
 

 

 

 
 

 

 

 

Juryrapport Schrijfwedstrijd 2020 
 

Jury: Natuur12, netraaM, Perudotus, Grijz 

Coördinatie: Ciell  



Inleiding 
De Wikipedia schrijfwedstrijd 2020 is alweer de 17e editie van deze schrijfwedstrijd die in 

2004 begonnen is. Ciell heeft dit jaar wederom de organisatie op zich genomen. 

 

Hoewel er naar een vijfkoppige jury gestreefd werd, meldden zich uiteindelijk vier 

Wikipedianen aan voor de jury, te weten Natuur12, Perudotes, netraaM en Grijz, in die 

volgorde. Er werd geen extern jurylid gevonden voor deze editie, wat in voorgaande edities 

soms wel het geval was. Desondanks is besloten om de wedstrijd met deze vierkoppige jury 

doorgang te laten vinden.  

 

Aanvankelijk meldden 33 Wikipedianen zich aan voor de wedstrijd. Daar zaten dit jaar geen 

tweetallen bij. Van deze 33 Wikipedianen trokken zich 5 terug gedurende de looptijd van de 

wedstrijd, en nog 12 deelnemers bleken na afloop niet aan het aangemelde artikel gewerkt 

te hebben, zodat er uiteindelijk 16 artikelen overbleven ter beoordeling van de jury. Van 

deze 16 inzendingen ging het in 10 gevallen om een volledig nieuw artikel en in 6 gevallen 

om een (aanzienlijke) uitbreiding van een reeds bestaand artikel. In totaal waren deze 

bijdragen goed voor een uitbreiding van de encyclopedie van bijna 779 kB. 

 

De beoordelingscriteria waren in de reglementen van de wedstrijd vastgelegd, en luidden als 

volgt: 

1. De inleiding. Deze mag niet te lang zijn maar ook niet te kort, en bevat een 

begrijpelijke en complete definitie van het onderwerp en een kort overzicht van het 

onderwerp. 

2. De indeling of structuur, waaronder de keuze voor kopjes en de alinea-indeling. De 

structuur is overzichtelijk, logisch en/of kent een natuurlijk verloop. Hoofdzaken 

worden van bijzaken onderscheiden. 

3. De inhoud. Bij een goed artikel is de inhoud gewogen, neutraal, relevant ten 

opzichte van het onderwerp en vooral zo compleet mogelijk. De inhoud moet 

voldoende zijn om het onderwerp recht te doen, aan de andere kant niet verder gaan 

dan noodzakelijk is: balans staat voorop. Daarnaast moet de inhoud geen zaken 

bevatten die duidelijk niet encyclopedisch zijn. Afbeeldingen, tabellen, sjablonen 

en/of grafieken worden alleen gebruikt als ze relevant zijn voor de inhoud van het 

artikel. 

4. De stijl. Hieronder vallen leesbaarheid, grammatica, spelling, woordgebruik en 

zinsbouw. Het taalgebruik is zo veel mogelijk doelgroepgericht: het Nederlands is 

toegankelijk voor de belangstellende, niet-gespecialiseerde lezer met een 

gemiddelde algemene ontwikkeling. 

5. De verifieerbaarheid. Controversiële beweringen in een artikel dienen met een 

bronvermelding onderbouwd te worden. De gebruikte bronnen dienen zo veel 

mogelijk van toepassing te zijn op het onderwerp en relevant te zijn voor het 

onderwerp. Een bron dient daarnaast zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Niet het aantal 

bronnen is van doorslag, maar het soort bronnen. Liefst worden zo veel mogelijk 

secundaire i.p.v. primaire bronnen gebruikt. 



Bij een eerste overleg bleken de waarderingen van de verschillende juryleden flink uiteen te 

lopen, maar de nummers 1 en 2 kwamen op dat moment al naar voren. De jury heeft daarna 

een tweede beoordelingsronde gedaan om te kunnen beslissen welk artikel op de derde 

plaats zou komen, waarbij een keuze gemaakt moest worden uit een aantal artikelen die in 

de gedeelde waardering van de jury erg dicht bij elkaar lagen.  

  

 

  



 
(Foto: Patrick Gillespie, CC BY-SA 4.0) 

Juryrapport goud: Baltimore 

(Maryland) 
 

Uitbreiding bestaand artikel met 135.083 bytes 

De gouden pen gaat dit jaar naar PeHa met het artikel Baltimore (Maryland). PeHa 

heeft in dit artikel over de Charm City de nodige tijd en moeite gestopt: hij breidde 

het bestaande artikel van 13.578 bytes uit met meer dan 135.000 bytes. Daarin 

behandelt hij alle facetten van het onderwerp, van de vroege voorgeschiedenis tot 

de geografie, de demografie, sport en religie en zo verder. Geen onderdeel blijft 

onbeschreven en dankzij de duidelijke kopjes kan de in een specifiek onderwerp 

geïnteresseerde lezer snel de informatie vinden die hij zoekt. 

 

Het artikel bevat een hoge informatiedichtheid, maar leest vlot weg door het gebruik 

van korte zinnen. Bovendien zorgen de nodige afbeelding tijdens het lezen voor een 

welkome afwisseling. In het artikel wordt goed gebruik gemaakt van beschikbare 

bronnen en het bronnenapparaat oogt overzichtelijk, met een duidelijk onderscheid 

tussen noten, referenties en bronnen. 

 

Her en der vond de jury nog een schoonheidsfoutje, zoals een syntaxfout in een 

tabel, een ontbrekend paginanummer in de referentie, of een notitie voor de schrijver 

zelf in de lopende tekst. Ondanks deze kleine tekortkomingen scoort het artikel goed 

op alle relevante onderdelen, met voldoende diepgang, een heldere schrijfstijl, een 

duidelijke structuur, goede illustraties en een uitmuntende bronverwijzing. 
 

  



 
(Foto: Toby Hudson, CC BY-SA 3.0) 

Juryrapport zilver: Bloemdieren 

Uitbreiding bestaand artikel met 28.999 bytes 

De zilveren pen gaat dit jaar naar TheBartgry voor zijn artikel over Bloemdieren. De auteur 

heeft een artikel geschreven dat een goed overzicht geeft van het onderwerp. Het omvat 

32.169 bytes. 

Lezers krijgen geen al te zwaar artikel voorgeschoteld, de informatiedichtheid is in orde. 

Ondanks het feit dat het een vertaling betreft, heeft de auteur duidelijk de moeite genomen 

om een eigen signatuur toe te voegen aan het artikel. 

De inleiding kan nog wat verbeterd worden; deze bevat informatie die niet in het artikel 

uitgediept wordt en is daarmee geen goede samenvatting van het artikel. Daar staat 

tegenover dat de structuur van het artikel duidelijk omschreven is, waardoor dit artikel ook 

goed bruikbaar is voor mensen die snel wat over het onderwerp op willen zoeken. Wel had 

het kopje bedreigingen verder aangevuld kunnen worden. De paragraaf is nu vooral beperkt 

tot antropogene bedreigingen, terwijl natuurlijke omstandigheden en vijanden slechts terzijde 

genoemd worden. Met name de relatie tussen afstervende riffen en sedimentatie had verder 

uitgewerkt kunnen worden. 

Het artikel is uitstekend verifieerbaar doordat de auteur ruimschoots gebruik heeft gemaakt 

van recente wetenschappelijke literatuur. Wel is het artikel op sommige punten vrij 

specialistisch geworden, maar relevante wikilinks bieden hier uitkomst. 

De jury is van mening dat TheBartgry een prachtig artikel heeft afgeleverd dat een verrijking 

is voor de encyclopedie en daarmee de zilveren pen toekomt.   



 
(Foto: Stadsarchief Delft, Publiek Domein vanwege ouderdom) 

Juryrapport brons: Indische Instelling 

Nieuw artikel van 16.825 bytes 

De bronzen pen gaat naar AnnikaHendriksen voor het 16635 bytes lange artikel over de 

Indische Instelling. Hoewel dit artikel minder boven de andere artikelen uitsteekt dan de 

winnaars van de gouden en de zilveren pen, mag de auteur tevreden zijn met haar werk.  

Indische instelling is een onderwerp meer in de niche, waar ook minder over bekend is. 

Daarom is het knap dat de auteur in het korte tijdsbestek van de schrijfwedstrijd een goed 

beeld kan geven van het onderwerp. 

Wel is er daardoor nog wat ruimte voor verbetering. De structuur is niet op alle plaatsen 

logisch. Daardoor is het bijvoorbeeld niet duidelijk of de Instelling zich aan de Oude Delft 69 

of 95 bevonden heeft, of misschien van beide locaties gebruik heeft gemaakt. Ook is er nog 

een los eindje over het huidige gebruik van Oude Delft 69. De jury hoopt dat de auteur nog 

tijd kan vinden om deze punten in de toekomst aan te pakken. 

Het artikel is talig in orde, al zijn er wel zinnen die wat soepeler geformuleerd kunnen 

worden en zijn er wat kleine foutjes blijven zitten. Er is voldoende geput uit relevante 

literatuur. Doordat er in de tekst duidelijk en consistent verwezen wordt naar de gebruikte 

literatuur is de verifieerbaarheid dik in orde. 

Ondanks het feit dat er ruimte is voor verbetering, is het artikel van AnnikaHendriksen een 

vrij unieke aanwinst voor Wikipedia. Dit is juist een onderwerp waar de Nederlandstalige 

Wikipedia in uit kan blinken. Derhalve is de bronzen pen dik verdient.  



Opmerkingen bij de andere 

deelnemende artikelen artikelen 

Bountyeilanden 
Uitbreiding bestaand artikel met 84.914 bytes 

Loranchet heeft het summiere artikel over de Bountyeilanden vervangen door een artikel 

van meer dan 85.000 bytes dat door het gebruik van relevante afbeeldingen aantrekkelijk 

oogt.  

 

De schrijfstijl is erg verhalend. Hierdoor staan er veel uitweidingen in die er voor een 

encyclopedisch artikel niet toe doen. De paragraaf over de ontdekking en inbezitname zou, 

zonder verlies van relevant informatie, met de helft kunnen worden ingekort. Ook heeft de 

paragraaf Christendom maar heel zijdelings met het onderwerp te maken, en is dus 

overbodig. Het aantal citaten en de lengte ervan is overdadig. De behandeling van de 

informatie die aan deze citaten ontleend wordt, neigt bovendien naar eigen onderzoek. In de 

lopende tekst staan interwikilinks naar de Engelstalige wikipedia, wat niet gebruikelijk is. 

Tenslotte rammelt bij momenten het taalgebruik enigszins. 

 

Het artikel bevat veel bronnen. Een kleine bibliografie of bronnenlijst apart van de voetnoten 

zou niet hebben misstaan. De bronvermelding is overigens niet volgens de Wikipedia 

conventies. 

 

Het is te merken dat deze bewerker misschien wat minder ervaring heeft met Wikipedia. Met 

wat meer ervaring had de schrijver waarschijnlijk een aantal van de genoemde punten zelf 

weten te voorkomen. De jury wil de schrijver dan ook aanmoedigen meer ervaring op te 

doen met het bijdragen aan de encyclopedie en is benieuwd naar een nieuwe bijdrage van 

zijn hand volgend jaar. Overigens is het ook mogelijk om als tweetal deel te nemen aan de 

wedstrijd, bijvoorbeeld samen met een meer ervaren Wikipediaan.   

 

Degenkrabben 
Uitbreiding bestaand artikel met 62.278 bytes 

B Kimmel heeft met Degenkrabben een grote aanvulling geleverd aan Wikipedia, door dit 

artikel uit te breiden met meer dan 60 kilobytes. Hoewel het onderwerp vrij specialistisch is, 

laten de statistieken zien dat het relatief vaak wordt geraadpleegd. Daarmee heeft de 

deelnemer een relevante onderwerpkeuze gemaakt.  

 

Het artikel oogt vrij compleet en goed gestructureerd. De inleiding bevat alle punten die zij 

hoort te bevatten, het artikel is zeer geschikt om informatie nog eens na te slaan en ook de 

schrijfstijl leest aangenaam. Toch heeft het artikel op basis van enkele dieper liggende 

tekortkomingen geen top 3-notering behaald. Met name het brongebruik vormt de 

achilleshiel van het artikel. 

 



Eén gehanteerde bron verwijst bijvoorbeeld zelf naar het eigen Nederlandse Wikipedia-

artikel en een andere bron is een artikel over een onderzoek uit een open source 

tijdschriftartikel. Het had voor de hand gelegen om het originele onderzoek aan te halen. 

Meerdere aangehaalde bronnen zijn ook verouderd. De auteur lijkt voor dit manco te weinig 

oog gehad te hebben, waardoor er in het artikel weinig aandacht is voor recente 

ontwikkelingen. 

 

Ook de verwijzingen in de tekst zelf zijn minder gestructureerd dan bij enkele andere 

deelnemende artikelen. De plaatsing van een voetnoot oogt soms redelijk arbitrair, 

bijvoorbeeld in de paragrafen “Poten” of “Organen” waar de gehanteerde bron middenin de 

paragraaf staat. Een enkele paragraaf (“Ei”) bevat zelfs helemaal geen bronverwijzing. 

Hierdoor scoort het artikel minder goed op verifieerbaarheid. 

 

Een laatste verbeterpunt is het onderscheid tussen de orde degenkrabben ‘Xiphosura’ en de 

soort degenkrabben (‘Limulidae’). Het onderscheid wordt niet altijd duidelijk en consequent 

gemaakt. In de sectie “Uiterlijke kenmerken” worden bronnen van hogere en lagere orden 

door elkaar gebruikt. Ook onder het kopje “Evolutie” wordt dit onderscheid niet helder 

getrokken. Een cladogram had eveneens niet misstaan.  

 

Deze tekortkomingen in het brongebruik en de verifieerbaarheid hebben de jury er 

uiteindelijk van weerhouden om het artikel een hogere notering toe te kennen.  

 

Een uitgesproken positief punt is het gebruik van afbeeldingen. Het artikel is goed 

geïllustreerd met foto’s en enkele duidelijke schematische weergaven met bijbehorende 

legenda. De jury wenst bovendien haar waardering uit te spreken voor de speciaal voor dit 

artikel aangemaakte afbeeldingen, zoals het diagram van de visuele zintuigen. 

 

Feministische opvattingen over pornografie 
Nieuw artikel van 59.551 bytes 

Met Feministische opvattingen over pornografie krijgt de lezer een langer, vrijwel volledig 

door bewerker Nederlandse Leeuw uit het Engels vertaald artikel voorgeschoteld over de 

opvattingen over pornografie binnen feministische kringen.  

 

Het betreft een artikel dat veel van de valkuilen van het bronartikel uit de Engelse Wikipedia 

overneemt. Zo lijkt de verhaallijn gebaseerd op een betrekkelijk willekeurige verzameling van 

auteurs die vervolgens met elkaar gecombineerd worden tot een verhaal dat enigszins stroef 

uit de voeten komt. Ook de selectie van onderwerpen in de subkopjes oogt ad hoc, met 

paragrafen die slechts uit één of twee zinnen bestaan. Ook dit lijkt een gevolg van de ietwat 

slaafse vertaling van de Engelstalige Wikipedia. Mede daardoor oogt het artikel als een 

verzameling van individuele standpunten in plaats van een overkoepelend encyclopedisch 

artikel. 

 

De vertaling blijft dicht bij het Engelse origineel. Veel paragrafen bestaan uit flinke lappen 

tekst waarin her en der wat Engelse termen onvertaald zijn gebleven, bijvoorbeeld het woord 

consent (toestemming). Naast enkele schrijffoutjes viel de jury op dat een hele passage 

onvertaald is gebleven. 

 



Brongebruik: er is een uitgebreide sectie met voetnoten die stuk voor stuk zijn overgenomen 

uit het Engelse artikel. Enkele referenties vermelden ‘page not found’; de jury twijfelt daarom 

of de bronnen gecontroleerd zijn. De bronnen hebben, zoals vaker op de Engelse Wikipedia, 

de neiging om het onderwerp vooral door een Angelsaksische lens te beschrijven waardoor 

gezichtspunten uit andere culturen ontbreken. 

 

Al met al zijn veel van de tekortkomingen van het Engelse bronartikel terug te vinden in de 

Nederlandse vertaling. Sommige van deze tekortkomingen hadden middels een eigen 

inbreng verholpen of verbeterd kunnen worden. De jury merkt op dat de illustraties – altijd 

een lastig punt bij een dergelijk onderwerp – relevant zijn en een gezicht geven aan de met 

name genoemde activisten en schrijfsters. Enkele van de geplaatste foto’s zijn zelfs door de 

auteur toegevoegd aan het Engelstalige artikel. 

 

Nederlandse Leeuw heeft het zichzelf absoluut niet makkelijk gemaakt door te kiezen voor 

zo een divers onderwerp. Het onderwerp is relevant en interessant genoeg voor opname in 

de nederlandstalige Wikipedia en daaraan heeft hij, met het maken van deze vertaling, een 

prima begin geleverd. Het artikel biedt voldoende handvaten voor uitbreiding, bijvoorbeeld 

over de opvattingen over pornografie binnen het Belgische en Nederlandse feministische 

discours. 

 

Ernst Joachim Förster  
Nieuw artikel van 20.906 bytes 

Friedricheins nam deel aan de schrijfwedstrijd met een biografisch artikel over Ernst 

Joachim Förster. Het artikel lijkt vrij volledig en de structuur in hoofdlijnen op orde. De 

levensbeschrijving van Förster is zeker encyclopediewaardig.  

 

Het artikel bestaat uit een aantal losse componenten, die op zich duidelijk en goed zijn 

geschreven, maar inhoudelijk niet zeer sterk zijn. Zo is de passage over de naam van de 

persoon overvloedig. De beschrijving van de Duitse geschiedenis eveneens, temeer omdat 

niet naar voren komt wat de invloed is van de geschiedkundige ontwikkelingen op de 

levensloop en het werk van Förster. Bovendien is de inhoud van dit te omvangrijke deel 

enkel ontleend aan andere Wikipedia’s. In de inleiding wordt daarnaast gezegd dat Förster 

een aantal kunsthistorische werken heeft geschreven, maar op een enkel citaat na wordt 

hier later in het artikel niet op teruggekomen. Het belang van Förster als kunsthistoricus blijft 

dan ook na het lezen van het artikel een vraag voor de lezer. Wel wordt er uitgebreid 

ingegaan op Försters visie op reisgidsen. 

De verschillende onderdelen van het artikel worden tenslotte niet of nauwelijks onderling aan 

elkaar verbonden. Al met al is het helaas een wat onevenwichtig artikel geworden.   

 

Het taalgebruik in het artikel laat hier en daar ook wat te wensen over. Er worden meerdere 

werkwoordstijden door elkaar heen gebruikt en er zijn ook wat andere schrijf- en taalfouten. 

De geplaatste afbeeldingen zijn dan weer wel pertinent en de lay-out oogt prettig. 

 

Het brongebruik is tenslotte voor verbetering vatbaar. De bronnen, voor zover dat geen 

anderstalige Wikipedia’s zijn, lijken niet inhoudelijk te zijn geraadpleegd.  

 



Hoewel de uitwerking van dit interessante onderwerp voor een aantal verbeteringen vatbaar 

is, is de jury blij met de toevoeging van deze opvallende Duitse duizendpoot aan de 

Nederlandse Wikipedia. 

 

Geschiedenis van Overschie 
Nieuw artikel van 37.900 bytes 

Met het artikel Geschiedenis van Overschie heeft RoBes81 een volledig nieuw artikel van 

ruim 37.000 bytes geschreven over dit onderwerp. Het artikel voert de lezer mee door de 

vroege geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid tot aan het opgaan van de gemeente in 

de stad Rotterdam. 

 

Het artikel bevat voldoende relevante afbeeldingen en ook het bronnenapparaat is fraai 

weergegeven. De jury is bijzonder te spreken over de paragraaf “Nog bestaande 

bezienswaardigheden” die de lezer in staat stelt om zijn eigen weg door de geschiedenis 

van Overschie te bewandelen. 

 

Desalniettemin ziet de jury ruimte voor verbetering. De inleiding is kort en bakent alleen het 

onderwerp af. De jury had graag de hoofdlijnen van het artikel in de inleiding teruggezien. 

Daarnaast verliest de schrijver soms het eigenlijke onderwerp uit het oog: een beschrijving 

van de geschiedenis in plaats van het ambacht zelf. Informatie over de toponymie past 

bijvoorbeeld beter in een artikel over de gemeente, evenals informatie over de ligging. 

 

Ook de structuur van het artikel komt minder goed uit de verf doordat zij hinkt op twee 

gedachten: enerzijds een thematische benadering en anderzijds een verdeling in tijdvakken. 

Daardoor vindt de lezer informatie over bijvoorbeeld de middeleeuwen onder vier 

verschillende kopjes. Een scheiding van het kopje “Oudste geschiedenis” in “Prehistorie en 

Romeinen” en “Middeleeuwen” en het onderbrengen van de informatie uit paragraaf 4–6 

onder dit laatste kopje zou de structuur ten goede komen. 

 

Ook elders in het artikel komt dit spanningsveld terug. Bijvoorbeeld onder de kopjes “Bestuur 

en rechtspraak” en “Middelen van bestaan”. Voor de moderne geschiedenis moet de lezer 

zelfs helemaal in dit laatste thematische kopje zijn. Tenslotte zou de jury een externe link 

naar de webstek van de familie Engelfriet weglaten in een encyclopedisch artikel. 

 

De jury vindt dat RoBes81 een interessant artikel heeft geschreven. Dat het niet hoger 

scoort komt vooral door de onoverzichtelijke structuur en enkele frequente stijl- en 

spellingsfoutjes.  

 

Kathedraal van Évora 
Nieuw artikel van 14.761 bytes 

Kathedraal van Évora is een interessant artikel over een interessant bouwwerk, 

geschreven door BonteKraai. Het onderwerp is goed gekozen voor de schrijfwedstrijd: zo’n 

belangrijk bouwwerk mag op de Nederlandse Wikipedia niet ontbreken. Het is grotendeels 

een vertaling van het Engelstalige Wikipedia-artikel. De jury waardeert het dat de bewerker 

niet alleen vertaald heeft, maar het artikel ook heeft aangevuld met relevante informatie, 

bijvoorbeeld over een restauratieplan voor de kathedraal.  



 

De stijl is prima, de tekst leest erg vlot. Het brongebruik, vooral toeristische informatie, komt 

soms in de tekst naar voren (“de vieringstoren boven de kruising is opvallend”). Daarnaast is 

een beschrijving als "het is een meesterwerk" een subjectieve waardering. Hoewel het niet 

afleidt, zijn zulke omschrijvingen minder passend bij een encyclopedisch artikel.  

 

Enkele opmerkingen over de inhoud: in de inleiding mist een opmerking over de bouwstijl, 

een dergelijk elementair gegeven dat het niet in de inleiding ongenoemd mag blijven. Over 

het algemeen biedt het artikel een goede globale beschouwing van het bouwwerk, met 

voldoende details om de honger naar wetenswaardigheidjes te stillen, maar zonder erin te 

verzanden. De paragraaf “Architectuur” leest wat stroef door het veelvuldige gebruik van 

technische termen. Gelukkig zijn al die termen gelinkt naar relevante artikelen op Wikipedia.  

 

De illustraties zijn goed gekozen en de fotogalerij is hier op z’n plaats. De jury had graag nog 

een afbeelding van de in het artikel beschreven zuidelijke transeptkapel gezien, de nu 

helaas in het artikel mist. De infobox is voor dit artikel zeer op z’n plaats en de afbeelding in 

de infobox complementeert het geheel uitstekend.  

 

Wat betreft het brongebruik vindt de jury het jammer dat de bewerker geen kunsthistorische 

bronnen heeft gebruikt voor aanvullende informatie over de bouw en de plaats van de 

kathedraal in de architectuurgeschiedenis. Doordat de bronnen vooral bestaan uit de 

Engelstalige wikipedia, een reisgids en een handjevol websites krijgt het onderwerp nu 

vooral een toeristische lading en blijven de kunsthistorische aspecten juist onderbelicht. 

 

Dankzij deze bijdrage is de encyclopedie wederom een prachtig geïllustreerd artikel rijker 

over een belangrijke en opvallende Portugese kathedraal. 

 

Kolonie aan de rivier de Swan 
Nieuw artikel van 82.851 bytes 

De jury heeft lang overleg gevoerd over de inzending van Skaldis voor deze schrijfwedstrijd. 

Kolonie aan de rivier de Swan is met een omvang van 82.000 bytes (het equivalent van 

eenentwintig A4’tjes) een lijvige bijdrage aan de competitie. 

 

De jury waardeert het grondige onderzoek dat aan het artikel ten grondslag ligt. De 

verifieerbaarheid is uitstekend, hoewel opvalt dat het artikel wel sterk op één secundaire 

bron (Stratham-Drew) leunt. Het artikel verwijst ook veel naar primaire bronnen, maar deze 

lijken vooral als ondersteuning van passages uit Strathem-Drew te fungeren. De jury is te 

spreken over de verdeling tussen noten en referenties, maar mist wel een kopje 

“Bibliografie”. 

 

Het artikel bevat veel toepasselijke afbeeldingen. De twee afbeeldingen in de paragraaf “De 

verkenning van de rivier de Swan” complementeren de tekst uitstekend en zorgen ervoor dat 

een anders vrij droge beschrijving goed tot zijn recht komt. Ook de tijdslijn aan het einde van 

het artikel vindt de jury een fraaie toevoeging. 

 

Door enkele tekortkomingen in de structuur en de stijl heeft het artikel uiteindelijk geen top 3-

notering weten te bemachtigen. Het grootste manco voor de jury vormde de verhalende 



schrijfstijl die minder goed bij een encyclopedisch artikel past. Door deze insteek krijgt de 

lezer grote lappen tekst per paragraaf voorgeschoteld, waardoor het onderscheid tussen 

hoofd- en bijzaken uit het zicht raakt en het artikel minder geschikt is om iets in na te slaan, 

wat toch de eerste functie van een encyclopedie is. Veelzeggend zijn wat dit betreft kopjes 

als “Lobbying” of “1829 Chaos” die beter bij een beschouwing passen. Het onderverdelen 

van het artikel in meer subkopjes, met functionele titels, zou de structuur zeker ten goede 

zijn gekomen. 

 

Ook vindt de jury het abrupte einde aan het artikel jammer. De jury had graag nog meer 

willen lezen over de sporen van de kolonie (of de afwezigheid daarvan) in het hedendaagse 

Perth. Ook de in de inleiding genoemde ‘Swan Mania’ is opvallend afwezig in de hoofdtekst. 

Hoewel de schrijfstijl door de bank genomen in orde is, viel de jury wel een hoog aantal 

anglicismen op. Dat doet zich bijvoorbeeld al in de titel voor. In het Engels hebben rivieren 

vaak de toevoeging "river" die er in het Nederlands niet is. "Kolonie aan de Swan", of 

misschien zelfs "Swankolonie" was een passender titel geweest. 

 

Hoewel het artikel uiteindelijk geen prijs in de wacht heeft weten te slepen is de jury blij dat 

de encyclopedie een artikel over dit historische onderwerp rijker is. De informatie in het 

artikel lijkt volledig en al met al biedt het artikel een goede kijk in het dagelijkse leven van de 

vroegere kolonie in Australië. 

 

Vilhelmine Møller 
Nieuw artikel van 12.130 bytes 

Dqfn13 schreef een artikel over Vilhelmine Møller, de eerste persoon in de Deense 

geschiedenis die een seksewijziging heeft ondergaan. In de inleiding wordt de nadruk 

gelegd op de seksewijziging van Moller en het belang ervan, maar in de rest van het artikel 

beperkt de schrijver zich eigenlijk tot een levensbeschrijving waarbij veel nadruk op de 

moordzaak komt te liggen. 

 

De stijl is verhalend, waarschijnlijk ingegeven omdat de belangrijkste bron een roman is. Er 

worden veel lange lange zinnen gebruikt, die niet altijd goed lopen en soms zelfs 

grammaticaal incorrect zijn. 

  

Over de inhoud: een van de juryleden schreef dat het hem na het lezen van dit artikel nog 

steeds niet duidelijk was of het om een intersekse persoon gaat of een man. De inleiding lijkt 

het eerste te suggereren, terwijl de tekst er verderop vanuit lijkt te gaan dat het een man met 

een natuurlijke genitale verminking betreft. Een aparte paragraaf over de sekse van deze 

persoon had, gezien de nadruk in de inleiding, niet misstaan.  

 

Over het algemeen vindt de jury dat het artikel het belang van de eerste 

geslachtsverandering in Denemarken te weinig uitgewerkt. 

 

Er zijn geen plaatjes. Het artikel oogt verder overzichtelijk en de biografie lijkt vrij compleet. 

De toevoeging van de infobox is positief. De geraadpleegde bronnen zijn oké, de manier van 

bronverwijzing schiet echter tekort. Over de suggesties van de jury met betrekking tot de 

inhoud: op het internet zijn vrij veel artikelen te vinden (waaronder een Deens artikel met 



104 voetnoten). Er lijkt dus voldoende informatie beschikbaar om het artikel naar een hoger 

plan te tillen. 

 

Dat laat onverlet dat we blij zijn dat Wikipedia er een artikel bij heeft over een 

persoon die ruim een eeuw geleden kampte met problemen die ook tegenwoordig 

nog volop in de publieke belangstelling staan. 

 

Olympische Zomerspelen 1920 
Uitbreiding bestaand artikel met 171.419 bytes 

Met het schrijven van het zeer complete overzichtsartikel over de Olympische 

Zomerspelen 1920 in Antwerpen heeft de deelnemer Geschiedschrijver een voor het 

Nederlandse taalgebied een zeer relevante bijdrage geleverd, waarover de jury lang heeft 

moeten overleggen om tot overeenstemming te komen over de uiteindelijke klassering. In 

het artikel worden systematisch alle aspecten van deze spelen behandeld, van de 

voorbereidingen tot de marketing, resultaten en nalatenschap, en dit alles gestructureerd 

zoals dat gebruikelijk is bij artikelen over Olympische Spelen.  

 

Helaas kwam de jury ook een aantal structurele problemen tegen in het artikel. Zo is het bij 

momenten té gedetailleerd. Er worden af en toe faits divers vermeld die het artikel wel 

leesbaarder maken, maar niet per sé encyclopedischer. Ook is bijvoorbeeld het aantal 

namen in de paragraaf “organisatie” voor de lezer overvloedig. Ondanks de overvloed aan 

details ontbreekt er juist een passage over het feit dat de spelen niet het verwachte 

volksfeest waren door de hoge toegangsprijzen en het slechte weer. Die passage staat wel 

in de oorspronkelijke versie van het artikel van voor de schrijfwedstrijd.    

 

De indruk van overvloed door de gedetailleerdheid wordt bij momenten verder versterkt door 

breedsprakig taalgebruik. Hoewel er geen Vlamingen in de jury zitten, kan zij op meerdere 

plaatsen verouderd taalgebruik vaststellen, die niet voortkomt uit de Belgische variant van 

het standaardnederlands. Ook schemert het Frans van het eindverslag door bepaalde 

zinswendingen in het artikel, zoals bijvoorbeeld het gebruik van het woord “marge”, of een te 

letterlijke vertaling van het Franse werkwoord “retenir”. Beide gevallen doen zich op 

meerdere plaatsen voor. 

 

Het artikel leunt te sterk op een primaire bron, namelijk het eindverslag van de Spelen. Er 

worden in het artikel verder een aantal uitspraken gedaan die niet goed te traceren zijn naar 

een bron, of enigszins anders in de gegeven bron vermeld staan. Tenslotte wil de jury erop 

wijzen dat het feit dat er geen overzichtswerk als bron is gebruikt, maar er gebaseerd op 

verschillende bronnen zelf een synthese is gemaakt, en dat dit op gespannen voet staat met 

de richtlijnen rondom eigen onderzoek. 

 

Ondanks al deze kanttekeningen, concludeert de jury dat het om een prima overzichtsartikel 

gaat, en een zeer goede toevoeging aan Wikipedia. Het kan overwogen worden de 

passages over de verschillende sporten te verplaatsen naar de artikelen over die 

afzonderlijke sporten, die nu slechts lijsten met resultaten zijn. Op dit moment is het geheel 

van artikelen over de Olympische Spelen in 1920  enigszins uit balans, aangezien het 

"hoofdartikel" van een sport op die spelen minder informatie bevat dan het algemene artikel 



over de gehele spelen. Dit valt deze inzending echter niet aan te rekenen en kan eventueel 

na de schrijfwedstrijd nog vereffend worden. 

 

Steenberg (Bambrugge) 
Nieuw artikel van 6.960 bytes 

Geertivp schreef het artikel Steenberg (Bambrugge), een steengroeve in Vlaanderen. Het 

artikel is geschreven in goed Nederlands en het leest als een trein, niet te moeilijk en niet te 

simpel. Het artikel is met net geen 7.000 bytes de kortste inzending van dit jaar. 

 

De structuur is goed, met korte paragrafen waarin steeds een nieuw aspect wordt belicht. 

Over de invulling van de verschillende paragrafen zijn wel wat opmerkingen mogelijk. 

In de inleiding mist een zin over de ontginning en vooral waar de steen voor is gebruikt,  

aspecten die juist de essentie van het artikel zijn. De paragraaf over het ontstaan van de 

steengrond is erg compact en begint direct met enkele geologische termen. Dat maakt het 

artikel minder uitnodigend. De auteur maakt wel goed gebruik van interne wikilinks. 

 

De paragraaf over de huidige situatie (park, sportterrein) is wat kort, maar er is blijkbaar 

geen verband meer met de voormalige functie als steengroeve. De afbeelding van de vijver 

is niet erg instructief en lijkt nogal willekeurig gekozen. 

De zin over het gebruik van de steen in Nederland roept vraagtekens op. Er staat dat de 

steen ook gebruikt is voor de restauratie van gebouwen in Delft, Middelburg en Bergen op 

Zoom, na de Eerste Wereldoorlog. Waarschijnlijk wordt hier de Tweede Wereldoorlog 

bedoeld?  

 

De historische gegevens zijn onderbouwd met een viertal bronnen over de geschiedenis van 

de streek. Er is spaarzaam gebruik gemaakt van referenties; een ruimhartiger gebruik zou 

de verifieerbaarheid verbeteren.  

 

Al met al waardeert de jury de inzet van schrijver Geertivp die weliswaar niet het langste 

artikel heeft afgeleverd, maar de encyclopedie wel verrijkt heeft met een nieuw specialistisch 

artikel.  

 

Sterrenhoop 
Uitbreiding bestaand artikel met 13.374 bytes 

Sterrenhoop  is een uitbreiding van een bestaand artikel door middel van een zorgvuldige 

vertaling van de Engelstalige wikipedia, door Rob1981Netherlands. De jury heeft er 

bijzondere waardering voor dat het beter en makkelijker leest dan het originele artikel en dat 

wetenschappelijke informatie op een begrijpelijke manier wordt gepresenteerd, vooral voor 

leken met een basiskennis van de natuurkunde. Het blijft desalniettemin een vertaling, wat 

het schrijven van het artikel aanmerkelijk eenvoudiger maakt dan de meeste andere 

artikelen die in zijn gediend voor de schrijfwedstrijd, hoewel de deelnemer aan de vertaling 

twee paragrafen heeft toegevoegd die het onderwerp nog wat dichter bij de lezer brengen 

(“Enkele bekende sterrenhopen” en “Telescopische asterismen”). 

 

De inleiding had misschien wat strakker gekund en de inhoudsopgave iets duidelijker, door 

betere kopjes te kiezen.  



 

De illustraties komen vrijwel overeen met de Engelse versie en lijken voldoende, hoewel zij 

met een browserinstelling van 1920x1080 te ver naar beneden doorlopen. Er is een animatie 

toegevoegd over de plaatsbepaling van sterrenhopen, wederom een handreiking naar de 

lezer. 

 

Bij de bronvermelding wordt keurig verwezen naar het Engelse origineel. De auteur had de 

bronnen wat netter neer kunnen zetten, en daarnaast heeft de jury heeft ook enkele 

mankementen gevonden in de bronverwijzing. In de paragraaf ‘Bolvormige sterrenhoop’ 

staat bijvoorbeeld geen enkele referentie. Een overzichtswerk lijkt niet te zijn geraadpleegd 

(wat verklaard kan worden door het feit dat het om een vertaling gaat). Daarentegen vindt de 

lezer wel een verwijzing naar het toch bijzonder specialistisch ogende artikel ‘Anchors for the 

cosmic distance scale: the Cepheids U Sagittarii, CF Cassiopeiae, and CEab Cassiopeiae’.  

 

Aan het einde van het artikel is een verwijzing naar Commons opgenomen en ook het 

sjabloon Navigatie sterren ontbreekt niet.  

 

De jury is van mening dat dit artikel al met al een prima overzicht biedt van het behandelde 

onderwerp. 

 

Pete Tong 
Nieuw artikel van 16.988 bytes 

RetroDancer heeft een artikel van 16.988 bytes over Pete Tong geschreven. Het artikel 

geeft een vrij volledig beeld van de levensloop en carrière van Tong. 

 

Hoewel de biografie best redelijk is, steekt dit artikel niet boven de rest uit. Het is meer een 

gemiddeld artikel dan een inzending voor de schrijfwedstrijd. Dit komt ten dele door de 

gebruikte bronnen. Deze zijn weinig gezaghebbend, zo is er geput uit de sensatiekrant The 

Sun. Ook is een deel van de tekst volledig bronloos, wat schuurt met de richtlijn voor 

artikelen over levende personen. Hetzelfde geldt voor de sectie privéleven. 

 

Het artikel is vrij helder geschreven en kent een thematische indeling. Daardoor is de 

structuur op sommige plekken niet helemaal helder. Ook is de leesbaarheid niet altijd 

voldoende gewaarborgd.  

 

Voorts is er onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wikimedia-software 

biedt. Zo had de discografie overzichtelijker weergegeven kunnen worden met behulp van 

tabellen.  

 

Hoewel er ruimte is voor verbetering, is Wikipedia wel een mooi artikel over een Britse dj 

rijker.  

 

Donald K. Yeomans 
Nieuw artikel van 14.046 bytes 



ReneeWrites heeft een keurige biografie geschreven van de Amerikaanse 

ruimtewetenschapper Donald K. Yeomans. Het artikel is kernachtig, leest aangenaam en 

oogt compleet en goed gestructureerd.  

 

De jury had echter graag meer gelezen over de media-optredens van deze man, waaraan hij 

zijn grotere bekendheid onder het grote publiek te danken heeft. Ook denkt de jury dat het 

de structuur ten goede zou komen als de drie belangrijkste bijdragen van Yeomans aan de 

wetenschap in een aparte paragraaf geplaatst waren. Nu komen zij slechts terug als 

onderdeel van de bespreking van zijn carrière. De inleiding schiet op dit punt ook enigszins 

tekort. Die inleiding noemt vervolgens wel het aantal onderscheidingen van Yeomans. 

Hoewel de belangrijkste in de infobox terugkomen had een volledige opsomming in een 

aparte lijst onderaan het artikel niet misstaan. 

 

Wat betreft het taalgebruik constateert de jury her en der een enkel anglicisme. Bijvoorbeeld 

in ‘Yeomans behaalde zijn Bachelor of Science voor wiskunde aan Middlebury College in 

1964’ (maar ook op andere plekken) wordt de tijdsbepaling achteraan genoemd, wat in het 

Engels een regel is maar in het Nederlands hoogst ongebruikelijk.  

 

Het gebruik van afbeeldingen heeft de jury enigszins verbaasd. De keuze voor een 

Babylonisch kleitablet als enige afbeelding is origineel, maar niet de meest pertinente 

afbeelding op Commons betreffende het onderwerp, zoals bijvoorbeeld afbeeldingen van 

verschillende hemellichamen die door Yeomans bestudeerd zijn. 

 

De bronvermelding is goed. Er wordt gebruik gemaakt van actuele bronnen. Een probleem 

bij biografieën over levende personen is dat er nog geen publicatie is die een overzicht geeft 

van de persoon (zoals bij een levensbericht gebruikelijk is). Daarom neigt het artikel wel 

meer naar een eigen synthese van losse bronnen. 

 

Ondanks deze kanttekeningen is het mooi dat er nu ook een Nederlandstalig artikel is 

verschenen over deze prominente wetenschapper met indrukwekkende staat van dienst. 


