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Hoe gebruik maken van world wide web om erfgoedcollecties 
te ontsluiten? 

● Tien jaar geleden: observatie: vooral iets voor de grote instellingen, 
technische vraagstuk (server, webplatform bouwen, geen competentie, 
externe partners waarvan je volledig afhankelijk bent)

● Huidige situatie: tot op bepaalde hoogte nog steeds het geval, zeker voor 
kleine instellingen, nog steeds beperkt tot webversie van klassieke 
museumcatalogus

● Is er een alternatief voor klassieke ontsluiting via eigen online catalogus?

Vertrekpunt



Oplossingen? 
Initiatieven die middelen, kennis en mankracht poolen:

● Erfgoedplus / Erfgoedinzicht / …
● Europeana
● Digitale collectie op eigen website -> eigen website (topstukken), extern volledig 

collectieoverzicht (gepooled)
● Vlaamse Kunstcollectie catalogus
● ...

Probleem:
● Dienen vaak andere logica dan erfgoed maximaal verspreiden -> identiteit 

provincies / Europa versterken
● Plus: aggregatieplatformen zijn grote vergaarbak, ze scoren niet goed in Google 

(vindbaarheid?) en hebben geen breed publiek
● Bieden geen oplossingen voor ontsluiting op eigen website



Oplossingen?

● Presenteer je collectie waar het grote publiek zit op het web:  meestal niet 
eigen website, maar online encyclopedie Wikipedia. 

● Welk platform levert goede Google Ranking / vindbaarheid, én groot publiek 
op? Wikipedia

● Bovendien is Wikipedia gekoppeld aan o.a. Wikidata (databank) en 
Wikimedia Commons (beeldbank)

● Wikimediaplatformen bieden kansen om de mogelijkheden van Linked Open 
Data te benutten

● verrijking door koppeling met andere data
● vrij hergebruik, ook buiten Wikimediaplatformen

● Wikipedia en Wikidata zijn meertalig
● Platformen zijn voorzien van API’s waardoor uitwisseling mogelijk is
● Biedt mogelijk om nieuw publiek te spreken, in twee richtingen (participatie)
● Wikimediaplatformen bieden mogelijkheden om gebruik te monitoren



• er is enerzijds de Wikimedia Foundation, en anderzijds de verschillende projecten van die stichting
• het bekendste project is Wikipedia, maar er zijn ook o.a. Wikidata, Wikimedia Commons,  

Wikibooks, Wikisource en Wikitionary



Wikimedia Foundation:
o ideële instelling zonder winstoogmerk
o missie: mensen over de hele wereld empoweren en betrekken bij het 

verzamelen en ontwikkelen van educatieve content onder een gratis licentie 
of in het publieke domein, en om deze effectief en wereldwijd te verspreiden.

o ~360 betaalde werknemers (Google: 55.000, Facebook: 5.000)
o vrijwilligers vullen projecten, betaalde medewerkers ondersteunen
o vrije inhoud
o omzet 2016: $110 miljoen (Google: $50 miljard)
o donaties fiscaal jaar 2015-2016: $77,2 miljoen uit 5,4 miljoen donaties

• doelstellingen komen gedeeltelijk overeen met die van erfgoedorganisaties: kennis delen
• gedragen door grote gemeenschap van donoren
• content wordt aangedragen door vrijwilligers



Existing chapters, both founded (dark blue) and approved (dark turquoise), planned 
chapters (green), and chapters in discussion (light blue) as of 4 maart 2015.

• grote spreiding van lokale afdelingen van vrijwilligers over de wereld



https://nl.wikipedia.org/



o vrije online encyclopedie die iedereen kan bewerken
o gestart op 15 januari 2001 als experiment door Larry Sanger en Jimmy 

Wales 
o grootste en meest gebruikte referentiewerk ter wereld
o reclamevrij 
o ongeveer 300 talen
o 40 miljoen artikels

o 5.869.686 artikels in Engels (304.320 actieve bijdragers)
o 5.357.643 artikels in Cebuano
o 3.748.089  artikels in Zweeds
o 2.310.628 artikels in Duits
o 2.113.021 artikels in Frans (19.010 actieve bijdragers)
o 1.968.580 artikels in Nederlands (4.280 actieve bijdragers)
o 1.548.941 artikels in Russisch
o 1.533.386 artikels in Italiaans

• Wikipedia is meertalig
• Nederlandstalige versie scoort qua omvang goed ten opzichte van versies van grotere  taalgemeenschappen



o nr. 5 website wereldwijd
o 16,65 miljard pageviews per maand (mei 2019)
o bijna 1,6 miljard unieke bezoekers per maand (november 2018)
o Wikipedia NL: bijna 159 miljoen pageviews per maand (mei 2019)

o België: bijna 107 miljoen pageviews per maand (mei 2019)

o België: bijna 36 miljoen pageviews Wikipedia NL per maand (mei 2019)

• Wikipedia wordt wereldwijd zeer veel gebruikt (goede zichtbaarheid!)
• in België wordt niet alleen de Nederlandstalige versie veel gebruikt, maar ook de andertalige versies



o Wikipedia is een encyclopedie
o geen origineel onderzoek
o geen zelfpromotie
o relevantie 

o Wikipedia heeft een neutraal standpunt
o Wikipedia bevat vrije inhoud (CC-BY-SA)
o Wikipedia heeft een gedragscode
o Wikipedia heeft geen harde regels 

• gebruik van de licentie CC-BY-SA impliceert ook mogelijkheid tot commercieel hergebruik
• inhoud moet ‘vermeldingswaardig’ zijn in de encyclopedie: lokaal erfgoed?
• verwijzing naar (secundaire) bronnen vereist > betrouwbaarheid!



• misbruik wordt niet getolereerd
• community reviewt content die online wordt geplaatst
• ongepaste content wordt verwijderd



enkele winnaars:
2019 – John Adams; 2016 - A.S. Byatt; 2015 - Wikipedia; 2014 - Frie Leysen; 2013- Jürgen 
Habermas; 2008 - Ian Buruma; 2007 - Péter Forgács; 2002 - Bernd en Hilla Becher; 2000 - Hans 
van Manen; 1998 - Mauricio Kagel; 1998 - Peter Sellars; 1997 - Jacques Delors; 1995 - Renzo 
Piano; 1994 - Sigmar Polke; 1993 - Peter Stein; 1992 - Simon Wiesenthal; 1988 - Jacques Ledoux; 
1986 - Václav Havel; 1983 - Marguerite Yourcenar; 1982 - Edward Schillebeeckx; 1981 - Jean 
Prouvé; 1979 - Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung; 1977 – Jean Monnet; 1976 - Amnesty International; 
1975 – Ernst Gombrich; 1975 - Willem Sandberg; 1974 - Maurice Béjart; 1973 - Claude Lévi-
Strauss; 1971 - Olivier Messiaen; 1968 - Henry Moore; 1965 - Ingmar Bergman; 1965- Charles 
Chaplin; 1960- Marc Chagall; 1960- Oskar Kokoschka; 1959 - Robert Schuman 

• belang van Wikipedia wordt ook buiten de Wikipedia community erkend



• Wikipedia draagt bij aan enkele interessante actuele tendensen: burgerparticipatie en semantisch web (dat 
gebruik maakt van linked open data)



https://www.wikidata.org/



o centrale kennisdatabase
o gelanceerd op 30 oktober 2012
o meer dan 57 miljoen items / onderwerpen
o licentie: CC0-rechtenverklaring (publiek domein: dus hergebruik mogelijk 

zonder enige voorwaarde)
o data bv. afkomstig van Wikipedia, Freebase, GLAMs, ... 



https://commons.wikimedia.org/



o centrale mediabank (vooral afbeeldingen, maar ook video en audio)
o gelanceerd op 7 september 2004
o meer dan 54 miljoen afbeeldingen en mediabestanden
o vrij licenties: CC0-rechtenverklaring, CC-BY, CC-BY-SA
o media bv. afkomstig van Flickr, GLAMs, vrijwilligers, ... 



https://be.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments

• jaarlijks fotografieproject sinds 2010 met als doel om vrijwilligers foto's te maken van alle geregistreerde 
monumenten, die foto’s op te laden op Wikimedia Commons en ze weer te geven in lijsten op Wikipedia samen 
met een beschrijving en de locaXe

• doel: erfgoed zichtbaar maken voor het publiek
• samenwerking met verschillende organisaXes



http://wiki-loves-art.be/

• fotowedstrijd tijdens de zomer van 2016 
• doel: vrijwilligers foto’s laten maken van kunstwerken in musea, archieven, bibliotheken en galleries en 

die foto’s te uploaden in Wikipedia’s beeldbank om zo Belgisch cultureel erfgoed een grotere online 
aanwezigheid te geven en een draagvlak te creëren voor ‘open access’



Wiki loves Heritage
hZps://be.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Heritage/2018

• 2018 was het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
• als onderdeel ervan werd de fotowedstrijd Wiki Loves 

Heritage georganiseerd
• doel: erfgoed online zichtbaarder te maken en beter 

te laten weergeven en beschrijven op Wikipedia
• aandacht voor onroerend erfgoed, roerend erfgoed, 

immaterieel erfgoed en varend erfgoed
• parallel met fotowedstrijd waren er ook 

beelddonaties van erfgoedinstellingen





• aanwezigheid van pagina’s over culturele en andere maatschappelijke organisaties in Wikipedia
• organisaties kunnen Wikipedia community stimuleren om die pagina’s te schrijven, en kunnen hen daarvoor 

bronmateriaal ter beschikking stellen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Plantin-Moretus



• een Wikipediapagina zoals die van het Museum PlanXn-Moretus bestaat in vele taalversies (het museum is 
UNESCO Werelderfgoed)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Plantin-Moretus



https://tools.wmflabs.org/pageviews/

• de Nederlandstalige pagina over Museum Plantin-Moretus werd het afgelopen jaar bijna 7.500 keer 
geraadpleegd



hZps://tools.wmflabs.org/langviews/

• ook andere taalversies worden druk geraadpleegd: in totaal bijna 42.000 keer tijdens het afgelopen jaar



• de verschillende Wikipediapagina’s leveren internationale online zichtbaarheid op voor het Museum Plantin-
Moretus



• de Wikipediapagina van ADVN bevat minder rijke informatie en ook geen afbeeldingen
• ze is enkel beschikbaar in het Nederlands

hZps://nl.wikipedia.org/wiki/Archief_en_DocumentaXecentrum_voor_het_Vlaams_NaXonalisme



• de Wikipediapagina van ADVN werd het afgelopen jaar slechts ongeveer 470 keer geraadpleegd
• kans dat dit aantal raadplegingen zou stijgen als de pagina meer info en afbeeldingen zou bevatten? en als er vanop 

verschillende andere Wikipediapagina naar zou doorgelinkt worden? wat kan ADVN daartoe zelf doen?

https://tools.wmflabs.org/pageviews/



• ook over KMSKA bestaat een Wikipediapagina
• die scoort, net als andere Wikipediapagina’s, zeer goed in ranking van Googlezoekresultaten
• interessant is ook de Knowledge Graph rechts van zoekresultaten met daarin tekst uit een Wikipediapagina en 

een overzicht van werken uit de KMSKA-collectie
• je kunt zo doorklikken op bv. ‘Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen’



• als je doorklikt 
kom je op een 
nieuwe pagina met 
zoekresultaten 
voor ‘Madonna 
omringd door 
serafijnen en 
cherubijnen’

• ook hier zeer 
goede ranking van 
Wikipediapagina 
en Knowledge 
Graph

• Google Assistant, 
een virtuele 
assistent op 
smartphones, 
volgt dezelfde 
structuur



• begin 2018 bestond er nog geen Nederlandstalige Wikipediapagina over het topstuk ‘Madonna ormingd door 
serafijnen en cherubijnen’, wel anderstalige pagina’s

• op suggestie van PACKED is KMSKA begonnen met het schrijven van Wikipediapagina’s en het toevoegen van 
fotomateriaal (over eigen collectie schrijven wordt door de Wikipedia community aanvaard; over eigen 
organisatie schrijven ligt moeilijk want wordt als zelfpromotie beschouwd)

• die inspanning heeft op minder dan een jaar geresulteerd in meer dan 1.800.000 raadplegingen voor 141 
Wikipediapagina’s (online zichtbaarheid voor KMSKA)



• ook Wikipediapagina’s over personen scoren goed in de ranking van Googlezoekresultaten
• ook hier in de Knowledge Graph rechts hergebruik van Wikipedia (tekst en afbeelding)



• en ook hier is er weer meteen een koppeling naar relevante kunstwerken, deze keer van de hand van 
James Ensor



• als je doorklikt op het kunstwerk ‘De intocht van Christus te Brussel’, kom je weer automaXsch op een pagina 
met zoekresultaten voor dat kunstwerk, met de Wikipediapagina erover als eerste resultaat



• op de Wikipediapagina over James Ensor valt meteen de afbeelding op die ook verscheen in de Knowledge 
Graph bij zoekresultaten in Google voor James Ensor

• rechtsbovenaan is er ook een mogelijkheid om te klikken op ‘Geschiedenis’, om een overzicht te krijgen van de 
bewerkingsgeschiedenis van de pagina

• in de menubalk links is er een mogelijkheid om door te klikken naar de Wikidatafiche over James Ensor

https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Ensor



• als je op de afbeelding op Wikipediapagina doorklikt, komt terecht in een viewer die doorlinkt naar 
de afbeelding in Wikimedia Commons

• in de viewer is er al meteen informatie over de auteursrechtelijke status (‘publiek domein’)

hZps://nl.wikipedia.org/wiki/James_Ensor#/media/Bestand:Henry_De_Groux.James_Ensor.JPG



• als je doorklikt op ‘Meer informatie’ kom je bij de afbeelding op Wikimedia Commons
• je kunt de afbeelding voor vrij hergebruik downloaden in verschillende resoluties

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_De_Groux.James_Ensor.JPG



• rechtsbovenaan is er ook een mogelijkheid om te klikken op ‘Geschiedenis’, om een overzicht te krijgen van de 
bewerkingsgeschiedenis van de pagina

hZps://nl.wikipedia.org/wiki/James_Ensor



• op de pagina met de bewerkingsgeschiedenis zie je wanneer er bewerkingen zijn gebeurd, door en wie en welke
• het overzicht toont dat er regelmatig aanpassingen gebeuren door verschillende vrijwilligers
• het is op een eenvoudige manier mogelijk om ook oude versies te raadplegen, en verschillende versies met elkaar 

te vergelijken

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Ensor&action=history



https://tools.wmflabs.org/pageviews/

• met behulp van een eenvoudige tool kun je volgen hoe vaak de Wikipediapagina wordt geraadpleegd en 
wanneer dat gebeurt

• de Nederlandstalige pagina over James Ensor werd het afgelopen jaar bijna 20.500 keer geraadpleegd



https://tools.wmflabs.org/langviews/

• er bestaan 28 verschillende taalversies van de Wikipediapagina over James Ensor
• die werden het afgelopen jaar  samen meer dan 166.000 keer geraadpleegd





• naast de goede raadplegingscijfers, de goede ranking in Googlezoekresultaten en het hergebruik in de 
Knowledge Graph van Google is er ook het hergebruik in andere platformen, bv. in websites van culturele 
instelling als TATE

• dat hergebruik is mogelijk doordat Wikipedia de licentie (CC-BY-SA) gebruikt (Naamsvermelding-
GelijkDelen)

hZps://www.tate.org.uk/art/arXsts/james-ensor-1060



• TATE haalt de biografische informatie over James Ensor rechtstraaks uit Wikipedia (met bronvermelding)
• TATE vermijdt zo zelf tijd te moeten investeren in het schrijven van biografische tekstjes
• zouden gerenomeerde instellingen als TATE Wikipediapagina’s gebruiken als de kwaliteit ervan niet OK is?

https://www.tate.org.uk/art/artists/james-ensor-1060



• TATE gebruikt niet alleen Wikipediapagina’s over overleden kunstenaars, maar ook over levende kunstenaars
• zeker biografische informatie over levende kunstenaars is nog voortdurend onderhevig aan veranderingen

hZps://www.tate.org.uk/art/arXsts/luc-tuymans-2612



• voor kunstenaar Luc Tuymans heeft de gebruiker van de TATE-website keuze tussen een biografische tekst 
van TATE zelf en de Wikipediapagina over Luc Tuymans

https://www.tate.org.uk/art/artists/luc-tuymans-2612



• de biografische tekst van TATE zelf is niet meer geactualiseerd sinds juni 1997
• nochtans heeft het leven en de carrière van Luc Tuymans sinds 1997 niet stilgestaan

hZps://www.tate.org.uk/art/arXsts/luc-tuymans-2612



• de Wikipediapagina over Luc Tuymans waarnaar TATE doorlinkt bevat meer actuele informatie dan de eigen 
biografische tekst

• door op ‘View history’ te klikken kun je de bewerkingsgeschiedenis volgen

https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Tuymans



• de bewerkingsgeschiedenis toont dat de Wikipediapagina over Luc Tuymans regelmatig wordt bijgewerkt

hZps://en.wikipedia.org/w/index.php?Xtle=Luc_Tuymans&acXon=history



• zeker in Wikipediapagina’s over levende personen is het belangrijk dat er voldoende bronvermelding is
• als er verbetering mogelijk is, wordt er door de Wikipedia community een oproep geplaatst tot het 

aanvullen van bronnen

https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Tuymans



• over Luc Tuymans bestaat er niet enkel een Wikipediapagina in het Engels, maar bestaan ook pagina’s in 
andere talen (o.a. in het Nederlands)

hZps://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Tuymans



• ook in de Nederlandstalige Wikipediapagina zie je in de bewerkingsgeschiedenis dat er regelmatig 
aanpassingen zijn

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Luc_Tuymans&action=history



• TATE is niet het enige gereputeerde museum dat Wikipediapagina’s over kunstenaars hergebruikt
• ook bv. MoMA doet dat: zij bieden daarnaast ook toegang tot het ULAN-record over James Ensor

hZps://www.moma.org/arXsts/1739



• door zelf geen tijd te investeren in het schrijven van biografische teksten en te linken naar 
Wikipediapagina’s, kan MoMA zijn inspanningen  concentreren op informatie over eigen tentoonstellingen 
en werken in de eigen collectie die verband houden met James Ensor

https://www.moma.org/artists/1739



https://www.moma.org/artists/1739



• MoMA toont niet enkel tekst uit de Wikipediapagina, maar ook het Q-nummer uit Wikidata (zie verder 
voor het nut daarvan)

• er staat niet enkel dat je de volledige tekst kunt raadplegen op Wikipedia, maar ook bewerken: betekent 
zoveel als “ontbreekt er iets, vul het dan aan en zie je een fout, corrigeer ze dan”

• er staat ook duidelijk vermeld onder welke voorwaarden de tekst uit Wikipedia mag worden hergebruikt



• niet enkel grote buitenlandse musea hergebruiken de informatie uit Wikipediapagina’s
• ook in andere sectoren en dichter bij huis zijn er voorbeelden te vinden, bv. online catalogus van 

Nederlandstalige openbare bibliotheek in Brussel

http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/?q=james+ensor



• als je ‘James Ensor’ als zoekterm gebruikt, vindt je o.a. dit boek waarvan James Ensor de auteur is
• als je in het record over dat boek scrolt, zie je eerst een recensie uit een externe bron (NBD Biblion),  

bibliografische informatie en tot slot ook biografische informatie over James Ensor

hZp://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/detail/James-Ensor/Picturale-
pennevruchten-geschriwen/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408



http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/detail/James-Ensor/Picturale-
pennevruchten-geschriften/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408



• ook die biografische informatie is overgenomen uit Wikipedia (met koppeling van naar de 
Wikipediapagina)

• dit is mogelijk omdat de bibliotheekcatalogus gebruik maakt van OpenVLACC,  de centrale 
bibliografische databank voor openbare bibliotheken

• OpenVLACC maakt gebruikt van VIAF (Virtual International Authority File), waarin een koppeling is 
opgenomen naar Wikidata

• door de koppeling van het VIAF-record over James Ensor aan het Q-nummer van het Wikidatarecord over 
James Ensor kan er ook automatisch een koppeling worden gemaakt met de Wikipediapagina over hem

• ook andere openbare bibliotheken hergebruiken op die manier Wikipediapagina’s 

http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/detail/James-Ensor/Picturale-
pennevruchten-geschriften/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408



• de bibliotheekcatalogus van Muntpunt is niet alleen beschikbaar in het Nederlands, maar ook in 
het Frans en het Engels

http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408&uilang=fr



• in de Franstalige versie wordt automatisch de Franstalige Wikipediapagina over James Ensor gebruikt

http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408&uilang=fr



hZp://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408&uilang=en



• in de Engelstalige versie wordt automatisch de Engelstalige Wikipediapagina over James Ensor gebruikt
• de meertaligtaligheid van Wikipedia bewijst hier zijn nut

http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408&uilang=en



• ook Wikipediapagina’s over andere maatschappelijke figuren dan beeldend kunstenaars, bv. sportmensen 
zijn goed vindbaar

• de Wikipediapagina over wielrenner Patrick Sercu is het eerste zoekresultaat als je zijn naam intikt in 
Google

• hij overleed in de namiddag van 19 april 2019



• die overlijdensdatum vind je ook terug op de Wikipediapagina over Patrick Sercu
• als je op ‘Geschiedenis’ klikt, kun je in de bewerkingsgeschiedenis zien wanneer die datum is toegevoegd
• ook vindt je op de Wikipediapagina foto’s terug die uit Wikimedia Commons komen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Sercu



• uit de bewerkingsgeschiedenis blijkt dat de overlijdensdatum is toegevoegd op 19 april om 15u54, dus bijzonder 
snel na het overlijden en de bekendmaking ervan

• dat illustreert dat de community van vrijwilligers (minstens voor bepaalde onderwerpen) de informatie zeer snel 
actualiseert

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrick_Sercu&action=history



• ook over Patrick Sercu bestaan er Wikipediapagina’s in meer dan twiniXg talen
• de foto rechtsonderaan zagen we ook eerder in de zoekresultaten van Google 
• in de Wikipediapagina is er een duidelijke verwijzing naar KOERS. Museum van de Wielerport (Roeselaere) dat 

een aantal truien en een fiets van Sercu in de collecXe heew
• dergelijke vermelding levert voor een klein regionaal museum online zichtbaarheid op

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Sercu



https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Roberts-Jones
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Philippe_Roberts-Jones#Diffusion_de_ses_%C5%93uvres

• een tweede voorbeeld van hoe in een Wikipediapagina verwezen kan worden naar de collectie van een 
erfgoedinstelling



• een derde voorbeeld van hoe in een Wikipediapagina verwezen kan worden naar de collecXe van een 
erfgoedinstelling

• hier zie je ook een koppeling naar een categorie in Wikimedia Commons met beeldmateriaal m.b.t. James 
Ensor (zie verder)

https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Ensor



https://tools.wmflabs.org/pageviews/

• de Nederlandstalige Wikipediapagina over Patrick Sercu werd afgelopen jaar bijna 14.000 keer 
geraadpleegd

• dat betekent dat bijna 14.000 gebruikers de verwijzing naar KOERS. Museum van de Wielersport 14.000 
hebben (kunnen) zien

• rond de datum van overlijden was er (door de media-aandacht) een sterke piek met meer dan 5.000 
raadplegingen op één dag



hZps://tools.wmflabs.org/langviews/

• ook de anderstalige Wikipediapagina’s over Patrick Sercu worden druk geraadpleegd, zeker de Duitse, 
de Franse, de Engelse, Italiaanse en Poolse pagina’s

• afgelopen jaar waren er in totaal meer dan 63.000 raadplegingen



• ook de vindbaarheid van Wikipediapagina’s van andere maatschappelijke figuren, zoals theatermakers, is goed
• vaak verschijnen de Wikipediapagina bovenaan in de zoekresultaten van Google (dus goede vindbaarheid!)



• toen actrice Viviane De Muynck de Ultima-
cultuurprijs kreeg en in de media kwam, steeg het 
aantal raadplegingen van de Nederlandstalige 
Wikipediapagina over haar tot bijna 2.500 
raadplegingen op één dag

• de media-aandacht had ook een positief effect (zij 
het in veel mindere mate) op de raadpleging van 
de Engelstalige Wikipediapagina



• hetzelfde fenomeen zie bij de Wikipediapagina’s over theaterregisseur Ivo van Hove
• de Nederlanstalige Wikipediapagina over hem scoort in de zoekresultaten zelfs beter dan de pagina over hem 

op de website van het (bekende) Nederlandse theatergezelschap waarvoor hij werkt



• Ivo van Hove regisseerde de musical die rockster David Bowie kort voor 
zijn dood maakte

• na het overlijden (10 januari 2016) verscheen van Hove veel in de media 
voor interviews over zijn samenwerking met Bowie

• die media-aandacht vertaalt zich in sterke pieken in de raadplegingscijfers 
van de Nederlandstalige Wikipediapagina over Ivo van Hove

• ook andere pieken vallen samen met aandacht voor van Hove in de 
Nederlandse of Vlaamse media



NL

EN

FR

+ 31 artikels in andere 
talen !

• deze fenomenen doen zich niet enkel voor bij Wikipediapagina’s over organisaties en personen, maar ook 
bij Wikipediapagina’s over het erfgoed zelf

• over Het Lam Gods bestaan Wikipediapagina’s in meer dan dertig talen
• die pagina’s worden zeer druk geraadpleegd



• wanneer Het Lam Gods in de media verschijnt, zijn er uitgesproken pieken in de raadplegingscijfers

maart 2018juni 2018september 2018



• verschillende erfgoedinstellingen hebben begrepen dat als ze informatie over en reproducties van hun 
collecties vrijgeven op Wikimediaplatformen, dat resulteert in grote aandacht voor hun collecties op 
Wikipedia  (door gebruik ervan in Wikipediapagina’s)

• LSH besefte al in 2014 dat de inkomsten van het tegen betaling vrijgeven van reproducties niet opwoog tegen 
de kosten voor afhandeling

• zij besloten de reproducties onder een vrije licentie te publiceren op Wikimedia Commons en dat leidde tot 
hergebruik op Wikipedia (en een sterke stijging van de raadplegingscijfers) 



• ook het Rijksmuseum besewe dat men grote zichtbaarheid voor de collecXe kan creëren door aanwezigheid 
in Wikipedia 



• een ander (recenter) voorbeeld is het Newyorkse Metropolitan Museum (The Met)



• dergelijke musea 
combineren het besef 
dat kennis een 
gemeenschappelijk 
goed is, en dus vrij 
gedeeld moet worden, 
met een uitgekiende 
marketingsstrategie

• (wereld)wijde online 
zichtbaarheid is 
belangrijk voor hen om 
hun merkbekendheid 
te versterken en de 
aanwezigheid van hun 
collectie in de 
Wikimediaplatformen 
draagt daaraan bij





• als je in een Wikipediapagina in de linkerbalk klikt op ‘Wikidata-item’, kom je terecht in het onderliggende 
Wikidatarecord 

hZps://nl.wikipedia.org/wiki/James_Ensor



• verklaringen beschrijven gedetailleerde kenmerken van een item / onderwerp en bestaan uit een eigenschap en 
een waarde

• de taal van zo’n Wikidatarecord kun je makkelijk wijzigen door de taalinstelling aan te passen in de menubalk 
bovenaan

• de labels bovenaan zijn in verschillende talen manueel toegevoegd, maar de verklaringen die in één taal worden 
ingevoerd zijn meteen ook beschikbaar in alle andere talen

https://www.wikidata.org/wiki/Q158840



• een Wikidatarecord over een persoon als James Ensor bevat rijke informatie

hZps://www.wikidata.org/wiki/Q158840



• de getoonde afbeelding is, net zoals op de Wikipediapagina, afkomstig uit Wikimedia Commons

https://www.wikidata.org/wiki/Q158840



https://www.wikidata.org/wiki/Q158840



• als je de taal in de menubalk bovenaan van Nederlands wijzigt naar Engels, zie je dat ook alle informaXe 
beschikbaar is in het Engels

• elke informaXe-eenheid is een concept, en dat vergemakkelijkt de vertaling

https://www.wikidata.org/wiki/Q158840



https://www.wikidata.org/wiki/Q158840



• een recente eigenschap die aan Wikidata is toegevoegd is de ‘publiek domeindatum’
• die geeft aan wanneer de auteursrechtelijke bescherming vervalt op het oeuvre van de kunstenaar
• dit is belangrijke informatie in functie van het verlenen van online toegang tot het oeuvre van de kunstenaar

hZps://www.wikidata.org/wiki/Q158840



https://www.wikidata.org/wiki/Q158840



https://www.wikidata.org/wiki/Q158840



• een toevoeging die door PACKED is gedaan, is die van ‘archieflocatie’
• die geeft aan waar het archief van de persoon zich bevindt

hZps://www.wikidata.org/wiki/Q158840



• het was mogelijk om die 
archieflocatie toe te voegen 
door de archiefbeschrijvingen 
uit Archiefbank Vlaanderen te 
gebruiken als bron 

• voor de verwijzing naar 
Archiefbank Vlaanderen is er 
gebruik gemaakt van 
permalinks

• een dergelijke toevoeging biedt 
ook een meerwaarde voor 
Archiefbank Vlaanderen: 
Archiefbank Vlaanderen toont 
zich hier als autoriteit

https://www.wikidata.org/wiki/Q158840



• dit is de archiefbeschrijving in Archiefbank Vlaanderen van het archief James Ensor dat zich in het 
Letterenhuis bevindt

hZps://www.archie|ank.be/node/618?st=james%20ensor



• hier zie je de permalink die als bronvermelding wordt gebruikt in Wikidata
• de URL die bovenaan is te zien is niet bruikbaar voor het maken van duurzame koppelingen

https://www.archiefbank.be/node/618?st=james%20ensor



• vanuit een erfgoedperspectief is het interessant om te merken dat in het record over James Ensor ook 
collectiebeherende instellingen zijn opgenomen die werken van zijn hand beheren





• een zeer belangrijke eigenschap van Wikidata is dat het in de loop der jaren is uitgegegroeid tot een echte 
authority hub

• in het record over James Ensor vind je een lange lijst van koppelingen naar records over hem in allerlei 
authority-bestanden

• dit is de VIAF-
identificatiecode 
die de catalogus 
van Muntpunt 
gebruikt om via 
Wikidata te 
koppelen naar 
Wikipedia



• in die lijst vindt je o.a. een koppeling naar de Union List of Artist Names (ULAN) van Getty terug waarvan we 
eerder zagen dat ook MoMA ernaar doorlinkt



• een andere authority die in kunstmusea in Vlaanderen veel wordt gebruikt is RKDartists 





• in het Wikidatarecord over James Ensor is er ook een koppeling naar het ODIS-record over hem
• dat is interessant voor de vindbaarheid van ODIS



• de lijst van koppelingen naar verschillende authority-bestanden is zeer lang





















• onderaan het Wikidatarecord van James Ensor zie je tot slot ook de koppelingen naar 
de verschillende taalversies van de Wikipediapagina over James Ensor





• ook van het Wikidatarecord kun je de bewerkingsgeschiedenis bekijken, terugkeren naar oudere versies en 
verschillende versies vergelijken

• uit de bewerkingsgeschiedenis blijkt dat het record regelmatig wordt aangepast / aangevuld



• ter vergelijking: het ULAN-record over James Ensor
• records uit ULAN zijn, net als Wikidatarecords, beschikbaar als Linked Open Data
• ULAN is beschikbaar onder Open Data Commons AZribuXon License (ODC-By) 1.0, Wikidata onder een CC0-

rechtenverklaring
• doordat het ULAN-record beschikbaar is als open data, is veel van de informaXe eruit overgenomen in 

Wikidata
• geen meertaligheid

http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=james+ensor&role=&nation=&prev_page=1&subje
ctid=500032046



http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=james+ensor&role=&nation=&prev_page=1&subjectid
=500032046



http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=james+ensor&role=&nation=&prev_page=1&subjectid
=500032046



hZp://www.geZy.edu/vow/ULANFullDisplay?find=james+ensor&role=&naXon=&prev_page=1&subjecXd
=500032046



http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=james+ensor&role=&nation=&prev_page=1&subjectid
=500032046



http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=james+ensor&role=&nation=&prev_page=1&subjectid
=500032046



• ter vergelijking: de vermelde fiche over James Ensor uit RKDartists
• hier zijn ook visualisaties aan toegevoegd, alsook koppelingen naar de collecties van RKD
• geen duidelijke informatie over onder welke voorwaarden de informatie kan worden herbruikt
• geen meertaligheid

hZps://rkd.nl/nl/explore/arXsts/26402



https://rkd.nl/nl/explore/artists/26402



https://rkd.nl/nl/explore/artists/26402



https://rkd.nl/nl/explore/artists/26402



hZps://rkd.nl/nl/explore/arXsts/26402



• ter vergelijking: de vermelde fiche over James Ensor uit ODIS
• beschikbaar onder open licentie, maar wel met reeks beperkingen (CC-BY-NC-SA)
• die licentie beperkt sterk het hergebruik, bv. in de Wikimedia-platformen (omdat commercieel hergebruik 

daar niet wordt uitgesloten)
• is er een open API die koppeling met andere systemen en uitwisseling van data mogelijk maakt?

https://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=james%20ensor



• niet alle records zijn beschikbaar in het Nederlands én Engels
• aanwezigheid van koppelingen naar archiefbeschrijvingen
• de ODIS-fiche over James Ensor is vrij beknopt
• er worden wel bv. titels van kunstwerken van Ensor vermeld, maar er is geen koppeling naar aanvullende 

informatie over die kunstwerken (bv. over in welke collectie ze zich bevinden)
• de fiche is niet meer bijgewerkt sinds 22 december 2004

hZps://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=james%20ensor





• over James Ensor is beeldmateriaal beschikbaar op Wikimedia Commons
• er bestaat zelfs een categorie voor James Ensor, en die vereenvoudigt het zoeken

https://commons.wikimedia.org/wiki/James_Ensor



• er loopt momenteel een project dat als doel heeft gestructureerde metadata (à la Wikidata) toe te 
voegen aan het materiaal op Wikimedia Commons

• in de rechterbalk zie je al gestructureerde metadata over James Ensor
• je ziet er ook de reproductie die we eerder bij de zoekresultaten in Google zagen verschijnen
• omdat James Ensor nog geen 70 jaar is overleden, waarschuwt Wikimedia Commons voor de mogelijke 

auteursrechtelijke bescherming op het materiaal

hZps://commons.wikimedia.org/wiki/Category:James_Ensor



• onder de thumbnails krijg je meteen ook informatie over in welke resolutie het beeldmateriaal 
beschikbaar is

• gestructureerde data rechts in infobox is afkomstig uit het Wikidatarecord over James Ensor
• het beeldmateriaal kan ook worden hergebruikt buiten het Wikimedia-ecosysteem

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:James_Ensor



• ook over Patrick Sercu vindt je materiaal op Wikimedia Commons
• er bestaat wel geen aparte categorie voor Patrick Sercu
• hier zie je de foto van Patrick Sercu terug die je eerder ook zag verschijnen in de Googlezoekresultaten (en 

de Wikipediapagina)
• hier zie je ook de foto van Patrick Sercu terug die je eerder zag verschijnen bij de infobox op de 

Wikimediapagina
• onder de foto krijg je ook informatie mee over de hoogst beschikbare resolutie



• dit is de foto die eerder verscheen in de Googlezoekresultaten en onderaan op de 
Wikipediapagina over Patrick Sercu

• onder de foto zie je informaXe over de verschillende resoluXes waarin de foto kan 
worden gedownload

• in de balk boven de foto’s vind je enkele nu~ge funcXes als je het beeld wil 
gebruiken



• hier zie je bij beschrijving dat de metadata momenteel nog onvoldoende goed is gestructureerd
• die structurering moet ervoor zorgen dat de data machine-leesbaar wordt
• je krijgt duidelijke informatie mee over de open licentie waaronder de foto beschikbaar is voor 

hergebruik, en wat de voorwaarden zijn bij hergebruik



• onderaan krijg je duidelijke informatie waar de foto wordt hergebruikt binnen de verschillende 
Wikimediaplatformen, bv. in welke Wikipediapagina’s 





• wat je tot nu toe gezien hebt m.b.t. de projecten van de Wikimedia Foundation is een toepassing in 
de praktijk van Linked Open Data: data die is gepubliceerd onder een vrije licentie en wordt 
gekoppeld aan andere data

• op die manier wordt de data verrijkt met andere data, en wordt ook de vindbaarheid / 
doorzoekbaarheid van de data vergroot

• Wikidata is een belangrijk knooppunt in de Linked Open Data Cloud
• linked open data is belangrijk voor de realisaXe van het semanXsche web
• de Knowledge Graph rechts van de Googlezoekresultaten is een realisaXe van het semanXsche web
• ook allerlei personal assistants maken gebruik van Linked Open Data



• Tim Berners-Lee ontwikkelde een vijfsterrenschaal voor de publucatie van data op het web
• 1 ster = publicatie van data onder een open licentie
• 2 sterren = publicatie van data onder een open licentie en in een gestructureerd formaat
• 3 sterren = publicatie van data onder een open licentie en in een open gestructureerd 

formaat
• 4 sterren = publicatie van data onder een open licentie, in een open gestructureerd formaat 

en voorzien van persistente URI’s
• 5 sterren = publicatie van data onder een open licentie, in een open gestructureerd 

formaat, voorzien van persistente URI’s en gekoppeld aan andere data

• erfgoedinstellingen slagen er vaak in niet meer dan 3 sterren te halen
• Wikidata haalt 5 sterren



• hier zie je dat Wikidata 5 sterren haalt
• de data uit Wikidata is beschikbaar als een dump in verschillende formaten
• er is ook een SPARQL Endpoint die het voor machines mogelijk maakt om de data te bevragen
• intelligente software agents zoals de personal assistents van Apple en Microsoft maken gebruik van 

Wikidata



• hier zie je dat Wikidata vandaag bijna 6 miljard triples bevat
• er zijn bijna 1,76 miljoen triples die gekoppeld zijn met de Virtual International Authority File (VIAF)
• er zijn meer dan 21.000 triples die gekoppeld zijn de Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN)
• er zijn meer dan 17.000 triples die gekoppeld aan de Art & Architecture Thesaurus (AAT) van Getty





• we zagen al dat vermelding / aanwezigheid in de Wikimediapla�ormen zichtbaarheid kan opleveren 
voor erfgoedorganisaXes, en dat die daar dankbaar op inspelen

• het delen van kennis is een gedeelde doelstelling van zowel erfgoedorganisaXes als Wikimedia
• parXcipaXe van erfgoedgemeenschap wint aan belang in de erfgoedsector, en de 

Wikimediapla�ormen draaien op vrijwilligers
• VAi organiseerde in 2018 een jaar in het teken van architect Léon Stynen en maakte daarbij gebruik 

van de Wikimediapla�ormen



• over Léon Stynen bestaat een Wikipediapagina die zeer goed scoort in de Googlezoekresultaten
• in het kader van Wiki loves Heritage legde VAi contact met Wikimedia-vrijwilliger Paul Hermans
• die vulde o.a. met behulp van informatie van VAi de Wikipediapagina aan over Léon Stynen, 

maakte foto’s van gebouwen ontworpen door Stynen en plaatste die Wikimedia Commons



• in de bewerkingsgeschiedenis van de Wikipediapagina van Léon Stynen kun je de 
bewerkingen volgen die Paul Hermans deed na zijn contact met VAi in het kader van 
Stynen2018

• hij heeft de Wikipediapagina over Léon Stynen aanzienlijk verrijkt









• je merkt reeds in 2017 dat naarmate het themajaar Stynen2018 nadert de raadplegingscijfers stijgen
• het totale aantal raadplegingen is ongeveer 2.500



• in 2018, Xjdens het Stynen2018, is er meer dan een verdubbeling van het aantal raadplegingen
• de sXjging situeert zich vooral in de tweede jaarhelw, wanneer de tentoonstelling van VAi loopt 

(en vrijwilliger Paul Hermans de pagina verrijkt) 



• VAi organiseerde in het kader van Wiki loves Heritage ook een eigen fotowedstrijd omtrent Léon 
Stynen

• dit gebeurde vanuit de vaststelling dat er weinig foto’s onder vrije licentie beschikbaar waren van 
gebouwen van Stynen

• ook wou VAi op deze manier de erfgoedgemeenschap betrekken bij het maken de foto’s
• ze maakten hierbij dankbaar gebruik van de panoramavrijheid
• ze verkregen van de erfgenamen van Stynen toestemming om in dit kader ook foto’s van interieurs te 

maken en te publiceren onder open licentie



• het initiatief leverde niet heel veel foto’s op (mogelijk lagen de verwachtingen te hoog)
• maar een aantal van de foto’s zijn zeer de moeite waard, o.a. omdat ze de gebouwen op een andere 

manier afbeelden dan de gebruikelijke architectuurfoto’s (bv. omdat ze in de context van de omgeving en 
het dagelijkse leven worden geplaatst) 



• doordat ze onder vrije licentie beschikbaar zijn, kon VAi ze nadien ook 
publiceren op Flickr (een ander veelgebruikt platform voor de verspreiding van 
foto’s)





hDps://fra.archinform.net/arch/3696.htm

• de foto’s uit Wikimedia Commons worden ondertussen hergebruikt in een gespecialiseerd online 
architectuurplatform als archINFORM



• de Wikipediapagina over Léon Stynen wordt, zoals Wikipediapagina’s 
over andere kunstenaars, ook hergebruikt door het Antwerpse 
kunstencentrum deSingel, waar de Stynen-tentoonstelling plaatsvond 
en dat gehuisvesd is in een gebouw van Stynen



• in de webpagina over de Stynen-tentoonstelling kun je doorklikken op de naam Léon Stynen
• je komt dan op een pagina over Léon Stynen die gebruikt maakt van de Wikipediapagina over hem



• het binnentrekken van de Wikipediapagina in de website van deSingel gebeurt via een koppeling met het 
Wikidatarecord over Léon Stynen

• in dat Wikidatarecord is een koppeling opgenomen naar de Nederlandstalige Wikipediapagina over Léon 
Stynen



• de website van deSingel bestaat in drie taalversies (NL, FR, ENG)
• doordat het Wikidatarecord over Léon Stynen gelinkt is aan Wikipediapagina’s in verschillende talen, 

kan de website van deSingel voor zijn Franstalige versie de Franstalige Wikipediapagina 
binnentrekken



• omdat er nog geen Engelstalige pagina bestaat over Léon Stynen kan deSingel momenteel geen Engelstalige 
Wikipediapagina over Léon Stynen binnentrekken uit Wikipedia

• interessant aan deSingel is dat zij niet alleen de vruchten plukken van linked open data maar er ook aan 
bijdragen: men is ook begonnen om o.a. zelf Wikipediapagina’s te schrijven of aan te vullen over kunstenaars 
waarover deSingel zelf veel informatie bezit opdat andere gebruikers daar hun voordeel mee kunnen doen



• de Wikimedian waarmee VAi contact heeft gezocht, heeft niet alleen de Wikipediapagina over Léon Stynen 
aangevuld en foto’s van Stynen-gebouwen gemaakt en opgeladen op Wikimedia Commons, maar heeft ook 
het Wikidatarecord over Léon Stynen aangevuld



• hier zie je het Wikidatarecord over Léon Stynen, dat deSingel gebruikt om de koppeling te leggen naar 
de Wikipediapagina over Léon Stynen

• bovenaan zie je de naam Léon Stynen een Q-nummer, dat is de idenXfier dieSingel gebruikt om de 
koppeling te leggen



• in dit fragment van het Wikidatarecord over Léon Stynen zie je opnieuw een door PACKED toegevoegde 
koppeling naar archiefbeschrijving op Archiefbank Vlaanderen en de vermelding dat een deel van zijn 
archief zich bevindt bij VAi



• bij de gekoppelde authorities is opnieuw ODIS opgenomen



• in dit fragment van het Wikidatarecord zie je de koppelingen naar de 
Wikipediapagina’s over Léon Stynen

• dit bevestigt dat er wel Wikipediapagina’s over hem bestaan in het Nederlands en 
Frans (en Spaans), maar niet in het Engels



• hier een tweede voorbeeld van een erfgoedinstelling die begrepen heew dat een 
samenwerking met Wikimedia voordelen kan opleveren: KOERS. Museum van de 
Wielersport

• de pagina over ploegleider Jef Braeckeveldt werd het afgelopen half jaar bijna 4.000 keer 
/ jaar geraadpleegd, met een stevige piek rond zijn overlijdensdatum



• er is niet alleen een Nederlandstalige Wikipagina maar ook een Franstalige, die zelfs nog iets 
meer wordt geraadpleegd



• KOERS. Museum van de Wielersport heeft in zijn collectie o.a. foto’s waarop Jef Braeckevelt staat 
afgebeeld

• dergelijke foto’s bereiken moeilijk een publiek in het museum
• na het bekijken van de raadplegingscijfers van o.a. Wikipediapagina over Jef Braeckevelt, besefte 

het museum dat dergelijke foto’s makkelijk een publiek kunnen bereiken in Wikipediapagina’s 
over wielersport

• men heeft daarom onmiddellijk een foto van Jef Braeckevelt uit de collectie opgeladen in 
Wikimedia Commons en hem geplaatst in de Wikipediapagina over Jef Braeckevelt die voorheen 
geen foto had

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jef_Braeckevelt#/media/Bestand:Jef_Braeckevelt_1977.jpg



• KOERS. Museum van de Wielersport besew dat er een mondiale interesse is in de wielersport, maar dat het 
overgrote deel van de geïnteresseerden nooit zijn weg zal vinden naar het verre Roeselaere

• door de collecXe zoveel mogelijk te digitaliseren en online in te zeZen hoopt men op het web wel een groot 
internaXonaal publiek te bereiken

• ook in de Wikipedia community blijkt er een sterke interesse in wielersport: er is reeds veel informaXe over 
wielersport opgenomen in Wikipedia, en KOERS. Museum van de Wielersport  wil daarop inspelen

• er zijn nog lacunes in Wikipedia: er is een groot onevenwicht in de aandacht voor mannen en vrouwen 
(gender gap)

• KOERS . Museum van de Wielersport wil inzeZen op het verkleinen van dat onevenwicht



https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch_kampioenschap_wielrennen_voor_heren_elite_met_contract

• de blauwe kleur geeft aan dat achter alle vermelde namen van mannelijke Belgische kampioenen 
wielrennen een hyperlink steekt naar een Wikipediapagina over hen

• over elk van deze mannelijke Belgische kampioenen wielrennen bestaat dus een Wikipediapagina
• bij vrouwelijke Belgische kampioenen wielrennen is de situatie anders…



• hier zie je dat er bij de vrouwen nog relatief veel namen een rode kleur hebben en er dus geen hyperlink 
bestaat naar een Wikipediapagina over hen

• die hyperlinks ontbreken omdat de Wikipediapagina over hen ontbreken
• KOERS. Museum van de Wielersport heeft in zijn werking aandacht voor het vrouwenwielrennen



• naarmate er meer wordt teruggegaan in de Xjd, hoe meer Wikipediapagina’s over vrouwelijke wielrenners 
ontbreken

• KOERS. Museum van de Wielersport wil daar iets aan doen door schrijfsessies te organiseren en informaXe en 
foto’s m.b.t. vrouwenwielrennen aan te reiken

• over o.a. Victoire Van Nuffel bestaat ondertussen een Wikipediapagina



https://nl.wikipedia.org/wiki/Victoire_Van_Nuffel

• de gebruikte foto in de Wikipediapagina tooont Victoire Van Nuffel met een portretfoto uit 1959 als eerste 
Belgische kampioene wielrennen op de weg. 

• ze schonk de foto aan KOERS. Museum van de Wielersport n.a.v. een huldiging van de 60ste verjaardag van het 
Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg in het stadhuis van Gent op 11 april 2019



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victoire_Van_Nuffel_2019.jpg



uit een slide van KOERS. Museum van de Wielersport

• een samenwerking met de Wikipedia community sluit goed aan bij de groeiende aandacht voor de 
participatie van de erfgoedgemeenschap (participatie is één van de vijf basistaken volgens het huidige 
Cultureel-erfgoeddecreet)





• KOERS. Museum van de Wielersport is niet de enige cultureel-erfgoedorganisatie dat mogelijkheden ziet op het 
vlak van samenwerking met de Wikipedia community

• MoMu, het ModeMuseum van Antwerpen, organiseerde bv. reeds in 2013 een schrijfsessie / edit-a-thon 
omtrent mode in het kader van het Europese project Europeana Fashion

• vrijwilligers van Wikimedia België en Wikimedia Nederland waren daarop  aanwezig om nieuwe bewerkers te 
helpen



Dankjewel!

rony@packed.be


