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De gezichten achter KerkradeWiki.nl: Jo Linden, Martin Krewinkel en Jo Vleugels (v.l.n.r.).
© Peter Trompetter

KerkradeWiki: een online encyclopedie
van en voor de stad
De website van Stichting Kerkrade Gisteren en Vandaag (kgv.nl) is onlangs in
een nieuw jasje gestoken. De online encyclopedie is nu te vinden op
www.kerkradewiki.nl. „Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om de
encyclopedie met ons bij te houden.”
DOOR JUDITH BOUWELS

De drie gezichten die achter de dagelijkse publicaties van KerkradeWiki zitten zijn
Jo Linden, Jo Vleugels en Martin Krewinkel. Laatstgenoemde richtte 25 jaar
geleden samen met Ruud Habets Stichting Kerkrade Gisteren en Vandaag op, om
alles over Kerkrade te archiveren. Dit werd onder meer gedaan op de website:
kgv.nl. Sinds de komst van Jo Vleugels, zo’n vier jaar geleden, waren de plannen
er om de website te vernieuwen.
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„Hiervoor was het een beetje een statische encyclopedie”, begint Vleugels het
verhaal over de vernieuwing van de website. „Mensen die er heel veel interesse in
hadden vonden hun weg er wel in, maar het was niet echt gebruiksvriendelijk.” De
heren staken de koppen bij elkaar: hoe krijg je het publiek beter betrokken bij je
encyclopedie? „En dat is de opzet van hoe KerkradeWiki er nu uitgekomen is:
mensen mogen meedenken. Graag zelfs! Reageren onder bestaande artikelen of
via het contactformulier een nieuw onderwerp voor een artikel aankaarten.”

Reacties en aanvullingen
In de online encyclopedie is van alles te vinden over Kerkrade en haar inwoners.
Van markante figuren tot gemeentepublicaties en van geschiedenis tot
hedendaags nieuws. De drie beheerders zijn niet bang dat ze weinig respons
krijgen van (oud-)Kerkradenaren. In de paar dagen dat KerkradeWiki.nl in de
lucht was, kregen ze al tientallen mails met reacties en aanvullingen binnen. „En
dat blijft ook wel komen. Elkaar helpen en vertellen over de stad, dat leeft enorm
in Kerkrade”, vult Linden het verhaal verder aan. „Als je op de Facebookpagina
We Love Kirchroa een vraag stelt, krijg je meteen veel reacties. En dat is ook de
nieuwe opzet van de website: mensen kunnen onder elk artikel reageren.”
Voor Krewinkel, Vleugels en Linden gaat veel tijd zitten in onderzoek doen.
Linden: „Voor mij is het bijna een dagtaak. Soms ben ik een artikel een paar uur
bezig. Alles nog een keer checken en toch die extra bron nog eens raadplegen.”
Vleugels: „Dat is zonder meer waar. En goed onderzoek doen is belangrijk. Als
bezoekers van het platform zien dat er zaken niet kloppen, verlies je je hele
geloofwaardigheid. En dat willen we te allen tijde vermijden.”

Meedenken
Daarom roepen de heren iedereen die zich interesseert in Kerkrade van vroeger en
vandaag op om mee te denken met en mee te werken aan de online encyclopedie.
„Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om de encyclopedie met ons bij te
houden.”
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