
EXHIBITED@Middelheim
evaluatie en resultaten



EXHIBITED@Middelheim
scope van het project

Inhaalbeweging digitale registratie deelcollectie 
tentoonstellingscatalogi:
• Metadata (catalografie)
• Inhoud + voorbereiding voor publicatie als open 

data.

Historische invoerachterstand van naar schatting 
20.000 publicaties.



Belang van de collectie 
tentoonstellingscatalogi 

• Weerspiegelt de tentoonstellingsgeschiedenis
van het museum,
• vormt een onmisbare steuncollectie voor de 

geschiedenis en de werking van het museum, 
• trekt met zeldzame, kleine catalogi uitgegeven 

door musea, galeries of kunstkringen de 
aandacht van onderzoekers, veilinghuizen en 
collega-instellingen uit binnen- en buitenland.



Belang van de collectie 
tentoonstellingscatalogi

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 18:46
Aan: Middelheimmuseum_bibliotheek <Middelheimmuseum_bibliotheek@antwerpen.be>
Onderwerp: Verzoek kopie catalogus Kusama 1989

Geachte heer, mevrouw,
Via WorldCat ben ik terechtgekomen bij uw bibliotheek. Ik ben PhD candidaat van Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Voor mijn onderzoek zou ik graag het onderstaande artikel willen lezen in 
de catalogues die in uw collectie is (Kusama 89/1616). De reden van mijn verzoek aan u is omdat 
het zeer moeilijk is om deze publicatie in EU te vinden. Uw bibliotheek is een van de weinige 
bibliotheken die deze in de collectie heeft en is ook de dichtstbije bibliotheek van Nederland.
Zou er misschien een mogelijkheid zijn om de kopie te kunnen ontvangen van de tekst van:
MUNROE, Alexandra, "Obsession,. Fantasy, and Outrage: The Art of Yayoi. Kusama," inYayoi Kusama: 
A Retrospective (New York: Centre for International Contemporary Art, 1989), p 11-32.
Voor de informatie over de catalogus zie hieronder.
Ik hoor graag van u of ik anders de kopie zou moeten verzoeken aan u, en/of ik de kosten zou 
moeten dragen ervoor.



Uitvoering project

Opmaken bijgestuurd gefaseerd projectplan:
• Het aantal in te voeren of te corrigeren catalogi werd 

bijgesteld tot 2000 (i.p.v. 5000: subsidie bedroeg 
minder dan de helft van het gevraagde bedrag).
• Fasen 2 en 3 werden samengevoegd omdat selecteren 

op het rek en meteen catalogiseren logisch op elkaar 
aansluiten. 
• Collectieparlement: de waardering op 

deelcollectieniveau door een ‘live’ collectieparlement 
met diverse stakeholders werd o.w.v. corona vervangen 
door interne waardenweging op objectniveau.



Fase 1 start

Start project 
• Voorbereidend werk: alfabetische lijst van alle kunstenaars 

die ooit in het museum tentoonstelden: op basis van de 
bestaande lijst ‘Tijdelijke tentoonstellingen sinds 1950’.
Het bleek uiteindelijk om 1.379 kunstenaars te gaan. 
• Vacature en aanwerving projectmedewerker (halftijds, 1 

jaar).
• Opmaken bijgestuurd gefaseerd projectplan.
• Keuze om prioriteit te geven aan de 20 biënnales, plus de 

eerste tentoonstelling in 1950 en de derde in 1952.



Fase 2: selectie & Fase 3: metadata 
ontsluiten als open data

• Fase 2&3 selectie
• Fase 2&3 metadata ontsluiten als open data
• Fase 2&3 link tussen de collectiecatalogus en de 

bibliotheekcatalogus



Fase 2&3: selectie

Per biënnale werd per deelnemende kunstenaar gezocht naar nog 
niet eerder ingevoerde catalogi:

• Prioriteit aan kunstenaars waarvan het museum geen werk in 
collectie heeft.

• Selectie rechtstreeks op het rek binnen de alfabetisch 
gerangschikte deelcollectie kunstenaarsmonografieën.

• Selectie rechtstreeks op het rek binnen de deelcollectie 
groepstentoonstellingen op basis van:
• tentoonstellingsgegevens over de kunstenaar in diverse 

bronnen,
• gerichte selectie van bepaalde venues en locaties.



Deelcollectie  monografieën



Deelcollectie  groepstentoonstellingen

Met Bury, Calder, Mack, Soto, Tinguely



Fase 2&3 metadata ontsluiten als open 
data

Alle titelbeschrijvingen van de geselecteerde catalogi werden 
nagekeken, aangevuld en gecorrigeerd:

• Conform de internationale standaard RDA (Resource 
Description and Access) gebruikt binnen Anet.

• Ontsluiting tentoonstellingsgegevens – venue, plaats, titel en 
data – volgens gestandaardiseerde werkwijze binnen Anet.
• Venue en plaats via authority records ‘instellingen’ en ‘geo code’

• Authority records voor de betrokken kunstenaars
aangemaakt of gecorrigeerd (linken naar VIAA en RKD).

• Inhoudelijke ontsluiting met o.a. AAT-concepten.
• Correcte standplaatsvermeldingen.



Fase 2&3 metadata ontsluiten als open 
data: voorbeeld

4e biennale voor 
beeldhouwkunst 
Middelheimpark 

https://anet.be/record/opacmid/c:lvd:14142614/N

https://anet.be/record/opacmid/c:lvd:14142614/N


Fase 2&3 link tussen collectiecatalogus 
en bibliotheekcatalogus

Voor kunstwerken uit de Middelheimcollectie, vermeld in de 
catalogi werd:

• het kunstwerk als authority record opgenomen in de 
onderwerpsontsluiting. 
• Voor de 58 highlights resulteert dat op de website van het museum in 

een literatuurlijst die zich via een query automatisch aanvult, met 
hyperlink naar de onlinecatalogus van de bibliotheek. 
https://www.middelheimmuseum.be/nl/content/topstukken

• een link tussen de collectieregistratie in Axiell/C en de 
metadata van de publicatie in Brocade. 
• Dit mechanisme zorgt automatisch voor literatuurlijsten op de 

website Collectie Middelheimmuseum Online, met hyperlink naar de 
onlinecatalogus van de bibliotheek: 
https://search.middelheimmuseum.be
https://search.middelheimmuseum.be/Details/collect/148043

https://www.middelheimmuseum.be/nl/content/topstukken
https://search.middelheimmuseum.be/
https://search.middelheimmuseum.be/Details/collect/148043


Fase 4: selectie voor full text
digitalisering, auteursrecht, open data

• Fase 4: selectie voor digitaliseren: waardering
• Fase 4: rechten klaren en publiceren als open data



Fase 4: selectie voor digitaliseren:
waardering

Waarderingstraject door een collectieparlement met 
diverse stakeholders kon niet gebeuren door de 
coronapandemie.
Als noodoplossing kozen we voor een combinatie van:
• Een gerichte keuze voor 22 Middelheimcatalogi: de 20 

biënnalecatalogi plus de eerste tentoonstelling in 1950 
en de derde in 1952) die als prioritair worden 
beschouwd voor de geschiedenis van de museale 
werking. 
• Een snelle waardenweging op objectniveau op het 

moment van catalogiseren > 34 externe catalogi die in 
aanmerking kwamen voor scannen/digitalisering.



Fase 4: selectie voor digitaliseren:
waardenweging op objectniveau 

Via een aantal criteria voor waardenweging zoals:
• Museaal-historische waarde (met opdracht van de kunstenaar aan het 

museum, verwervingswijze)
• Ensemblewaarde (betekenisvolle relatie met andere bibliotheek- en 

museumcollectieobjecten)
• Boekhistorische waarde (bijzondere binding, kunstenaarspublicatie)
• Informatieve waarden (geschikt voor onderzoek)
• sociaal-maatschappelijke waarde (belevingswaarde en verbondenheid 

met het museumpubliek)
• Presentatiewaarde (tonen van museumcollectie in context)
• Zeldzaamheid of uniciteit (check in Anet, WorldCat, antiquariaten). 
• Fysieke toestand: inschatting urgent autonoom verval



Wie is voor wie een inspiratiebron 
geweest?

• 44 kunstenaars die ook tentoonstelden 
in Middelheim en waarvan werk in 
collectie.

• Van 23 heeft Middelheim ook werk in 
collectie.

• 3 werken op deze tentoonstelling 
behoren tot de Middelheimcollectie:
• Reg Butler: Omlaagkijkend meisje 

(1957)
• Ossip Zadkine: Orpheus (1956)
• Raymond Duchamp-Villon: Het 

Grote Paard (1914).

• Wie voor wie een inspiratiebron is 
geweest moet verder onderzocht, maar 
het belang van deze publicatie voor de 
geschiedenis van het museum is 
evident.



Uniciteit en ensemblewaarde
Andy Warhol : dossier N° 2357: the
thirteen most wanted

Deze catalogus is zeldzaam in WorldCat.

Ensemblewaarde: Andy Warhol was op 
de 18e biënnale Middelheim, 
Automobiënnale

En we bleken ook nog twee andere 
zeldzame catalogi over Warhol te hebben:

• The American indian : une série de six
dessins et onze peintures d'Andy
Warhol

• Andy Warhol, een reizende 
tentoonstelling, maar telkens met een 
eigen catalogus, waarvan wij de 
eentalig Noorse versie hebben van het 
Kunstnernes hus, Oslo (1968), waarvan 
verder maar één ander exemplaar  in 
WorldCat te vinden is.



Museaal-historische waarde

Met opdracht van

Rudolf Hoflehner

Aan
burgemeester Lode Craeybeckx, 
mede-oprichter en inspirator van 
het Middelheimmuseum



Fase 4: rechten klaren en publiceren als 
open data

Ons streven: zo veel mogelijk catalogi als open data ter 
beschikking stellen.

Maar: nagenoeg alle kunstwerken die Middelheim in 
collectie heeft of tentoonstelde vallen nog onder het 
auteursrecht.

Daarom: starten met de door het museum zelf 
uitgegeven catalogi. Rechten klaren is dan beperkt tot de 
afbeeldingen: rechten van de kunstenaar en de fotograaf.



Rechten klaren: workflow

Basis = actie rechten klaren van alle kunstenaars waarvan 
Middelheim werk in collectie heeft, 2016.
Deze actie werd nu uitgebreid met:
• rechten klaren van de kunstenaars die tentoonstelden, maar waar 

geen werk van werd aangekocht,
• rechten klaren van de fotografen van de afbeeldingen.

Workflow rechten klaren werd uitgewerkt.
Link naar de workflow: 
https://faro.be/project/exhibitedmiddelheim-digitale-registratie-
waardering-en-ontsluiting-van-de-collectie

https://faro.be/project/exhibitedmiddelheim-digitale-registratie-waardering-en-ontsluiting-van-de-collectie


EXHIBITED@Middelheim
resultaten metadata

Als resultaat van het project zijn:
• de metadata van 1.239 nooit eerder ingevoerde 

tentoonstellingscatalogi opgenomen in Anet en 
WorldCat.
• Ze zijn nu vindbaar in de onlinebibliotheekcatalogus

(Anet), en ook in WorldCat.
• deze metadata gelinkt aan kunstobjecten uit de 

Middelheimcollectie.



Streefcijfer invoer niet gehaald

Het streefcijfer van 2.000 nieuwe records werd niet 
gehaald:
• Verkeerde inschatting van de gemiddelde invoer.
• Authority records aanmaken, consolideren en aanvullen van 

alle betrokken kunstenaars bleek veel meer werk dan 
verwacht en het project sterk te vertragen. Pas vanaf 
01/02/2021 maakten we alleen nog echt nieuwe AR aan.
• Van ééntalige publicaties in minder toegankelijke talen de 

gegevens over de kunstenaar, de tentoonstelling, de aard 
van het werk … vinden en via een vertaalprogramma 
begrijpelijk maken, kostte veel tijd.



Niet alle tentoonstellende kunstenaars 
zijn nagekeken

In totaal stelden 1.378 kunstenaars tentoon in 
Middelheim
Daarvan restten nog 356 kunstenaars na te kijken,

waaronder een aantal waarvan het museum wél werk in 
collectie heeft = een veiligheidscheck om na te gaan of er 
geen nog niet eerder ingevoerde catalogi aan de aandacht 
ontsnapt zijn.



Verworven inzichten

Vanuit gegevens die werden genoteerd tijdens het 
catalogiseren, krijgen we een beter zicht op:
• de manier waarop de tentoonstellingsmakers toen 

aan prospectie deden,
• welke kunstenaars regelmatig terugkwamen,
• van welke kunstenaars er werk gekocht werd, en 

van welke niet,
• welke talen vertegenwoordigd zijn in de 

deelcollectie tentoonstellingscatalogi.



EXHIBITED@Middelheim
resultaten digitale ontsluiting inhoud

• 118 Middelheimcatalogi van 1950 tot 2018 werden 
gedigitaliseerd door een externe firma, met OCR. In het 
vooruitzicht ze full text te kunnen aanbieden via de 
museumwebsite.

• Via waardenweging werden 34 niet-eigen catalogi 
geselecteerd voor digitalisering en in huis gescand op de 
Zeutschel-boekenscanner (ongoing).



EXHIBITED@Middelheim
resultaten digitale ontsluiting inhoud

• Gedigitaliseerde catalogi worden geüpload in 
DAMS Antwerpen.
• Er wordt een link gelegd tussen de metadata in 

Brocade en de volledige inhoud van de publicatie 
in DAMS



EXHIBITED@Middelheim
resultaten digitale ontsluiting inhoud

Vanuit Brocade naar Dams Antwerpen

Voorlopig is er maar één voorbeeld beschikbaar (auteursrecht!!): 
Openingstentoonstelling van het Stedelijk Openluchtmuseum voor 
Beeldhouwkunst, Middelheim (1951)

Zoekresultaat in de onlinepubliekscatalogus van de 
Middelheimbibliotheek:
https://anet.be/record/opacmid/c:lvd:928155/N

De catalogus online lezen:
https://dams.antwerpen.be/asset/RAQKjbbaLsrcmXCeWpbJS0jg

https://anet.be/record/opacmid/c:lvd:928155/N
https://dams.antwerpen.be/asset/RAQKjbbaLsrcmXCeWpbJS0jg


EXHIBITED@Middelheim
resultaten digitale ontsluiting inhoud
Vanuit Search Middelheim, onlinecollectiecatalogus van 
het museum, via Brocade naar Dams Antwerpen

Voorlopig is er maar één voorbeeld beschikbaar (auteursrecht!!): 
Openingstentoonstelling van het Stedelijk Openluchtmuseum voor 
Beeldhouwkunst, Middelheim (1951)

Zoekresultaat in de onlinecollectiecatalogus van de 
Middelheimmuseum:
https://search.middelheimmuseum.be
https://search.middelheimmuseum.be/Details/collect/148113

De catalogus online lezen:
https://dams.antwerpen.be/asset/RAQKjbbaLsrcmXCeWpbJS0jg

https://search.middelheimmuseum.be/
https://search.middelheimmuseum.be/Details/collect/148113
https://dams.antwerpen.be/asset/RAQKjbbaLsrcmXCeWpbJS0jg


EXHIBITED@Middelheim
resultaten digitale ontsluiting inhoud: 

rechten klaren
Rechten klaren op je eentje is geen aanrader:

• de wetgeving op auteursrecht is complex en onduidelijk,
• en is voor interpretatie vatbaar (vb: panoramarecht)

Samenwerken met collega-instellingen: conflict met 
GDPR: mogen gevonden/gekregen gegevens worden 
doorgeven?

Graag initiatief op niveau van de Vlaamse Gemeenschap: 
globale overeenkomst met SABAM voor de hele sector.



Links naar het eindrapport

FARO

https://faro.be/project/exhibitedmiddelheim-digitale-registratie-
waardering-en-ontsluiting-van-de-collectie
Met link naar het inhoudelijk verslag en apart naar de workflow rechten 
klaren.

CEST

https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Exhibited@Middelheim:_digit
ale_registratie,_waardering_en_ontsluiting_van_de_collectie_tentoonstell
ingscatalogi_van_het_Middelheimmuseum
Met link naar het inhoudelijk verslag met daarin de workflow rechten 
klaren

https://faro.be/project/exhibitedmiddelheim-digitale-registratie-waardering-en-ontsluiting-van-de-collectie
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Exhibited@Middelheim:_digitale_registratie,_waardering_en_ontsluiting_van_de_collectie_tentoonstellingscatalogi_van_het_Middelheimmuseum


Meer informatie nodig?

Bibliotheek en Documentatiecentrum 
Middelheimmuseum

middelheimmuseum_bibliotheek@antwerpen.be
Marina Verhoeven, Jasper De Ridder
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen

mailto:middelheimmuseum_bibliotheek@antwerpen.be

