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Historie

Wikipedia heeft als doel iedereen, waar ook ter wereld, vrije toegang te
geven tot alle menselijke kennis. Het is het grootste
samenwerkingsproject op het gebied van kennis en educatie ooit. De
Nederlandstalige Wikipedia bereikte op zondag 8 maart om 21.12 uur
dankzij de bijdrage van gebruiker Daka met zijn artikel Estádio Eládio
de Barros Carvalho twee miljoen artikelen. Daka is sinds 2004 actief op
Wikipedia en heeft duizenden artikelen aangemaakt, veelal over
voetbal.

De eerste, Engelstalige, Wikipedia
werd op 15 januari 2001 gelanceerd
door Jimmy Wales en Larry Sanger.
Binnen enkele maanden volgden
verschillende andere taalversies,
waaronder de Nederlandstalige
Wikipedia op 19 juni 2001. Inmiddels
zijn er al 299 actieve taalversies. De
Nederlandstalige Wikipedia telde in
2019 zo’n 148 miljoen pageviews per
maand.

Wist je dat...

Werk in uitvoering
Dagelijks komen er zo’n 150 nieuwe artikelen bij dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. Wikipedianen schrijven en/of verbeteren niet alleen
artikelen, maar verwijderen ook onzin, propaganda en reclame op
Wikipedia. Niet voor niets werd in 2015 de Erasmusprijs toegekend aan
de gehele internationale Wikipediagemeenschap. Wikipedia staat in
Nederland in de top tien van meest bezochte websites.

Het geluid van Wikipedia (met beeld...)

Luister hier naar het geluid van Wikipedia's recente wijzigingsfeed. De

...het artikel ‘Goede tijden, slechte
tijden’ het artikel met de meeste
bewerkingen (8.951) is op de
Nederlandstalige Wikipedia? De
oudste mens staat op twee met
7.064 bewerkingen.

toonhoogte verandert afhankelijk van de grootte van de bewerking; hoe
groter de bewerking, hoe dieper de noot. Groene cirkels tonen
bewerkingen van niet-geregistreerde medewerkers, en paarse cirkels
geven bewerkingen aan die door geautomatiseerde bots worden
uitgevoerd.
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