
VAN EyCK
Online culturele
database

VAN EyCK
VAN EyCK is een acroniem van ‘Visual 
Arts Network for the Exchange of Cultural 
Knowledge’. Het is de naam van een 
culturele online dienst die is geïntroduceerd 
door de VAN EyCK foundation te Leiden.

Het VAN EyCK project is een initiatief van 
het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie) en de Witt Library in 
Londen en valt als project van de Europese 
Commissie binnen twee programma’s:

•	 Telematics	for	Libraries	programma
•	 Ten-telecom	programma	

BSL heeft in beide programma’s een grote 
rol gespeeld en hierbij een prototype en een 
compleet systeem ontwikkeld. Verder hebben 
wij voor een lange periode de hosting en 
het onderhoud voor dit systeem verzorgd. 
Een vierde partner (IDC Publishers, Leiden) 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd met 
zijn	zeer	gespecialiseerde	marketing	-	en	
commerciële kennis op het gebied van 
kunstcollecties en publicatie.

De VAN EyCK organisatie heeft de zorg 
voor het functioneren en de promotie van 
de VAN EyCK dienst uitbesteed aan BSL en 
IDC. De opgebouwde klantenkring omvat 
indrukwekkende namen als veilinghuis 
Christies	en	The	Metropolitan	Museum	
of Art (New York).

Culturele dienst
VAN EyCK biedt toegang tot een virtueel 
museum	van	afbeeldingen	en	catalogus-
beschrijvingen, een wijde reeks van 

kunstobjecten en kunstenaars van 
verschillende tijdsperiodes en genres alsook 
een reeks kunstinstituten. 

De initiële database bevat meer dan 300.000 
records en beelden. Gebruikers kunnen 
antwoorden vinden op vragen als:

•	 “Welke	landschapsschilders	waren	actief	
in Amsterdam gedurende de tweede 
helft van de 17e eeuw?”

•	 “Waar	kan	ik	reproducties	vinden	van	
het werk van ...?”

•	 “Welke	schilders	hebben	schilderijen	
van katten gemaakt?”

De zoekresultaten verschijnen binnen enkele 
seconden in beeld en kunnen minifoto’s 
en gedetailleerde beelden bevatten, 
alsook uitgebreide beschrijvingen van de 
gevonden kunstenaars, objecten en beelden. 
Gebruikers kunnen door de resultaten 
bladeren en desgewenst geselecteerde data 
als	XML	documenten	downloaden	en	op	
hun computer bewaren voor later gebruik.

Uniek
VAN EyCK is een innovatief product in de 
ware zin des woords; een unieke, culturele 
online oplossing.

Elk museum, elke bibliotheek en elke 
kunstgalerij die haar collecties digitaal 
in beheer heeft, gebruikt een eigen 
methodiek voor het beschrijven en 
catalogiseren van haar collecties. Ieder 
heeft zijn eigen trefwoordensysteem en 
beschrijvende velden. Sommige maken 
gebruik van classificatiesystemen als het 

internationale ICONCLASS systeem om 
werken te catalogiseren, terwijl anderen 
gebruik maken van eigen trefwoorden 
en classificatiesystemen. Het hoofddoel 
van	het	VAN	EyCK	onderzoeks-	en	
ontwikkelingswerk dat we met onze 
projectpartners hebben uitgevoerd, was het 
ontwikkelen van een technologie die elke 
denkbare hoeveelheid collecties en catalogi 
online toegankelijk kan maken binnen één 
enkele interface. Het project is een groot 
succes geworden. Het ontwikkelde systeem 
integreert niet alleen de catalogi van 
verschillende instituten, maar ondersteunt 
ook de toegang tot meertalige data.  
Dit betekent dat VAN EyCK zoekopdrachten 
in één keer Engelse, Nederlandse, Duitse 
en Franse informatie kunnen doorzoeken. 
Gebruikers hebben op deze manier directe 
toegang tot een onbeperkt aantal Europese 
kunstcollecties binnen een eenvoudig te 
gebruiken website.

Gebruiksvriendelijk
VAN EyCK is voorzien van een zeer 
gebruiksvriendelijke interface.  
Ondanks de geavanceerde technologie 
die BSL heeft gebruikt om het product te 
ontwikkelen, is de eenvoudig te bedienen 
interface ontworpen voor elke gebruiker. 
Er is een reeks zoekinterfaces beschikbaar, 
variërend van eenvoudige maar krachtige 
webpagina’s die kunnen worden gebruikt 
om kunstenaars of objecten te zoeken, 
tot meer complexe pagina’s die kunnen 
worden gebruikt om door de geschiedenis 
en de achtergrond van elke kunstenaar 
of elk kunstobject te zoeken. Hierdoor 
kunnen gebruikers met slechts enkele 
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BRIGHT SIDE OF LIFE

Bright Side of Life (BSL), 
opgericht in 1992, is een 
dynamisch en innovatief 
softwarehuis uit Breukelen. 
Wij ontwerpen en ontwikkelen 
geavanceerde Web 2.0, OS X  
en Windows toepassingen, 
vaak met behulp van Oracle, 
Sybase en MySQL databases, 
alsook intelligente zoek- en 
classificatietechnologie van 
Autonomy en Exalead. 
Daarnaast ontwikkelen we ook 
voor mobiele platformen zoals 
de iPhone/iPad en Android.

Werkend met de nieuwste 
technologieën staat BSL 
synoniem voor “flexibiliteit 
en innovatie”. Onze ervaring 
heeft BSL stevig in het zadel 
gezet in de snel veranderende 
wereld van Web 2.0 ontwerp- 
en applicatie-ontwikkeling. 
U kunt op BSL vertrouwen 
wanneer het gaat om het 
snel afleveren van web- of 
werkstationoplossingen op het 
platform van uw keuze.

BSL is tevens een leverancier 
van oplossingen voor het 
beheer, online opvragen, 
publiceren en distribueren 
van multimedia assets zoals 
digitale beelden, video, audio, 
afbeeldingen, brochures (PDF) 
en MS Office-documenten. 
Onze unieke en flexibele FRS 
technologie kan uw gebruikers 
voorzien van veilige en snelle 
toegang tot vrijwel elk type 
van digitale informatie.

Bright Side of Life BV
the brighter side of software
De Corridor 21G
3621 ZA  Breukelen
tel:  +31 (0)346 552700  
fax: +31 (0)346 552425

email: sales@brightside.nl 
website:  www.brightside.nl

muisklikken zoekopdrachten uitvoeren als 
‘Vind in Utrecht geboren kunstenaars wiens 
achternaam Sluyter is’ of ‘Vind religieuze 
kunst die voor 1850 is geproduceerd in 
Amsterdam’.	Meer	ervaren	gebruikers	
kunnen zoekopdrachten samenstellen 
om kunstwerken te vinden op basis 
van het type materiaal dat is gebruikt, 
de gebruikersgeschiedenis of zelfs de 
afmetingen of vorm van een object.

Zoeken in VAN EyCK
In totaal ondersteunt VAN EyCK meer dan 
60 verschillende kenmerken, afkomstig uit 
de onderliggende brondata, die automatisch 
door onze software worden vertaald. Wanneer 
gebruikers bekend zijn met de catalogus die 
door een instituut wordt gebruikt, kunnen zij 
gebruik maken van de ‘interne’ trefwoorden. 
Voor degenen die onbekend zijn met de 
bronnen of die tegelijkertijd door meerdere 
collecties willen zoeken, biedt VAN EyCK 
vele universele beschrijvingen, waaronder 
ICONCLASS, Dublin Core en onze eigen VAN 
EyCK thesaurus (Umbrella). Deze ‘Umbrella’ 
thesaurus interpreteert de onderliggende 
beschrijvingen en creëert automatisch 
zoekcategorieën als ‘Religion’, ‘Fantasy’ en 
‘Eating and drinking’ zonder dat het nodig 
is om de brondata te bewerken of aan te 
passen. Door deze flexibiliteit is VAN EyCK 
geschikt voor zowel gelegenheidsgebruikers 
als voor kunstspecialisten. De meeste 
zoekopdrachten kunnen in slechts enkele 
seconden worden uitgevoerd. 

Technologie
VAN EyCK gaat over kunst, maar de sleutel 
tot succes ligt verscholen in de hoogwaardige 
technologie die onze webdesigners en 
ontwikkelaars hebben gebruikt.  
In samenwerking met kunstexperts en 
kunsthistorici hebben we wensen en eisen 
vertaald naar een krachtige en betrouwbare 
informatiedienst. We hebben gebruik 
gemaakt van een Oracle database samen met 
de hoge performance indexeringstechnologie 
van Verity (nu Autonomy) om VAN EyCK te 
creëren. Deze unieke combinatie garandeert 
een 24/7 online beschikbaarheid en zorgt 
ervoor dat complexe zoekopdrachten snel 
en gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. 
VAN EyCK is een perfecte illustratie van 
de bijzondere technologie en innovatieve 
aanpak van online database ontwikkeling die 
we onze opdrachtgevers kunnen bieden.

Meer informatie?
Tijdens	een	oriënterend	gesprek	en	
desgewenst met een demonstratie die 
is toegespitst op uw organisatie laten 
wij u graag zien wat BSL voor u zou 
kunnen betekenen.  

U kunt contact met ons opnemen 
via sales@brightside.nl of bellen op 
0346	-	55	27	00. Bezoekt u ook eens onze 
website voor meer informatie over ons, onze 
producten of onze andere brochures.


