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Activiteiten

Gedurende 2021 kwam de RDA Commissie acht keer online bijeen voor reguliere commissieverga-
deringen. Daarnaast zijn er acht vertaalsessies geweest om in een kleinere groep te werken aan de 
Nederlandse vertaling van de RDA Registry. Voor de update van 2021 zijn 4152 elementen vertaald.
Dit betreft zowel nieuwe elementen als wijzigingen door de harmonisatie met IFLA-LRM.

De Commissie heeft het Jaarverslag 2020 en het Werkplan 2021 gepubliceerd op de website. Beide 
stukken zijn naar FOBID gestuurd, die ze heeft opgenomen op haar website.

Begin 2021 is gewerkt aan de organisatie van een online studiedag. Maar omdat het moeilijk was 
sprekers te vinden, bleef de invulling van de dag onvoldoende. In april is daarom besloten af te zien 
van een studiedag en in plaats daarvan een reeks korte artikelen over de ontwikkelingen en trends in
RDA te publiceren op de website. Er zijn vijf artikelen verschenen, allen met de titel ‘Catalogiseren 
in het Linked Data Tijdperk’. Via diverse kanalen (LinkedIn, FOBID, NEDBIB-L) zijn de artikelen 
onder de aandacht gebracht. Dit heeft een verdubbeling van het aantal bezoekers op de website op-
geleverd: van 419 bezoekers in 2020, naar 964 in 2021.

De RDA Commissie heeft een tweede specifieke lijst Nederlandse voorkeurstermen in overeen-
stemming met RDA gebracht en op de website van de RDA Commissie gepubliceerd. Het gaat om 
de lijst ‘Nederlandstalige Vocabulaire voor Uitvoeringsmedium van Muzikale Content’.

Al eerder, in 2020, is het ‘Nederlandstalige Vocabulaire voor Werken gerelateerd aan de Bijbel’ ge-
publiceerd op de website.

Nationale & internationale samenwerking

In juni is via de Helpdesk een verzoek van Podiumkunst.net binnengekomen om drie metadatavoor-
beelden uit te werken in RDA. De werkgroep wilde hiermee beoordelen of de RDA-ontologie ge-
schikt is om hun bibliografische data als linked data te publiceren. De Commissie heeft een visua-
lisatie van een voorbeeld gemaakt en dit gepresenteerd. Dit heeft ertoe geleid dat de werkgroep het 
RDA-model heeft geaccepteerd als basis voor de muziekdata. Er zijn er via de Helpdesk geen ande-
re vragen binnengekomen.

Vanuit EURIG zijn geen verzoeken om informatie of ondersteuning binnengekomen. De EURIG-
vertegenwoordiger namens de KB heeft de Commissie verslag gedaan van de EURIG-bijeenkomst 
die plaatsvond op 4/5 mei 2021.
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https://rdacommissie.home.blog/tag/ontwikkelingen/
https://rdacommissie.home.blog/tag/ontwikkelingen/
https://rdacommissie.home.blog/bijbelboeken/
https://rdacommissie.home.blog/uitvoeringsmedium/


Naar aanleiding van vragen van de Koninklijke Bibliotheek over wat de Commissie doet, is er in 
april 2021 een gesprek met de KB geweest om de positie en de werkzaamheden van de Commissie 
toe te lichten.

Samenstelling

De RDA Commissie heeft in 2021 afscheid genomen van Sandra van de Putte (Muziekweb). Haar 
vervanger is Thomas Op de Coul (Muziekweb / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid). 
Daarnaast zijn de volgende nieuwe leden toegetreden:

• Monique Groeneveld – van der Poel (OBA Amsterdam)

• Hannes Lowagie (KB België)
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