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Nieuwsgierig? 
• Wat betekent…. 
• Waterkoe 
• Nahuwelijk 
• Capsulecollectie 
• Wegbier 
• Zeurkassa 
• …… 

 
• Onvis 
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Een fascinatie voor het Nederlands 

o Het Nederlands: een levende, heel actieve taal! 
• Wel meer dan 15 eeuwen oud. Van Oudnederlands 

(vóór 1170) over Middelnederlands (Diets 1170-1500) 
tot Nieuwnederlands.  

• Het is een West-Germaanse taal, zoals het Duits, 
Engels en Fries. Samen met de Noord-Germaanse 
talen Noors, Zweeds, Deens vormen zij de talen in het 
noordelijk deel van West-Europa.  

• Het Nederlands is een taal in evolutie, een taal met een 
enorm boeiend verhaal, steeds sterker ook digitaal. 
Kijk maar naar de feiten en cijfers …  
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Een officiële taal in 6 landen 
 
o In België, Nederland, Suriname, op Sint Maarten, 

Aruba en Curaçao.  
o Er bestaan verder minderheden in Frankrijk, 

Duitsland en Indonesië.  
o Ruim een half miljoen mensen in de Verenigde 

Staten, Canada en Australië spreekt ook 
Nederlands.  

o De Kaap-Hollandse dialecten zijn 
gestandaardiseerd tot het Afrikaans, een 
dochtertaal van het Nederlands. 
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Ongeveer 24 miljoen mensen hebben 
het Nederlands als moedertaal 
 o Ongeveer 6,5 miljoen van hen wonen in België, 

16 miljoen in Nederland en 400.000 in Suriname.  
o Het Nederlands is een van de 40 meest gesproken 

talen in de wereld.  
o Nederlands leeft nog sterker online: het is een van 

de 10 belangrijkste talen op internet en sociale 
media. Het Nederlands is de  8ste taal op Twitter 
en de 9de taal op Wikipedia. Niet slecht, zo’n 
sterke digitale positie in de wereld! 
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Nederlands op de 8ste plaats van de 
talen van de Europese Unie  
 o Op basis van het aantal moedertaalsprekers. Dat is 

groter dan alle Scandinavische talen samen. 
o Ook heel veel buitenlandse studenten studeren 

Nederlands  
o Aan zo’n 175 universiteiten in het buitenland 

doceren ca. 700 docenten Nederlands. Aan 
honderden instellingen op niet-universitair niveau 
geven nog eens meer dan 6.000 leerkrachten 
Nederlands aan 400.000 leerlingen.  
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Taal is business! 

o Het Nederlands: de taal van een heel sterke 
economische regio! 

o .nl :de bekendste extensie van Nederland. 
Inmiddels zijn er ruim 5,6 miljoen .nl’s 
geregistreerd en is het de op 4 na populairste 
land-extensie ter wereld.  

o Tel daarbij de .be websites, die allemaal 
Nederlands omvatten…. 
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Nederlands kan steeds weer nieuwe 
samenstellingen, afleidingen en dus 
nieuwe woorden maken… 
 
o …met de bestaande grondwoorden.  
o De Taaldatabank van het Nederlands-Vlaams 

Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) 
is een computer waarin alle woorden en 
woordvormen worden opgeslagen van de 12de 
tot en met de 21ste eeuw. Die bevat al meer dan 
60 miljoen woorden. 
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Het nieuwe instituut 

o een breed toegankelijk wetenschappelijk 
instituut op het gebied van het Nederlands. 

o een centrale positie in het hele Nederlandse 
taalgebied (o.a. Vlaanderen, Suriname en de 
Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk 
verantwoord ontwikkelen, bewaren en 
duurzaam beschikbaar stellen van 
taalmateriaal. 
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Taalmateriaal : wat is dat? 
o We ontwikkelen data voor woordenboeken, 

(computationele) lexica, corpora en tools.  
o Onze woordenboeken zijn  direct online raadpleegbaar.  
o Software en computerlinguïstische tools zijn open 

source beschikbaar.  
o Voor andere producten is soms een licentie of een 

account nodig, of ze zijn toegankelijk via CLARIN 
(CLARIN INL portaal).  

o Resultaten en tools van lopende (Europese) projecten 
zoals GiGant en Impact zijn beschikbaar via de 
betreffende projectpagina’s. 
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http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/taaltechnologie/open-source
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/taaltechnologie/open-source
https://portal.clarin.inl.nl/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/projecten/gigant
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/projecten/impact


Woordenboeken 
o Algemeen Nederlands Woordenboek: corpusgebaseerd 

woordenboek dat het eigentijdse Nederlands in Nederland 
en Vlaanderen beschrijft voor de periode 1970-2019. 

o Etymologiebank: biedt alle belangrijke etymologische 
publicaties van het Nederlands op woordniveau aan op één 
centraal punt (data geleverd door het INL). 

o Etymologisch Woordenboek van het Nederlands: 
wetenschappelijk etymologisch woordenboek voor het 
moderne Nederlands (ook geïntegreerd in de historische 
woordenboeken). 

o Gelegenheidswoordenboekjes: verklarende woordenlijsten 
ter gelegenheid van een actuele gebeurtenis. 
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http://anw.inl.nl/
http://www.etymologiebank.nl/
http://www.etymologie.nl/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/webrubrieken/gelegenheidswoordenboekjes


En meer woordenboeken…. 
o Middelnederlandsch Woordenboek: beschrijft de woordenschat van 

het Nederlands dat in de dertiende tot zestiende eeuw gesproken 
werd. 

o Oudnederlands Woordenboek: wetenschappelijk woordenboek, 
voornamelijk bedoeld voor onderzoekers op het gebied van de 
historische taalkunde van het oudste Nederlands. 

o Vroegmiddelnederlands Woordenboek: periodewoordenboek van het 
Nederlands van 1200 t/m 1300. 

o Woordenboek der Nederlandsche Taal: beschrijft de betekenis en 
geschiedenis van honderdduizenden woorden uit het geschreven 
Nederlands van 1500 tot 1976. 

o Woordenboek der Friese taal (CLARIN): beschrijft het (vooral 
geschreven) Nieuwfries uit de Nederlandse provincie Friesland van 
1800 t/m 1975. 
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http://mnw.inl.nl/
http://onw.inl.nl/
http://vmnw.inl.nl/
http://gtb.inl.nl/?owner=WNT
http://gtb.inl.nl/?owner=WFT


Het WNT 
o Het Woordenboek der Nederlandsche Taal 

beschrijft de betekenis en geschiedenis van 
honderdduizenden woorden uit het geschreven 
Nederlands van 1500 tot 1976. 

o Het is het grootste woordenboek ter wereld 
met tussen de 350.000 tot 400.000 woorden 
die verdeeld zijn over 43 banden 

o 3 meter op de boekenplank! 
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http://gtb.inl.nl/?owner=WNT


Lexica 
o DuELME-LMF (CLARIN): lexicon met ruim 5.000 Nederlandstalige 

meerwoordexpressies in LMF-formaat. 
o e-Lex: lexicale databank van het Nederlands met een enkelwoordlexicon (ca. 

220.000 trefwoorden) en een meerwoordlexicon (ca. 600.000), INL Historische 
Woordenlijst  

o INL IMPACT: NE-lexicon Nederlands met historische namen en varianten van de 
periode (1750 – 1945).  

o PAROLE-lexicon: ruim 20.000 entry's, voorzien van woordsoort, getal, naamval en 
syntactische complementatiepatronen. 

o Referentiebestand Nederlands: 50.000 frequente Nederlandse woorden aangevuld 
met taalkundige informatie (applicatie ontwikkeld door het INL). 

o WebCelex: interface waarmee de CELEX lexicale databases van het Duits, Engels, 
Nederlands kunnen worden geraadpleegd. Voor iedere taal zijn de lemma's 
aangevuld met orthografische, fonologische, morfologische informatie. 
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http://duelme.clarin.inl.nl/
http://tst-centrale.org/nl/producten/lexica/e-lex/7-25
http://catalog.elra.info/product_info.php?products_id=544
http://tst.inl.nl/producten/rbn/
http://portal.clarin.inl.nl/webcelex/


Corpora 
o Brieven als Buit: taalkundig verrijkte 17e- en 18e-eeuwse brieven tussen 

Nederlanders in verre oorden en het thuisfront. 
o Corpus Gysseling (CLARIN): verzameling van alle 13e-eeuwse teksten die als 

bronnenmateriaal hebben gediend voor het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. 
De bronbestanden van het corpus zijn op aanvraag beschikbaar via 
secretariaat@ivdnt.org . 

o Corpus Hedendaags Nederlands (CLARIN): een tekstverzameling van meer dan 
800.000 teksten uit kranten, tijdschriften, journaaluitzendingen en juridisch 
materiaal (1814-2013). 

o Corpus Oudnederlands: verzameling van al het overgebleven Nederlandse 
woordmateriaal uit de periode 475-1200. 

o Neologismen Online v3: lijst met ca. 19.000 nieuwe Nederlandse woorden en 
uitdrukkingen: lemma, woordsoort, definitie, voorbeeld met bronverwijzing. 

o VU-DNC-corpus: diachroon Nederlands krantencorpus, bestaande uit data van vijf 
kranten: Algemeen Dagblad, NRC (Handelsblad), de Telegraaf, Trouw en de 
Volkskrant . 
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http://brievenalsbuit.inl.nl/
http://gysseling.corpus.taalbanknederlands.inl.nl/cqlwebapp/search.html
mailto:secretariaat@ivdnt.org
http://chn.inl.nl/
http://bob.inl.nl/cONW/
http://tst.inl.nl/producten/neon_v3
https://portal.clarin.inl.nl/vu-dnc/


Big Data…. 
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Maar hoe ontsluiten we dat materiaal? 



Software 
 
o CoBaLT: downloadbare applicatie om een verzameling 

tekstbestanden in te laden en taalkundig te annoteren. 
o INL labs: webservice voor het taggen/lemmatiseren van 

(historische) teksten met o.a. een tagger voor eigennamen (named 
entities) en een tagger speciaal getraind voor historisch materiaal. 
De laatste geeft de moderne woordvormen weer en maakt een 
koppeling naar betekenisomschrijvingen. 

o Namescape (CLARIN): geschikt maken van taalkundige tools rond 
automatische naamherkenning voor letterkundig corpusonderzoek. 

o Spelspiek: interactieve online spellinghulp, waaraan men 
spellingsvragen in natuurlijke taal kan stellen. 

o Hulk/Keurmerk Spelling: keurmerk voor producten die de regels en 
principes van de officiële spelling van de Nederlandse Taalunie 
volgen. 
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https://github.com/INL/COBALT
http://inl-labs.taalbanknederlands.inl.nl/succeed/tagger/ui
http://inl-labs.taalbanknederlands.inl.nl/succeed/tagger/ui
http://blog.namescape.nl/
http://www.spelspiek.nl/
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/spelling/hulk-keurmerk-spelling
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/spelling/hulk-keurmerk-spelling


Taalportaal 

Een online grammatica van het Nederlands, Fries en 
Afrikaans 
o Het Taalportaal brengt informatie over de grammatica 

van het Nederlands, Fries en Afrikaans online bij elkaar 
op een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde 
manier.  

o Een dergelijk Taalportaal is vooralsnog uniek in de 
wereld. De grammaticale deelgebieden – klankleer, 
vormleer en zinsleer – die traditioneel worden 
onderscheiden zijn in één portaal geïntegreerd en door 
middel van kruisverwijzingen optimaal met elkaar 
verbonden.  
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En nog meer… 

o Grammatica : e-ANS 
o Spelling: keurmerk Spelling 
o Terminologie 

• Vaktaal : medische, juridische vaktaal 
• Sociaal rechterlijk woordenboek (Benelux) 
• Medische zorgterminologie 
• …. 
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En nu… weet u het al? 

• Waterkoe 
• Nahuwelijk 
• Capsulecollectie 
• Wegbier 
• Zeurkassa 
• …… 

 
• onvis 
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GENIET EN ONTDEK DE 
SCHATTEN VAN DE 

NEDERLANDSE TAAL! 
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