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DeNederlanders
achterwikipedia
Ë

wieschreven
de350.000artikelen
opde
Nederlandse
versie
vandeencyclopedie?

DIGITAAL

Hler zlfn de
Wl kl pedlanen
'S WERELDS
ENCYCLOPEDIE
TELT
AL
GROOTSTE
NEDERLANDSÏALIGE
BIJNA35O.OOO
ARÏIKELEN
Mabel probeerdeer haarimago te zuiveren,maarop
rr. Wikipedia heeft niemandhet laatstewoord. Wie
zljn de Nederlandersen Vlamingendie meewerken aande groei van dezeonline-allesweter?
EmilyGordts
Foto'sKarolAntas

EmmaWijnmaalen

lrTl
Harcn
Scholier
Wikipediaan
sinds2006,
7 uurperweek

r Expertise:
bestdjdtvandalisme
opWikipedia
in hetjournaal
r Hoorde
overvandalisme
doorscholierenenwildedaargraagiets
tegendoen.HaargebruikersnaamopWikipedia
is'Emmefie',naarhetliedjeEmmavan
HotChocolate

dennietvanzijn woordenafblijven.Enmaar
wijzigen,en maarklooien.'Ze verpestten
mijn werklT-evoegden
ruistoeaanverhalen
oe eenswat met je ken- die ik uiterstzorgwldig enhelderhadopgenis, zei de enewijze man schleven.'Nee,Kok kon de interactieniet
tegen de andere.Etaleer waarderen.
Al dat gezeur
overhuisregels,
en
moderatoren
diehemzoopde
watje weetopWikipedia.Nounou,dacht dieverdraaide
AlbertKok (67),emeritushoogleraar
fy- huidzaten.'Ik hadhetgevoeldatzemij niet
't
psychologie, zal allemaal serieusnamen.Dit is mijn vakgebied.
siologische
Daar
wel. Maar een vriend drong aan Zo hebrfrhetbijhetrechte
eind.'
kwamhetdatKok in november
vorigjaar
zijn eersteartikel op nl.wikipedia.org Mentaliteit
zette.'Ikdefinieerde
eenpaarpsychologi- Gelukkigkon de anderewijze man,Dolph
(70),hemer vanovertuigendat
schetermen.Daarnaschreefik nog enkele Kohnstamm
andereartikelen, over de geesten de herse- heteenkwestievantijd was.F,enkwestievan
nen.' En toen, tien dagenlater, hield hij het wennenook.En inderdaad,
toenKok heteen
'Het lijkt mij helemaal niets
- uit eigenbevoor gezien.
tijdjelateropnieuwprobeerde
mij,'
voor
e-mailde hij naar zijn wiend. weging,want hij kon het toch niet laten'Echt, ik stopermee.'
merkÍehijdathijeenstukbetertegen
deWiki
Die andere
Wikipedianen,
hè.Tnkon- wayof lifekon. 'Hetis eenmentaliteit.Wiki-

Wiki-vocabulaire hetomdetails
Blol*eren Moderatorcn
kunnen
vangeBeveilÍgpn
Moderatoren debewerkingsrechten
kunneneenartikeltijde- bruikers
tijdelijkof definitief
lijk onwerkbaar
maken
afuemen
tegente
fgengeihrii Jezelfofje bedrijf
omvandalisme
gaan
beschdjven
in eenartikel
Bewe*ingsoodogTwee IRGInternetRelayChat,chatprogrcmma
gebruikers
diehunmewaarWikipedianen
elningsverschil
overeenar- kaartrefÍen
omzowelon-topic
vaakgaat (overWikipedia)
alsoff-topic
tikeluitvechten;
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(allesdaaÉuiten)
te kletsen
l$iederscholierPuberdievanaf
deschoolcomputer
artikelenbeschadigt
LinkspamHetplaatsen
van
overbodige
linksnaarexterne
websites,
vaakomhetbezoek
aandiesiteste verhogen
ilod Aftortingvoormoderator,
eengebruiker
metextrabevoegdheden

O M S L A G A R TKI E L D I GI T A A L
JelleZijlstra(151
Oegstgeest
Scholier
r Wikipediaan
sinds2004,
15uurperweek
zoogdieren
r Expertise:
r KwamviaGoogle
opWikipevoegde
eenartikel
diaterecht,
toe,
overeenvenvant
ondenrerp
druKeop'Pagina
opslaan'
en
hadhetwikivirus
te pakken.
inmiddels
2.250arSchreef
tikelen
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TeunSpaansÍ531
DenHaag
lT'er
r Wikipediaan
sinds2002,
2 à 8 uurperweek
(foto'svan)planten
r Expertise:
pertoeval
r Kwam
opWikipedia
terechtenvoegde
uitnieuwsgierigheid
wattoe.Toenbleekdat
hetwerKe,ginghijschrijven
over
planten
wiskunde,
deBijbel,
en
geschiedenis

pediais eenuniek experiment.'Elke ochtend,
van negentot elf, werkt Kok aanWikipedia.
Hij heeft inmiddels zo'n honderd artikelen
op zijn gebruikersnaamstaan,en stelde wel
zestig schitterendefoto's en illushaties van
vissen,haaienen andereonderwaterbeestjes
- diepzeeduikenis zijn grote passie- rech'Ik
tenvrij beschikbaarop de site. vind het nu
ontzettendleuk om als doorgeefluik van kennis te fungeren.'
ïlja, aan Wikipedia moet je lvennen,en
dat geldt niet alleen voor deze ene erudiet.
Transparanterkan nauwelijks: alles wat je
met dezeencyclopediedoet, wordt opgeslagen. Boven elk artikel staan standaardvier
'artikel', 'overleg', 'bewerk' en
tabbladen:
'geschiedenis'.In 'artikel' staat de meest

recenteversievanhet stuk.In 'ovetleg'
bijvoorbeeldmet
kun je discussiëren,
iemanddie jouw wijzigingmaarblijft

PovpushingDeeigenmening schrijveraandachtwiltrekken.artikelenis gewijzigd
(pointof vierl steedsweerdoor- ff deschrijvervan
zo'nbedcht fUikibrcakEenpauzenemen
(vaneenpaarweken
of een
opoverlegpa- (doetdatsomsalssokpop)
drukken(meestal
gina'senandereplatforms
paarmaanden)
in hetbijdragen
moedbin- UandaalGebruikerdie
willigniet-encyclopedische, aandeencyclopedie
nenWikipedia)
die(te)veel
Wikihdh lemand
activiteiten
ontSokpoplemanddiezichachter destructieve
plooit
tijd dooÈrengtmetbijdragen
meerdereidentiteitenverschuilt
metalsdoelzijnstandpunt
door Voldiist Lijstdieiederegeregi- aanïrVikipedia
gebruikeÍ
kansamen- tlUikipediaan
Ingeschrevenperte drukken.Ooksockpuppet streerde
soondieactiefbijdraag$
aande
bijTrollEenbedcht,bijdrage stellenendieautomatisch
de
houdtwatin degeselecteerde encyclopedie
of bewerkingwaarmee
07. 81
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HayKranení24!
Hilversum
Vormgever
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sinds2005,5à 10
r Wikipediaan
uurperweek
mediaen auteursrecht
r Expertise:
r Weetdankzijeenafstudeerproject
envulde
veeloverPietMondriaan
dat artikelaan.Vindthetmooidat
zo
alfa'sen bèta'soPWikipedia
nauwsamenwerken
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zospannend'
Datmaaktttttikipedia
rcsultaten.
Tastbaru
llevouard:
Florence
Topvrouw

'Wikimedia
kost2mtlioenPeriaar'
Foundation
DeWikimedia
draaiende
houdtWikipedia
!e heeft drie drukte kinderen en een al
Áeven drukke echtgenoot.Toch maakt de
FrangaiseFlorenceDevouard(39) elke dag
tijd voor Wikipedia. Wantwat moet eenmens
'Voor de televisie
andersna een lange dag?
je
hangen.En als moederop zaterdagbelt en
vraagt wat je zoal hebt gedaan,weet je het
niet meer.' Dat is niets voor Devouard.Veel
liever vertelt ze datze dreweek aan eenWikimedia-project werkte. Kijk maar op Wiki'Tastbareresultaten!Dat maakt
pedia,mam.
het projectzo leuk en spannend.'
Devouardis niet zomaaÍ ssn wikiholic.
ln oktober 2006 volgde ze Jimmy Wales,
mede-oprichtervan Wikipedia, op als voorzitter van deWikimedia Foundation.Het bestuur daarvanis verantwoordelijkvoor het
algemeenbeleid van alle projectenwereld'Meer dan Wikipedia' op pagina
wijd (zie
84), hoewel de stichting- zonderwinstoogmerk - helemaalniets te zeggenheeft over de
inhoud.
De Foundationmoet ook aangeld zien te
komen. Heel veel geld is niet nodig om de
projectendraaiendete houden-'zdnzmll'
joen euro per jaar' - want de Wikimedialoonlijst telt slechtstwaalf mensen,vooral
it'ers. Grootstebron van inkomstenzijn de
'We
giften ('Give the gift of knowledge').
zouden ook wel in aanmerkingkomen voor
beurzenen zo, maardaarvoormoet eenvrijORO 7
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saaiepagina'svolschrijwilligerhonderden
venom die beursaante vÍagen.Geenmens
diedatgratiswil doen.'
bijna
Begindit jaar wist de Foundation
1 miljoeneurote vergarentijdenseengrootDatgeldis nietalleen
inzamelactie.
scheepse
vanwebsitesals
nodigom het voortbestaan
'Er is nogzoveelte
garanderen.
Wikipediate
terwereld
doen.Slechtseenmiljardmensen
hebbeninternet.Denk aandie paarmiljard
mensendie nog niet aanWikipediakunnen
komen.Denkaanal die kennisdie nogverstopt zit in armeAziatischeen Afrikaanse
nogheelveeltedoen.'
Wehebben
landen.
projectnaastWikibeloftevolle
Hetmeest
Compediais volgensDevouardWikimedia
dieinmiddelsbijnatwee
mons,eendatabase
miljoen vrij te gebruikenmediabestanden
bevat.'Datishet
(foto's,video's,illusftaties)
enigeprojectwaartaalgeenrol speelt:een
Wikidiefoto'sop deJapanstalige
Japanner
pediazet,kan die ook op WikimediaCommonsplaatsen,zodatalleandereWikipedianenzijnfoto'skunnengebruiken.'
Datjournalistenvanoverdehelewereld
delaatstewekenmoordenbrandschreeuwen
overmanipulatiein Wikipedia,deertDevou'Het lijkt eropdat ze wanhopigop
ardniet.
zoekzijn naarietsom overte schrijven.'De
aandachtbetekentvolgenshaarwel dat bedrijvenen politici in het vervolgtweekeer
voordatzea nhetwijzigen
zullennadenken
'7-ewetennu
datwij hetweten,endus
slaan.
wegenzoekenom
andere
ssmmigen
zullen
deartikelentemaniPuleren.'
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Oscarvan Dillen(491
Rotterdam
componist
Professioneel
en conservatorium-

r Wikipediaan
2004,
sinds
7 uur per week
r Expertise:
bergwanmuziek,
delen,visieWikipedia
r Wasde eerste
voozittervande
WikimeVereniging
dia Nederland.
Meentdat kenniseen
procesis,netalsWikipediazelf

O M S L A G A R T I K E LDIGI T A A L
Wad de Ridder116l
[esselíBelgiël
Scholier
r Wikipediaan
sinds2006,
5 uurperweek
r Expertise:
vandal
ismebestdjding,
fotografie
r Stuitteopeenpaar
flauwepesterijen,
verwijderde
die,enwas
verkocht.
Legtgraag
contactmetbekende
Vlamingen
omrechtenvrijefoto'saante
vragen

terugdraaien
enmetwieje in eenheuse
'bewerkingsoorlog'
bent beland (ne
'Wiki-vocabulaire'
op pagtna80). Het bewerkenzelfdoeje uiteraard
via 'bewerk',en
je
je
daanoorhoef
niet eenste regisfieren.
gebruikerswordthetinternetVananonieme
adreswelopenenblootin 'geschiedenis'
opgenomen.
Dat laatstetabbladwordt door heelwat
mensenvervloekt.Het kanvooreenboelellendezorgen:bij 'geschiedenis'
kaniedereen
zienwie eenartikelheeftbewerkÍ,enwathij
of zij toenveranderde.
Zo werdin augustus
ontdekÍdatprinsFrisoen zijn woulv Mabel
het artikel 'PrincessMabel of Orange-Nassau'in deEngelstalige
Wikipediahaddengeprobeerdte verfraaien.Dat dedenze op 8
januari2006om 10.45uur,vanafeencomputer op PaleisHuis ten Bosch.Nauwelijks
vrjftig minutenlaterwasdedommedaadteruggedraaid,
maardafFrisoenMabelhadden
gepoogdhaarimagoop te hikken - wat de
Rijksvoorlichtingsdienst
eind augustusbevestigde- bhjft zichtbaarzolangWikipedia
bestaat.Ai.
Op dezeonline-encyclopedie
heeft dus
niemandhet laatstewoord.De machtis aan
Janen Alleman;de kennisis vanhet volk,
voor het volk. The wisdomof the crowds,
heetdat.Maarwie is datvolk eigenlijk?Vijftig- tot tachtigduizend
Nederlanders
enVla-

Ronald
Beelaad Í631
Eindhoven
Gepensioneerd
manager
r Wikipediaan
sinds2005,
minstens
20 uurperweek
I Expertise:
woordvoering
envisieWikipedia,
vandalismebestrijding
rZagWikipedla
als
mooieaanvulling
op
zijn vrijwilIigersbaan
bijdeopenbare
blbliotheekenissindsdien
gefascineerd

mingenvoegdentot nutoeietstoeof haalden
ietswegopnl.wikipedia.org.
7-ezijnniet in eenhokjete stoppen
, zegt
RonaldBeelaard,die de woordvoeringvan
WikipediaNederland
opzichheeftgenomen.
'Er bestaatnietzoietsalsdetypische
Wikipediaan.Ze hebbenéénding gemeen:het zijn
allemaalwijwilligers.' De Nederlandstalige
Wikipediatelt ruim 120.000geregisfreerde
gebruikers,maar zekerde helft doet daar
nietsmee.De anderen
zijn nietallemaaleven
actief.'Ik schatdatzo'n vijfhonderdtot duizendmensenwekelijksaanWikipediawerken.'Leeftijd,niveau,achtergrond?Voor
zoverBeelaard
datkaninschatten,ziter
vanalles tussen. Scholieren, workaholics,
gepensioneerden.
Mensendie veelvanweinig,enweinigvanveelweten.Rechts,links,
rechtdoorzee.
Enmeermannendanwouwen,
maarhoede verhoudingen
preciesliggen;is
onduidelijk.
Toevalstreffer
De meesten
kwamentoevalligop Wikipedia
terecht.Dat komt vooraldoordatde siteerg
hoogscoortbij zoekopdrachten
op internet:
'Philips','LindadeMol'
wie 'Balkenende',
of 'PvdA' googlet,vindt Wkipedia steevast
hoog in de zoehesultaten.Deels daarom
hektWikipediaveelmensen.
IVikipediaraadplegen
is éénding,eraan
E L S E V I E2R
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dolopdeskundigen
Gitizendium,

r Wikipediaan
sinds2005.

LarrySange[medeoprichter
vanWikipedia,werdrivaal
f cht tégenWikipediais hij niet. Larry
L Sanger(39)wasimmerseenvandeoprichters,samenmet Jimmy Wales.'Maar
alleswat wij in 2001bekokstoofden,
was
tijdelijk.' En toen wisten ze niet dat hun
projectzo verschrilfte$k groot zou worden.InmiddelsteltWikipediaruim8,2miljoen artikelen.Maar dat zegtnietsoverde
kwaliteit,zegtSanger.
lnzffiz vertrokhrj envierjaarlaterlanceerdehij Citizendium.Zelfde principe:
magiedereenmeeaanen.citizendium.org
schrijven.Maar alleenals ze zich regisfrerenmethunechtenaameneenbiografieop
desiteplaatsen.
Sanger:'Alleenal daardoor
hebben
wij zogoedalsgeenvandalisme.'
plaatstCitizendium- in teDaarnaast
oUllikipedia
genstellingtot Wikipedia - experts op lany SangBn
is arti-elitai/
'Ik
eenvoetstuk. vind Wikipediaexfreem
anti-elitair.Als tweeschrijvershetdaaron- eneenuniversitairdiplomaopzakhebben.
Citizendium,opgericht in november
eenszijn, blijvenze tot in het eindedertijdenkibbelen.OpCitizendiumheeftdegene 2W6, telt nu ruim 2.700artikelen.Sanger
het laatste hooptWikipedia
overvijf tot tienjaarvoormet de meestedeskundigheid
nieuweprojectmoeten bij te sfreven,zowelin populariteitalskwawoord.'Bij Sangers
de moderatoren
minstens25 jaar oud zijn liteit.

MeerdanWikipedia
WikimediaFoundation
(hedroepelendeot8anisafievan
alfe proiec"ten,sinds 2Ut3
WiHionary
llloodenboekin ruim 3flltalen
en dialeeten,sinds2íil0l2
Wikiquote
Verzamelingcitaten in tlOtalen
[ookt{ededandsl,sinds2m3
t{ikibooks
Gratisstudie en algBrneneboekenmetwiie inhoud,sinds2003
Wikisource
Verzamelplek
voor bronteksten
in ruim 50 talen,sinds2003
Wikinews
Nieuwsbrun
in ruim 20talen,
sinds2fil4
WikimediaGommons
GentraalarchieÍvanalle prciecten: rcclrtenwii beelden geluid
trUikispecies
plantenen dhGlassificatievan
rcn in ruimtO talen,sinds2fi)4
Wikiversity
LeeEpmeenschap,
sinds2ÍnG
(nogniet in het Nederlandsl
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FinneBoonen(261
Leiden
lT'er

5 uurperweek
r Expertise:
aardrijkskunde,
vandalismebestrijding
r Hoorde
Wikipedia-oprichter
Jlmmy
Wales
spreken
opeencongres.
Vuldewatgeografischedataaanen
onderhoudt
nuhet
anti-vandalismeprogramma
VandalFighter

merledenals Boris van der Ham (D66) - ze
hebben allemaal door dat \Vikipedia hoog
scoortbij Google,en dat veel mensenWikipedia klakkeloos als bron overnemen.Ze
verfraaien dus graag zelf de inhoud, in de
hoop dat ze rnetwordenteruggefloten.Maar
dat gebeurtover het algemeenwel. De hardstetikken wordenuitgedeelddoor de zogeheten moderatoren,die extra bevoegdheden
hebben om vandalismemakkelijker te besnijden. Zo kunnen ze ongewenstepagina's
definitief verwdderenen kwaadaardigegebruikersblokkeren.De EngelstaligeWikipedia telt ruim duizendmoderatoren;de Nederlandsecircatachtig.
En daar zitten ze dan,die Wikipedianen.
Uren per week brengenze door achterhun
bureau,met eenzoemendecomputerals enig
gezelschap.Gezellig is anders,toch? Fout.
Heel watWikipedianen(vooraljongeren)gevenhun tijd graagop, omdatze alsWikipediaandeeluitmakenvaneenlevendigeconmunity.Zo&aze achterhun beeldschermplaatsnemen,loggentientallenWikipedianenin op
het informele chatkanaalIRC. Daar kletsen
zeoverWikipediaenmeer.Ook op De Kroeg,
een speciale, forumachtige pagina binnen
geTeruglgfefloten
Wikipedia, wordt volop gediscussieerd,
Dat gaatniet altijd goed,zoals de afgelopen stemden gepeild- hoewelsommigenvinden
'gemekkerd'.
weken bleek. Niet alleen Mabel heeft zitten dat daarvooral wordt
Maar de Wikipedia-gemeenschap
is er
knoeien.Bedrijven als Philips, TweedeKa-

meeschrijvenis eenander.SommigeWikipedianen brachten hun eerste wdziging aan
toen ze op een foude stuittenin een artikel.
Dat móestenze corrigeren,uit plichtsbesefof
idealisme.Of gewoonomdatze de verleiding
niet kondenweerstaan
.Ze achtteneenartikel
zo incompleetdat ze zichgenoodzaaktzagen
om het aante vullen. Zo'n lacunein een encyclopediekon niet.Wellicht dedenze het uit
nieuwsgierigheid,want alhaddenze gehoord
dathetkon -kon het ook echt?
Vervolgenszagenze hun wijziging ogenblikkelijk op het schermverschijnen('wikl
is Hawaraansvoor snel).Dat gevoelvergeten
ze nooit meer, zeggenze zetf..Het fransformeerdehen van toevalligevoorbijgangersin
Wikipedianen.Zehanterenvijf regels,die het
karaktervan Wikipedia bepalen.Eén: Wikipedia is een encyclopedie,en geenplatform
voor zelfpromotie (dus schrijf bijvoorbeeld
niet overjezelf). Tïvee:bijdragenmoeteneen
neuftaalstandpuntnasffeven.Drie: deinhoud
is vrij vanrechten,en kan door iedereenworden bewerkt. Vier: wees aardig en beleefd.
Vijf: doe watje wil, zolangje voorgaanderegelsrespecteert.
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KoenvanNieuwenhuizen
í171,
Gruningen
Student
r Wikipediaan
sinds2006,
5 à 10uurperweek
r Expertise:
medicijnen
r Zochtvoorschool
ietsopen
vondeenfoutdiehij meteen
corrigeerde.
Wilgraagartsworden
envindthetleukennuttigominformatie
overmedicijnen
te
veaamelen
entoete
voegen

DolphKohnstamm
í701
Amstedam
Gepensioneerd
hoogleraar
psychologie
r Wikipediaan
sinds2005,
5 à 10uurperw eek
psychologie
r Expertise:
t ZagopWiklpedia
eenrareopmerking
overFritsBolkestein,
haalde
dieweg,enhieldnooit
meeropmetschrijven;
zietzijn
werkaanWikpedia
alseenambachtwaarinhetbijschaven
een
kefunctievervult
belangrij
niet alleen voor virtueel vertier. Bij genoeganimo worden
'Wikimeets' georganiseerdbijeenkomsten voor \Vikipedianen.
Dat kan een barbecuezijn, of een
uitstapje met mensen die samen
aan een bepaald ondenrerp werkten en elkaarin het echt willen leren kennen - een flora- en fauna-

deeerste,
Engelstalige
Wikipedia- opgericht
om alleprojectente sftoomlijnen
en geldin
te zamelen(zie 'Wikimediakost 2 miljoen
perjaar'op pagina82).Sinds2005organiseertde foundationelkjaar eenconferentie,
genaamdWikimania.Die van 2007had in
plaatsin Taipei,Taiwan,enbracht
augustus
honderden
Wkipedianensamen.

excursievoor Wikipedianendie Nupedia
daar vaak over schrijven,bijvoor- DatWikipediazo'n succes
zouworden,hadbeeld.
dendeAmerikaanse
oprichtersvanWikipeHet grensoverschrijdendeka- dia,JimmyWalesen Larry Sanger,
in 2001
rakter van Wikipedia wordt ook nooitkunnendromen.Hunhoopwasgevesvaak genoemdals redenom deel uit tigdopNupedia,
eenonline-encyclopedie
die
te maken van de gemeenschap. in 2000het levenslichtzag.Nupediawerd
Wikipediabestaatinmiddelsin danwel gevoeden geïnspireerd
doorbijdraruim 250 'talen' (waaronder gen van buitenstaanders,
maar het laatste
'reook dialectenalsLimburgs, woordwasaaneenteamhoogopgeleide
Neder-Saksisch
en West- viewers'.Wikipediawerdopgerichtmet de
Vlaams), en die vallen bedoelingdat de Nupedia-reviewers
eruit
allemaalonderde lan- zoudenkunnenputten.Het liep anders:
Nu'chapters' pediaging
delijke
in 2003tenonder,
Wikipediawerd
van de lVikimeeenstandaard
naslagwerk.
dia Foundation.
Het toontmaarweereensaanhoeinterDit overkoepe- netwerkt.Niet hetlaatstewoordvande gelende bedrijf vestigde
orderegeerthetweb,maarhetzelfzonder winst- corrigerend
vermogen
vandemassa.
r
oogmerk
werd in 2003
- twee jaar na

WordookWikipediaan:
rwwdsevien nl/wiki pedia
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