Beelddonaties, Schrijfwedstrijd, WCN 2016 en nog veel meer....
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

Fotodagen bij de openbare bibliotheek leveren
meer dan 500 foto’s op

Dit jaar startte het project Wikipedia in de Openbare Bibliotheek.
Doel van dit project is om gebruikers en bezoekers van de
openbare bibliotheken uit te dagen om met Wikipedia aan de slag
te gaan. De eerste activiteiten in dit project waren eind april en
begin mei. Bij 5 bibliotheekvestigingen zijn fotodagen
georganiseerd waar mensen werden opgeroepen foto’s van hun
buurt te maken en deze via Commons te delen. Door de
enthousiaste inzet van bibliotheken en vrijwilligers werden deze
fotodagen goed bezocht en hebben ze maar liefst 547 foto’s
opgeleverd.

In deze editie
Fotodagen bij de openbare
bibliotheek leveren meer dan
500 foto’s op
Vrouwen op Wikipedia: op naar
500 nieuwe artikelen!
Nationaal Museum van
Wereldculturen doneert 720
afbeeldingen aan Commons
Schrijfwedstrijd op de
Nederlandstalige Wikipedia
Wikisource
Terugblik: Tresoar Attische
nachten (Noctes Atticae)
Erasmusjaar in Gouda
WCN 2016: Oproep voor
sprekers
Vrijwilligers gezocht voor het
Project Nederland en de wereld

Terugblik: Tresoar Attische
nachten (Noctes Atticae)

Foto: De winnende foto bij de OBA Hagedoornplein toont de markt in
de Van der Pekbuurt, met op de achtergrond het Centraal Station en
centrum van Amsterdam  Thomas van Mens  CCBYSA 4.0

Vrouwen op Wikipedia: op naar 500 nieuwe
artikelen!

Sinds begin 2015 zijn er in het kader van het gendergap project
door ruim 60 deelnemers al 436 nieuwe artikelen geregistreerd op
de resultatenlijst. Daarnaast zijn er 29 artikelen aangevuld en is
met behulp van Wikidata een lijst met zelfportretten van vrouwen

In het kader van de Week van de
Klassieken werd op 14 april een
schrijfmiddag georganiseerd in
Tresoar. Thema van de

gerealiseerd. Help jij ons mee om in 2016 de resultatenlijst op
minimaal 500 artikelen te krijgen? Werk mee vanuit huis en/of
tijdens bijeenkomsten die wij organiseren.
Bijeenkomst Gendergap in Tilburg
Aankomende zaterdag, 4 juni is er een speciale Gendergap
Wikizaterdag gepland waar je van harte welkom bent. De
Nederlandstalige informatie over textiel op Wikipedia is niet erg
uitgebreid en dat willen we veranderen. We starten met het
vertalen van bestaande Wikipedialemma's uit het Frans, Engels
en Duits. De schrijfmiddagen vindt plaats in de bibliotheek van
het TextielMuseum. Klik hieronder voor meer informatie en om in
te schrijven:
Zaterdag 4 juni  Gendergap WikiZaterdag in Tilburg.
Speciale editie in het Textielmuseum

Nationaal Museum van Wereldculturen doneert 720
afbeeldingen aan Commons

Tijdens wetenschappelijke en militaire expedities in de tropen werden
veel voorwerpen verzameld die in Nederlandse collecties terug te
vinden zijn. Er werd ook veel beeldmateriaal verzameld maar niet
zonder krachtinspanning. Kisten vol glasnegatieven én de loodzware
fotoapparaten met statieven werden over bergen en door rivieren
gedragen, met als resultaat een indrukwekkend beeld van de
onderneming.
Veel van deze foto’s zijn ooit geschonken aan het Koninklijk Instituut
voor de Tropen (KIT), en zijn via het Tropenmuseum nu onderdeel
geworden van de Collectie Stichting Nationaal Museum van
Wereldculturen. Een deel van dit materiaal is nu gedigitaliseerd en
opgenomen in Wikimedia Commons. Expedities naar Suriname,
NieuwGuinea en Nederlands Indië vormen het zwaartepunt van deze
deelcollectie. Deze beelden zijn beschikbaar op Commons onder een
CCBYSA 3.0 licentie.

schrijfmiddag was het werk ‘Attische
Nachten’ van de auteur Aulus
Gellius. Deze Romeinse geleerde
schreef eind tweede eeuw een
omvangrijk werk waarin hij allerlei
wetenswaardigheden over literatuur,
taalkunde, filosofie en geschiedenis
verzamelde. Het is het oudst
bewaard gebleven handschrift (ca.
836) van de Noctes Atticae (‘Attische
Nachten). Dit handschrift wordt
binnenkort geüpload naar
Wikimedia Commons.
Foto: LeeuwarenTresoarSessie,
Romaine, CC0

Erasmusjaar in Gouda

In 2015 kreeg de Wikipedia
community de Erasmusprijs
toegekend. In 2016 is het 500 jaar
geleden dat Desiderius Erasmus zijn
Novum Instrumentum publiceerde
en 550 jaar geleden dat hij geboren
is. Reden voor Gouda, de stad waar
Erasmus opgroeide, om dit jaar uit te
roepen tot het Erasmusjaar. Er zijn
veel activiteiten gepland rondom
Erasmus, kijk voor een overzicht op
de Erasmuspagina van VVV Gouda.
Foto: Buste van Erasmus, Gouda,
Gouwenaar  publiek domein

Foto: Een Papua in een prauw met opgestoken zeil, Gijsbert van der
Sande (18631910) was photographer of the 1903 North New Guinea

WCN 2016: Oproep voor sprekers

Expedition, Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen,
Publiek Domein

Schrijfwedstrijd op de Nederlandstalige Wikipedia

Sinds 2004 wordt er jaarlijks een schrijfwedstrijd georganiseerd op de
Nederlandstalige Wikipedia. Het doel is om bewerkers te stimuleren
om nieuwe kwaliteitsartikelen te schrijven voor de encyclopedie:
hoofdprijs is een gouden pen en met dank aan de Vereniging, een
digitale cadeaubon. In het najaar van 2016 zal de wedstrijd weer
worden georganiseerd en de organisatie is op zoek naar juryleden
met kennis van de encyclopedie en gevoel voor de Nederlandse taal.
Zie jij jezelf wel in de jury zitten? Neem dan contact op met Ciell via
ciell

wmnederland.nl.

Wikisource

De Wikimedia Conferentie
Nederland is dit jaar op zaterdag 19
november. Deze jaarlijkse
conferentie behandelt thema’s
waaronder Wikipedia, vrije kennis
en verwante onderwerpen. Het is dé
gelegenheid voor sprekers om het
publiek met hun onderwerp of
project kennis te laten maken. Op dit
moment zijn we bezig met de
invulling van het programma.
Wij nodigen iedereen met een
voorstel voor een presentatie,
workshop of discussie uit om een
voorstel in te dienen. Lees hier meer
over het indienen van voorstellen.
Foto: WCN 2015, Margreet van Dijk,
CCBYSA 4.0

Vrijwilligers gezocht voor het
Project Nederland en de wereld
In de komende nieuwsbrieven laten wij jullie graag kennis maken met
de verschillende Wikimediaprojecten. Ook nieuwtjes onder de
aandacht brengen van andere projecten? Stuur dan een email naar
info@wikimedia.nl. Deze maand: Wikisource.
Wikisource is gestart in 2003. Het project is er op gericht om
bronteksten te digitaliseren en leesbaar/doorzoekbaar te maken.
Inmiddels zijn er op de Nederlandse versie 5.435 bronnen terug te
vinden. Het is een verzamelplaats voor bronteksten in verschillende
talen die ofwel tot het publiek domein behoren, ofwel zijn vrijgegeven

Met het project Nederland en de
wereld wil Wikimedia Nederlandin
Nederland aanwezige kennis en
content vrij beschikbaar maken die
in het bijzonder relevant is voor
mensen in andere delen van de
wereld. We denken hierbij vooral
aan landen waar Nederland door
handel en koloniën historische

onder GFDL licentie.
Benieuwd hoe Wikisource precies werkt? Vrijwilligers uit de
projectgroep Natuur hebben de afgelopen weken hard gewerkt om
het boek Plantenschat op Wikisource te plaatsen. Het boek

banden mee heeft. Wil je een
bijdrage leveren aan dit project en je
inzetten voor project Nederland en
de wereld?

Plantenschat is in 1898 geschreven door Frederike van Uildriks en

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die

Vitus Bruinsma. In Plantenschat wordt per pagina een in Nederland in

samen een werkgroep vormen en

het wild voorkomende plant beschreven. Van elke plant is een

(met ondersteuning van het kantoor

(paginagrote) afbeelding opgenomen. Er worden 160 planten

van van Wikimedia Nederland) dit

behandeld.

project tot een succes willen maken.

Op zaterdag 11 juni geeft de projectgroep uitleg over het werken met
Wikisource, met als uitgangspunt het boek Plantenschat. Vanaf 13.00
uur kun je terecht met alle vragen over het bewerken van WikiSource
(en natuurlijk ook over andere Wikimedia projecten). Je kunt op elk
niveau instappen: als beginner en als gevorderde. Iedereen kan
deelnemen, ook al is het maar één pagina. Met elkaar kan het boek
dan worden bewerkt, tot het helemaal gecontroleerd is.
Foto: Boek Plantenschat, publiek domein

Wikimedia Nederland
Website | Over Wikimedia Nederland | Projecten | Steun ons |
Contact
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om jezelf af te
melden.

Centraal in het project is een
internationale betrokken
projectgroep. Het project loopt tot
eind 2017. Stuur voor meer
informatie een mail aan info
wikimedia.nl.

