
Bibliothecarissen helpen mee Wikipedia 

betrouwbaar te houden. Doe je mee? 

#1lib1Ref 

 

Beste bibliothecaris,  

Wil jij jouw expertise inzetten om betrouwbare informatie beschikbaar te stellen aan een breed 
publiek? Doe dan mee met de wereldwijde actie #1Lib1Ref en voeg de 
komende weken (tenminste) één bronvermelding aan een Wikipedia-
artikel.  

80% van alle Nederlanders gebruikt Wikipedia, jij waarschijnlijk ook. In 
de bibliotheeksector hechten we groot belang aan de betrouwbaarheid 
van informatie. Goede bronverwijzingen helpen daar enorm bij.  

Daarom organiseert Wikipedia net als voorgaande jaren van 15 januari 
t/m 3 februari 2018 One Librarian, One Reference (#1Lib1Ref).  

OK, ik doe mee! Hoe voeg ik een bronvermelding toe?  

1) Als je dit nog niet hebt: maak een Wikipedia-account aan. Log daarna in met je account. 

2) Ga naar de pagina Artikel mist referentie, kies een maand, kies een artikel waar je iets mee 

hebt. 

 

 

 

 

 

 

https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/1Lib1Ref
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal:Aanmelden&returnto=Hoofdpagina&type=signup
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Wikipedia:Artikel_mist_referentie


3) Zoek in de tekst van je artikel a.d.h.v. de achtervoegsels "[bron?]" naar een bewering waarvoor 

een bronvermelding gevraagd wordt. 

 

4) Zoek één of meerdere betrouwbare bronnen voor deze bewering. Dat kunnen papieren 

publicaties zijn, maar ook internetbronnen. Soms zal je die snel kunnen vinden, soms niet. Wees 

praktisch, besteed er geen uren aan, er is zeer veel laaghangend fruit dat op bronvermelding hangt 

te wachten. Kies indien nodig een ander artikel uit de lijst bij 2). 

5) Klik in jouw geselecteerde artikel bovenaan op 'Brontekst bewerken' . Je ziet dan de broncode 

van het artikel. 



6) Zoek naar het stukje code "{{Bron?||yyyy|mm|dd}}" 

 

7) Vervang dit stukje code door de bronvermelding die je in stap 4 opgezocht hebt. Dit doe je door 

<ref>Bronvermelding</ref> in te voegen. Kijk hier hoe Marieke van Delft dat gedaan heeft voor 

het artikel Guernica (schilderij).  

 

Tip: check hoe dat bij al bestaande bronvermeldingen in het artikel waar je aan werkt gedaan is, 

beter goed gejat dan slecht verzonnen! Of lees de uitgebreidere uitleg van Wikipedia zelf. 

 

  

  

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Guernica_%28schilderij%29&diff=prev&oldid=45758044
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Mvandelft
https://nl.wikipedia.org/wiki/Guernica_%28schilderij%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Help:Referenties_en_voetnoten#Aanbevolen_methode


8) Geef in het veld 'Samenvatting' (onderaan) een korte beschrijving van je toevoeging, en 

vermeld de hashtag #1Lib1Ref. Dan wordt je bijdrage vanzelf meegeteld in de statistieken van de 

actie. 

9) Klik onderaan op 'Toon bewerking ter controle', maak indien nodig aanpassingen aan je 

bronvermelding. 

10) Helemaal tevreden met je bronvermelding? Klik dan op 'Wijzigingen opslaan'. Daarmee wordt 

je referentie voor iedereen zichtbaar. 

 

http://tools.wmflabs.org/hashtags/search/1lib1ref?lang=nl


Gefeliciteerd met je eerste bronvermelding!  

Je hebt nu je eerste bronvermelding toegevoegd. Dat vinden de 13 miljoen Nederlandse lezers van 

Wikipedia fijn! 

Wat kun je nu verder doen? 

Heb je de smaak te pakken?  

 Aarzel dan vooral niet om stap 2 t/m 10 te herhalen. Dat mag natuurlijk ook gewoon na 3 

februari. 

 Stuur deze handleiding door naar collega’s binnen je (bibliotheek)netwerk, op die manier 

kunnen zij zien hoe zij zelf een bronvermelding kunnen toevoegen.  

 Roep je relaties & vrienden via social media op om ook mee te doen (hashtag #1Lib1Ref). 
De actie staat ook open voor niet-bibliotheekmedewerkers. Daarbij kun je naar deze 

handleiding verwijzen, de URL is 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handleiding_1Lib1Ref_Nederlands.pdf   

 

Hartelijk dank! 

De lezers van Wikipedia en ik willen je graag hartelijk bedanken, dankzij jou is het meest 

gebruikte naslagwerk van Nederland nét weer een stukje beter geworden! 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handleiding_1Lib1Ref_Nederlands.pdf

