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Teylers Museum en Wikimedia 
gaan samenwerken 

Teylers Museum en Wikimedia Nederland, de vereniging die vrijwilligers achter de online 
encyclopedie Wikipedia ondersteunt, gaan samenwerken om informatie over de rijke 
collecties van Teylers Museum en de verhalen die daarmee verbonden zijn, in meerdere 
talen beschikbaar te maken op Wikipedia. Door middel van een schrijfwedstrijd, de Teylers 
Challenge, worden vrijwilligers gestimuleerd verhalen over de onderwerpen van het 
museum online te zetten. Teylers stelt digitale informatie, afbeeldingen en de kennis van 
zijn medewerkers ter beschikking van de vrijwilligers. Het is de eerste keer dat een 
Nederlands museum en Wikipedia op deze manier gaan samenwerken. 
 
Gedeelde idealen 
Teylers is gesticht door en voor burgers. Het museum is in 1784 geopend als kennisinstituut voor 
eigentijdse kunst en wetenschap. Doelstelling was alle beschikbare kennis in de encyclopedisch 
opgezette Ovale Zaal bijeen te brengen en toegankelijk te maken zonder dwang van Kerk of Staat. 
In de zaal werden openbare proefnemingen georganiseerd en lezingen gehouden om kennis zo 
breed mogelijk te delen. Sinds de oprichting wil het museum dienstbaar zijn aan de samenleving 
door mensen aan te moedigen zelf de wereld te ontdekken en plezier te beleven aan kunst en 
wetenschap.  
 
Wikipedia is opgericht om kennis in iedere taal vrij toegankelijk te maken voor een zo breed 
mogelijk publiek. Vanuit dit gedeelde Verlichtingsideaal gaan Teylers Museum en Wikipedia 
samenwerken om het museum en de collectie ook online toegankelijk te maken. 
 
Encyclopedieën 
De eerste aankoop van Teylers Museum was in 1780 een zeldzame eerste druk van de 
Encyclopédie van Diderot en d’Alembert. Van haar opvolger en concurrent, de Encyclopédie 
Methodique, bewaart Teylers Museum het meest complete exemplaar ter wereld (195 banden). 
 
Wikipedia –opgericht in 2001 – is de grootste online encyclopedie ter wereld. De Nederlandse 
versie van de online encyclopedie passeerde in 2011 de grens van 1.000.000 artikelen. De 
Engelstalige versie telt ruim 3.500.000 artikelen. 
 
Werelderfgoed 
Als best bewaard gebleven kennisinstituut voor kunst en wetenschap uit de 18de-eeuw ter wereld, 
is Teylers door de Nederlandse regering voorgedragen voor plaatsing  op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco. 
Wikipedia is in 2011 een campagne gestart om het eerste digitale Werelderfgoed te worden. 
______________________________________________________________________________ 
Aanvullende informatie: 
Meer informatie over de opzet van de Teylers Challenge: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Teylers/Multilingual_Challenge 
Contact: 
Teylers Museum: Froukje Budding, pers@teylersmuseum.nl of 023 5160971 
Wikimedia: Marjon Bakker, marjon@wmnederland.nl of 030-3200238 


