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Daarnet nog zat Paul Hermans achter de computer. Even zijn pagina over de Belgische corona-vaccinatiestrategie updaten met
verse info uit de krant. Paul Hermans mag dan wel Belgisch recordhouder zijn, hij laat kwantiteit niet primeren op kwaliteit.
Gepensioneerd Belgacom-werknemer Schrijft over: “Niets menselijk is me vreemd” Aantal artikels: 1.600 Aantal foto's: meer dan
6.000

Sinds zijn eerste bijdrage in 2003 over gitaarbouwer Leo Fender (Paul Hermans speelt zelf op een Fender) schreef hij al meer dan
1.600 artikels. Ze zijn qua thematiek moeilijk aan één ketting te leggen. Paul Hermans heeft altijd een notablokje op zak. Passeert hij
een opvallend gebouw of een standbeeld, of hoort hij een naam op de radio, dan noteert hij dat en checkt hij dan of er al een pagina
over is.

Onlangs viel op dat Limburg ook op Wikipedia nog verre van ontsloten is. Dus trekt Paul nu vaak met een ranger het Nationaal Park
Hoge Kempen in en noteert hij alles wat hem wordt verteld over de natuur. Ondertussen neemt Paul Hermans ook volop foto's. Hij
plaatste er al meer dan 6.000 op Wikipedia. “In het begin was het moeilijk om toestemming te krijgen om bijvoorbeeld in musea te
fotograferen. Nu gaat dat steeds makkelijker. Ook daaraan zie je dat men Wikipedia ernstig neemt.”

Al dat opzoek- en schrijfwerk, het leidt niet tot fricties ten huize Hermans. Pauls vrouw wandelt mee op de heide en is altijd de eerste
lezeres van zijn bijdragen. Mooi, want het is een commentaar op Wikipedia: te weinig vrouwen werken eraan mee, waardoor te weinig
vrouwen een Wikipedia-pagina hebben. Paul Hermans tracht zelf die wanverhouding recht te trekken door geregeld over een vrouw
te publiceren. “Als ik één van mijn 1.600 bijdragen naar voren mag schuiven, dan die over Miss Athléta, de Belgische circusartiste/
worstelaarster.”

De hoge kwaliteitseisen die veel Wikipedianen zich opleggen, maakt dat ook vakspecialisten graag op Wikipedia staan, zegt Hermans.
“Onlangs kreeg ik een vraag van het Vlaams Architectuurinstituut om een bijdrage te schrijven over architect Leon Stynen. Dat zo'n
instelling een Wikipedia-vermelding belangrijk vindt, bewijst dat we ernstig worden genomen.”
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