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Het debat rond het al dan niet blijven faciliteren van onderwerpstrefwoorden in de weten-
schappelijke bibliotheekcatalogus is nog lang niet gesloten, maar het wetenschappelijk biblio-
theeknetwerk Anet 1 kiest bewust voor inhoudelijke ontsluiting. 2Al jaren kunnen de bibliothe-
ken gebruik maken van een eigen en uitgebreide set van gecontroleerde termen die binnen 
het netwerk ontwikkeld werden. Sinds september 2015 beschikken de kunst- en erfgoedbi-
bliotheken van Anet ook over een nieuwe set specifieke inhoudelijke trefwoorden. Dat lijkt 
op zich niet zo baanbrekend, maar de trefwoorden hebben een nieuw statuut: ze komen uit 
een gecontroleerd vocabularium dat opgebouwd en geredigeerd wordt door de internatio-
nale kunst- en erfgoedsector zelf. De trefwoorden zijn de concepten van Art & Architecture 
Thesaurus™ (AAT) van het Getty Research Institute (GRI).

AAT en biblioTheKen: een 
AmbigUe relATie
AAT is een van de Getty terminologieën 
naast ULAN, TGN en CONA, 3 die gebruikt 
worden om kunst- en erfgoedmateriaal 
te registreren. AAT is de thesaurus voor 
generieke concepten; een voorbeeld is 
‘opera’. Het concept ‘Aïda’, een unieke 
manifestatie van het algemene idee, zal je 
hier dus niet in terugvinden. Vandaag telt 

de thesaurus meer dan 43.000 concepten 
of ideeën die uitgedrukt worden in meer-
dere talen, waaronder het Nederlands. 

Het initiatief voor een gemeenschap-
pelijke woordenschat (AAT) in de LAM-
sectoren (Libraries, Archives, Museums) 
dateert al van de jaren ’70 van vorige 
eeuw. Van in het begin was het doel om 
een referentieterminologie te creëren die 

onafhankelijk was van specifieke subdo-
meinen om de communicatie tussen de 
sectoren te verbeteren. Achteraf beke-
ken blijkt dit, in een tijd waarin meer en 
meer data met elkaar verbonden worden 
(linked data) een zeer toekomstgerichte 
visie. Intussen zien we in de praktijk dat 
musea AAT al veelvuldig gebruiken als 
standaard voor het opmaken van object-
beschrijvingen. Maar als standaard voor 
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“ INSTeLLINGeN kUNNeN DOOR 
HUN SUGGeSTIeS eN bIjDRAGeN 
eeN zeeR DIReCTe eN bepA-
LeNDe INVLOeD UITOefeNeN.

catalografische beschrijvingen is AAT 
nooit doorgebroken. een vreemde vast-
stelling, zeker omdat het eerste initiatief 
voor de gemeenschappelijke tool vanuit 
de bibliotheeksector zelf kwam. 

Getty geeft hiervoor een historische ver-
klaring. In dezelfde periode kwam ook 
de automatisering in de bibliotheeksec-
tor op gang. bibliotheken stelden op dat 
moment geen prioriteit om systemen te 
vervangen die ze al in gebruik hadden, 
zoals de Library of Congress Subject 
Headings (LCSH). De musea hadden op 
dat moment geen algemene thesaurus ter 
beschikking waardoor zij wel gretig aan-
sluiting vonden bij AAT. 4

Door deze evolutie bevat AAT intussen 
veel relevante terminologie voor musea, 
maar heel wat minder voor bibliotheken. 
De tak ‘objecten’ in de AAT-boom is bij-
voorbeeld veel uitgebreider dan de tak 
‘abstracte begrippen’. De keuze voor een 
vorm- of functiegerichte, en niet context-
gerichte boomstructuur van de thesaurus 
veroorzaakt soms scepsis bij bibliotheken 
over de inzetbaarheid voor hun domein. 
Tot voor kort waren de meest geschikte 
trefwoorden voor bibliotheekcollecties 
volgens Getty bovendien geen echte tref-
woorden (die met het statuut ‘gidsterm’); 
ze mochten niet gebruikt worden voor de 
ontsluiting van de collecties.

een bijkomende verklaring is mogelijk ook 
de perceptie die er in de bibliotheeksec-
tor heerst over de ontwikkelingsdynamiek 
van de thesaurus. De opvatting leeft dat 
de inhoud van AAT bedacht wordt door 
een team van specialisten, en zo vastge-
legd is als norm voor de sector, met een 
inhoud die statisch en artificieel is, en te 
nemen of te laten. bibliotheken kunnen 
daardoor de indruk hebben dat de the-
saurus niet voor hen geschikt is.

Die opvatting doet echter afbreuk aan 
de werkelijkheid. AAT krijgt immers 
input door de actieve betrokkenheid van 
de actoren in de verschillende kunst- en 
erfgoeddomeinen. De inhoud van de the-
saurus krijgt vorm doordat deze actoren 
de termen en definities aanleveren. Het 
Getty team geeft het laatste groene licht 

om aanpassingen en aanvullingen in de 
thesaurus door te voeren. eerdere input 
kan overigens, mits een gefundeerde 
argumentatie, weer aangepast worden. 
Maar ook de formele structuur is onder-
hevig aan nieuwe inzichten. Het veelvul-
dige gebruik van de gidstermen bijvoor-
beeld, bleek niet conform de standaard 
normen en is teruggeschroefd. De meeste 
gidstermen zijn intussen valabele concep-
ten geworden en kunnen nu toch als tref-
woorden dienen.

AAT is dus veel buigzamer dan algemeen 
aangenomen wordt en instellingen kun-
nen door hun suggesties en bijdragen een 
zeer directe en bepalende invloed uitoe-
fenen.

inhoUdeliJKe onTslUiTing 
biJ AneT: oorspronKeliJKe 
siTUATie
Van bij de start van Anet werden de col-
lecties inhoudelijk ontsloten met een 
aantal bestanden die in de loop van de 
tijd werden uitgebreid. Het gaat bijvoor-
beeld over geografische termen, tijds-
codes en persoonsnamen, maar ook 
een aangepaste versie van de UDC die 
uit nog geen duizend termen bestaat. 
De UDC-categorieën, die meestal tot de 
algemenere categorieën beperkt blij-
ven, dienen binnen Anet zowel als ont-
sluitingssysteem als fysiek plaatsingssys-
teem. De UDC-onderwerpsontsluiting, die 
bovendien verplicht is binnen Anet, bleek 
ontoereikend voor de 
gespecialiseerde biblio-
theken. Het gaat dan met 
name over kunst- en erf-
goedbibliotheken waar-
van de meeste verbon-
den zijn aan musea en 
hogere onderwijsinstel-
lingen. Naar schatting 
een potentieel van onge-
veer vijftien procent van 
de totale Anet-collectie, 
met domeinen die zich uitstrekken van de 
schone kunsten, archeologie, architectuur, 
boekgeschiedenis, ontwerpwetenschap-
pen tot etnische kunst en scheepvaart.
Die bibliotheken zochten daarvoor — en 
dikwijls nog vóór de aansluiting bij het 
netwerk — naar eigen oplossingen, via 

p. 10: Een draaitrap naar de koepel  
van de Sint-Stefanusbasiliek in Boedapest.
(Foto: Alexmama. Shutterstock)
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eigen trefwoordensystemen die ze zelf 
beheerden.

Het naast elkaar bestaan van diverse sys-
temen zorgt in een netwerkcontext ech-
ter voor heel wat problemen. Het risico 
is erg groot dat je via een specifiek tref-
woordenbestand maar een heel beperkt 
segment doorzoekt van de totale collec-
tie. bovendien is de investering die (vaak) 
kleine bibliotheken moeten doen om de 
bestanden te onderhouden te duur om 
echt duurzaam te zijn.

De grote kost van het beheer van tref-
woordsystemen tegenover de relatief 
lage efficiëntie in search and retrie-

val is trouwens een aan-
houdende kritiek binnen 
het trefwoorddebat. Het 
radicaal stopzetten van 
het gebruik van inhoude-
lijke trefwoorden was bin-
nen de Anet-context ech-
ter van in het begin een 
non-issue. Die optie zou 
inderdaad aansluiten bij 
een bepaalde tendens, 
maar er werd integendeel 

gekozen voor gecontroleerde continuï-
teit. Deze beslissing moet gezien wor-
den binnen een globalere gedachte. 
Gestandaardiseerde trefwoorden zouden 
hun plaats kunnen krijgen binnen een 
grotere gemeenschappelijke zoekom-
geving van het netwerk waarbinnen een 
diversiteit aan collecties ontsloten kan 
worden: van wetenschappelijke publica-
ties, tentoonstellingscatalogi tot kunst-
werken en objecten.

Maar ook de kunstinformatiewereld zelf 
ondersteunt nog altijd het gebruik van 
trefwoorden. 5 De kunstwereld heeft 
nood aan trefwoorden om redenen die 
het algemene debat overstijgen: het gaat 
niet alleen meer over het terugvinden van 
publicaties, maar ook over het aanbieden 
van orde, afbakening en inspiratie binnen 
het kunstdomein in zijn geheel, voor de 
zoekers en de beheerders van de collec-
ties.

Anet zag voldoende argumenten om een 
gemeenschappelijk project op te starten 

(mei 2013), met als doel op zoek gaan 
naar één, in hoofdzaak Nederlandstalig, 
systeem voor alle toenmalige partners. 
De vele onderwerpsdomeinen bepaalden 
dat het systeem in zijn totaliteit een brede 
scope moest kunnen coveren. en, als het 
kon, bruikbaar moest zijn in de diverse 
LAM-sectoren met het oog op de grotere 
gemeenschappelijke zoekomgeving.

Technisch werd de voorkeur gegeven aan 
een postcoördinatieve oplossing, zodat 
die nauw kon aansluiten bij de wijze 
waarop de authority bestanden in Anet 
georganiseerd zijn. Oplossingen met pre-
coördinatief principe zouden dus ongun-
stig uitvallen, al werd van bij het begin 
niets uitgesloten. 6

AAT stond bovenaan het lijstje als een te 
onderzoeken piste. Het potentieel van de 
thesaurus was al bekendgemaakt in een 
licentiaatsverhandeling uit 1998. Daarin 
werd het gebruik van de thesaurus als 
onderwerpstrefwoorden bij de biblio-
theek van het kMSkA onderzocht. 7

Kiezen voor AAT: de geboorTe 
vAn ‘AneT-AAT’
een intensief onderzoek leidde uiteinde-
lijk tot een positieve evaluatie van AAT. 
Andere pistes, zoals het blijven inzetten 
van eigen thesauri, werken met com-
binaties van bestaande erfgoedthe-
sauri of zelfs vertalen van LCSH konden 
niet veel van de problemen oplossen. 
Doorslaggevend voor de keuze waren de 
datakwaliteit en het inhoudelijk potenti-
eel, de inpasbaarheid in de postcoördina-
tieve aanpak van de authority bestanden, 
de taalmogelijkheden en de bestendig-
heid naar de toekomst. Daarnaast was 
een grote troef dat AAT inzetbaar is in 
de verschillende LAM sectoren.

een van de belangrijkste onderzoeksme-
thodes was het nemen van steekproeven: 
de eigen trefwoordenlijsten werden ver-
geleken met AAT. er werd een grote set 
bruikbare trefwoorden teruggevonden. 
en dit was dan ook een van de opmerke-
lijkste vaststellingen van het onderzoek: 
het resultaat contrasteerde met de terug-
houdendheid van de bibliotheeksector 
tegenover AAT.

“ AAT ALS eNIGe STANDAARD 
OpLeGGeN AAN bIbLIOTHeek-
COLLeCTIeS zOU Te RIGIDe 
GeweeST zIjN.
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Maar AAT als enige standaard opleggen 
aan bibliotheekcollecties zou te rigide 
geweest zijn. De eigen trefwoordenlijsten 
bevatten ook trefwoorden die niet onder 
de scope van AAT vallen, zoals eigen-
namen en iconografische taferelen. wat 
moest er gebeuren wanneer bibliotheken 
toch nog trefwoorden nodig hadden die 
om een of andere reden niet onder AAT 
passen? en hoe moest er ingespeeld wor-
den op een standaard die voortdurend 
onderhevig is aan aanpassingen? een plan 
op maat was dus nodig om flexibiliteit te 
garanderen!

De oplossing kwam er met Anet-AAT. 
Anet-AAT staat voor een systeem op 

maat met als basis de integrale AAT die 
via een xml-bestand van Getty geüpload 
werd. Het synchroon blijven met AAT blijft 
gegarandeerd doordat jaarlijks het ver-
nieuwde bestand ingeladen wordt. Maar 
wat het flexibel maakt is dat deze moe-
derthesaurus zelf ook binnen Anet aan-
gepast kan worden. er kunnen zowel uit-
breidingen als verbeteringen gemaakt 
worden. Uitbreidingen zijn bijvoorbeeld 
aanvullingen met relevante synoniemen of 
taalvarianten. Met verbeteringen bedoe-
len we echte correcties aan de inhoud van 
AAT, waarover later met Getty overlegd 
wordt. Daarnaast kunnen interne (eigen) 
trefwoorden, weliswaar niet geïntegreerd 
in de moederthesaurus, gehandhaafd of 

BRENG UW 
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AXIELL ALM is de leidinggevende leverancier van collectie 
management systemen, online-publicatie en mobiele-
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toegevoegd worden. De trefwoorden die 
buiten de scope van de generieke con-
cepten van AAT vallen, zoals de eigenna-
men, werden ondergebracht in een nieuw 
type van authority records.

Met het in gebruik nemen van Anet-
AAT wordt dus tegelijk weer opening 
gemaakt naar lokaal trefwoordenge-
bruik. Trefwoorden met een intern statuut 
maken immers deel uit van de flexibele 
constructie. Uiteraard is het belangrijkste 
principe om zo dicht mogelijk aan te blij-
ven leunen bij de standaard, anders komt 
dit in strijd met de keuze voor die stan-
daard. Dat kan slechts met één strategie: 
ervoor zorgen dat de eigen trefwoorden 
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standaard worden. kiezen voor AAT 
betekende dus ook tegelijkertijd kiezen 
voor een duidelijk engagement als AAT-
partner. 8

Na de formele voorbereiding konden de 
conversies van de bestaande trefwoor-
densystemen naar AAT uitgevoerd wor-
den. De matching gebeurde vooral manu-
eel, omdat het interpretatief aandeel te 
groot bleek. Maar door zelf de matchings 
te doen konden catalografen wel ken-
nismaken met de structuur en enorme 
inhoud van AAT. een aantal terugkerende 
conversie-issues werden gecategoriseerd. 
De categorie bepaalde vervolgens de 
wijze en dringendheid waarop trefwoor-
den opgelost moest worden. De meeste 
trefwoorden zijn intussen verwerkt, maar 
de lastigste gevallen moeten met retro-
catalografie aangepakt worden. In vele 
gevallen was het immers niet mogelijk om 
een één-op-één conversie uit te voeren. 
een algemeen trefwoord in de eigen tref-
woordenlijst kan dan bijvoorbeeld door 
verschillende AAT-concepten vervangen 
worden, maar dit hangt af van de publica-
tie die daarmee ontsloten wordt. zo kan 
het Anet trefwoord ‘realisme’ betrekking 
hebben op een specifieke kunststroming, 
een algemeen artistiek kenmerk of een 
filosofische strekking.

Na de conversie van de data en het aan-
passen van de publiekscatalogus kon de 
Anet-AAT vanaf september 2015 effectief 
ingezet worden in de catalografie.

pUblieKscATAlogUs
Door de ontsluiting van de kunst- en erf-
goedcollecties met de AAT thesaurus krij-
gen de catalogusgebruikers in Anet een 
extra en krachtig instrument aangebo-
den om die collecties te doorzoeken; dat 
was een van de belangrijke doelen van 
het project. Is dat nu gerealiseerd? Die 
vraag is niet eenvoudig met “ja” of “nee” 
te beantwoorden.

enerzijds wordt het voor een gebruiker 
makkelijker om het terminologie-apparaat 
te kennen, aangezien het om een stan-
daard thesaurus gaat, die gedocumen-
teerd is en volgens welbepaalde princi-
pes gestructureerd is. De herkenbaarheid 
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zou dus groot kunnen zijn. Anderzijds is 
uit onderzoek al gebleken dat het aanbie-
den van standaard trefwoordsystemen in 
een catalogus zonder meer niet tot ver-
beterde zoekresultaten leidt. en de valkui-
len waarin een catalogusgebruiker terecht 
kan komen — zeker in een catalogusom-
geving die gedeeld wordt met allerlei 
bibliotheken met diverse collecties — zijn 
verscheiden. zo moet de gebruiker een 
verantwoorde keuze kunnen maken tus-
sen verschillende sets van onderwerpster-
men (UDC, trefwoorden, AAT, geografi-
sche benamingen, historische periodes, 
enz.) en die moeten op een of andere 
manier gecombineerd kunnen worden. en 
gebruikers zijn niet altijd op de hoogte 
van de mate waarin de bibliotheken hun 
collectie met AAT hebben ontsloten. Of 
ze realiseren zich onvoldoende in hoe-
verre sommige collecties of collectie-
onderdelen zich al of niet lenen tot de 
ontsluiting met AAT.

Anet heeft die hele puzzel zeker niet rond, 
en de verwachting is dat de catalogusom-
geving de komende jaren nog heel wat 
stof tot discussie zal leveren. er zijn wel 
al enkele keuzes gemaakt en sommige 
daarvan zijn ondertussen uitgewerkt. zo 
is er uiteindelijk niet gekozen voor een 
aparte catalogus voor de kunst- en erf-
goedcollecties. In zo’n catalogus zouden 
immers relevante collecties en bibliothe-
ken verdwijnen als ze (nog) niet met AAT 
zijn ontsloten. Het uitgangspunt blijft dus 
een volledige catalogus, met het bezit van 
alle bibliotheken, waarbij de verschillende 
onderwerpsterminologieën (AAT, UDC, 
enz.) worden verzameld in één onder-
werpsindex. een gebruiker kan dus op 
onderwerp browsen en zoeken en gebruik 
maken van alle termen (hoofdwoorden, 
synoniemen en naamvarianten) uit de 
UDC, de AAT, de geografische benamin-
gen, de persoonsnamen, enz. bij elk van 
die termen wordt duidelijk aangeduid 
over welk type van term het gaat (zie 
afbeeldingen p. 14). Op die manier weet 
een gebruiker uit welke terminologie de 
term afkomstig is.

Naast dit algemene zoeken wordt de 
gebruiker gestuurd met zoekbomen, in 
het bijzonder met een aparte zoekboom 

op de hele AAT. Daarin kan men van alge-
mene concepten afdalen naar specifie-
kere begrippen, of omgekeerd, via een 
specifiek concept een bredere categorie 
ontdekken, en van elke rubriek of concept 
onmiddellijk de relevante publicaties in 
de catalogus opvragen. en er is onder-
tussen een prototype klaar van een cata-
logus op onderwerpstermen. Daarin kan 
een gebruiker onderwerpstermen opzoe-
ken, via alle verwoordingen, en zelfs via 
de scope notes. Op die manier moet het 
mogelijk worden om relevante zoekter-
men op te sporen.

Maar zelfs met alle technische ondersteu-
ning blijft de catalogusinstructie voor een 
gebruiker geen overbodige luxe. Het lijkt 
een illusie dat een catalogus zuiver intu-
itief benaderd kan worden, zonder enige 
sturing over de opbouw, de gehanteerde 
indexering, enz.

AneT-AAT en werKbAArheid in 
cATAlogrAfie 
Na bijna anderhalf jaar Anet-AAT von-
den we de tijd rijp om te reflecteren over 
de gekozen oplossing. De beschouwing 
is vooral gebaseerd op ervaringen in de 
catalografie. 

Dit zijn een aantal vermeldenswaardige 
voor- en nadelen:
voordelen: 
•	 De	 scope covering van AAT is zeer 

groot tot volledig. 9

•	 De	thesaurus	is	zo	gedetailleerd	dat	een	
‘exacte’ ontsluiting mogelijk is. Dat wil 
zeggen: bibliotheken moeten niet zoe-
ken naar begrippen die het onderwerp 
alleen maar bij benadering omschrijven.

•	 Het	internationale	karakter	en	de	stij-
gende naamsbekendheid binnen de 
kunst- en erfgoedsector. Meer kunst-
opleidingen geven een introductie tot 
AAT.

•	 Dankzij	 gedeelde	 inspanningen	 en	
samenwerking binnen de sector en 
partnerbibliotheken zijn betere afspra-
ken en afstemming mogelijk. 10 Op ter-
mijn streven we samen naar het gebruik 
van een universele kunsttaal die ieder-
een kan begrijpen en die in de verschil-
lende LAM-domeinen bruikbaar is. Dit 
vooruitzicht heeft een dynamische 

invloed binnen het netwerk (positieve 
benadering van onderwerpsontsluiting 
en het optimaliseren ervan).

nadelen:
•	 De	relatief	grote	investeringskosten. 11

•	 Voorlopig	kunnen	de	voordelen	niet	ten	
volle benut worden: de toegevoegde 
waarde van AAT moet nog beter naar 
voor komen door de interface van de 
catalogus te optimaliseren. De duide-
lijkheid over welke collecties met AAT 
ontsloten worden en de gebruiksvrien-
delijkheid voor de zoekers zijn actie-
punten.

•	 Er	is	inhoudelijke	expertise	van	catalo-
grafen nodig door de specificiteit en de 
uitgebreidheid van de thesaurus. 12

Uiteraard zijn er nog meer voor- en nade-
len op te lijsten en de beoordeling is com-
plex (de uitgebreidheid van de thesaurus 
blijkt bijvoorbeeld niet alleen een voor-
deel). er zijn ook nog geen gedetailleerde 
onderzoeken uitgevoerd die definitieve 
conclusies mogelijk maken.

Als voorlopige conclusie kunnen we stel-
len dat zelfs het gebruiken van een gro-
tendeels gestandaardiseerde thesaurus 
alleen maar werkt als er door bibliothe-
ken geïnvesteerd wordt in de concrete 
inpasbaarheid in de bestaande biblio-
theekomgevingen. Maar we geloven dat 
die investering rendeert, omdat Anet-
AAT een werkbare tool is gebleken: de 
partnerbibliotheken beoordelen de AAT-
toepassing ter vervanging van de oor-
spronkelijke mogelijkheden unaniem als 
geslaagd. 13 ze zorgt voor professionali-
sering binnen de onderwerpsontsluiting 
en bevordert de samenwerking op vele 
niveaus. 

artikel

meTA 2017 | 2 | 15



Fo
to

: M
ic

hi
el

 D
ev

ijv
er

.

Krist biebauw

1 Anet heeft zijn wortels in Antwerpen en Limburg en wordt ondersteund door de Universiteit Antwerpen

2 een van de topics van het DCMI International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (2016, Kopenhagen) 

3 Union List of Artist Names, Getty Thesaurus of Geographic Names en Cultural Objects Name Authority

4 de geschiedenis van AAT is te vinden in Developing a New Thesaurus for Art and Architecture, Toni Petersen, Library Trends 38, no. 4 (lente 1990): 644-658

5 zie het verslag van het rondetafelgesprek van OKBV over inhoudelijke ontsluiting van 20/05/2016 te Oostende

6 er is sprake van precoördinatie als een combinatie van twee of meer informatie-elementen een zelfstandig concept vormen. Bij postcoördinatie gebeurt het combine-

ren van concepten in de search- en retrievalfase

7 Rogiest, P. (1998). Inhoudelijke ontsluiting van een museumbibliotheek: Toepassingen en mogelijkheden in de bibliotheek van het Koninklijk Museum Voor Schone 

Kunsten te Antwerpen (dissertatie)

8 de verhouding tussen interne en officiële trefwoorden is momenteel 1 tegen 6,6. De verwachting is dat het aantal interne trefwoorden gevoelig zal dalen (of zelfs ver-

dwijnen) naarmate interne trefwoorden het statuut van AAT zullen krijgen. Om dit waar te maken zal Anet investeren in AAT-redactie: bespreken en aanleveren van 

termen volgens AAT richtlijnen

9 enkel kunst- en erfgoedcollecties ontsluiten met AAT en toetreding tot dit AAT-netwerk moet eerst bekeken worden. Voorlopig is het oordeel gebaseerd op de over-

lappingsgraad van gekozen trefwoorden met AAT-trefwoorden. Gebruik van AAT-trefwoorden is niet verplicht, maar het maakt de collectie wel minder zichtbaar in 

de gemeenschappelijke catalogus als men geschikte collecties niet via AAT ontsluit. Interne cijfers tonen aan dat sinds de start na de het aantal gebruikte officiële 

AAT termen is gestegen met 50 procent. Intussen worden 124.000 publicaties ontsloten met 6.648 verschillende officiële AAT-trefwoorden. 

10 momenteel zijn er overlegmomenten via de interne werkgroepen ‘AAT algemeen’ en de werkgroep ‘AAT boekgeschiedenis’. Hier wordt aan ‘termredactie’ gedaan en 

richtlijnen rond gebruik geformuleerd. De resultaten van de inspanningen van deze werkgroepen worden bovendien gedeeld met AAT, waardoor de thesaurus zelf 

steeds verbetert

11 die evenwel gedeeld worden binnen het netwerk: het oorspronkelijk tijdelijke statuut van de projectmedewerker werd deeltijds bestendigd, zodat Anet-AAT en zijn 

processen continu kunnen ondersteund worden. De bibliotheeksoftware werd telkens aangepast om een geschikte infrastructuur te bieden voor het gebruik van de 

thesaurus 

12 binnen Anet verzorgen de catalografen zowel de formele als inhoudelijke ontsluiting van de werken. De diepte-ontsluiting kan zo ver gaan dat minieme verschillen 

in betekenis onderscheiden moeten worden. Overigens zijn deze verschillen niet altijd duidelijk omdat er nog veel geschaafd moet worden aan de omschrijvingen 

(definities) van de AAT-concepten. Het blijkt ook dat sommige concepten, hoe duidelijk omschreven ook, ambigu blijven voor gebruik. De concepten ‘boekverko-

per’ en ‘boekhandelaar’ hebben wel een andere definitie, maar daarom is het nog niet meteen duidelijk hoe de keuze voor ontsluiting bepaald moet worden. Maar 

ook het openstellen van de volledige AAT voor gebruik zorgt voor discussies: gebruiken we het trefwoord ‘humanisme’ of ‘humanisten’? Catalografen worden bij het 

ontsluiten dus met de volledige AAT geconfronteerd en niet slechts een deel van AAT dat met hun specifiek onderwerpsdomein te maken heeft. Dat kan gewoon niet 

door de aard van AAT: alle relevante trefwoorden zitten min of meer verspreid in de hele thesaurus. Daardoor kunnen geschikte trefwoorden in de massa gemist wor-

den. Het probleem van de trefwoordkeuze wordt aangepakt door de definities van concepten te finetunen en afspraken te maken over het gebruik. Dit gebeurt door 

intern overleg en het opstellen van richtlijnen. Er worden opleidingen en workshops georganiseerd om ervoor te zorgen dat catalografen voldoende geïnformeerd 

worden.

13 conclusie na een vragenronde op de algemene AAT-werkgroepvergadering waar alle bibliotheekpartners zetelen

artikel
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