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“Wie heeft nog nooit gebruik gemaakt van Google? Wie heeft nog nooit Wikipedia geconsul-
teerd? Zo is er hoogstwaarschijnlijk geen enkele Europese academicus te vinden, en bijna zeker 
geen enkele Europese student. Zoekmachines en gratis online raadpleegbare encyclopedieën 
hebben een enorme en onomkeerbare impact op veel aspecten van het universitaire leven.” 1

Dat schreef de gerenommeerde Belgische filosoof Philippe Van 
Parijs in 2010. De geschetste impact gaat echter verder dan 
het universitaire leven. Sommigen omschrijven Wikipedia zelfs 
als het meestgebruikte naslagwerk ter wereld. 2 Dat Wikipedia 
een enorme impact heeft, zag ook de Stichting Praemium 
Erasmianum. Zij kent jaarlijks de prestigieuze Erasmusprijs toe 
aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage 
heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen en 
de kunsten. 3 Het is veelbetekenend dat Wikipedia in 2015 deze 
prijs kreeg omdat zij als online encyclopedie de verspreiding 
van kennis heeft bevorderd. 

Wikipedia democratiseert informatie door haar gratis karak-
ter. Bovendien maakt ze die wereldwijd meertalig beschikbaar, 
ook in landen waar neutraliteit en vrije informatie niet vanzelf-
sprekend zijn. Maar even belangrijk is dat Wikipedia als online 
naslagwerk een nieuwe effectieve democratische werkvorm 
heeft gecreëerd. In plaats van een gesloten redactie van aan-
gestelde experts kan iedereen eraan meeschrijven. De artikels 
worden zowel geschreven als permanent verrijkt en vervolle-
digd door de lezers zelf. Ze zijn het resultaat van samenwer-
king en overleg.

EEN bETROUWbARE INfORMATIEbRON?
Net die democratische werkvorm was de oorzaak dat Wikipedia 
oorspronkelijk meewarig bekeken werd door academici. Omdat 
iedereen een Wikipedia-bijdrage kan schrijven en wijzigen, 
en niet alleen professionele experts, zagen zij Wikipedia als 
een onbetrouwbare bron. Het toevoegen van informatie aan 
Wikipedia was in het begin weinig gereguleerd. Om onbe-
trouwbare content te weren, is sindsdien de werkwijze gewij-
zigd. Wikipedians die een bijdrage schrijven, moeten vandaag 
de (betrouwbare) bronnen vermelden waarop zij zich base-
ren. Statements mogen enkel worden opgenomen als citaat. 
Bovendien controleren andere Wikipedians de bronvermelding. 

Zelfs grote verdedigers beweren niet dat Wikipedia perfect is, 
maar bevestigen dat de encyclopedie artikels bevat die vat-
baar zijn voor verbetering. 4 Het door samenwerking en over-
leg aanvullen en verbeteren is net eigen aan Wikipedia. Wat 
zij beklemtonen is dat Wikipedia sinds haar start in 2001 
elke dag beter is geworden. Dat is mogelijk doordat de grote 

Wikipedia-gemeenschap onophoudelijk bestaande artikels 
verbetert en nieuwe artikels toevoegt. En, wanneer het nodig 
is, beschermt ze Wikipedia tegen vandalisme. Deze aanpak 
werkt. Onderzoek toont dat het met de onbetrouwbaarheid 
van Wikipedia niet zo erg gesteld is als dat sceptici beweren. 5 

Alhoewel academici het moeilijk blijven hebben met Wikipedia 
als onderzoekbron, erkennen zij ondertussen wel het belang 
ervan. 

Wikipedia vereist dezelfde kritische omgang als andere publi-
caties. Alhoewel onderzoek heeft uitgewezen dat Wikipedia 
in bepaalde talen en over bepaalde onderwerpen niet slech-
ter scoort dan andere informatiebronnen, is de betrouwbaar-
heid voor alle taalversies en alle onderwerpen niet automatisch 
verzekerd. Maar bevat iedere bibliotheek geen boeken en tijd-
schriften waarbij zich de vraag stelt of ze accuraat, volledig en 
up-to-date zijn?

Hoe kan een bibliotheek verstandig omgaan met een populaire 
online informatiebron als Wikipedia? Bibliotheekmedewerkers 
zijn informatiespecialisten die informatiezoekers helpen bij het 
vinden van informatie. In het verleden deden ze dat vooral m.b.t. 
tot hun tijdschriften- en boekencollecties. Maar met de intrede 
van het web beperkt de informatie die ze aanbiedt zich niet 
langer tot de collecties binnen de eigen muren. Men kan in de 
bibliotheek vandaag ook informatie raadplegen die zich elders, 
op het web, bevindt. Bibliotheekmedewerkers kunnen een rol 
vervullen in het kritisch wegwijs maken van informatiezoekers 
in de massa’s informatie op het web (dus o.a. in Wikipedia). 

Maar het zou jammer zijn als de bibliotheek zich daartoe zou 
beperken. De vraag is niet enkel hoe we moeten leren online 
informatie kritisch te gebruiken, maar ook of het potentieel dat 
is ontstaan door het web nieuwe taken creëert voor de biblio-
theek en haar medewerkers. Philippe Van Parijs schreef in de 
hoger aangehaalde tekst: “Hebben wij die bij het hoger onder-
wijs betrokken zijn — of het nu als student is of als onderzoeker 
of docent — bijvoorbeeld niet de nieuwe opdracht om bij te dra-
gen tot de omvang, de verstaanbaarheid en de gebruiksvriende-
lijkheid van de informatie die gratis en wereldwijd toegankelijk 
gemaakt wordt dankzij de snelle groei van wetenschappelijke 
blogs die steeds meer domeinen bestrijken, en dankzij enorme 
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samenwerkingsverbanden zoals Wikipedia?” 6 Een gelijkaardige 
vraag stelt zich voor de bibliotheek en haar medewerkers. Zou 
het niet beter zijn dat informatiespecialisten zoals bibliotheek-
medewerkers stoppen met klagen over de kwaliteit van online 
informatie (en de bedreiging ervan voor de bibliotheek), en zelf 
een bijdrage leveren aan de verbetering en aanvulling ervan? 

WIKIPEDIANS ONDERSTEUNEN
Rond Wikipedia bestaat een betekenisvolle en standvastige vrij-
willigersgemeenschap die werkt aan de verbetering en uitbouw 
van de encyclopedie. Het zijn de informatiezoekers die ook de 
bibliotheek zelf probeert te bereiken. Hoe kan de bibliotheek 
zich dienstbaar maken voor die gemeenschap? 

In april 2016 organiseerde Wikimedia Belgium een schrijfweek 
over Brussel, een reeks schrijfbijeenkomsten om Wikipedia- 
artikels te creëren of aan te vullen over onderwerpen met 
betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze vond 
plaats in samenwerking met het Brussels Netwerk Openbare 

Bibliotheken. Er waren zowel bijeenkomsten in Brusselse stads-
bibliotheek Muntpunt als in de openbare bibliotheken van 
Koekelberg, Jette, Sint-Pieters-Woluwe en Anderlecht. De biblio-
theken stelden niet alleen schrijfruimtes beschikbaar maar ook 
hun collectie en kennis als informatiebron. Met zo’n aanpak kan 
iedere bibliotheek een bijdrage leveren om in Wikipedia infor-
matietekorten weg te werken over bijv. de eigen regio of werk-
domein. In juli 2016 was er in Nederland, Vlaanderen en Brussel 
ook een schrijfweek over cultureel erfgoed. Bibliotheken van 
erfgoedinstellingen kunnen voor zo’n schrijfweek hun publiek 
toegankelijke infrastructuur beschikbaar stellen, hun collecties 
en de kennis van hun medewerkers delen met de Wikipedians 
en hen op weg helpen.

In Nederland coördineert de Koninklijk 
Bibliotheek het pilootproject ‘Wikipedia in de 
Openbare Bibliotheek’ dat wil bijdragen aan de 
ontsluiting van lokale kennis die aanwezig is bij 
o.a. bibliotheekbezoekers, inwoners en lokale 
gemeenschappen (zoals geschiedkundige ver-
enigingen). Zij kunnen met hun kennis en infor-
matie zorgen voor meer en betere Wikipedia-
artikels over bijv. lokale geschiedenis of lokaal 
erfgoed.

ZELf CONTENT OPLADEN
Naast het aanbieden van bronmateriaal voor 
schrijfsessies, kunnen bibliotheken ook zelf 
content opladen in de online platformen van 
de Wikimedia Foundation, bijv. Wikimedia 
Commons en Wikidata. Wikimedia Commons is 
een online databank met vooral foto-, geluids- 
en videobestanden, Wikidata is een online data-
bank met enkel gestructureerde datasets. De 
content in beide platformen kan zowel voor 
Wikipedia-artikels als voor andere (externe) 
toepassingen worden gebruikt. Bibliotheken 
kunnen beide platformen gebruiken om (delen) 
van hun digitale collectie op te laden en op die 
manier voor het brede publiek beschikbaar te 
maken.

Vele bibliotheken bezitten een collectie digi-
tale afbeeldingen. Ze kunnen in Wikimedia Commons worden 
opgeladen als ze tot het publieke domein behoren of onder 
een vrije licentie worden vrijgegeven. De licentie moet com-
mercieel gebruik en het maken van afgeleide werken toestaan. 
In Nederland heeft de Koninklijke Bibliotheek in maart 2016 

Wikipedia-schrijfsessie in de openbare bibliotheek van Jette tijdens de schrijfweek over Brussel in 
april 2016.
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afbeeldingen van 760 historische boekbanden opgeladen in 
Wikimedia Commons. Maar een beelddonatie kan zich ook 
beperken tot het opladen van een goede foto van bijv. de buiten- 
of binnenkant van het bibliotheekgebouw dat omwille van zijn 
architectuur of geschiedenis vermeldenswaardig is in Wikipedia. 
Zo’n foto verrijkt Wikimedia Commons (én Wikipedia).

Net zoals bibliotheken fotobestanden kunnen opladen in 
Wikimedia Commons, kunnen ze ook gestructureerde data over 
objecten opladen en beschikbaar maken in Wikidata. In 2015-
2016 hebben in Vlaanderen enkele kunstmusea onder begelei-
ding van PACKED vzw metadata over bijna 32.000 kunstwerken 
opgeladen in Wikidata. Iets gelijkaardigs is ook mogelijk voor 
gestructureerde datasets over bepaalde bibliotheekcollecties. 

GROTERE ZICHTbAARHEID VAN bIbLIOTHEEK
Als iedereen Google en Wikipedia gebruikt is het belangrijk dat 
de bibliotheek en haar collecties daar gevonden worden. Als 
een bibliotheek donaties doet aan bijv. Wikimedia Commons en 
Wikidata is ze daar aanwezig als betrouwbare informatiebron, 
en is het aantrekkelijker voor Wikipedians om Wikipedia-artikels 
over de bibliotheek en haar collectie(s) te schrijven. Het is een 
manier om te verzekeren dat Wikipedia-lezers online eenvou-
diger de bibliotheek en de door haar geselecteerde bronnen 
vinden.

Onderwerpen die een eigen Wikipedia-pagina hebben scoren 
zeer goed in Google-zoekresultaten. Bij het googlen naar bijv. 
het Vlaamse topstuk “de bijbel van anjou” is het tweede zoek-
resultaat het Wikipedia-artikel hierover 7, na een projectwebsite 
van de KU Leuven en Museum M 8. Het valt op dat de foto’s bij 
het artikel niet komen van de Maurits Sabbebibliotheek van de 
KU Leuven, de beheerder van dit unieke boek, en een zeer lage 
resolutie hebben. Wikimedia Commons bevat 43 reproducties 
van het boek, maar allemaal in een zeer lage resolutie en niet 
afkomstig van de Maurits Sabbebibliotheek. En dat terwijl de 
bookviewer op de projectwebsite niet werkt.

Aangezien het boek rechtenvrij is en de bibliotheek niet of slecht 
in staat lijkt om de projectwebsite te onderhouden, zou ze beter 

zelf een paar beelden in middelhoge tot hoge resolutie opladen 
in Wikimedia Commons. Dit zou de uitstraling vergroten van de 
Maurits Sabbebibliotheek, die één van de grootste en rijkste 
theologische bibliotheken ter wereld is maar niet terug te vinden 
is in Wikipedia. Indien de bibliotheek zelf toegang zou zoeken 
tot de Wikipedians-gemeenschap, zou dit kunnen resulteren 
in een rijk gestoffeerd Wikipedia-artikel zoals dat over bijv. de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. 9

VERbETERING bIbLIOTHEEKDIENSTEN
Bibliotheken kunnen de platformen van de Wikimedia 
Foundation ook gebruiken om hun eigen (digitale) diensten te 
verbeteren. De content in die platformen is immers vrij beschik-
baar voor gebruik door derden, ook voor en door bibliotheken. 

Cultuurconnect doet dit in het kader van Open Vlacc, het cen-
traal bibliografisch achtergrondbestand dat beschrijvingen aan-
biedt voor materialen die typisch zijn voor openbare biblio-
theekcollecties. Zij geven hun gecontroleerde namenlijsten 
door aan VIAF en krijgen deze verrijkt terug met o.a. VIAF-, 
ISNI- en Wikidata-identifiers. 10 Met behulp daarvan worden er 
dan gegevens uit Wikipedia-artikels opgehaald en bij persoons-
namen op bibliotheekportalen vermeld. 11 Zo kunnen personen 
met eenzelfde naam toch correct geïdentificeerd worden, en 
krijgen bibliotheekgebruikers interessante biografische infor-
matie aangereikt. 

Dat de bibliotheek de informatie uit Wikipedia-pagina’s kan 
gebruiken om haar eigen digitale diensten te verbeteren, is een 
extra reden om zelf een bijdrage te leveren opdat Wikipedians 
ze verder kunnen verbeteren en aanvullen. Niet alleen Wikipedia 
en de bibliotheek zullen er beter van worden, maar bovenal hun 
gebruikers: al onze medeburgers (en wijzelf). 

< rony vissers, Bert lemmens en alina saenko zijn medewerkers van pacKed 

vzw, expertisecentrum voor digitaal erfgoed. vragen, opmerkingen en andere 

feedback bij dit artikel zijn welkom op rony@packed.be. de vermelde online 

bronnen werden het laatst geraadpleegd op 23 augustus 2016.

< Bibliotheken die een project willen opzetten i.s.m. wikimedia Belgium, kunnen 

contact opnemen met romaine@wikimedia.be

In Nederland heeft de Koninklijke Bibliotheek in maart 2016 afbeeldingen van 760 historische boekbanden opgeladen in Wikimedia Commons.
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AXIELL ALM is de leidinggevende leverancier van collectie 
management systemen, online-publicatie en mobiele-
oplossingen. Eén van Axiell’s producten is Adlib Archief: 
een professioneel software pakket voor het beheer van 
historische, bedrijfs- en overheidsarchieven.

Adlib Archief voldoet aan alle gangbare standaarden. 
Een krachtige thesaurus, koppeling met digitale media 
en andere externe bestanden behoren tot de standaard 
functionaliteit. Met Adlib Archief legt u het verleden vast 
voor de toekomst!

AXIELL ALM Netherlands BV t +31 (0)346 58 68 00
Postbus 1436, 3600 BK Maarssen ALM.sales@axiell.com 
Nederland www.axiell-alm.com
  

Meer dan 2600 klanten 
gebruiken onze software 
wereldwijd, van kleine 
(privé)collecties tot 
nationale archieven.


