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Hoofdstuk 1 
Resultaatgericht, relevant en toegankelijk 

 
Inleiding  
Het INL wil het best gesorteerde en meest toegankelijke wetenschappelijke instituut zijn op het gebied van 
de Nederlandse taal en woordenschat. Om dat doel te bereiken, laten we ons bij al onze activiteiten leiden 
door drie kernwaarden: resultaatgerichtheid, relevantie en toegankelijkheid. In 2011 hebben we die 
kernwaarden in de praktijk gebracht door onze organisatie en producten te optimaliseren. Door onze 
medewerkers bewust te maken van hun expertise. Door nog innovatiever te werken en zo onze expertise 
verder te vergroten. Met kwaliteit als resultaat.  
 
Laagdrempelig 
Hoe hebben we dat concreet aangepakt? We zijn voortdurend bezig de ‘schatkamer van de Nederlandse 
taal’ te actualiseren, duurzaam te beheren, te onderhouden en laagdrempelig beschikbaar te stellen. Ook in 
2011 was onze strategie erop gericht om innovatieve en inventieve producten te ontwikkelen. We hebben 
daarbij heel goed geluisterd naar de behoeften van gebruikers. Op die manier zijn we in staat gebleken om 
signalen uit de samenleving te vertalen naar relevante producten en diensten. 
 
Het afgelopen jaar zijn we ons dan ook veel bewuster geworden van onze gebruikers en van de meerwaarde 
die het INL voor hen heeft. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt dat taal geen 
barrière maar een hulpmiddel moet zijn. Het INL heeft zich daarom maximaal ingezet om iedereen die dat 
wil, deelgenoot te maken van de kennis over de Nederlandse taal. In 2011 heeft het INL producten als het 
ANW en de Taalbank Nederlands beschikbaar gesteld in een allesomvattende kennisbank. Zo kan iedereen 
kennis nemen van de nieuwste neologismen tot het oudste Nederlands (vanaf ca. 500). Het INL geeft de 
maatschappij met deze kennisbank inzicht in de ontwikkeling van onze taal. Iedereen kan online zien wat 
de mogelijkheden zijn van taal, welke leenwoorden er zijn, waar ze vandaan komen, hoe de 
woordbetekenis verandert, hoe het woordgeslacht van woorden verandert etc. Daarmee dragen we bij aan 
het begrijpen van het Nederlands van vroeger en nu. 
 
Menskracht 
Onze ambities hebben geleid tot uitstekende resultaten op het gebied van beheer, (in- en externe) 
dienstverlening en onderzoek & ontwikkeling. Het INL heeft aangetoond innovatief te zijn in zijn manier 
van werken en methodes van onderzoek. Tegelijkertijd moet het INL consolideren en degelijk zijn. Het INL 
prijst zich daarom gelukkig met een enthousiaste en deskundige groep medewerkers op wiens expertise 
ruim beroep wordt gedaan. De strategie van het INL is lange tijd top-down tot stand gekomen. In het 
bestuur, de directie en het MT werden plannen voorbereid, besproken en vastgesteld. Hierdoor voelden de 
medewerkers zich niet betrokken. De afgelopen jaren is gewerkt aan het meer betrekken van de 
medewerkers bij de bepaling van strategie en beleid. Er wordt nu veel meer bottom-up gewerkt, met 
positief resultaat. 
 
Meer naar buiten 
Medewerkers werden daarnaast gestimuleerd om met hun kennis naar buiten te treden, door publicaties 
en het bijwonen van en presenteren op congressen. Die ontwikkeling zetten we de komende jaren door. 
Door onderzoekstijd ter beschikking te stellen, hoopt het INL medewerkers nog meer tot publiceren te 
bewegen. Het INL wil zich ook graag laten zien via samenwerkingsverbanden met partners buiten het 
instituut. Daardoor kunnen we tegelijkertijd meeprofiteren van expertise van buitenaf.  
 
De vijf geledingen van het INL hebben samen bijgedragen aan het waarmaken van onze ambities. Dit 
jaarverslag geeft een overzicht van de resultaten.  
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Hoofdstuk 2 
Algemeen: inhoudelijke verbreding  

 
 
Guy Janssens nieuw in INL-bestuur 
In 2011 is het INL-bestuur verrijkt met het lidmaatschap van de heer Guy Janssens, sinds mei 2011 Algemeen 
Secretaris van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN). Daarvoor was hij jarenlang 
journalist bij de VRT. Guy Janssens is ook nu nog halftijds verbonden aan de VRT. Hij is altijd al 
geïnteresseerd geweest in de relaties tussen Vlaanderen en Nederland. Zo vertegenwoordigde hij in het 
verleden de Vlaamse regering in Den Haag.  

Het INL-bestuur bestaat, naast Guy Janssens, uit:  
• Jan Franssen (voorzitter, Commissaris van de Koningin voor de provincie Zuid-Holland); 
• Cathy Berx (vicevoorzitter, Gouverneur van de provincie Antwerpen); 
• Geert Booij (penningmeester, hoogleraar Taalwetenschap Universiteit Leiden); 
• Dirk Van Compernolle (gewoon hoogleraar Spraaktechnologie KU Leuven); 
• Franciska de Jong (directeur Erasmus Studio Rotterdam en hoogleraar Taaltechnologie Universiteit 

Twente); 
• Godelieve Laureys (gewoon hoogleraar Scandinavische taalkunde Universiteit Gent);  
• Vino Timmerman (advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden Den Haag). 
 
Centrale data-infrastructuur van de Nederlandse woordenschat 
Het INL heeft een allesomvattende kennisbank van de Nederlandse taal gelanceerd, de Taalbank 
Nederlands. Bezoekers krijgen via een zoekbox toegang tot ruim 500.000 trefwoorden en bijna 2.000.000 
citaten. Daarmee geeft de kennisbank een beeld van veranderingen zowel in de Nederlandse 
woordenschat, als in de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Basis voor de data-infrastructuur zijn de 
lexicografische bronnen en corpora van het INL, aangevuld met materiaal van derden.  
 
Met deze opzet zijn we toegerust om de steeds grotere stroom aan taalmateriaal te kunnen hanteren. Zo 
bereikt ons via de media en het internet dagelijks een onuitputtelijke hoeveelheid hedendaags Nederlands. 
Maar ook het historisch materiaal groeit, bijvoorbeeld door Google Books of de digitaliseringsprojecten van 
bibliotheken. De centrale data-infrastructuur van de Nederlandse woordenschat moet een veelomvattende 
dwarsdoorsnede van de Nederlandse taal geven en voor iedereen toegankelijk zijn. 
 
De werkzaamheden aan de centrale data-infrastructuur leidden tot intensieve samenwerking en interactie 
tussen alle geledingen. Niet alleen technisch en inhoudelijk is er sprake van integratie, ook tussen de 
medewerkers. Dat belooft veel voor de komende jaren!  
 
INL werkt samen met UB  
De Universiteitsbibliotheek (UB) Leiden en het INL hebben een overeenkomst gesloten over de unieke 
boeken die in het bezit zijn van het INL. Onder leiding van de UB is een verzameling geselecteerd die 
onder de naam ‘collectie INL’ in bruikleen zal worden overgedragen.   

Taalportaal Nederlands en Fries van start 
In 2011 is het ‘Taalportaal Nederlands en Fries’ gestart, een door NWO gefinancierd project dat loopt tot 
eind 2015. Het Taalportaal richt zich op het ontwerp, de ontwikkeling en de wording van een virtueel 
taalinstituut voor de grammaticale eigenschappen van het Nederlands en het Fries (zie 
www.taalportaal.org). Het is een samenwerkingsverband met de Fryske Akademy, het Meertens Instituut 
en het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL).  

IMPACT afgerond 
Het EU-project IMPACT, Improving Access to Text, is eind 2011 afgerond (www.impact-project.eu). Een 
deel van de werkzaamheden zal worden overgenomen door het Impact Centre of Competence dat per 1 
januari 2012 officieel van start gaat.  

 

http://www.taalportaal.org/
http://www.impact-project.eu/
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Projectaanvraag CLARIAH 
Eind augustus werd in het kader van ‘NWO – Nationale Roadmap voor grote onderzoeksfaciliteiten’ een 
aanvraag ingediend onder de naam ‘CLARIAH: Common Lab Research Infrastructure for the Arts and 
Humanities’. Het consortium bestaat onder andere uit de Universiteit Utrecht, Universiteit van Tilburg, 
Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit van 
Maastricht, het Huygens ING, DANS, het NIAS, de Koninklijke Bibliotheek, het Max Planckinstituut, het 
Nationaal Archief en het INL. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, start het project in september 2012 en 
loopt het af in september 2017. De gevraagde subsidie is 24 miljoen euro. 
 
NWO-grootaanvraag voor project Nederlab 
Begin november werd een NWO-grootaanvraag ingediend voor het project ‘Nederlab: Laboratory for 
research on the patterns of change in the Dutch language and culture‘. Doel van dat project is het bij elkaar 
brengen van alle digitale teksten die belangrijk zijn voor ons nationale erfgoed, met name de geschiedenis 
van de Nederlandse taal en cultuur (ca. 800 tot nu), in een gebruikersvriendelijke en vrij toegankelijke 
webinterface. Deze  interface is verrijkt met taaltechnologische hulpmiddelen. Het consortium bestaat 
onder meer uit het Meertens Instituut, Huygens ING, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren, de Radboud Universiteit, de Universiteit Twente en het INL. Het project loopt, na goedkeuring, 
van 2013 en tot eind 2017. De gevraagde subsidie is 3.4 miljoen euro. 
 
Goedkeuring aanvraag derde ronde CLARIN-project 
In december werd bekend dat twee aanvragen zijn goedgekeurd in de derde ronde van het CLARIN-
project. Het gaat om Cornetto-LMF-RDF, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, en om 
NameScape, in samenwerking met Huygens ING en de Universiteit van Amsterdam. Beide projecten gaan 
begin 2012 van start. 
 
INL en Nederlandse Taalunie 
Het INL werkt nauw samen met zijn koepelorganisatie de Nederlandse Taalunie. Ook in 2011 waren er 
activiteiten in dat verband:  
• Op 9 mei bracht een delegatie van de Interparlementaire Commissie (IPC) een werkbezoek aan het 

INL. Deze commissie, onder leiding van voorzitter Johan Verstreken, bestaat uit Vlaamse en 
Nederlandse parlementsleden. Tijdens dat bezoek heeft het INL zijn toekomstplannen gepresenteerd.  

• Eind november werd de samenwerking tussen Taalunie en het INL geëvalueerd, om te kijken waar die 
nog verder verbeterd kan worden.   

• In 2011 zijn we gestart met de contouren van het Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2017. Dat plan wordt 
besproken in de voorjaarsvergadering in 2012 van het Comité van Ministers. 

• Daarnaast werd gewerkt aan een Zelfevaluatie 2009–2011. Het rapport wordt onder andere aangeboden 
aan de externe commissie die in 2012 het INL zal visiteren. 

 
Colloquia en lezingen bij het INL 
Het INL wil meer naar buiten treden én de buitenwereld meer naar binnen halen. In dat verband waren er 
in 2011 weer INL-lezingen met sprekers van buiten het INL. Dit jaar waren dat Michael Rundell over 
‘Automating the Creation of Dictionaries: how far have we come, and how much further can we go?’ en 
Simon Krek en Iztok Kosem, die een tweedaags werkbezoek aan het INL brachten. 

In april namen we met een colloquium afscheid van de begeleidingscommissie van het Oudnederlands 
woordenboek. In mei 2011 vond een morfologieworkshop plaats met als thema ‘Morfologische parsers voor 
de oudere taalfasen van het Nederlands’. Eind november organiseerden we een colloquium (DiaMaNT) 
over de semantische verrijking van historische corpora. Gastsprekers waren Christian Kay (Glasgow), Kris 
Heylen (Leuven), Piek Vossen (Amsterdam) en Katrien Depuydt (INL). 

INL geeft onderwijs 
Verschillende INL-medewerkers gaven colleges over lexicografie, lexicologie, lexicale semantiek en 
computerlexicografie op bachelor- en masterniveau aan vier universiteiten: Amsterdam (UvA), Antwerpen, 
Leiden en Leuven. Studenten uit Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Leiden brachten werkbezoeken aan 
het INL. Ter gelegenheid van de Wetenschapsdag eind oktober zette het INL zijn deuren open voor alle 
belangstellenden.  
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Efficiëntere werkwijze 
Aan het eind van het jaar werkten we een verbeterde werkwijze uit voor planning en prioritering. We 
kozen voor een betrekkelijk eenvoudige cyclus van in omvang toenemende plannen. Het MT gaat de 
plannen structureel beoordelen. Daardoor kunnen we onze focus  gemakkelijker richten op de kerntaken 
van het INL. Bovendien wordt het eenvoudiger naar de medewerkers te communiceren wat is besloten, 
waarom, wie gaan uitvoeren en wanneer. Op deze manier kunnen we ook de werkdruk beter in toom 
houden. 

Wildbreien en andere zaken… 
Innovatief, resultaatgericht en toegankelijk: zo wil het INL naar buiten treden. Daartoe zijn logo, huisstijl 
en website vernieuwd. We gebruiken Twitter en nieuwsbrieven om onze kennis te delen met publiek dat 
daarin geïnteresseerd is. De verkiezing van ‘Neologisme van het Jaar’ met het winnende woord ‘wildbreien’ 
kreeg veel aandacht van de media, onder andere van het journaal. We hebben ook diverse 
gelegenheidswoordenboekjes gepubliceerd, zodat het brede publiek kennis kon maken met de 
woordenschat op het gebied van de Belgische regeringsformatie, twitteren en Leidens Ontzet (3 oktober).  

Het INL: sterk in spelling  
Ook als het gaat om vragen van het publiek over spelling, wil het INL laagdrempelig zijn. Professionele en 
niet-professionele taalgebruikers kunnen hun vragen stellen via e-mail (rechtstreeks aan de projectleider of 
via de servicedesk) en via Spelspiek.   
 
Spelspiek was in 2011 beschikbaar via de website en (op proef) ook via Twitter. Het INL host nu zelf deze 
service. Via Spelspiek werden 7186 vragen gesteld in 2011. Op 104 daarvan wist Spelspiek geen antwoord. 
Die werden daarom door onze spellingdeskundigen beantwoord. 
 
In 2011 kende de Nederlandse Taalunie het officiële Keurmerk Spelling toe aan enkele uploaders (d.w.z. 
aanvragers van het Keurmerk Spelling en aanbieders van lexiconmateriaal); het INL voerde de correcties en 
andere voorbereidende activiteiten uit: Van Dale (Groot Elektronisch Woordenboek van het Nederlands en 
Jaarboek Taal 2012), OpenTaal en Hogeschooltaal (december 2010 e.v.). Daarnaast corrigeerden we ook 
INL-interne woordenboekdata op spelling (Monele/GTB) en werden de instructies voor 
spellingdeskundigen up-to-date gemaakt en verbeterd. 
 
Nieuwe Spellingcommissie gaat Groene Boekje updaten 
In 2011 rondde de aftredende Spellingcommissie haar werkzaamheden af. Daarbij ging het vooral om 
nazorg: het beantwoorden van vragen, het opstellen en onderhouden van logboeken, het bezorgen van 
gegevens aan en overleggen met taaladviesdiensten.  

Inmiddels zijn nieuwe leden gevonden voor de volgende Spellingcommissie. Zo is INL-medewerker 
Tanneke Schoonheim op 16 mei 2011 door het Comité van Ministers benoemd tot lid van die commissie. De 
nieuwe Spellingcommissie gaat het Groene Boekje van 2005 updaten. Het nieuwe Groene Boekje zal in 2015 
beschikbaar zijn.  

Significante groei spellingdatabase 
In 2011 is het nodige onderhoud gepleegd aan brondata. Een externe medewerker heeft de 100.000 
frequentste lemmavormen van het Lassycorpus op 2005-spelling gecorrigeerd. Zijn werk heeft gezorgd 
voor een significante groei van de spellingdatabase. Daarnaast is het distributiebestand van de 
Woordenlijst Nederlandse taal (via de TST-Centrale) verder onderhouden, vernieuwd en verbeterd. 
Daardoor is de kwaliteit ervan met sprongen vooruit gegaan. De correcties zijn tegelijkertijd ook toegepast 
in het bronbestand.  
 
De inhoudelijke deskundigheid op het gebied van spelling is in 2011 toegenomen. Met als resultaat dat: 
• Doelen voor 2012 helder zijn gesteld en die voor 2015 een stuk concreter zijn gemaakt.   
• Er meer kennis is uitgewisseld tussen Spelling, ANW en Taalbank (over lexicale data en 

datastructuren, gebruikersinterfaces etc.). 
• We, met het aantrekken van een freelancer, een extra spellingcorrector van topniveau binnen 

handbereik hebben. 
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• De banden met OpenTaal zijn onderhouden en in de toekomst nauwer kunnen worden aangehaald. 
We zien daar mogelijkheden tot bredere samenwerkingsverbanden.  

 
 
In memoriam Nienke Bakker (1916-2011) 
Op 13 juli 2011 overleed in Katwijk (Nederland) de taalkundige dr. Ninette (Nienke) Bakker. Ze werd 95 jaar. 
Van 1941 tot 1977 was ze verbonden aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), vanaf 1948 als 
lid van de redactie. In het vakgebied zal men haar daarnaast ook herinneren als de eminente 
Gezellespecialiste die in een aantal belangrijke studies de minder bekende kant van Guido Gezelle, nl. die 
van de taalonderzoeker en woordverzamelaar, voor het voetlicht gebracht heeft. 
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Hoofdstuk 3 
Descriptie & Productie: maximale inzet voor ANW  

Ruim 4500 woordenboekartikelen… 
De lat lag in 2011 hoog voor de afdeling Descriptie & Productie (D&P): ruim 4500 woordenboekartikelen 
moesten er worden bewerkt voor het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Het INL is er dan ook 
trots op dat dat resultaat is behaald!  
 
Daarnaast heeft D&P regelmatig met succes de aandacht gevestigd op dit woordenboek. Het woord 
‘wildbreien’ is bijvoorbeeld gekozen tot het mooiste nieuwe woord van 2011. Dit neologisme kreeg de 
meeste stemmen bij een verkiezing op de site van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Maar ook 
andere diensten en producten droegen bij tot het vergroten van de naamsbekendheid van het ANW en het 
INL. Dat geldt onder andere, naast het neologisme van de week, ook voor de gelegenheidswoordenboekjes 
over twittertaal (6 september), woorden in relatie tot Prinsjesdag (20 september), het 3 
oktoberwoordenboekje (29 september) en het woordenboekje naar aanleiding van de recente 
kabinetsformaties in Nederland en België (5 december).  
 
Diernamen bewerkt 
De huidige hoofdtaak van D&P is het bewerken van de hedendaagse woordenschat in 
woordenboekartikelen voor het ANW. Deze bewerking strekt zich uit over de hele algemene woordenschat 
en wordt aangevuld met actuele neologismen. In 2011 stond de bewerking van de diernamen centraal. Aan 
de hand van vooraf opgestelde criteria heeft de redactie de in het ANW-corpus voorkomende diernamen 
zo uniform mogelijk bewerkt. Zo kan de groeiende groep ANW-gebruikers ze snel en gemakkelijk 
terugvinden, vooral bij het zoeken op kenmerken. Een groot deel van deze diernamen is inmiddels ook in 
de onlineversie van het ANW raadpleegbaar, samen met woorden uit vele andere domeinen van de 
samenleving. In een van de redactievergaderingen is inmiddels ook de categorisering van de 
vervoermiddelen besproken en vastgesteld. 
 
Het ANW in cijfers 
Het ANW is in 2011 vijf keer geüpdatet, op 15 februari (351 nieuwe artikelen), 11 april (549 nieuwe artikelen), 
30 juni (650 nieuwe artikelen), 5 september (725 nieuwe artikelen) en 7 december (950 nieuwe artikelen), 
zodat het woordenboek op 31 december 2011 5925 woordenboekartikelen bevatte, die bij elkaar informatie 
leveren over 37.437 woorden. Deze woordenboekartikelen bevatten in totaal 9344 betekenissen, 45.279 
voorbeeldzinnen, 5518 combinatiemogelijkheden, 1387 vaste verbindingen en 59 spreekwoorden. Verder 
zijn 1751 afbeeldingen, 279 videofilmpjes en 79 geluiden opgenomen. 
 
Verbeterde programmatuur 
Met de computerlinguïsten en programmeurs van de afdeling Automatisering hebben we regelmatig 
grotere en kleinere aanpassingen aan de programmatuur besproken en ontwikkeld. Daardoor is niet alleen 
het redactionele proces vergemakkelijkt, maar is ook de gebruikersvriendelijkheid van de onlineversie 
steeds verder verbeterd. Zo is het onder meer nu mogelijk om afbeeldingen toe te voegen bij vaste 
verbindingen en werden de velden spelling en flexie gereorganiseerd.  

Een belangrijke vooruitgang is de mogelijkheid om bij elke update de spelling van woorden in een aantal 
velden (onder andere trefwoord, woordrelaties en woordfamilie) automatisch te vergelijken met de 
spellingdatabase van het Groene Boekje. Daarbij wordt niet alleen een spellingscheck uitgevoerd voor het 
ANW, maar wordt ook gesignaleerd welke woorden (nog) niet in de spellingdatabase voorkomen, zodat 
deze daar eventueel aan kunnen worden toegevoegd. Het mes snijdt dus aan twee kanten, zowel het ANW 
als het Groene Boekje kunnen hiervan profiteren.  

Ruiken aan het ANW 
Hoe is het om aan het ANW te werken? Het INL wil studenten en andere geïnteresseerden graag laten 
kennismaken met de lexicografische praktijk en het werk aan het ANW. Daarom biedt de afdeling D&P de 
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mogelijkheid om voor kortere of langere tijd als stagiair of vrijwilliger mee te werken aan het ANW. Daar 
wordt regelmatig gebruik van gemaakt. In mei en juni 2011 voerde een stagiair, begeleid door INL-
medewerkers, een werkopdracht van 80 uur uit. Hij inventariseerde en beschreef de 
combinatiemogelijkheden en vaste verbindingen van zeventien hoogfrequente woorden uit de klasse van 
de muziekinstrumenten. Sinds 1 november houdt een vrijwilliger zich, na een algemene introductie in de 
werkzaamheden van het ANW, bezig met het bewerken van adjectieven op ‘-vol’ en van substantieven met 
als tweede deel het woord ‘student’. 
 
Service…  
Journalisten, taalprofessionals en liefhebbers van het Nederlands weten de medewerkers van de afdeling - 
al dan niet via de servicedesk van de TST-Centrale - met grote regelmaat te vinden met vragen over zaken 
op het gebied van de lexicologie, de lexicografie en de lexicale semantiek. De inhoud van deze vragen 
varieert van korte vragen naar de betekenis of de herkomst van een woord of uitdrukking tot uitgebreidere 
vragen over het maken van corpora en het opzetten van (vak)woordenboeken. In 2011 verstrekten we onder 
andere informatie over bijnamen, neologismen in het algemeen en woorden, namen en verbindingen als 
bijhorend, Dalton, flierefluiter, French fries, groet en groetjes, kijken versus zien, komkommertijd, 
morgenster, naakt versus bloot, onbillijk, ontlopen versus vermijden, jacuzzi, overnieuw, plenteren en zo 
spoedig mogelijk. 
 
…en samenwerking 
Het INL is steeds op zoek naar samenwerkingsverbanden die wederzijds vruchtbaar kunnen werken. Ook 
in 2011 is het nodige gebeurd op dat gebied:  
• Op 14 april en 30 mei was er verkennend overleg met Jaap Parqui van Van Dale Lexicografie over 

mogelijke vormen van samenwerking tussen het ANW en Van Dale. 
• Op 27 mei bezocht Patricia Defour van de Standaard Uitgeverij het INL, waarbij werd gesproken over 

de verwerking van Vlaams materiaal in het ANW (Het Juiste Woord en het Vlaams Woordenboek).  
• Op 25 augustus was er een bezoek van Renata de Bies over de mogelijkheden om het Surinaamse 

aandeel in de woordenschat in het ANW te verwerken. 
• Op 19 december kwam een vertegenwoordiging van de Eindhovense Designacademy op bezoek voor 

meer informatie over het maken van een woordenboek met woorden uit de wereld van design en 
ontwerp. 

 
Rondkijken op het INL 
De redactie ontvangt nogal eens verzoeken voor rondleidingen op het INL en presentaties van het ANW. 
We geven daar graag gehoor aan. Dit jaar waren er onder andere bezoeken van studenten Nederlands uit 
Nijmegen (19 april), studenten Afrikaanse talen en culturen uit Leiden (2 mei) en studenten Dutch Studies 
uit Leiden (12 december). Op 13 december gaf Rob Tempelaars een inleiding in het gebruik van de 
SketchEngine aan de medewerkers van de Taaladviesdienst. 
 
Grote voordelen met geautomatiseerde procedures 
In 2011 zijn we gebruik gaan maken van een aantal geautomatiseerde procedures. Daardoor is het met 
name voor de lexicologische medewerkers gemakkelijker en prettiger geworden om informatie toe te 
voegen aan de voor te bewerken woordenboekartikelen. Zo zijn deze medewerkers erin geslaagd om in 2011 
de afbreekpunten aan te brengen van alle in het ANW voorkomende verbogen en vervoegde vormen. Deze 
informatie is niet alleen voor het ANW van belang, maar ook voor het nieuwe Groene Boekje en voor de 
werkzaamheden van de Taalbank Nederlands. De geautomatiseerde procedures leveren ook grote 
voordelen op voor het voorbewerken van de categorisering en de woordvormingsinformatie.  
 
Uitwisseling van kennis met externe deskundigen 
Op verschillende momenten en bij diverse gelegenheden zijn ervaringen en informatie uitgewisseld met 
externe deskundigen. Op 5 en 6 april spraken Rob Tempelaars, Carole Tiberius en Tanneke Schoonheim 
bijvoorbeeld met Michael Rundell (Macmillan Dictionaries; Lexicography MasterClass) en op 17 en 18 mei 
met Simon Skrek en Iztok Kosem (Ljubljana, Institute for Applied Slovene Studies) over het gebruik van de 
SketchEngine in de lexicografische praktijk. Diverse medewerkers bezochten daarnaast internationale 
colloquia, symposia en congressen.  
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Dankzij zulke gelegenheden om ervaringen en informatie uit te wisselen op een internationaal platform 
zijn de medewerkers van het ANW in staat om een woordenboek te maken dat zoveel mogelijk voldoet aan 
de wensen en eisen van deze tijd. Tegelijkertijd blijkt steeds weer dat het ANW in internationale 
wetenschappelijke kring zeer gewaardeerd wordt en dat de problematiek die bij het maken van het ANW 
naar boven komt, niet uniek is voor soortgelijke projecten.  
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Hoofdstuk 4 
Taalbank Nederlands: sterker door samenwerking 

 
 

Inzicht, inspiratie en informatie 
De afdeling Taalbank Nederlands heeft veel geprofiteerd van de wisselwerking die voortvloeide uit de 
diverse samenwerkingsverbanden. Zo was het binnen IMPACT inspirerend om te zien hoe de methodes 
voor lexiconbouw en lexicontoepassing door andere taleninstituten voor andere talen worden toegepast. 
Dat zegt vaak veel meer dan alleen een presentatie. Het leidde tot nuttige aanpassingen van een aantal 
tools, een efficiëntere werkwijze en meer kwaliteit.  

 
Er is in de afgelopen periode meer inzicht verkregen in de rol van taaltechnologie bij de optische 
tekenherkenning (OCR) van taalmateriaal en meer specifiek de rol van de lexica daarin. Wij zijn er trots op 
dat er niet alleen lexica voor negen talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Pools, Bulgaars, 
Tsjechisch, Sloveens) zijn gebouwd onder onze leiding, maar ook dat het resultaat daarvan was dat er 
tussen de 10 en 30% verbetering van de OCR-resultaten is bereikt bij telling van het aantal correcte 
woorden. Het Nederlandse Lexicon is in een productieomgeving getest door Klaus Gravenhorst van CSS 
(Content Conversion Specialists) en de resultaten daarvan zijn gepresenteerd op de slotconferentie van 
IMPACT in Londen op 24 oktober 2011. Conclusie was dat er ruim 20% verbetering was in 
woordherkenning en 27,5% in karakterherkenning. Volgens Gravenhorst zullen toekomstige 
digitaliseringsprojecten profijt hebben van de historische lexica en zit het grootste potentieel voor OCR-
verbetering in de taaltechnologie. 
 
Even inspirerend waren de workshops in het afgelopen jaar over historische morfologie en over DiaMaNT. 
Beide workshops hebben richting gegeven aan de werkzaamheden van de Taalbank op die gebieden. 

 
De informatie ten slotte die verkregen is uit de Discussie Historische Woordenboeken online in het laatste 
nummer van Nederlandse Taalkunde gebruiken we in de ontwikkeling van de nieuwe 
woordenboekapplicatie (GTB 2.0).    
 
Lexiconcomponent: GiGaNT 
 
Dankzij een extra subsidie van de Taalunie kon het INL in 2011 zijn geplande werkzaamheden uitvoeren 
aan de Taalbank. 
 

Morfologische component 
In 2011 hebben we verder gewerkt aan de morfologische component van GiGaNT. Op basis van een dataset 
van 19e-eeuws materiaal waarin woordvormen op detailniveau geanalyseerd zijn, zijn de principes voor 
morfologische analyse voor een diachrone dataset vastgesteld. Deze principes zijn voorgelegd op de 
workshop ‘Morfologische parsers van het Nederlands’, georganiseerd door het INL en het 
Meertensinstituut op 27 mei 2011. Voor deze workshop hadden we ook een dataset samengesteld en ter 
beschikking gesteld, om deelnemers een eerste kans te geven om hun parsers in aanraking te brengen met 
historisch materiaal. Voor de morfologische component is een module ontwikkeld die onderdeel gaat 
vormen van de centrale data-infrastructuur.  
 

Lemmatiseerprincipes 
Om de historische teksten in de Taalbank Nederlands te kunnen doorzoeken worden de woorden onder 
andere verrijkt met standaardlemma’s in moderne spelling. Voor de GTB-applicatie (de vier historische 
woordenboeken op internet) waren eerder dergelijke standaardtrefwoorden toegekend aan de historische 
lemma’s van de woordenboeken. Een modern lemma geeft een gemeenschappelijk handvat aan dezelfde 
woorden in de vier woordenboeken: de lemma’s mennisko, mensche, mensce en mensch kunnen nu met 
één zoekvraag, ‘mens’, opgezocht worden, in de zoekbox op de website en in de applicatie. Met hetzelfde 
lemma kan in verrijkte teksten gezocht worden. Om de zeer diverse en deels verdwenen historische 
woordenschat systematisch te lemmatiseren, zijn dit jaar de achterliggende principes vastgesteld en 
beschreven, zodat de keuzes verantwoord kunnen worden en er een basis ligt voor volgende 
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lemmatiseringsactiviteiten. Daarbij zijn vele eerder toegekende lemma’s opnieuw bekeken en zo nodig 
gewijzigd. Van de in totaal 577635 GTB-lemma’s is globaal geschat 95% geconformeerd aan de vastgestelde 
principes. 
 

 
Morfosyntactische verrijking 

We hebben in 2011 ook verder gewerkt aan de principes voor morfosyntactische verrijking voor GiGaNT. 
Deze worden nu getoetst aan de eisen die vanuit het project spelling en het ANW gesteld worden aan de 
verrijking in de centrale data-infrastructuur. 
 

GiGaNT-lexiconinhoud 
De lexiconinhoud van GiGaNT, gebaseerd op het WNT, vordert gestaag. Daarnaast is een klein corpus van 
20000 woorden verrijkt ten behoeve van de evaluatie van het gebruik van het lexicon voor het zoeken met 
moderne trefwoorden in historisch materiaal. Bovendien hebben we een Named Entity Lexicon 
gerealiseerd van persoonsnamen, plaatsnamen en organisaties. 
 

Relatie met het databaseproject 
De lexiconstructuur die voor GiGaNT is ontwikkeld en in de loop van afgelopen jaar op details is 
bijgewerkt, vormt het uitgangspunt van de centrale data-infrastructuur van het INL. Een volwaardige 
interface staat op het programma voor 2012. 
 

Semantische laag bovenop GiGaNT: DiaMaNT 
In 2011 is gewerkt aan een semantische laag op GiGaNT: DiaMaNT. Een lexicon als GiGaNT wordt onder 
andere ingezet voor het verrijken van corpusmateriaal. Dat gebeurt niet alleen om nieuwe woorden en 
betekenissen op het spoor te komen, maar ook om te helpen teksten beter doorzoekbaar te maken. Door 
trefwoorden toe te kennen aan verschillend gespelde woordvormen kan spellingvariatie in één keer in 
beeld worden gebracht. Het INL wil het daarnaast ook mogelijk maken om lexicale varianten op een 
dergelijke wijze te koppelen. Het zou wenselijk zijn om slager op te vragen en dan niet alleen 
spellingvarianten als slaegher en slaghere te krijgen, maar ook de lexicale varianten beenhakker, 
beenhouwer, cnokenhouwer, metsiger, slachter en vleeshouwer.  
 
Om dat te bereiken moet GiGaNT uitgebreid worden met een diachrone semantische laag. Dat moet op 
zo'n manier gebeuren dat er niet alleen goed naar historische begrippen kan worden gezocht, maar dat er 
ook onderzoek kan worden gedaan naar lexicale variatie en veranderingen. Om deze taak op te zetten, 
heeft het INL op 24 november 2011 een aantal experts bijeengebracht voor een workshop.  
 
Woordenboekencomponent 

 
ONW 

Het onderhoudswerk aan het ONW betrof allerlei kleine en grote verbeteringen, maar vooral de afronding 
van de bewerking van uniek Oudnederlands materiaal: de Malbergse glossen van de Lex Salica. Dit leverde 
ca. 450 Oudnederlandse woorden op die we dateren in de 6e-8e eeuw, de meeste niet bekend uit andere 
bronnen. De resultaten zullen in een nieuwe release van het ONW naar buiten gebracht worden in februari 
2012. 
 

MNW 
De werkzaamheden voor een nieuwe release van het MNW concentreerden zich op twee onderdelen: 
verbetering van de kwaliteit van de data van het MNW, zowel qua inhoud als qua codering, en koppeling 
van de metadata uit de MNW-bronnenlijst aan de citaten. Dit zijn vooral (semi-) handmatige 
werkzaamheden, ondersteund door automatische voorbewerking en/of fouteninventarisatie: een zeer 
vruchtbare combinatie van handwerk en automatisering (een van de sterke punten van het INL), die de 
kwaliteit van puur geautomatiseerd werk aanzienlijk doet toenemen. 
 
Het doel van de databewerking was drieledig:  
• het zorgen voor een sterk verbeterd MNW-bestand, omdat het automatisch parsen, destijds uitgevoerd 

voor de cd-rom Middelnederlands en de eerste internetrelease, nog onvolkomenheden bevatte;  
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• het koppelen van de metadata uit de MNW-bronnenlijst aan het citatenmateriaal, ook in die gevallen 
waar de bron in kwestie uit een groot aantal deelbronnen bestaat (bijvoorbeeld een tijdschrift, een 
meerdelig werk, een verzamelhandschrift);  

• het sterk verhogen van de bruikbaarheid van het MNW-materiaal binnen GiGaNT en de centrale data-
infrastructuur. 

 
De resultaten van de afgeronde werkzaamheden zullen in een nieuwe release van het MNW naar buiten 
gebracht worden in maart 2012. 
 

WNT 
De belangrijkste taak voor 2011 was het verder werken aan de koppelingen van de metadata bij de WNT-
citaten aan het juiste item in de bronnenlijst. Nadat in 2010 de focus lag op zoveel mogelijk automatisch 
linken van citaten aan de bronnenlijst, is in 2011 gewerkt aan de door een bewerkingsomgeving 
ondersteunde handmatige klus waarin voor ca. 80.000 citaten gekeken is of die aan een item in de 
bronnenlijst gekoppeld konden worden. De resultaten van deze werkzaamheden zijn verwerkt, waardoor 
van de ruim 1,67 miljoen citaten er in totaal nog maar 40591 niet gelinkt zijn met een item van de 
bronnenlijst.  

 
Koppelingen 

Verschillende vrijwilligers hebben ook dit jaar weer hard gewerkt aan het koppelen van 
woordenboekartikelen aan extern materiaal, met name dialectmateriaal. Voor het databaseproject is een 
tool ontwikkeld om de koppelingen efficiënter te kunnen bewerken, waarbij de resultaten direct worden 
geladen in een database, die in de woordenboekapplicatie gebruikt wordt. 
 

GTB 2.0 
Samen met de afdeling Automatisering hebben we gewerkt aan de eerste fase van de nieuwe 
internettoegang tot de woordenboeken. Resultaat daarvan was de zoekbox rechtsboven op de 
openingspagina van de INL-website. Daarmee wordt niet alleen toegang verschaft tot de vier historische 
woordenboeken van het Nederlands, ook het Algemeen Nederlands Woordenboek is erin opgenomen.  
 
Corpuscomponent 
 

Databewerking 
Het werk aan de corpuscomponent bestaat uit twee onderdelen:  
• het converteren van de bestaande corpora in het XML-formaat naar de door de Taalbank Nederlands 

ontworpen basiscodering in TEI voor een diachroon corpus;  
• het instellen van een workflow voor automatische conversie naar datzelfde formaat van 

krantenmateriaal van NRC en Standaard dat wekelijks aan het INL geleverd wordt.  
 
Een eerste conversie van het materiaal is uitgevoerd, waarbij er voor de miljoenenwoordencorpora, het 
PAROLE-corpus en het ANW-corpus gezorgd is dat documenten maar één keer meer voorkomen. De 
volgende ronde zal bestaan uit het uniformeren van alle metadata bij de teksten in de corpora tot een 
basisformaat, en het opslaan ervan, samen met de metadata van de bronbestanden van de woordenboeken, 
ook aanwezig in GiGaNT, in een centrale bronnenmetadatadatabase van het INL. 
 

Corpusapplicatie: BlackLab 
Onder andere voor het IMPACT-project is gestart met de ontwikkeling van een generieke corpusapplicatie 
(BlackLab) die op termijn de huidige corpusapplicaties van het INL moet gaan vervangen. BlackLab is een 
library gebaseerd op Lucene waarmee retrievalsystemen kunnen worden gebouwd. Met BlackLab is het 
mogelijk een lexicon als GiGaNT te gebruiken bij het zoeken in taalmateriaal zonder dat de tekst woord 
voor woord verrijkt is. Het is ook mogelijk om zoekresultaten te highlighten in afbeeldingen van 
gedigitaliseerd materiaal. Daarbij is gewerkt aan de integratie van deze retrievallaag in de CLARIN-
infrastructuur. 
 
Brieven als buit 
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Het INL gaat een corpus van ongeveer 1000 brieven die binnen het onderzoeksproject ‘Brieven als buit’ zijn 
getranscribeerd, verrijken met lemma’s en woordsoorten. Dat heeft het INL eind 2011 afgesproken in een 
samenwerkingsovereenkomst met prof. dr. Marijke van der Wal, projectleider van ‘Brieven als buit’.  
 
Deze werkzaamheden leveren niet alleen interessant nieuw woordmateriaal op voor GiGaNT, het is ook 
een mooie testcase om te onderzoeken wat de efficiëntste manier is om nieuw corpusmateriaal, dat verrijkt 
is met het GiGaNT-lexicon, aan de bestaande centrale database toe te voegen. Ook zijn wij zo voorbereid 
om eventueel op termijn het Sailing Lettercorpus van lemma’s te voorzien. Dat corpus wordt nu onder 
leiding van dr. Nicoline van der Sijs door vrijwilligers getranscribeerd. 

 
IMPACT: laatste jaar 

Het jaar 2011 was het vierde en laatste van het project IMPACT (Improving Access to Text). De 
werkzaamheden concentreerden zich op het verbeteren van de toolbox voor lexiconbouw, waarbij een 
nieuwe versie van COBALT, de corpusgebaseerde Lexicontool, is uitgebracht en eveneens een nieuwe 
versie van de spellingvariatietool en de lemmatiseerder. Ook is de NER-toolbox uitgebreid met een 
variantenmatcher. Het INL heeft, om eigen tools en procedures te testen, een algemeen lexicon gebouwd 
met behulp van de Oxford English Dictionary, en een namenlexicon voor het Engels. Verder is er een OCR-
evaluatietool gebouwd die een zorgvuldige analyse maakt van de OCR-resultaten en de rol van het 
gebruikte lexicon daarin, en een methode om de rol van lexica in Information Retrieval te evalueren. De 
softwaremodule om lexica aan te roepen in ABBYY Finereader is ook door het INL ontwikkeld. Als 
werkpakketleider was het INL mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van lexica voor het 
Bulgaars, Pools, Tsjechisch, Sloveens, Spaans en Frans. Tot slot is er ook een Retrieval demonstrator 
gebouwd, gebaseerd op BlackLab. De toolbox en de recepten om lexica te bouwen zijn beschreven in het 
Lexicon Cookbook. De evaluatie van de NER-tools is apart gedocumenteerd. In de Cross Language 
Perspective Paper wordt beschreven wat per taal de uitgangssituatie was, hoe er aan lexiconbouw is gedaan, 
en wat de resultaten van het gebruik van de lexica zijn geweest in OCR en retrieval. 
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Hoofdstuk 5 
TST-Centrale: groei op alle fronten 

“De TST-Centrale is een initiatief van en wordt gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.” 

Lancering webwinkel 
In 2011 heeft de TST-Centrale een nieuwe website gelanceerd, of eigenlijk een webwinkel. Via de webwinkel 
kunnen gebruikers eenvoudiger taalmaterialen bestellen of direct raadplegen. De meeste online 
beschikbare taalmaterialen zijn nu registratievrij. Deze veranderingen zijn verbeteringen gebleken. Dat is 
onder andere te zien aan het toegenomen aantal bezoekers van de webwinkel, de groei van het aantal 
bestellingen en de positieve feedback die we ontvingen. In het algemeen richten we de TST-Centrale in als 
een door het projectmanagement aangestuurde winkel, dienstverlener en projectpartner.  

Onderhoud en ondersteuning 
Als dienstverlener zorgen we voor onderhoud en ondersteuning. In 2011 hebben we voor alle taalmaterialen 
die we in beheer hebben, onderzocht of, en zo ja welk onderhoud nodig is. In 2012 voeren we het 
benodigde onderhoud geprioriteerd uit. Ondersteuning boden we bij onze taalmaterialen, over 
eigendomsrecht (IPR) en over taal- en spraaktechnologie in het algemeen. Zo leverde 2011 weer veel 
berichten op in de servicedesk, adviseerden we onder andere STEVIN (-projecten; www.stevin-tst.org) over 
IPR en adviseerden we diverse onderzoekers over standaarden en formaten. 

Deelname aan veel projecten 
Verder werkten we in 2011 mee aan meerdere projecten van CLARIN-NL (www.clarin.nl) en aan het 
ondertussen afgeronde CLARIN (www.clarin.eu), namen we de resultaten van het Taalunieproject 
Termtreffer in beheer, werd een derderondeproject van CLARIN-NL gehonoreerd (Cornetto-LMF-RDF) en 
werkten we mee aan de totstandkoming van de NWO-aanvraag CLARIAH (www.clariah.nl), de 
samensmelting van CLARIN en DARIAH.  

‘Meer van alles’ 
Het ontwikkeltraject van de webwinkel heeft de TST-Centrale veel kennis en ervaring opgeleverd over het 
belang, beheer en onderhoud van een gebruiksvriendelijke en functionele website. Verder heeft 2011 vooral 
in de breedte ‘meer van alles’ opgeleverd: meer bezoekers van de webwinkel, meer bestellingen van 
taalmaterialen, een efficiëntere afhandeling van deze bestellingen, meer vragen en antwoorden in de 
servicedesk, meer taalmaterialen in beheer, etc. Als operationele organisatie blijven we groeien.  

Diverse procedures werden verbeterd, waardoor het winkeldeel van de TST-Centrale efficiënt draait. 
Hierdoor kunnen we de extra aanvragen die de nieuwe webwinkel oplevert, goed afhandelen. Wat de 
kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening betreft, was 2011 een prima jaar met 1648 berichten in de 
servicedesk en positieve feedback op onze antwoorden. 

Opgaande lijnen 
We willen deze lijnen in de toekomst graag voortzetten. Zo blijven we optimaal invulling geven aan onze 
maatschappelijke missie: het versterken van de positie van het Nederlands in de informatiemaatschappij. 

 

 

 
 
 

http://www.stevin-tst.org/
http://www.clarin.nl/
http://www.clarin.eu/
http://www.clariah.nl/
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Hoofdstuk 6 
Automatisering: innovatief én degelijk 

 
Probleemloos over naar Windows 7 en Office 2010 
Met de succesvolle afronding van de centrale infrastructuur op het gebied van het netwerk en de servers 
werd de basis gelegd voor de overgang op alle werkstations van Windows XP en Office 2003 naar Windows 
7 en Office 2010. Bij de Windowsinstallatie kozen we voor de 64 bitvariant. Eén van de belangrijke 
voordelen daarvan is, dat bij toekomstige upgrades geen volledige herinstallatie van de werkstations meer 
nodig zal zijn. De overgang werd voorbereid en uitgevoerd in de eerste helft van het jaar. Alle applicaties 
werden grondig getest. Een externe ICT-dienstverlener (OGD) leidde de eindgebruikers op voor de nieuwe 
situatie. Daardoor, en door een gedegen voorbereiding, was het aantal problemen en vragen na de 
overgang gering. 
 
Fundament voor centrale data-infrastructuur 
Het eerder gestarte databaseproject, waarbij werd samengewerkt met een extern bedrijf (Dataccent) werd 
afgerond. Met dit project legden we het fundament voor de nieuw op te zetten centrale data-
infrastructuur. Besloten werd om te standaardiseren op het database-platform PostGreSQL, onder meer 
vanwege de goede performance met het taalkundige materiaal. Voor het snel in de lucht brengen van 
schermen en applicaties werd gekozen voor de tool DataTables. 

Beter zoeken en vinden in corpora  
Belangrijke aandachtsgebieden binnen de drie centrale CLARIN-projecten waren opnieuw de autorisatie en 
authenticatie, Persistent Identifiers en metadata. Nieuw was het werk aan het vastleggen van de 
specificaties van CLARIN-centra. We voerden verkenningen uit van het werken in de BigGrid-omgeving, 
geschikt voor high performance computing om het zoeken in hele grote corpora mogelijk te maken. Samen 
met het project IMPACT werd de eerste versie van een corpuszoekwebservice afgerond en 
gedemonstreerd. Tenslotte voerden we voorbereidende werkzaamheden uit voor de participatie in 
CLARIAH, de toekomstige samenvoeging van CLARIN en DARIAH. 

Taalportaal ‘in de lucht’ 
Het project Taalportaal ontwikkelde een eigen website. De afdeling Automatisering bereidde het in de 
lucht brengen van de redactieomgeving voor. Hiervoor werd een XML- schema ontworpen. We 
selecteerden de XML-editor Oxygen. Aan het eind van het jaar kwam de omgeving online. 

Toegankelijkheid verbeterd 
Om het werk van vrijwilligers gemakkelijker te maken, hebben we een applicatie ontwikkeld die van 
buiten het INL benaderbaar is. Hiermee hebben we voor het eerst een dienst ter beschikking gesteld 
waarmee niet alleen materiaal bevraagd kan worden, maar ook informatie kan worden toegevoegd. 
 
Vastleggen van standaarden 
De softwareontwikkelaars besteedden extra aandacht aan het vastleggen van standaarden en ‘best 
practices’. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de kwaliteit van broncode en van webapplicaties en de manier 
waarop webapplicaties moeten worden beveiligd tegen hackers. Voor het opslaan en muteren van tal van 
documenten werd besloten tot de invoering van de MediaWiki(pedia). De softwareontwikkelaars en 
systeem- en netwerkbeheerders startten de vulling.  
 
Software ontwikkelen met Scrum 
In 2011 hebben we de softwareontwikkelmethode Scrum besproken. Een eerste concreet resultaat was het 
uitvoeren van ‘Planning Poker’ op het gebied van spelling. Met deze methode kan een accuraat inzicht 
worden verkregen in de benodigde tijd zonder wederzijdse beïnvloeding van de schatting door de 
deelnemers. 
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Hoofdstuk 7 
Het INL in 2012 

 
Inleiding 
Het INL wil ook van 2012 weer een succesvol en productief jaar maken. Hieronder een vooruitblik op de 
werkzaamheden in het jaar dat voor ons ligt.  
 
ANW 
In 2012 zal het Algemeen Woordenboek Nederlands (ANW) worden uitgebreid met 5000 artikelen, goed 
voor meerdere duizenden woorden, betekenissen en voorbeeldzinnen. Ook de neologismenlijst, die ruim 
22.000 nieuwelingen bevat, zal, naargelang het productieritme van de talige maatschappij, worden 
uitgebreid.  
 
De technische en computerlinguïstische ondersteuning van het ANW staat in 2012 onder andere in het 
teken van het werken aan kruisverwijzingen, aanpassingen voor een meer modulaire bewerking, de 
metadata, het verfijnen van de functie ‘omgekeerd zoeken’, verbeteringen aan de zoekinterface, het 
artikelscherm, de resultaatpagina en de semiautomatische analyse van de logfiles. 
 
GiGaNT en DiaMaNT 
De werkzaamheden aan GiGaNT en DiaMaNT worden voortgezet met bijvoorbeeld de verdere uitbouw, 
specificering en invulling van de centrale data-infrastructuur. Daarnaast is er de omspelling van het 
huidige lexiconmateriaal en het lemmatiseren van historisch corpusmateriaal. Ook op de agenda staat 
verdere ontwikkeling van BlackLab, de generieke corpusapplicatie die de huidige diversiteit aan 
corpusapplicaties moet gaan vervangen.  
 
Historische woordenboeken 
We onderhouden de historische woordenboeken en werken daarnaast aan de metadata bij het 
citatenmateriaal. Ook optimaliseren we de citaatafbakeningen in de woordenboeken. Samen met een 
groep enthousiaste vrijwilligers gaan we in 2012 de diverse dialectwoordenboeken koppelen aan het WNT. 
Ook zal fase 2 van de nieuwe webinterface voor de historische woordenboeken online worden uitgewerkt. 
 
NameScape 
Samen met het Huygens ING en de UvA werkt het INL aan het CLARIN-project ‘NameScape’. Het INL zet 
daarin zijn expertise in op het gebied van de herkenning van eigennamen voor de bewerking van een 
corpus van hedendaags literair materiaal.  
 
INL: premiumpartner Impact Centre of Competence 
Per 1 januari 2012 is het INL een van de premiumpartners van het Impact Centre of Competence, een 
voortvloeisel van het EU-project IMPACT dat op 31 december 2011 afliep. Het Centre is het overkoepelend 
aanspreekpunt voor bibliotheken, wetenschappers en serviceverleners en ontwikkelt nieuwe applicaties en 
diensten gericht op betere toegang tot gedrukt historisch tekstmateriaal. Het Centre of Competence staat 
de eerste drie jaar onder leiding van de Universidad de Alicante & Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. Het bestuur zal worden gevormd door het Super Computing Centre in Poznan, de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag, de Bibliothèque Nationale de France in Parijs en het INL. 
 
CLARIAH 
In 2011 is participatie in het project CLARIAH voorbereid. CLARIAH staat voor ‘Common Lab Research 
Infrastructure for the Arts and Humanities’. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, start het project in 
september 2012. Het INL neemt deel aan 7 van de 10 werkpakketten. 
 
Standaardisering en stroomlijning 
Het INL blijft ook in 2012 streven naar standaardisering en stroomlijning. In 2012 zoeken we op dit terrein 
verdere aansluiting bij het veld, via CLARIN ERIC, CLARIAH en vergelijkbare projecten. Daarnaast werken 
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we verder aan de oplossing van de opslag en het inzien van extern aangeleverde, miljoenen zeer kleine 
XML-bestanden.  
 
CLARIN Centre 
Het INL heeft als taak een prototypisch CLARIN Centre op te bouwen en te documenteren. Belangrijke 
aandachtspunten voor 2012 zijn beveiliging en autorisatie, de opbouw van een repository gebaseerd op 
XML en voorzien van persistente identifiers, een verbeterde metadatabeschrijving en de aansluiting van 
webservices op een workflowsysteem. 
 
De TST-Centrale 
Het jaar 2012 zal vooral in het teken staan van het afronden van STEVIN. De laatste nog lopende projecten 
zullen hun resultaten binnenkort opleveren, die dan door de TST-Centrale zullen worden beheerd, 
onderhouden en verspreid.  
 
Hoewel met STEVIN een belangrijke ‘fabriek’ voor taalmaterialen ‘de deuren sluit’, blijft de TST-Centrale 
taalmaterialen verwerven. Een belangrijke nieuwe partner en leverancier is de Zuid-Afrikaanse ‘Resource 
Management Agency’, een soort TST-Centrale in Zuid-Afrika. De TST-Centrale zal in de loop van 2012 de 
internationale distributie van Zuid-Afrikaanse taalmaterialen op zich gaan nemen. 
 
Met deze en alle andere taalmaterialen zal de TST-Centrale in 2012 de markt blijven opzoeken, waarbij ze 
zich meer op het bedrijfsleven richt. De TST-Centrale blijft zich zo inzetten voor een sterke positie van het 
Nederlands in de informatiemaatschappij. 
 
Spelling 
Voor de nabije toekomst heeft het INL op het gebied van spelling onder andere de volgende plannen:  
• Er ligt een gedetailleerde kostenraming klaar voor een nieuwe en verbeterde versie van het 

Hulpmiddel Keurmerk dat eigendom is van de Nederlandse Taalunie. 
• Voor 2012 ligt er een helder en concreet actieplan spelling voor, met de nadruk op nut, bruikbaarheid 

én herbruikbaarheid.  
• In 2011 is de samenwerking met de werkgroep centrale data-infrastructuur versterkt: we willen naar 

één juiste spelling voor alle INL-materiaal. 
 
Boekencollectie 
Voortvloeiend uit de overeenkomst van het INL met de Universiteitsbibliotheek (UB) Leiden over de 
unieke boeken die in het bezit zijn van het INL, wordt de ‘collectie INL’ in de loop van 2012 officieel aan de 
UB overgedragen.   
 
Projectlezingen 
Het INL stelt jaarlijks een programma op voor projectlezingen. In 2012 nodigen we drie internationale 
gastsprekers uit. Op 2 februari opende dr. Roman Schneider (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) de 
cyclus met een presentatie over Grammis (internetgrammatica van het Duits). Tanneke Schoonheim, 
Katrien Depuydt en Jeannine Beeken zullen eind maart deelnemen aan een 3-daagse workshop in Berlijn 
over het opstellen en indienen van een groot ‘European Dictionary Project’. Tot slot zal het INL in de 
winter van 2013 - 2014 CLIN 24 (Computational Linguistics in the Netherlands) organiseren. In 2012 starten 
de voorbereidingen voor dit congres. 
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Bijlage 
Het INL naar buiten: 

externe optredens en publicaties 
 
Inleiding 
Het INL wil graag laten zien welke kennis en expertise we in huis hebben. Daarvoor is het ook van belang 
dat we zelf naar buiten treden. Daarom leverden medewerkers van het INL ook in 2011 weer talloze 
bijdragen aan congressen, symposia en studiebijeenkomsten. Ze bezochten instellingen in binnen- en 
buitenland, brachten werkbezoeken, hielden lezingen en verschaften informatie over de wetenschappelijke 
aspecten van hun werk. Daarnaast verschenen de nodige publicaties vanuit het INL. Hieronder volgt een 
overzicht van de activiteiten naar buiten in 2011. 
 
Lezingen en colleges 
 
Michel Boekestein, over spelling & Spelspiek (bezoek IPC, 9 mei) 
 
Michel Boekestein, over spelling & raakvlakken met het INL-databaseproject (Inloopochtend INL, 24 
november) 
 
Bob Boelhouwer en Carole Tiberius, collegereeks ‘Corpus Lexicography’, Leiden (februari – mei) 
 
Bob Boelhouwer en Carole Tiberius, collegereeks ‘Computationele Lexicografie’, Leuven (februari – mei)  
 
Adrienne Bruyn,  Overview of the Language Work in IMPACT. eHumanities-workshop op het 
Meertensinstituut (3 november) 
 
Lut Colman, ‘Het ANW’, gastcollege HUB (6 december) 
 
Griet Depoorter, CGN-gastcolleges aan Universiteit Leiden en Universiteit Antwerpen (april en oktober)  
 
Katrien Depuydt, Computerlexica in OCR en zoekmachines. IMPACT Demodag, Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag (16 februari) 
 
Katrien Depuydt, De meerwaarde van een corpus: een demonstratie. Workshop Diachroon Corpus, Den 
Haag (30 maart) 
 
Katrien Depuydt, Het INL en de Taalbank Nederlands: Bouwend op het verleden naar een toekomst met 
onbegrensde mogelijkheden. INL, bijeenkomst Interparlementaire Commissie (9 mei) 
 
Katrien Depuydt, Computer Lexica in OCR & Search Engines. IMPACT Demodag, British Library Londen (12 
juli) 
 
Katrien Depuydt, Computer Lexica in OCR & Search Engines. IMPACT Demodag, Biblioteca Nacional de 
España Madrid (4 oktober) 
 
Katrien Depuydt, Het INL en de Taalbank Nederlands: Bouwend op het verleden naar een toekomst met 
onbegrensde mogelijkheden. INL Wetenschapsdag (30 oktober) 
 
Katrien Depuydt, Overview of language work in IMPACT. Final IMPACT conference, BL London (25 
oktober)  
 
Katrien Depuydt, DiaMaNT, developing a diachronic semantic lexicon for 15 centuries of Dutch. Workshop 
DiaMaNT (Inloopochtend INL, 24 november) 



 

 

20 

 
Jesse de Does en Katrien Depuydt, Lexicon building and deployment in IMPACT. GALATEA II, Oud(er) 
Nederlands en nieuwe, digitale onderzoeksmogelijkheden, Antwerpen (18 februari) 
 
Laura van Eerten, CGN-gastcolleges aan Universiteit Leiden en Universiteit Antwerpen (april en oktober)  
 
Dirk Geirnaert, Eduard de Denes “Urbi et Orbi”. Een inkijk in de literaire nalatenschap van een Brugse 
rederijker. Stadsarchief te Brugge (27 februari) 
 
Frans Heyvaert, zeven mastercolleges ‘Lexicale semantiek’, Universiteit Antwerpen (najaar)  
 
Frans Heyvaert, ‘Het semagram in het ANW’, Open huis/DiaMaNT (Inloopochtend INL, 24 november) 
 
Frans Heyvaert, ‘Two Faces of the ANW Semagram’, Arbeitstreffen Berlijn (6 december) 
 
Frank Landsbergen, ‘Named Entity Work in IMPACT’, Final IMPACT conference, BL London (24 oktober)  
 
Frank Landsbergen, ‘IMPACT’ (bezoek IPC,9 mei) 
 
Marijke Mooijaart, Universiteit van Amsterdam, BA “Woordenboeken nu”; Inleiding lexicografie en 
lexicologie (met Vivien Waszink en Frank Landsbergen). 
 
Marijke Mooijaart, Universiteit Antwerpen, BA Inleiding lexicografie en lexicologie (met Vivien Waszink en 
Frank Landsbergen) 
 
Marijke Mooijaart, Universiteit Leiden, Opleiding Nederlands, 1e-jaars college Taalverwantschap 
&Taalverandering: Nederlands binnen Germaans (15 maart) 
 
Marijke Mooijaart, Universiteit Leiden, Opleiding Nederlands 2e-jaarscollege Geschiedenis & praktijk van het 
taalkundig bedrijf: onlinewoordenboeken INL (16 februari) 
 
Marijke Mooijaart, Universiteit Leiden, Opleiding Nederlands; 3e jaars-werkgroep Oude en Nieuwe 
woorden: Gevallen van betekenisverandering en historische woordenboeken (8 en 15 november) 
 
Marijke Mooijaart, Universiteit  Leiden, Opleiding Afrikaanse talen en culturen, 1e-jaars werkgroep “Woord 
en betekenis”: lexicografie, algemene principes, Nederlandse lexicografie en definitietypen (14 en 21 februari)  
 
Marijke Mooijaart, Hogeschool van Amsterdam, Master Nederlands 1e graads-lerarenopleiding; 
minicollegereeks Lexicografie (met Vivien Waszink): Lexicografie, algemene principes, Nederlandse 
lexicografie en definitietypen, woordbetekenis (6 en 13 oktober)  
 
Tanneke Schoonheim, ‘De taalspelen van het INL’( bezoek IPC, 9 mei) 
 
Tanneke Schoonheim, ‘Braambes, koesmeer en vouwstoel.... oude en nieuwe woorden: de ontwikkeling van 
onze taal’, INL Wetenschapsdag (30 oktober) 
 
Rob Tempelaars, ‘Op de automatische piloot: pavlovreacties in het Nederlands’, INL Wetenschapsdag (30 
oktober) 
 
Carole Tiberius, Taalportaal kick-offbijeenkomst: ‘ICT-aspecten van het Taalportaal: het belang van een 
Functioneel Ontwerp’ (14 januari) 
 
Carole Tiberius, presentatie Taalportaal (bezoek IPC, 9 mei) 
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Carole Tiberius, presentatie Taalportaal INL Wetenschapsdag (30 oktober) 
 
Carole Tiberius en Jan Niestadt, ‘Dictionary use: A case study of the ANW’, symposium Bled (12 november)  
 
Katrien Van pellicom, demo Spelspiek op symposium 'de automatische taalhulp', Tilburg (31 mei)  
 
Katrien Van pellicom, dictee, INL Wetenschapsdag (30 oktober) 
 
Remco van Veenendaal, presentatie over zijn loopbaan en de TST-Centrale aan studenten 
Informatiekunde, Universiteit van Groningen 
 
Remco van Veenendaal, ‘Volop in beweging voor betere interactie tussen mens en machine’, INL 
Wetenschapsdag (30 oktober) 
 
Remco  van Veenendaal, ‘The distribution of STEVIN results’, STEVIN-slotbijeenkomst met International 
Assessment Panel, Rotterdam (november)  
 
Remco  van Veenendaal,  ‘TST-Centrale: winkel en servicedesk voor talige diamanten’ (november) 
 
Vivien Waszink, ‘Neologismen’, gastcollege Leiden (5 april) 
 
Vivien Waszink, ‘Het onderwijsprogramma van het INL’, bezoek IPC (9 mei) 
 
Vivien Waszink, ‘Neologismen en het ANW’, gastcollege Hogeschool Amsterdam (27 oktober) 
 
Vivien Waszink, ‘W817, LMFAO :-D, haaahaaahahaaah! #hard gelach: sms-taal en twittertaal’, Studium 
Generale Delft (2 november) 
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Publicaties 
 
Peer reviewed 
 
Marijke Mooijaart (2011), ‘Van acht (507) tot zwangerschap (1851): historische lexicografie van boek tot 
internet’. In Nederlandse Taalkunde 16, 2 (Discussie Historische woordenboeken op internet), 141-152. 
 
Tanneke Schoonheim, ‘Lat. mare of Onl. marc, een nieuwe Oudnederlandse Orosiusglosse?’, in: 
Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 67 (2011), 259-269. 
 
Josefien Sweep, ‘Metonymy determining the type of the direct object’, in: Proceedings of metonymy 2011. 
When arguments don't fit verbs: Interdisciplinary approaches to metonymy and coercion. 
 
Josefien Sweep, ‘Metonymical transfers: The complex relation of metonymy and grammar’, in: Linguistics in 
Amsterdam [ACLC working papers], 4(1), 1-36.  
 
Remco van Veenendaal, Laura van Eerten en Catia Cucchiarini, “The Dutch-Flemish HLT Agency and 
STEVINs Language Resources” in: een boek over het STEVIN-programma, te verschijnen bij Springer. 
  
 
Non peer reviewed 
 
Michel Boekestein, 'Spelspiek' voor het STEVIN-boek 
 
Laura van Eerten en Griet Depoorter, “Het Corpus Gesproken Nederlands”, in Neerlandia/Nederlands van 
nu, 3-2011. 

Laura van Eerten, “Waarom Lange Frans 'ochtond' zegt”, in: (het eerste nummer van 2012 van) Onze Taal. 

Dirk Geirnaert, ‘Restauratie met rekenfout. Eduard de Denes chronogram voor de Bogardenschool’, in: 
Biekorf, West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, jrg. 111, p. 186-191. 
 
Dirk Geirnaert, ‘In memoriam Nienke Bakker (1916-2011)’, in: Biekorf, West-Vlaams archief voor 
geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, jrg. 111, p. 486-487. 
 
Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal (2011). Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus 
Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. 2e, herziene druk. Nijmegen: Vantilt. 
 
Marijke Mooijaart (red.) (2011),  Discussie ‘Historische woordenboeken op internet’. Nederlandse Taalkunde 
16, 2, 142-242. 
 
Marijke Mooijaart (2011). ‘Apherdianus, 16th-century Dutch proverbs and the Woordenboek der 
Nederlandsche Taal (WNT)’. Paper ICHLL 5, Oxford 14-16 June 2010. In: Oxford University Research Archive 
http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3A2fe5bf5b-3ca9-4d15-8f60-eaadde2e156d 
 
Rob Tempelaars, ‘De neologismen van 2010’, in: Nieuwsbrief INL, maart 2011. 
 
Remco van Veenendaal,  redactielid NOTaS-blad DIXIT (www.notas.nl) en auteur van een verslag over de 
berichtgeving in de sociale media over het evenement Taal in Bedrijf (www.taalinbedrijf2011.org). 
 
 

http://www.notas.nl/
http://www.taalinbedrijf2011.org/
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