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Dit wordt een hele rare lezing. Ik kondig dat van te voren maar 

vast aan. 

Waarom wordt’ie raar?  

Omdat’ie gaat over digitalisering van collecties. 

Digitalisering en het online ontsluiten van museumcollecties is 

een – heel – saai - onderwerp. Het is niet iets waar je mee 

scoort op feesten en partijen.  

Het is ook een moeilijk onderwerp. Het kost moeite om het te 

begrijpen en om het uit te leggen. Of eigenlijk moet ik zeggen: 

het kost MIJ moeite om het te begrijpen en uit te leggen. 

 

Dames en heren, ik ben kunsthistoricus. Mijn taal is die van het 

beeld. Ik heb beeld nodig om dingen te begrijpen en uit te 

leggen. We gaan het dus hebben over: nijlpaarden, 

toeristenbootjes, snelwegen, asfalteermachines, stopcontacten 

en fietsen. 

  

Musea zijn objectarchieven. 

Van die archieven is meestal maar een klein deel zichtbaar voor 

publiek; namelijk dàt deel dat op zaal tentoongesteld wordt. 

Gemiddeld is dat minder dan 1% van de collectie. 

De rest van de objecten staat in het depot te wachten op 

uitverkiezing voor een tentoonstelling, een publicatie, een 

bruikleen of een onderzoek. 

Onze collecties zijn nijlpaarden in een modderige kreek 

waarvan alleen de oren, ogen en neusgaten boven water 

uitsteken. (dia 1) 
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Gelukkig is er met het internet en digitalisering het nodige 

veranderd. We hebben nu glass bottom boats (bootjes met een 

glazen bodem) waardoor we iedereen zicht kunnen bieden op 

dàt deel van onze collecties dat zich als het ware onder water 

bevindt. (dia 2) 

Onze websites zijn de glass bottom boats waarmee we onze 

depotschatten voor het publiek zichtbaar maken. Het grappige 

is dat we allemaal ons èigen bootjes hebben waarmee we 

toeristen naar afzonderlijke onderwaterparadijzen varen.  

Ik stel me een pittoresk Kroatische havenstandje voor waar 

aanbieders van verschillende glass bottom boats aan de kade 

luidkeels om de gunst van toeristen bedelen. Unique 

experience, Where are you from? Holland? Kijken Kijken niet 

kopen, Please, madame, sir. 

Vervolgens varen de verschillende bootjes uit, gooien enkele 

honderden meters uit de kust het anker uit en blijven dobberen 

boven de verschillende onderwatersites. Voor het gros van de 

toeristen is zo’n dagexcursie overigens prima. 

 

Voor wetenschappers, onderzoekers, studenten voldoen de 

verschillende museumwebsites niet. Vaak wordt maar een deel 

van de collectie ontsloten (de topstukken) en moeten ze de 

hele tijd van de ene museumwebsite naar de andere klikken om 

objecten en collecties te kunnen vergelijken. 

Om alles op één plek te kunnen ontsluiten hebben we nu het 

platform Collectie Nederland. (dia 3 en 4) 
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Ik stel mij voor dat musea als dorpen in het land liggen en dat 

Collectie Nederland het netwerk aan digitale snelwegen is dat 

die dorpen onderling verbindt. (dia 5) In zekere zin zijn wij als 

Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed een soort Verkeer en 

Waterstaat: wij zorgen voor het digitale wegennet en u kunt 

daar met uw collectiedata op aansluiten. Nou zult u zeggen 

waarom moet ik aansluiten? Ik vindt het hier wel lekker rustig 

in mijn dorp. En aansluiten, hoe moet dat dan en wat kòst dat 

wel niet? 

 

Laat ik duidelijk zijn. U moet niks. U bent baas over uw collectie 

en baas over uw eigen collectiedata. Maar als u aansluit op 

Collectie Nederland:  

 

- bent u aangesloten op de nationale digitale infrastructuur. 

Wij verzorgen dat digitale wegennet samen met het NA, 

de KB, het Instituut voor Beeld en Geluid en de KNAW 

- de data zijn via Collectie Nederland ontsloten volgens 

internationale standaarden die door computers kunnen 

worden gelezen 

- objecten worden in context getoond met collecties van 

andere musea en dat leidt tot verrassende 

dwarsverbanden en inzichten 

- op termijn worden objectdata verbonden met geschreven 

bronnen, av-media 

- kunnen data op termijn worden verrijkt 
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- collectiedata kunnen door derden worden hergebruikt: ik 

noem educatieve toepassingen 

 

Is er een noodzaak of een urgentie om NU aan te sluiten? Nee, 

die is er niet. Later kan ook. Maar ik merk dat instellingen die 

aangesloten zijn, ervaren wat digitale collectieontsluiting echt 

betekent, welke impact het heeft. Ze gaan beseffen dat ze daar 

beleid op moeten maken.  

Simpel voorbeeld. Als wij musea aansluiten, dan zien ze 

eigenlijk voor het eerst hoe hun collectiedata  en afbeeldingen 

op een website overkomen. Dan zien ze dat daar in veel 

gevallen nog van alles aan verbeterd kan worden. Ze zien hoe 

collega instellingen registreren, zaken beschrijven, in beeld 

brengen. 

Collectie Nederland is dus ook een benchmark die de kwaliteit 

van je digitale collectieontsluiting verbetert. 

 

Aansluiten is niet moeilijk. Het enige dat u hoeft te doen is 

contact op nemen met de mannen die de asfalteermachine en 

wals besturen en voor u de toerit tot de snelweg aanleggen. 

(dia 7) Die mannen zijn niet moeilijk te vinden: want eentje 

staat er voor u en de ander zit in de zaal. 

 

Kosten? In principe geen. Het aansluiten op de Nationale 

Digitale Infrastructuur kost geen geld. Wij hoeven niet apart te 

worden betaald. Eigenlijk is het niet ingewikkelder dan een 

stekker in het stopcontact steken. (dia 8) Wij hebben een 
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stekker en die moet passen op het stopcontact dat aan de 

achterkant op uw collectieregistratiesysteem zit. Nu kan het 

zijn dat u op uw collectieregistratiesysteem alleen nog maar 

een inbouwdoos voor elektra hebt gemonteerd. (dia 9) In dat 

geval moet een elektricien nog een stopcontact monteren en 

dat kost wat geld. Maar dat gaat niet om enorme kosten. En in 

veel gevallen kunnen we ook al stroom afnemen zonder 

stopcontact.  

 

Tot slot wil ik nog een klein blokje digitalisering 2.0 met u 

delen. Dat doe ik in de eerste plaats om aan u uit te leggen wat 

de reikwijdte is van waar we als RCE mee bezig zijn. Ten 

tweede heb ik hiervoor een aantal zaken sterk vereenvoudigd 

uitgelegd. Het is het wel zo eerlijk om toch ook een beetje aan 

probleemvergroting te doen. Ten derde vind ik het een 

uitdaging om u wat kennis bij te brengen over de wondere 

wereld van collectiedigitalisering. Als we met z’n allen stappen 

zetten en elkaar beter begrijpen, komen we eerder op het punt 

waar we willen uitkomen. 

 

Als we objecten in een museumcollectie beschrijven is 

belangrijk om dat eenduidig en steeds op dezelfde wijze te 

doen. (dia 10) Dat je dus termen consequent gebruikt. Ook is 

het belangrijk om synonieme begrippen voor eenzelfde object 

in relatie te brengen tot elkaar op zodanige wijze dat de 

computer dat begrijpt. 
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Ik geef een voorbeeld. 

Stel ik heb een fiets in de collectie. (dia 11) Dan kan ik die 

beschrijven met het woord: fiets, rijwiel, velocipède. Als ik voor 

de beschrijving het woord fiets gebruik, krijg ik later als ik in de 

database zoek op het woord fiets NIET de zoekresultaten terug 

van objecten die beschreven zijn met velocipède en rijwiel. 

Tenzij een koppeling tussen die termen is aangebracht en als 

daarin een hiërarchie is aangebracht. Zoiets noemen we een 

thesaurus.(dia 12)  

Als je collecties van verschillende instellingen koppelt is het 

gebruik van thesauri heel belangrijk. Er zijn verschillende 

thesauri in gebruik: de Erfgoedthesaurus, de AAT, RKDArtists, 

Iconclass, Geonames. Beter dan een begrip in platte tekst 

beschrijven in je registratiesysteem is het aanbrengen van een 

verwijzing van dat begrip in een thesaurus. Je verwijst dan in 

een veld naar een adres - we noemen dat een uri – in een 

thesaurus waar het begrip is uitgelegd en waar de koppeling 

met andere termen is aangebracht. Als iedereen dat doet 

krijgen we veel betere zoekresultaten. 

Nu verwacht ik niet dat u morgen begint om alle beschrijvingen 

te vervangen door uri’s daarom kunnen wij dat deels voor u 

doen. Wij kunnen in Collectie Nederland een koppeling 

aanbrengen tussen de door u gebruikte termen en de uri’s in de 

thesauri. Die koppeling kunnen we opslaan en in de toekomst 

waarschijnlijk aan u teruggeven zodat u uw data in verrijkte 

vorm weer terug krijgt. Wat lastig is aan het aanbrengen van 

thesuaruskoppelingen is: 
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 dat we goed moeten kijken welke beschrijving we aan 

welke uri koppelen 

 dat de thesuarus via het internet toegankelijk moet zijn en 

door een computer begrepen kan worden 

 dat de koppelingen met de uri’s persistent zijn en niet 

verbroken mogen worden 

 dat na koppeling met een thesaurus de extra informatie 

ook netjes toont op de website van Collectie Nederland 

 

Deze thesuaruskoppeling is één van de zaken waar we de 

komende tijd veel aandacht aan zullen besteden binnen 

Collectie Nederland. Daarnaast willen we alle rijksmusea 

aansluiten en de front-end performance verbeteren.  

In de tussentijd zijn we u graag van dienst met de service 

om uw collectie aan te sluiten. In Zuid Holland is op dat punt 

nog best wat wist te boeken. Ik hoop samen met u die winst 

te mogen verzilveren. 

 

Ik dank u wel. 


