecties gezamenlijk online beschikbaar te stellen, door 
data te verbinden en te verrijken met behulp van terminologiebronnen, thematische ontsluiting 
en gedeelde tools daarvoor te ontwikkelen. 

Het is duidelijk dat dit alleen kan door meer samenwerking tussen erfgoedinstellingen, ook over 
landsgrenzen heen. En dit is precies de reden waarom het project Visuele Thesaurus voor Mode 
en Kostuums zo goed past in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. 

Het Netwerk Digitaal Erfgoed complimenteert de initiatiefnemers en partners die met elkaar 
hebben samengewerkt en die elkaars expertise hebben samengevoegd in een hele praktische 
en heldere handleiding. We hopen dat dit handboek de drempel kan verlagen en dat veel meer 
erfgoedinstellingen de stap zetten om hun collecties te verbinden aan gestandaardiseerde 
(inter)nationale terminologiebronnen. 

De gebruiker staat centraal in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Wij zijn daarom verheugd 
dat erfgoedprofessionals met hulp van deze handleiding de juiste ‘tools’ en technieken 
aangereikt krijgen om (data)collecties zo rijk mogelijk open te stellen voor eindgebruikers. 

Het Netwerk Digitaal Erfgoed spreekt grote dank uit aan de initiatiefnemers, de projectpartners, 
de Vlaamse Overheid en alle betrokkenen die een aandeel hebben gehad in de realisering 
van het project Visuele Thesaurus Mode en Kostuums. Het vormt een mooie illustratie van de 
ambitie om slimme verbindingen tussen collecties te maken. Het publiek kan ons prachtige 
erfgoed, in dit geval mode en kostuums, in een veel rijkere context raadplegen, beleven en 
hergebruiken. En daar ligt de maatschappelijke winst.

Annette Gaalman, voorzitter stuurgroep Digitaal Erfgoed Bruikbaar
Wilbert Helmus, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar
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 2 introductie

Dit rapport is geschreven voor erfgoedbeherende instellingen in Nederland en Vlaanderen. 
Met oog op de toekomst streven wij ernaar ondersteuning te bieden in het gebruik van 
terminologieën en andere vrij bruikbare bronnen, zoals namenlijsten en locaties. Het is tegelijk 
een document voor zogenaamde ‘non-techy people’ én technisch onderlegde medewerkers.1 

Medewerkers van instellingen hebben tijdens onze projecten verzocht om heldere richtlijnen 
voor het opschonen en koppelen van metadata. Netwerk Oorlogsbronnen, Netwerk 
Zuiderzeecollectie en Visuele Thesaurus voor Mode & Kostuums hebben alle tot doel bewustzijn 
te creëren over de effecten van gedeelde terminologieën.2 Doelstelling: betere zoekresultaten 
binnen metadata op het web. Op verschillende manieren stimuleren deze projecten het 
gebruiken van links naar deze terminologieën in de objectregistratie van de partnermusea. Deze 
handleiding beoogt meer instellingen die kans te bieden.

Het was geenszins eenvoudig om tot een helder gestructureerd document te komen dat elke 
hand dient. Met het diverse palet aan behoeften bij de (partner)musea, collectiebeheersystemen 
en aanwezige technische kennis is daarom voor een specifieke opzet gekozen.

Dit rapport beschrijft één voorbeeld-linkproces uitgebreid en is verder opgebouwd uit addenda, 
die alternatieve werkwijzen het toneel opschuiven. Met deze kleine en grote bouwstenen 
kunnen instellingen zelf bepalen hoe ze te werk gaan. Collega’s kunnen in Hoofdstuk 4 direct 
aan de slag met het linken van hun Adlib-termen aan de Art & Architecture Thesaurus (AAT), 
geholpen door Fuzzy Lookup. In de addenda kan men informatie terugvinden over het ideale 
opschoonproces, veel geziene ‘datavervuiling’ en het gebruik van meer geavanceerde tools als 
CultuurLINK en Adlib Designer. De meeste methodes in deze gids zijn voor elk systeem van 
toepassing, zo lang er een data-export mogelijk is in CSV of Excel. De algemene introductie 
beschrijft het waarom van koppelen en plaatst dit in een Vlaams-Nederlandse context.

Een laatste woord van dank voor de gulle ondersteuning van de Vlaamse Overheid, zonder 
welke dit rapport niet zou zijn verschenen, en van Netwerk Digitaal Erfgoed, dat het voorzag van 
vormgeving. 
Bert Lemmens van PACKED vzw vormde een onmisbare schakel in het redactieproces.

Shannon van Muijden, data manager collectie, Zuiderzeemuseum
shannon.van.muijden@zuiderzeemuseum.nl
Inge van Stokkom, data curator, Netwerk Oorlogsbronnen
i.van.stokkom@niod.knaw.nl
Ykje Wildenborg, projectmedewerker VTMK, ModeMuseum Antwerpen 
ykje.wildenborg@momu.be
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3 linken: waarom en hoe?

Collectiebeheerders staan voor de uitdaging om hun data machine readable te maken: data zó 
indelen, dat zoeksoftware ze beter begrijpt. Hierdoor krijgt de scholier, verzamelaar of ontwerper 
van de toekomst op zoek naar zonnebloemen met één klik toegang tot alle relevante objecten 
uit het Van Gogh, Museum Plantin Moretus én Naturalis – zonder speurwerk op al hun afzonder-
lijke webpagina’s. De meest efficiënte methode om dit te bereiken is het linken van informatie 
in gecontroleerde velden aan de concepten van gedeelde terminologiebronnen.3 Bijvoorbeeld 
objectnamen, materialen of personen.

De links tussen deze termen en de terminologiebronnen documenteer je in je 
collectiebeheersysteem. Wat betekent dit voor de praktijk? Naast een term of naam (een set 
letters ofwel text string), registreer je in een ander veld van je thesaurus een Uniform Resource 
Identifier (URI). Dit is een identifier in de vorm van een webadres dat het concept dat je met 
dat woord aanduidt uniek identificeert op het web4. Via dat webadres kun je meteen ook meer 
info vinden over het betreffende concept. In de terminologiebron staan een omschrijving, 
alternatieve namen, spellingsvarianten, hoe je het concept benoemt in een andere taal. Dus 
je lost in één keer het probleem op van meertaligheid én van verschil in schrijfwijzen binnen 
een taal. Zo staat https://rkd.nl/en/explore/artists/66219 bijvoorbeeld voor de schilder 
Rembrandt. Zoekmachines beschikken via dit webadres over een hoop informatie waarmee ze 
een zoekopdracht ze goed mogelijk kunnen beantwoorden. Projecten zoals Modemuze, Netwerk 
Oorlogsbronnen en Netwerk Zuiderzeecollectie of zelfs Europeana, die verschillende collecties 
samen doorzoekbaar maken, varen er wel bij als deze webadressen beschikbaar komen in 
aangeleverde metadata.

Musea hebben er belang bij om zelf controle te houden over die links. Zo kunnen ze de juistheid 
van informatie zo goed mogelijk waarborgen. Tot nu toe gebeurt het linken tijdens het 
aggregatieproces: net voordat ze samenkomen in een portaal, vaak door medewerkers van dat 
portaal, en niet van de instelling zelf. Dit is een onduurzame werkwijze waarbij de instelling 
weinig zeggenschap heeft. 
In een ideale situatie kunnen registratoren concepten (en de bijhorende webadressen) selecteren 
en invoeren tijdens de registratie en zoekt het collectiebeheersysteem die concepten via het 
web in publiek toegankelijke terminologiebronnen zoals AAT, RKDartists of Geonames. In de 
praktijk bestaan er nog weinig collectiebeheersystemen die dit kunnen; in enkele gevallen is 
dit gebeurd na specifieke vraag van de instelling.5 Met deze nieuwe functie is het ook voor die 

Figuur 1: 
Een binnengehaalde 
URI in de Adlib-
data base van het 
Amsterdam Museum.
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instellingen echter niet mogelijk om bestaande collectieregistratie te verrijken met links – dit 
vergemakkelijkt alleen het registreren van nieuwe objecten. Deze handleiding biedt daarom een 
werkwijze om toch URI’s te documenteren in je collectiebeheersysteem.

? 

In het Zuiderzeemuseum bevindt zich een wildschieter (zie afbeelding cover). Een museum 

in Friesland heeft ook een wildschieter. Die term heeft een beschrijving en synoniemen in de 

erfgoedthesaurus en heeft als URI http://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/581cee4b-9ee1-476e-

b8e7-15e4f43ded44. Maar zij noemen dit een wyldsjitter, en hebben deze term ook als zodanig in 

hun collectiebeheersysteem opgenomen. Op het moment dat deze instelling de bovengenoemde URI 

naar wildschieter bij hun term wyldsjitter toevoegt, is deze online terug te vinden onder de noemer 

wildschieter. Als er in een gezamenlijke online presentatie op de term wildschieter wordt gezocht zal 

zowel het object uit het Zuiderzeemuseum als het object uit het Friese museum worden getoond.  

 3.1  Omgaan met terminologieën in (inter)nationaal verband

Nederlandse en Vlaamse overheden vinden het belangrijk dat erfgoedcollecties gebruik gaan 
maken van gedeelde terminologiebronnen. In Vlaanderen werken organisaties als PACKED vzw, 
expertisecentrum voor digitaal erfgoed en VIAA, Vlaams Instituut voor Archivering samen met 
het werkveld om een beweging in gang te brengen. De platformen depotwijzer.be en CEST 
zijn daarbij dé referentie voor erfgoedmedewerkers op zoek naar richtlijnen en standaarden. 
In Nederland vind je standaarden en richtlijnen terug op de website van DEN (Digitaal Erfgoed 
Nederland). 6 Daarnaast werkt het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) aan een nationale strategie. 
NDE is een samenwerkingsverband dat een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten 
ontwikkelt voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van 
digitaal erfgoed. Het hoofddoel van deelproject Digitaal Erfgoed Bruikbaar richt zich op het 
beter vindbaar maken van de (versnipperde) digitale erfgoedinformatie.7 Hierbij wordt ook de 
koppeling gemaakt naar het Vlaamse erfgoedwerkveld.

Het beheer en gebruik van de bronnen
De werkwijze die deze initiatieven propageren past binnen de gedeelde ideeën over het ‘internet 
van de toekomst’. Als we in de toekomst van het web blikken lijken de begrippen ‘Linked data’ 
en ‘semantisch web’ érg relevant; de glazen bol toont dat informatie op het internet beter is 
gestructureerd en aan elkaar verbonden. Dat scenario omvat – naast het verbinden van onze 
data – ook het op hoger niveau met elkaar koppelen van (inter)nationale terminologiebronnen. 
In de toekomst hoeven instellingen daarom maar één webadres op te nemen om te linken 
met alle andere terminologiebronnen. Terminologiebronnen worden centraal beheerd door 
externe organisaties, zoals de Erfgoedthesaurus van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
de AAT van het Getty Research Institute of de namenlijst Virtual International Authorities File 
(VIAF) van OCLC, het Online Computer Library Center.8 En nee, dan hoeven musea zich niet 
meer te bezighouden met hiërarchieën binnen thesauri, scope notes bij termen, of aanvullende 
informatie bij kunstenaars, zoals geboorte- en sterfdata. Die informatie wordt op een centrale 
plaats beheerd door een organisatie die daar de nodige mensen en middelen voor ter 
beschikking heeft. Het beheer wordt hierdoor veel efficiënter: wijzigen hoeft slechts op die plek. 
In het collectiebeheersysteem documenteert de registrator in principe enkel het webadres van 
één concept, kunstenaar of geografische locatie. 

http://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/581cee4b-9ee1-476e-b8e7-15e4f43ded44
http://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/581cee4b-9ee1-476e-b8e7-15e4f43ded44
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Maar het kan in de actuele situatie nog nuttig zijn om extra informatie (scope notes, 
geboortedata) over te nemen in het eigen collectiebeheerysteem. Het Amsterdamse 
Rijksmuseum heeft dit enkele jaren geleden gedaan met de Engelse vertalingen van hun 
materiaaltermen, die binnengehaald werden uit de AAT door middel van de term-URI’s. 
Via het collectiebeheersysteem worden die termen nu gebruikt in de  Engelse versie van de 
eigen website. Maar dit is een scenario dat in het nu thuishoort, omdat we verwachten dat 
die informatie in de toekomst door een zoeksysteem opgehaald zal worden uit de externe 
terminologiebron. 

 

 3.2  Welke bronnen?

De bedoeling is dat je de termen uit je collectiebeheersysteem bij voorkeur matcht met 
exact hetzelfde begrip uit de terminologiebron van jouw keuze. Als er geen geschikte term 
in de terminologiebron beschikbaar is, wordt soms het webadres van een algemenere term 
toegevoegd.9 

Om te verifiëren of de term uit je collectiebeheersysteem exact overeenkomt met die uit de 
terminologiebron, controleer je best ook de scope note bij die term. Scope notes zijn geen defi-
nities, maar beschrijven een begrip binnen de context van de thesaurus (‘op welke manier wordt 
de term gebruikt in de thesaurus’). ‘Transporten’ is in de context van de Tweede Wereldoorlog 
bijvoorbeeld iets heel anders dan in normaal taalgebruik. Daarom is de bedoelde betekenis in de 
thesaurus van belang, om (pijnlijke) verkeerde toekenningen te voorkomen. En tijdens het link-
proces is een controle van scope notes bij mogelijk dubbelzinnige begrippen dus aan te raden. 
Bedenk aan de hand van de aard van de collectie en het veld dat je wilt linken welke thesaurus 
erbij beschikbaar is.10 Aarzel niet om musea met vergelijkbare collecties te vragen welke bronnen 
zij aanwenden.

Het is niet uitzonderlijk dat men meerdere thesauri gebruikt, ook binnen één veld. Sommige 
concepten zijn simpelweg nog niet aanwezig in een bepaalde thesaurus. Soms blijft het beter 
zo dicht mogelijk bij de bron te blijven. De term ‘pijlstaartrog’ kan bijvoorbeeld beter naar het 
Soortenregister linken, terwijl de term ook aanwezig is in de Erfgoedthesaurus, met een link naar 
het Soortenregister.  
Uiteraard blijft het mogelijk om termen niet te linken, wanneer de term of scope note van een 
term in een terminologiebron niet inhoudt wat er intern bedoeld wordt. In dat geval wordt ook 

Figuur 2: 
In de thesaurus van het 
Rijksmuseum staan Engelse 
materiaaltermen die zijn 
binnengehaald vanuit 
de Art & Architecture 
Thesaurus (AAT).

Eigen thesaurus
Materiaal = olieverf

AAT
Term = oil paint (paint) NL term = olieverf

http://vocab.getty.edu/aat/300015050

Eigen thesaurus
Materiaal = olieverf

AAT
Term = oil paint (paint)
olieverf

http://vocab.getty.edu/aat/300015050

AAT
Term = oil paint (paint) 
olieverf

http://vocab.getty.edu/aat/300015050

oil paint (paint) 

Eigen thesaurus
Materiaal = olieverf
http://vocab.getty.edu/aat/300015050
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geen link gelegd met die terminologiebron en is het handig om jouw term eventueel daarin 
te laten opnemen.11 Zorg er in ieder geval voor dat je die niet-linkbare termen steeds opnieuw 
gebruikt, en geen spellingsvarianten introduceert in je collectiebeheersysteem.

Hieronder vind je alvast een overzicht van de meest gebruikte terminologiebronnen in de 
museumsector.12

titel
RKD Artists 
 
 

Gemeenschappelijke Thesaurus 
voor Audiovisuele Archieven 
(GTAA)
Erfgoedthesaurus  
 

Soortenregister 
 
 
 

Iconclass 

WO2-thesaurus 

Erfgeo 
 

Biografisch portaal 
 
 

Visuele Thesaurus voor Mode & 
Kostuums (VTMK)
Art & Architecture Thesaurus 
 

Musical Instruments Museum 
Online (MIMO)
Virtual International Authorities 
File (VIAF)
Union List of Artist Names (ULAN) 
 

Geonames 

Thesaurus of Geographic Names 
(TGN) 

Wikidata 

human readable versie
https://rkd.nl/nl/explore/artists/ 
 
 

http://gtaa.beeldengeluid.nl/ 
 

https://data.cultureelerfgoed.nl/
PoolParty/wiki/term/id/cht 

http://www.nederlandsesoorten.
nl/ 
 
 

http://www.iconclass.nl/home 

https://data.niod.nl/WO2_
Thesaurus.html
http://erfgeo.nl 
 

www.biografischportaal.nl 
 
 

https://vtmk.data.momu.be/
id.html
http://www.getty.edu/research/
tools/vocabularies/aat/ 

http://www.mimo-international.
com/MIMO/
https://viaf.org/ 

http://www.getty.edu/research/
tools/vocabularies/ulan/index.
html
http://www.geonames.org/ 

http://www.getty.edu/research/
tools/vocabularies/tgn/index.
html
https://www.wikidata.org/wiki/
Wikidata:Main_Page

onderwerp
Personen (kunstenaars) 
 
 

Audiovisueel cultureel erfgoed 
 

Breed referentienetwerk voor 
erfgoed 

Wetenschappelijke soortnamen 
van Nederlandse dieren en 
planten 
 

Onderwerpsclassificatie 

Tweede Wereldoorlog in 
Nederland
Verzameling terminologiebronnen 
voor geografische namen, 
inclusief historische
Persoonsnamen 
 
 

Objectnamen voor mode en 
kostuums
Kunst, architectuur, toegepaste 
kunst (o.a. objectnamen, 
materialen en technieken)
Muziekinstrumenten 

Persoonsnamen (m.n. auteurs) 

Persoonsnamen 
 

Geografische namen 

Geografische namen 
 

Encyclopedie 

machine readable versie
http://opendata.rkd.nl/opensearch/
artists/eac-cpf?q (voor meer 
informatie neem contact op met 
het RKD)
http://gtaa.beeldengeluid.nl/ zie 
‘Waar kan ik de GTAA dowloaden?’ 

https://digitaalerfgoed.poolparty.
biz/erfgoedthesaurus.html 

http://docs.biodiversitydata.nl/
en/latest of http://www.gbif.org/
dataset/4dd32523-a3a3-43b7-84df-
4cda02f15cf7 (downloadbare XML) 

http://www.iconclass.org/help/lod 

https://data.niod.nl/WO2_
Thesaurus.html
http://erfgeo.nl/tools/api.html 
 

http://www.biografischportaal.nl/
personen/biodes  en http://www.
biografischportaal.nl/personen/
json
https://vtmk.data.momu.be/
PoolParty/sparql/id
http://vocab.getty.edu/ en http://
vocab.getty.edu/sparql 

http://data.mimo-db.eu/sparql 

http://viaf.org/viaf/data/ 

http://vocab.getty.edu/ en http://
vocab.getty.edu/sparql 

http://www.geonames.org/
ontology/documentation.html
http://vocab.getty.edu/ en http://
vocab.getty.edu/sparql 

https://query.wikidata.org/ 

https://rkd.nl/nl/explore/artists/
http://gtaa.beeldengeluid.nl/
https://data.cultureelerfgoed.nl/PoolParty/wiki/term/id/cht
https://data.cultureelerfgoed.nl/PoolParty/wiki/term/id/cht
http://www.nederlandsesoorten.nl/
http://www.nederlandsesoorten.nl/
http://www.iconclass.nl/home
https://data.niod.nl/WO2_Thesaurus.html
https://data.niod.nl/WO2_Thesaurus.html
http://erfgeo.nl
http://www.biografischportaal.nl
https://vtmk.data.momu.be/id.html
https://vtmk.data.momu.be/id.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
http://www.mimo-international.com/MIMO/
http://www.mimo-international.com/MIMO/
https://viaf.org/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html
http://www.geonames.org/
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
http://opendata.rkd.nl/opensearch/artists/eac-cpf?q
http://opendata.rkd.nl/opensearch/artists/eac-cpf?q
http://gtaa.beeldengeluid.nl/
https://digitaalerfgoed.poolparty.biz/erfgoedthesaurus.html
https://digitaalerfgoed.poolparty.biz/erfgoedthesaurus.html
http://docs.biodiversitydata.nl/en/latest
http://docs.biodiversitydata.nl/en/latest
http://www.gbif.org/http://www.gbif.org/dataset/4dd32523-a3a3-43b7-84df-4cda02f15cf7 
http://www.gbif.org/http://www.gbif.org/dataset/4dd32523-a3a3-43b7-84df-4cda02f15cf7 
http://www.gbif.org/http://www.gbif.org/dataset/4dd32523-a3a3-43b7-84df-4cda02f15cf7 
http://www.iconclass.org/help/lod
http://www.iconclass.org/help/lod
https://data.niod.nl/WO2_Thesaurus.html
https://data.niod.nl/WO2_Thesaurus.html
http://erfgeo.nl/tools/api.html
http://www.biografischportaal.nl/personen/biodes
http://www.biografischportaal.nl/personen/biodes
http://www.biografischportaal.nl/personen/json
http://www.biografischportaal.nl/personen/json
http://www.biografischportaal.nl/personen/json
https://vtmk.data.momu.be/PoolParty/sparql/id
https://vtmk.data.momu.be/PoolParty/sparql/id
http://vocab.getty.edu/
http://vocab.getty.edu/sparql
http://vocab.getty.edu/sparql
http://data.mimo-db.eu/sparql
http://viaf.org/viaf/data/
http://vocab.getty.edu/
http://vocab.getty.edu/sparql
http://vocab.getty.edu/sparql
http://www.geonames.org/ontology/documentation.html
http://www.geonames.org/ontology/documentation.html
http://vocab.getty.edu/
http://vocab.getty.edu/sparql
http://vocab.getty.edu/sparql
https://query.wikidata.org/
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Figuur 3: 
Een record uit VIAF (personen)

Figuur 4: 
Een record uit de AAT 
(cultuurgerelateerde concepten)

 3.3  Manieren van aanpak
  

Om de handleiding helder en beknopt te houden, gebruiken we in de kerncasus een concreet col-
lectiebeheersysteem, Adlib, en een concrete terminologiebron, de AAT. Hierdoor kunnen we het 
basisproces zo concreet en eenvoudig mogelijk uitleggen. Maar vele wegen leiden naar Rome 
- dat geldt niet in de laatste plaats voor het link- en opschoonproces. Probeer voordat je aan het 
werk gaat, de handleiding en de addenda door te kijken om voor jezelf een methode te bepalen. 
Hoe je het best te werk gaat hangt onder meer af van met welke software je bekend bent en of 
je data niet of juist erg vervuild is. In het keuzeproces hierbij enkele handreikingen. Wij adviseren 
de instellingen die nu nog niet willen beginnen met linken om in elk geval te starten met het 
opschonen.

Instellings-afhankelijke werkwijze
 •  Opgeschoonde data? Is je data (behoorlijk) opgeschoond, ga dan linken met Fuzzy Lookup of 

CultuurLINK. Voor beginners leggen we in de Casus in Hoofdstuk 4 stap-voor-stap uit hoe je de 
URI’s, horend bij AAT-concepten, kunnen binnenhalen in je Adlib-collectiebeheersysteem. Wie 
liever een stap verder neemt, kan het linkproces aangaan in de tool CultuurLINK, in Addendum 1. 

•   Vervuilde data? Het linken kan een eenvoudige eerste stap voor het opschonen van je data. Je 
gaat dan aan de slag met het opschonen van de termen, die niet gelinkt konden worden. Dit kan 
extra handig zijn als je bijvoorbeeld wel een referentielijst hebt, maar je data zelf niet meer daar-
aan voldoen. Wil je zo werken, ga dan ook naar de Casus in Hoofdstuk 4.

•  Wil je echter liever beginnen met opschonen kijk dan eerst naar Addenda 3 en 4. 
 

Voorwaarden om aan de slag te kunnen
 •  Een export- en bij voorkeur import-functie in je collectiebeheersysteem
 •  Software om te linken; deze is vrij beschikbaar
 •  Een veld om de URI in te documenteren

Introductie van enkele tools
 •  In de Casus in Hoofdstuk 4 maken we gebruik van Fuzzy Lookup: een add-in voor Excel.  

Deze add-in vergelijkt termen tussen twee kolommen. Een meer geavanceerde tool voor 
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gevorderden is CultuurLINK, zie daarvoor Addendum 1. Deze biedt de mogelijkheid om de 
vergelijking van termenlijsten zelf vorm te geven, maar het is daarbij handig als je niet 
terugdeinst voor het maken van een versie van jouw termenlijst in SKOS. 

 •  Voor uitgebreid opschonen is OpenRefine een andere nuttige tool. OpenRefine lijkt qua uiterlijk 
op Excel, maar heeft uitgebreide functies om data te manipuleren en op te schonen.12 De ‘Cluster 
& edit’-functie is buitengewoon nuttig om vergelijkbare termen en namen binnen erg vervuilde 
data op te sporen. Het programma biedt voor gevorderden ook de mogelijkheid tot linken. Wij 
verwijzen voor informatie in de literatuurlijst naar reeds bestaande, uitgebreide documentatie.

Importeren en velden aanmaken
 •  Velden voor URI’s kun je in Adlib Designer aanmaken of je kunt hiervoor een bestaand Adlib-

veld gebruiken. Een nieuw veld aanmaken is de meest zuivere oplossing. Ben je hiermee niet 
bekend, gebruik dan een bestaand veld. Zorg daarbij dat je zeker weet dat dit veld leeg is; dat er 
bijvoorbeeld geen collega’s zijn die dit veld gebruiken voor andere informatie. In dit geval is het 
handigst om de velden ‘Bron’ en ‘Nummer’ samen te gebruiken, zoals in onderstaand voorbeeld 
is gedaan met een Wikidata-URI. Het deel voor de laatste slash staat dus bij ‘Bron’ en de rest, de 
identifier in het veld ‘Nummer’.

 •  Als je niet, zoals in het basisproces met een Adlib-tagged wilt importeren, kun je met Adlib 
Designer werken. Daarvoor gebruik je ook een Adlib-Tagged of een CSV. Als je dit wilt doen, zie 
dan Addendum 2. 

 •  Als importeren van data niet lukt, omdat het proces te ingewikkeld blijkt voor jouw situatie, kun 
je natuurlijk gewoon knippen en plakken, bijvoorbeeld vanuit de website van de AAT.14  
Deze laatste werkwijze zal echter niet meer worden genoemd in de handleiding.

 fuzzy lookup cultuurlink openrefine
doelpubliek beginners gevorderden beginners (opschonen), gevorderden

input Termen in CSV Termen in RDF/Turtle (SKOS) Termen in CSV, XML, JSON, etc

tool Excel-plugin Webtool Java-applicatie

terminologiebronnen Via export Aanwezig, via web Via web en export

Figuur 5: Het ideale scenario voor het linkproces kan per instelling verschillen.
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 4 casus: aat-links documenteren in adlib

Deze casus bestaat uit vier onderdelen: een kopie van de AAT maken, een kopie maken van je  
Adlib-termen, het koppelen van de termen en het importeren van de URI’s.

 4.1  Maak een kopie van de AAT in een CSV-bestand

De eerste stap is een lijst maken van de AAT-concepten waarmee je de termen in je 
collectiebeheersysteem wilt linken. Dat doe je door een kopie te maken van de AAT, of althans 
van dat deeltje van de AAT dat je nodig hebt. Eventueel roep je bij dit proces hulp in van een 
technische collega. 

? 

Er bestaan ook groepen waar je met vragen terecht kan, zoals in het geval van de AAT bijvoorbeeld 

https://groups.google.com/forum/#!forum/gettyvocablod. AAT-Nederlandstalig is bereikbaar via 

http://www.aat-ned.nl en aat@rkd.nl.   

stap 1:  Zoek de overkoepelende term voor de concepten

Hier geven we een voorbeeld van een query, die URI’s, Nederlandse Pref en AltLabels en de 
scopenote teruggeeft van een deel van de AAT. 

 •   Ga naar http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
 •   Zoek de broader term van de objectnamen die jij nodig hebt: zoek hiervoor een term die 

belangrijk is in de te linken deelcollectie. In ons voorbeeld, waarbij we zo veel mogelijk soorten 
kleding willen hebben, is dat ‘broek’.

 •   Klik op het   icoontje voor de term om te kijken waar het concept past in de structuur van de 
AAT. Je ziet dan de hiërarchie van de term.

 •   Zoek naar het concept waar de termen die jij nodig hebt grotendeels onder vallen. In de 
hiërarchie van AAT-termen zie je dat ‘trousers’ een nauwer concept is van ‘costume (hierarchy 
name)’. Onder dat concept vind je ook ‘costume accessories’, ‘costume components’, ‘costume by 
function’ of ‘costume by wearer’ terug. Costume (hierarchy name) lijkt dus een goeie optie voor 
het concept dat alle AAT-termen over kleding omvat. 

 

 
  

 
 

Y

http://www.aat-ned.nl
mailto:aat@rkd.nl
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
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•   Klik op deze term en noteer het nummer van dat concept. Dit staat achter ID. Hieronder is dat
300209261.

stap 2: Zoek de concepten op via de AAT SPARQL API

•   Je ziet dan dit scherm: 

Figuur 6: 
SPARQL-query invoer 
voor de AAT

•   Ga nu naar de API van AAT waar je alle concepten kan downloaden. Type het webadres van 
de AAT-API in je webbrowser:  http://vocab.getty.edu

•   Klik op SPARQL (linksboven) en vul onderstaande query in.

select ?x ?id ?gvpLabel ?prefNl (group_concat(?alt; separator="; ") as?altNl) ?noteNl {
  ?x gvp:broaderExtended aat:300209261;
    dc:identifier ?id;
    gvp:prefLabelGVP [xl:literalForm ?gvpLabel].
  optional {?x xl:prefLabel [dct:language gvp_lang:nl; xl:literalForm ?prefNl]}
  optional {?x xl:altLabel [dct:language gvp_lang:nl; xl:literalForm ?alt]}
  optional {?x skos:scopeNote [dct:language gvp_lang:nl; rdf:value ?noteNl]}
} group by ?x ?id ?gvpLabel ?prefNl ?noteNl 
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 •   Het cijfer achter ‘aat:’ in de query (tweede regel) vervang je door het nummer van de broader 
term waar de termen onder vallen die jij nodig hebt. Let goed op, dat je alleen het nummer 
aanpast en geen extra spaties maakt!

 •   Klik op Submit. Een lijst, zoals in Figuur 7, komt tevoorschijn.

Figuur 7: Resultaat SPARQL-query. Rechtsboven: mogelijkheid CSV-export.

stap 3:   Download de concepten in een CSV-bestand
 
 •   Klik vervolgens op CSV, rechtsboven in het scherm. Het bestand dat je dan automatisch 

downloadt, met de termen die je hebt gevraagd, kun je openen in Excel. 
 •   Open eerst Excel.
 •   Klik op Tabblad Gegevens, dan op Van tekst.

 •   In de wizard kies je bij Oorspronkelijk bestand 65001: Unicode (UTF-8). Hiermee zorg je dat alle 
diakritische tekens op de juiste manier overkomen.
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 •   Klik volgende en kies ‘komma’ als scheidingsteken.
 •   Kies volgende en bij ‘Gegevenstype’: Tekst.
 •   OK
 •   Nu zie je verschillende gegevens uit de AAT: URI (x), ID (id), Engelse voorkeursterm (gvpLabel), 

Nederlandse voorkeurs- en alternatieve term (prefNl, altNl) en de scope note (noteNl).
 •   Met de kolom prefNl kun je gaan linken in de volgende stap.

 
 •   Als je je weg met Excel niet zo goed kent: ga door naar §4.2.

? 
Als je bekend bent met Excel: je kunt nu enkel vergelijken op het niveau van de prefLabels (hetgeen 

je ook een acceptabel resultaat zal geven, ondanks dat de AAT-voorkeurstermen meervoudsvormen 

zijn). Wanneer er meerdere waarden in één kolom staan, zoals bij de altLabels, zal een vergelijking 

namelijk niet werken. Als je uitgebreid te werk wilt gaan, is het daarom handig om de AltLabels 

‘uit elkaar te trekken’ en vervolgens onder elkaar onderaan in de kolom prefNl te plakken. Dit kan 

met de functie Tekst naar Kolommen op het Tabblad Gegevens (ze staan door komma’s gescheiden 

in één kolom). Dit is een minutieus werkje waarbij je de altLabels verspreidt over kolommen. Zorg 

dat de bijbehorende URI’s meekomen. Bij onderstaand voorbeeld is dit gebeurd, en is er een kolom 

toegevoegd (de tweede); waarin de tekst ‘AAT’ of ‘AAT-Alt’ is toegevoegd, afhankelijk van de status van 

de term. 
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 4.2  Maak een kopie van Adlib-termen in een CSV-bestand

stap 1:    Zoek termen in de Adlib Thesaurus
 
 •   Ga in Adlib naar de database Thesaurus en ga naar zoekingang Recordnummer.  

? 

Als je slechts een deel van de thesaurus wilt exporteren, zoek je eerst die selectie op en  

ga je daarna verder met het volgende punt. 

? 
Zie ook het hoofdstuk Gemarkeerde records exporteren in de Adlib gebruikersgids:  

http://www.adlibsoft.nl/Content/Documentation/Dutch/Adlib%20Gebruikersgids%20A5.pdf 

 •   Druk op Volgende en alle termen in de thesaurus worden gepresenteerd. 
 •   Gebruik de knop Markeringen wisselen om alle termen te selecteren.

stap 2:    Plaats Adlib-termen in een Excel-bestand
 
 •   Ga naar Bestand en dan Exporteren.
 •   Kies voor CSV-bestand. Als je in OpenRefine wil werken, is XML ook een prima format om te 

exporteren.
 •   Exporteer de volgende velden:
  Priref: recordnummer van de term in Adlib. Deze is later weer nodig om de URI’s te importeren
    Term: de term zelf
    (eventueel) Broader_term: als deze is ingevuld geeft hij wat context aan de term, mocht de term 

een homoniem zijn.
 •   Je opent Excel. Dan kies je het bestand via Tabblad Gegevens, Van Tekst, scheiden op komma, 

zoals ook werd uitgelegd in stap 3 van §4.1. Je kunt het bestand ook leesbaar maken door het 

http://www.adlibsoft.nl/Content/Documentation/Dutch/Adlib%20Gebruikersgids%20A5.pdf
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direct te openen in Excel, de eerste kolom te selecteren en de informatie dan via Gegevens, Tekst 
naar Kolommen te verspreiden, zoals in het kader aan het einde van stap 3 van §4.1.

 •   Alle gegevens staan dan in losse kolommen. Sla het bestand dan op als een Excel-werkmap 
(.xlsx).

 
 4.3  Koppel Adlib-termen aan AAT-termen

	 	 Voorbereiding

Er zijn grofweg drie stappen te onderscheiden: de twee lijsten samenbrengen in Excel, 
Vergelijken met Fuzzy Lookup, Matches evalueren (en opschoning voorbereiden).

•   Download de Fuzzy Lookup add-in: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.
aspx?id=15011.

? 

Dit is een goed filmpje om je bekend te maken met Fuzzy Lookup, van ‘Excel Bytes’: How to use Fuzzy 

Lookup in Excel https://www.youtube.com/watch?v=aJpL_wN2eMs  

stap 1:    Adlib- en AAT-termen samenbrengen in een Excel-bestand 

•   Open het CSV-bestand met de Adlibtermen. Dit ziet er nu bijvoorbeeld zo uit:

•   Je gaat nu in één bestand, op twee verschillende tabbladen, de terminologiebronnen plaatsen 
(Adlib en AAT) en omzetten tot tabellen. Je begint in het geopende bestand: dat van je eigen 
instelling.

•   Zet de cursor in kolom A, rij 1 en druk op de toetsenbordcombinatie Ctrl+A. Alle kolommen en 
rijen waar tekst in staat worden nu geselecteerd. Zorg ervoor dat niet alle rijen en alle kolommen 
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uit de Excel zijn geselecteerd, alleen de rijen en kolommen waar gegevens in staan.
•   Druk vervolgens op de toetsenbordcombinatie Ctrl+L. Het volgende schermpje verschijnt:

 •   Zorg dat ‘Mijn tabel bevat kopteksten’ is aangevinkt. Druk op OK. De tabel ziet er dan zo uit:
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 •   Verander de tabelnaam links bovenin; geef die de naam van je eigen museum.

 •   Open het Excel-document met de AAT, dat je in §4.1 hebt gemaakt.
 •   Gebruik Ctrl+A om alle met gegevens gevulde kolommen en rijen te selecteren. Druk vervolgens 

op Ctrl+C om deze te kopiëren.
 •   Ga naar het oorspronkelijke Excel-document waar je mee begon en zet de cursor bovenaan in 

een nieuw tabblad. Druk op Ctrl+V om de gegevens te plakken. 
 •   Hier bestaan, naast de voorkeurs- en niet-voorkeurstermen, de kolommen voor de URI, de ID, de 

Engelse term, en de scope note. Om het jezelf gemakkelijk te maken, kun je kolommen die je nu 
niet nodig hebt weghalen (zoals ID, Engelse term).

 •   Druk dan weer met de cursor in Cel 1A op Ctrl+A en op Ctrl+L om hier een nieuwe tabel van te 
maken. Geef deze tabel de naam AAT. 

 •   Je hebt nu op twee tabbladen twee tabellen, waarbinnen je waarden kunt gaan vergelijken.

stap 2:    Adlib- en AAT-termen vergelijken met Fuzzy Lookup

Ga vervolgens naar de extensie Fuzzy Lookup (tabje rechts bovenin, naast ‘Beeld’ of  
‘Ontwikkelaars’) en klik op deze knop:
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 •   Aan de rechterkant van het scherm verschijnt een venster:

 •   Bij Left table kies je je eigen thesaurus, bij Right table je doelthesaurus (AAT). 
 •   Als er iets staat in het veld Match Columns, verwijder dat dan door op het kruisje rechts te 

klikken. 
 •   Vervolgens kies je daarboven bij Left en Right Columns, voor velden die je wilt matchen met 

elkaar: links de kolomnaam van jouw eigen termen en rechts de kolomnaam van de AAT-termen 
waarmee je wilt matchen (vaak prefNl).

 •   Klik op het icoontje  om een nieuwe regel te creëren in Match Columns.
 •   Je ziet nu in Match Columns de namen van de kolommen die je met elkaar vergelijkt, zoals Figuur 

8 illustreert.
 •   Je vinkt vervolgens de informatie aan die je wilt terugzien in je resultaat. Zorg dat je in ieder 

geval kiest: je priref, eigen term, de doelterm, de URI (als beschikbaar) en de Similarity. Informatie 
die je niet nodig hebt vink je beter uit.

 •   Open een derde nieuw tabblad in het Excel-document en zet je cursor in de eerste cel. Hier 
komen zo je resultaten terecht.

 •   Druk vervolgens in het Fuzzy Lookup venster op Go.

Figuur 8 
Fuzzy Lookup-paneel
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 •   Als hij klaar is met het vergelijken is het soms niet overduidelijk welke rijen bij welke thesaurus 
horen. Geef ze daarom even een andere kleur. Je ziet dan links jouw eigen priref en term, 
terwijl rechts de daarop lijkende termen uit de doelthesaurus staan, inclusief de URI en andere 
informatie die je had aangevinkt. Helemaal rechts is een kolom met ‘Similarity’.
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stap 3:   Matches evalueren (en opschoning voorbereiden)

 •   Selecteer de kolom Similarity. 
•   Klik de rechtermuisknop in de kolom, kies Celeigenschappen: geef deze als celeigenschap ‘getal’. 

Dan zie je meer decimalen. 
•   Sorteer dan de rij van groot naar klein, door weer via Cel A1 alles te selecteren met Ctrl+A; Klik 

rechtsboven op Sorteren en Filteren; Aangepast sorteren. Daar kies je voor de Kolom  Similarity, 
in de volgorde Van groot naar klein.

•   Nu komen de exact matches bovenaan. Dit is het begin van evaluatie en mogelijk ook van je 
opschoning. 
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•   Kijk eerst naar de exact matches, met als getal 1,00. Dit zijn termen uit de eigen terminologie en 
de AAT-prefLabels, die volledig overeenkomen.

•   Maak een nieuw tabblad en plak daar al deze exact matches in. Ga er steekproefsgewijs 
doorheen, want er is een kleine kans op fouten. Homoniemen, zoals vos (accessoire) en vos (dier) 
zullen relatief weinig voorkomen, afhankelijk van de terminologiebron die je gebruikt. Denk 
erover na of dit mogelijk is binnen jouw eigen lijst of de terminologiebron: zijn er termen die 
hetzelfde zijn, maar iets anders betekenen?

•   Scroll naar beneden. De matches die niet exact zijn (lager dan 1) zal je moeten nakijken, om er 
zoveel mogelijk correcte links tussenuit te halen. Bij de correcte laat je de URI staan; knip en plak 
ze naar tabblad Exact matches dat je zojuist hebt gemaakt.

 
 •   Bij niet kloppende matches verwijder je de URI, je plaatst ze in een ander tabblad, Geen match. 

Daar plaats je ook alle termen met ‘0’ Similarity. Het kan zijn dat deze termen gewoon niet in de 
doelthesaurus zitten, omdat je werkt met een klein deel van een grotere thesaurus, zoals hier: 

Figuur 9 
Bij deze thesaurustermen 
vindt Fuzzy Lookup geen 
gelijke. Sommige zijn 
correct maar horen niet 
bij het domein waar de 
thesaurus in voorziet 
(hier: kostuum).
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 •   Misschien ben je over sommige exact matches toch niet zeker. Uiteindelijk eindig je bijvoorbeeld 
met deze tabbladen: Exact Match, Exact Match controle, Geen match.

 •   Bij de termen in tabblad Exact match kunnen de URI’s direct worden geïmporteerd in Adlib. Dat 
wordt uitgelegd in de volgende paragraaf, §4.4. Bij Exact match controle kan dit, na de controle 
door bijvoorbeeld een conservator, ook gebeuren. Geen match kan een basis zijn voor een 
opschoonproces. Daarover lees je meer in Addenda 3 en 4. 

 4.4  Termen en URI’s importeren in Adlib

Als je de termen hebt gematched en ze zijn voorzien van URI’s kun je ze gaan importeren in 
Adlib. Hiervoor wordt wederom gebruik gemaakt van een bestand dat op een bepaalde manier 
moet zijn ingedeeld. In deze Casus gebruiken we een Adlib Tagged bestand voor een directe 
import.

Wat je nodig hebt voor de import zijn de velden:
1  Priref15 (en de tag ofwel veldcode, in dit geval ‘%0’)
2 URI uit de AAT (en de tag van het veld waar hij in moet komen, hier ‘ur’).

Het moet een Adlib Tagged worden, dus je doelstelling moet zijn:

%0 12347 
ur http://vocab.getty.edu/aat/300209273 

** 

 

onderdelen adlib-tagged betekenis

%0 12347 Tag/veldcode en inhoud veld ‘priref’

ur http://vocab.getty.edu/aat/300209273 Tag/veldcode en inhoud veld ‘URI’

** Nieuw record/separator

	 	 URI’s importeren met een Adlib Tagged

Dit kan met bijvoorbeeld Word, OpenRefine, of tekstprogramma’s als Ultraedit of Notepadd++. 
Deze uitleg is voor Word. 

stap 1:    Bewerk je Excel-bestand

 •   Knip uit het matchingsbestand (de exact matches) de kolommen met de priref en de URI.
 •   Plak deze in een nieuw Excel-bestand en sla dit op.
 •   Voeg een kolom toe links van elke gevulde kolom. 
 •   Selecteer het geheel (Ctrl+A). Klik rechts op Celeigenschappen en kies voor Tekst, zodat de tag 

‘%0’ zo zal blijven staan. 
 •   Plaats dan in de lege kolommen: %0 voor de priref in Kolom A en de tag voor je URI-veld in  

Kolom C, bijvoorbeeld ur. 
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? 

Dit gaat extra snel door de tag een keer bovenin in te vullen en vervolgens ook alle cellen te 

selecteren waarin hij moet terechtkomen. Dat doe je bijvoorbeeld door in die bovenste cel te klikken 

en dan, met Shift ingedrukt, in de onderste cel van die Kolom te klikken waarin je hem wilt plaatsen 

(alle cellen waarin hij moet komen zijn dan geselecteerd). Dan: Ctrl+D. 

 

 

 •   Sla het Excel-tabblad op.
 •   Sla het Excel-tabblad onder een andere naam op als tekst-bestand (KIES: ‘txt, tab is 

scheidingsteken’). Klik op OK.

 

w

 •   Verlaat Excel. 
 •   Open de Verkenner en zoek het bestand. Is de extensie ‘.txt’ zichtbaar achter de bestandsnaam 

van je tekst-bestand? Dan kun je door naar de volgende stap.

? 

Is de extensie van je bestand niet zichtbaar in de Verkenner? Zoek dan bij Start op ‘extensie’. Klik op 

‘Bestandsextensies weergeven of verbergen’. Zorg dat je dan dit uitvinkt: ‘Extensies voor bekende 

bestandstypen verbergen’. Zie onderstaande afbeelding. 
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 •   Pas de extensie van het tekst-bestand aan van ‘.txt’ naar ‘.dat’. Klik op Ja.

stap 2:    Bewerk het bestand in Word

 •   Open dit bestand in Word. Verwijder de bovenste regel, de header. 

 •   Klik op de knop ‘alles weergeven’, hieronder geel gemarkeerd (of Ctrl-8) om Alineamarkeringen 
weer te geven. Hierbij staat het icoontje  voor een tab en voor een harde return.  
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 •   Nu kun je via ‘zoeken en vervangen’ (Ctrl-H of de knop Vervangen rechtsboven) eenvoudig de 
structuur van dit document aanpassen zodat dit een door Adlib herkenbaar .dat-bestand wordt. 

 •   Voer de volgende acties uit:
 •   Vervang ^p door ^p**^p. Zo wordt de harde return vervangen door harde return**harde return. 

De sterretjes komen op de volgende regel te staan, apart.
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Resultaat:

 
 •   Nu ga je een nieuwe regel maken met de URI-tag en de URI zelf. 
 •   Vervang ‘^tur^t’ door ‘^pur ’ (let op de spatie na ‘pur’). Zo wordt ur tab naar de volgende regel 

verplaatst en vervangen door ur spatie.

Resultaat: 
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 •   Nu ga je de tab tussen de priref-tag en de priref door een spatie vervangen. Vervang ‘%0^t’ door 
‘%0 ’ (let op de spatie achter %0).

Resultaat: 

stap 3:    Importeer het bestand in Adlib

 •   Open Adlib.
 •   Ga naar de Thesaurus. 
 •   Ga naar Bestand, Importeren.
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 •   Kies bij Methode voor ‘Adlib Tagged-bestand’.
 •   Kies bij Bronbestand voor het dat.bestand dat je hebt aangemaakt.
 •   Vink ‘Vergelijkingstag’ aan en vul daar in: ‘%0’.
 •   Zie de afbeelding hierboven; de andere vakjes kunnen blijven aan- of uitgevinkt zoals standaard.
 •   Klik op Start. In het voorbeeld is er geheel toevallig sprake van één enkel record.
 •   Klik zodra de import is afgerond op Stop.

 •   Controleer steekproefsgewijs de geïmporteerde informatie.
 •   Gefeliciteerd! Je bent de eigenaar van URI’s!

Figuur 10:  
Het is aan te raden om 
de import van URI’s in 
Adlib steekproefsgewijs 
te controleren.
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	 	 Over	de	projecten

Netwerk Oorlogsbronnen (NOB)
Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft tot doel de fysiek verspreide WO2-collecties 
digitaal beter vindbaar en bruikbaar te maken. Zo wordt het gebruik van de oorlogsbronnen 
gestimuleerd en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend gehouden. NOB wordt 
gefaciliteerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en 
gefinancierd door het Ministerie van VWS, Vfonds en VSBfonds.

Netwerk Zuiderzeecollectie
Netwerk Zuiderzeecollectie werd begin 2016 opgericht door 21 instellingen die een directe 
link hebben met het erfgoed van de Zuiderzee. De activiteiten van het netwerk richten zich 
op praktische projecten van beperkte omvang. Het doel van Netwerk Zuiderzeecollectie is 
het realiseren van een aantrekkelijke Zuiderzeecollectie met uitingen in het digitale domein, 
reizende tentoonstellingen, levendig bruikleen verkeer en een actieve uitwisseling van kennis 
en ervaring die in het netwerk voorhanden is. De projecten worden mogelijk gemaakt dankzij 
het Mondriaan Fonds, VSBfonds, Netwerk Digitaal Erfgoed (OCW), Gemeente Hoorn, Gemeente 
Edam-Volendam, Gemeente Bunschoten-Spakenburg en Gemeente Waterland. 

Visuele Thesaurus voor Mode & Kostuums (VTMK)
Het project Visuele Thesaurus voor Mode & Kostuums (november 2015 - september 2017), 
getrokken door het ModeMuseum in Antwerpen (MoMu), werd onder meer geïnspireerd door 
het portaal  voor mode-erfgoed Modemuze. De VTMK heeft tot doel het gebruik van controlled 
vocabularies te motiveren binnen Vlaamse en Nederlandse musea met een collectie mode, en 
biedt daarvoor zowel een demonstrator, verbetering van de terminologie en een handleiding: 
‘Verbind je termen’. Het samenwerkingsverband werd mogelijk gemaakt door de Vlaamse 
Overheid en als pilotproject ondersteund door Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).
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  addendum 1 • koppelen met cultuurlink 

CultuurLINK is ontwikkeld door het bedrijf Spinque, in opdracht van het Nederlands Instituut 
voor Beeld & Geluid. Het is een programma, waarmee je een lokale terminologiebron ( je 
thesaurus) kunt verbinden aan een externe bron. Het bij elkaar zoeken van termen gaat op 
woordbeeld. In CultuurLINK zijn de volgende externe terminologiebronnen opgenomen: GTAA, 
Erfgoedthesaurus, Soortenregister, AAT, MIMO, Iconclass, WO2-thesaurus. De eerste stap is 
het omzetten van de lokale termenlijst naar SKOS. Dit skos-bestand upload je in CultuurLINK, 
waarna er verschillende manieren zijn om de twee terminologieën aan elkaar te knopen.

Figuur 11: In CultuurLINK zijn de terminologiebronnen al aanwezig.

  Verskossen van je thesaurus 

SKOS – of Simple Knowledge Organisation System – is een datamodel ontwikkeld door het 
World Wide Web Consortium, W3C, voor het online gebruiken van onder andere thesauri. Een 
datamodel is een ‘set velden’ waaronder informatie kan worden geregistreerd: in dit geval 
velden voor een terminologie of andere gecontroleerde overzichtslijst. De SKOS-velden zijn dan 
ook bestemd voor bijvoorbeeld voorkeurstermen (preferred terms), de hoger liggende termen in 
de thesaurus (broader terms) en de unieke termcode (identifiers) en de URI’s.16 

 
Door je eigen thesaurus te ‘verskossen’ geef je skos-veldnamen (ook wel: attributes in IT-taal) 
aan de velden van je eigen thesaurus. Alleen de voorkeursterm (wordt: skos:prefLabel) kan 
hiervoor al genoeg zijn. Maar je kunt het beste ook je term-ID of priref  (skos:identifier) en 
niet-voorkeursterm (skos:altLabel) meenemen. In CultuurLINK zorgt dit ervoor dat je je lokale 
terminologie kunt linken met andere, gedeelde terminologiebronnen die beschikbaar zijn in 
SKOS. Termenlijsten (lokale terminologieën) kunnen in OpenRefine omgezet worden in SKOS 
door deze drie stappen te volgen:
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stap 1:    Installatie
 
 •  Installeer OpenRefine; versie GoogleRefine 2.5 op http://openrefine.org/download.html. 
  Installeer de extensie DERI versie 0.8 (scroll naar beneden voor de extensieslijst).
  Deze combinatie werkte voor ons het best.

? 

Zie ook: https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Installing-Extensions 

 
stap 2:    RDF/SKOS maken
 
 •   Maak een nieuw project aan: create project.
 •   Upload je termenlijst (zie 3.2), met header (kolomnamen). 
 •   Klik in het project rechtsboven op RDF, en Edit RDF skeleton (dit is een nieuw uitklaplijstje, 

geïnstalleerd door de DERI-extensie).
 •   Add prefix: tik in ‘skos’; er verschijnt een bijbehorende URL waar je op klikt.
 •   Links klik: add rdf:type. Maak hiervan skos:Concept, dat verschijnt wanneer je het intikt. 

 •   Midden klik: add property: maak hiervan skos:prefLabel.
 •   Rechts: kies voor de naam van de kolom ‘voorkeursterm’ in jouw bestand. 
 •   Links klik: add rdf:type. Maak hiervan skos:Concept. 
 •   Midden klik: add property: maak hiervan skos:identifier.
 •   Rechts: kies voor de naam van de kolom ‘identifier’ in jouw bestand. 
 •   Doe hetzelfde voor de broader term als deze in je export aanwezig is (skos:broader).
 •   Save.

stap 3:    Export
 
 •   Klik op Export en kies RDF turtle. 
 •   Het programma opent je thesaurus in skos (controleer of je al je velden erin terugziet) in een 

browser. 
 •   Klik rechtermuisknop: Opslaan als. Hij maakt er automatisch een Turtle-bestand van.
  

Figuur 12: 
De mapping van ei-
gen thesaurusvelden 
naar SKOS-velden in 
OpenRefine

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Installing-Extensions
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  Op weg met CultuurLINK

Er zijn grofweg vijf vaste stappen in het werkproces te onderscheiden: de externe thesaurus 
kiezen, een linkstrategie maken, resultaten bekijken, je linkstrategie uitbouwen en exporteren.

? 

Zie ook de filmpjes op cultuurlink.beeldengeluid.nl. 

stap 1:    De externe thesaurus kiezen
 
 •  Ga naar cultuurlink.beeldengeluid.nl, waar  je try-out sessies kunt doen. Upload het Turtle-

bestand hier. Het kiezen van de externe terminologiebron kan nu, in de stap ‘select target’, maar 
ook later, in het werkblad. 

 •  Klik Volgende tot je in het werkblad zit (zie Figuur 13). 
 •  Om in het werkblad een externe terminologiebron toe te voegen, klik op data source en sleep 

het  blokje van jouw keuze (AAT, GTAA, Iconclass…) naar het werkvlak. 
 •  Voor de WO2-thesaurus sleep je het blokje custom naar het werkblad. Klik op het radartje 

(instellingen) van custom en vul bij CHUNK in: ‘wo2’. Nu wordt de WO2-thesaurus opgehaald.
 
stap 2:    Linken: string match

 •   De meest basale strategie is om, onder create mapping, het blokje ‘string match’ links (hier staan 
de acties) naar het werkvlak te slepen (in het midden). Zie Figuur 13.

 •   Vervolgens sluit je de twee terminologieën aan middels het slepen van hun outputvakje (‘result’, 
onderaan de blokjes) naar de inputvakjes van het string match-blokje (A en B). Zie de Figuur: er 
komt een lijn te staan tussen de blokjes.

Figuur 13: 
Interface voor het 
samenstellen van een 
matching-strategie in 
CultuurLINK.
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 •   Klik op het radartje rechts boven op het string match-blokje om de instellingen van de 
koppelactie vorm te geven, zie Figuur 14. Deze instellingen bepalen welke koppelingen gelegd 
worden. 

 •  In dit scherm kies je de velden die gekoppeld worden: bijvoorbeeld voor het matchen van de 
prefLabel-termen van de lokale terminologiebron aan de prefLabel-termen van de externe 
terminologie, en geen ‘stemming’ toepassen. Dit zijn de ‘strengste’ instellingen, waarmee je 
alleen de termen vindt die exact hetzelfde zijn. 

•  OK

   

stap 3:   Eerste resultaten bekijken

 •   Klik op het result blokje van je string match-blokje: onderaan in het beeld verschijnen dan de 
gemaakte links. De gekoppelde termen staan steeds onder elkaar in (meestal) twee rijen die 
dezelfde achtergrondkleur hebben. De bovenste rij is de term uit blokje A en de onderste rij is de 
hieraan gekoppelde term uit blokje B.

 •   Deze koppelingen kun je beoordelen door op het tekentje links van de rijen te klikken: je kunt 
kiezen voor exactMatch als het gaat om termen die exact hetzelfde betekenen. 
Let op: je hebt aan deze controle alleen iets als je met de RDF (Linked Data) export gaat werken. 
Als je voor een CSV-export kiest (wat wel het makkelijkste is) dan komen álle matches door, ook 
matches die niet goedgekeurd zijn. Je kunt dan dus ook pas ná de export de verkeerde matches 
verwijderen, in Excel bijvoorbeeld. 

stap 4:    Je strategie verder uitbouwen
 
•   Meer matches kunnen gevonden worden door andere instellingen en andere ‘blokjes’ te 

gebruiken. Sleep een nieuw string match-blokje naar het werkvlak, onder het string match 
blokje dat al in gebruik is. 

 •   Verbind het nieuwe blokje met het oude blokje door een verbindingslijntje uit de outputvakjes 
van het oude blokje not A en not B te slepen naar de inputvakjes van het nieuwe blokje.

 Figuur 14:
 Instellingen string 
match < Het veld van thesaurus A dat gekoppeld moet worden

< Het veld van thesaurus B dat gekoppeld moet worden

< De ‘stemming’ (stam) die toegepast kan worden
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 •   Het nieuwe string match-blokje kan anders ingesteld worden, door bijvoorbeeld de  
niet-voorkeurstermen (altLabels) aan elkaar te matchen, of zowel de voorkeurstermen als de 
niet-voorkeurstermen (via rdfs:label, waarmee je de inhoud van beide velden meeneemt). 

? 

Als de ene thesaurus ‘kazemat’ gebruikt als voorkeursterm met ‘bunker’ als niet-voorkeursterm, en 

de andere thesaurus heeft ‘bunker’ als voorkeursterm, worden deze twee concepten niet aan elkaar 

gekoppeld als er alleen voorkeurstermen gematcht worden. Ze worden wel aan elkaar gematcht als 

de instelling ‘rdfs:label’, of ‘altLabel aan prefLabel’ gebruikt wordt.  

 •   Een andere instellingsoptie is om stemming toe te passen, dat wil zeggen dat de stam van het 
woord gekoppeld wordt. In situaties waarin de ene term een meervoudsvorm is (bunkers) en de 
andere term enkelvoud (bunker), worden ze dan toch verbonden.

 •   Er zijn ook andere match-blokjes beschikbaar, zoals string fuzzy match (levenshtein = 1). Daarbij 
worden ook vergelijkbare (niet exact dezelfde) termen aan elkaar verbonden. 

 •   Word overlap geeft soms ook nog heel goede resultaten, maar gaat met afkortingen vaak de 
mist in: die worden allemaal aan elkaar gematcht. In een dergelijk geval dien je dus goed te 
controleren. 

Figuur 15: 
Voor elke koppelmethode kan de gebruiker van CultuurLINK middels 
de instellingen (klik: radartje) precieze matchingscriteria bepalen. 

 
? 

Het resultaat in het werkvlak bestaat uit meerdere blokjes die aan elkaar verbonden zijn, en die elk 

hun eigen resultaten weergeven. De instellingen van het eerste blokje zijn het ‘strengst’ en worden 

idealiter steeds losser: het laatste blokje zal daardoor gewoonlijk de meeste foutieve matches 

bevatten.  

? 

Er zit geen overlap in de resultaten van de blokjes omdat elk volgende blok alleen de termen gebruikt 

die nog niet eerder gematcht zijn (dat is de ‘not A’ en ‘not B’).  
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Zie hier een uitgebreide matchingsstrategie van een bepaalde koppelactie:

stap type matching matchingvelden instellingen

1 String match prefLabel: prefLabel 

2 String match  prefLabel: prefLabel Stemming: Dutch

3 String match prefLabel: prefLabel Stemming: English

4 String match  rdfslabel: rdfsLabel 

5 String match rdfsLabel: rdfsLabel Stemming: Dutch

6 String match rdfsLabel: rdfsLabel Stemming: English

7 String fuzzy match  prefLabel: prefLabel Levenshtein = 1

8 String fuzzy match  rdfsLabel: rdfsLabel Levenshtein = 1

9 Word overlap prefLabel:prefLabel 

10 Word overlap rdfsLabel:rdfsLabel Geen stemming

Figuur 16: Schematische weergave matchingstrategie: van streng naar coulant

Handig: je externe doelterminologie filteren
Zoals te zien is in het CultuurLINK-werkblad zijn er nog veel meer blokjes te selecteren. Wanneer 
er bijvoorbeeld aan de AAT gekoppeld wordt, is het handig om alleen het deelgebied van de AAT 
te selecteren waar jouw termen ook in vallen. Dit doe je via filter mapping. Ook de eigen, lokale 
terminologie kan gefilterd worden, bijvoorbeeld omdat je alleen een bepaald type termen wilt 
koppelen (inhoudstrefwoorden en geen geografische trefwoorden). In Figuur 17 is er gefilterd op 
‘topConceptOf’ met de waarde ‘MOTIF’, omdat de inhoudstrefwoorden in die collectie het type 
‘MOTIF’ hebben. In de vergelijking worden dan alleen die trefwoorden gebruikt.

 •    Klik de lijst met termen (onder in het scherm) aan. Ga naar het radartje (linksboven de lijst). 
 •   Selecteer in de lijst met attributes het veld met de term waarop je wilt filteren. Als dat veld al 

geselecteerd is, doe je niets. 
 •   Klik ok. Ga in de termenlijst naar het attribute (bijvoorbeeld skos:prefLabel, of skos:broader) 

waarop je wilt selecteren. Klik op de drie stipjes, klik vervolgens show distinct values. Kies uit de 
lijst met waarden degene (het hiërarchische onderdeel van de terminologie) die je als filter wilt 
gebruiken en kies add as filter. Maak een connectie tussen het blokje van de termenlijst naar de 
filter en vervolgens van de filter naar de koppelacties. 
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Figuur 17: Door een filter aan te brengen zorg je ervoor dat CultuurLINK 
met een beperkter deel van de terminologiebron vergelijkt.

stap 5:   Exporteren en gebruiken

 •   Je exporteert het resultaat het best door middel van de CSV-export. Die functie staat rechts 
boven de resultaten, het pijltje met het streepje eronder. 

 •   De export doe je het best per blokje: als er dus bijvoorbeeld vier verschillende blokjes gebruikt 
zijn, exporteer je vier keer. Je weet dan bij de evaluatie van je matches welke exact zijn en welke 
mogelijk controle behoeven. Als je toch in één keer wilt exporteren, kun je een blokje toevoegen 
met de functie ‘mix mappings’.

 •   Open de CSV’s één voor één in Excel. Verwijder de kolommen die je niet nodig hebt: je bewaart 
dus alleen je term-ID’s, de URI’s en eventuele andere informatie die je wilt importeren. 
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 •   Controleer de matches op correctheid, verwijder de onjuiste matches. Je kunt er dan voor kiezen 
om de resultaten samen te voegen in één bestand, dat is gemakkelijker importeren.

 •   Ga naar §4.4 of Addendum 2 voor het importeren van de links in je collectiebeheersysteem. 
 •   Er is ook een Linked Data export (RDF-triples). Dat is de beste optie als het resultaat na de export 

verwerkt wordt in een linked data-toepassing, maar minder handig als er een import voor een 
collectiebeheersysteem van gemaakt moet worden. 
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  addendum 2 • uri’s importeren in adlib designer
 

In Adlib Designer is het mogelijk om met een CSV ofwel met een Adlib Tagged imports 
te draaien. Dit is een meer geavanceerde werkwijze dan die uit de casus in hoofdstuk 4. 
Bijvoorbeeld kan zo een occurrence worden toegevoegd met behoud van de eventueel 
bestaande invulling van het veld. Hieronder leggen we beide mogelijkheden stap-voor-stap uit: 
Adlib Tagged en CSV.

  URI’s importeren met een Adlib Tagged in Adlib Designer 

 •   Maak een Adlib Tagged bestand zoals beschreven in § 4.4.
 •   Open Adlib Designer.
 •   Klik op Manage import jobs; de Import jobs manager opent. Als je hiermee eerder werkte, staan 

hier misschien al import-definities (opgeslagen eerder uitgevoerde opdrachten).

 •   Klik op Create new import job: radartje rechts boven. Dan verschijnt dit scherm:
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 •   Vul informatie over je import job in op het eerste tabblad van de Import job editor:
Name, Source: klik aan Adlib Tagged, Kies bij Source Data file voor het bestand dat je zojuist 
maakte. Destination: ga naar datamap en selecteer thesau.inf.

 •   Als je al informatie in je doelveld hebt staan kies dan tabblad Mapping, vul dan de velden waarin 
je in het bestand verwijst in, en kies bij Update option bij het veld in kwestie voor Append (dan 
vult hij de bestaande metadata aan, met een extra occurrence, zonder die dus te overschrijven) of 
Append if not present (dan vult hij de metadata alleen aan als het veld nog niet is ingevuld).

 •   Vul op Tabblad Options in bij Update tag: %0, Vink Add new records uit. Laat verder de 
standaardinstellingen staan. Blijf uit de buurt van het veld Clear Database, dit zou uw database 
geheel leegmaken!
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 •   Klik op Tabblad Run. Klik op het icoon voor Run import job (radar). Klik op Ok bij Save current job.
 •   Controleer de import steekproefsgewijs. 

	 	 URI’s	importeren	met	een	CSV	in	Adlib	Designer

Zie hieronder het Excel-document waarin werd gewerkt om de termen te matchen:

  URI’s importeren met een CSV in Adlib Designer 

Zie hieronder het Excel-document waarin werd gewerkt om de termen te matchen:

stap 1:    Voorbereiding
 
•   Open je document met gematchte termen in Excel. Dit kan je export uit CultuurLINK zijn, of je 

export uit Fuzzy Lookup. Hier is gewerkt met een export uit Fuzzy Lookup.
 •   Verwijder de kolommen die je niet nodig hebt zodat je eindigt met de prirefs van de termen uit 

jouw eigen Adlib-systeem en de URI’s die je wilt gaan importeren. Verwijder ook de bovenste rij. 
Het ziet er dan als volgt uit:
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•   Voer altijd eerst een test uit van 3 of 4 regels! Mocht er iets aan de import niet kloppen dan zie 
je dit meteen en zit je niet gelijk vast aan honderden foute records. Ook is het handig om een 
kopie van je applicatie te hebben als ‘test’-versie om dergelijke importjobs uit te testen. Maak 
dus een kopie van de eerste vier regels van je bestand.

 •   Sla dit bestand op als een CSV (gescheiden door lijstscheidingstekens) en sluit het bestand 
(importeren lukt niet als het bestand open staat).

 •   Open Adlib Designer

stap 2:    De import configureren

 •   Ga naar het icoontje Beheer import procedures: 
 •   Ga naar Bestand en dan Nieuw.
 •   Geef de importjob een naam en een beschrijving.
 •   Geef bij Soort bronbestand aan dat het een ASCII gescheiden (*.csv) is.
 •   Kies bij Bronbestand de .csv die je zojuist hebt gemaakt.
 •   Bij Bestemming ga naar Database en klik op het icoontje met drie puntjes. Selecteer daar de 

map waar de Adlib applicatie staat opgeslagen. Ga naar de map Data en selecteer het bestand 
thesau.inf. We willen de URI’s namelijk gaan importeren in de database Thesaurus.

 •   Ga naar het tabblad Mapping. Hier geef je aan welke gegevens je naar een bepaald veld in 
Adlib wilt gaan importeren. Met de cijfers 01, 02, 03, enzovoorts geef je de kolommen (A, B, C, 
enzovoorts) in je .csv aan. 

 •   Door op het icoontje met de drie puntjes achter Bestemmingsveld te klikken geef je aan naar 
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welk veld je de informatie in die specifieke kolom wilt gaan importeren. Hierboven zien we dat 
de 1e kolom de priref bevat. Dan wordt dan dus Bronveld 01 en het Bestemmingsveld wordt %0, 
want dat is in Adlib de tag voor de priref.

 •   Bronveld 02, met de URI, importeer je naar het veld waar je de URI wilt terugzien.
 •   Heb je dit alles gedaan dan sluit je af met een puntkomma als field seperator <FS> en 0xDA als 

rule separator <RS> en ziet het er als volgt uit:

 •   Ga naar het tabblad Opties en vul de velden als volgt in:
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stap 3:    Import & nazorg
 
•   Het valt aan te bevelen om een adapl voor na lezen import record toe te voegen waarin je 

vermeldt welke wijzigingen je hebt aangebracht (met naam gebruiker, datum, naam CSV-
bestand).17 Een andere optie is om in de mapping, en dus ook het .csv, nog een extra kolom toe te 
voegen waarin je melding maakt van de import en die te mappen naar het veld ‘Opmerkingen’ of 
‘Bijzonderheden’.

 •   Ga vervolgens naar Uitvoeren en klik op het radar-icoontje om de import te starten. 

 •   Controleer de import steekproefsgewijs.
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  addendum 3 • eenvoudig opschonen

Elke instelling heeft eigen invoerregels en elke persoon een eigen interpretatie. Zo kan dezelfde 
term in vele varianten in de objectrecords terechtkomen. In veel lokale terminologieën staan 
termen met spelfouten en extra spaties, verschillende spellingsvarianten van dezelfde term 
en termen die bestaan uit meerdere woorden, die als losse trefwoorden bedoeld zijn. In jargon 
spreekt men terecht van ‘messy data’.

Metadata opschonen kan voor sommigen van ons dan ook zomaar leiden tot een sprong terug 
in de tijd. Het is immers net als je kamer opruimen - het kost tijd en het lijkt niet urgent. Het is 
geen geheim dat je spullen sneller vindt wanneer je hebt opgeruimd. Hetzelfde geldt voor data. 
Er is geen goed overzicht terwijl de kans groter wordt dat er records ‘vergeten’ worden omdat 
ze niet naar boven komen in zoekacties. Bovendien: links zijn gemakkelijker te leggen met 
consistente metadata.

Bij het opschonen van de thesaurus worden spelvarianten van dezelfde term aan elkaar 
gekoppeld, extra spaties verwijderd, termen met spelfouten verbeterd of verwijderd en 
samengestelde termen gesplitst. Het kan ook een goed moment zijn om inhoudelijk naar de 
toekenning van termen te kijken: zijn de invoerregels consistent en zijn ze ook goed toegepast? 
Wat is bijvoorbeeld het inhoudelijk verschil tussen het veld ‘materiaal’ en het veld ‘techniek’? 
Worden de kleuren van een werk in een gecontroleerd veld beschreven, en is dat echt nodig? 
Hoe is de naamsopbouw bij personen: achternaam eerst, met voorletters of voornamen en 
waar komen titels? Zo kan men door het eenmalige opschonen van data in de toekomst fouten 
voorkomen.

  Opschonen voorbereiden

Opschonen gaat het gemakkelijkst als je al een opgeschoonde lijst hebt, waarmee je je eigen 
data kunt vergelijken (dit kan ook een terminologie zijn waarmee je later wilt linken). Een 
vergelijking, bijvoorbeeld met Fuzzy Lookup, leidt immers tot een overzicht van gebruikte 
termen, die niet voorkomen in de opgeschoonde lijst. Dat ‘residu’ geeft een duidelijk zicht op 
waar de ruis, de mogelijke vervuiling, zich bevindt in je dataset. Dit betekent dus, dat een deel 
van het linkproces kan dienst doen als opschoonproces. Maar ook als je liever handmatig, of 
zonder vergelijking, de opschoning aangaat, heb je iets aan wat hieronder volgt.

? 

Het kan helpen, om het werk in eerste instantie per veld én per deelcollectie aan te pakken. 

? 

Deze acties vergen soms samenwerking tussen databeheerder en domeinspecialist. 

? 

Hoe dit proces exact verloopt is afhankelijk van de collectie, het veld, de huidige inhoud van het 

veld, de nieuwe regels die je wilt toepassen, enzovoort. De mate waarin dit aangepakt wordt is ook 

afhankelijk van de staat van de digitale registratie en de wensen van de instelling.  

Heb je geen referentielijst, maar wil je er eentje maken? We adviseren om jouw lijst dan van 
tevoren te reduceren met OpenRefine’s Cluster & Edit-functie.18 OpenRefine is een open source 
tool  die op het eerste gezicht lijkt op Excel, maar meer kan met tekstuele data en zeer goed is 
gedocumenteerd.19 De ‘Cluster & Edit’-functie in dit programma is ideaal als je lijst te lang is om 
overzichtelijk te zijn, omdat hiermee op elkaar gelijkende woorden naar één van de spelvarianten 
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kunnen worden overgezet (zie Figuur 18). Dit programma is hierdoor relevant voor musea die 
geen opgeschoonde lijst ter beschikking hebben. Voordat we op de stappen ingaan geven we 
eerst enkele wenken die kunnen helpen bij het proces.

  
  Veel voorkomende ‘vervuiling’

Musea bepalen zelf hoe zij hun database invullen. Er zijn echter enkele regels die voor alle 
instellingen van toepassing kunnen zijn :

 •   Gebruik verplichte richtlijnen voor de invulling van de velden.
 •   Trailing whitespaces: probeer geen spaties achter of voor een term in te voeren. Hoewel 

onzichtbaar voor het oog, ziet een computer de term als nieuw en anders.
 •   Field overloading/multi-valued cells. Gebruik niet meer dan één waarde binnen dezelfde term 

(occurrence). Meerdere waarden moeten apart  in een nieuw veld komen.

Figuur 18: 
De ‘Cluster&edit’-functie 
van OpenRefine.

Figuur 19: 
Samengestelde termen 
kunnen beter vooraf 
gesplitst worden. ‘Legers’ 
en ‘bevrijding’ zijn twee 
verschillende concepten.
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? 

Let betreft field overloading ook op samengestelde termen. Het lijkt één term, maar het zijn 

er eigenlijk twee. Hierbij is scheidslijn, van wat goed en verkeerd is, erg smal. Trouwjurk is een 

samenstelling die vaak voorkomt; het staat in woordenboeken en kan daarom worden gebruikt. Dit 

is een begripseenheid. Voor trouwpantalons, trouwoverhemden of trouwondergoed is dat niet het 

geval. Daarvoor gebruik je beter twee waarden: ‘trouwkleding’ en ‘pantalon’ enz. 

? 

Riesthuis en Wijnands zeggen hierover in Thesaurusbouw (1992): ‘In het algemeen kan men stellen 

dat samenstellingen die in het mondelinge en/of schriftelijke verkeer steeds als eenheid worden 

gepresenteerd, aangemerkt worden als begripseenheid.’ 

 •   Homoniemen: Dit zijn woorden die precies hetzelfde geschreven worden, maar iets anders 
betekenen. In geval van meertaligheid is dit extra belangrijk. Gebruik in dat geval altijd een 
‘qualifier’ tussen haakjes.

objectnaam aantal objecten

Hemd (mouwloze onderkleding) 12

Hemd (bovenkleding) 210

 •   Spelvarianten of -fouten: 

objectnaam aantal objecten

T-shirt 53

T-shirts 65

tshirts 1

 •   Waarde die in een ander veld thuishoort, zoals hier respectievelijk ‘beschrijving’ en ‘technieken’:

objectnaam aantal objecten

kraag (in uitvoering) 1

bedrukt textiel (ikat) 1

 •   Spelvarianten wanneer het om hetzelfde gaat: 

objectnaam aantal objecten

Hes 32

Hesje 1

hesjes 6

hessen 48

 •   Let op! Soms lijken synoniemen geenszins op elkaar. Voor deze gevallen is het handig om de hulp 
van een domeinspecialist aan te spreken. Hier wordt steeds hetzelfde type object bedoeld:

objectnaam aantal objecten

salopet 1

salopette 3

salopettes 2

tuinbroek 10

tuinbroekje 2
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	 	 Stappenplan	opschonen

stap 1:   Zorg voor een referentielijst

? 

Buiten je collectiebeheersysteem werken is handiger omdat je dan aantekeningen kunt maken en je 

voortgang kunt bijhouden. Dit doe je bijvoorbeeld in Excel.  

? 

Je kunt ook een Excel-lijst genereren met het aantal keer dat een term wordt gebruikt, en die 

alfabetisch of op aantal sorteren. Weinig gebruikte termen duiden immers vaak op de ongeldigheid 

ervan.  

 •   Maak een CSV-export van prirefs en thesaurustermen uit je collectiebeheersysteem, die je wilt 
aanpakken (zie §4.2). Open deze in Excel.

 •   Zorg dat de lijst waarmee je wilt vergelijken ook in een Excel-bestand staat.
 •   Deze lijsten vergelijk je met elkaar (bijvoorbeeld met Fuzzy Lookup, zie §4.3).
 •   De termen die niet voor 100% zijn gematcht, gebruik je als basis voor Stap 2.
 •   Wil je niet werken met een referentielijst? Kopieer je kolom met termen dan, en ga in die 

tweede kolom de termen die je niet wilt houden handmatig aanpassen, naar de gewenste 
voorkeursterm. Ga daarvoor meteen door naar punt 3 van Stap 2: Analyseer de vervuiling.

stap 2:   Analyseer de vervuiling
 
•   Controleer de ‘bijna-matches’ (1-90%): dit is een deel van je opschoningswerk! Verwijder de term 

in de tweede kolom, wanneer dit niet de beoogde opgeschoonde term is. Zoals in het voorbeeld 
hieronder, waarin verschillende matchings onjuist zijn. 

 •   Zet alle termen waarbij dan nog geen voorkeursterm staat apart.
 •   Neem een kijkje in de lijst overgebleven termen om te zien welk type fout veel voorkomt (zie 

ook hierboven voor veel voorkomende onjuistheden). Plaats deze bijvoorbeeld op verschillende 
tabbladen.

 •   Maak een overzicht van de algemene aanpassingen en overleg dit met de collega’s met kennis 
van het domein dat je aanpakt.
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stap 3:   Maak je eigen stappenplan en bedenk nieuwe regels

 •   Bepaal een eigen stappenplan: de stappen waarmee je de gevonden fouten zal verbeteren in je 
collectiebeheersysteem. 

 •   Bedenk op basis hiervan goede regels, opdat je in de toekomst consistente invoer krijgt (stem af 
met je collega’s). Pas als nodig de lokale registratieregels aan. 

stap 4:    Vul de opgeschoonde termen in

 •   Plaats, in de kolom achter de vervuilde termen de juiste voorkeursterm, geholpen door 
de nieuwe registratieregels en de referentielijst (of vraag hulp aan een domeinspecialist/
conservator). 

? 

Een deel van het overzicht kan gaan over meervoudige, te splitsen termen. 

stap 5:    Voer de opschoning door in je collectiebeheersysteem

Je voert je stappenplan uit in je collectiebeheersysteem: pas de huidige objectenrecords/
thesaurus aan (zie Addendum 4   voor uitleg voor het collectiebeheersysteem Adlib). Zorg ervoor, 
dat je aanpassingen staan geregistreerd (bijvoorbeeld in je Excel-bestand) en houd je voortgang 
bij.
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  addendum 4 • opschoning verwerken in adlib

Als je een Excel-document hebt, kun je de opschoning handmatig of automatisch uitvoeren. 

Handmatig opschonen is een veilige en overzichtelijke methode als je gevalideerde termen 
wilt opschonen; hieronder staat deze uitgelegd. In Adlib zijn onderstreepte velden gevalideerd, 
namelijk in de Thesaurus of in de Personen en Instellingen. 

? 

Gecombineerde termen moeten worden opgelost door de term te zoeken en een tweede occurrence 

aan te maken voor het tweede deel van de gecombineerde term, zie Figuur 20.20 Hierop gaan wij hier 

niet verder in. 

Automatisch opschonen met een import leent zich voor niet-gevalideerde termen, zoals datum-
velden of als je bijvoorbeeld voornaam, achternaam,  en tussenvoegsels en e-mailadres in aparte 
velden in de Personen en Instellingen wilt zetten. Als je er al enige ervaring mee hebt, kun je het 
best een CSV of Adlib Tagged-bestand maken van je resultaat in Excel of OpenRefine. Met het 
recordnummer als vergelijkingstag (%0) kun je verbeteringen importeren. Dit gaat vergelijkbaar 
aan het importeren van URI’s: zie §4.4.

? 

Kun je een Excel- of Adlib-tagged-bestand met geschoonde termen importeren in de Thesaurus of 

de Personen & Instellingen? Ja, maar dat is gespecialiseerd werk. Die import moet bij namelijk de 

juiste relatie leggen, maar bij nog niet bestaande termen ook nog een nieuw record aanmaken met 

het juiste domein. Je zult hiervoor een import-job in Adlib Designer moeten maken. Wil je meerdere 

alternatieve termen per voorkeursterm importeren, dan ontkom je niet aan een import-adapl bij die 

importjob. Bereid dit soort acties goed voor of roep de hulp in van mensen met ervaring.  

  Handmatig opschonen: Voorkeurstermen en Niet-voorkeurstermen

Handmatig opschonen houdt in dat je een relatie legt tussen één of meer vervuilde termen en 
de juiste term voor dat begrip. Het voordeel van deze aanpak is dat je gegevens beter vindbaar 
worden, én dat je niet alleen bestaande invoer opschoont, maar dat ook toekomstige invoer 
schoner wordt. 

Figuur 20: 
Field overloading bij dit 
museum (kolom links) 
zorgt dat de termen 
niet aan een termino-
logie kunnen worden 
gelinkt (kolom rechts). 
Fluweel en plakkaatverf 
dienen bijvoorbeeld ge-
splitst te worden; fruit/
compôtebord ook, in de 
aparte waarden fruit-
bord en compôtebord.
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  Hoe het werkt achter de schermen van Adlib: een voorbeeld

Je hebt bijvoorbeeld een schets van Vincent van Gogh in je collectie, en je organisatie registreert 
vervaardigers altijd in de vorm ‘Achternaam, voornaam tussenvoegsels’. Maar zowel publiek als 
registratoren weten dat niet altijd. Het publiek zoekt bijvoorbeeld op Ven Go of op Vincent. Een 
registrator kan Van Gogh invoeren. 

Nu eerst wat terminologie. De juiste term heet voorkeursterm of preferred term (PT). In het 
voorbeeld is dat: 

 • Gogh, Vincent van 

Een vervuilde term heet niet-voorkeursterm of non-preferred term (NPT). We hebben drie NPT’s:
 

 •   Vincent 
 •   Ven Go
 •   Van Gogh

Elke niet-voorkeursterm kan maar één voorkeursterm hebben, maar een voorkeursterm kan 
meerdere niet-voorkeurstermen hebben. 

  Use en Used for

In Adlib werkt het zo: zodra je in een Thesaurus- of een Personen en Instellingenrecord het veld 
Used for (gebruikt voor) invult, dan gebeurt er een aantal dingen: 

 •   Dat record wordt een voorkeursterm. 
 •   De term die je invult in Used for wordt een niet-voorkeursterm. 
 •   Als die term nog niet bestaat in Adlib, wordt er automatisch een record voor aangemaakt. Dat 

heet een gespiegeld record. 
 •   Als die term al wel bestaat, wordt in alle records de niet-voorkeursterm vervangen door de 

voorkeursterm (mits het domein, de soort term, overeenkomt, in dit geval vervaardiger). 

Omgekeerd werkt precies zo. Vul je Use (gebruik) in, dan wordt de term die je daar invult, de 
voorkeursterm, en het record waarin je werkt, de niet-voorkeursterm. En die wijziging wordt ook 
Adlib-breed verwerkt. 

  Het resultaat van deze handeling: Van Gogh

De snelste werkwijze is dat je in het record met de term Gogh, Vincent van drie occurrences van 
Used for aanmaakt, één met ‘Vincent’, één met ‘Ven Go’ en één met ‘Van Gogh’. 

 •   Alle records die vervaardiger Ven Go of Vincent of Van Gogh hadden, hebben nu Gogh, Vincent 
van als vervaardiger. Je database is dus schoner!

 •   Als iemand in de toekomst ooit ‘Ven Go’ invult bij vervaardiger, wordt die term automatisch 
vervangen door ‘Gogh, Vincent van’. 

 •   Een registrator die twijfelt over Van Gog, ziet een stoptekentje bij Van Gogh. Kiest hij die, dan 
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krijgt hij automatisch de juiste term. 
 •   Het maakt niet meer uit met welke term iemand zoekt op vervaardiger. ‘Ven Go’ of ‘Vincent’ of 

‘Van Gogh’, alle records met vervaardiger ‘Gogh, Vincent van’ worden gevonden. 

  Stappenplan handmatig opschonen

 •   Zorg, dat je de lijst met vervuilde termen en de bijbehorende geschoonde termen in handen 
hebt.

 •   Open de Thesaurus.
 •   Ga naar een vervuilde term, in ons voorbeeld ‘zwempakken’.
 •   Klik bij Use in de balk.
 •   Zoek in de lijst naar de juiste voorkeursterm en selecteer deze. In ons voorbeeld ‘badpakken’.
 •   Sla op.

? 

Nu gaat Adlib ‘Feedbackitems berekenen’. Dit kan lang duren! Laat het systeem gewoon doorgaan, 

ook al kan het lijken of Adlib gecrasht is! 

 •   Gefeliciteerd, je hebt één thesaurusrecord geschoond.
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1  

‘Non-techy people’ is ontleend aan 

Marcia Lei Zeng’s presentatie over 

microthesauri: https://www.getty.

edu/research/tools/vocabularies/

microthesauri_zeng.pdf. We 

verkiezen deze term boven het in 

gebruik zijnde ‘non-experts’.
2
Zie het colofon voor meer informa-
tie over de projecten.
3
Op de plaats van terminologiebron-
nen kun je ook lezen: lijsten van 
(kunstenaars)namen of plaatsen.
4
Bijvoorbeeld:
https://rkd.nl/nl/explore/ar-
tists/66219
5
Het is al mogelijk om zelf een kop-
peling te implementeren in Adlib. 
Dit staat hier uitgelegd: http://
documentation.axiell.com/alm/en/
index.html?ds_generaltopicsadvan-
cedextsources.html. Rolf Blijleven 
heeft deze tekst gereviseerd ter 
facilitering van het gebruik.
6
http://projectcest.be, 
http://www.depotwijzer.be/
thesauri, http://den.nl.
7  
Het netwerk is in 2014 gestart op 
initiatief van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW).
8 
Het technisch beheer ligt in Ne-
derland in handen van vijf knoop-
punten: Koninklijke Bibliotheek, 
Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid, Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed, Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, 
Nationaal Archief. 

9  
Het is ook mogelijk om andersoor-
tige relaties op te nemen binnen 
je collectiebeheersysteem, zoals 
related match, narrow match en 
close match. Vanwege het karakter 
van deze introductiehandleiding 
kiezen we ervoor dit hier niet te 
behandelen.
10  
Zie https://www.projectcest.be/
wiki/Publicatie:Vocabularies_se-
lecteren
11 
De AAT kan verrijkt worden 
door termen aan te bieden bij 
het Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis (RKD). Dit 
beheert de Nederlandse versie 
en nieuwe termen met een 
redactieraad beoordeelt. Voor meer 
informatie zie 
http://website.aat-ned.nl/toelich-
ting-op-de-aat/richtlijnen. In België 
kan contact worden opgenomen 
met het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA).
12 
Zie meer op: https://datahub.io/da-
taset, w3.org/2001/sw/wiki/SKOS/
Datasets
https://datahub.io/dataset,w3.
org/2001/sw/wiki/SKOS/Datasets 
en den.nl/terminologiebronnen
13  
Daarbij is het ook in staat om au-
tomatisch te linken met termino-
logiebronnen op het web en heeft 
het diverse exportfuncties. Voor 
meer informatie zie Hoofdstuk 5, 
Literatuur.

14  
Op http://www.getty.edu/research/
tools/vocabularies/aat/ zoek je een 
term, klik op ‘Semantic view’. In de 
zoekbalk en ook bovenin, direct 
onder de naam achter ‘Source’, vind  
je de URI.
15  
Priref is de identifier (van de 
thesaurusterm) in Adlib.
16 
Zie https://www.w3.org/2004/02/
skos/
17 
Zie voor meer informatie http://
www.adlibsoft.nl/producten/de-
signer.
18  
Zie https://github.com/OpenRefi-
ne/OpenRefine/wiki/Clustering.
19 
Zie o.a. de handleiding in de litera-
tuurlijst.
20 
Lees meer over het gebruiken van 
occurrence in de Adlib gebruikers-
gids (p. 163): http://www.adlibsoft.
nl/Content/Documentation/Dutch/
Adlib%20Gebruikersgids%20A5.pdf

Noten

https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/microthesauri_zeng.pdf
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/microthesauri_zeng.pdf
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/microthesauri_zeng.pdf
https://rkd.nl/nl/explore/artists/66219
https://rkd.nl/nl/explore/artists/66219
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