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De collectie van het KMSKA 
wordt sinds 2005 
systematisch en diepgaand 
beschreven volgens de 
ICONCLASS-methode



Bernardo Bembo, staatsman en ambassadeur van 
Venetië door Hans Memling

25F3 vogels
25F36(ZWAAN) watervogels
25F36(SWAN)
25F37(OOIEVAAR) oever- en waadvogels
25F37(STORK)
25G3 bomen
25G3(PALMBOOM) bomen
25G3(PALM-TREE)
25G4(HULST)(+27) hulstblad
25G4(HOLLY)(+27)
25H(+1) landschappen met stoffage
31D14 volwassen man
41D2(+81) mannenkleding
41D223(HEMD) kleding voor het bovenlichaam
41D223(SHIRT)
41D221(MUTS)(+41) hoofddeksel
41D221(BONNET)(+41)
44B bestuur
44B41 ambassadeur
46B311 muntstuk
46C131 te paard
46C13141 paard
49L8 inscriptie
61B1 portret van een man
61B111 portret van een man alleen
61B111(+52) buste
61B111(+522) driekwart profiel
61B2(BERNARDO BEMBO) portret van een man
61B2(BERNARDO BEMBO)11 portret van een man alleen
61B2(BERNARDO BEMBO)11(+52) buste
61B2(BERNARDO BEMBO)11(+522) driekwart profiel
61B2(KEIZER NERO) portret van een man
61B2(KEIZER NERO)11 portret van een man alleen
61B2(KEIZER NERO)11(+51) hoofd
61B2(KEIZER NERO)11(+513) profiel
86(NERO CLAUD. CAESAR A VG. GERM. TR. P. IMPER .)



De concepten werden naar het 
Nederlands vertaald
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Het was niet mogelijk om buiten TMS 
gericht te zoeken door specifieke 
iconografische termen te combineren in 
zoekacties

Het was niet mogelijk om individuele 
codes en de termen gescheiden van 
elkaar op te vragen

Het was evenmin mogelijk om deze 
informatie, zonder verdere opdeling in 
gespecialiseerde velden, te ontsluiten
via kanalen zoals de Datahub/Arthub 
Flanders of Wikidata
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+ MSK

+ Mu.ZEE

+ M

+ RKD (beheerder Iconclass)

+ PARTNERS



+ Een oplossing voor Adlib-, Axiell
Collections- en TMS-gebruikers

+ Meertaligheid mogelijk maken

+ Ontsluiten en toegankelijk maken van 
iconografische informatie over de 
collecties van VKC-musea

+ Aanbieden van datasets voor 
ontsluiting via diverse platformen 

+ Vertaling delen 

+ DOELSTELLINGEN



+ WAT IS ICONCLASS?

− Classificatiesysteem voor de beschrijving van 
onderwerpen in beeldende kunst

− 28.000 hiërarchisch geordende definities van 
objecten, personen, gebeurtenissen en abstracte 
ideeën

− Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, 
Fins (deels)

− Beschikbaar als Linked Open Data (LOD)

− Sinds de invoering ervan in 1985 wordt Iconclass 
ook in het Vlaamse en Nederlandse museumveld 
gebruikt bij de registratie van collecties



+ WAT IS ICONCLASS?
Iconclass-browser (http://www.iconclass.org/)



+ WAT IS ICONCLASS?
Iconclass-opbouw

11H(AMAND)

= “notatie”, een alfanumerieke code

Amand(us) of Maastricht; possible attributes: snake

= “definitie” of “tekstcorrelaat”

URI: http://www.iconclass.org/11H%28AMAND%29



+ PROJECT: 3 LUIKEN

1. Registratie en normalisering iconografische data
− Analyse iconografische registratiepraktijk in binnen- en buitenland

Toetsen registratiepraktijk partnermusea
− Opmaken concordantietabel van Iconclass-concepten uit databanken projectpartners
− Uitwerken gemeenschappelijke en gedragen invoerinstructies

2. Usecases voor (her)gebruik in diverse museale processen 
− Hoe intern en extern (her)gebruik iconografische data faciliteren?

3. Ontsluiting en kennisdeling
− CMS’en (TMS, Adlib, Axiell Collections) verrijken met de genormaliseerde metadata
− Datasets geautomatiseerd aanbieden via Datahub/Arthub Flanders (proefopstelling) 
− Kennisdelen



+ PROJECT: STERKTES/MEERWAARDE

− Gestart met:

+ Analyse iconografische registratiepraktijk in binnen-
en buitenland = onderzoek naar best practices

+ Toetsen registratiepraktijk partnermusea
= SWOT-analyses (individueel/gemeenschappelijk)

Vraagt investering, maar loont:

+ Onderzoek best practices heeft traject van project 
mee bepaalt en vergemakkelijkt

+ Werking partnermusea snel leren kennen door SWOT-
analyses



+ PROJECT: STERKTES/MEERWAARDE

− Samenwerking met verschillende instellingen:

+ Elk met hun eigen expertise en werkwijze
+ Via online meetings

Positieve en productieve samenwerking:

+ Bredere toegang tot kennisnetwerk erfgoedsector
+ Aanwezigheid verschillende expertises: heel 

diverse perspectieven op probleemstellingen

= Doorgronde, onderbouwde beslissingen en afspraken



+ PROJECT: UITDAGINGEN
− Gebruik verschillende CMS'en:

+ Invoer data verschilt behoorlijk
+ Ook verschillen (in gebruik) tussen verouderde 

CMS’en en recente upgrades
+ Niet elk CMS is geschikt voor meertaligheid

− Grote variatie binnen Iconclass-datasets:
+ Veel meer datacleaning nodig
+ "Dichterlijke vrijheid” Iconclass-vertalingen KMSKA

− Samenwerken met meerdere partners, elk met eigen 
taken: elke vertraging heeft impact op verdere 
projectverloop

− Iconclass:
+ Verouderde en kwetsende terminologie
+ Onduidelijkheid over beheer



+ PROJECT: WAT ZOUDEN WE NU ANDERS DOEN?

− Datacleaning:
+ Data op voorhand bestuderen
+ Voldoende doorlooptijd voorzien

− Vertalingen: valideren van vertalingen is geen 
éénmalige actie, maar een voortdurend 
proces

− Online communicatie met groot projectteam:
+ Maakte vergaderdata afspreken 

moeilijk
+ “Marathon”-vergadersessies waarin 

veel info moest verwerkt worden

Maar: was de enige manier om consensus te
bereiken



+ PROJECT: TAKE-AWAYS

− Zet in op samenwerkingen met andere erfgoedactoren

− CMS'en:
+ Niet elk CMS is geschikt voor meertaligheid
+ Verouderde CMS’en versus recente upgrades
+ Linked data

− Hou bij het registreren en ontsluiten van je 
data ”actief” rekening met meertaligheid en linked
(open) data



+ PROJECT: TAKE-AWAYS

− Iconclass:
+ Iconografische registratie: van algemeen tot 

heel gedetailleerd
+ Minder geschikt voor registratie 

moderne kunstuitingen
+ Aanpassing nodig van verouderde en 

kwetsende terminologie
+ Geen organisatie die Nederlandse 

vertalingen valideert
+ Samenwerkingspotentieel: in de loop van het 

project enthousiaste reacties 
van erfgoedcollega’s die betrokken willen 
blijven bij onze werking rond Iconclass



Vragen? Meer info?

Nathalie Monteyne
HOOFD COLLECTIE-INFORMATIE
nathalie.monteyne@kmska.be 

Maaike De Prins
PROJECTMEDEWERKER
maaike.deprins@kmska.be
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