10 AUGUSTUS 2018

WIKI GOES CARIBBEAN
REPRESENTATIE VAN EEN KLEINE GROEP OP EEN
DEMOCRATISCH PLATFORM

MANON VAN DEN BREKEL
TRAVELING CARIBBEAN HERITAGE/KITLV

Inhoud
Inleiding ............................................................................................... 4
1. Aan de slag met de doelgroep ........................................................ 6
1.1 Onlinecursus op de eilanden ...................................................... 6
1.2 Bijeenkomsten in Nederland ...................................................... 7
1.3 Sneeuwbaleffect ......................................................................... 9
2. De Caribische wensenlijst .............................................................. 10
3. De Wiki-democratie........................................................................ 13
3.1 Casus: het n-woord. Tegenreactie van de dominante groep ...... 14
3.2 Casus: satijnsteek. Minderheid moet zich extra bewijzen ......... 16
3.3 Casus: orale geschiedenis .......................................................... 18
4. Aanbevelingen ................................................................................. 22
Bijlagen ................................................................................................ 25

3

Inleiding
Op de Nederlandstalige Wikipedia is relatief weinig geschreven over het Caribisch gedeelte
van ons Koninkrijk. Sandra Rientjes, directeur van Wikimedia Nederland, zocht uit dat er
ongeveer tweeënhalf keer zoveel artikelen over personen uit Estland als over Antilliaanse
personen op de Nederlandstalige Wikipedia staan. 1 Ook is er minder te vinden over de
geschiedenis van de voormalige Nederlandse Antillen dan over de geschiedenis van een
willekeurig land als Estland. 2
Aangezien het Nederlandse Caribisch gebied onderdeel is van ons Koninkrijk en ook een
belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Koninkrijk, is het wenselijk dat er
meer informatie over het Caribisch gebied beschikbaar komt op de Nederlandstalige
Wikipedia. Om de uitbreiding van de informatie op Wikipedia over de Cariben een impuls te
geven, is eind 2017 het project Wiki goes Caribbean bedacht. In dit project hebben UNESCO,
Wikimedia Nederland, het onderzoeksproject Traveling Caribbean Heritage en verschillende
culturele instellingen samengewerkt om mensen te stimuleren om Caribische onderwerpen toe
te voegen op Wikipedia. Iedereen was welkom om mee te doen, maar de wens was ook
nadrukkelijk om specifiek mensen met een Caribische achtergrond aan te trekken. Het project
in deze vorm is in juli 2018 afgesloten en Wikimedia Nederland neemt het vervolgtraject en
de ondersteuning van de Caribische bewerkersgroep op zich.
Het project Wiki goes Caribbean werd via de Nederlandse UNESCO Commissie gefinancierd
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Jaarlijks ontvangt het
Nederlandse Memory of the World Comité een subsidie van €15.000 voor een project op het
gebied van documentair erfgoed. In oktober 2017 is besloten om het geld te besteden aan
Wiki goes Caribbean. 3
De beslissing om dit project op te zetten, vloeide voort uit een eerdere samenwerking tussen
culturele instellingen en Wikimedia Nederland. In 2017 heeft een Wikipedian in Residence
gewerkt bij de Utrechtse universiteitsbibliotheek, bij het Zeeuws Archief in Middelburg en bij
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Met name de ervaring in
Middelburg met het slavenarchief heeft aanleiding gegeven voor het vervolgtraject Wiki goes
Caribbean, vertelt Vincent Wintermans, beleidsmedewerker bij UNESCO en als zodanig
betrokken bij het Memory of the World Comité. In Zeeland waren veel mensen betrokken bij
de slavenhandel, maar er wonen weinig mensen met een Surinaamse of Antilliaanse
achtergrond. Het leggen van een connectie tussen de collectie die aanwezig is in Middelburg
en de afstammelingen van tot slaafgemaakte mensen is niet gemakkelijk, vertelt Wintermans.
Daarom ontstond het idee om niet alleen het materiaal van het archief op Wikipedia te zetten,
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maar om ook een project te starten om mensen die die stukken als een deel van hun erfgoed
en geschiedenis zien, tot Wikipediabewerkers te maken. 4
In 2017 is er een bijeenkomst geweest in Amsterdam om in gesprek te komen met de
Antilliaanse en Surinaamse gemeenschap en om mensen te laten zien hoe gemakkelijk het is
om op Wikipedia aan de slag te gaan. 5 Daaruit voortvloeiend zijn er dit jaar meerdere
bijeenkomsten geweest, onder de vlag van Wiki goes Caribbean. Er zijn vier bijeenkomsten
geweest op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, en vier bij culturele instellingen in
Nederland. In Nederland werden er kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd bij diverse
culturele instellingen. Op de eilanden kwamen mensen samen om een Wikipediacursus te
volgen die via Skype werd gegeven.
Vanuit Wikimedia Nederland waren drie mensen betrokken bij Wiki goes Caribbean:
directeur Sandra Rientjes en Wikipedians in Residence Cyriel Brussen en Daniëlle Jansen.
Vanuit UNESCO was Vincent Wintermans betrokken bij het project. Vanuit het Memory of
the World Comité is Valika Smeulders betrokken geweest bij het project, die tevens werkt
voor het onderzoeksproject Traveling Caribbean Heritage. Ook de drie projectleiders op de
eilanden die binnen dit onderzoeksproject werken, waren betrokken bij Wiki goes Caribbean:
Luc Alofs op Aruba, Liliane de Geus op Bonaire en Rose Mary Allen op Curaçao. De
culturele instellingen die mee hebben gedaan, zijn naast het Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde in Leiden/Universiteitsbibliotheek Leiden, het Wereldmuseum
Rotterdam, het Rijksmuseum 6 in Amsterdam en het Nationaal Archief in Den Haag.
Dit rapport is geschreven om de betrokken partners en de Caribische bewerkersgroep inzicht
te geven in de manier waarop de Wikipediademocratie werkt en inzicht te geven in de
mogelijke obstakels die er zijn voor de Caribische bewerkersgroep. De opdracht voor dit
onderzoek kwam van het capacity building en onderzoeksproject Traveling Caribbean
Heritage en was onderdeel van een stage. De hoofdvraag in dit rapport luidt: wat is er nodig
voor een betere vertegenwoordiging van Caribische onderwerpen op Wikipedia en wat is er
nodig om ervoor te zorgen dat Caribische perspectieven en onderwerpen duurzaam onderdeel
van Wikipedia blijven? Daarnaast was er bij de aanvang van dit onderzoek de wens om te
bekijken welke Caribische onderwerpen belangrijk zijn om toe te voegen aan Wikipedia.
In hoofdstuk 1 wordt eerst gekeken naar het bereik dat Wiki goes Caribbean heeft gehad en
naar de opbouw van de Caribische bewerkersgroep. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2
ingegaan op het verzamelen van belangrijke Caribische onderwerpen. De werking van de
Wikipediademocratie wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan de hand van drie casussen. In
hoofdstuk 4 worden tenslotte twaalf aanbevelingen gedaan die ervoor zouden kunnen zorgen
dat Caribische onderwerpen beter vertegenwoordigd worden op Wikipedia en dat ze ook
duurzaam onderdeel blijven van dit platform.
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1. Aan de slag met de doelgroep
De afgelopen maanden heeft Wiki goes Caribbean vele mensen bereikt, zowel op Aruba,
Bonaire en Curaçao als in Nederland. Er is hard gewerkt om mensen te enthousiasmeren om
Caribische onderwerpen toe te voegen aan Wikipedia. De komende tijd zal moeten blijken in
hoeverre dit is gelukt. Met name in september wordt er nog een flinke impuls gegeven aan het
project. Er is dan een Caribische schrijfmaand op Wikipedia waaraan iedereen kan meedoen.
Ook wordt in september de fotowedstrijd Wiki loves Monuments gehouden, met dit jaar als
thema de Cariben. Verder zullen er schrijfmiddagen worden georganiseerd op de eilanden en
in Nederland.
Sinds de start van het project is er op Wikipedia een projectpagina aangemaakt voor Wiki
goes Caribbean. Op deze pagina is te zien welke artikelen er al zijn geschreven, welke
artikelen nog wenselijk zijn en hier kunnen geïnteresseerden die mee willen doen zich ook
opgeven. Deze pagina is te vinden door naar Wikipedia te gaan en in de zoekbalk ‘WP:WGC’
in te toetsen. De directe link naar de projectpagina is https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:
Wikiproject/Wiki_goes_Caribbean.
1.1 Onlinecursus op de eilanden
Via Skype heeft Wikipedian in Residence Daniëlle Jansen een cursus van vier bijeenkomsten
over Wikipedia gegeven aan deelnemers op Aruba, Bonaire en Curaçao. Later is ook SintEustatius aangesloten. 7 In deze cursus, die in mei plaatsvond, hebben de participanten geleerd
om foto’s te uploaden en artikelen voor Wikipedia te schrijven. Op alle eilanden waren
participanten van verschillende culturele instellingen aanwezig bij de cursus. Op Aruba waren
er zeven participanten, op Bonaire ook zeven en op Curaçao twintig. Het doel van de cursus
was om de deelnemers te trainen zodat ze zelf schrijfmiddagen kunnen begeleiden, te
beginnen in september.
Op Aruba kwamen de deelnemers uit monumentenzorg, van het Historisch Museum en van
Biblioteca Nacional. Ook waren er mensen aanwezig die werken in het onderwijs. Op Bonaire
waren er schrijvers en vertalers aanwezig, en participeerden er mensen van de UNESCOwerkgroep op Bonaire. Ook nam een medewerker van de Universiteit van Curaçao deel aan
de bijeenkomst op Bonaire. Op Curaçao bestond de cursusgroep uit mensen van het Nationaal
Archeologisch Antropologisch Museum Management (NAAM), Museo Kas di Pal’i maishi,
het Nationaal Archief, Monumentenzorg, Fundashon Kas di Kultura, Landhuis Bloemhof en
University of Curaçao. Ook waren er twee PhD-studenten bij.
De cursus op de eilanden heeft ervoor gezorgd dat veel mensen uit de culturele wereld
betrokken zijn geraakt bij het project en plannen maken over wat zij op Wikipedia zouden
willen plaatsen. Op Bonaire bijvoorbeeld zal een docent van de lerarenopleiding haar
studenten stimuleren om stukken die ze voor de geschiedenislessen moeten schrijven, te
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plaatsen op Wikipedia. Ook zijn er plannen op Bonaire om in zowel Papiamento als
Nederlands en Engels te schrijven. De aandachtsgebieden van de mensen die op Wikipedia
willen schrijven, gaan van monumenten tot architectuur en cultuurbeleid. 8
Het was niet eenvoudig om een grote groep mensen bij elkaar te krijgen voor de onlinecursus.
Op alle drie de eilanden speelt namelijk het probleem dat mensen veelal meerdere petten op
hebben en daardoor veel verplichtingen en te weinig tijd hebben. Soms was het moeilijk om
participanten te werven en te motiveren om bij alle vier de bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Rose Mary Allen vertelt dat op Curaçao het knelpunt is dat er veel activiteiten zijn, maar
weinig mensen die de activiteiten kunnen uitvoeren. Daardoor wordt er steeds op dezelfde
mensen een beroep gedaan en gaan dingen niet zo snel. De beperkte menskracht betekent niet
dat dingen niet lukken, maar wel dat het tijd kost. 9
Er zijn tot nu toe nog niet veel artikelen geschreven door de participanten van de cursus. De
verwachting is dat er in september wel veel geschreven zal worden. Dat er nu nog niet zo veel
artikelen zijn toegevoegd aan Wikipedia, kwam deels doordat de cursus werd gegeven in de
vorm van een college waarbij er niet tijdens de cursus geschreven werd door de participanten.
Luc Alofs geeft als feedback dat hij de cursus een volgende keer anders zou inrichten.
Bijvoorbeeld eerst een blok van veertig minuten met uitleg, daarna veertig minuten offline
gaan om te oefenen met de groep, en dan weer samenkomen om te evalueren. Daardoor zou
de cursus iets praktischer worden waarbij de participanten ook direct wat oefening zouden
krijgen. Vanwege de werkdruk op Aruba is het oefenen met Wikipedia buiten de contacturen
van de cursus erg lastig, zegt Alofs. 10 Ook op de andere eilanden had men gehoopt dat de
cursus meer praktisch van aard zou zijn.
Op alle drie de eilanden wil men graag meedoen met de fotowedstrijd Wiki loves Monuments
die in september wordt gehouden. Omdat Aruba voorgaande jaren al mee heeft gedaan, is de
organisatie daar relatief eenvoudig omdat men bekend is met de gang van zaken. Op Bonaire
en Curaçao ligt dat anders, daar heeft men niet eerder meegedaan met de fotowedstrijd.
Omdat de organisatie van de wedstrijd best wat inspanning kost, is het onzeker of het op deze
twee eilanden lukt om in 2018 al mee te doen. Wat wel zeker is, is dat op alle drie de eilanden
in september schrijfbijeenkomsten plaatsvinden.
1.2 Bijeenkomsten in Nederland
In april en mei hebben vier culturele erfgoedinstellingen in Nederland bijeenkomsten
georganiseerd om de aandacht te vestigen op hun Caribische collectie en om mensen aan te
moedigen over Caribische onderwerpen te schrijven op Wikipedia. In totaal woonden
ongeveer 150 mensen de bijeenkomsten bij in het Wereldmuseum Rotterdam, het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden, het Rijksmuseum in Amsterdam en het
Nationaal Archief in Den Haag. In juni was er een extra bijeenkomst in het Nationaal Archief
om deelnemers meer te leren over de technische kant van het bijdragen aan Wikipedia.
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De bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat er drie mensen met een Caribische achtergrond zijn
opgestaan die er samen met Daniëlle Jansen voor willen zorgen dat de Caribische schrijfgroep
in Nederland in goede banen wordt geleid. In september wordt in het Nationaal Archief een
schrijfmiddag georganiseerd, waar mensen samenkomen om over Caribische onderwerpen te
schrijven voor Wikipedia. Vanuit Wikimedia zal in ieder geval tot eind 2018 elke maand een
schrijfmiddag georganiseerd worden.
De verantwoordelijkheid voor de Caribische schrijfgroep komt nu bij Wikimedia te liggen, en
niet meer bij UNESCO. Wikimedia Nederland gaat ervoor zorgen dat op schrijfmiddagen de
catering geregeld wordt, dat reiskosten van bepaalde mensen vergoed worden en dat er
cadeautjes zijn voor sprekers. Sandra Rientjes vertelt dat Daniëlle Jansen in ieder geval tot het
einde van dit jaar bij Wikimedia aan de slag zal zijn om onder andere schrijfbijeenkomsten
voor de Caribische bewerkersgroep te organiseren. Het is de bedoeling dat de Caribische
groep ook de komende jaren in het werkplan van Wikimedia Nederland wordt opgenomen,
mits de werkgroep goed loopt. 11
Het is de bedoeling dat de Caribische schrijfgroep in Nederland iets soortgelijks wordt als de
gender gap groep die inmiddels al een paar jaren bestaat. De gender gap groep bestaat
voornamelijk uit vrouwen, en richt zich erop dat er veel mannelijke onderwerpen op
Wikipedia staan en weinig vrouwelijke onderwerpen. Door meer vrouwelijke onderwerpen
toe te voegen, hoopt de groep tot een evenwichtiger Wikipedia te komen. Wel is er volgens
Sandra Rientjes een belangrijk verschil tussen de gender gap groep en de Caribische groep.
Bij de start van de gender gap groep waren er namelijk al wel een paar vrouwelijke
Wikipediabewerkers, onder wie een aantal heel ervaren en gerespecteerde bewerkers.
Daardoor was er al een kern voor de gender gap groep. Rientjes betwijfelt of er voor de
Caribische werkgroep een soortgelijke kern is. “Ik ben op Wikimedia-bijeenkomsten de
afgelopen zes jaar eigenlijk nooit iemand tegengekomen met een duidelijk Antilliaanse
achtergrond”, vertelt ze. Dat betekent dat de groep helemaal vanaf nul moet beginnen,
waardoor de situatie ontstaat dat mensen van buiten de groep aan de groep moeten uitleggen
wat ze zouden moeten doen. “Dat is gewoon een vervelende situatie en daar moeten we ook
zo snel mogelijk vanaf.” 12
De bijeenkomsten in Nederland hebben tot nu toe nog niet tot de aanmaak van veel artikelen
geleid. De bijeenkomsten waren voornamelijk bedoeld om mensen te enthousiasmeren en niet
om ze direct aan het schrijven te krijgen. De verwachting is dat er vanaf september – wanneer
de schrijfbijeenkomsten starten – meer geschreven zal worden. Wel is er al een klein aantal
artikelen geschreven door mensen die enthousiast zijn geworden over het project. Er zijn
meerdere artikelen over Aruba geschreven, maar ook over Suriname en Sint-Eustatius. 13
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1.3 Sneeuwbaleffect
Wiki goes Caribbean heeft meerdere mensen enthousiast gemaakt die in eerste instantie niet
bij de doelgroep van het project hoorden. Zo is bijvoorbeeld Walter Hellebrand vanuit SintEustatius aangehaakt bij de online Wikipediacursus. Ook was er vanuit Saba interesse om aan
te haken. Verder toonde Cees Klapwijk van het Sportmuseum Suriname interesse in Wiki
goes Caribbean. Luud de Brouwer, projectleider/plaatsvervangend directeur bij het Regionaal
Archief Tilburg heeft laten weten dat in het Regionaal Archief Tilburg een collectie foto’s ligt
van de Fraters van Tilburg die in de Cariben zijn genomen. Er is dus een goede kans dat het
aandachtsgebied van de Caribische schrijfgroep relatief eenvoudig uitgebreid kan worden,
mocht die wens bestaan.
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2. De Caribische wensenlijst
Met de Wikipedia zoekmachine PetScan waren er op 2 augustus 2018 op de Nederlandstalige
Wikipedia 366 artikelen te vinden over Aruba, Bonaire en/of Curaçao. Dat is relatief weinig.
Bij eenzelfde zoektocht naar Wikipedia-artikelen die betrekking hebben op Nederland, gaf
PetScan 13.509 resultaten. Van de drie eilanden was er het meeste geschreven over Curaçao:
175 artikelen met een gemiddelde grootte van 4.752 bytes. Over Aruba waren er 148 artikelen
geschreven, met een gemiddelde grootte van 2.901 bytes. Er waren slechts 43 artikelen die
betrekking hadden op Bonaire, met een gemiddelde grootte van 3.223 bytes. 14 Het aantal
bytes geeft aan hoe groot een artikel is. Hoe meer tekst en hoe meer foto’s, hoe meer bytes het
artikel is. De artikelen over Aruba waren dus gemiddeld genomen het kleinst.
De onderwerpen van de artikelen over de eilanden lopen uiteen. Sommige artikelen gaan over
geografische locaties zoals steden, dorpen, stranden en natuurgebieden. Andere artikelen gaan
over bekende personen die op de eilanden wonen of daar geboren zijn. Maar er zijn ook
artikelen over sportteams, belangrijke gebouwen, belangrijke instellingen en bijzondere
gebeurtenissen.
Om in de gaten te houden of het aantal artikelen over de eilanden groeit, zou met enige
regelmaat op PetScan opgezocht kunnen worden hoeveel artikelen er op dat moment zijn die
betrekking hebben op Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat kan op https://petscan.wmflabs.org/.
Het is belangrijk om in het vakje ‘language’ in te vullen: nl. Dat betekent dat PetScan op de
Nederlandstalige Wikipedia zal kijken. In het vakje ‘project’ staat standaard ‘wikipedia’ en dit
moet zo blijven staan. In het vakje ‘depth’ is het handig om ‘2’ in te vullen. In het vakje
‘categories’ kan óf ‘Aruba’, óf ‘Bonaire’, óf ‘Curaçao’ ingevuld worden. ‘Combination’ kan
blijven zoals het is en in ‘negative categories’ hoeft niks ingevuld te worden. Als de vakken
juist zijn ingevuld, geeft een klik op de knop ‘Do it!’ het resultaat van de zoekopdracht. In
totaal zijn er dus drie zoekopdrachten nodig: één voor Aruba, één voor Bonaire en één voor
Curaçao. Zie hieronder afbeeldingen van die drie zoekopdrachten.
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Omdat een van de doelen van Wiki goes Caribbean is om het aantal Wikipedia-artikelen over
de Cariben te vergroten, is er de wens om een overzicht te maken van Caribische
onderwerpen die op dit moment ontbreken op Wikipedia. Met zo’n overzicht is het niet alleen
mogelijk om in de gaten te houden of er vooruitgang wordt geboekt met het toevoegen van
Caribische onderwerpen, maar zouden Wikipediagebruikers ook geënthousiasmeerd kunnen
worden om over belangrijke Caribische onderwerpen te schrijven.
Bij aanvang van dit onderzoek was de verwachting dat het relatief eenvoudig zou zijn om te
inventariseren welke belangrijke Caribische onderwerpen ontbreken op Wikipedia en om hier
een lijst van te maken. In de praktijk bleek dit echter ingewikkelder te zijn, waardoor er op dit
moment nog geen lijst gemaakt is. Het is wenselijk dat de Caribische groep zelf zo’n
overzicht samenstelt, om ervoor te zorgen dat het overzicht echt Caribisch is. Dat zou de
komende tijd moeten gebeuren. Wel heeft Wikipedian in Residence Daniëlle Jansen alvast per
eiland een beginnend overzicht 15 gemaakt op de Wikipediaprojectpagina van Wiki goes
Caribbean.
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Op de eilanden is men op dit moment met name thematisch bezig. De mensen die hebben
deelgenomen aan de online Wikipediacursus hebben allemaal een eigen interessegebied of
portefeuille zoals kunst, literatuur of monumenten. Volgens projectleider op Aruba Luc Alofs
bestond er onder de deelnemers echter geen behoefte om een lijst met ontbrekende
onderwerpen te maken of om met de lijst van Daniëlle Jansen aan de slag te gaan. Alofs
gelooft dat de participanten als eerste stap zelf iets willen bijdragen aan Wikipedia om
zodoende een eigen ‘succesmoment’ te creëren. Later kan er dan nagedacht worden over een
plan of over beleid. 16
Wel denkt Alofs dat een lijst van belangrijke Caribische onderwerpen die nu nog ontbreken
op Wikipedia van nut kan zijn. Hij zou dan uit willen gaan van de interessegebieden van de
deelnemers, en binnen die gebieden zoeken naar concrete onderwerpen. Rose Mary Allen
sluit zich bij dat standpunt aan. Volgens haar kan zo’n lijst met name van pas komen op
schrijfmiddagen, zodat participanten kunnen zien welke onderwerpen nog beschreven moeten
worden. Haar voorstel is om het verzamelen van belangrijke onderwerpen aan te pakken met
de mensen die hebben geparticipeerd in de online Wikipediacursus. 17
Zowel Wikimedia Nederland als de projectleiders op de eilanden zien wel het nut van het
samenstellen van een overzicht met ontbrekende onderwerpen. Wel moet er ook bij stil
worden gestaan dat een lijst met onderwerpen mensen af kan schrikken. De participanten
hebben tot nu toe nog niet de behoefte gehad om een lijst van ontbrekende onderwerpen op te
stellen en het gevaar bestaat dat mensen zich gedwongen voelen om te schrijven over
onderwerpen waar hun interesse niet ligt. Een lijstje moet mensen niet verhinderen om te
schrijven over dingen die zij leuk en interessant vinden, ook als die niet op de lijst staan.
Als er goed bij stil wordt gestaan dat mensen zich niet gedwongen moeten voelen om over
bepaalde onderwerpen te schrijven, kan een overzicht ook heel stimulerend werken. Het kan
mensen die wel graag willen bijdragen maar niet direct weten waarover ze kunnen schrijven
inspiratie geven. Met name voor de Wikipedia schrijfmaand (september 2018) kan een lijstje
met onderwerpen mensen enthousiasmeren. Wellicht is het nuttig om per eiland tien of
twintig onderwerpen te bedenken die als een soort wensenlijstje gepubliceerd kunnen worden,
in de hoop dat er eind september over die onderwerpen een mooi artikel op Wikipedia staat.
Op Wikipedia zelf is een lijst met algemene onderwerpen 18 die elke Wikipedia eigenlijk zou
moeten hebben. De lijst is met een Westerse blik samengesteld, maar wellicht kan het toch
dienen als inspiratie voor bijvoorbeeld de Papiamentse Wikipedia.
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3. De Wiki-democratie
Wikipedia is een democratisch platform. Dat houdt in dat artikelen geschreven worden door
de gebruikers van Wikipedia en dat diezelfde gebruikers beslissen of een onderwerp
belangrijk genoeg is voor de encyclopedie. Er is geen hiërarchie waarbij een baas of manager
beslist wat er gepubliceerd wordt. Artikelen worden geschreven en aangepast door de
gebruikers, in onderling overleg. Wel zijn er moderatoren op Wikipedia. Deze moderatoren
doen het onderhoud op Wikipedia, ze bestrijden ‘vandalisme’ en verwijderen ongewenste
pagina’s. 19 Onder vandalisme wordt op Wikipedia verstaan dat iemand doelbewust de
kwaliteit van de encyclopedie verlaagt door bijvoorbeeld dingen toe te voegen die niets met
het onderwerp van doen hebben, door zonder overleg of opgave van redenen duidelijk
relevante informatie te verwijderen en door bestanden te plaatsen die aanzetten tot haat,
geweld of jaloezie. 20 Moderatoren kunnen snel reageren door artikelen weg te halen of
gebruikers te blokkeren. In normale discussies over de inhoud van een artikel hebben deze
moderatoren echter niet meer macht en geen grotere stem dan een andere willekeurige
gebruiker. Op 1 augustus 2018 waren er 44 moderatoren op de Nederlandstalige Wikipedia. 21
De twee Wikipedians in Residence die betrokken zijn bij Wiki goes Caribbean zijn twee van
deze moderatoren.
Op Wikipedia draait het om bronnen. Een goed artikel is gebaseerd op meerdere bronnen.
Toch is bronvermelding niet verplicht en er bestaan talloze voorbeelden van artikelen zonder
bronvermelding. Om een artikel geloofwaardiger te maken, is bronvermelding echter wel
wenselijk. Als medegebruikers de inhoud van een artikel in twijfel trekken, zal de schrijver
met bronnen moeten komen. Op Wikipedia zelf is een handleiding te vinden over
bronvermelding. 22
In theorie betekent het democratische karakter van Wikipedia dat iedereen op de wereld
ongeacht zijn of haar achtergrond onderwerpen kan toevoegen aan de encyclopedie, mits er
bronnen zijn om de beweringen in het artikel te staven. In de praktijk blijkt Wikipedia echter
een platform te zijn waar met name witte mannen aan bijdragen. Naar schatting is 89 procent
van de mensen die aan de Nederlandstalige Wikipedia bijdraagt man. Ook is de inschatting
van Wikimedia Nederland dat dit voornamelijk witte mensen zijn. Wereldwijd is een
soortgelijk beeld te zien. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de onderwerpen die
beschreven zijn op Wikipedia. Het overgrote deel van de onderwerpen heeft betrekking op
Europa en Noord-Amerika. 23
In de Wikimediawereld is men zich ervan bewust dat Wikipedia een platform is dat vooral tot
stand komt door de inbreng van Westerse mannen. Op verschillende manieren is hier
19
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aandacht voor en proberen gebruikers hier verandering in te brengen. Tijdens Wikimania, een
jaarlijkse bijeenkomst voor Wikipediabewerkers van over de hele wereld, was er dit jaar
bijvoorbeeld een presentatie met als onderwerp dat gemarginaliseerde groepen als vrouwen en
mensen van kleur relatief weinig bijdragen aan Wikipedia. Volgens de personen die de
presentatie gaven, Anasuya Sengupta, Esra’a Al Shafei en Jason Hudson, worden projecten
waaraan iedereen kan bijdragen – zoals Wikipedia – er vaak van beschuldigd onvriendelijk en
onveilig te zijn voor gemarginaliseerde groepen. 24 Ook wordt er gewerkt aan een ‘Community
toolkit for Greater Diversity’. Dit is een project dat wordt opgezet in India, met als doel om
een toolkit te ontwikkelen voor het werven en behouden van bewerkers uit
ondervertegenwoordigde groepen en om deze toolkit te gebruiken om een
trainingsprogramma voor Wikimedia-bewerkers uit te voeren. De toolkit moet beschikbaar
komen voor alle mensen die gebruik maken van Wikipedia. In november 2018 moet het
project afgrond zijn. 25
De vraag is dus hoe onderwerpen en standpunten van een minderheidsgroep kunnen worden
toegevoegd aan Wikipedia. Ook voor de Caribische werkgroep is dit een relevante vraag. Bij
het toevoegen van standpunten van een gemarginaliseerde groep of onderwerpen die
interessant zijn voor die groep, kan de groep op verschillende moeilijkheden stuiten. Aan de
hand van drie casussen worden in dit hoofdstuk drie mogelijke barrières toegelicht.
3.1 Casus: het n-woord. Tegenreactie van de dominante groep
Tijdens de bijeenkomst in het Rijksmuseum op 18 mei 2018 kaartte iemand in de zaal aan dat
er op Wikipedia een artikel is met de titel ‘neger’ en dat ze schrok van delen van de inhoud
van dit artikel. Met name de stereotype omschrijving in dit artikel – kroeshaar, zwart, dikke
lippen – schokte haar. Omdat het eerder in de bijeenkomst was gegaan over neutraliteit en
kwaliteit op Wikipedia, kaartte zij dit artikel aan in relatie tot deze twee termen:
“Wat is dan kwaliteit op zo’n moment en wat is dan ook neutraliteit? Want wanneer
zoiets, ja, gecontroleerd wordt, dan zal ik het heel anders ervaren dan iemand anders.
En daarom vind ik ook dat diversiteit bij de mensen die het controleren ook heel
belangrijk [is].” 26
In het artikel stond op dat moment een lijst met uiterlijke kenmerken die werden toegedicht
aan mensen die volgens het stuk onder de term ‘neger’ zouden vallen, waaronder dikke
lippen, kroeshaar en een platte en brede neus. Eén van de afbeeldingen bij het artikel was een
racistische sportprent uit de negentiende eeuw, waarop zwarte kinderen in een grote wastobbe
klimmen, met als onderschrift: Last one in ’s a nigger. Zie bijlage 1 voor het artikel 27 zoals
het op 18 mei op Wikipedia stond.

24
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In een gesprek met Sandra Rientjes op 12 juli 2018 blikte ze terug op dit gedeelte van de
bijeenkomst in Amsterdam, waar ze zelf bij aanwezig was. Ze noemt het ‘mega pijnlijk’ hoe
het artikel destijds geschreven was. “Hoe is dit er ooit tussendoor geglipt?”, vraagt ze zich af.
Ze noemt het een ‘eyeopener’. “Iedereen doet zijn best en het zijn allemaal […] mensen, maar
er glippen dingen tussendoor en dat is gewoon niet goed. Dat is niet goed voor de
encyclopedie.” 28
Behalve dat dit voorbeeld aangeeft hoe belangrijk het is dat een heterogene groep mensen
bijdraagt aan Wikipedia in plaats van een homogene groep, liet het vervolgtraject ook zien dat
het toevoegen van een minderheidsperspectief een tegenreactie kan uitlokken van de
meerderheid. In de zaal in Amsterdam zat een Wikipediabewerker die aangaf naar het artikel
te zullen kijken. In de twee weken die daarop volgden, werd het artikel inderdaad volledig
herschreven. Een – relatief kleine – onenigheid tussen Wikipediabewerkers in de twee weken
waarin het stuk werd aangepast, laat zien dat leden van de dominante groep een tegenreactie
kunnen vertonen wanneer een minderheidsperspectief wordt toegevoegd aan een artikel.
De bewerkingsactie begon op 20 mei. Om 23:02 haalde bewerker Ymnes het overgrote deel
van het artikel weg met de reden: ‘alles zonder betrouwbare bronvermelding verwijderd,
inclusief indirecte pov: verwijzen is nog altijd WP:GOO’. Met ‘pov’ wordt ‘point of view’
bedoeld, een term die wordt gebruikt als een artikel niet neutraal is geschreven. ‘WP:GOO’ is
een verwijzing naar de regel dat er geen eigen analyse mag worden gemaakt of conclusie mag
worden getrokken op Wikipedia en dat er geen origineel onderzoek op Wikipedia mag
worden gepubliceerd. Na de bewerking van Ymnes bleven er van de oorspronkelijke 608
woorden 130 over. De racistische sportprent werd verwijderd en ook de stereotype
omschrijvingen werden weggehaald.
In een kleine twee weken tijd werd het artikel volledig herschreven door verschillende
gebruikers. Er werden 46 bewerkingen uitgevoerd na de eerste bewerking van Ymnes op 20
mei. De laatste bewerking was op 2 juni, waarna er een maand lang niks aan het artikel werd
veranderd. Zie bijlage 2 voor het artikel 29 zoals het op 2 juni was na de laatste bewerking van
die dag.
Dat het toevoegen van een minderheidsperspectief een tegenreactie van de meerderheid kan
uitlokken, blijkt uit een korte discussie die plaatsvond tijdens de twee weken waarin het
artikel ‘neger’ werd veranderd. De discussie ging over het gebruik van de woorden ‘witte
Nederlanders’.
Op 22 mei 2018 om 21:37 uur veranderde Wikipediabewerker Hannolans de zinsnede ‘Het
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis beveelt met name witte
Nederlanders aan om het “N-woord” niet meer te gebruiken […]’ in ‘Het Nationaal Instituut
Nederlands Slavernijverleden en erfenis stelt dat het beter is om het “N-woord” niet zomaar te
28
29
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gebruiken […]’. Hij verwijderde dus het gedeelte ‘witte Nederlanders’. Zijn motivering was:
‘bron stelt niet dat ‘witte Nederlanders’ dit niet zouden mogen gebruiken, bron stelt dat de
term ‘witte Nederlander’ ook soms verkeerd kan vallen’.
Op 23 mei 2018 om 10:30 uur schreef bewerker Laurier: ‘er staat wel degelijk in de bron dat
witte Nederlanders de term beter niet kunnen gebruiken. Het woord ‘zomaar’ staat er niet bij.’
Hij voegde de woorden ‘witte Nederlanders’ weer toe en maakte er het volgende van: ‘Het
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis(NiNsee) stelt dat het voor witte
Nederlanders respectvol is om het n-woord niet te gebruiken […]’. Dit is inderdaad hoe het in
de bron wordt gezegd: ‘Het is daarom voor witte Nederlanders respectvol om het n-woord
niet te gebruiken.’ 30
Drie kwartier later, om 11:17 uur, paste Hannolans deze zin weer aan, door ‘witte
Nederlanders’ tussen aanhalingstekens te zetten. Hij schreef: ‘in ieder geval tussen haakjes’ ze
stellen zelf ‘Net als veel ‘blanke’ Nederlanders niet als ‘witte’ aangeduid willen worden.’, niet
heel respectvol van ze om dat danzo [sic] te noemen. Ook volkomen uit de lucht gegrepen
waarom alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit dit woord zouden moeten vermijden
en andere nationaliteiten niet.’ In de bron staat overigens niet dat het iets met nationaliteiten te
maken heeft. Het is een Nederlandse website, en gaat simpelweg over de Nederlandse situatie.
De Caribische schrijfgroep moet zich er dus van bewust zijn dat ze op weerstand kan stuiten
wanneer ze bestaande artikelen wijzigt. Als de nieuwe schrijvers hier niet van op de hoogte
zijn, kan zo’n reactie afschrikken en maken dat mensen niet meer willen bijdragen aan
Wikipedia.
3.2 Casus: satijnsteek. Minderheid moet zich extra bewijzen
Het kan voorkomen dat een minderheidsperspectief niet serieus wordt genomen door de
dominante groep. Dit geldt niet alleen voor het aanpassen en aanvullen van bestaande
Wikipedia-artikelen, maar ook voor het toevoegen van geheel nieuwe onderwerpen. Ook hier
kan de Caribische groep mee te maken krijgen. Sandra Rientjes kent meerdere voorbeelden
van verschillende soorten minderheidsgroepen die op de Nederlandse Wikipedia te maken
hebben (gehad) met dit probleem. “Je ziet al dat er soms problemen zijn als iemand een artikel
aanmaakt over iemand die in Vlaanderen heel erg bekend is en in Nederland absoluut niet”,
geeft ze als voorbeeld. De Nederlandse bewerkersgroep kan daar dan negatief op reageren.
Ook bij de gender gap groep spelen dat soort dingen. Rientjes haalt een ruzie aan over het
artikel ‘satijnsteek’ (een bepaalde borduursteek) dat halverwege 2016 werd aangemaakt op
Wikipedia. Een (mannelijke) Wikipediabewerker vond dat niet encyclopediewaardig. Leden
van de gender gap groep hebben er toen op gewezen dat er wel heel veel artikelen zijn over
allerlei soorten gereedschap. Uiteindelijk is het artikel behouden. 31

30
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Om te begrijpen wat er precies kan gebeuren op Wikipedia wanneer een onderwerp vanuit een
minderheidsgroep wordt toegevoegd en om te analyseren hoe een minderheidsgroep zich kan
wapenen tegen kritiek uit de dominante groep, kijken we in deze paragraaf naar het artikel
‘satijnsteek’. Dit artikel werd aangemaakt op 16 juni 2016 om 00:03 uur door gebruiker
Ellywa. Om 21:46 uur op diezelfde dag heeft ze het artikel aangevuld. Op 17 juni 2016 om
12:32 uur werd het artikel door gebruiker Marrakech op de ‘Te beoordelen pagina’s’ gezet.
Dit is een Wikipediapagina waar Wikipediagebruikers artikelen kunnen nomineren om te
verwijderen, omdat het bijvoorbeeld te commercieel of niet encyclopediewaardig is. Na een
discussie tussen gebruikers die soms dagen of weken kan duren, beslist een moderator of het
artikel kan blijven of niet. De satijnsteek werd op deze pagina gezet door Marrakech, omdat
hij het niet encyclopediewaardig achtte. Hij schreef:
‘Een artikel dat gebaseerd is op inferieure bronnen als bijvoorbeelde ze [sic]
commerciële website (“Opruiming lente- en zomer brei- en haakgarens”) end eze [sic]
borduurblog ‘van Miriam’ kan niet behouden blijven. Wetenschappelijke ‘peerreviewede’ bronnen zijn misschien te veel gevraagd, maar dit is toch echt wel het
andere uiterste. Als er over dit onderwerp geen betrouwbare neutrale bronnen van enig
gezag zijn, leent het zich niet voor een artikel.’ 32
Het artikel over de satijnsteek had op dat moment zes bronnen, uiteenlopend van een boekje
met een ISBN, een YouTube filmpje en verschillende websites. Het artikel 33 is bij dit rapport
opgenomen als bijlage 3. Op de Wikipediapagina ‘Te beoordelen pagina’s’ ontstond een
discussie over het artikel die een aantal dagen duurde. Een van de eerste reacties op het
commentaar van Marrakech kwam van De Wikischim, die erop wijst dat het artikel onder
andere gebaseerd is op een boek met een ISBN. Ook schrijft De Wikischim: ‘Mijn indruk is
verder dat jij vooral van mening bent dat een onderwerp als dit niet in Wikipedia past.’ 34
Ook Wikipediabewerker Ecritures hint op hetzelfde. Ecritures wijst erop dat artikelen als
‘boor’, ‘hamer’, ‘nijptang’ en ‘spijker’ niet eens één bron hebben en desondanks toch
geaccepteerd worden. Zie bijlage 4 voor het artikel 35 over de boor.
Tot en met 27 juni 2016 werd er veel veranderd aan het artikel. Er werden meerdere bronnen
toegevoegd en het artikel werd uitgebreid. In totaal waren er daarna negen bronnen. Zie
bijlage 5 voor het artikel 36 zoals het er op 27 juni 2016 uit zag. Vervolgens is op 11 juli door
een moderator besloten dat het artikel kon blijven. De hele discussie 37 over de satijnsteek is
toegevoegd als bijlage 6.
32
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Het kan de Caribische groep ook overkomen dat de meerderheid niet ziet waarom een
Arubaans/Bonairiaans/Curaçaos onderwerp interessant is. Het is dan belangrijk om met
Wikipedia-argumenten te komen op het gebied van relevantie, zegt Sandra Rientjes:
“Het helpt heel goed als die minderheid wel in Wikipediatermen kan uitleggen
waarom het moet blijven. […] Daar is in feite een heel zakelijk criterium voor: als iets
meer dan twee keer genoemd wordt in een betrouwbare, serieus te nemen bron, is het
relevant voor de encyclopedie. Dus als iets een paar keer in een vakblad is genoemd of
in een degelijke krant – ook een krant op de Antillen.” 38
Volgens haar is het belangrijk om voordat je een artikel schrijft, na te gaan of het onderwerp
voldoet aan de relevatiecriteria van Wikipedia. Het zou goed zijn als je al argumenten hebt
liggen om het artikel te verdedigen, mocht het aangevallen worden. Om te laten zien wat
goede argumenten zijn om een artikel te behouden, pakt ze het artikel over Mariana Franko
erbij. Van deze Antillaanse vrouw is erg weinig bekend, zelfs haar geboortejaar en jaar van
overlijden zijn onbekend. Dat roept al de vraag op of iemand belangrijk genoeg is voor een
artikel. Maar er zijn verschillende argumenten waarom ze tóch een artikel op Wikipedia heeft,
vertelt Rientjes. “Wat […] helpt, is dat er hier verwezen wordt naar een degelijk boek, een
proefschrift van iemand waarin zij wordt genoemd. Wat ook helpt is dat twee andere
Wikipedia’s – de Engelse en de Zweedse – al een artikel over haar hadden.” Volgens Rientjes
is er vaak al veel minder gedoe als een Wikipedia in een andere taal het onderwerp interessant
genoeg vond om op te nemen. 39
Om meer inzicht te krijgen in relevantie op Wikipedia, is het raadzaam om de speciale
Wikipediapagina 40 die gaat over relevantie te raadplegen. Wat daar geschreven staat, is geen
officiële richtlijn of beleid. Het biedt echter wel enige houvast. Ook is er een pagina 41 met
aanwijzingen op het gebied van relevantie voor verschillende onderwerpen. Verder is er een
pagina 42 waarop verschillende Wikipediagebruikers uitleggen wat volgens hen relevatie is.
Het is aan te raden dat (een deel van) de Caribische groep goed op de hoogte is van wat op
Wikipedia gezien wordt als relevantie. Dit voorkomt dat er artikelen geschreven worden over
zaken die niet relevant zijn in Wikipediatermen, en het maakt dat de groep beter kan
onderbouwen waarom een bepaald onderwerp juist wel relevant is. Ook is het aan te raden dat
een ervaren Wikipediagebruiker zich in de discussie mengt wanneer andere
Wikipediagebruikers menen dat een Caribisch onderwerp niet relevant is, zodat de Caribische
groep leert hoe je zo’n discussie kunt voeren op Wikipedia.
3.3 Casus: orale geschiedenis
Een steeds terugkerend thema in zowel de vier bijeenkomsten in Nederland als in de
bijeenkomsten op de eilanden, was orale geschiedenis. Op Wikipedia draait alles om bronnen,
38
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waarbij met name geschreven bronnen hoog worden gewaardeerd. Dit is een typisch westerse
manier van denken. Op de Antillen, maar ook elders ter wereld, is juist een lange traditie van
orale kennisoverdracht. Kan deze kennis ook gebruikt worden op Wikipedia, en hoe dan?
De internationale Wikipediagemeenschap discussieert al langere tijd over het gebruik van
orale bronnen op Wikipedia. Tijdens het eerdergenoemde Wikimania 2018 was er een
bijeenkomst over het gebruik van orale bronnen, getiteld ‘The quotation of oral sources in a
decolonized context’. De presentatie werd gegeven door Bobby Shabangu en Stefanie Kastner
(Goethe Institut). De bijeenkomst ging over verschillende typen kennis, waaronder
‘indigenous knowledge’. Vanwege de regels op Wikipedia omtrent het aanhalen van bronnen,
is veel van dit type kennis op dit moment onbruikbaar voor Wikipedia. Veel Afrikaanse
kennis bijvoorbeeld gaat op deze manier verloren. De bijeenkomst is terug te zien op
YouTube. 43
Een groot voorstander van het gebruik van orale bronnen op Wikipedia is Peter Gallert, die
onder andere betrokken is geweest bij een project in Namibië over orale bronnen. Op 11
augustus 2013, tijdens een eerdere versie van Wikimania, gaf Peter Gallert een presentatie
over het gebruik van orale bronnen in Namibië en over ‘indigenous knowledge’. Ook deze
bijeenkomst is terug te zien op YouTube. 44 In zijn presentatie laat hij onder andere zien dat
orale bronnen op dezelfde manier te verifiëren zijn als geschreven bronnen.
Op de Engelstalige Wikipedia zijn inmiddels enkele artikelen te vinden die mede op basis van
orale bronnen zijn geschreven. Voorbeelden zijn het artikel over Surr 45, Neeliyar
Bhagavathi 46 en Otjinene 47. In Nederland is nooit geprobeerd om een project op te zetten
rondom orale bronnen, volgens Sandra Rientjes. Ze staat er wel voor open om zoiets te
proberen met de Caribische groep, mocht daar behoefte aan zijn. Ze zou zich bijvoorbeeld een
project kunnen voorstellen met als doel om over alle Surinaamse of Antilliaanse plantages een
artikel te schrijven en daarbij ook gebruik te maken van orale geschiedenis. Wel denkt ze dat
het belangrijk is om draagvlak te creëren voordat zo’n project van start zou gaan door de
Wikipediagemeenschap erbij te betrekken. Daar zou een projectpagina voor aangemaakt
kunnen worden, waardoor het eenvoudig wordt om aan de Wikipediagemeenschap te vragen
wat de basisvoorwaarden zouden moeten zijn om orale kennis toe te voegen aan een
Wikipedia-artikel. 48
Behalve het creëren van draagvlak voor het gebruik van orale bronnen, is het volgens Sandra
Rientjes ook belangrijk om erover na te denken hoe deze bronnen uiteindelijk gebruikt
kunnen worden op Wikipedia. Het is op dit moment niet per definitie verboden om orale
43
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bronnen te gebruiken op Wikipedia, en Rientjes denkt dat er een kans bestaat dat orale
bronnen nu ook geaccepteerd zouden worden door de gemeenschap als ze op de juiste manier
worden ingezet. Het hangt dan af van hoe het artikel geschreven is. Als de orale kennis wordt
gepresenteerd als waarheid, is het volgens Rientjes twijfelachtig of het geaccepteerd wordt.
Maar als in het artikel wordt beschreven dat er een bepaald verhaal wordt verteld door
bijvoorbeeld een familie of in een dorp en er wordt verwezen naar een transcriptie of
geluidsopname, wordt het waarschijnlijk wel geaccepteerd. 49
Het is op dit moment al mogelijk om geluidsopnames op Wikimedia Commons te zetten. 50
Als alles auteursrechtelijk in orde is, kunnen mensen nu dus al orale kennis toevoegen aan
Wikipedia. Wat er volgens Sandra Rietjes wel speelt, is de vraag of een opgenomen interview
een primaire of secundaire bron is. Voor Wikipedia worden bij voorkeur secundaire bronnen
gebruikt. Een dagboek van iemand is niet voldoende om een biografisch stuk over die persoon
te schrijven, geeft Rientjes als voorbeeld. Je hebt dan ook nog een geschreven werk nodig van
een ander over die persoon, waarin wat de persoon schrijft al geëvalueerd is. In het geval van
orale bronnen, ontbreekt die evaluatie door een andere persoon. Daar moet een discussie over
komen, vindt Rientjes:
“Moet […] die oral history […] dan weer door een filter van […] een vorm van
wetenschap? Of is het voldoende dat het is vastgelegd? Dat je zegt: de persoon die het
vertelt, is in feite een betrouwbare bron. […] Daar zijn nog geen regels over. Iedereen
heeft zoiets: ja, we moeten wel oprekken want […] wat we nu hebben werkt niet voor
heel veel vormen van kennis. Maar dat is gewoon nog niet uitgewerkt.” 51
Rose Mary Allen, die in haar proefschrift Di ki manera? veelvuldig gebruik heeft maakt van
orale bronnen, wijst erop dat er best wat haken en ogen zitten aan het gebruik van orale
geschiedenis op Wikipedia. Als een wetenschapper onderzoek doet en interviews opneemt,
geeft de geïnterviewde toestemming aan de wetenschapper om het onderzoek te gebruiken,
maar niet op de opname toegankelijk te maken voor een groot publiek. De opnames kun je
dus niet zomaar op internet zetten. In het geval van recente orale geschiedenis, wordt het een
lastig verhaal, verwacht Allen. Ze wijst erop dat in onderzoeken soms met andere namen
wordt gewerkt, zodat de geïnterviewden niet zo duidelijk herkenbaar zijn. Dat zal
problematisch zijn voor Wikipedia. En voordat bestaande opnames op Wikipedia gezet
kunnen worden, moet om toestemming worden gevraagd. “Makkelijk is het niet, want je hebt
te maken met kleine samenlevingen waar iedereen elkaar kent.” 52
Of het gebruik van orale bronnen direct iets is voor de Caribische schrijfgroep, betwijfelt ze:
“Ik denk dat het toch wel een zekere specialisatie is.” Ze wijst erop dat je sowieso een
bepaalde benadering moet hanteren om te kunnen beoordelen of wat mensen zeggen, kan
kloppen. Ook moet je daarvoor kennis van zaken hebben, zegt Allen. Ze denkt dat er eerst een
49
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discussie over moet zijn, voordat orale bronnen op Wikipedia gebruikt kunnen worden. Toch
heeft ze ook een voorbeeld van orale bronnen die ze nu al wel graag op Wikipedia zou zien:
“Bijvoorbeeld op Curaçao hebben we de Zikinzá. […] Zikinzá is wel online. Zikinzá
is een verzameling van liederen en kleine verhalen die verzameld zijn door Elis Juliana
en Brenneker in de jaren ’60. […] Die Zikinzá gegevens, dat zou wel goed zijn dat ze
verspreid worden en dat ze meer toegankelijk raken voor een groter publiek. […]
Want ze zijn nu toegankelijk, maar je moet ervan weten uiteraard.” 53
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4. Aanbevelingen
1. Relevantie
Het is aan te raden dat de Caribische groep zich verdiept in de regels van Wikipedia op het
gebied van relevantie. Dit verkleint de kans dat er stukken worden geschreven die volgens de
Wikipediarichtlijnen niet encyclopediewaardig zijn en het maakt dat de groep zich beter kan
verdedigen in Wikipediatermen wanneer een Caribisch onderwerp terechtkomt op de lijst van
te verwijderen artikelen. Ook zou het verstandig zijn als er een ervaren Wikipediagebruiker is
die zich kan en wil mengen in discussies over relevantie en de Caribische schrijfgroep hierin
bij kan staan.
2. Volglijst
Het is voor iedereen met een Wikipediagebruikersnaam mogelijk om artikelen te volgen. Als
er een wijziging in het artikel wordt aangebracht, krijgt iedereen die het artikel volgt een
notificatie. De Caribische groep zou onderwerpen kunnen volgen die voor de groep belangrijk
zijn, om in de gaten te houden dat het Caribische perspectief in het artikel aanwezig blijft.
3. Verbinding
Om een gevoel van saamhorigheid te creëren zou het goed zijn als er een manier wordt
gevonden waarop iedereen die Wiki goes Caribbean belangrijk vindt met elkaar in contact kan
blijven. Dit is bijvoorbeeld te bewerkstelligen door één facebookpagina aan te maken voor
alle bewerkers en geïnteresseerden van Wiki goes Caribbean (dus zowel voor mensen van de
eilanden als mensen uit Nederland en op andere plekken in de wereld). Zo’n facebookpagina
kan er ook voor zorgen dat mensen die niet of sporadisch meeschrijven, wel betrokken
blijven.
4. Samen schrijven
Naast de virtuele verbinding zoals in het vorige punt beschreven, is het belangrijk dat er
fysieke bijeenkomsten zijn. Samen schrijven werkt stimulerend en het zorgt ervoor dat
problemen samen opgelost kunnen worden. Als het artikel van iemand op de lijst belandt van
te verwijderen artikelen, kan er in gezamenlijkheid naar gekeken worden en staat iemand er
niet alleen voor.
5. Reputatie opbouwen
Het is de Caribische bewerkersgroep aan te raden om het schrijven te beginnen met artikelen
over niet-controversiële onderwerpen en op die manier rustig een reputatie op te bouwen op
Wikipedia. Wanneer individuele Wikipediabewerkers regelmatig bijdragen aan Wikipedia en
laten zien dat ze goede, betrouwbare stukken leveren, krijgen ze vanzelf meer aanzien binnen
de Wikipediagemeenschap. Wanneer bewerkers eenmaal een goede reputatie hebben
opgebouwd, wordt het voor hen gemakkelijker om controversiële dingen aan te dragen en
daarover te discussiëren. De Wikipediagemeenschap zal namelijk eerder luisteren naar een
Wikipediabewerker die al langere tijd bijdraagt en kwalitatief goede stukken levert, dan naar
iemand die nieuw is op het platform en pas één of twee artikelen heeft geschreven.
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6. Vertalen
Omdat er meerdere talen worden gesproken in het Caribisch gebied, kan het interessant zijn
om te kijken naar de Wikipediapagina over het vertalen van artikelen. Deze pagina is te
vinden via het adres https://nl.wikipedia.org/wiki/Help:Tips_voor_het_vertalen_van_een_
artikel_vanaf_een_andere_Wikipedia.
7. Vooroordelen
Voor Wikimedia Nederland kan het interessant zijn om Wikipediavrijwilligers bewust te
maken van de witte, mannelijke bril waardoorheen veel Wikipedia-artikelen worden
geschreven. Jaarlijks vindt er een Wikipediabijeenkomst plaats voor vrijwilligers, met elk jaar
een ander thema. Het zou een mogelijkheid zijn om tijdens zo’n bijeenkomst te praten over
onbewuste vooroordelen en hoe die doorwerken op Wikipedia. Verschillende organisaties
bieden ook cursussen aan over onbewuste vooroordelen.
8. Pseudoniemen
Het is gebruikelijk dat Wikipediabewerkers onder een pseudoniem schrijven. Het is aan te
raden om de Caribische bewerkersgroep hiervan duidelijk op de hoogte te brengen, zodat ook
deze nieuwe gebruikers de weloverwogen keuze kunnen maken om anoniem bij te dragen,
mochten ze dat prefereren.
9. Vorderingen
Om de vorderingen in de gaten te houden van de Caribische schrijfgroep, is het handig om
gebruik te maken van PetScan. Via deze zoekmachine is het mogelijk om te bekijken hoeveel
artikelen er over Aruba, Bonaire en Curaçao bestaan op de Nederlandstalige Wikipedia. Voor
gedetailleerde aanwijzingen, zie pagina 10 en 11 van dit rapport.
10. Filmpjes
Het zou goed zijn als er korte instructiefilmpjes gemaakt zouden worden waarop te zien is hoe
mensen kunnen bijdragen aan Wikipedia. Deze filmpjes zouden op Wikipedia vrij
beschikbaar kunnen komen. Dit maakt dat nieuwe gebruikers – onder wie de nieuwe
Caribische gebruikers – rustig kunnen opzoeken en bekijken hoe het bijdragen aan Wikipedia
precies werkt. Deze filmpjes zouden hooguit een paar minuten moeten duren, waarbij de
kijker ziet wat hij of zij moet doen om bijvoorbeeld een artikel aan te maken of een foto toe te
voegen met een voice-over die uitleg geeft. Er kunnen meerdere afleveringen gemaakt
worden, één per onderwerp.
11. Valkuil: menskracht
Rose Mary Allen heeft erop gewezen dat er op de eilanden steeds een beroep wordt gedaan op
dezelfde mensen voor allerlei activiteiten. Dat is een valkuil waar rekening mee gehouden
moet worden. Omdat er op de eilanden maar een beperkt aantal mensen is, kan het gebrek aan
menskracht een obstakel worden. Allen geeft als voorbeeld de Wikipediaschrijfmaand
komende september. Dan is op Curaçao ook de Siman di Kultura. Veel mensen die betrokken
zijn bij cultuur (en dus geschikt zouden zijn om mee te schrijven op Wikipedia), zijn ook
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betrokken zijn bij Siman di Kultura. Dat is dus hartstikke druk. 54 Ook in verband met de
jaarlijks terugkerende fotowedstrijd Wiki loves Monuments – en met eventuele andere
evenementen – is het goed om rekening te houden met de beperkte menskracht op de
eilanden. Het is raadzaam om evenementen lang van tevoren te plannen en lang van tevoren
aan de slag te gaan met het zoeken naar mensen die de organisatie op zich kunnen nemen. Dit
geeft de betrokkenen meer tijd om energie in het evenement te steken naast alle andere
verplichtingen die ze hebben.
12. Valkuil: activisme
Sandra Rientjes heeft erop gewezen dat een te activistische agenda een valkuil kan zijn voor
de Caribische groep. Ze heeft dat meegemaakt met de gender gap groep, daar zat ook een
beetje een activistische agenda achter, vertelde ze. “Niet elke vrouw is omdat het een vrouw is
gelijk ook Wikipediawaardig. En als iemand er stug mee door gaat om steeds maar artikelen
aan te maken over personen of onderwerpen waarvan gewoon volgens de
Wikipediarichtlijnen vrij duidelijk is, dit doen wij niet zo, dan kan dat op een gegeven
moment behoorlijk botsen.” 55 Daarom zou het goed zijn als de Caribische groep zich bewust
is van de richtlijnen op het gebied van relevantie.
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Bijlage 1 | Het artikel ‘neger’ op 18 mei 2018
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Bijlage 2 | Het artikel ‘neger’ na de laatste bewerking 2 juni 2018
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Bijlage 3 | Het artikel ‘satijnsteek’ op 17 juni 2016
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Bijlage 4 | Het artikel ‘boor’
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Bijlage 5 | Het artikel ‘satijnsteek’ op 27 juni 2016
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Bijlage 6 | De discussie over ‘satijnsteek’
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