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Collegagroep Digitale Participatie 
 
VERSLAG 
@FARO, donderdag 11 januari 2018 
 
Organisatie: FARO (Hildegarde Van Genechten, Olga Van Oost, Bram Wiercx), PACKED vzw (Rony 
Vissers), Middelheimmuseum (Greet Stappaerts), M Leuven (Sofie Vermeiren en Marthy Locht), M 
HKA (Evi Bert) 
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1. Introductie Collegagroep Digitale Participatie door Olga Van Oost en Hildegarde Van 

Genechten  
 
Deze nieuwe collegagroep bouwt verder op de Collegagroep Digitale Bemiddeling, die FARO i.s.m. 
Kunstenpunt, Middelheimmuseum, M HKA en M Leuven de voorbije jaren organiseerde. We blikken 
even terug op deze collegagroep en geven aan wat de bedoeling is van het nieuwe initiatief. Sla er 
zeker ook het focusdossier ‘Digitale uitdagingen in de cultureel-erfgoedsector’ in faro | tijdschrift 
over cultureel erfgoed (https://issuu.com/faronet/docs/faro_lage_resolutie) op na en lees de 
interviews over ‘het digitale museum’ op de blog van FARO: https://faro.be/blogs/olga-van-oost/het-
digitale-museum   
 
Collegagroep Digitale Bemiddeling: terugblik 
Op 10 oktober 2012 vond het congres Museum Mediation in Transition plaats, een initiatief van 
FARO, het toenmalige BAM (later: Kunstenpunt), onderzoeksgroep IBBT-SMIT (later: iMinds-SMIT) 
van de Vrije Universiteit Brussel, Museum M, Middelheimmuseum en M HKA.  
 
Digitale toepassingen begonnen immers steeds vaker deel uit te maken van de publieksbemiddeling 
in musea. We stelden ons de vraag welke impact dit zou hebben op het leren in een museale 
omgeving en op de ‘museumpedagogie’ in het algemeen. Algauw bleek dat één congres lang niet zou 
volstaan om deze ‘grote kwesties’ onder de loep te nemen. Vandaar dat we aansluitend de 
Collegagroep Digitale Bemiddeling oprichtten. De voorbije vijf jaar was deze dynamische 
collegagroep zeer actief. Zo nodigden we boeiende sprekers uit, en wisselden we ervaringen, 
inzichten en ideeën uit. 
 
Digitaal is transversaal 
Maar de (digitale) wereld staat niet stil. Het moment is gekomen om grondig te evalueren en te 
herbronnen. Want wat zien we precies als we naar het museum kijken door een digitale bril? Dan 
merken we dat de grenzen tussen publieksbemiddeling, collectiemanagement, interne 
communicatie, enzovoort grotendeels verdwenen zijn. ‘Het museum’ is de som van alle afdelingen. 

https://issuu.com/faronet/docs/faro_lage_resolutie
https://faro.be/blogs/olga-van-oost/het-digitale-museum
https://faro.be/blogs/olga-van-oost/het-digitale-museum
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En dit terwijl de Collegagroep Digitale Bemiddeling – zoals de naamgeving suggereert – vooral 
deelnemers met een profiel van publieksbemiddelaar aantrok. Collectieverantwoordelijken of 
museummedewerkers met een meer strategische functie voelden zich daarentegen minder tot niet 
aangesproken. Het moet gezegd dat het water vaak erg diep is tussen publieksbemiddelaars en 
collectieverantwoordelijken, zelfs in dezelfde organisatie. 
 
Naar een Collegagroep Digitale Participatie 
In het toekomstgerichte museum is deze situatie niet langer houdbaar. Om op digitaal vlak 
vooruitgang te boeken, zullen musea eerst en vooral naar zichzelf moeten kijken en (interne) 
bruggen slaan. Met deze ‘vernieuwde’ collegagroep willen we hier alvast actief toe bijdragen. 
Voortaan richten we ons zowel tot publieksbemiddelaars als collectieverantwoordelijken. Bovendien 
ligt de nadruk op het begrip ‘participatie’, een sleutelbegrip in het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet. 
We zullen onderzoeken op welke manieren ‘digitale participatie’ betekenis en vorm kan krijgen in 
een hedendaags museum. Dit gaat dus veel verder dan ‘publiekswerking’.  
 
Tijdens de bijeenkomsten van de collegagroep programmeren we inspirerende lezingen over vormen 
van digitale participatie. We gaan ook zelf aan de slag, o.a. met wiki-toepassingen. Heb je zelf een 
idee of een project dat je wil voorstellen of heb je een ervaring die je wil delen? Laat het ons weten 
en dan proberen we ruimte te maken!  
 
Contactpersonen:  
hildegarde.vangenechten@faro.be 
olga.vanoost@faro.be 
bram@faro.be  
rony@packed.be  
 
 
2. Project Belgische Vluchtelingen 1914-1918 in UK door Martine Vermandere (Amsab) 
 
Martine vertelt over het project Belgische Vluchtelingen 1914-1918 in UK dat uitmondde in een 
virtuele tentoonstelling: http://www.belgianrefugees14-18.be. Er werd gekozen voor een virtuele 
tentoonstelling, ten eerste omdat digitaal werken inherent is aan de werking van het Amsab. Het zet 
bijvoorbeeld ook sterk in op sociale media. Ten tweede was een virtuele tentoonstelling het meest 
interessant omdat op die manier ook de Engelse partners en het Engelse publiek konden worden 
bereikt. Bovendien was een fysieke tentoonstelling te duur. De expo werd samen met Pièce Montée 
gemaakt. Omdat de achterliggende applicatie die voor de tentoonstelling werd ontwikkeld duurzaam 
en herbruikbaar moest zijn werd, in overleg met PACKED vzw, aan de ontwikkelaars gevraagd om de 
code te publiceren onder een open licentie. Het is de bedoeling dat hij zowel door Amsab als door 
andere cultureel-erfgoedorganisaties kan worden gebruikt voor de creatie van andere online 
tentoonstellingen. Er is ook een online spel waarin de figuur van Hercule Poirot, de Belg die in de UK 
woonde, de spil vormt.   
 
Voor dit project werden getuigenissen verzameld in Vlaanderen en UK. Dit gebeurde i.s.m. het Red 
Star Line Museum Antwerpen en het People’s History Museum in Manchester. In het Red Star Line 
Museum werd echt een dag georganiseerd om getuigenissen te verzamelen. Er was een draaiboek 
voor deze crowdsourcing maar dat moest worden aangepast omdat er in het museum bijvoorbeeld 
meer scanners nodig waren om het materiaal te verzamelen.  
 
Het Amsab krijgt veel vragen over hoe mensen op zoek moeten gaan naar hun familiegeschiedenis. 
Het biedt daarom een overzicht van hoe iemand een dergelijke zoektocht moet starten.  

mailto:hildegarde.vangenechten@faro.be
mailto:olga.vanoost@faro.be
mailto:bram@faro.be
mailto:rony@packed.be
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Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de tentoonstelling een langere levensduur zou hebben dan 
de tentoonstelling zelf, wordt er bovendien gewerkt aan een educatief lessenpakket, i.s.m. Red Star 
Line Museum, VIAA en PACKED vzw.  
 
Q&A 
Wat zijn de uitdagingen van een crowdsourcingsdag?  
Dat is logistiek een hele uitdaging. Er moeten genoeg scanners zijn om het praktisch te realiseren. 
Bovendien moet er gescand en bewaard worden volgens de juiste standaarden. Alle verhalen 
uitschrijven en op een goede manier ontsluiten is een hele uitdaging.  
 
Hoe werd het project door het publiek onthaald? Wat was de respons?  
Voor Engeland weten ze het nog niet. Voor Vlaanderen is het heel verschillend: sommigen gaan 
volledig en heel systematisch door de expo. Anderen hebben problemen met de inzoom-functie en 
geven snel op. De communicatie verliep via de projectpartners (In Flanders Fields Museum, 
Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen). Er was ook vrij veel media-aandacht.  
 
Hoe zien jullie het hergebruik?  
De bedoeling is om de werkwijze voor meerdere tentoonstellingen te gebruiken en telkens alles goed 
te documenteren. Dit alles past in het digitale plan van Amsab.  
 
Welke status krijgt het gegenereerd materiaal?  
Het nieuwe materiaal wordt als archiefmateriaal bijgehouden en het hoort thuis in het 
projectarchief. We denken er nog aan om deze expo’s ook te linken aan een nieuwe databank, maar 
daar zijn we nog niet.  
 
3. Bram Wiercx (FARO) presenteert de nieuwste ontwikkelingen op digitaal vlak voor musea 
 
Bram overloopt enkele digitale trends die musea in de gaten moeten houden. Zie voor de 
presentatie: https://faro.be/blogs/bram-wiercx/nieuwe-digitale-ontwikkelingen-voor-musea  
 
TREND 1: immersieve storytelling  

• App Into the wild, een VR-app immersive virtual adventure (i.s.m. Art Science Museum) die 
sterk focust op digital storytelling. 

• Onder vuur, een interactieve documentaire gemaakt door het Legermuseum Delft. Als 
bezoeker word je meegenomen in het verhaal van Srebrenica en op basis van de keuzes die 
je maakt, verloopt het verhaal anders. Het betrekken en engageren van bezoekers is een 
volgende stap in storytelling.  

 
TREND 2: apps  

• ErfgoedApp: doel is informatie geven bij erfgoed op locatie via augmented reality (scan), gps-
punten voor buiten of via beacons.  

• Smartify: gelijkaardig aan de ErfgoedApp maar mondiaal  haalt data uit open data sets; het 
Rijksmuseum gebruikt deze toepassing, maar zonder te weten dat de info werd hergebruikt. 

• Google Culture: wil cultuur tot bij je thuis brengen, zonder dat je daarvoor heel de wereld 
moet rondreizen.  

• Dailyart: deze app pusht elke dag een kunstwerk en geeft bijhorende uitleg. Het gaat om 
werken die uit het publiek domein komen. Dailyart betaalt niet voor kunstwerken (publiek 
domein en open data). Daardoor is een groot deel van de info afkomstig uit de US en 
Duitsland, en niet uit België.  

 

https://faro.be/blogs/bram-wiercx/nieuwe-digitale-ontwikkelingen-voor-musea
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TREND 3: UX Simplicity/eenvoud in design 
Trend waarin men alles zo strak, eenvoudig en mooi mogelijk wil houden. Dit is heel belangrijk: er 
leven heel hoge verwachtingen tegenover design en gebruiksvriendelijkheid. Ook 
collectieregistratiesystemen en DAM-systemen moeten eenvoudiger en makkelijker in gebruik.   
 
TREND 4: augmented reality (AR)/virtual reality (VR) / mixed realities 
Bij virtual reality (zoals in het Historium bijvoorbeeld) gaat het meestal om een persoonlijke ervaring 
die kan opgeroepen worden door het opzetten van een VR-bril. Dit werkt erg  goed om je terug in de 
tijd te brengen, of voor een korte audiovisuele beleving. De bezoeker is wel helemaal ‘afgesloten’ van 
anderen terwijl bij een museumbezoek vaak toch enig contact met anderen wenselijk is (sociaal 
bezoek). En dan worden augmented reality en mixed reality interessanter.  
Het doel van apps is ook om de toegankelijkheid te verhogen. Apps moeten ook dingen oplossen, 
zoals informatie in meerdere talen aanbieden zodat er geen teksten meer aan de muren moeten. De 
ErfgoedApp biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om doven te helpen, i.s.m. Doof Vlaanderen.  
 
TREND 5: 360° view 
Een vrij nieuwe trend is die van 360° storytelling. Op YouTube kan je heel wat voorbeelden vinden. 
Toch is het niet altijd zo eenvoudig om zo’n film te maken omdat cameramensen uit beeld moeten 
verdwijnen. Vandaar dat ook een 180° graden storytelling mogelijk is, wat makkelijker is in gebruik.  
 
TREND 6: Google Street View 
Voorbeeld van het British Museum. 
 
TREND 7: alles rond open domein, wiki, bots die beginnen tweeten (uit open data sets) over 
bepaalde objecten.  
 
TREND 8: meten  
Meten en analyseren van digitale media wordt steeds belangrijker om digitale keuzes te evalueren.  
 
TREND 9: internet of things, iot, beacons, LORA (=wifinetwerken die zich uitstrekken over heel België 
(Europa) om kleine pakketjes data te kunnen verzenden). 
Op basis van iemands locatie worden dingen getoond. Bij FARO wordt onderzocht wat de 
mogelijkheden hiervan zijn om de luchtvochtigheid etc. in musea te meten.  
 
TREND 10: chatbots 
Voorbeeld: Ask a Curator 
Chatbots geven de mogelijkheid om participatie te bevorderen, publiek te betrekken en via sociale 
media interactie te bevorderen.  
 
CONCLUSIE 
Bram wil de deelnemers niet afschrikken door al deze trends te laten zien. Voor hem is het essentieel 
om na te denken over 1) wie het publiek van de organisatie is en 2) wat je wil bereiken met de 
digitale strategie? Digitale toepassingen helpen om een nieuwe virtuele laag te laten zien; om digitale 
informatie die in databanken zit te vertalen naar een publiek.  
Het is dus geen verhaal van uitsluitend publieksmedewerkers of uitsluitend databeheerders: de kern 
van de digitale strategie is dat men elkaar vindt. Iedereen wordt publieksmedewerker (Huis van Alijn) 
en iedereen zou ook zo goed mogelijk op de hoogte moeten zijn van wat er in de back-end gebeurt. 
Het is dus een kwestie van er ‘samen voor te gaan’.  
 
Q&A 

• Astrid Vergauwe van het Huis van Alijn is aanwezig en licht toe dat de organisatie i.s.m. het 
MIAT een nieuwe digitale participatiestrategie ontwikkelt.   
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• Sofie Vermeiren en Marthy Locht van M Leuven geven aan dat de bezoekers niet altijd ‘mee’ 
zijn op digitaal vlak. Het museum wil experimenteren maar het publiek zit er niet altijd op te 
wachten.  

• Greet Stappaerts van het Middelheimmuseum beaamt dat. Het blijft dus een uitdaging om 
met digitale toepassingen te werken.  

• Katrien Steelandt van Erfgoedcel Brugge wijst erop dat niet alleen bezoekers, maar ook het 
baliepersoneel en suppoosten hiermee te kampen hebben. Ze zijn zelf onzeker over het 
gebruik van digitale toepassingen waardoor ze ze niet actief zullen promoten bij de 
bezoekers.  

• Bart Ooghe van het MSK Gent stelt de vraag in welke mate we het digitale willen promoten, 
zij het onder de vorm van een website, zij het op zaal of beide? Misschien dat we op zaal 
vooral willen toespitsen op de kunstwerken zelf? Willen we schermen stimuleren of net niet? 
Sommige bezoekers vinden schermen een meerwaarde terwijl anderen net willen dat het 
museum een rustplek is.  

 
4. Wiki, say what?  

 
4.1 Introductie door Rony Vissers (PACKED vzw) 
 
Rony Vissers van PACKED vzw zet uiteen waarom het interessant en relevant is om je te verdiepen in 
de wereld van de Wikimedia-platformen. Content bijdragen aan die platformen is een concrete vorm 
van ‘digitale participatie’ waarbij bovendien zowel input van als samenwerking tussen publieks- en 
collectiemedewerkers wenselijk is. Het gebruik van de Wikimedia-platformen kan bijdragen aan: 

• het verhogen van de vindbaarheid en zichtbaarheid van informatie over de cultureel-
erfgoedinstelling en haar collectie op het worldwide web; 

• het herbruikbaar maken van die informatie, ook voor derden; 
• het efficiënter maken van interne digitale processen in de cultureel-erfgoedorganisatie; 
• het betrekken van erfgoedgemeenschappen bij de werking van de cultureel-

erfgoedinstelling. 
 
Het vertrekpunt is de vaststelling dat het vandaag voor zowel de meeste musea als voor andere 
culturele instellingen nog steeds onhaalbaar blijkt om content op het web als open data beschikbaar 
te maken op een manier die beantwoordt aan niveau 4 of niveau 5 van de vijfsterrenschaal voor 
open data van Tim Berners-Lee (zie http://5stardata.info/en/). Het gebruik van de Wikimedia-
platformen maakt dat wel haalbaar. 
 
Beginselen van Wikipedia  
Wikipedia is dé grootste en populairste ‘online encyclopedie’ ter wereld. Kenmerkend voor 
Wikipedia zijn de door vrijwilligers geschreven teksten met hyperlinks.  
 
Over Wikipedia werd lang smalend gedaan omdat er veel fouten in de informatie zouden zitten. 
Onderzoek wijst uit dat het met die betrouwbaarheid niet zo slecht gesteld is. In vergelijking met 
andere encyclopedieën, komt Wikipedia er verre van slecht uit. Al dient hierbij opgemerkt te worden 
dat de kwaliteit kan variëren naargelang het onderwerpsdomein. De reden voor stijging van de 
kwaliteit is dat elke tekst meteen door andere Wikipedians wordt gecontroleerd en aangepast. Je 
plaatst er dus niet eender wat op.   
 
De teksten die op Wikipedia staan, moeten vandaag gebaseerd zijn op bronnen en dus verifieerbaar 
zijn. Er mogen geen standpunten worden ingenomen. De teksten hebben een ‘neutraal’ karakter. Ze 
zijn beschikbaar voor hergebruik door derden onder een vrije licentie. Het overnemen van 
auteursrechtelijk materiaal zonder toestemming is niet toegestaan. 

http://5stardata.info/en/
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Achter Wikipedia zit een stichting, de Wikimedia Foundation. Dat is een niet-commerciële 
organisatie waar een 180-tal betaalde medewerkers zorg dragen voor de achterliggende 
infrastructuur van Wikipedia en de andere Wikimedia-platformen. De andere medewerkers zijn 
allemaal vrijwilligers, die over de hele wereld actief zijn en georganiseerd zijn in lokale chapters.  
 
Voor België is dat chapter Wikimedia België. Zo’n chapter heeft als doel Wikipedians te 
ondersteunen en projecten op te zetten. Het doel van de Wikimedia Foundation en de lokale 
chapters is de groei, ontwikkeling en verspreiding van vrije, meertalige en educatieve content. De 
vele vrijwilligers die Wikipedia-artikels schrijven, maar ook bijdragen leveren aan andere Wikimedia-
platformen, worden Wikipedians genoemd. De meest relevante andere Wikimedia-platformen in 
deze context zijn: Wikidata (een kennisdatabase) en Wikimedia Commons (een beeldbank). Tussen 
Wikipedia, Wikidata en Wikimedia Commons bestaan er koppelingen. Enkele voorbeelden van 
(participatieve) projecten die worden opgezet door de lokale chapters zijn Wiki Loves Art en Wiki 
Loves Monuments (http://wiki-loves-art.be/ en 
https://be.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments). 
 
Waarom investeren in een Wikipedia-pagina? Geeft een hoge zichtbaarheid 
Voorbeeld: Het schilderij Madonna met kanunnik Joris Van der Paele (1436) van Jan van Eyck hangt 
in het Groeningemuseum, dat zelf geen eigen website heeft en dus ook geen eigen online 
collectiepresentatie. Bij een Google-search verwijzen de twee eerste zoekresultaten naar pagina’s op 
een website van VKC (Vlaamse Kunstcollectie) en de derde naar Wikipedia. Kortom, wanneer een 
item in Wikipedia zit, scoort het ook hoog in Google. Bovendien bevat de Google-pagina naast 
zoekresultaten rechts bovenaan een kader waarin een foto van en informatie over het schilderij 
wordt getoond. De tekst komt uit Wikipedia, de foto uit Wikimedia Commons. De twee webpagina’s 
van VKC bevatten veel informatie, maar zijn enkel beschikbaar in het Nederlands en Engels. Het 
Wikipedia-artikel bevat ook flink wat informatie en is beschikbaar in o.a. het Nederlands, Engels, 
Catalaans, Spaans, Italiaans, Portugees en Japans. Uit raadplegingscijfers blijkt dat het Wikipedia-
artikel een groot publiek bereikt (zie 
https://tools.wmflabs.org/langviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-
access&agent=user&range=all-
time&sort=views&direction=1&view=list&page=Madonna_met_kanunnik_Joris_van_der_Paele) en 
de VKC-pagina’s een veel kleiner publiek. 
 
Voorbeeld: De website van Tate bevat biografische informatie over veel kunstenaars, van wie zich 
kunstwerken in de Tate-collectie bevinden. Een deel van die biografische teksten zijn eigen teksten, 
een ander deel wordt uit Wikipedia gehaald. Voor een kunstenaar als Francis Picabia is de 
biografische informatie rechtstreeks afkomstig uit Wikipedia (zie 
http://www.tate.org.uk/art/artists/francis-picabia-1766).  
 
Voorbeeld: Diptiek Madonna met kind, Jean Fouquet, KMSKA. Dit kunstwerk wordt door het KMSKA 
op zijn eigen website omschreven als het topstuk van het museum. Het staat ook op de Vlaamse 
Topstukkenlijst. Toch bestaat over dit kunstwerk geen Wikipedia-artikel in het Nederlands, wel in het 
Engels, Catalaans, Spaans, Frans, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch en Oekraïens (zie 
https://en.wikipedia.org/wiki/Melun_Diptych). Als Wikipedia de drukstbezochte online encyclopedie 
is die door een breed publiek wordt bezocht, loont het misschien de moeite om vanuit het KMSKA 
iets te ondernemen zodat er ook een Wikipedia-artikel in het Nederlands wordt geschreven ... 
Hebben wij, de professionele erfgoedwerkers die prat gaan op hun uitgebreide gespecialiseerde 
kennis, niet de verantwoordelijkheid om dergelijke vormen van informatiespreiding te faciliteren? 
 
Wikimedia Commons: focus op foto’s (beeldmateriaal)  
Mensen zoeken op het worldwide web vaak naar beeldmateriaal. Online informatie is in belangrijke 
mate (audio)visueel. Wikimedia Commons is een grote ‘online beeldenbank’. Foto’s die in Wikipedia-

http://wiki-loves-art.be/
https://be.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments
https://be.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments
http://wiki-loves-art.be/
https://www.google.be/search?q=madonna+met+kanunnik+vander+paele&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=tNqPWuy9Nqvc8Aeih7OwBg
https://tools.wmflabs.org/langviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=all-time&sort=views&direction=1&view=list&page=Madonna_met_kanunnik_Joris_van_der_Paele
https://tools.wmflabs.org/langviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=all-time&sort=views&direction=1&view=list&page=Madonna_met_kanunnik_Joris_van_der_Paele
https://tools.wmflabs.org/langviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=all-time&sort=views&direction=1&view=list&page=Madonna_met_kanunnik_Joris_van_der_Paele
http://www.tate.org.uk/art/artists/francis-picabia-1766
https://en.wikipedia.org/wiki/Melun_Diptych
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artikels als illustratie worden gebruikt, komen uit Wikimedia Commons. De beelden kunnen echter 
niet enkel in Wikipedia-artikels worden gebruikt, maar ook daarbuiten.  
 
Net zoals de content uit Wikipedia is de content uit Wikimedia Commons onder een vrije licentie 
beschikbaar voor hergebruik. Bij het opladen van foto’s in Wikimedia Commons kan men wel eisen 
dat de gebruiker van de foto de maker ervan vermeldt, een link naar de licentie plaatst en aangeeft 
of het werk veranderd is. Ook kun je eisen dat wanneer de foto wordt ‘geremixt’, veranderd, of als er 
op de foto wordt voortgebouwd, het veranderde materiaal onder dezelfde licentie als de originele 
foto wordt verspreid. Wanneer je een foto oplaadt waarvan je zelf niet de maker bent en die nog 
onder auteursrechtelijk bescherming valt, zal je ook een toestemming van de maker moeten 
opladen. 
 
Kenmerkend voor veel musea is dat ze heel beschermend over hun beelden zijn. In Vlaanderen 
heeft LUKAS (http://www.lukasweb.be/) het beheer van de beelden van veel musea in handen, en 
het vermarkt ze ook. Enkele maanden geleden werden er door LUKAS op vraag van PACKED vzw 
meer dan 800 foto’s vrijgegeven van kunstwerken uit de collectie van MSK. De resolutie daarvan was 
spijtig genoeg maar 850 pixels in de breedte, terwijl de vraag was om voor 1920 pixels te kiezen 
zodat ze schermvullend kunnen worden weergeven.  
 
850 pixels volstaat voor de meeste gebruikers immers niet. Zij zullen geneigd blijven om de grotere 
beelden die ‘vrij’ op het internet te vinden zijn te blijven gebruiken, ook al zijn die vaak van een 
lagere fotografische kwaliteit dan die van LUKAS. Als erfgoedorganisaties zelf geen beelden voorzien, 
zullen ze door anderen worden gepubliceerd. Zeker voor kunstwerken die tot het publieke domein 
behoren en waar er dus geen auteursrechtelijke bescherming meer is, kan men hen dit moeilijk 
kwalijk nemen …  
 
Voorbeeld: tot 70 jaar na de dood van een kunstenaar zijn kunstwerken auteursrechterlijk 
beschermd, en mogen er geen fotografische reproducties worden gepubliceerd zonder de 
toestemming van de kunstenaar of zijn erfgenamen. Opvallend is dat een reproductie van een werk 
van Léon Spilliaert twee dagen na het verstrijken van de auteursrechtelijke bescherming door een 
vrijwilliger werd opgeladen op Wikimedia Commons. Dat gebeurde dus niet door het museum, dat 
het werk in zijn collectie heeft. Het feit dat de samenleving dit stukje informatiespreiding 
‘overneemt’ van een professionele erfgoedinstelling is ook een belangrijk fenomeen om zich van 
bewust te zijn.  
 
Wiki Loves Art: fotowedstrijd in 2016 
Het vrijgeven van fotografische beelden door culturele erfgoedinstellingen blijft voorlopig laag. 
Daarom organiseerden o.a. Wikimedia België, FARO en PACKED vzw in de zomer van 2016 de 
fotowedstrijd Wiki Loves Art. Twaalf cultureel-erfgoedorganisaties stelden hun deuren open voor 
deze wedstrijd. Vrijwilligers kregen een blik achter de schermen en kregen de gelegenheid om 
werken te fotograferen en in Wikimedia Commons te plaatsen. Er werden door vrijwilligers bijna 
3.000 foto’s opgeladen. Het overzicht vind je op 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Wiki_Loves_Art_Belgium_in_2016. 
Intussen heeft PACKED vzw een zeer groot aantal foto’s gekoppeld aan Wikidata-records. Dit zou het 
hergebruik van de foto’s in Wikipedia-artikels moeten vergemakkelijken. Niet alle foto’s zijn van 
eenzelfde goede kwaliteit, maar soms is het zelfs beter een minder goede foto te hebben dan geen 
foto. Dat een groot deel van de opgeladen foto’s van een bruikbare kwaliteit zijn, bewijzen ook de 
winnende foto’s. Ze zijn te vinden op http://wiki-loves-art.be/#participate 
 
In 2018 willen we opnieuw een gelijkaardige wedstrijd organiseren in het kader van het Europees 
jaar van het cultureel erfgoed.  
 

http://www.lukasweb.be/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Wiki_Loves_Art_Belgium_in_2016
http://wiki-loves-art.be/#participate
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Wikidata 
Om niveau vier en vijf uit de vijfsterrenschaal voor open data (Tim Berners-Lee, zie 
http://5stardata.info/en/) voor musea mogelijk te maken is PACKED vzw enkele jaren geleden een 
project gestart voor de aanmaak van persistente identifiers (zie 
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Project_Persistente_identificatie). Om nadien aan de 
deelnemende partners te illustreren waarvoor persistente identifiers kunnen dienen, zijn we een 
project gestart waarbij met behulp van die identifiers data over een 32.000-tal kunstwerken zijn 
opgeladen in Wikidata (zie 
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Linked_Open_Data_publicatie_met_Wikidata). In 
Wikidata zijn ze dan vervolgens voor iedereen beschikbaar als Linked Open Data.  
 
Voorbeeld:  The Pisser (James Ensor). PACKED vzw heeft de volgende data opgeladen: 

• titel (The Pisser); 
• type kunstwerk (print); 
• creatiedatum (1887); 
• locatie (MSK); 
• maker (James Ensor); 
• collectie (MSK, VKC); 
• inventarisnummer (1998-B-12) 
• persistente identifier (http://vlaamsekunstcollectie.be/collection/work/data/1998-B-12 en 

http://mskgent.be/collection/work/data/1998-B-12) 
 
Zie https://www.wikidata.org/wiki/Q22245898. Ook voor de andere kunstwerken werd gelijkaardige 
informatie opgeladen. Nadien stelden we al snel vast dat de Wikidata-records werden verrijkt door 
Wikipedians, bv. met koppelingen naar foto’s op Wikimedia Commons, iconografische beschrijvingen 
(zelf Icon Class tags), tentoonstellingsgeschiedenis, afmetingen, materiaalsoort … Zie bijvoorbeeld 
https://www.wikidata.org/wiki/Q2480921.  
 
In het geval van de Icon Class tags hebben we ontdekt dat die door een Wikipedian manueel werden 
gekopieerd uit RKDimages, zie https://rkd.nl/nl/explore/images/2149. Het gaat dus om 
kwaliteitsinformatie die vandaag niet in het collectiebeheersysteem van het Groeningemuseum zit. 
Het is opmerkelijk dat die verrijking volledig zonder de actieve medewerking van zowel het museum 
als RKD gebeurt. In principe kan het Groeningemuseum de verrijkte data nu in haar 
collectiebeheersysteem binnenhalen … 
 
Ook stelden we vast dat de data die we in Wikidata hebben opgeladen over de kunstwerken al snel 
hergebruikt werden in bv. VIAF (Virtual International Authority File), een authority met namen van 
personen en organisaties die wereldwijd wordt gebruikt, vooral in de bibliotheeksector. Bijvoorbeeld,  
het werk The Pisser is toegevoegd aan het record over James Ensor (zie 
http://viaf.org/viaf/88625859/). Dat die data uit Wikidata komt, wordt duidelijk door het Wikidata-
icoontje achter de titel. VIAF wordt ook gebruikt in OpenVLACC, de centrale databank met 
beschrijvingen van materialen voor openbare bibliotheekcollecties 
(http://www.cultuurconnect.be/diensten/centrale-catalografie-open-vlacc). Als men zoekt in de 
catalogus van Muntpunt op James Ensor (http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/?q=james+ensor) 
en dan vervolgens klikt op ‘Picturale pennevruchten : geschriften’ 
(http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/detail/James-Ensor/Picturale-pennevruchten-
geschriften/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408) ziet men in de URL de 
OpenVLACC-identifier. Die is gekoppeld aan de VIAF-identifiers die op zijn beurt is gekoppeld aan de 
Wikidata-identifier. Het resultaat daarvan is dat men onderaan de bibliografische beschrijving van 
het boek ‘Picturale pennevruchten : geschriften’ biografische informatie over James Ensor krijgt 
aangeboden die is opgehaald uit Wikipedia. Bij de tekst wordt zelfs een geschilderd portret van Ensor 

http://5stardata.info/en/
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Project_Persistente_identificatie
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Linked_Open_Data_publicatie_met_Wikidata
http://vlaamsekunstcollectie.be/collection/work/data/1998-B-12
http://mskgent.be/collection/work/data/1998-B-12
https://www.wikidata.org/wiki/Q22245898
https://www.wikidata.org/wiki/Q2480921
https://rkd.nl/nl/explore/images/2149
http://viaf.org/viaf/88625859/
http://www.cultuurconnect.be/diensten/centrale-catalografie-open-vlacc
http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/?q=james+ensor
http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/detail/James-Ensor/Picturale-pennevruchten-geschriften/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408
http://zoeken.muntpunt.bibliotheek.be/detail/James-Ensor/Picturale-pennevruchten-geschriften/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C110408
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(uit de collectie van Mu.ZEE) getoond dat uit Wikimedia Commons wordt gehaald (zie 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_De_Groux.James_Ensor.JPG) dankzij de koppeling 
met Wikidata en Wikipedia. 
 
PACKED vzw past ondertussen een gelijkaardige werkwijze toe voor het opladen in Wikidata van 
archiefbeschrijvingen uit Archiefbank Vlaanderen en podiumkunstendata uit de 
podiumkunstendatabank van Kunstenpunt. Dankzij de archiefbeschrijvingen van Archiefbank 
Vlaanderen kunnen we op termijn in o.a. Wikipedia-artikels over politici, sportlui, kunstenaars … 
nagaan bij welke cultureel-erfgoedinstelling hun archieven zich bevinden. Met de 
podiumkunstendata hopen we een grotere online zichtbaarheid te creëren voor podiumkunsten uit 
Vlaanderen en Brussel. 
 
4.2 Systematisch gebruik van informatie uit Wikipedia in deSingel   
 
Zakelijk directeur Pierre van Diest (opleiding en achtergrond als ingenieur) legt uit hoe het 
kunstencentrum succesvol gebruikmaakt van Wikipedia.  
 
deSingel verzamelt al meer dan 20 jaar systematisch data i.v.m. de activiteiten die in het 
kunstencentrum plaatsvinden. Centraal daarin staan ‘producties’ (muziek, theater, expo). Elke 
productie bestaat uit activiteiten waar werken, scheppende kunstenaars (o.a. componisten, auteurs, 
choreografen) en uitvoerende kunstenaars (o.a. acteurs, muzikanten, dansers) aan worden 
verbonden.  
 
Bij die data horen ook biografieën. Per productie wordt er een boekje gemaakt waarin o.a. 
biografieën van de makers/vertolkers worden opgenomen. In het verzamelen en creëren van die 
data kruipt zeer veel werk. Het moet bovendien in drie talen gebeuren en op de website worden 
gezet. Het is niet vol te houden. Bovendien verouderen de data snel omdat levende kunstenaars 
actief blijven, en ook het actualiseren van de data vereist veel tijd.  
 
Net zoals Tate en de openbare bibliotheek put deSingel nu biografische informatie voor haar website 
uit Wikipedia. Dit is mogelijk door het Q-nummer (persistente identifier) over de kunstenaar uit 
Wikidata op te nemen in Salesforce, het systeem dat deSingel gebruikt. Dat Q-nummer is immers 
gelinkt aan het Wikipedia-artikel over de kunstenaar. Op die manier kan deSingel op haar website 
biografische informatie over kunstenaars binnenhalen uit Wikipedia. In Salesforces wordt de 
planning beheerd van de zalen, offertes, budgetten, klanten, maar ook het fysiek archief van deSingel 
is eraan gekoppeld.   
 
Een voorbeeld: in deSingel vindt een concert plaats waarin composities van Beethoven worden 
gespeeld (bv. https://desingel.be/nl/programma/muziek/alexander-melnikov-isabelle-faust-jean-
guihen-queyras-beethoven-integrale-kamermuziek-2?id=a0Jb000001wNI4fEAG&search=beethoven). 
In de credits op de webpagina over het concert is bij Ludwig van Beethoven een hyperlink 
opgenomen. Als men daar op klikt, opent zich een nieuwe pagina op de website van deSingel 
(https://desingel.be/nl/credit/ludwig-van-beethoven-2?id=a1gb0000001Mw1LAAS).  
 
Daarin is informatie over Beethoven uit Wikipedia opgenomen. Dat is ook zo in de Engelse en Franse 
versie van de website van deSingel. Daarin wordt doorgelinkt naar respectievelijk Engelse en Franse 
Wikipedia-pagina’s. Wereldwijd is de afspraak gemaakt dat voor ‘Beethoven’ in Wikidata de code 
Q255 wordt gebruikt (zie https://www.wikidata.org/wiki/Q255). Als die code consequent wordt 
gebruikt, maakt dit het mogelijk om gegevens te matchen en komen er ook vertalingen mee. 
Vervolgens gebeurt er ook een koppeling met Wikimedia Commons, waaruit de reproductie van het 
geschilderde portret van Beethoven wordt gehaald.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_De_Groux.James_Ensor.JPG
https://desingel.be/nl/programma/muziek/alexander-melnikov-isabelle-faust-jean-guihen-queyras-beethoven-integrale-kamermuziek-2?id=a0Jb000001wNI4fEAG&search=beethoven
https://desingel.be/nl/programma/muziek/alexander-melnikov-isabelle-faust-jean-guihen-queyras-beethoven-integrale-kamermuziek-2?id=a0Jb000001wNI4fEAG&search=beethoven
https://desingel.be/nl/credit/ludwig-van-beethoven-2?id=a1gb0000001Mw1LAAS
https://www.wikidata.org/wiki/Q255
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Opvallend is dat elke productiemedewerker steeds informatie bij de credits invult. Bij elke productie 
hoort gewoon een digitaal luik en wordt de informatie aangevuld. Belangrijk daarbij is dat deze 
manier van ‘digitaal handelen’ op directieniveau wordt aangestuurd. De werkwijze is dus ook 
inherent aan deSingel en is in de organisatie op verschillende niveaus doorgedrongen.  
 
Q&A 
Aangezien er met Wikipedia en Wikidata wordt gewerkt, en dus met veel links, moeten die interne 
en externe links persistent zijn. Als een oude website wordt vervangen door een nieuwe, veranderen 
vaak ook de adressen (URL’s) van de verschillende webpagina’s. Dat zorgt voor gebroken links wat 
we absoluut willen vermijden. Vandaar dat er bij koppeling van gegevens met persistente 
koppelingen moet worden gewerkt; dat kan door gebruik van persistente identifiers (zie 
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Project_Persistente_identificatie). 
 
Hoe kan nieuwe content die het resultaat is van crowdsourcing terug naar bv. het eigen 
collectiesysteem vloeien?  
Technisch ligt dat niet voor de hand omdat collectiebeheersystemen zoals bv. Adlib het momenteel 
niet mogelijk maken om dit te doen. Maar er is ook een probleem van attitude en mentaliteit. 
Sommige organisaties ‘bewaken’ de informatie in Adlib heel streng en laten het niet toe dat er 
informatie uit een crowdfundingsinitiatief of zelfs van de eigen publiekswerking terugvloeit naar het 
systeem. Hier ligt nog een uitdaging voor de toekomst. 
 
Hoe worden de data opgeladen in Wikidata? Is er een synchronisatie via API’s mogelijk?  
Het opladen van data in Wikidata is vandaag vaak nog complex. Het gebeurt nog in grote mate 
manueel met behulp van quick statements (zo kun je het zelf doen, en doen de medewerkers van 
PACKED vzw het vaak ook). Je kunt ook contact zoeken met personen in de Wikimedia-gemeenschap 
die met behulp van een bot (een programma) op een geautomatiseerde manier nieuwe Wikidata-
records aanmaken op basis van de aangeleverde data, of reeds bestaande records aanvullen met 
deze data. Op die manier kon meteen snel en in grote getale informatie worden toegevoegd aan het 
platform. PACKED vzw heeft voor het opladen van de grote hoeveelheid data over kunstwerken 
samengewerkt met een Nederlandse Wikimedia-vrijwilliger die de data met behulp van zo’n bot 
heeft opgeladen. Vandaag is er nog geen synchronisatie mogelijk, ook niet in één richting van het 
collectiebeheersysteem naar Wikidata. Het opladen moet dus periodiek gebeuren. Je laadt bij 
voorkeur ook enkel stabiele data op, dus geen data die nog zullen veranderen doorheen de tijd. In de 
VS zouden er al projecten zijn waarbij wordt geëxperimenteerd met vormen van synchronisatie, 
maar PACKED vzw moet dit nog verder uitzoeken. 
 
Voor een museum als In Flanders Fields is het belangrijk dat het perspectief op historische 
gebeurtenissen (zoals WOI) meerstemmig is.  
Kan dit met Wikipedia? Aan Wikipedia-artikels kan en wordt meestal ook door meerdere personen 
gewerkt. Een meerstemmig perspectief is dus in principe mogelijk. Het is wel noodzakelijk dat 
hetgeen wat er geschreven wordt, wordt onderbouwd door bronnen. Het principe van Linked Open 
Data, zoals bedacht door Tim Berners-Lee, maakt het mogelijk om verschillende data te koppelen aan 
bv. historische gebeurtenissen. Daardoor kan een meerstemmig perspectief worden gecreëerd. 
 
4.3 MSK Gent getuigt over deelname aan Wiki Loves Art   
 
Bart Ooghe van het MSK Gent getuigt over de deelname van het museum aan Wiki Loves Art in 
2016. Amateurfotografen kregen de kans om foto’s te maken en die nadien in te voeren in  
Wikimedia Commons. Het MSK was via de Vlaamse Kunstcollectie al vertrouwd met het open data-
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verhaal. Via Wiki Loves Art kon men het maken en hergebruiken van digitale fotografische beelden 
stimuleren.  
 
Door de samenwerking met LUKAS is een vrije verspreiding van beelden niet zo evident. Het museum 
zelf kan er gebruik van maken maar anderen niet. Voor het MSK zelf is dat geen probleem omdat er 
goede afspraken met LUKAS zijn gemaakt.   
 
PACKED vzw fungeerde als intermediaire organisatie tussen het MSK en Wikipedia. Er was de 
duidelijke richtlijn over welke werken wel of niet mochten gepubliceerd worden (vrij gebruik vanaf 
70 jaar na overlijden van de maker van het kunstwerk).  
 
In het MSK was het erg belangrijk om de mensen die op zaal staan goed te briefen. De suppoosten 
zijn het niet gewoon dat er veel wordt gefotografeerd in de zalen. Normaal gezien mogen er ook 
geen statieven worden gebruikt. Voor Wiki Loves Art liet men een aantal van deze reguliere regels 
vallen. Er werden ook rondleidingen georganiseerd om de fotografen te briefen. In de reserves werd 
niet gefotografeerd. Op anderhalve maand leidde deze actie toch tot het fotograferen van 150 
objecten in MSK. De beste foto’s kwamen in aanmerking voor een Wiki Loves Art prijs die werd 
uitgereikt in Brussel door de initiatiefnemers van de wedstrijd.  
 
Voor het MSK was dit een heel goede ervaring 
Het was de bedoeling om ook een vervolgtraject op te zetten maar dat is niet gelukt. Men wilde 
enkele edit-a-thons organiseren om samen met een groepje Wikipedians enkele Wikipedia-artikels te 
schrijven over kunstwerken uit MSK, maar dat lag moeilijk in het museum. Sommige MSK-collega’s 
hadden het er erg moeilijk mee dat externen een tekst zouden schrijven over de eigen collectie. De 
fotowedstrijd en de edit-a-thon werden eind 2016 georganiseerd en het was praktisch gezien ook erg 
moeilijk om beide activiteiten samen te doen. MSK heeft de edit-a-thon dan maar ‘losgelaten’ omdat 
men een ‘goede ervaring’ wilde creëren. Misschien dat dit in de toekomst wel opnieuw zou kunnen 
opgepikt worden, eventueel i.s.m. Wikimedia Belgium.  
 
Conclusie 
Mits een relatief beperkte inspanning, leverde deelname aan Wiki Loves Art vrij veel informatie 
(foto’s) op. Maar binnen de eigen organisatie is het vaak niet zo evident om een dergelijk traject op 
te zetten.  
 
4.4 Bram Biesbrouck getuigt over Stralo 
 
Bram Biesbrouck werkt voor Republic of Reinvention, een Gents bedrijf dat vooral bezig is met video-
related software en kleinschalige videoproducties. Het bedrijf heeft STRALO ontwikkeld, een 
kennissysteem dat gebruik maakt van Linked Data (http://www.stralo.com/en/). Het is een gratis 
opensourcesysteem. De code is gepubliceerd op Github (https://github.com/republic-of-
reinvention/com.stralo.site).  
 
Iedereen kan zelf met de code aan de slag, alhoewel hiervoor vanzelfsprekend de nodige technische 
kennis is vereist. Het systeem bestaat uit verschillende modules, die makkelijk kunnen worden 
aangepast of vervangen zonder dat dat een bedreiging vormt voor het ganse systeem. Het bedrijf 
haalt zijn inkomsten uit o.a. het aanbieden van diensten die verbonden zijn aan STRALO. Het systeem 
is het resultaat van sponsored coding. Instellingen als MOT, Cinematek en Talbot House gebruiken 
het systeem. Modules zijn op vraag van hen en tegen betaling ontwikkeld, maar kunnen nu door 
iedereen (vrij) worden gebruikt. Men wil graag het systeem verder uitbreiden door andere sponsors 
aan te trekken.  

http://www.stralo.com/en/
https://github.com/republic-of-reinvention/com.stralo.site
https://github.com/republic-of-reinvention/com.stralo.site


12 
 

Het gebruik van Linked Data is een belangrijke eigenschap van STRALO. Met behulp van Linked Data 
kunnen cultureel-erfgoedinstellingen profiteren van het werk van derden. Bram gaf het voorbeeld 
van de herkenning van filmbeelden. Vandaag zijn applicaties courant die datgene wat er in foto’s 
wordt afgebeeld automatisch herkennen. Als er een beeld van bv. de actrice Judi Dench wordt 
getoond, dan wordt zij door software op dat beeld herkend en worden er automatisch tags aan dat 
beeld gekoppeld (bv. een identifier voor Judi Dench). Dat verhoogt de vindbaarheid van zo’n beeld. 
Die identifier voor Judi Dench kan met behulp van Linked (Open) Data worden gekoppeld aan data 
die verband houdt met Judi Dench, bv. aan het Wikidata-record van Judi Dench 
(https://www.wikidata.org/wiki/Q28054). Dat record bevat op zich reeds heel wat informatie, maar 
is op zijn beurt weer gekoppeld aan records in andere databanken die op hun beurt ook informatie 
over Judi Dench bevatten. 
  
5. ACTIE Collegagroep Digitale Participatie  
 
De Collegagroep Digitale Participatie heeft ook de ambitie een werkgroep te zijn, die concrete acties 
stimuleert op het vlak van ‘digitale participatie’ in het museum. 
 
Tijdens de volgende collegagroep op donderdag 29 maart 2018 in M Leuven, zullen we een eerste 
gezamenlijke actie lanceren, en wel over wiki-toepassingen.  

https://www.wikidata.org/wiki/Q28054
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