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Wikipedia
René Suiker

In mijn schrijfsels verwijs ik nog wel eens naar Wikipedia. Maar wat is dat nou
eigenlijk? De laatste keer dat ik de verwijzing gebruikte was in mijn artikeltje

over LinkedIn. Zelf gebruik ik Wikipedia met enige regelmaat. En ik beloofde al
dat ik er een keer op terug zou komen, of laten komen, als er nog niet eerder

over geschreven was.

Het kan een kwestie van tijd zijn, maar mij is op dit moment
niets bekend over een eerder artikel over Wikipedia, dus
zelfs als het al geschreven is, kan het mogelijk geen kwaad
dit nog eens te doen. Al is het alleen maar, omdat er waar‐
schijnlijk sinds een eventuele vorige keer al wel wat ge‐
wijzigd zal zijn.

Wat is het?

Het leuke is natuurlijk dat wat ik hier doe feitelijk overbodig
is, maar ik hoop toch wat toegevoegde waarde te kunnen
leveren. Waarom overbodig? Omdat je op Wikipedia alles
over Wikipedia terug kunt vinden.

Wikipedia is een meertalige internet‐encyclopedie (een mooi
woord voor Scrabble, of WordFeud), die door auteurs op vrij‐
willige basis wordt geschreven. Wikipedia wordt gepubli‐
ceerd onder een vrije licentie, zodat de inhoud elders
opnieuw te gebruiken is.
Wat ik dus al die tijd gedaan heb, inhoud van Wikipedia in
mijn artikelen gebruiken, is volslagen legaal.

Wikipedia is opgezet in de vorm van een wiki, hetgeen be‐
tekent dat elke inhoudelijke pagina door iedere bezoeker
bewerkt kan worden. En dat maakt, dat de inhoud van deze
encyclopedie bijzonder actueel kan blijven, maar het maakt
ook, dat het niet altijd correct is wat er staat.

Wikipedia kan gevoelig zijn voor ‘fake news’, maar aan de
andere kant, er zijn heel veel mensen actief op Wikipedia
om de inhoud actueel en correct te houden. Het gebeurt dus
wel eens, dat de inhoud niet klopt, omdat iemand bij een
onderwerp onzin heeft ingevuld, maar dat is vaak van korte
duur, want het wordt snel gecorrigeerd.

Laten we eens gaan kijken

Als je eens wilt kijken, dan ga je naar https://www.wiki‐
pedia.nl/. Je komt dan op onderstaand scherm terecht:

Je kunt hier kiezen of je in het Nederlands verder wilt, of
liever in het Fries, het Limburgs of het Nedersaksisch.
Verder zie je onderaan dat je ook nog verder kunt in andere
talen, of dialecten, want zowel het Fries als het Limburgs is
officieel een (minderheids)taal (bron: Wikipedia).
Gemeenschappelijk hebben ze dat ze voor buitenstaanders
soms moeilijk te volgen zijn.

Als je op de ‘Andere talen’ klikt, dan krijg je een overzicht
van het aantal artikelen per taal te zien, althans, van de
meest populaire (meest uitgewerkte) talen. Wikipedia is be‐
schikbaar in nagenoeg elke taal en als je er een taal bij wilt
hebben, ga gerust je gang. Wikipedia is ook beschikbaar in
het Esperanto, en ook in allerhande talen met andere letters
dan ons eigen schrift.

We zijn als Nederlanders niet misdeeld. Uiteraard zijn er
meer artikelen in het Engels, ongeveer drie keer zoveel,
maar wij staan op de vierde plaats met twee miljoen artike‐
len, achter Duits en Frans, maar nog vóór Spaans (anderhalf
miljoen).

Zoeken

Het is dus een encyclopedie, en je wilt iets opzoeken. In het
midden, onder het logo, zie je een zoekbalk. Daar kun je de
zoekterm invullen, je kunt controleren of je taal goed staat
en dan klik je op het ‘>’ symbool, dat zet het zoeken in
gang. Laten we eens op ‘CompUsers’ zoeken.

Het zoeken in Wikipedia gaat in elk geval een stuk makkelij‐
ker dan in een papieren encyclopedie. Hier is duidelijk
sprake van toegevoegde waarde van de computer en het In‐
ternet. De resultaten zien er zo uit:

Er vallen een paar zaken op. Bij (1) kun je de zoekopdracht
nog aanpassen. Je kunt ook nog aangeven, hoe je eventueel
veel zoekresultaten gesorteerd wilt zien. En je kunt ook nogFiguur 1 ‐ Wikipedia (NL) homepage

Figuur 2 ‐ Zoekresultaten voor ‘CompUsers’
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aangeven, of je in alle artikelen wilt zoeken, of alleen in
specifieke. Het voert te ver om daar nu op in te gaan, maar
misschien een keer in een vervolg.

Bij (2) zie je het zoekresultaat. Althans, er is niet echt een
ruim resultaat, dus wordt je aangeboden om de pagina
‘CompUsers’ aan te maken op Wikipedia. Dat is misschien
helemaal geen gek idee, maar laten we eerst maar eens zor‐
gen dat de vacatures in het bestuur worden ingevuld, want
liever een vereniging zonder Wikipedia, dan een Wikipedia
zonder vereniging. Maar ook dit terzijde.

Er wordt trouwens eerst nog gevraagd of je misschien een
andere zoekterm bedoelde. In dit geval ‘computer’. Dat
woord levert aanmerkelijk meer zoekresultaten op. Wat je
wel ziet is dat je een aantal zoekresultaten kunt krijgen, die
op zich weer linken naar pagina’s, naar artikelen.

Dat is het mooie van Internet en van het World Wide Web,
het gebruik van ‘Hyperlinks’ waardoor informatie aan elkaar
gerelateerd wordt en je van de ene pagina naar de ander
kunt springen.

Het enige zoekresultaat dat we nu hadden, de verwijzing
naar de Hobby Computer Club, zoals aangegeven, betreft de
HCC. Je ziet dus een stukje tekst uit het artikel bij de zoek‐
resultaten, maar als je het hele artikel wilt lezen moet je op
de titel klikken. Trouwens, als je met de muis over de titel
gaat, dan zie je een blokje opkomen over de HCC, met in dit
geval een eeuwenoud logo, nog uit de tijd van de oprichting
denk ik.

Bij (3) zie je een overzicht van zoekresultaten uit de Engelse
Wikipedia en bij (4) zie je nog wat andere links over Wiki‐
pedia in het algemeen.

Klik je op de link ‘Hobby Computer Club’, dan kom je op de
Wikipedia pagina van de HCC terecht en deze bevat een
schat aan informatie.

In de uitsnede niet, maar op deze pagina zelf, kom je wel
verwijzingen naar CompUsers tegen. De pagina’s zijn binnen
Wiki allemaal op dezelfde manier opgezet.

Je hebt een titel bij (1), een stukje samenvatting als er een
gerelateerde vereniging of bedrijf is, met logo, website en
nog wat aanverwante onderwerpen. Bij (3) zie je een in‐
houdsopgave van het artikel. De inhoudsopgave bevat ook
hyperlinks, zodat je via de inhoudsopgave direct naar de
juiste paragraaf kunt springen.

Het feitelijke artikel begint bij (4). Je ziet hier ook dat je de
tekst kunt bewerken. Zodra je op ‘bewerken’ klikt krijg je
een melding te zien, met wat richtlijnen voor het bewerken.
Men geeft er de voorkeur aan, dat je je eerst registreert en
inlogt, alvorens te wijzigen, maar het hoeft niet. Doe je dat

niet, dan wordt de wijziging vastgelegd met je IP‐adres. In‐
schrijven als auteur is overigens ook gratis. Je kunt trouwens
‘bewerken’ en ‘brontekst bewerken’ kiezen.
Op beide manieren kun je de inhoud bewerken, alleen zijn
de beschikbare middelen enigszins verschillend. De moge‐
lijkheid tot bewerken bestaat per paragraaf (zoals aangeduid
via de inhoudsopgave).

In de tekst zie je regelmatig stukjes in het blauw, in plaats
van in het zwart. Of misschien in een andere kleur, maar in
zijn algemeenheid is de tekst doorspekt met hyperlinks. En
hierin onderscheidt de online encyclopedie zich dus van de
papieren versie. In de papieren versie staan soms ook door‐
verwijzingen, maar dan moet je de andere bundel pakken.

Hier kun je gewoon klikken en dan kom je op de nieuwe pa‐
gina terecht. Ik klik meestal met rechts en open in een nieuw
tabblad, maar dat is mijn keuze. Mijn vrouw doet dat bij‐
voorbeeld nooit, omdat ze vindt dat het te veel vensters
opent en ze zo het overzicht kwijt raakt. U moet het vooral
zelf weten; voor beide wijzen van aanpak is iets te zeggen.

Bij (5) vallen (ten minste) twee zaken op:

A.Er staat in superscript een noot ‘wanneer?’.
B. Er staat in superscript een ‘1’ bij HCC

Bij A, als je op de link klikt, kom je op een pagina die uitlegt
dat je in Wikipedia niet met relatieve tijdsaanduiding moet
werken.

De gemiddelde lezer heeft geen idee wanneer het artikel
geschreven is, maar als op de pagina staat dat u morgen
gratis ijs kunt halen, is de kans klein dat u ook de dag na het
lezen ergens gratis ijs kunt halen. Dus is het niet de bedoe‐
ling vage termen als ‘enkele jaren’ op te nemen, of zaken
zoals ‘morgen’ of ‘gisteren’.

De ‘1’ bij HCC verwijst naar een paginavoetnoot. Onderaan
de pagina’s staan vaak bronnen, noten en/of referenties.

Zoals u ziet: bron 1 verwijst naar de vereniging HCC en
noemt de inschrijving in het handelsregister. Bij 3 ziet u de
verwijzing naar CompUsers. Als u daar dan op klikt, komt u
terecht op de website van CompUsers (www.compusers.nl).
En daar vindt u weer het laatste nieuws over onze activitei‐
ten. Handig om in de gaten te houden, want als we iets or‐
ganiseren, staan de laatste aanpassingen altijd op onze
website.

En verder is er op onze website ook altijd wel iets te verbe‐
teren.Daar kan ik dan een vervolgverhaaltje over schrijven.

Figuur 3 ‐ Pagina Hobby Computer Club
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