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3 edit-a-thons... 

1. Nordiska Museet, Stockholm, 22 maart 
2013 

2. Centraal Museum Utrecht, 13 mei 2013 
3. ModeMuseum Antwerpen, 23 

september 2013 

https://nl.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:GLAM  



Europeana Fashion & Wikimedia 

Voor EF is de samenwerking: 

1.  Een showcase voor EF content 
2.  Een oefening in open licenties 



Wikimedia & Europeana Fashion 

Voor Wikimedia brengt samenwerking: 

1.  Meer diverse inhoud op Wikipedia 
en zusterprojecten 

2.  Vakexperts dragen kennis bij en 
worden hopelijk nieuwe bewerkers 





Deelnemers Doelgroep 

MoMu  20 GLAM, Education & Research 

Centraal Museum 40 GLAM, Education & Research, festival-
organisatoren en liefhebbers 

Nordiska Museet 47 Education & Research (studenten), 
bloggers, journalisten 

Deelnemers 



Het concept van Wikipedia, als een reusachtige online bron van informatie kan ik 
alleen maar fantastisch vinden. Meer en meer wordt Wikipedia mijn eerste 
online bron voor opzoekingen, die ik dan later in de diepte kan uitwerken met 
andere online informatie op publicaties.  
- Conservator 

Je krijgt concrete tools voor het schrijven van artikelen en tools vanuit CMU om je 
te kunnen verdiepen in een onderwerp, aan andere kant is het ook een 
netwerkgelegenheid 
- Organisator modefestival 

Ik denk nu wel dat als ik bijdragen tegenkom die ik niet compleet vind, ik ze zal 
proberen aan te vullen en ik weet nu hoe.  

- Tekstschrijver en redacteur 







http://belmodo.tv/mode/cult-update/2013/08/22/fashion-geeks-unite/  



MoMu 33 

Nordiska 362 (1470) 

Centraal Museum 11 (21) 

Beeld en Geluid  332 

ModeMuseum Hasselt ? 

Beelddonaties - Wikimedia Commons 



http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Europeana_Fashion  



Oops… 



Reacties van Wikipedianen 

Uitgebreide discussie in de Kroeg op 
Wikipedia, na de edit-a-thon op 13 mei 
(Centraal Museum): 

https://nl.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:De_kroeg/Archief/20130528 











Eerste lessen (1) 
Voor deelnemers en nieuwe gebruikers: 

1.  1 dag is vrij kort om te leren editen én ook de gebruiken en 
afspraken in de gemeenschap te leren kennen 

2.  Dankzij het ‘spiekbriefje’ gaat men snel aan de slag, ook met 
wikisyntax! 

3.  NPOV is moeilijk bij schrijven over kunst en cultuur 
4.  Onmiddellijk artikelen zien verdwijnen, werkt enorm 

ontmoedigend en intimiderend 
Blijft men bewerken? Nog niet onderzocht... 



Tijdelijke WP:Start 



Eerste lessen (2) 
Bij de gemeenschap: 

1.  Vooraf aankondigen is heel belangrijk 
2.  We gebruiken nu het {{meebezig}} sjabloon 
3.  Enthousiasme toch best groot 
4.  Individuele reacties kunnen grote impact hebben 
5.  Werksfeer: botheid tegengaan - focus op verbeteren in 

plaats van verwijderen, afkortingen vermijden, ‘assume good 
faith’ 



Nieuwe bewerkers (experts) 
binden? 

Mentoren? 
Reeksjes van edit-a-thons? 
Langere cursussen? 
Aandacht aan verschil in schrijven voor 
professionele doeleinden en voor een 
online, peer-to-peer encyclopedie 

Belangrijke rol voor Wikipedians in 
Residence? 



“Mijn artikel voldeed niet helemaal aan 
Wikipedia-eisen. Het is belangrijk dat ook 
wordt uitgelegd wat wel en niet 
gewaardeerd wordt in de artikelen. 
Ontwerpstijl is bijvoorbeeld direct verwijderd 
uit mijn tekst. Het is niet erg duidelijk hoe je 
inhoudelijk voor Wikipedia schrijft.“  
– Projectcoördinator Centraal Museum 



Uitdagingen (instellingen) 

- Tijd/geld/mankracht 
- Expertise 
- Cultuurverschillen (GLAM vs 
Wikimedia community 

- Meertaligheid 



Upcoming 

Europeana Fashion Challenge  

12 Nov - 12 December 

Stockholm, Tel Aviv, Stra (Venetië) 



Upcoming 

Een fashion edit-a-thon handboek 

Binnen twee weken! 



Vragen? 

Gabriëlle de Pooter 
Gabrielle.DEPOOTER@momu.be 

Sandra Fauconnier 
sandra@wikimedia.nl 


