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5 miljoen mediabestanden in 5 jaar Wikimedia Commons

2 september 2009 -- Wikimedia Commons, een van de grootste 
verzamelingen vrij te gebruiken mediabestanden, heeft vandaag 
de mijlpaal van 5 miljoen mediabestanden bereikt. De 
mediabestanden zijn beschikbaar onder een vrije licentie en 
kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden.

Wikimedia Commons is bijna 5 jaar geleden ontstaan als een 
gezamenlijke opslagplaats voor afbeeldingen van de 
verschillende taalversies van Wikipedia. Het is uitgegroeid tot de 
centrale plek voor alle vrije mediabestanden van alle projecten 
van de Wikimedia Foundation en uitgebreid met video's, 
animaties en geluidsfragmenten. Ook worden de bestanden vaak 
gebruikt door onderwijsinstellingen, kranten en andere media. 
Wikimedia Commons is het resultaat van een internationale 
samenwerking van meer dan 20.000 actieve vrijwilligers uit vele 
landen.

In het afgelopen jaar heeft Wikimedia samenwerking gezocht en 
gevonden met andere organisaties zoals het Duitse Bundesarchiv 
en de State and University Library Dresden die respectievelijk 
100.000 en 250.000 afbeeldingen doneerden. "Dit soort 
samenwerkingen heeft voor beide partijen voordelen", aldus José 
Spierts, voorzitter van Wikimedia Nederland. "Wikimedia wordt 
geholpen bij haar missie: het ontsluiten van informatie voor 
iedereen. De instellingen zien een groter bereik voor hun 
materiaal en een bruikbare context in ruil voor hun donatie. Door 
het vrije karakter kunnen verbeteringen weer door de 
instellingen gebruikt worden. Dit soort samenwerking zorgt 
bovendien voor een toename van het aantal bezoekers op de 
websites van de instellingen en verkoop van afdrukken van de 
afbeeldingen."

Ook binnen Nederland wordt gezocht naar samenwerking met culturele instellingen. Zo werd in 
juni het Wiki Loves Art / NL evenement gehouden in samenwerking met 45 musea, waarbij 
vrijwillige fotografen meer dan 5000 foto's van tentoongestelde kunstwerken maakten voor gebruik 
op Wikipedia. Tevens maakte het Nederlandse Tropenmuseum in augustus bekend dat het als eerste 
Nederlands museum eigen afbeeldingen zal doneren aan Wikimedia Commons.

Een mozaïek in de vorm van het 
Wikimedia logo, opgebouwd uit 
1.200 van de 5 miljoen 
mediabestanden

Een van de meer dan 1700 
“featured” afbeeldingen en de 
winnaar van de “Commons 
Picture of the Year”-wedstrijd in 
2008



Aanvullende informatie

Over Wikimedia Commons:

 • http://commons.wikimedia.org
Wikimedia Commons is een database van vrij te gebruiken mediabestanden en een zusterproject 
van Wikipedia, de vrije encyclopedie. Het project is gestart op 7 september 2004 en wordt beheerd 
door de Wikimedia Foundation. De bestanden kunnen worden gebruikt op de meer dan 700 
projecten in meer dan 270 talen van de Wikimedia Foundation.

Over Wikimedia Nederland

 • http://www.wmnederland.nl
Wikimedia Nederland ondersteunt binnen Nederland de activiteiten en doelstellingen van de 
Wikimedia Foundation, de non-profitorganisatie die onder meer Wikipedia beheert. Wikimedia 
werkt aan het bevorderen van een wereld waarin alle kennis vrij beschikbaar is voor iedereen. 
Hierbij wordt nauw samengewerkt met de vrijwilligers van de Wikimediaprojecten (zoals 
Wikipedia) en worden diverse activiteiten ondernomen en georganiseerd.

Noot voor redactie (NIET TER PUBLICATIE)

Voor meer informatie bel met José Spierts, voorzitter van Wikimedia Nederland op nummer 
06-50512514 of via jose@wmnederland.nl
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