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1. Dit is de Case van… Het Rijksmuseum 

Het Rijksmuseum: wereldwijd misschien wel de beroemdste not-for-profit 
van het toch al roemruchte Koninkrijk der Nederlanden. Want: welke 
Nederlanders zijn wereldwijd zowat net zo beroemd als Johan Cruijff? 
Precies: Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Johannes Vermeer... 

En dit zijn nou juist vaste bewoners van dit zo indrukwekkende pand, samen 
met nog vele, vele andere Echte Hollandsche Toppers! Mwa... ze hebben 
daar vast ook wel wat informatie te managen :-) 

 

Collectie 
Het Rijksmuseum beheert een collectie van ruim 1 miljoen zeer 
uiteenlopende (kunst)historische objecten, van zwaarden tot schilderijen en 
van spotprenten tot scheepsmodellen. Samen vertellen deze objecten het 
verhaal van de Nederlandse identiteit, geschiedenis en plaats op het 
wereldtoneel. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de collectie 
en er zijn of haar eigen verhaal mee kan reconstrueren.  

Het Rijksmuseum heeft zich daarom als doel gesteld om de hele collectie 
vrij en in hoge kwaliteit digitaal beschikbaar te maken. En daarin zijn ze 
aardig op weg. Maar digitalisering is één ding, echt interessant wordt het 
pas als zo’n object in zijn rijke context kan worden bestudeerd.  
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Ga maar na: meesterwerk De Nachtwacht wordt onderzocht met 
hypermoderne technieken en levert zeeën van te beheren research-
informatie op. Daarentegen... de handmatige inventarisboeken gaan terug 
tot het begin van de 19e eeuw. Hoe groot wil je het contrast hebben?  

 

En nog veel meer... 
Achter de schermen ligt een ongekende schat aan informatie over de kunst 
en kunstenaars. Het zal je niet verbazen: niet alleen de kunst is hier van 
wereldklasse, ook de research en informatie. Uitdagingen genoeg: van 
eeuwenoude handschriften tot beheer van heftige hoeveelheden data met 
Research Data Management. Van externe informatieverzoeken tot Linked 
Data.  

En dan is er nog die waanzinnig fascinerende Bibliotheek met leeszaal: een 
van de belangrijkste kunstbibliotheken in de wereld. Wat een uitdagingen 
voor de informatieprofessionals achter de coulissen... Ga er maar aanstaan.  
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Van inventarissen en foto’s tot restauratiedocumentatie en onderzoeksdata. 
Dit beheren, classificeren, verrijken, ontsluiten en (her)gebruiken is een 
fantastische klus. Niet in het minst omdat terminologie veranderlijk is. (En 
omdat de hele wereld meekijkt... :-) 

En nog zoiets: ontwikkel hiervoor maar eens een organisatie-brede 
informatiearchitectuur, waarin documentatie, collectiedata, beeld, 
onderzoeksdata en de bibliotheekcatalogus worden samengebracht. 

 

Research Services 
Dit is het domein van een groep uiterst gecommitteerde en enthousiaste 
professionals met een zeer breed werkterrein: Research Services, de 
afdeling verantwoordelijk voor alle data en informatie over de collectie. En 

Een informatiearchitectuur voor het Rijksmuseum, hoe zou 
dat eruitzien... Zoiets?
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dus bij uitstek de plek waar alle processen voor beheer en ontsluiting van 
collectie data en informatie bij elkaar komen. 

Op alle genoemde gebieden gaan we in dit eDossier ervaren hoe 
Rijksmuseum Research Services opereert inclusief hoe het onderzoek bij De 
Nachtwacht plaatsvond (en de datagolf die dat oplevert wordt verwerkt). 

Links 
Elk volgend hoofdstuk wordt afgesloten met toepasselijke links naar nadere 
informatie.  

Zo ook nu: 
• Website Rijksmuseum 
• Rijks Studio 
• Onderzoek binnen het Rijksmuseum 
• Zelf onderzoek in de Bibliotheek: Research Library & Study Room Prints 

and Drawings 
• De Rijksmuseum Collecties raadplegen 
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2. Digitaal Erfgoed: Collectie Informatie 

Maarten Heerlien, Hoofd Collectie Informatie van 
het Rijksmuseum.  

Maarten gaat in op de achtergrond, de 
werkzaamheden en uitdagingen voor deze 
betrekkelijk jonge afdeling binnen het 
Rijksmuseum en hij plaats dat in een breder 
nationaal én internationaal kader. 

Research Services is dus verantwoordelijk voor alle informatie en data van 
en over de collectie binnen het Rijksmuseum. Automatisch denk je: dus 
Research Services = Collectie Informatie? Maar zo simpel is het niet. 

Research Services is veel méér, ook de Studie- en Leeszaal, de Bibliotheek 
administratie, zelfs de Depot Services en  Collectie Automatisering. Zoals 
gezegd telt de collectie zelf meer dan 1 miljoen objecten (zie hieronder 
voor een verdeling), waarvan slechts 8000 in de 14.500 vierkante meter 
zaalruimte, jaarlijks bekeken door ruim 2 miljoen bezoekers. De rest is 
opgeslagen of zichtbaar elders. En dan heb je nog een half miljoen banden 
in de Bibliotheek, die ingezien kunnen worden in de Studie- & Leeszaal. 

 Klik hier voor een vergroting
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Afdeling Collectie Informatie 

Collectie Informatie beheert de collectieinformatie (in AdLib) en is 
verantwoordelijk voor het onderzoeksdatabeheer en samen met de Studie- 
& Leeszaal voor de informatiedienstverlening naar buiten. Collectie 
Automatisering beheert AdLib Museum, Koha (voor de bibliotheekcollectie) 
en de API’s om te linken met andere applicaties.  

 

Het werkveld van Collectie Documentatie is hiermee ongekend, qua 
breedte (dat miljoen objecten), technologie (van bere oude munten tot 
macro-XRF scans) en diversiteit aan invalshoeken (Informatieverzoeken tot 
en met Linked Data). En ja, de hele planeet kijkt mee. Zo sprak in 2015 
iemand van de interne werkgroep Terminologie over de gevolgde aanpak 
(zie hoofdstuk Terminologie) en in no time stond het wereldwijd in de massa 
media. Iedereen had een mening. Net als bij de latere ophef over de term 
‘Gouden Eeuw’. 

Inderdaad, het Rijksmuseum is ‘global property’. Ook gek dat Maarten 
Informatiespecialist Bas Nederveen elk op internationale congressen 
spreken, bijvoorbeeld Bas in Stockholm, Maarten in Tokyo. 
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Projecten 

Een aardig project van Collectie Informatie is de digitalisering van het Rijks 
Prenten Kabinet: registreren, annoteren, digitaliseren en publiceren van 
700.000 tekeningen, prenten en foto’s: 40.000 per jaar. Gereed: 2021.  

Maar ook wordt gedigitaliseerd in het kader van het VOILA project: het hele 
depot met de grotere objecten verhuist van Lelystad naar Amersfoort om 
ook op langere termijn boven zeeniveau uit te komen. Dus moest elk object 
in het depot zijn gecontroleerd, vastgelegd (basisregistratie) en 
gefotografeerd. Daarna wordt de complete collectie van het Rijksmuseum 
digitaal beschikbaar gesteld aan het publiek. 

 

Onderzoeksdata is een andere, heftige uitdaging... In tegenstelling tot in de 
Universitaire wereld heeft onderzoeksdata in de museale sector nog weinig 
aandacht gehad. Maar de berg is al zo groot, er moet absoluut iets mee. De 
diversiteit aan gebruikte onderzoekstechnieken is opmerkelijk, zie 
hieronder. 

Dus is het Rijksmuseum ermee aan de gang gegaan. Het artikel van Maarten 
over RDM focust hierop. 

Klik hier voor vergroting.
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Het Collectieve Geheugen 

Andere aspecten van collectiedatabeheer zijn de monitoring van 
informatiekwaliteit, dataverrijking, functioneel beheer en data management.  

De collectiedata zelf beslaan zo’n 800 meter papier (en een onduidelijke 
hoeveelheid digital born) verdeeld over twee depots en het Noord-Hollands 
Archief.  

Noord-Hollands Archief ? Ja, tot 1995 was het Rijksmuseum van de staat en 
viel het onder de overheidsregels voor de archivering en overbrenging. 
Vandaar de versnippering. Via de Bibliotheekcatalogus is de informatie over 
objecten, kunstenaars en thema’s gedeeltelijk vindbaar en opvraagbaar. Dit 
wordt wel beschouwd als ‘Het Collectieve Geheugen van het Rijksmuseum’. 

Het zou natuurlijk wel zo fijn zijn als alle informatie over de collectie 
eenvoudig vindbaar en bruikbaar was. Bijvoorbeeld in verband met de 
5.000 informatieverzoeken per jaar. Die komen van intern: conservatoren, 
restauratoren, wetenschappers, educatoren, etc. Maar zeker ook van extern: 
museumbezoekers, onderzoekers, studenten, scholieren, “kunst & kitch” 
particulieren, collega- instellingen, etc.  
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Helaas is er sprake van meerdere silo’s die maar beperkt onderling 
afgestemd zijn. Zo zijn de thesauri nooit op een lijn gebracht, kunnen AdLib 
en het bibliotheeksysteem niet communiceren en is de 
informatiearchitectuur niet toereikend. Daarom is de ambitie: harmonisering 
van de informatieprocessen om de positie als kennisinstelling (op 
wereldniveau) met betrekking tot de eigen collectie te vergroten. 

 

Uitdagingen 

En dat is best een uitdaging: data en informatie vindbaar, toegankelijk, 
interoperabel en herbruikbaar krijgen.  
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Om te beginnen komen er nog 2 silo’s bij: Documentatie en Research Data. 
Verder moet de kwaliteit van de vocabulaires met gebruikte terminologie 
verbeteren, moeten de heterogene informatiebronnen betekenisvolle 
(semantische) integratie ondergaan en moet de informatiearchitectuur 
worden herontwikkeld.  

Ook worden nieuwe tools en informatiediensten ontwikkeld, moet 
dataverrijking plaatsvinden, mogelijk via AI, en het open (research) data 
beleid worden verbreed. 

 

Hiertoe vindt heel wat samenwerking plaats. Uiteraard intern en 
interdisciplinair, maar ook in relatie tot actuele wetenschappelijke 
vraagstukken.  

Diverse samenwerkingspartners zijn betrokken zoals de Getty Trust en de 
Koninklijke Bibliotheek qua Erfgoed. Netwerkpartners zijn bv. de Wikimedia 
Foundation, Europeana en Netwerk Digitaal Erfgoed. Academische Partners 
zijn VU Universiteit Leiden en de KNAW.  
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Overigens, vergis je niet: Het Rijksmuseum liep al in 2013 voorop op Open 
Data gebied. Toen het Museum dat jaar heropende was ‘OPEN’ het grote 
thema. Als een van de allereerste musea stelde men een set 
collectieinformatie inclusief de beelden als open content beschikbaar, tot en 
met de TIFF files. Om niet en zelfs zonder verplichte bronvermelding. Dat is 
ook nu nog het beleid. De vraag is wel of dat handhaafbaar is als alle 
onderzoeksdata ontsloten wordt. :-) 

Handige links 

De links openen in je browser 

• Presentatie Maarten 
• Profiel Maarten 
• The Rijksmuseum Bulletin: de covers en... de journals... 
• Nieuws over data en onderzoek: E-data & Research 
• Project Making Sense of Illustrated Handwritten Archives  
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3. Rembrandt's Monsters: Research Data Management 

Maarten Heerlien gaat een hele stap dieper in de 
wondere wereld op het raakvlak van historisch 
erfgoed, kersverse data en metadata en natuurlijk 
high tech research.  

Onderwerp: het onderzoek aan de Nachtwacht, 
Rembrandts beroemde meesterwerk. 

Operatie Nachtwacht is het grootste en meest omvangrijke onderzoek naar 
Rembrandts meesterwerk ooit. Het doel is om het schilderij optimaal te 
behouden voor de toekomst. Het onderzoek startte in de zomer van 2019 
en vindt plaats voor het oog van het publiek in een speciaal ontworpen 
glazen ruimte. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste en meest 
geavanceerde onderzoekstechnieken. 

Maar eerst dit: het Nachtwacht-onderzoek is baanbrekend en alleen al qua 
inspanning en geleverde data overweldigend in scope, maar het is verre van 
het enige onderzoek binnen het Rijksmuseum. 

 

In het Rijksmuseum doen 111 medewerkers zelf aan onderzoek (72 vrouw, 
39 man). Denk aan conservatoren, restauratoren, onderzoekers en fellows. 
Ook zijn 54 medewerkers daaraan ondersteunend (35 vrouw, 19 man).  
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Onderzoek & Open Science 

Van belang is dat objectgebonden onderzoek steeds meer data-driven 
wordt en die onderzoeksdata steeds heterogener is, terwijl het belang van 
vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en (her)bruikbaarheid van 
onderzoeksdata steeds groter wordt (FAIR data). 

Het Rijksmuseum sluit aan bij de wetenschappelijke en internationale 
ambities rond Open Science, als aanjager voor Open Innovation. En dat 
vergt Open Access en Open Data.  

 

Open Science is een transitie die zich wetenschapsbreed en wereldwijd 
voltrekt en 
• grote voordelen biedt voor wetenschappers bij onderzoek, onderwijs en 

valorisatie;  
• de kwaliteit van wetenschapsbeoefening bevordert;  
• mensen en organisaties in staat stelt om kennis te nemen van onderzoek 

en van onderzoeksgegevens en daaraan bij te dragen;  
• het innovatieve vermogen van Nederland versterkt. 

Strikt genomen hoeft het Rijksmuseum zich hierbij niet aan te sluiten, omdat 
het niet gefinancierd wordt met publieke middelen, maar de kwaliteitseisen 
zijn gewoon ‘good practice’. En bovendien is de hele collectie van alle 
Nederlanders - sterker nog: wereldwijd grensoverschrijdend - en daarmee 
logischerwijs ‘open’.  
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Een open vorm van Research Data Management (RDM) bevordert 
samenwerking en hergebruik en... niet onbelangrijk... voor de onderzoekers 
zelf is het eindelijk een vorm van zichtbaarheid en daarmee erkenning.  

Nachtwacht 

Daar is hij dan, het ultieme voorbeeld van Research & Data Management: de 
Nachtwacht, verborgen in een glazen kooi... Elke millimeter wordt razend 
nauwkeurig in beeld gebracht, maar het gaat veel verder dan alleen 
‘supergedetailleerde foto’s’. Het zijn ook onder meer Infraroodfoto’s en 
Röntgenfluorescentiescans.  

 

Die analyseren bijvoorbeeld precies welke chemische elementen in de verf 
zitten: Waar heeft Rembrandt welk pigment gebruikt, hoe is de zuuraanval 
gerestaureerd, hoe zien de onderliggende schetsen eruit en ga maar door. 
Dat wordt allemaal helder. Details tot op 250 micron. Voer voor jarenlange 
studie, belangrijk voor vele generaties. 

Het resultaat: absurde hoeveelheden onderzoeksdata, zelfs van de 
achterzijde, want eind 2021 is hij zelfs van de muur geweest. En wie mag dat 
allemaal een goed plekje geven en beheren, wetend dat dit cruciale 
informatie is op werelderfgoed niveau? Je raadt het al. Je heet als afdeling 
niet voor niets Research Services... 
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Een laagje dieper 

Oké, onderzoek zoals aan de Nachtwacht levert dus ongelooflijk veel data 
op. Maar waarom? Het kost wel erg veel inspanning en natuurlijk is het leuk 
om zo’n prachtig stuk erfgoed onder de loep te leggen, maar er is meer dan 
goudgerande nostalgie: er zijn hele praktische redenen, zowel voor de 
kunstgeschiedenis als voor de conservatie.  

Herkomstonderzoek is van toenemend belang, vooral als een object een tijd 
onder de radar is gebleven: wie zijn door de jaren de rechtmatige 
eigenaars? Oftewel: hoe ‘bezwaard’ is het verleden? Vooral de periode 
’30-’45 is mistig voor veel kunstwerken. Roofkunst gaat echter ook veel 
verder terug, denk aan het koloniale verleden. Die periode is helaas nog 
veel langer en lastiger door schaarsere bronnen. 

Materiaaltechnisch onderzoek gebruik makend van methoden en 
technieken ontleend aan de natuurwetenschappen geeft inzicht in de 
materiële en chemische samenstelling en het maakproces, maar 
belangrijker nog: in de degradatieprocessen. En dus: hoe preserveer je het 
object tot de eeuwigheid?  

Ja, ook de achterkant van de nachtwacht is bestudeerd. Met 
shearography, een macro-XRF scanner en... het blote oog!
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Zie bijvoorbeeld het SCHILDerij 
hieronder. Prins Frederik Hendrik 
zegevierend te paard, afgebeeld – 
tamelijk uniek - op het schild van 
een Zuid-Amerikaanse 
reuzenschildpad. Indirect een blijk 
van Nederland als wereldmacht. 
Hoe preserveer je zoiets? Met DNA-
onderzoek is gekeken waar de 
schildpad vandaan komt, met CT-
scans hoe de oppervlakte is 
voorbewerkt, etc.  

Veeeeel data dus. Data die van 
belang blijft, ook in de toekomst. 

Research Data Management 

Veel onderzoek gebeurt ook door NICAS: Netherlands Institute for 
Conservation, Art and Science. Dat is een samenwerking tussen 
Rijksmuseum, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Universiteit van 
Amsterdam, TU Delft en NWO. NICAS ontwikkelt o.a. nieuwe methoden, 
technieken en apparatuur voor onderzoek aan en duurzame preservering 
van erfgoed.  

Trouwens, wat ìs RDM eigenlijk? Je beheert Research Data maar wat is dat 
precies? Er zijn zat definities en die zijn ook nogal uiteenlopend. Het 
Rijksmuseum ziet het zo:  

“Onderzoeksdata zijn ruwe en bewerkte, systematisch vastgelegde 
en gestructureerde gegevens, verzameld of gecreëerd door 
onderzoekers tijdens hun onderzoek aan de collectie van het 
Rijksmuseum, die dienen als bron, waarborg en referentie voor de 
kwaliteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Deze 
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data zijn heterogeen van aard en kunnen bestaan uit afbeeldingen, 
teksten, analytische data en andere soorten datasets.”  

 

Data en Formaten 

Als je kijkt naar de data zelf, waar die vandaan komt (Adlib Museum, 
OpenText MediaBin, JOIN, Paint Sample Database en... Research Network) 
dan blijkt al snel dat de laatste bron verreweg de grootste is. Research 
Network oftewel ResNet telt momenteel tegen de 17 TB aan datasets 
opgeslagen volgens richtlijnen voor data opslag. Bovendien is er hier 
sprake van een gestage aangroei: alleen al in de eerste 20 maanden vanaf 
begin 2018 was er sprake van een verdubbeling en... het Nachtwacht-
onderzoek is dan nog niet eens meegeteld!  

Het Nachtwacht-onderzoek bevat een scala aan formaten: Verfmonsters, HR 
Daglichtfotografie, Visible-infrared reflectance imaging spectroscopy, Macro 
X-ray Fluorescence, Optical Coherence Tomography, Synchrotron-
onderzoek, 3D imaging, Shearography. Wow... Complicerend is ook dat 
ResNet maar tot 20 TB gaat en het hele Nachtwacht-project ruim 700 TB 
bedraagt. 

In de paar jaar dat Research Services verantwoordelijk is voor RDM is 
onderzoek gedaan naar huidige en toekomstige behoeften op het gebied 
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van onderzoeksdata in het Rijksmuseum door Henk Vanstappen. Dat 
resulteerde in diverse constateringen en oplossingsrichtingen: technisch, 
beleidsmatig en organisatorisch van aard. Opmerkelijk bijvoorbeeld is dat 
ResNet maar liefst 250+ verschillende bestandsformaten telt (waarvan zeer 
vele niet gangbaar) en... er meer data BUITEN ResNet en dus buiten het 
zicht van centraal beheer staan. Er is echt een beheerslaag nodig boven 
ResNet.  

 

(Tja, complexiteit en beheersproblematiek... hoe groot de onderlinge 
verschillen ook zijn, als het gaat om informatie is dit geen onbekend 
verschijnsel voor vele organisaties. :-)  

Constateringen op technisch vlak  

• Behoefte aan meer en snellere opslagruimte op het ResNet  
• Behoefte aan een beheerslaag bovenop het ResNet voor betere 

contextualisering van de data  
• Meer dan 250 verschillende bestandsformaten op ResNet (Top-5: jpeg, 

tiff, edf, csv, czi)  
• Risico op fouten en gegevensverlies, o.a. doordat niet alle apparatuur aan 

het netwerk kan worden gekoppeld  
• Veel dataduplicatie  
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• Behoefte aan infrastructuur om data langdurig vindbaar, toegankelijk, 
interoperabel en (her)bruikbaar te maken  

Constateringen op beleidsmatig vlak  

• Behoefte aan organisatiebrede visie op het beheer van onderzoeksdata 
met daarbij een RDM beleid waarin wordt gedefinieerd wie in welke fase 
van het onderzoek verantwoordelijk is voor welke aspecten van het 
databeheer  

• Behoefte aan een digitale duurzaamheidsstrategie  
• Behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot het delen van data  

Constateringen op organisatorisch vlak 

• Behoefte aan meer expertise binnen de organisatie op  
gebied van RDM  

• Behoefte aan betere procesbeschrijvingen  
• Open access voor wetenschappelijke publicaties vindt iedereen een goed 

idee, maar over de voorwaarden voor open onderzoeksdata zijn de 
meningen verdeeld  

Toegang... 

Ook de volgende vraagstukken waarmee RDM te maken heeft zijn zeer 
herkenbaar:  

• Zijn de bestanden nog bruikbaar over 20-30 jaar?  
• Wat mag iedereen delen?  
• En WIL iedereen wel delen?  

Dat laatste betreft vooral Open Access van onderzoeksdata.  

Dit gaat neerkomen op: open als het kan, gesloten als het moet.  
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En bij delen wordt momenteel nog wel eens een bocht afgesneden 
waardoor bijvoorbeeld een beeld wordt verstrekt maar zonder voldoende 
borging waardoor het op zijn kop in een publicatie verschijnt. 

 

Aanpak 

De aanpak is nu:  

• Duurzaam beheer van gehele RD life cycle 
• Meer zichtbaarheid voor onderzoek bij het Rijksmuseum door open 

science 
• Aansluiting op de landelijke en internationale netwerken voor duurzame 

opslag en ontsluiting van onderzoeksdata, gebruikmakend van bestaande 
faciliteiten.  

Zo zijn er verschillende oplossingsrichtingen bepaald en gevolgd, zoals: 
• Een pilot met DANS, het nationale expertisecentrum en repository voor 

onderzoeksdata 
• Een landschapsanalyse van technische oplossingen voor verbetering van 

de interne infrastructuur voor RDM  
• Een Proof of Concept voor borging van datasets in EASY datavault 

(CoreTrustedSeal).  

De afgesneden bocht...

22 Heterdaad eDossier IV



• Ontwikkeling RDM beleid en procedures  
• Onderzoek naar mogelijkheden open access en open onderzoeksdata  
• Opleiding t.b.v. data support  
• Upgrade ResNet  
• Aanpassing structuur ResNet  
• Communicatie  

Vergeet niet: RDM is een betrekkelijk nieuw vakgebied in onze sector, 
kennisdeling is essentieel!  

Tot slot dit: voor kennisdeling rond cultureel erfgoed is een interessante 
bron de Sharing is Caring site.  

Sharing is Caring is an international conference focused on 
collaboration and sharing in the cultural heritage sector, bringing 
together practitioners, researchers, and users of culture. It was 
initiated by a group of Danish cultural professionals in 2011. The 
main conference takes place in Denmark every two or three years. 

Maarten was een spreker op het Sharing is Caring event in Amsterdam, 
2019. 

Handige links 

De links openen in je browser 

• Sharing is Caring 
• Dans en Pilot Dans en Rijksmusuem 
• Operatie Nachtwacht 
• Het fameuze SCHILDerij 
• Presentatie Maarten (met uitvergrotingen van de illustraties) 
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4. Frisse Blik op Verouderde Terminologie 

Bas Nederveen is Informatiespecialist binnen de 
afdeling Collectie Informatie van het 
Rijksmuseum. Een job met internationale allure, 
inclusief spreken op internationale congressen 
zoals in Stockholm en... - gewoon in het 
Nederlands - je verhaal delen binnen het Papieren 
Tijger Netwerk. :-) 

En als je het hebt over kennisontsluiting, dan heb je het vaak ook over 
termen. Maar welke? En zeker als je terugkijkt in het verleden. 

De subjectiviteit van historische kwalificaties... 

Het is een onderwerp dat iedereen raakt, waar iedereen wel een mening 
over heeft, geïnformeerd of niet: de subjectiviteit van historische 
kwalificaties. Denk maar aan de discussie over de term ‘Gouden Eeuw’. Het 
Rijksmuseum heeft geen moeite met die term, maar het Amsterdams 
Museum wel, die gaat hem niet meer gebruiken. Hun redenering? 'Gouden 
Eeuw' negeert de negatieve zijden van de 17e eeuw en die waren er 
genoeg, van piraterij tot kolonialisme. Reacties hierop lopen uiteen van 
‘absurd’ tot ‘goede zet’.  

Een recenter voorbeeld is de beslissing van het Rijksmuseum om de 
veelgebruikte term 'Bersiap' niet te gebruiken (of juist wel) in de Indonesië 
tentoonstelling vanwege de al dan niet "sterk racistische lading". 

Je hoeft het er niet mee eens te zijn om te kunnen begrijpen hoe musea tot 
een dergelijke afweging komen. Het verhaal van Bas over de manier waarop 
het Rijksmuseum omgaat met Terminologie illustreert dit perfect.  

Het museum is sinds de heropening in 2013 ‘open’, ook qua 
toegankelijkheid van afbeeldingen van en informatie over objecten. Zo zijn 
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er op de site 45.000 afbeeldingen digitaal beschikbaar die jaarlijks zo’n 4,5 
miljoen online bezoekers trekken. Via API’s komen die o.a. terecht op 
Wikimedia waar alleen al de Nachtwacht 350 lemma’s telt en zo’ 290.000 
Rijksmuseum-objecten in 205 talen worden beschreven. En die worden 
wereldwijd massaal bekeken. En iedereen moet zich welkom voelen. Dat 
onderstreept hoe belangrijk het is om de terminologie extra zorgvuldig te 
kiezen. Let maar op. Wat zie je hier? 

Is dit echt een leider die ‘zich onderwerpt’? Ongetwijfeld raakt dit ieders 
rechtvaardigheidsgevoel. Toch heet het schilderij nu eenmaal zo. 

 

Onderwerping of... Verraad? 

Een van de online veelbezochte schilderijen staat hierboven afgebeeld: de 
onderwerping van Diepo Negoro. In Indonesië wordt de pagina met dit 
schilderij maar liefst bijna een half miljoen keer per jaar bekeken (in 
Nederland een paar duizend). Prins Diepo Negoro was de belangrijkste 
Javaanse leider in de Java-oorlog (1825–1830), een conflict in Midden-Java 
tussen de koloniale regering van Nederlands-Indië en inheemse bevolking. 
Een conflict waarin volgens Wikipedia naar schatting ruim 200.000 doden 
vielen.  
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Hoewel de Nederlanders de Javaanse leider vrijgeleide hadden beloofd, 
werd hij tijdens vredesonderhandelingen gearresteerd. Schilder Pieneman 
belichtte dit moment vanuit Nederlandse optiek. Hij liet niet het verraad 
zien, maar Diepo Negoro die zich aan het Nederlandse gezag ‘onderwerpt’ 
en afscheid neemt van zijn verslagen volgelingen. Op het bordes staan de 
zelfverzekerde Nederlandse bevelhebbers. De Nederlandse driekleur 
wappert in top... 

Je snapt: het Rijksmuseum wil objectief en neutraal zijn. 
De werkgroep Terminologie waarin Bas zit heeft daartoe 

een werkproces ontwikkeld. Hoe krijg je objectiviteit in een 
miljoen objectbeschrijvingen? 

Tja... Is dit echt een leider die ‘zich onderwerpt’? Ongetwijfeld raakt dit 
ieders rechtvaardigheidsgevoel. Toch heet het schilderij nu eenmaal zo. En 
feitelijk gezien klopt die titel perfect met de afbeelding, want ook de 
afbeelding is historisch niet correct. Al met al biedt dit een aardige 
uitdaging voor de werkgroep (dit schilderij is nog niet aan de beurt 
geweest).  

Opmerkelijk is overigens dat de beschrijving die de titel vergezelt al wel 
neutraal is en zelfs de historische context en de hypocrisie belicht. En ook 
interessant: de Engelse titel is om onverklaarbare reden ook al objectief. Die 
heeft het over the arrest of Diepo Negoro! 

Objectief en Neutraal, 1 miljoen maal 

Je snapt: het Rijksmuseum wil objectief en neutraal zijn. De werkgroep 
Terminologie waarin Bas zit heeft daartoe een werkproces ontwikkeld. Hoe 
krijg je objectiviteit in een miljoen objectbeschrijvingen?  

Je zou denken: ze worden alle 1 voor 1 onder handen genomen, maar zo 
gaat dat niet. Er wordt een term gekozen (bijvoorbeeld “indiaan”), daar 
wordt onderzoek naar gedaan, alternatieven worden vastgesteld, 
betreffende objecten worden geselecteerd en de nieuwe beschrijvingen 
worden gemaakt en doorgevoerd in het Collectie Management Systeem. 
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Ook wordt het proces vastgelegd in een instructieblad. Bij onderzoek naar 
de termen kun je denken aan het raadplegen van literatuur en specialisten 
en bij voorkeur ook mensen uit de betreffende (bevolkings)groep zelf. 

 

Dat is een hele klus. Bij wat voor termen doe je dit? Doorgaans zijn het 
termen die niet door de groep zelf zijn bedacht (bosjesman, eskimo of 
indiaan), die van oorsprong een negatieve betekenis hebben (hottentot, 
mongool of ketter), die in de loop der tijd een negatieve betekenis hebben 
gekregen (zigeuner, allochtoon, slaaf) en termen die zijn ontstaan vanuit een 
eurocentrisch perspectief (inboorling, inlander, de oosterling, primitief, 
exotisch). 

Zo zijn inmiddels 15 termen aangepast. Een speciale positie is er natuurlijk 
voor scheld- of spotnamen die door de betreffende groepen zelf zijn 
omgezet in een erenaam of geuzennaam. Denk ‘Papieren Tijger’ ;-) 
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Door wiens ogen kijk je? 

Een ander voorbeeld van Bas is de schotel hieronder met nauwelijks 
leesbare inscriptie.  

 

De beschrijving zegt nu:  

‘1616 den 25 october hier aengecomen’ meldt dit platgeslagen 
tinnen bord. Op weg naar Java stuitte VOCschipper Dirck Hartogh per 

28 Heterdaad eDossier IV



ongeluk op de Australische westkust. Voor hij doorvoer liet hij dit bord 
bekrassen met datum, schip, bestemming en de belangrijkste 
bemanningsleden en spijkerde het aan een paal.  

De oorspronkelijke beschrijving dichtte de schipper ‘de ontdekking van de 
Australische westkust’ toe. In 2015 opperde iemand uit Australië per brief 
dat de locale bevolking Australië misschien toch al vele duizenden jaren 
eerder had ‘ontdekt’... Dit was een goed voorbeeld van een eurocentrisch 
perspectief. 

Zo blijken er vele, vele voorbeelden te zijn. Een geportretteerde 
hoogwaardigheidsbekleder was omschreven als ‘succesvol’ plantage-
eigenaar in Suriname. Middels een brief attendeert iemand subtiel op de 
context van kolonialisme en slavernij. Het woord ‘succesvol’ is geschrapt. :-) 

De focus is dus: het gebruik van correcte, hedendaagse termen 
in de titels en beschrijvingen in de Collectiedatabase en het 

vermijden van eurocentrisch perspectief. 
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Museumbrede bewustwording 

Mailtjes of brieven kunnen een trigger zijn voor de werkgroep, maar bij 
voorkeur wordt aansluiting gezocht bij een lopen project, zoals een 
tentoonstelling over Suriname of Zuid-Afrika. Ook liggen in het verlengde 
van termen (bijv. neger) weer andere termen (bijv. negroïde). 

De focus is dus: het gebruik van correcte, hedendaagse termen in de titels 
en beschrijvingen in de Collectiedatabase en het vermijden van 
eurocentrisch perspectief. Maar dit gaat verder dan de werkgroep zelf, het 
betreft ook het werk van collega’s binnen het museum, zoals marketing & 
communicatie en bijvoorbeeld het prentenkabinet-online waar jaarlijks 
80.000 nieuwe registraties plaatsvinden. De werkgroep streeft naar 
museumbrede bewustwording. 

...de nieuwe, neutrale beschrijvingen zijn meestal een verrijking 
van de informatie... 

 

Een vakgenoot, naar eigen zeggen historicus, vraagt zich af of terminologie 
niet sterk tijdsgebonden is. Of volgende generaties deze benadering niet 
muggenziften zouden vinden. Bas constateert dat dergelijke meningen NU 
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al klinken. Toen de media in 2015 berichtten over de aanpak van de 
Terminologie-werkgroep noemden critici die aanpak wisselend ‘onzin’, ‘een 
witwas-actie’ en ‘het beter willen weten dan de kunstenaar zelf’. Het museum 
maakt hierin echter zijn eigen keuzes en streeft niet naar een aanpak die 
iedereen moet schikken.  

Dan maakt hij een belangrijk punt: de nieuwe, neutrale beschrijvingen zijn 
meestal een verrijking van de informatie. ‘Portret van een man uit Kameroen’ 
geeft al veel meer informatie dan ‘portret van een neger’ gaf. En: de 
informatie die je krijgt stuurt je blik. Je kijkt anders als de informatie anders, 
beter is.  

 

Kruip in de huid van... 

In de eerste plaats wordt er zelfs naar gestreefd om de geportretteerde haar 
of zijn eigen naam terug te geven. Vaak staat die onder het portret zelf. Lukt 
dat niet dan wordt de bevolkingsgroep genoemd en wel met de naam die 
die groep zelf gebruikt, zoals ‘Sioux in Noord-Dakota’. En anders een 
algemenere geografische benadering, zoals ‘Surinamers tijdens een 
feestdag in Paramaribo’.  
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Stereotypen worden expliciet gemaakt: ‘Jongens verkleed als stereotype 
Indianen’. Informatie over huidskleur is nu niet meer relevant; die speelde 
vroeger een rol toen de objecten niet afgebeeld stonden naast de 
omschrijvingen, maar die tijd is voorbij.  

Interessant blijft wel de vraag: wiens verhaal vertellen we en aan wie? Denk 
maar aan het schilderij van de ‘onderworpen’ Javaanse leider. 

 

Een geruststelling voor wie bang is voor geschiedsvervalsing en verlies aan 
informatie: de verouderde beschrijvingen blijven bestaan. Er wordt een 
nieuwe titel en beschrijving toegevoegd als voorkeurstitel en -beschrijving 
(met vermelding van wijzigingsdatum), maar de oude verdwijnen niet. 
Diehards kunnen dus nog steeds zoeken op ‘Indiaan’... 

Handige links 

De links openen in je browser 

• Presentatie Bas (met uitvergrotingen van de illustraties) 
• "Gouden Eeuw" of...  
• Beschrijving schilderij De onderwerping van Diepo Negoro 
• 'Bersiap' niet gebruikt in Indonesië-tentoonstelling Rijksmuseum 
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5. Linked Open Data 

Chris Dijkshoorn (zie foto), Hoofd Collectie 
Automatisering van het Rijksmuseum, en Ralph 
Kits, Applicatiebeheerder Onderzoeksdata 
Collectie Automatisering, over Linked Open 
Data bij het Rijksmuseum. 

Collectie Automatisering valt onder Research 
Services en telt twee applicatiebeheerders (1 
voor het collectie-systeem en 1 voor 

bibliotheeksysteem Koha), een databeheerder en Chris als coördinator 
(voorheen databeheerder). 

Wat zijn de take-aways van dit artikel? 
•  Koester de datadiversiteit, maar met een geschikt abstractieniveau. 
•  Zorg dat data gebruikt wordt! 

Harmonisatie 

Het eerste wat Chris gedaan heeft in zijn nieuwe functie is een missie 
formuleren: 

"Collectie automatisering ontwikkelt en beheert applicaties waarmee 
collectiedata worden gecreëerd en gedeeld. Door middel van 

harmonisatie krijgt deze data meer betekenis en wordt de collectie 
digitaal bereikbaar voor een breed (inter)nationaal publiek.”  

Eén van de belangrijkste termen in deze missie, een term die regelmatig 
terug komt, is harmonisatie. Het doel is dan ook: 

"Interoperabele data, met daarop gestandaardiseerde dataservices, 
gescheiden van gebruikersinterfaces." 
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Collectie Automatisering houdt zich namelijk niet bezig met ‘de inhoud’ zelf. 
Zij beheren de applicaties eromheen en zorgen dat de informatie daaruit 
goed bij verschillende gebruikers terecht komt of kan komen. 

 

Een groot deel van de collectie en de informatie hierover wordt rechtenvrij 
gepubliceerd, mensen kunnen het gewoon gebruiken. Dat is de luxe van 
erfgoed: van veel informatie en objecten bij het Rijksmuseum zijn de 
copyrights al verlopen. 

Vroeger werd heel veel gefocust op object-metadata. Nu wil het 
Rijksmuseum vooral bredere context over de objecten aanbieden, niet enkel 
een laatje met metadata, maar rijkere verhalen. Daar heb je andere bronnen 
voor nodig. Een goede naam voor wat ze willen gaan doen ontbreekt nog, 
maar waar het om gaat is: al die informatie uit verschillende bronnen en 
silo’s bij elkaar brengen en harmoniseren. Dan kun je een mooi verhaal 
vertellen. De data moeten dus goed met elkaar overweg kunnen en elkaar 
aanvullen (inter-operabel zijn).  

Scheiding van vorm en inhoud 

Hiertoe wil men de informatie en de data scheiden van hoe je het aanbiedt. 
Heel vaak zitten die twee zaken vervlochten. Als mensen dan bezig zijn met 
het bouwen van een website en hierop allerlei informatie zetten, staat veel 
vast in het format. Wil je over vier jaar een andere website bouwen, moet de 
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informatie allemaal weer uit de oude website gehaald worden en nagedacht 
worden over hoe je dat in je volgende website gaat doen. Waar ze nu naar 
toe willen is dat de data op een goede manier aangeboden wordt en dat 
iedereen kan bedenken wat voor interface ze daarop willen gaan bouwen. 

Het harmoniseren van data levert uitdagingen op, met name: 
• Vind een geschikt dataformaat  
• Zorg voor een datamodel met de juiste abstractie  
• Normaliseer gebruikte terminologie  

Dataformaten 

 

Niet iedereen praat bij de koffieautomaat over geschikte dataformats, 
triples, datamodellen, titels en normaliseren. Aan bepaalde informatie wordt 
op een slimme manier een soort ‘technisch’ kenmerk toegevoegd. Een 
illustratie: 

Het schilderij ‘De Nachtwacht’ of ‘Nachtwacht’ krijgt een soort 
achterliggende code of link. Ook de lange titel (“Officieren en andere 
schutters van wijk II in Amsterdam, onder leiding van kapitein Frans 
Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch” ) krijgt deze code of 
link mee, zodat je via de code of link alles kan vinden over dit schilderij.  
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Op deze manier kun je ook alles over Rembrandt linken. Hij staat immers 
onder meerder namen bekend: Rembrandt, Rembrandt van Rijn, 
Harmenszoon van Rijn, Rembrandt, 1606-1669, …  

 

Als je aan al deze informatie (in dit geval namen) eenzelfde standaard code 
of link toekent, kun je alles over of van Rembrandt vinden via die code of 
link. Als je het dan ook nog eens voor elkaar krijgt dit internationaal af te 
stemmen, heb je een dijk aan informatie via een (technische) code of link. Je 
kunt ook een zoektocht doen in de collectie van Nachtwacht, via Rembrandt, 
naar leerlingen van Rembrandt. Je matcht dus op die link, niet op tekst. 

 

Voor mensen die informatie zoeken, en met name onderzoekers, is dit 
natuurlijk heel erg handig. Niet meer zelf op allerlei manieren zoeken naar 
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informatie, maar verwezen worden via een code of link die op de 
achtergrond werkt. Maar je krijgt zelf, als organisatie, ook veel meer inzicht 
over waar welke informatie te vinden is. Op deze manier kan data ook beter 
en sneller gebruikt worden. En dat is natuurlijk één van de take-home 
messages… 

Diverse data  

Een belangrijk doel is: objecten in ruimere context plaatsen door middel 
van het harmoniseren van data uit verschillende bronnen. 

Complicerend is uiteraard de diversiteit van soorten data. Ter illustratie: 
• Bibliotheek   meerdere kopieën van objecten (werk, expressie, 

manifestatie, item) 
• Museum   meestal unieke objecten, onderscheid object en  

representatie 
• Documentatie hiërarchische structuur, objecten erven informatie over 

(series, mappen) 
• Onderzoek   heterogene data, metadata over datasets 

De keuze van het Rijksmuseum is om in te zetten op Linked Data, 
gebruikmakend van meerdere specialistische datamodellen. De opdracht is: 
raakpunten vinden in de data en met name in de objecten en de 
terminologie. 

Toegepast op Rembrandt wordt gebruik gemaakt van interne vocabulaires 
van de Bibliotheek (Rembrandt, 1606-1669) en de Collectie (Rembrandt van 
Rijn) en van externe vocabulaires van Getty (Rembrandt, Harmensz van Rijn) 
en RKD artists (Rembrandt). Niet verwonderlijk is dat er wel afstemming 
nodig is. 

De gegevens van meer dan een half miljoen objecten zijn inmiddels 
beschikbaar gemaakt voor hergebruik, de meeste met hoge resolutie 
objectfoto. Het Rijksmuseum biedt uiteenlopende ingangen op deze 
dataset, via twee API’s en datadownloads. De set is beschreven in Dublin 
Core, het Europeana Data Model en de LIDO-standaard. 
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Linked.Art 

Een initiatief om tot een bruikbaar datamodel te komen voor collectiedata is 
Linked.Art. Zoals de site zelf beschrijft is dat:  

"a Community working together to create a shared Model based on 
Linked Open Data to describe Art. We then implement that model in 

Software and use it to provide valuable content" 

 

De implementatie van Linked.Art is gaande. Zo wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van een digitale infrastructuur waarmee gebruikers de 
mogelijkheden van Linked Open Data optimaal kunnen benutten. 
Verschillende van de datasets die momenteel worden aangeboden zijn al 
compatibel met het Semantisch Web en alle collectieobjecten zijn voorzien 
van persistente identifiers. 

Linked Open Usable Data (LOUD) 

Linked Open Data krijgt een wat scherpere focus als je 'Usable' toevoegt. 
Zoals het Getty Museum dat toelicht gaat het niet sec om 'alles' te linken, 
maar moet in het oog worden gehouden dat het voor het publiek is. Linked 
Open Data moet bruikbaar zijn voor machines en mensen. 
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Linked Open Usable Data betekent dan: 
1. De juiste abstractie voor het publiek  
2. Weinig hordes om te beginnen  
3. Inzichtelijk door data te bekijken  
4. Documentatie met werkende voorbeelden  
5. Weinig uitzonderingen, veel consistente patronen  

De beginsituatie was nog weerbarstig. Tot dan toe was de focus vooral op 
de data zelf en niet het publiek en was het ook heel lastig om de Linked 
Data te vinden. Niet onbelangrijk: als je alleen de data ziet en niet de 
afbeelding van het object zelf, gaat een belangrijke dimensie verloren. Tot 
dan toe was dat meestal het geval. Zo ook ontbraken goede documentatie 
en werkende voorbeelden veelal. 

Grote stappen 

Uiteraard is en wordt hier hard aan gewerkt. Een voorbeeld van 'hoe vul je 
de niches'? Enkele jaren geleden ontwikkelde het Rijksmuseum samen met 
onder anderen de TU-Delft de Accurator: "a visual tool to get experts in 
domains like birds, ships, castles, etc. involved in annotating art and enrich 
the museums' metadata with expertise that is not available internally." 
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Inmiddels is LOUD onderdeel van de informatiearchitectuur van het 
Museum. Implementatie is een meerjarig project, alleen al vanwege het 
opschonen en verrijken van subsets van collecties en het opschonen van 
controlled vocabularies zodat deze als brug over systemen kunnen 
fungeren. 

Ook biedt Dataservices een eenduidig toegangspunt tot data en zorgt het 
voor het samenvoegen en uitbreiden van documentatie van bestaande 
API’s. Datasets worden aangeboden en de JSON-LD API voor collectiedata. 

Daarmee zijn we terug bij de take-aways: Koester data-diversiteit, met een 
geschikt abstractieniveau en: Zorg dat data gebruikt wordt. 

Ongekende toegang 

Kijk nu op de site van het Rijksmuseum en het aanbod is indrukwekkend, 
zowel visueel als qua ontsluiting en qua diversiteit van soorten objecten.  

 

De bibliografische data over de volledige collectie, inclusief gegevens over 
digitale publicaties en elektronische tijdschriften met daarbij duurzame 
verwijzingen naar de bijbehorende digitale bestanden, worden 
aangeboden als open dataservice. Deze dataset is toegankelijk via twee 
uitwisselingsprotocollen en in verschillende dataformaten. 
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Om datasets zoals de collectiedata en bibliografische data eenduidig te 
beschrijven gebruikt het Rijksmuseum geordende termenlijsten. Deze 
gecontroleerde vocabulaires bevatten gegevens over bijvoorbeeld 
personen, locaties, gebeurtenissen en concepten. Verschillende van de 
vocabulaires zijn als dataset te downloaden. De lijst van Personen en 
Instellingen bevat de basisgegevens van meer dan 125.000 actoren en is 
beschreven in het datamodel van Europeana. In de Rijksmuseum Thesaurus, 
vastgelegd in SKOS, zijn ruim 40.000 locaties, gebeurtenissen en concepten 
beschreven. 

Op de site zie je verder (in het Engels) dat Rijksmuseum Data Services 
toegang geeft tot object metadata, bibliographic data, controlled 
vocabularies en user generated content. 

Handige links 
De links openen in je browser 

• Presentatie Chris 
• Hoe het Rijksmuseum met data omgaat 
• Rijksmuseum Data Services 
• Toegang tot object metadata, bibliographic data, controlled vocabularies 

en user generated content. 
• Dublin Core 
• Het Europeana Data Model 
• De Accurator 
• Linked.Art 
• LOUD door de ogen van Getty Museum, samenwerkingspartner van 

Rijksmuseum 
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https://data.rijksmuseum.nl/bibliographic-data
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6. The Art of Information / Stroomlijning Informatieverzoeken 

Anne Oechtering, Hoofd Studie- en Leeszaal van 
het Rijksmuseum over de Studie- en Leeszaal, de 
Collectie Informatie en natuurlijk al die 
informatieverzoeken en de behandeling 
daarvan. 

Het Rijksmuseum krijgt jaarlijks een grote hoeveelheid vragen binnen, 
gesteld door bezoekers, geïnteresseerden, maar ook onderzoekers. Met 
name het aantal Rembrandt-gerelateerde vragen bereikte in het 
Rembrandtjaar weer een piek. ‘Hebben jullie ook romans over Rembrandt?’, 
‘Kan ik voor mijn onderzoek Rembrandts Rattenvanger in de studiezaal 
komen bekijken?, ‘Wanneer is de Nachtwacht voor het laatst gerestaureerd 
en kan ik inzage krijgen in de restauratiedocumentatie?‘ 

Binnen Research Services, de afdeling verantwoordelijk voor alle data en 
informatie over de collectie, zijn de subafdelingen Studie- & Leeszaal en 
Collectie Informatie verantwoordelijk voor de afhandeling van deze en 
andere collectie gerelateerde informatieverzoeken. Hoe stroomlijnen zij 
deze groep vragen die dankzij de toegenomen digitalisering alleen maar 
groter wordt. En waar lopen zij in de afhandeling tegenaan?  

De Afdelingen 

De kerntaken van de subafdeling Collectie Informatie zijn: 
•  Documentatie Beheer van alle objectdocumentatie over de 

collectie  
•  Informatiedienstverlening Collectie gerelateerde in- en externe  
 informatiedienstverlening  
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•  Functioneel beheer Verantwoordelijk voor functioneel beheer 
van Adlib (CMS)  

•  Research data management Beheer van onderzoeksdata  

De kerntaken van de subafdeling Studie- & Leeszaal zijn: 
•  Publiekswerking Aanspreekpunt voor onderzoekers die   

gebruik willen maken van de collecties; 
organiseren en begeleiden van workshops  

•  Informatiedienstverlening Collectie gerelateerde in- en externe 
informatiedienstverlening  

•  Infrastructuur voor de toegang tot collecties 
 Verantwoordelijk voor goede 

studiefaciliteiten  
•  Collectieveiligheid Toezicht op de goede omgang met de 

fysieke collecties  

De vragen 

De vragen komen binnen via verschillende kanalen en bij verschillende 
afdelingen zoals: 
•  info@rijksmuseum.nl 
•  collectieinfo@rijksmuseum.nl 
•  studiezaal@rijksmuseum.nl 
•  beeld@rijksmuseum.nl 
•  contactformulier website 
•  vragen aan de publieksbalie 

Alleen bij de subafdeling Collectie-informatie kwamen in 2018 al 4500 
informatieverzoeken binnen. Hiervan waren er ongeveer 1000 intern, 
bijvoorbeeld vragen gesteld door conservatoren, restauratoren en 
wetenschappelijk medewerkers. Daarnaast waren er ook nog ongeveer 
3500 externe vragen, bijvoorbeeld vanuit collega-instellingen, studenten, 
journalisten, bezoekers van het museum en handelaren. 
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De vragen zijn dan ook uiteenlopend van aard. Zo komen er vragen over 
objecten die mensen in eigen bezit hebben (de zogenaamde ‘kunst&kitsch-
vragen’). Maar ook praktische vragen naar aanleiding van ene bezoek aan 
het museum of de studie- en leeszaal of onderzoeksvragen. Ook komen er 
vragen over het aanbieden van (kunst)historische objecten. 

Een voorbeeld (vraag en relevante informatie) staat in de afbeelding 
hieronder. 

 

Nog een voorbeeld: 

“Ik doe onderzoek naar het directoraat van Adriaan Pit (1898-1917) en 
zijn verzamelde stukken islamitische kunst. Hoe kan ik inzicht krijgen in 

de herkomst van de ‘oosterse objecten’, aanwezig in de collectie van het 
Rijksmuseum, gekocht of gedoneerd t.t.v. Pit’s directoraat?“  

De afhandeling 

Het voorbeeld betreffende Adriaan Pit geeft meteen ook aan hoeveel 
invalshoeken een enkele vraag kan hebben. 

Mogelijke bronnen bij deze vraag zijn: 
• Jaarverslagen 
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• Artikelen 
• Documentatiemappen 
• Archief i.v.m. correspondentie 
• Uitdraai van herkomstgegevens, geregistreerd in Adlib  

Maar een optie is ook het in contact brengen met een conservator  

De meeste vragen worden vast naar tevredenheid afgehandeld, maar hier is 
momenteel weinig zicht op. Omdat er weinig zicht is op het soort vragen, de 
hoeveelheid, de afhandeling en dergelijke komt het wel voor dat: 

• vragen vaker beantwoord worden omdat eerdere antwoorden niet zijn 
vastgelegd of gecommuniceerd 

• vragen onderling worden doorgestuurd waardoor er geen zicht is op of ze 
daadwerkelijk beantwoord worden 

• vragers niet weten waar ze aan toe zijn of wat ze kunnen verwachten 

De Aanpak 

Je zag misschien al dat er overlappingen zijn tussen de kerntaken van de 
subafdelingen Collectieinformatie en Studie- en Leeszaal, vooral qua 
informatiedienstverlening. 
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Het Rijksmuseum wil toe naar een situatie met gezamenlijke principes voor 
de afhandeling van vragen (zoals betrouwbaarheid, afhandeltijd, privacy), 
een intern duidelijke samenwerking en betere standaardinformatie, zoals 
standaard-antwoorden en informatiemiddelen. Het is immers een van de 
kerntaken van zowel de subafdeling Collectie Informatie als de subafdeling 
Studie- en Leeszaal.  

Daartoe is een aantal interne afspraken gemaakt, voor nu alleen voor 
studiezaal@ van de subafdeling studie- & leeszaal: 

• Wij treden naar buiten als een centraal aanspreekpunt;  
• We maken transparant wat gebruikers van ons kunnen verwachten;  
• Alle aanvragen handelen we op een betrouwbare manier af;  
• De privacy van onze aanvragers en van onze collega’s waarborgen wij;  
• We kennen de juridische en inhoudelijke grenzen van onze 

dienstverlening;  
• We werken efficiënt  

Maar... 

Er kan nog veel verbeterd worden. Zo leven de volgende vragen:  
• Moeten we een vraagregistratiesysteem hebben? 
• Wie is ‘in charge’? 
• Hoever moeten we gaan in het beantwoorden van vragen (hou hierbij in 

het achterhoofd dat het Rijksmuseum ook fungeert als 
onderzoeksinstituut)? 

• Zijn vragen van buiten goed, of is het een teken van slechte 
informatievoorziening? 

Een discussie met vakgenoten uit het Papieren Tijger Netwerk levert een 
aantal reacties op. Om meteen maar met het laatste punt te beginnen: 
Natuurlijk zijn vragen goed. Door vragen kun je je dienstverlening 
verbeteren en krijg je inzicht in wat er leeft bij mensen. :-) 
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Vraagregistratiesysteem 

Het besef is breed dat dit een nuttig en goed middel is, mits je het niet 
alleen doet om het registreren. 

Genoemde voordelen zijn: 
• Je kunt de afhandeling van de vraag bijhouden. 
• Je kunt een eindverantwoordelijke voor de afhandeling van de vraag 

toekennen (die dus de voortgang van de beantwoording in de gaten 
houdt). 

• Je krijgt inzicht in welk soort vragen er gesteld worden. 
• Je kunt zien in welke periode er bepaalde vragen veel terugkomen. Dit 

kan helpen met de informatieverstrekking. Zo zou het kunnen zijn dat je 
rond Prinsjesdag gewoonlijk veel vragen krijgt over de herkomst van 
Prinsjesdag of het ontstaan van de hoedentraditie. Je kunt dan rond die 
tijd een dossier online zetten met informatie hierover. 

• Je kunt een site maken met veel gestelde vragen (FAQ’s). Omdat je weet 
welke vragen veel gesteld worden, kan een ‘standaard’-antwoord 
ontwikkeld worden. Deze is dan ook vastgelegd in het 
vraagregistratiesysteem, waardoor je bij een soortgelijke vraag snel 
antwoord kunt geven. 

Een discussie laait op over hoe ver je moet gaan om een vraag te 
beantwoorden en hoeveel tijd je er in mag of moet steken. Er staat op dit 
moment wel een bepaalde tijd voor het beantwoorden van een vraag, maar 
er zijn geen ‘consequenties’ als die tijd voorbij is. 

Natuurlijk kun je gewone, simpele, reguliere vragen goed, snel en 
vakkundig beantwoorden. Maar hoe ver ga je met echte research-vragen? 
Uit de discussie komt dat je onderzoekers niet per sé een pasklaar antwoord 
hoeft te geven. Je kunt ze ook doorverwijzen naar bronnen of aangeven 
waar en hoe ze de informatie bij het Rijksmuseum (of andere instellingen) 
kunnen vinden en bekijken. 
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Handige links 
De links openen in je browser 

• Presentatie Anne 
• Profiel Anne 
• Rijksmuseum: Collecties en Diensten 
• Onderzoek doen in het Rijksmuseum 
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https://www.papierentijger.nl/download/anne-informatiedienstverlening.pdf
https://www.linkedin.com/in/anne-oechtering-303750143/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/onderzoek-doen/collecties-en-diensten
https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/onderzoek-doen


7. Collectiedocumentatie & Informatie-architectuur 

Caroline Wittop Koning, 
Informatiespecialist 
Collectie Informatie 

Fricke Oosten, 
Informatiespecialist 
Collectie Informatie 

Caroline en Fricke nemen ons mee naar het verleden, het heden en de 
toekomst van collectiedocumentatie bij het Rijksmuseum. Hierbij gaat het 
zowel om de analoge documentatie (het verleden en het heden) als de 
digitale documentatie (toekomst). 

Plaats en Taak 

 

Research Services is zoals eerder al aangegeven onder andere 
verantwoordelijk voor alle informatie en data van en over de collectie 
binnen het Rijksmuseum. Kort gezegd is de missie van de afdeling: mensen 
en data met elkaar verbinden. Onder Research Services zijn diverse sub-
afdelingen, waaronder de sub-afdeling Collectie Informatie.  
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De kerntaken van de sub-afdeling Collectie Informatie zijn: verzamelen, 
beheren, verbinden, ontsluiten en bewaren van alle data en informatie.  

 

Documentatie 

De drie kernprocessen van deze subafdeling zijn: 
• Informatiebeheer voor de aandachtsgebieden collectiedata, 

documentatie en onderzoeksdata. 
• Functioneel beheer collectie management systeem. 
• Informatiedienstverlening naar interne en externe gebruikers. 

We focussen hier op het aandachtsgebied documentatie. 
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Er wordt bij het Rijksmuseum onderscheid gemaakt tussen twee soorten 
documentatie: 
• Het object, dus de collectie-gerelateerde documentatie 
• Het referentiemateriaal: op thema, op kunstenaar, op tentoonstelling etc 

Er is heel veel materiaal. Zeker 200 meter hiervan is analoog. Een deel 
daarvan bevindt zich (ook) digitaal op Sharepoint. Het grootste gedeelte 
van “digital born” staat op het research netwerk. Er is dus overal van alles 
een beetje. 

Een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot documentatie is de switch 
van decentraal naar centraal. In het verleden had elke afdeling zijn eigen 
documentatie - wie kent dit niet? - en er was altijd één documentalist per 
afdeling. 

 

Veranderingen 

Bij de sluiting van het hoofdgebouw voor de grote verbouwing (2004) 
verhuisden alle verzamelafdelingen naar één verdieping op een centrale 
locatie. Ook alle documentatie werd centraal bij elkaar geplaatst. De 
verzamelafdelingen en de documentatie zaten dicht bij elkaar. Dit zorgde 
voor een snellere communicatie en goed gebruik van de documentatie. 
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Tegelijkertijd verschoof de manier van het verzamelen van materiaal. Er 
werd steeds vaker gelinkt naar digitale informatie of informatie in het 
collectie-management systeem (Adlib). 

In 2013, bij de terugkeer naar het hoofdgebouw, kwam alle documentatie 
onder één afdeling terecht. De informatiespecialisten zaten en zitten nu 
dicht bij het materiaal. De restauratoren en conservatoren voelden echter 
wel enige afstand tot het materiaal, dus er moest iets gebeuren. 

Projecten 

In 2019 is begonnen met (onder andere) drie documentatie projecten: 

Inventarisatie van de objectdocumentatie 
Er is 200 meter aan analoge hangmappen (dossiers), voorzien van een label 
met objectnummer en titel. In een hangmap kunnen meer objectnummers 
zitten.  

In Excel is alles uitgesplitst: alle objectnummers met daarbij alle categorieën 
of typen documentatie met aantallen. Zo is er een eerste gestructureerd 
overzicht van wat er nu precies is. Door het uitsplitsen kan elk dossier 
gematcht worden met een record in Adlib. 
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Inventarisatie van het tunnel-depot 
Naast de inventarisatie van de object-documentatie was er ook behoefte 
aan een inventarisatie van het overige referentie-materiaal. Dat staat (stond) 
in het hoofdgebouw in de tunnel en op de begane grond in depots. Dit was 
onder andere documentatie van het prentenkabinet.  

Wegens herbestemming van de depotruimte en ruimtegebrek is ervoor 
gekozen zoveel mogelijk documentatie her te verpakken in standaard 
Amsterdamse archiefdozen. Zo kon steeds 1 plank per kast toegevoegd 
worden om zo ruimte te creëren. Deels is de documentatie ook al 
gedigitaliseerd (inventarisboeken en -kaarten), waardoor deze kunnen 
worden overgedragen aan het Noord-Hollands archief. Ook is gekeken naar 
welke soort documentatie beter bij een andere afdeling geplaatst kan 
worden. Door standaardisering en digitalisering en overdracht kon veel 
ruimte gewonnen worden. 

 

Ontsluiting van analoge objectdossiers en overige documentatie 
Naast de gestructureerde ingang op objectdocumentatie was er in 
Sharepoint wel een globaal overzicht van wat er aan overige documentatie 
beschikbaar was. Dit was echter alleen maar voor interne medewerkers 
beschikbaar.  
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De bedoeling was en is dat dit via bibliotheekcatalogus Koha ook 
beschikbaar en inzichtelijk wordt voor externe bezoekers, bijvoorbeeld van 
de studie- en leeszaal. Daartoe wordt per archiefdoos gekeken wat er in zit 
en of dit openbaar is of niet. Op doosniveau wordt het gecatalogiseerd in 
een bibliotheekrecord. 

 

Toekomstplannen en digitalisering 

Waar moet het naar toe met de Documentatie? Een aantal aan te pakken 
problemen is al benoemd: 

• Tot voor kort was de documentatie nog maar heel beperkt ontsloten. 
• Documentatie is te plaatsgebonden: afstand tussen werkplek en object is 

lang niet altijd optimaal. Zo zit een van de belangrijkste 
gebruikersgroepen in Lelystad in het depot. 

• Instroom van nieuwe documentatie: hoe ga je daarmee om? Er is te 
weinig zicht op waar mensen mee bezig zijn. 

• Informatie raakt versnipperd. Het staat in Koha, het DMS of analoog 
opgeslagen en er is nergens een overzicht. 
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Om al deze problemen het hoofd te bieden is begonnen met een project 
om een systeem in te richten waarbij alle documentatie beter 
samengebracht kan worden. Het doel (mission statement) is om alle 
collectiedocumentatie, dus analoog én digitaal, samen te brengen op één 
plek, zodat deze duurzaam kan worden ontsloten, beheerd en beschikbaar 
gesteld aan gebruikers, waar deze ook zitten.  

Eén systeem 

Op termijn moet dit systeem geïntegreerd worden in een organisatie-brede 
informatie-architectuur. Hierin worden de documentatie, de collectie-data, 
de onderzoeksdata én de bibliotheek samengebracht. 

 

Bij de start van het project is door automatisering duidelijk meegegeven dat 
er géén nieuwe applicaties mochten worden aangeschaft, tenzij het echt 
niet anders kon. Dat is prima, maar het uitgangspunt is dat de selectie van 
een systeem wordt gebaseerd op een pakket van eisen. Die eisen zijn 
gebaseerd op de werkprocessen. We gaan pas buiten het museum kijken 
als geen van de interne systemen voldoet aan de minimumeisen.  

Na onderzoek was de conclusie dat er 3 potentiële kandidaten in-house 
waren: het archiefsysteem Join, het DMS SharePoint en de beeldbank 
MediaBin. Hierna is een pakket van eisen opgesteld aan de hand van 
interviews met mensen van diverse afdelingen. Hier is gekeken naar de 
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werkprocessen: hoe wordt gezocht, hoe wordt gevonden, waar loopt men 
op vast… Ook is nog eens kritisch gekeken naar de eigen werkprocessen. 

Bij de fase toetsing en selectie vielen 2 systemen af: MediaBin en 
SharePoint. Die voldeden óf niet aan de minimumeisen óf ze vereisten heel 
veel maatwerk om aan de minimumeisen te voldoen. Er is heel bewust de 
keuze gemaakt voor een voorkeur voor standaard boven maatwerk, omdat 
standaard vaak toch stabieler is. Join voldeed aan bijna alle eisen, zeker aan 
de minimumeisen. Bingo! 

Silo's en Informatiearchitectuur 

Maar… er is weliswaar individueel goed met allerlei mensen gesproken, 
maar er is ook te weinig met alle koppen bij elkaar gezeten. Terwijl er met 
Decos gesproken werd om technische zaken dicht te timmeren, werd 
ontdekt dat de lange-termijn-visie een beetje uit het oog was geraakt. 

 

Zo was er bedacht dat er een koppeling moest komen tussen Adlib (het 
collectie-managementsysteem) en het DMS, om het systeem zo optimaal 
mogelijk in te richten zodat de gebruikers alles op zoveel mogelijk manieren 
kunnen vinden en ontsluiten. Op deze manier konden de meta-data van de 
objecten uit Adlib getrokken worden, kon je daarop zoeken en de 
bijbehorende documentatie gelijk vinden. Dit vereist een koppeling op het 
laagste niveau tussen twee silo’s.  
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Maar dat type koppelingen is juist onwenselijk omdat die niet optimaal 
werkt. Eigenlijk is er behoefte aan één harmonisatie-laag die alles uit de 
individuele silo’s kan trekken. Er moest dus opnieuw het een en ander 
bekeken worden. Toen alle koppen dezelfde kant op stonden kon verder 
worden gegaan met de selectie: Join. 

 

Implementatie 

De voordelen met JOIN zijn: 
• Het is een web-oplossing, dus het is plaatsonafhankelijk toegankelijk. 
• De analoge en digitale documentatie kan erin gezet worden. 
• Elke illustratie heeft een persistente identifier en een link. 
• Er hoeft geen documentatie meer gedoubleerd te worden: je kunt je 

illustratie in zoveel mapjes stoppen als je wilt. 
• Er kan gewerkt worden met een metadata-model. 
• Alle Office-bestanden worden automatisch omgezet naar een duurzaam 

bestandstype. 
• Er is een goede zoekfunctionaliteit. 
• Er is een autorisatie-model, dus je kunt bepaalde informatie alleen voor 

specifieke afdelingen beschikbaar maken (vertrouwelijkheid). 
• Bonus: het objectboek – een verzameling waarin je allerlei dossiers kunt 

hangen. 
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Bij de uitrol is gestart met: 
• Objectdocumentatie  
• Ca. 14250 dossiers  
• Ca. 17500 bestanden  
• Documentatie bij 27000-44000 objecten.  

Na digitalisering van de analoge documentatie komen daar ca. 175.000 
bestanden bij.  

Er zijn verschillende soorten dossiers. Soms is er een dossier over een 
object. Maar er kan ook een dossier zijn over een schenker, waarin 10 
verschillende objecten staan. Je zou dan alles moeten uitpluizen en 
opsplitsen. Wegens de mogelijkheid tot het aanleggen van verzamelingen 
kunnen de dossiers wat vrijer gelaten worden. Als er een dossier is over 10 
objecten, kan het dossier er in zijn geheel ingezet worden. Dit dossier kan 
dan gekoppeld worden aan 10 verschillende verzamelingen. 

Resultaat 

Kijk maar eens op de site van het Rijksmuseum: de hoeveelheid beschikbare 
collectie informatie en de aard daarvan zijn indrukwekkend. Mooi resultaat... 
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Handige links 

De links openen in je browser 
• Presentatie Caroline en Fricke 
• Profiel Fricke Oosten 
• Profiel Caroline Wittop Koning 
• Onderzoek doen in de Collectie Informatie 
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https://www.linkedin.com/in/caroline-wittop-koning-065185a
https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/onderzoek-doen


Over de digitale publicaties 
De focus van alle digitale publicaties is: Op Queeste naar Eye Openers in Informatieland!  
Elk telt ca. 40 pagina’s tekst, illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.  

Er zijn twee soorten: 
• Heterdaad eDossiers 
• Digitale Tijger Journals 

De planningen en indelingen zijn onder voorbehoud. 

Heterdaad eDossiers  
Deze bevatten uitgebreide en recente artikelen van telkens één organisatie, doorgaans 
een gastorganisatie van een Heterdaadsessie.  

Sessiedeelnemers krijgen het betreffende eDossier zonder kosten toegestuurd; het 
bevat een verslag van veelal 40 - 50 pagina's van zoveel mogelijk sessie-onderdelen, 
inclusief illustraties en links naar sheets en achtergrondinformatie.  

Voor anderen zijn die eDossiers verkrijgbaar bij het Netwerk à € 95 elk hier of via 
zaak@papierentijger.net. 

Verschenen: 

I. CASE Pensioengigant MN…  Recordsmanagement in de Praktijk / Saneren van 
Schijven en Mailboxen / Office 365 Visie & Praktijk / Kennisplatform IVy in SharePoint 
Online / Mensen Verbinden over Silo’s heen / Informatieprofessional & Grip in een 
Agile wereld. (Sessie 2020, verschenen lente 2020) 

II. CASE Structuur in de Informatiehuishouding... Experts over: Orde in de 
Informatiehuishouding / Data is Hot & Sexy! Maarre... Managen & Beschermen is pas 
Cool! / Blauwdruk Recordsmanagement: Structuur in het SharePoint-Tijdperk / Naar 
Digitaal en Papierloos Werken. (2019, verschenen medio 2020) 

III. CASE Nationale Politie…  Landelijk Team DIV / Cold Cases: DIV en Artificial 
Intelligence / Communicatie van Visie & Strategie / DIV-Advies / Team Recordbeheer / 
RecordsManagementTool / Vervanging en Slim Scannen. (2019, verschenen 2021) 

IV. CASE Rijksmuseum…  Rembrandt’s Monsters / Digitaal Erfgoed: Collectie Informatie / 
Terminologie / Research Data Management / Linked Open Data / The Art of 
Information / Stroomlijning Informatieverzoeken / Collectiedocumentatie & 
Informatie-architectuur. (2019, verschenen 2022) 
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Digitale Tijger Journal  
Dit zijn bloemlezingen uit dergelijke sessies met langere en kortere artikelen van ca. 4-7 
verschillende organisaties, inclusief illustraties en links naar sheets en 
achtergrondinformatie. Ook bevat elke Digitale Tijger Journal een Column en de rubriek 
Sentimental Journey: terugblik op een 'oude' Heterdaadsessie. 

Deze digitale Journals worden bij verschijning verstrekt aan leden van het Netwerk. 

Gerealiseerd: 

AVG & Archivering / Big Data Analytics / Historie is Hip / Nulmeting 
Informatiehuishouding / Onderzoek Digitale Duurzaamheid / OCR & Automatische 
Metadatering / Bonus… Case Ministerie Binnenlandse Zaken 

1. Hotspots / Bibliotheek-R&D / Zaaksysteem OneGov / Fusie & Informatiebeheer / 
Aanpak Digitalisering / Digitale Afhandeling van Bedrijfsprocessen / Enterprise 
Content Management & Digitale Archivering / Bonus… Case Koninklijke Bibliotheek 
(54 pagina's, verschenen lente 2020) 

2. Orde in de Informatiehuishouding / E-mail bewaring / Geïndustrialiseerde 
Digitalisering / Research Data Managen & de Onmisbare Bibliotheek / Open 
Raadsinformatie / Standaardmetadata (zoals TMLO): Wel zo nodig? / Bonus... Case 
ABNAMRO: Mens, Strategie & Organisatie: Veranderen is Best Lastig.     
(84 pagina's, verschenen zomer 2020) 

3. Office 365 à la Corona: Best Practices / Archiveren in tijden van Uitbesteding en 
Digitalisering / Wegwijs in de Mist van Licenties / Archiveren by Design / 
GIBIT / Textdatamining & Information Extraction / Bonus: Case De Doetinchemse 
Aanpak: Visie, Transitie en Samenwerking. (78 pagina's, verschenen najaar 2020) 

4. DIV uit de Kast / Cold Cases: DIV & Artificial Intelligence / Kennisplatform IVy in   
SP Online / WOB & de Archiefwet aan Diggelen? / Afscheid van de platformgerichte 
dienstverlening / Frisse Blik op verouderde Terminologie / Thematische 
Herclassificatie / TijgerTalks #3 / Bonus: Het Mooiste Stadsarchief ter Wereld!   
(80 pagina's, verschenen lente 2021) 

5. Recordsmanagement Special: Blauwdruk Recordsmanagement • 
Recordsmanagement in de Praktijk • Record beheer: Team in oprichting  
• RecordsManagementTool • Duurzaam Informatiebeheer & Archivering by Design • 
TijgerTalks #3 • Bonus: De Wondere Wereld van de Universiteitsbibliotheken! (79 
pagina's, zomer 2021) 

Voor niet-leden zijn Digitale Tijger Journals verkrijgbaar bij het Netwerk door simpelweg 
lid te worden via deze link of zaak@papierentijger.net. Kosten: € 49 voor het lopende 
kalenderjaar (bij verschijning van dit eDossier geldt dat voor 2022). 
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Papieren Tijger Netwerk, TijgerTalks en Heterdaadsessies 
Het Papieren Tijger Netwerk is opgericht in 1998 en telt zo’n 700 eigenzinnige 
Informatieprofessionals (document, content, kennis, data…) met als missie: elkaar scherp 
houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en 
SharePoint-tijdperk. 

Een Papieren Tijger... 
... is een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog 
voor kansen en technologie, die het oor te luisteren legt bij 
anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening! 

Ja, Papieren Tijger is een geuzennaam: een spotnaam ontpopt tot erenaam,  
met accent op Tijger.  

Het Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies, TijgerTalks en andere 
professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken.  

En… natuurlijk door  
• de Heterdaad eDossiers, gratis uitgebreid verslag voor sessiedeelnemers 
• de Digitale Tijger Journals, gratis bloemlezingen met recente Heterdaad-artikelen voor 

leden 
• De Nieuwsbrief 

Heterdaadsessies


Kennis, op Heterdaad gesnapt! Kennis en het delen ervan, dat staat centraal bij de 
activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk. 

Een Heterdaadsessie is niet gewoon ‘een uitje’ zoals veel bedrijfs–bezoeken zijn, maar 
sterk informatie-intensief, met een hoog netwerk-gehalte en natuurlijk… op locatie!  

Kenmerken 
• Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case. 
• Programma: middagvullend en maatwerk, afgestemd op de organisatie en op de 

vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen. 
• Sprekers: van enkelen tot 20+. Naast het plenaire programma is vaak sprake van 

parallelsessies en zo mogelijk een rondleiding. 
• Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel. ;-) 
• Van elke sessie verschijnt een fotoreportage en een kort verslag op de site.  
• Het uitgebreide verslag krijgen de deelnemers achteraf in het betreffende eDossier, 

samen met links naar de sheets en andere relevante achtergrond-informatie. 
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Een greep uit de inmiddels 50+ sessies 
ABNAMRO 
AFM 
Belastingdienst 
CBS 
De Nederlandsche Bank 
Deltares 
DOK Delft 
Erasmusuniversiteit 
Gemeente Doetinchem 
Gemeente Rijswijk 
Gemeente Zeist 
Gemeente Zwolle 
Haags Gemeentearchief 
Havenbedrijf Rotterdam 
ING 
Kabinet der Koningin 
KIT / TropenInstituut 
Koninklijke Bibliotheek 

Ministerie Binnenlandse Zaken 
Ministerie Buitenlandse Zaken 
MN 
Nationale Politie 
Praktizijnsbibliotheek 
PWN 
Rabobank 
Radbouduniversiteit 
Rijksmuseum 
Rijkswaterstaat 
Shell Headquarters 
Stadsarchief Amsterdam 
TU Delft Library 
Univ. Medisch Centrum Groningen 
UWV 
VNG 
VNO-NCW/MKB-Nederland 
Ymere 

Zie voor nadere informatie over Heterdaadsessies: 
www.papierentijger.net 

TijgerTalks


Bij TijgerTalks staan nou eens niet de organisaties centraal maar de vakgenoten zelf, 
Tijgers die - virtueel - een aansprekend verhaal presenteren binnen het 
informatiedomein. Sommigen omdat ze tegendraads zijn of pleiten voor hun passies of 
ideeën, maar anderen ook gewoon om kennis en resultaten te delen. 

Er zijn zoveel soorten en maten van functies in dit fascinerende vakgebied, zoveel visies 
en passies en lessons learned... De TijgerTalks bieden daaraan een platform, met een 
knipoog naar de bekende TEDTalks. En de deelnemers krijgen een kans om geboeid en 
geïnspireerd te worden èn om vervolgens in discussie te gaan aan de hand van hun 
eigen vraagstellingen. Een gaaf scala aan sprekers presenteert: gemeente en industrie, 
universiteit en nutsbedrijf, dienstverlening en rijksoverheid...  

Zie voor nadere informatie over TijgerTalks: 
www.papierentijger.net 
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Organisatie Papieren Tijger Netwerk


Het Netwerk is een netwerk, geen seminar-organisator en dus geen duiventil ;-) 

Om het netwerk-karakter te beschermen moet je lid zijn als je wilt deelnemen aan 
sessies. Sessies en publicaties zijn dan ook exclusief voor leden. Maarrr... doorgaans als 
je je aanmeldt voor een sessie of publicatie is 1 jaar lidmaatschap in de prijs inbegrepen.  

Het echte werk wordt natuurlijk gedaan door alle leden en vooral de sprekers en teams 
van gastorganisaties die TijgerTalks en andere presentaties geven en Heterdaadsessies 
organiseren of artikelen schrijven. Vanuit de netwerk-organisatie wordt dit gestimuleerd, 
aangestuurd en ondersteund door Betty (fotografie en assistentie), Ruby (administratie 
en secretariaat), Simon (organisatie) en soms Anneke (verslaglegging). 

Organisator Simon Been (drs) adviseerde ooit organisaties als Binnenlandse Zaken, Shell, 
ING, Akzo op het gebied van document- en kennismanagement samen met zijn team 
vanuit Kopter Kennisgroep (Consultancy, Media en Seminars).  

In die tijd was hij ook al dol op het vastleggen en bundelen van kennis in publicaties 
zoals het Handboek Documentmanagement, de Leergang Management van het 
Document/Kenniscentrum en de Dossierreeks Document Management. Maar dat was 
allemaal papier en heel lang geleden, vóór zijn burn-out.  

Nu focust hij op het Papieren Tijger Netwerk en sinds kort weer op... publicaties en zo. ;-) 

Lidmaatschap


Je kunt individueel lid zijn van het Papieren Tijger Netwerk of als hele organisatie. 

• Individueel lid: alleen jij persoonlijk geniet de lidmaatschapsvoordelen. Naar keuze 
gaat de factuur naar je bedrijfs- of naar je privé-adres.  

• Bedrijfslidmaatschap: alle medewerkers van de organisatie genieten de voordelen van 
het lidmaatschap.  

Beide lidmaatschappen zijn zakelijk en lopen per kalenderjaar. Je krijgt naar verwachting 
12x per jaar een attendering op Heterdaadsessies, publicaties of andere activiteiten.  

Bij een bedrijfslidmaatschap kunnen bijvoorbeeld de ene keer 4 medewerkers naar een 
Heterdaadsessie gaan en de andere keer 1, telkens tegen ledenprijzen. Het 
bedrijfslidmaatschap voorkomt tevens dat de organisatie jaarlijks moet kijken welke 
persoon wel/geen lid wordt of blijft èn bespaart aanzienlijk. 

Als privé persoon lid worden kàn (via individueel lidmaatschap), maar vergeet dan niet 
dat er BTW bij komt. 
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Géén lid?


Bestel als niet-lid een Heterdaad eDossier of Digitale Tijger Journal en je bent 
automatisch lid. Het lidmaatschapsbedrag voor dat lopende jaar is daarmee voldaan. 
Prijzen hieronder. 

Schrijf je je als niet-lid in voor een Heterdaadsessie, dan word je automatisch individueel 
lid. Het eerste jaar zit dan in je sessieprijs berekend middels een kleine opslag.  

Werkzoekenden kunnen beroep doen op het werkzoekendentarief voor een sessie. Let 
op: je wordt wel gewoon individueel lid. 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en geldt voor minstens 1 
jaar. Het wordt automatisch telkens met 1 jaar verlengd tot schriftelijke wederopzegging 
vóór 1 november. Met het aangaan van het lidmaatschap verbindt het lid de eigen 
organisatie tot het nakomen van de  verplichtingen (vooral het betalen van de facturen ;-) 

Prijzen

Individueel lidmaatschap: € 85. 

Bedrijfslidmaatschap: € 198. 

Heterdaadsessie: € 159 (lid), € 209 (niet-lid wordt meteen lid), € 99 (idem werkzoekende) 

Heterdaad eDossier: € 95 (gratis voor betalende deelnemers aan die sessie). 

Digitale Tijger Journal: € 49 (gratis als lid in verschijningsjaar). 

Nu individueel lid worden kan voor € 49 hier of via een mailtje (zaak@papierentijger.net). 

Alle bedragen in deze publicatie zijn ex BTW en gelden voor 2022. Transacties zijn 
zakelijk, op naam van de organisatie en dus BTW-plichtig.
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