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Nederland kent een koloniaal en een handelsverleden, waarbij er
vele eeuwen contacten zijn geweest met landen verspreid over de
wereld. Daardoor is gemeenschappelijk erfgoed ontstaan. Zowel in
deze landen als in Nederland hebben deze contacten sporen
achtergelaten in de vorm van verzamelde objecten, archieven,
gebouwen, steden, bedrijven, infrastructuur, taalgebruik, culinaire
tradities. Dit erfgoed vertelt verhalen over Nederland en
Nederlanders, maar juist ook over de toenmalige koloniën en de
landen waarmee handel gedreven werd en hun (oorspronkelijke)
inwoners.
Doel van het project
Met het project ‘Nederland en de wereld’ wil Wikimedia Nederland
Wikipedianen waar ook ter wereld ondersteunen. Het streven is om
zoveel mogelijk in Nederland aanwezige kennis en content vrij
beschikbaar te maken die te maken heeft met de Nederlandse
aanwezigheid in andere delen van de wereld. Maar ook om kennis en
content uit andere landen beschikbaar te maken en te verbinden met
het materiaal dat in Nederland aanwezig is. Zo ondersteunen we in dit
project Wikipedianen om een completer beeld te geven van de eigen
en de gedeelde geschiedenis.
Interesse om aan dit project mee te werken?
Voor het project wordt een (internationale) projectgroep
samengesteld. Het project loopt tot en met 2017. Meer informatie over

Verzoek om feedback door FDC
betreffende besteding donaties
Het Funds Dissemination Commitee
(FDC) ontvangt graag jouw feedback
op voorstellen betreffende het
besteden van de donaties die
Wikimedia ontvangt. Reageer op de
vijf voorstellen via deze link. Hoewel
de pagina’s in het Engels zijn, kun je
gewoon in je eigen taal reageren.
Reageer snel, je kunt tot uiterlijk 30
april 2016 input leveren.

Upload expedities door
Tropenmuseum

het project lees je op de projectpagina. Ben je geïnteresseerd, stuur
een mail naar Elisabeth Wiessner: wiessner@wikimedia.nl
Foto: De rijsttafel, Tropenmuseum, CCBYSA 3.0

15 jaar Wikipedia NL

Het Tropenmuseum heeft de
afgelopen jaren al vaker bestanden
op Wikimedia Commons gezet. Als
onderdeel van het Expeditie
Wikipedia project heeft men 720
nieuwe afbeeldingen gedoneerd uit
hun rijke gedigitaliseerde collectie.
Deze afbeeldingen zijn nu
beschikbaar in Wikimedia Commons
en tonen objecten, landschappen,
huizen en activiteiten uit onder
andere Indonesië en Suriname.
Het Tropenmuseum is
samengegaan met het Museum
Volkenkunde en het Afrika Museum

De Nederlandse Wikipedia bestaat op 19 juni aanstaande 15 jaar!

in het Nationaal Museum voor
Wereldculturen. Dit biedt in de

Ben jij Wikipediaan? Dan nodigen we je van harte uit om de 15e
verjaardag van Wikipedia NL samen te vieren op zaterdag 18 juni

toekomst mogelijkheden voor
donaties uit de gezamenlijke

2016.

collectie van deze musea.

Locatie: het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem.
Tijd: van 15.00 uur tot 21.00 uur.
Meer informatie lezen, meepraten en aanmelden kan op de
projectpagina op Wikipedia
Foto: Zaanse Buurt Openlucht Museum, Ivoss, CCBYSA 3.0

WP: Wikiprojecten  samenwerken
op Wikipedia
Op Wikipedia wordt voor een groot
aantal onderwerpen en activiteiten
samengewerkt. Daarvoor bestaan er

Schrijfweek Brussel  door SvenDK

op Wikipedia de zogenaamde
Wikiprojecten. Een kleine greep uit
de Wikiprojecten: Hedendaagse
Nederlandse beeldende
kunstenaars, Evenement fotografie
en Wist je dat? De projecten staan in
een aparte ‘naamruimte’ op
Wikipedia. Interesse? Typ dan in de
zoekbalk op Wikipedia het volgende
in WP:Wikiproject. Of klik voor deze
ene keer op deze link.

Terugblik Algemene
Ledenvergadering
Na een kort radiointerview in januari op de vijftiende verjaardag van
Wikipedia, kreeg het Schrijfweek Brussel project wat mediaaandacht.
Hierdoor benaderden verschillende Brusselse bibliotheken ons om
samen te werken. Vanaf de aanvang was de inzet om naar herhaling
toe te werken en inmiddels is er interesse vanuit de provincie Vlaams
Brabant voor eenzelfde project.
In 2 weken tijd hebben we 11 schrijfmomenten op 6 locaties gehad,

met wisselend succes. We hebben een paar dozijn nieuwe mensen

Op 16 april was de halfjaarlijkse

op Wikipedia leren schrijven en een aantal is al uitgegroeid tot
regelmatig schrijver die het stadium beginner al voorbij zijn. Afgaande

Algemene Ledenvergadering van
Wikimedia Nederland. Dit keer met

op de Gendergap info die Just For The Record ons gaf, hebben we
zeer goed gescoord op het aantrekken van vrouwelijke schrijvers,

een traktatie vanwege het 10jarig
bestaan van Wikimedia Nederland.

maar minder op het schrijven over vrouwen.

In totaal 25 aanwezigen luisterden
naar een presentatie van Kirsten

Tijdens de dubbele schrijfweek schreven 70 vrijwilligers meer dan
300 nieuwe Nederlandstalige lemma's, en daarbovenop meer dan
100 artikelen in 12 andere talen. Met meerdere persberichten heeft
ook de media de schrijfweek goed gecoverd.
Veel dank aan Romaine, Taketa de mensen van de Brusselse
bibliotheken, DerekvG, SPQRobin, Effeietsanders en Andre Engels,
Geertivp en MADe voor hun inzet tijdens deze geslaagde
schrijfweken! Groeten uit Etterbeek, SvenDK
Foto: Schrijfweek Brussel@Muntpunt, Afernand74, CCBYSA 4.0
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Wagenaar over community
management en aansluitend werd
het Jaarverslag 2015 besproken en
goedgekeurd. Vervolgens is de
concept strategie WMNL 2016 
2020 besproken en was er tijd om
gezamenlijk te praten over
internationale ontwikkelingen
binnen Wikimedia.
Foto: ALV 16 april 2016, DDJJ, CC
BYSA 4.0

