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plaatje



Wat is de bedoeling?
Je gaat aangeven (taggen) welke dingen er te zien zijn op afbeeldingen uit de KB-collectie.  

Dingen? Wat voor dingen?
Deze dingen (entiteiten) kunnen van alles zijn: dieren, personen, steden, landen, dorpen, 
straten, gebouwen, rivieren, schepen, voertuigen, gebruiksvoorwerpen en veel meer.   

Dingen op welke afbeeldingen?
We beginnen in 1e instantie met afbeeldingen uit deze 7 KB-topstukken
1. Stedenatlas Frederik de Wit
2. Atlas Ortelius
3. Atlas Dirk van der Hagen 
4. Viervoudig schouwspel van wonderen
5. Atlas Schoemaker
6. Centsprenten
7. Visboek van Adriaen Coenen

paard

kanon

artillerie

Hooglandse kerk

rijtuig

glas-in-loodraam

Nederland

Noordzee

Haarlemmermeer

https://www.kb.nl/themas/atlassen/stedenatlas-de-wit
https://www.kb.nl/themas/atlassen/atlas-ortelius
https://www.kb.nl/themas/atlassen/atlas-ortelius
https://www.kb.nl/themas/atlassen/meer-atlassen/atlas-van-dirk-van-der-hagen
https://www.kb.nl/themas/atlassen/viervoudig-schouwspel-van-wonderen
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Atlas+Schoemaker
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Centsprenten+van+de+Koninklijke+Bibliotheek
https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/visboek-van-adriaen-coenen


Waar staan de afbeeldingen die je gaat taggen?
Ze staan niet op kb.nl, maar op Wikimedia Commons, de beeldbank 
waar Wikipedia zijn afbeeldingen vandaan haalt. Vanaf deze dia lees 
je waar in Wikimedia Commons de KB-beelden precies te vinden 
zijn.

Kan je alle dingen taggen die er op een afbeelding te zien zijn ?
Niet allemaal, maar wel een hele hoop. De dingen die je gaat taggen
moeten nl. voorkomen in Wikidata, een database waar momenteel 
80 miljoen dingen (entiteiten) in worden beschreven. 
Zoals: Personen - Dieren en planten – Gebeurtenissen - Landen, provincies, gemeentes, steden, dorpen - Straten, 
wegen, pleinen – Gebouwen - Voertuigen - Bedrijven en instellingen - Kunstwerken  - Chemische stoffen -
Astromische objecten etc etc etc

De kans dat een ding dat je op een KB-afbeelding ziet, ook in 
Wikidata voorkomt is zeer aanzienlijk.

Waarom is dit taggen nuttig? 
1. Door dingen in KB-beelden te taggen, worden die beelden 

gekoppeld aan Wikidata. Omdat Wikidata onderdeel is van de 
zgn. Linked Open Data Cloud, worden de KB-beelden verbonden 
met andere databronnen buiten de KB. Daardoor worden onze 
beelden uiteindelijk beter vindbaar, zichtbaar en herbruikbaar.

2. Je maakt op een laagdrempelige kennis met Wikidata en 
Wikimedia Commons. 

3. Lekker plaatjes kijken, een goede coronastressverminderaar!

https://commons.wikimedia.org/wiki/Hoofdpagina
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linking_Open_Data-wolkdiagram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linking_Open_Data-wolkdiagram


Wat moet ik nog meer weten over Wikidata? (1/3)
• Elk ding (entiteit) in Wikidata heeft een uniek zgn. Q-nummer. 

Bv de KB: Q1526131 , of Abraham Ortelius: Q232916
• Elk Q-nummer heeft een eigen, uniek Wikidata-item met een eigen URL, 

bv. https://www.wikidata.org/wiki/Q232916 voor Abraham Ortelius. 
Het item beschrijft in dit geval dus de persoon Abraham Ortelius.

• De meeste Wikidata-items zijn meertalig beschreven. Zie bv. de KB, 
https://www.wikidata.org/wiki/Q1526131 . Vrijwel alle items hebben 
Engelse beschrijvingen, Nederlands komt ook zeer vaak (maar niet 
altijd!) voor

https://www.wikidata.org/wiki/Q1526131
https://www.wikidata.org/wiki/Q232916
https://www.wikidata.org/wiki/Q232916
https://www.wikidata.org/wiki/Q1526131


Wat moet ik nog meer weten over Wikidata? (2/3)
• In elk Wikidata-item staat rechtsboven een zoekbalk. Daarmee kun je 

items opzoeken.  Als je begint met typen krijg je vanzelf zoeksuggesties.

• Je kunt in meerdere talen zoeken, als je bv. naar 
‘bibliotheque royale’ zoekt, vind je het item over de KB ook.
(dit komt dus doordat er een Franstalige beschrijving van de KB beschikbaar is, 
zie de vorige dia)



Wat moet ik nog meer weten over Wikidata? (3/3)
• Stel, je wil het Wikidata-item over het huisdier hond vinden.  

Maar als je dat intypt, krijg je niet de juiste zoeksuggesties.

• Klik dan onderaan op ‘containing… hond’, dan krijg je
alle items die hond bevatten. Daar staat het 
huisdier hond (Q144) wel tussen. 

• Soms moet je even voorbij de eerste resultaatpagina
bladeren om het juiste item te vinden.

https://www.wikidata.org/wiki/Q144


OK, aan de slag! 

https://com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
iki/File:Sleeves_up_for_national_defense_-_N

ARA_-_535387.jpg
/ N

ational Archivesat College Park / Public dom
ain

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sleeves_up_for_national_defense_-_NARA_-_535387.jpg


• Ga naar commons.wikimedia.org en meld je aan met je 
Wikimedia-account. Dat is hetzelfde universele account als 
waarmee je ook op Wikipedia of Wikidata inlogt.

• Heb je nog geen Wikimedia-account, dan kun hier een 
account aanmaken. Daarmee kun je dus ook bij Wikipedia en 
Wikidata inloggen.

• Meld je vervolgens aan met je nieuwe account.

• Als je ingelogd bent, kom je standaard in de Engelstalige 
interface. Bovenaan kun je die desgewenst naar de 
Nederlandstalige veranderen. Typ ‘nl’ in de zoekbox en 
Nederlands verschijnt vanzelf. 

https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:CreateAccount


OK, je bent ingelogd!

Kies nu een leuk KB-Topstuk uit, 
er zijn er zeven: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pick_a_card.jpg / Aaron Jacobs from Sydney, Australia / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

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


1. Stedenatlas Frederik de Wit

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Atlas_de_Wit_1698

Je kunt uit 152 
afbeeldingen kiezen

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Atlas_de_Wit_1698


2. Atlas Ortelius

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Atlas_Ortelius_1571

Keuze uit 200 beelden

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Atlas_Ortelius_1571


3. Atlas Van der Hagen

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

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


4. Admirandorum quadruplex spectaculum
(Viervoudig schouwspel van wonderen)

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

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


5. Atlas Schoemaker

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

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


6. Centsprenten

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

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


7. Visboeck Coenen

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

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


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_de_Wit_1698-pl017-
Leiden-St_Pancraskerk.jpg

Bv. deze afbeelding uit Atlas de Wit

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_de_Wit_1698-pl017-Leiden-St_Pancraskerk.jpg


Daarop is van alles te zien…



Hooglandse Kerk (Q1537970)

volk (Q2472587)

wolk (Q8074)

paard (Q726) rijtuig (Q235356)

trapgevel (Q1939660)

boom (Q10884)

hond (Q144)

klok (Q376)

wandelstok (Q1347864)

De Burcht (Q18813071)

vrouw (Q467)

kind (Q7569)

deur (Q36794)

hoed (Q80151)

windhaan (Q2157687)

glas-in-loodraam (Q488094)

hond (Q144)

Wikidata-item



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_de_Wit_1698-pl017-Leiden-St_Pancraskerk.jpg

In het tabblad 
Gestructureerde data (nl) of Structured data (en)

kun je onder 
‘Items getoond in dit bestand/ beeldt af’ 

nu gaan taggen wat je zoal ziet, m.a.w. vastleggen wat er op het 
plaatje afgebeeld is. 

Je kunt daarbij alleen uit Wikidata-items kiezen.

Zie de uitleg in dia’s 8 en 9 hoe je het juiste item kunt opzoeken.

Meestal kun je in het Nederlands zoeken, maar soms kun je 
alleen een item vinden door de Engelse zoekterm te gebruiken.

(Deze knop moet je dus 
niet gebruiken!)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_de_Wit_1698-pl017-Leiden-St_Pancraskerk.jpg


Voeg bv. de Hooglandse Kerk toe

De kerk is het 
hoofdonderwerp van 

deze afbeelding, dus kies 
‘Markeer als prominent’

Klik op ‘Wijzigingen 
publiceren’ om de boel 

op te slaan



Door op de blauwe link te klikken, ga 
je naar het Wikidata-item

https://www.wikidata.org/wiki/Q1537970

Zo kun je controleren of je wel het 
juiste Wikidata-item hebt gekozen

Mocht dat niet zo zijn, dan 
verwijder je ‘m hiermee 



En zo tag je alle dingen die 
je in deze afbeelding ziet

Vind je geen passend 
Wikidata-item over het ding 

dat je wilt taggen? 

Sla ‘m dan gewoon over, er 
zijn nog tienduizenden 

andere dingen in duizenden 
andere afbeeldingen die je 

kunt taggen.



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_de_Wit_1698-pl003-Harderwijk-KB_PPN_145205088.jpg

Nog twee voorbeelden..

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_de_Wit_1698-pl003-Harderwijk-KB_PPN_145205088.jpg


Harderwijk (Q33443124) vestingstad (Q677678)

Zuiderzee (Q228655)

bastion (Q81851)

windmolen (Q38720)

stadspoort (Q82117)

stadsmuur (Q16748868)

zeilboot (Q1075310)



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_de_Wit_1698-pl003-Harderwijk-KB_PPN_145205088.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_de_Wit_1698-pl003-Harderwijk-KB_PPN_145205088.jpg


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geschiedenis_van_Cartouche-Catchpenny_print-PRENT_0107.jpeg

Tip: bij veel afbeeldingen staan in 
de bestandstitel of -beschrijving 

vaak de dingen genoemd die je op 
de prent afgebeeld ziet. Gebruik 

die dus voor je Wikidata-tags!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geschiedenis_van_Cartouche-Catchpenny_print-PRENT_0107.jpeg


Centsprenten met Wikidata-tags
https://commons.wikimedia.org/w/in
dex.php?sort=relevance&search=Catc
hpenny+print+haswbstatement%3AP1
80&title=Special:Search&profile=adva
nced&fulltext=1&advancedSearch-
current=%7B%7D&ns6=1

Atlas de Wit
https://commons.wikimedia.org/w/in
dex.php?sort=relevance&search=atlas
+de+wit+haswbstatement%3AP180&t
itle=Special:Search&profile=advanced
&fulltext=1&advancedSearch-
current=%7B%7D&ns6=1

Atlas van der Hagen
https://commons.wikimedia.org/w/in
dex.php?sort=relevance&search=%22
Atlas+Van+der+Hagen%22+haswbstat
ement%3AP180&title=Special:Search
&profile=advanced&fulltext=1&advan
cedSearch-current=%7B%7D&ns6=1

In dit plaatje zijn dus al dingen 
getagd

Nog meer voorbeelden 
vind je via deze URLs

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=Catchpenny+print+haswbstatement%3AP180&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns6=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=atlas+de+wit+haswbstatement%3AP180&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns6=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=%22Atlas+Van+der+Hagen%22+haswbstatement%3AP180&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns6=1


Ga lekker je gang, 
maar toch een paar tips wat je 

niet moet doen

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wrong_way_sign.JPG / LincolnGroup11 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wrong_way_sign.JPG


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_Van_der_Hagen-KW1049B12_088-
Exactissima_totius_ARCHIPELACHI_nec_non_GRAECIAE_TABULA_in_qua_omnes_subjacentes_Regiones_et_Insulae_distincte_ostenduntur.jpeg

Niet taggen / fout: 
• wat voor soort afbeelding het is: kaart, 

plattegrond, tekening, centsprent etc.
• Met welke techniek de afbeelding gemaakt is: 

kopergravure, ets, steendruk etc. 
Wel taggen / goed: 
• wat er te zien is op de kaart, plattegrond, 

tekening, centsprent etc.













https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_Van_der_Hagen-KW1049B12_088-Exactissima_totius_ARCHIPELACHI_nec_non_GRAECIAE_TABULA_in_qua_omnes_subjacentes_Regiones_et_Insulae_distincte_ostenduntur.jpeg


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verscheurende_dieren-Catchpenny_print-SMC_K_0094.jpeg











https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verscheurende_dieren-Catchpenny_print-SMC_K_0094.jpeg


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sweet_Smell_of_Success_Title.jpg / United Artists / Public domain

Veel succes!

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