
Persbericht

Rotterdam, april 2020

Linux Presentation Day is een gratis,
internationaal evenement waar je kennis kunt
maken met het vrije besturingssysteem
GNU/Linux.

Kom met je hoofd uit de wolken!

Meer dan ooit zijn we aan het video meeten. Zo blijven we ook tijdens deze corona-
crisis met elkaar in contact. Er is een grote hoeveelheid video conferencing 
software beschikbaar. Maar vraag je je wel eens af wat die software precies doet met
jouw (video)data? En weet je ook waar die software draait? – Uh... in de cloud, toch?

Juist nu is het de tijd om eens stil te staan bij de software die jij op je computer gebruikt en
de diensten die je afneemt uit de cloud. Besef dat die cloud niets anders is dan een 
immense verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. En die computers worden
beheerd door diverse organisaties. Ken je die organisaties? En vertrouw je ze allemaal?

Uiteindelijk draait het bij het gebruik van producten en diensten om vertrouwen. Als 
producent of dienstverlener kun je dat vertrouwen winnen, onder andere door open en 
transparant te zijn. Die openheid vind je terug bij vrije software, vaak ook open source 
software genoemd. Vrije software is transparant omdat je als het ware onder de motorkap 
kunt kijken hoe het werkt. Voorbeelden van vrije software zijn: de mediaspeler VLC, de 
webbrowser Firefox en het besturingssysteem GNU/Linux.

Tijdens de online editie van Linux Presentation Day gebruiken we de video conferencing 
software Jitsi Meet. Ook dit is vrije software. Het draait bij verschillende organisaties in de 
cloud. Maar het draait ook thuis op de server van één van de medewerkers van Linux 
Presentation Day. Dat kan omdat het vrije software is. Want vrije software mag door 
iedereen vrij gebruikt worden.

Kom met je hoofd uit de wolken en maak kennis met de wereld van vrije software. En in 
het bijzonder: maak kennis met het vrije besturingssysteem GNU/Linux. De online editie 
van Linux Presentation Day vindt plaats op zaterdag 16 mei. Meer informatie vind je op de 
website: www.reuf.nl/lpd.

Contact

Martin de Reuver
010 - 4363227
martin@reuf.nl
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