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Een Wikipedia exchange platform voor gedeeld cultureel erfgoed:
Nederlands erfgoed beschikbaar maken voor gebruik op Wikipedia wereldwijd

Achtergrond
Nederland kent een koloniaal en een handelsverleden. Met landen als Indonesië, Ghana, Suriname, Brazilië, Australië,
ZuidAfrika, NieuwZeeland, Sri Lanka, Japan en de Verenigde Staten is door eeuwenlange interactie gemeenschappelijk
erfgoed ontstaan. Veel objecten in archieven, bibliotheken en musea in Nederland en in deze landen tonen dit
gemeenschappelijke verleden en de wederzijdse beïnvloeding. De landen waar dit voorkomt, noemen we ook wel
GCElanden (GCE: Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed).
De internetencyclopedie Wikipedia is voor veel mensen wereldwijd dé toegang tot informatie en kennis. Het is één van
de tien meest geraadpleegde en bezochte websites  in de wereld en in Nederland. Wikipedia is een project van de
internationale Wikimediabeweging die zich tot doel stelt om kennis vrij toegankelijk te maken voor iedereen. Naast
Wikipedia zijn er nog andere projecten, zoals de beeld en geluidbibliotheek 
Wikimedia Commons
, de bibliotheek van
brondocumenten 
Wikisource
en de databank 
Wikidata
.
Wikipedia is een wereldwijd vrijwilligersproject, waarbij iedereen vrij is om bij te dragen. In veel landen hebben
bewerkers (Wikipedianen) zich verenigd, zij hebben zogenaamde Wikimedia chapters opgericht. 
Wikimedia Nederland 
is
zo’n chapter en ondersteunt de vrijwilligers die in Nederland bijdragen aan Wikipedia en de andere projecten.
Soortgelijke chapters bestaan o.a in Indonesië, ZuidAfrika, Japan, Taiwan, Brazilië, Canada, de Verenigde Staten en
Australië.
Wikimedia Nederland werkt intensief samen met erfgoedinstellingen in Nederland die hun (gedigitaliseerde) collecties,
kennis en data willen delen. Samenwerkingspartners zijn o.a. de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief,
Rijksmuseum, Museum Catharijneconvent, Naturalis en het Nationaal Museum van Wereldculturen. Wikimedia
Nederland ondersteunt dergelijke instellingen bij het doen van contentdonaties en stimuleert het gebruik van het
gedoneerde materiaal op één van de 280 verschillende taalversies van Wikipedia.

Project 
Nederland en de wereld

Met het project 
Nederland en de wereld wil Wikimedia Nederland zoveel mogelijk in Nederland aanwezige kennis en
content vrij beschikbaar maken die relevant is voor mensen in andere delen van de wereld. Gedeeld cultureel erfgoed is
daar een belangrijk onderdeel van. Daarbij kan het gaan om artefacten, kleding of kunstwerken, om foto’s, manuscripten
of archiefdocumenten, om reis en expeditieverslagen, of om herbariumcollecties.....
Uit ervaring weten we dat Wikipediabewerkers in andere landen grote belangstelling hebben voor
dergelijk materiaal  en dat gebruik van gedoneerd materiaal in een Wikipediaartikel het bereik enorm
vergroot. Als voorbeeld: het Tropenmuseum doneerde in 2010 49.000 beelden aan Wikimedia
Commons. Veel van dit materiaal had betrekking op Indonesië. Beelden uit deze collectie werden meer
dan 17.000 keer gebruikt als illustratie bij Wikipedia artikelen  in 141 verschillende talen waaronder
Bahasa Indonesia, Minangkabau, Arabisch, Javaans, Engels en Frans. Alles bij elkaar hadden die
artikelen in mei 2016 wereldwijd 14.713.013 pageviews.1
Inmiddels hebben Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nationaal Museum van Wereldculturen,
Museum Bronbeek, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, NIOD en museum Naturalis aangegeven aan het
project Nederland en de Wereld te willen bijdragen.
Prinsen en prinsessen in de kraton van Jogjakarta. Donatie van het Tropenmuseum aan Wikimedia Commons. In gebruik bij
Wikipediaartikelen in het Engels, Chinees en Bahasa Indonesia.

Meer informatie over het project Nederland en de wereld is te vinden op de website van 
Wikimedia Nederland
en in de
projectverkenning
.
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Pageviews van Wikipediaartikelen waarin beeldmateriaal van het Tropenmuseum is verwerkt.
Gebruik van Tropenmuseum beeldmateriaal op verschillende Wikipedia’s
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GCE Exchange platform
Deze aanvraag concentreert zich op één activiteit, die de basis zal vormen van andere activiteiten binnen het project
Nederland en de wereld
: de ontwikkeling van een GCE exchange platform.
Het GCE exchange platform is een combinatie van een website en een wiki, waar Nederlandse erfgoedinstellingen, en
Wikipediabewerkers en Wikimedia chapters wereldwijd met elkaar in contact kunnen komen om uitwisseling en
samenwerking te stimuleren inzake gedeeld cultureel erfgoed. Het is een platform voor de afstemming van vraag en
aanbod naar collectieitems, kennis en expertise.

● Erfgoedinstellingen kunnen aangeven welke collecties zij hebben en kunnen in contact komen met
Wikipediavrijwilligers wereldwijd
● Wikipedianen kunnen verzoeken indienen voor digitalisering van objecten en kunnen advies vragen over
onderwerpen gerelateerd aan het gedeeld cultureel erfgoed
● Wikipediavrijwilligers krijgen inzicht in welke collecties en informatie te vinden zijn bij Nederlandse
erfgoedinstellingen
● Erfgoedinstellingen worden op weg geholpen in de op het eerste gezicht vaak complexe en eigenzinnige
Wikimediawereld
.
Het GCE Exchange platform ontsluit daarnaast alle informatie over het project 
Nederland en de wereld
op één plek.
Factorij van de VOC in Hougly, Bengalen. Beelddonatie Rijksmuseum. In gebruik bij
Wikipediaartikelen in 13 talen

Doelgroepen
De primaire doelgroepen van het GCE Exchange platform zijn:
1. Erfgoed en kennisinstellingen die participeren in het project 
Nederland en de
wereld
. Wikimedia Nederland richt zich in eerste instantie op samenwerking met
instellingen in Nederland. Maar erfgoedinstellingen uit andere delen van de
wereld met relevante collecties kunnen deelnemen.
2. Wikimedia chapters, Wikipedia user groups en individuele Wikipediavrijwilligers wereldwijd, in het bijzonder in
Nederland en in de GCElanden, die (willen) participeren in het project 
Nederland en de wereld.
3. Iedereen  individu of instelling  met belangstelling voor het thema Nederland en de wereld.

Wat kan en doet het GCE Exchange platform?
Het GCE Exchange platform is de plek om door communicatie over het project tussen de partners tot uitvoering van de
activiteiten te komen in het kader van Nederland en de Wereld. Het platform biedt onder andere de volgende
mogelijkheden/tools:

Vraag en aanbod collecties

Inventarisatie van wat er bij deelnemende erfgoedinstellingen aanwezig is op het gebied van
gemeenschappelijk erfgoed en links naar digitale collecties

Mogelijkheid tot indienen van verzoeken voor ‘digitaliseren on demand’ van collectieitems van
erfgoedinstellingen, zowel in Nederland als in de GCElanden

Mogelijkheid om ontbrekende/ te verbeteren Wikipediaartikelen (internationaal) onder de aandacht
brengen.
Vraag en aanbod kennis en expertise

Uitwisseling van expertise, zowel over gedeeld cultureel erfgoed als over de Wikimediaprojecten.
Wikipedianen vragen advies aan erfgoeddeskundigen, en vice versa

Online advies bij digitalisering en contentdonaties naar Wikimedia Commons, WikiData of Wikisource.

Links naar beschikbaar online trainingsmateriaal
Nieuws en forum

Nieuwsberichten over het project 
Nederland en de wereld
en gedeeld cultureel erfgoed in het algemeen

Forum voor discussie en ontwikkeling van samenwerkingsprojecten
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Resultaten
Deze aanvraag betreft 
de ontwikkeling van het GCE exchange platform
.
Het concrete resultaat zal zijn dat op 31 december 2016 het platform is ontwikkeld, getest en operationeel.
Andere kwantitatieve doelstellingen zullen pas in werking treden in 2017, aangezien in het najaar vooral de bouw van dit
platform vorm zal krijgen. Maar het platform staat ten dienste van de 
kwanitatieve doelstellingen
van het project
Nederland en de wereld.
Kaart van Taiwan. Donatie door Nationaal Archief. Gebruikt bij Wikipediaartikelen in drie talen.

Kwalitatieve resultaten 31 december 2017
● Er is een basis gelegd voor langlopende samenwerking tussen Wikimedia Nederland
en de erfgoedinstellingen, zowel in Nederland als in de GCElanden
● Er is een basis gelegd voor langlopende samenwerking tussen Nederlandse
erfgoedinstellingen en Wikimedia communities in de GCElanden
● De communicatie en uitwisseling op het platform leidt tot activiteiten die voldoen
aan wensen en behoeften van de partners: afstemmen vraag en aanbod
● Wikipedia en andere Wikimediaprojecten zijn verrijkt met meer en kwalitatief betere
(tweezijdige) informatie over gemeenschappelijk erfgoed
● Erfgoedinstellingen hebben content vrijgegeven die relevant is voor de Wikimediaprojecten
Kwantitatieve resultaten 31 december 2017
● Minstens zes Nederlandse instellinge
n en vier instellingen vanuit GCE landen zijn 
aangesloten bij het platform
en dragen actief bij
● Minstens vijf Wikimedia chapters of user groups zijn aangesloten bij het platform en dragen actief bij
● De interactie op het platform heeft geleid tot tenminste 10 content donaties naar Wikimedia Commons,
Wikidata of Wikisource
● Door deze donaties zijn tenminste 500 artikelen gerelateerd aan gedeeld cultureel erfgoed aangemaakt of
verbeterd op één van de taalversies van Wikipedia

Planning ontwikkeling GCE Exchange platform
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inventariseren wensen/ behoeften voor platform  augustus
Maken gedetailleerd plan platform  augustus
Aanstellen bouwer  begin september
Bouw start  half september tot en met oktober
Test platform met partners  november
In gebruik nemen en communiceren platform  vanaf december

Toegekend door DEN: €16.000
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