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Drie keer Mount Wiktionary

● lezer van WikiWoordenboek
● bewerker WikiWoordenboek
● Wiktionary in de Wikimediafamilie



  

Voor onze lezers: inhoud

● Alle woorden...
● ...uit alle talen...

● ...in alle talen.



  

Voor onze lezers: vorm

● Mediawiki programmatuur
● vrije licentie
● elke pagina beschrijft een woord...

– in alle talen waarin die lettercombinatie 
voorkomt!



  

Voor onze lezers: het aanbod

● Wereldwijd
– versies in meer dan 170 talen

– samen goed voor 26 miljoen artikelen

● Nederlandstalig
– bijna 570.000 artikelen

– met woorden uit 557 talen



  

Voor onze Nederlandstalige lezers

● Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten

● Nederlands: vanaf 16e eeuw!
● Officiële spelling vanaf 19e eeuw



  

Voor onze lezers: oei

https://nl.wiktionary.org/wiki/oei


  

Voor onze lezers: basis (nld)

● schrijfwijze
● uitspraak
● afbreking
● woordsoort
● verbuiging
● hoofdbetekenis
● meestal: voorbeeld



  

Voor onze lezers: plus

● afbeeldingen

● fonetische weergave

● herkomst en opbouw

● verschillende schrijfwijzes

● betekenisverwante woorden

● afleidingen en samenstellingen

● uitdrukkingen en spreekwoorden

● links naar externe bronnen

● vertalingen

● woorden in andere talen...



  

Voor onze lezers: veel is goed?



  

Voor onze lezers: goed is veel?



  

Voor onze lezers: veel en goed?



  

Wat kan beter voor onze lezers

● presentatie meer afstemmen op behoefte
● toegankelijker presentatie (mobiel!)
● volledigheid



  

Voor onze lezers: de vraag

● Alexa ranking in Nederland: 450
boven Woorden.org (800)

VanDale.nl (612), maar

onder Mijnwoordenboek.nl (150)

● meer dan 1200 bezochte pagina's per uur

https://stats.wikimedia.org/wiktionary/NL/Sitemap.htm


  

WikiWoordenaars

● stap van lezen naar bewerken lijkt groter dan 
bij Wikipedia

● taal zelf kan weerbarstig zijn, maar je kunt er 
niet omheen

● sjablonen zorgen voor steile leercurve



  

WikiWoordenaars: oei

https://nl.wiktionary.org/w/index.php?title=oei&action=edit


  

WikiWoordenaars: Top 70

● Duits onderzoek: vaker gebruikt is ook vaker 
opgezocht

● Open Taal: bestand met frequenties

https://nl.wiktionary.org/wiki/WikiWoordenboek:Gevraagd_materiaal#WikiWoordenboek_Nederlandstalige_Top_70
https://books.google.nl/books?id=YiroBQAAQBAJ&lpg=PA229&ots=qpMzlv2uiU&dq=frequency%20german%20wiktionary&hl=nl&pg=PA232#v=onepage&q=frequency%20german%20wiktionary&f=false
https://nl.wiktionary.org/wiki/WikiWoordenboek:Woordfrequentie_in_het_Nederlands


  

WikiWoordenaars: Zipf

meestgebruikte
woorden

gezamenlijk 
aandeel

8 20 %

61 50 %

1.000 82 %

2.000 87 %

3.000 90 %

De minst gebruikte woorden zijn het meest talrijk.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Zipf


  

De lange weg der WikiWoordenaars

trefwoorden vormen 

WikiWoordenboek 66.000 235.000 

“Groene Boekje” 170.000 800.000 

dikke Van Dale 232.000  – 

Woordenboek der Ned. Taal 400.000  – 



  

Familiefeest



  

Wikisource

● Bronnenmateriaal maakt het mogelijk een 
open corpus op te bouwen waarmee de 
betekenissen kunnen worden verbeterd

● Verbinding met een woordenboek maakt het 
eenvoudiger termen in oude of 
gespecialiseerde teksten met een linkje te 
ontsluiten



  

Wikivoyage

● Omdat het woordenboek ook zinsnedes kan 
bevatten zou je in internationale 
samenwerking een verzameling 
standaardzinnen kunnen aanleggen om in de 
reisgids aan te bieden.

● Door zo'n aanbod kunnen gebruikers van de 
reisgids weer helpen de vertalingen op peil en 
bij de tijd te brengen of te houden



  

Wikidata

● Meer gestructureerde woordenboekgegevens 
stroomlijnen het werk van WikiWoordenaars 
enorm 

● Digitale en analoge kwaliteit versterken elkaar 
als je het zo organiseert

● Zonder die wisselwerking is de top 
onbereikbaar.



  

10 jaar op zoek naar de Heilige Graal



  

Kansen met Wikidata

● Een toegankelijker presentatie voor onze 
lezers

● Leuker werk werk voor WikiWoordenaars
● Eenvoudiger samenwerking tussen Wiktionary's 

en met de verschillende Wikimediaprojecten
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