
Erfgoeddag is het jaarlijkse evene-
ment waarbij het cultureel erfgoed in 
Vlaanderen en Brussel centraal staat. 
Erfgoedwerkers en -organisaties laten 
zich van hun allerbeste kant bewonderen 
en tonen wat er allemaal bij erfgoedzorg 
komt kijken. Erfgoeddag 2012 was met 
het thema ‘Helden’ een recordeditie. Meer 
dan 500 organisaties presenteerden een 
veelkleurige waaier van meer dan 800 
activiteiten. 

De grootste groep deelnemende erf-
goedorganisaties aan Erfgoeddag 2012 
waren de musea. Met 37,3 procent zijn ze 
de best vertegenwoordigde groep. De 
musea worden op de voet gevolgd door 
de lokale erfgoedverenigingen met 33,2 
procent. De archieven, erfgoedbibliothe-
ken en documentatiecentra staan op een 
mooie derde plaats met 14,3 procent. 
 
Wellicht zal er naar aanleiding van 
Erfgoeddag 2013 opnieuw hevig gestre-
den worden om de eervolle eerste plaats. 
Deze dertiende editie vindt plaats op zon-
dag 21 april 2013 en heeft als thema ‘Stop 
de tijd!’ Een thema waarmee opnieuw 
iedereen uit de erfgoedsector aan de 
slag kan. Erfgoedwerkers proberen door 
hun inzet de immer knagende tand des 
tijds zo goed en zo kwaad mogelijk een 
halt toe te roepen. Het is immers bij de 
zorg en de ontsluiting van élke vorm van 
cultureel erfgoed essentieel om door-
dacht te werk te gaan op het gebied van 
behoud en beheer. Deze editie focust op 
het grotendeels onzichtbare werk achter 
de schermen. Daarnaast is er vanzelfspre-
kend ook aandacht voor de ruimere invul-
ling van het begrip ‘tijd’. 

Leen Breyne

> voor meer informatie, surf naar http://www.erf-

goeddag.be. 

14,3 ArchiefWiki:  
vijf jaar 
onderweg

In oktober 2012 blies de ArchiefWiki (http://www.archiefwiki.
org) vijf kaarsjes uit. Op Informatie 2007 in Gent raakten drie 
archivarissen — twee Nederlanders en een Vlaming — aan de 
praat. Eén van de ideeën die uit die discussie voortkwamen, was 
een wiki waar alle informatiebronnen voor archivarissen verza-
meld en gedeeld zouden worden. Een paar weken later stond 
een wiki online met de Archiefterminologie voor Nederland en 
Vlaanderen, wat niet op gejuich werd onthaald bij de organisa-
tie die de auteursrechten had. Stilaan groeide toch het inzicht 
dat een digitale en publiek beschikbare vakterminologie voor 
het veld een meerwaarde vormt. In het voorjaar van 2009 kon 
de ArchiefWiki een flitsende doorstart nemen.

Het doel van de ArchiefWiki bleef in de voorbije jaren onge-
wijzigd: het digitaliseren van archivistische informatiebronnen 
tot open content voor archivarissen en archiefgebruikers, deze 
informatiebronnen dynamiseren en actualiseren door het ont-
wikkelen van een digitaal referentiepunt, en het promoten van 
het gebruik van wiki’s als tool in de archiefsector. Het eerste pro-
ject was een integraal digitaal overzicht van archiefterminologie. 
Op dit moment telt de categorie Terminologie zo’n 690 lemma’s 
uit een dozijn bronnen; nog een vijftal bijkomende staan op 
het programma. Ook een koppeling met buitenlandse termino-
logieën en een verrijking met illustratiemateriaal zijn gepland.

Een ander project is de opbouw van een actueel en verrijkt over-
zicht van alle archieven en archieforganisaties in Nederland. Om 
antwoord te bieden op verschillende vragen voor hergebruik 
(GenealogieOnline, OnsDNA, APEx etc) en de eigen bezorgd-
heid rond standaardisering en uitwisselbaarheid, startte dit jaar 
het semantiseren van de ArchiefWiki. De klassieke wiki-artikels 
zijn vaak niet meer dan platte tekst, met elkaar verbonden via 
hyperlinks, nogal beperkt doorzoekbaar en niet ideaal voor het 
beheer(sen) van structurele data. Een gesemantiseerde wiki laat 
daarentegen toe om complexe zoekvragen te stellen, automa-
tisch lijsten en kaarten te genereren, de datastructuur te stan-
daardiseren, hergebruik te faciliteren en bestaande vocabularies 
te integreren. Het semantiseren kan voor een groot deel auto-
matisch, maar toch vereisen veel artikels nog altijd een manuele 
bewerking. Uiteindelijk hopen we in juni 2013 in volledig gese-
mantiseerde ArchiefWiki 3.0 aan te bieden.

De kracht van een community-product als ArchiefWiki is dat 
iedereen kan meehelpen zoals hij wil — door het actueel hou-
den van de informatie over het eigen archief, door uit interesse 
de terminologie aan te vullen, of door gezellig in groep data in 
te voeren op de Inklopdagen.

Tom Cobbaert

> voor meer informatie over de archiefwiki kan je terecht op http://www.archief20.

org/group/archiefwiki of info@archiefwiki.org.
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