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1. INL algemeen 
 
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie wil het best gesorteerde en meest toegankelijke 
wetenschappelijke instituut zijn op het gebied van de Nederlandse taal en woordenschat. We 
zijn voortdurend bezig de ‘schatkamer van de Nederlandse taal’ te actualiseren, duurzaam te 
beheren, te onderhouden en laagdrempelig beschikbaar te stellen. Ook in 2013  was onze 
strategie erop gericht om innovatieve en inventieve producten te ontwikkelen gericht op de 
behoeften van gebruikers. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de in 2013 ingezette 
communicatiemiddelen en de belangrijkste resultaten. 
 
Het INL ontwikkelt en levert data voor woordenboeken, (computationele) lexica, corpora en 
tools. Onze woordenboeken zijn direct online te raadplegen. Software en 
computerlinguïstische tools zijn open source beschikbaar. 
 
In 2013 is de samenstelling van het bestuur veranderd. Prof. mr. Vino Timmerman is 
teruggetreden als bestuurslid. Dr. Jelle Kaldewaij en prof. dr. Willy Martin zijn toegetreden tot 
het INL-bestuur dat daarmee bestaat uit: 
• Jan Franssen (voorzitter, commissaris van de Koning voor de provincie Zuid-Holland); 
• Dirk Van Compernolle (hoogleraar Spraaktechnologie KU Leuven); 
• Franciska de Jong (directeur Erasmus Studio Rotterdam en hoogleraar Taaltechnologie 
Universiteit Twente);  
• Jelle Kaldewaij  (directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NWO) 
• Godelieve Laureys (hoogleraar Scandinavische taalkunde Universiteit Gent); 
• Willy Martin (emeritus hoogleraar Lexicologie Vrije Universiteit) 
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2. Afdeling Descriptie en Productie (D&P) 

 
 
Bij de afdeling D&P is in 2013 gewerkt aan het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW; 
http://anw.inl.nl). Een daaraan gerelateerd product is het Frequency Dictionary of Dutch, dat in 
de loop van 2013 op verzoek van uitgeverij Routledge is samengesteld en in het voorjaar van 2014 
is verschenen. Verder heeft de afdeling bijgedragen aan het onderwijsprogramma en aan de pr en 
communicatie en is er divers onderzoek uitgevoerd en gepresenteerd. 
 
 

Taak en werkwijze 
De hoofdtaak van de medewerkers van de afdeling is het beschrijven van de hedendaagse 
woordenschat in woordenboekartikelen voor het ANW. Deze beschrijving strekt zich uit over 
de hele algemene woordenschat en wordt aangevuld met actuele neologismen. In 2013 stond 
de bewerking van de beroepsnamen en functienamen, ziektes en aandoeningen, 
kledingstukken, gebouwen, tijdseenheden en  voedsel centraal. Verder is specifiek aandacht 
besteed aan woorden die vooral in België voorkomen en de categorie geografische 
persoonsnamen die in het algemeen in andere naslagwerken stiefmoederlijk behandeld 
worden. Deze categorieën zijn zo  uniform mogelijk bewerkt, zodat de groeiende groep van 
ANW-gebruikers ze op die manier snel en gemakkelijk terug kan vinden, vooral bij het zoeken 
op kenmerken. Een groot deel van deze woordenboekartikelen is inmiddels ook in de 
onlineversie van het ANW raadpleegbaar, samen met woorden uit vele andere domeinen van 
de samenleving.  
 

Resultaten 2013 
In 2013 werden in totaal 9536 woordenboekartikelen geheel of gedeeltelijk bewerkt. Het ANW 
is in 2013 vier keer geüpdatet, op 9 april (1148 nieuwe artikelen), op 16 juli (743 nieuwe 
artikelen), op 7 november (626 nieuwe artikelen) en op 23 december (1033 nieuwe artikelen én 
7793 artikelen met een minimaal profiel), zodat het woordenboek op 31 december 2013 21.429  
woordenboekartikelen bevatte, die bij elkaar informatie leveren over 108.446 woorden. Deze 
trefwoorden bevatten in totaal 29.370 betekenissen, 127.791 voorbeeldzinnen, 57.085 
combinaties, 4111 vaste verbindingen en 156 spreekwoorden. Verder zijn 4298 afbeeldingen, 482 
videofilmpjes en 185 geluiden opgenomen.  
 

Resultaten 2013 versus Actieplan 2013 
In het Actieplan 2013 werden de volgende activiteiten in het vooruitzicht gesteld:  
1. de volledige beschrijving van de geselecteerde trefwoorden in de betekenisklassen 
vaartuigen, voertuigen, kledingstukken, muziekinstrumenten, beroepsnamen, eet- en 
drinkgerei, rookgerei, ziekten en aandoeningen, inclusief de bewerking van de relevante 
neologismen uit 2011 en 2012; 
Resultaat: de woorden die behoren tot de betekenisklassen van de vaartuigen, de 
muziekinstrumenten, de beroepsnamen en de ziekten en aandoeningen zijn in 2013 volledig 
behandeld, de overige categorieën zijn voor het grootste deel gereed en zullen worden voltooid 
in de eerste maanden van 2014. Daarnaast is een groot aantal woorden uit het 
referentiebestand Belgisch Nederlands bewerkt, en zijn de tijdseenheden, de geografische 
persoonsnamen en de verwantschapsnamen in bewerking genomen.  Aan het ANW zelf 
werden in 2013 249 volledig bewerkte neologismen toegevoegd, wat het totaal aantal 
neologismen in het ANW per eind december 2013 op 1579 brengt. 
 

http://anw.inl.nl/
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2. het verzamelen en de eerste selectie en bewerking van de neologismen uit 2013; 
Resultaat: in 2013 zijn 514 neologismen opgetekend en aan de materiaalverzameling 
toegevoegd. Van deze neologismen zijn er zeven al direct bewerkt en in het ANW opgenomen; 
van de overige neologismen wordt in de komende tijd (2014) bekeken of die ook in het ANW 
opgenomen moeten worden, en zo ja, op welke manier.  
 
3. de theoretische categorisering van diverse betekenisklassen (bv. verwantschapsnamen, 
lichaamsdelen en voedsel); 
Resultaat: dit is gebeurd voor de genoemde betekenisklassen. Daarnaast is gewerkt aan een 
verregaande vereenvoudiging van de semagramkenmerken en aan het semagram voor de 
werkwoorden. 
 
4. het uitwerken en invoeren van categorieën van woorden uit betekenisklassen waarvan de 
theoretische categorisering definitief is vastgesteld (zie 3); 
Resultaat: dit is gebeurd voor de woorden uit de genoemde betekenisklassen. 
 
5. het uitwerken en invoeren van gegevens in de categorie woordfamilie; 
Resultaat: er is in 2013 bij 4.125 woordenboekartikelen woordfamilie toegevoegd; in totaal zijn 
er nu 12.374 woordenboekartikelen met woordfamilie. 
 
6. het uitwerken en invoeren van gegevens in de categorie woordvorming; 
Resultaat: er is in 2013 bij 9536 woordenboekartikelen woordvorming toegevoegd; in totaal zijn 
er nu 18.568 woordenboekartikelen met woordvorming. 
 
7. het uitwerken, invoeren en corrigeren van relevante heldere voorbeeldzinnen; 
Resultaat: er zijn in 2013 31.000 voorbeeldzinnen uitgewerkt, ingevoerd en gecorrigeerd. 
 
8. het invoeren van relevant beeld- en geluidsmateriaal; 
Resultaat: er zijn in 2013 1115 afbeeldingen, 95 videofragmenten en 73 geluidsfragmenten aan 
het ANW-online toegevoegd. 
 
9. het inhoudelijk en technisch corrigeren en aanvullen van alle eerder bewerkte artikelen, 
inclusief de artikelen die online staan; 
Resultaat: is bij elke update gebeurd (zie 10).  
 
10. vier driemaandelijkse updates van bewerkte, gecorrigeerde en aangevulde artikelen op 
http://anw.inl.nl. 
Resultaat: deze hebben plaatsgevonden in april, juli, september en december 2013. 
 

Technische ondersteuning 
De redactionele werkzaamheden worden ondersteund door een computerlinguïst en een 
ontwikkelaar/programmeur. Dit betreft voor 2013 vooral de werkzaamheden vermeld onder de 
punten 3 tot en met 6 en punt 10. 
Een belangrijke opdracht in 2013 was het aanpassen van de ANW-editor ten behoeve van de 
update van het RBN-klein. Deze aanpassing is verricht op verzoek van de Nederlandse 
Taalunie. Hierdoor wordt het mogelijk het gedateerde materiaal van het RBN-klein op 
eenzelfde manier te bewerken als het materiaal van het ANW. De ANW-editor ontwikkelt zich 
hierdoor in de richting van een algemene editor die ingezet kan worden voor meerdere 
lexicografische projecten, eventueel ook buiten het INL. Er is inmiddels ook belangstelling 
voor de editor getoond door de Fryske Akademy (ten behoeve van een nieuw Nederlands-Fries 

http://anw.inl.nl/
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woordenboek) en vanuit de Nederlandse Antillen (ten behoeve van een woordenboek van het 
Papiaments). 
 

Stagiaire en vrijwilliger 
Om studenten en andere geïnteresseerden in staat te stellen kennis te maken met de 
lexicografische praktijk in het algemeen en het werk aan het ANW in het bijzonder biedt de 
afdeling de mogelijkheid aan om voor kortere of langere tijd als stagiair of vrijwilliger mee te 
werken aan het ANW.  
In september 2013 kwam Charlotte Tesselaar, studente Engels van Universiteit Leiden, als 
stagiaire bij het ANW. In het kader van haar stage heeft zij zich beziggehouden met onderzoek 
naar de volautomatische toevoeging van voorbeeldzinnen en de bewerking van een aantal 
woordenboekartikelen. Haar begeleiders waren Rob Tempelaars en Carole Tiberius.  
Drs. Emile van Brakel heeft zich tot 1 juni 2013 beziggehouden met de invoer van contextanten 
aan woordenboekartikelen (diernamen). Zijn begeleider was Rob Tempelaars. 
 

Vergaderingen en intern overleg 
Er zijn binnen de afdeling verschillende overlegmomenten waarbij de medewerkers in 
verschillende mate betrokken zijn. Elke maand is er een werkbespreking voor het hele team, 
waarbij de stand van zaken met betrekking tot het ANW en de actuele gebeurtenissen 
besproken worden. Daarnaast zijn er met enige regelmaat redactievergaderingen waarin zaken 
op het redactionele vlak besproken worden.  
Eenmaal per jaar vindt een vergadering met de begeleidingscommissie plaats. In deze 
vergadering worden de vorderingen van het woordenboek getoond, zowel op het redactionele 
vlak als op het gebied van de programmatuur. In 2013 vond de vergadering met de 
begeleidingscommissie op 24 april plaats. Tijdens deze vergadering werd overlegd over de 
stand van zaken met betrekking tot het ANW en waren er presentaties over het ANW door Lut 
Colman, Dirk Kinable en Josefien Sweep. 
Ook met verschillende medewerkers die onder de afdeling IT vallen vindt regelmatig overleg 
plaats. Regelmatig wordt er planningsoverleg gehouden, waarin afdelingshoofden, 
projectleiders en andere belanghebbenden gezamenlijk de planning bekijken, in overleg 
prioriteiten stellen en waar nodig planningen bijstellen. Voor elke ANW-update (om de drie 
maanden) is er overleg met programmeurs en computerlinguïsten over eventuele aanpassingen 
in de programmatuur en de prioritering daarvan.  
 

Service en samenwerking 
In 2013 is de samenwerking  met de onderzoeksgroep Quantitative Lexicology and Variational 
Linguistics (QLVL) van de KU Leuven voortgezet met betrekking tot het project voor het 
opzetten van een applicatie voor het systematisch vergaren van neologismen. De eerste fase 
van dit project  bestaat uit het ontwikkelen van een eerste versie van een monitorcorpus, het 
ontwikkelen van lexicale statistiek voor de extractie van kandidaat-neologismen, en het maken 
van een aan het Algemeen Nederlands Woordenboek gekoppelde bewerkingsomgeving. De 
resultaten van dit project, dat onder de gedeelde verantwoordelijkheid van de afdelingen 
Taalbank Nederlands en D&P valt, zullen zowel intern als extern gebruikt kunnen worden. 
 
Een ander samenwerkingsverband is dit jaar opgezet met de Fryske Akademy. Hier heeft men 
veel belangstelling voor de ANW-editor, die in enigszins aangepaste vorm goed gebruikt kan 
worden voor het nieuw op te zetten Nederlands-Fries woordenboek van de Akademy. 
Daarnaast is overlegd over de trefwoordenlijst die als basis voor het woordenboek kan dienen 
en over de in het woordenboek op te nemen informatiecategorieën.  
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Rob Tempelaars en Vivien Waszink verzorgden ook in 2013 elke week de rubriek ‘neologisme 
van de week’ en, in samenwerking met Laura van Eerten, de wekelijkse rubriek Woordbaak. 
Een selectie van de in de rubriek Woordbaak verschenen artikelen is – in gereviseerde vorm – 
ook opgenomen in het boekje Waar komt pindakaas vandaan?, dat in samenwerking met het 
genootschap Onze Taal gemaakt werd en in november 2013 verscheen.  
 
Op 25 en 26 maart werd op het INL de vierde bijeenkomst van het netwerk 
Internetlexikographie gehouden, georganiseerd door Carole Tiberius, die namens het INL lid 
van dit netwerk is.  
 
Op 17 april vond de jaarlijkse Kiliaanlezing op het INL plaats. Deze werd gehouden door Guus 
Kroonen en droeg de titel ‘De taalkundige erfenis van de eerste Europese landbouwers’. Op 20 
april was het INL de gastheer van  de Oudgermanistendag. 
 
In april en mei werd op verzoek van BplusC Leiden een tentoonstelling over het INL en zijn 
woordenboeken verzorgd in de Openbare Bibliotheek aan de Nieuwstraat in Leiden. Hierbij 
waren van de afdeling D&P Tanneke Schoonheim en Vivien Waszink betrokken. 
 
Op 30 september 2013 werd in Sluis het gerestaureerde Belfort heropend. Op de bovenste 
verdieping hiervan is een permanente tentoonstelling over lexicografie in het algemeen en 
Johan Hendrik van Dale en zijn woordenboeken in het bijzonder. Tanneke Schoonheim heeft 
namens het INL materiaal voor deze tentoonstelling verzameld en geleverd. Een van de 
onderdelen van de tentoonstelling is een korte film, waarin Lut Colman aan de hand van het 
ANW uitlegt hoe het maken van een modern woordenboek in zijn werk gaat. 
 
Er is in 2013 een aantal malen overleg geweest met de directeur van Van Dale over 
samenwerking met het INL. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Van Dale zal er in 
2014 een symposium worden georganiseerd met onder meer bijdragen van beide partijen. 
Verder is geïnventariseerd op welke punten Van Dale en het INL elkaar kunnen aanvullen en 
zijn er constructieve afspraken gemaakt over diverse lexicografische werkzaamheden.  
 
In december werd de publieksactie “Weg met dat woord!” gehouden. Hierin werden mensen 
opgeroepen om woorden te nomineren die zij graag uit de Nederlandse taal verwijderd zouden 
zien. Deze actie zorgde voor veel media-aandacht en resulteerde in de verkiezing van het 
woord kids (voor ‘kinderen’) als het meest “verwerpelijke” woord van 2013. 
Journalisten, taalprofessionals en liefhebbers van het Nederlands weten de medewerkers van 
de afdeling met grote regelmaat te vinden met vragen over zaken op het gebied van de 
lexicologie, de lexicografie, de lexicale semantiek en de spelling. 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.  
Met enige regelmaat ontvangt de redactie individuele onderzoekers en verzorgt zij 
rondleidingen op het INL en presentaties van het ANW. Dit jaar waren dat onder meer 
presentaties t.b.v. de algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie dhr. Geert Joris (8 mei),  
medewerkers van de firma Hogeschooltaal van dhr. Ed Landman (13 september) en een groep 
studenten van Dutch Studies (9 december). 

 
Onderwijs 
Ook in 2013 heeft de afdeling een bijdrage geleverd aan het reguliere onderwijsprogramma van 
het INL. Zo was Vivien Waszink betrokken bij het geven van bachelorcolleges aan de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) en Frans Heyvaert bij het geven van mastercolleges aan de 
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Universiteit Antwerpen (UA). In het kader van haar werkzaamheden als docent aan de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft Josefien Sweep regelmatig aandacht besteed aan het 
ANW. 
 

Lezingen, presentaties en gastcolleges 
Jan Niestadt en Carole Tiberius, ‘Logfileanalyse Algemeen Nederlands Woordenboek.’ Tijdens: 

Was wollen Wörterbuchbenutzer über das Wörterbuch wissen, das sie benutzen? Leiden, 25-26 
maart 2013. 

Jan Niestadt, Carole Tiberius en Boudewijn van den Berg, ‘Advanced Search: How To Annoy 
Experts and Confuse Everyone Else.’ Tijdens: eLex2013: electronic lexicography in the 21st 
century: thinking outside the paper. Tallinn, 17-19 oktober 2013.  

 
Tanneke Schoonheim, ‘De projecten van het INL’. Tijdens: bijeenkomst bestuur Stichting 

Nederlandse Dialecten. Utrecht, 7 februari 2013. 
Tanneke Schoonheim, ‘The European Network of e-Lexicography’,Tijdens:  eLex2013: electronic 

lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Tallinn 17-19 oktober 2013. 
 
Josefien Sweep, ‘Dutch Neologisms borrowed from other Languages’, Tijdens: TiN-dag 2013. 

Utrecht, 9 februari 2013. 
Josefien Sweep, Rob Tempelaars en Vivien Waszink,  ‘The morphology of Dutch neologisms’. 

Tijdens: Morfologiedag Fryske Akademie. Leeuwarden, 13 december 2013. 
 
Carole Tiberius & Adam Kilgarriff, ‘Genre in a frequency dictionary’. Tijdens: Conference on 

Corpus Linguistics. Lancaster (UK), 22-26 juli 2013. 
 
Vivien Waszink, ‘Woord en Betekenis’. Gastcollege bachelor. Leiden, 26 april 2013. 
Vivien Waszink, ‘W817 LMFAO :-D, haaahaaahahaaah! #hardgelach, over twittertaal’. BplusC 

Leiden, 30 mei 2013. 
Vivien Waszink, ‘Nederlands in de maatschappij’. Gastcollege master. Groningen 8 oktober 

2013. 
Vivien Waszink, ‘Patchworkgezinnen helemaal loesoe bij het sudokuen #swag, over de 

bronnen van nieuwe woorden’. Congres Onze Taal. Breda, 16 november 2013. 
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3. Afdeling Taalbank Nederlands 
 
De Taalbank Nederlands  heeft een veelvoudige taakstelling. Ze houdt zich bezig met het bouwen 
en annoteren van corpora voor zowel intern als extern gebruik, met het bouwen van 
computationele lexica, en met het aanleggen van een infrastructuur voor de geïntegreerde 
ontsluiting van corpora, woordenboeken en lexica, en dat zowel voor het historisch als het 
hedendaags Nederlands. Met tekstontsluiting als hoofddoel ontwerpt de Taalbank vindbaarheid- 
of opzoeksystemen (retrieval) en taalkundige hulpmiddelen als lemmatiseerprogramma’s, 
woordsoorttoekenners (taggers) en eigennaamherkenners. Niet alleen INL-materialen worden in 
de Taalbank Nederlands opgenomen, maar ook data die elders zijn ontwikkeld. Een gedeelte van 
deze werkzaamheden wordt uitgevoerd in samenwerkingsverbanden met externe partijen. 
 
 

WERKZAAMHEDEN 
 
Lexiconinhoud 
Hieronder vallen werkzaamheden die ten doel hebben de inventarisatie van de woordenschat 
van 15 eeuwen Nederlands in het GiGaNT lexicon uit te breiden. Dat gebeurt op basis van 
corpusmateriaal, de historische woordenboeken, en moderne lexiconinhoud. 
 
Corpusgebaseerde lexiconontwikkeling 
Voor twee historische corpora is met behulp van de CoBaLT tool ieder woord gelemmatiseerd 
en van woordsoort voorzien. 

1. Gentse spelen: Tei –encoded + taalkundigverrijkt met woordsoort en lemma:  73599 
tokens: afgerond. 

2. Brieven als buit: Tei-encoded + taalkundig verrijkt met woordsoort en lemma: 458032 
tokens: afgerond. 

 
Lexiconontwikkeling gebaseerd op de historische woordenboeken 
Een belangrijke taak is ervoor te zorgen dat de beschrijving van de woordenschat van de 
verschillende historische taalfasen en de moderne lexiconinhoud als een geheel functioneren.  
Om dit mogelijk te maken zijn de moderne lemmavormen bij de historische woordenboeken 
gecorrigeerd, de historische woordenboeken zijn onderling gekoppeld, en naar voorbeeld van 
het eerder werk aan het WNT is een woordvormenlexicon uit het MNW ontwikkeld. De eerste 
module van het historisch lexicon is ter beschikking gesteld als webservice. 
 

−Moderne lemmavormen bij historische woordenboeken: 
a. correctie op basis van lemmatiseerprincipes  
b. toekennen keurmerk spelling 
omvang: 557749 lemmata: afgerond.  
 
−Onderlinge koppeling van historische woordenboeken 
Koppeling MNW aan WNT: 53000 lemmata: afgerond. De resultaten worden gereleased in 
2014. 
 
−Basismodule GiGaNT: MNW 
Lexiconbouw op basis van de MNW-lemmata met citaten: ca. 47.000 entries. Deze 
werkzaamheden zijn in fase 1 uitgevoerd in het project Nederlab. In het project 
Transcriptorium is een postprocessingslag uitgevoerd en is het lexicon geschikt gemaakt 
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voor taaltechnologische toepassingen als automatische handschriftherkenning HTR (zie 
hieronder). 
 
−Historisch lexicon als webservice 
1e release: ca. 230.000 lemmata en ca. 575.000 woordvormen (basismodule GiGaNT WNT). 
Er is een projectinterne release gedaan in het kader van Nederlab waarin de lexiconservice 
met succes is getest. Verder testen zal o.a. in 2014 plaatsvinden in het kader van het 
project Succeed. 

 
Modern lexicon 
De basisstructuur van het GiGaNT-lexicon is uitgebreid met functionaliteit voor het project 
spelling. Op basis van op het INL beschikbare lexicale data is een basislexicon, de moderne 
component van GiGaNT, ontwikkeld, met ca. 130.000 lemmata. Via integratie met de 
spellingdatabase (117500) hebben de lemmata in dit lexicon het keurmerk spelling verkregen. 
De lexiconinhoud is vergeleken met die van het ANW-woordenboek; koppeling met de online-
versie van het ANW en corpusgebaseerde uitbreiding zijn voorzien na uitbreiding van de 
basisverzameling lemmata ten behoeve van het project spelling.  
 
Basisanalyse van een substantiële verzameling gelede woorden (modern) 
Het werk aan de morfologische component is  weer opgepakt. Er is een selectie gemaakt van 
woorden uit het ANW om de morfologische analyseprincipes die in het kader van GiGaNT zijn 
geformuleerd te toetsen en verder uit te werken. Gepland was om daarbij een dataset van 
minimaal 5000 woorden klaar te hebben. Het zijn er uiteindelijk  9000 geworden. 
 

Spelling 
Afgezien van het werk t.b.v. de nieuwe woordenlijst zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
Uploads:  

 Van Dale voorjaar (april) – Dikke Van Dale online + Groot Woordenboek hedendaags 
Nederlands online: 1536 trefwoorden 

 Van Dale zomer (augustus): Dikke Van Dale online + Groot woordenboek hedendaags 
Nederlands online: 2793 trefwoorden 
Opmerking: bovenstaande controles  gelden ook voor Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse 
taal, versie 14.9 (dezelfde inhoud als Dikke Van Dale online) en Van Dale Groot Elektronisch woordenboek 
Nederlands versie 6.9 (dezelfde inhoud als Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands online) 

 Taaltik: 253.856 trefwoorden: 212.800 trefwoorden zijn reeds gecontroleerd en daarover 
werd al overlegd, ca. 41.000 blijven nog over voor controle in 2014 
 

Vragen: 

 352 vragen: daarvan ca. 300 via Spelspiek 

 Enkele vragen/doorverwijzingen via/van Taaladviesdienst Onze Taal & Taaltelefoon 
Vlaamse Gemeenschap 

 

Corpora 
Corpusdata 

−Corpus Hedendaags Nederlands (extern) (http://chn.inl.nl) 
Sinds 1994 heeft het INL verschillende tekstverzamelingen (corpora) van hedendaags 
Nederlands online toegankelijk gemaakt, waaronder het 5, 27 en 38 Miljoen Woorden 
Corpus en het PAROLE Corpus. Die verzamelingen zijn nu samengevoegd tot het 
makkelijker doorzoekbare Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) en aangevuld met 

http://chn.inl.nl/
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recent tekstmateriaal uit de kranten NRC Handelsblad en De Standaard (tot 2013). Het 
corpus bevat ca. 400 miljoen woorden. 
 
−Corpus Hedendaags Nederlands (intern) 
Het externe corpus is een selectie van een groter intern corpus waarin ook het 50 miljoen 
woordencorpus, het ANW-corpus geïntegreerd is en ander modern taalmateriaal is 
toegevoegd dat  niet online gezet kan worden. Dat corpus is ook in een eerste release 
beschikbaar en bevat ca. 600 miljoen woorden. Ten behoeve van een tweede release van 
het interne corpus is gestart met het converteren van aanvullend materiaal uit het Twente 
Nieuwscorpus. 
De corpusprocessing is in het kader van het Molechaserproject (zie onder) verder 
uitgevoerd en een productiestraat is tot stand gebracht. Ten behoeve van de integratie is 
het corpus niet alleen  in hetzelfde formaat gezet, het corpus is opnieuw taalkundig 
verrijkt en de metadata van het corpusmateriaal is geüniformeerd (ca. 1 miljoen 
bestanden). 
 

Corpuszoeksoftware 
Er is verder gewerkt aan de search engine (BlackLab) en search interface voor grote 
hoeveelheden data, historisch en modern. Dat heeft geresulteerd in een release van de “Brieven 
als buit”, een nieuwe release van het Corpus Gysseling, en een prerelease voor de 
Taalbankcommissieleden van het Corpus Hedendaags Nederlands. De eerste release van het  
CHN vond plaats op 17 januari 2014. 
 

Woordenboeken 
Onderhoud ONW 
Afgezien van het werk aan de moderne lemmata (zie boven), werken twee vrijwilligers, Dick 
Wortel en Karling Rottschaeffer, verder aan respectievelijk de actualisering van de 
bronvermeldingen en de Hoogduitse cognaten. Karling Rottschaeffer levert ook nagekomen 
correcties van ONW-artikelen. Een student van prof. dr. M. de Vaan is in het kader van een 
stage  met Oudnoorse cognaten aan de slag. 
 
Onderhoud MNW 
Afgezien van het werk aan de moderne lemmata (zie boven) zijn de volgende werkzaamheden 
verricht. Er is een nieuwe standaardversie van het MNW-bestand gemaakt. Daarin is in 2013 bij 
nog eens 100.000 citaten extra de koppeling gemaakt tussen de bronaanhaling en de informatie 
in de Bouwstoffen. Dit betrof vooral citaten uit uiterst frequent gebruikte MNW-bronnen die 
aanvankelijk niet aan de informatie van de bronnenlijst gelinkt konden worden omdat niet 
duidelijk was of de aangehaalde citaten afkomstig waren uit het basishandschrift, dan wel uit 
een variant handschrift met dezelfde brontekst. Deze onduidelijkheid in het bronnengebruik 
door Verdam kon dit jaar echter door nadere bestudering van het citatenmateriaal opgeheven 
worden. Dit resulteerde er  uiteindelijk in dat nu ruim 82 % van de 400.000 MNW-citaten 
gelinkt zijn met hun broninformatie. Daarnaast is de afbakening van de citaten afgerond.  De 
resultaten worden gereleased in 2014. 

 
EXTERNE PROJECTEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 

Lopende projecten 
Succeed “SUpport action Centre of CompEtEnce in Digitisation”  
(FP7 THEME [ICT-2011.8.2] 
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Het doel van dit project is om state-of-the art tools, zoals de resultaten van het IMPACT-
project, rijp te maken voor implementatie in diverse actuele digitaliseringsprojecten. Focus 
voor het INL zijn tools waarbij taalkundige data of NLP-technieken worden gebruikt. Het 
project is 1 januari gestart en eindigt op 31 december 2014. 
 

−Werkpakket 3 (Validation and take-up of tools) 
Deliverable 3.1, het verrijkte overzicht van relevante tools,  is afgerond en opgeleverd, zie 
http://succeed-project.eu/publications/available-tools/index-succeed. 
Ook de tool validation parameters (D3.3) en het tooltrainingmateriaal (D3.4, 
http://www.digitisation.eu/training/succeed-training-materials) voor bibliotheken zijn 
afgerond.  
Wat betreft taak 3.3 (“take up support”): In samenwerking met de 9 deelnemende 
bibliotheken zijn werkplannen opgesteld. Het werk is opgestart. Voor de details kan men 
het Succeed jaarverslag raadplegen. 
 
−Werkpakket 4 (Normalisation and standardisation) 
Het INL heeft bijgedragen aan deliverable  D4.1, “Recommendations for metadata and data 
formats for online availability and long-term preservation” , http://www.succeed-
project.eu/sites/default/files/deliverables/Succeed_600555_WP4_D4.1_RecommendationsO
nFormatsAndStandards_v1.1.pdf. 

 
Transcriptorium  
(FP7 THEME [ICT-2011.8.2] [ICT for access to cultural resources]) 
Het doel van het project is om tot een interactieve crowd-sourcing transcriptieomgeving voor 
handgeschreven tekst te komen die gebruik maakt van state-of-the-art technieken voor 
automatische handschriftherkenning. In het project wordt er ook op diverse wijzen aan 
gewerkt de state-of the art te verbeteren, onder meer door het toepassen van relevante lexicale 
data en taalmodellen.  Focus voor het Nederlands zijn laat-middeleeuwse artesteksten. Het 
project is 1 januari gestart en eindigt op 31 december 2014. 
 

−Werkpakket 4 (Linguistic resources for HTR) 
De eerste versie van deliverable 4.1.1 (tools voor taalmodellering tbv HTR) en 4.1.2 
(beschrijving van tools en aanpak)  is opgeleverd. Het technische werk levert onder andere 
op dat methoden om kleinere direct relevante (“in-domain”) datasets met grotere, meer 
algemene (“out-of-domain”) te combineren, een significante bijdrage aan kwaliteit van 
automatische transcriptie kunnen leveren (het woordfoutpercentage kan worden 
teruggevoerd van 34% naar 27% voor een Engelstalige dataset; deze aanpak zal in 2014 
worden toegepast op Middelnederlandse Artesteksten). 
Verder is gewerkt aan ontwikkeling en acquisitie van ondersteunende data, met name 
Corpora en Lexica voor Nederlands en Engels, en voorbereidend werk voor Duits en Spaans. 
De ruwe versie van het MNW lexicon is afgewerkt door Dirk Geirnaert en geschikt gemaakt 
als lexicon voor de ondersteuning van HTR.  

 
−Werkpakket 2 (ground truth data)  
In het kader van dit werkpakket is gewerkt aan transcriptie (en conversie/controle/correctie 
van reeds beschikbare transcriptie) van 4 manuscripten, waarvoor zogenaamde “ground 
truth” wordt ontwikkeld, die direct kan worden ingezet als trainingmateriaal voor 
automatische handschriftherkenning.  Onderstaande tabel vat de status van het werk 
samen. 
 

http://succeed-project.eu/publications/available-tools/index-succeed
http://www.digitisation.eu/training/succeed-training-materials
http://www.succeed-project.eu/sites/default/files/deliverables/Succeed_600555_WP4_D4.1_RecommendationsOnFormatsAndStandards_v1.1.pdf
http://www.succeed-project.eu/sites/default/files/deliverables/Succeed_600555_WP4_D4.1_RecommendationsOnFormatsAndStandards_v1.1.pdf
http://www.succeed-project.eu/sites/default/files/deliverables/Succeed_600555_WP4_D4.1_RecommendationsOnFormatsAndStandards_v1.1.pdf
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Ms. Vienna, ONB 2818;  
datering: c. 1490;  
omvang: 318 folio’s, 636 pagina‘s; 

Bestaande transcriptie moet worden 
geconverteerd. 

Ms. Hattem, SM C5;  
datering: c. 1450;  
omvang: 286 folio’s, 572 pagina‘s 

Bestaande transcriptie geconverteerd naar TEI. 
40 Pagina’s zijn klaargemaakt als groundtruth in 
het binnen het project gebruikte PAGE XML-
formaat. 

Ms. Leiden UB, BPL 3094;  
datering: 1475-1500;  
omvang: 159 folio’s, 318 pagina‘s 

Selectie van 96 pagina’s is getranscribeerd en 
gecorrigeerd 

Ms. The Hague, Museum Meermanno, 10 C 17;  
datering: c. 1470;  
omvang: 208 folio’s,  416 pagina‘s 

Selectie van 50 pagina’s is getranscribeerd; 
hiervan moeten nog 30 pagina’s gecorrigeerd 
worden 

 
 
Open SoNaR (CLARIN-NL) 
CLARIN-NL financiert het project “Online Personal Exploration and Navigation of SoNaR” 
(OpenSoNaR). In dit project wordt door Tilburg University en het Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie (INL) een tool ontwikkeld voor het doorzoeken van het SoNaR-corpus. Het project 
is op 1 oktober 2013 gestart en eindigt 31 september 2014. 
De taak van het INL is met behulp van de BlackLab-retrieval library het backend van deze 
applicatie te implementeren. De Universiteit van Tilburg implementeert het frontend 
(“WhiteLab”).  
Het corpus is in eerste versie geindexeerd en in de corpuszoekinterface van het INL ontsloten.  
Er wordt nu gewerkt aan uitgebreide functionaliteit naar aanleiding van requests door Tilburg. 
 
Nederlab (NWO groot) 
Digitale historische teksten worden nu nog op allerlei verschillende plaatsen, door 
verschillende instellingen en op verschillende manieren beschikbaar gesteld. Nederlab wil een 
gebruiksvriendelijke webinterface inrichten van waaruit onderzoekers al deze losse corpora als 
eenheid kunnen doorzoeken en analyseren, zowel op tekstniveau als op metadataniveau. Dit 
maakt het mogelijk langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letterkunde, cultuur en 
maatschappij te traceren. Het project is 1 januari gestart en eindigt op 31 december 2017. 
Het INL is track supervisor lexicale data en is met name verantwoordelijk voor lexicondata om 
het historische materiaal mee te verrijken. Ook verrijkt het INL goldstandard-corpusmateriaal 
om diverse tools te kunnen trainen en evalueren. Daarnaast worden diverse corpora aangepast 
en toegevoegd aan de webinterface. In 2013 is gewerkt aan de basismodule GiGaNT MNW (zie 
boven) en er is een lexicon webservice gemaakt met een release van de basismodule GiGaNT 
WNT die functioneert in de Nederlab demonstrator. 
 

Afgeronde projecten 
Namescape (Clarin-NL) 
In Namescape is een aanzienlijke hoeveelheid modern Nederlands literaire werken met een 
rijke NE-tagging (naast standaard NE tagging ook resolutie van entiteiten) geannoteerd. Er zijn 
visualisatietools ontwikkeld om de wetenschapper te ondersteunen bij het beantwoorden van 
onderzoeksvragen.  De belangrijkste instrumenten zijn beschikbaar gesteld als CLARIN 
compliant webservices. (http://www.namescape.nl ). 
Project en INL deliverables zijn afgerond. Het werk in 2013 betrof voornamelijk de web service 
voor Named Entity Recognition, de verrijkte publicatie en het in het INL Clarin centrum ter 
beschikking stellen van de demonstrator. 
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Aanvragen 
Door het afdelingshoofd zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
Er is samen met  Elke Gehweiler (Deutsches Wörterbuch/Berlin-Brandenburg Academy of 
Sciences and Humanities) en Anne Dykstra in januari gewerkt aan het final proposal proposal 
voor de COST-aanvraag voor ENeL: European Network of e-Lexicography. De aanvraag is 
gehonoreerd. 
 
Er is advies uitgebracht en medewerking toegezegd voor taalkundige verrijking t.b.v. de NWO-
aanvraag: The Medieval roots of Holland’s identity.The representation of the past in an 
urbanized society van prof. dr. Jan Burgers (UvA), dr. A. Janse en dr. R. Stein (UL) . De 
aanvraag is als “zeer goed” geëvalueerd maar niet gehonoreerd. 
 
Er is meegewerkt aan de aanvraag Bioling: Multilingual linking of European digital dictionaries 
and semantic resources for cross-lingual Europeana cultural access (CIP-ICT-PSP-BPN) (18 
partners met de Oostenrijkse Akademie voor Wetenschappen als hoofdaanvrager). De 
aanvraag is niet gehonoreerd. 
 
Er is een bijdrage geleverd  en medewerking toegezegd t.b.v.  de aanvraag van Prof. dr. Jan 
Nuyts, Center for Grammar, Cognition and Typology, Department of Linguistics, University of 
Antwerp. DIACHROON CORPUS Nederlands (DCN): A diachronic research corpus of Dutch, 
ook wel Vlaanderenlab genoemd. De aanvraag is niet gehonoreerd. 
 

Overige samenwerkingsverbanden 
In 2013 is de samenwerking  met de onderzoeksgroep Quantitative Lexicology and Variational 
Linguistics (QLVL) van de KU Leuven voortgezet met betrekking tot het project voor het 
opzetten van een applicatie voor het systematisch vergaren van neologismen. De eerste fase 
van dit project  bestaat uit het ontwikkelen van een eerste versie van een monitorcorpus, het 
ontwikkelen van lexicale statistiek voor de extractie van kandidaat-neologismen, en het maken 
van een aan het Algemeen Nederlands Woordenboek gekoppelde bewerkingsomgeving. De 
resultaten van dit project, dat onder de gedeelde verantwoordelijkheid van de afdelingen 
Taalbank Nederlands en D&P valt, zullen zowel intern als extern gebruikt kunnen worden. De 
eerste versie van het monitorcorpus (zie boven) en de productiestraat zijn afgerond. 
 
Het INL is founding member van het IMPACT Centre of Competence for Digitisation. (“The 
IMPACT Centre of Competence in Digitisation is a not for profit organisation with the mission 
to make the digitisation of historical printed text "better, faster, cheaper". It provides tools, 
services and facilities to further advance the state-of-the-art in the field of document imaging, 
language technology and the processing of historical text.”)  Kennis is gecentraliseerd op de 
website www.digitisation.eu.  Content voor de website en verdere ontwikkeling van het Centre 
wordt ondersteund door het project Succeed (zie hierboven). 
 

ONDERWIJS 
 
Anna Aalstein 
5 colleges Universiteit Antwerpen (INL-reeks MA “Lexicaal-semantische theorie”. Universiteit 
Antwerpen. Samen met Frans Heyvaert). 
2 gastcolleges in het kader van de BA cursus “Woord en Betekenis” van Felix Ameka, 
Universiteit Leiden. 
 

http://www.digitisation.eu/
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Marijke Mooijaart 
stagebegeleiding Yvonne Staal, student Rijksuniversiteit Groningen. Lemmatisering van De 
Gentse Spelen van 1539 voor GiGaNT. 
20 februari gastcollege Opleiding Nederlands Universiteit Leiden over historische 
woordenboeken 
5 colleges Universiteit Antwerpen (INL-reeks BA, Inleiding Lexicologie en lexicografie, samen 
met Frank Landsbergen en Vivien Waszink). 
10 april colleges over definities in INL- master Computerlexicografie 
 

WORKSHOPS, SYMPOSIA EN PRESENTATIES 
 
Jesse de Does en Katrien Depuydt, Lexicon-supported OCR of eighteenth century Dutch books: a 

case study.  Presentatie op : Document Recognition and Retrieval XX - DRR 2013, 20th 
Document Recognition and Retrieval Conference, part of the IS&T-SPIE Electronic Imaging 
Symposium, Burlingame, California, USA, 6 februari 2013. 

 
Katrien Depuydt: Meewerken aan de miniconferentie Digitalisering Lexicon Papiamentu van 

25 februari tot 1 maart 2013, met op 27 februari een publieke lezing aan de UNA met als titel: 
De digitale infrastructuur voor 15 eeuwen historisch Nederlands van het Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie. 

 
Marijke Mooijaart: 4 april lezing over geschiedenis van het Nederlands in Taalcafé 

studievereniging Helios, Universiteit van Amsterdam 
Marijke Mooijaart: 5 september lezing over de taalkundige bewerking van de Brieven als buit, 

bij de presentatie van de internetapplicatie Brieven als Buit 
Marijke Mooijaart: 27 september interview Leids Dagblad over Brieven als buit en WNT 
 
R. Severing, K. Depuydt en M. Maduro, Towards a Language Database of Papiamentu, 

presentatie op: 16th Annual Eastern Caribbean Island Cultures Conference  “The Islands in 
Between”: Language, Literature and Culture of the Eastern Caribbean Instituto Pedagogico 
Arubano, ARUBA  Thursday, 7 November to Saturday, 9 November 2013. (K. Depuydt niet 
aanwezig). 

 
Katrien Depuydt en Jesse de Does. Deelname aan de  CLARIN-workshop voor letterkundigen 

en historici op het Meertensinstituut, 4 december 2014, inclusief demonstratie van het 
doorzoekbaar corpus  Brieven als Buit. 

Organisatie Afscheidssymposium dr. Marijke Mooijaart 27 juni Gouden Eeuwsymposium: 
Tussen Lexicologie en Taalkunde. 

 

DIENSTVERLENING 
 
Voor prof. dr. A. Versloot: Documentconversie van Oudfries document "Aprografa" en laden in 
Cobalt met beginlexicon aangeleverd door Arjen Versloot.  Beschikbaar maken van 
telewerkaccount (systeembeheer). 
 
Voor prof. dr. N. van der Sijs is een corpus Surinaams met Alpino syntactisch verrijkt in de 
SARA HPC omgeving. Hierna zijn de frequenties van de meest voorkomende constructies in 
Surinaams en een vergelijkbaar Nederlands Nederlands corpus vergeleken, met de conclusie 
dat bepaalde iets lossere constructies, gekenmerkt door nevenschikking van deelzinnen zonder 
het verband aan te geven, in Nederlands Nederlands vaker lijken voor te komen. Daarnaast is 
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informatie verschaft over frequenties van verbogen en onverbogen lidwoorden in de Delftse 
bijbel en Brieven als Buit. 
 
Tientallen vragen werden beantwoord  die vanuit de servicedesk binnenkwamen over o.a. de 
betekenis van bepaalde oude woorden, over het gebruik van de historische woordenboeken 
online en over brievenalsbuit.inl.nl. 
 
Taalbankmedewerkers gaven een presentatie bij het bezoek van de algemeen secretaris van de 
NTU, Geert Joris, op 8 mei. 
Dirk Geirnaert gaf bij een bezoek van een groep Leidse studenten op 9 december een 
presentatie over de historische woordenboeken van het INL en stelde toen ook een kleine 
tentoonstelling samen rond markante WNT-bronnen uit onze bibliotheek. 
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4. Afdeling IT 
 
 
De afdeling IT ondersteunt alle afdelingen van het INL. Ook in 2013 stelden de 
systeembeheerders, de ontwikkelaars / programmeurs en de computerlinguïsten hun expertise 
weer ter beschikking aan de collega’s van Descriptie & Productie en de Taalbank Nederlands bij 
diverse projecten. 
 
 

Clarin 
Het INL heeft als taak een prototypisch Clarin Centre op te bouwen en te documenteren. De 
deelprojecten “Infrastructure Implementation” en “Search & Develop” liepen af op 31 
december.  
 
Belangrijke aandachtspunten in 2013 binnen de centrale Clarin-projecten bleven de autorisatie 
en authenticatie, de “persistent identifiers” (permanente verwijzingen) en de metadata van 
bestaande en nieuwe producten die door INL als Clarin center worden gehost.  
 
Het INL gebruikt voor de metadata de oplossing die wordt aanbevolen door de Clarin 
organisatie (een “harvestable” CMDI oplossing gebaseerd op het OAI protocol). De metadata 
wordt in principe bij elke wijziging geüpdatet. Deze oplossing heeft productiestatus sinds 2012. 
 
Voor de “persistent identifiers” wordt gebruik gemaakt van de diensten van The Handle 
System -  ontwikkeld door de Corporation for National Research Initiatives - in de Verenigde 
Staten. De server is in 2013 geüpdatet naar de nieuwste versie en heeft volledige 
productiestatus. De “persistent identifiers” worden via een algoritme gegenereerd en 
gepubliceerd binnen de metadata oplossing. 
 
De authenticatie is in 2013 uitgebreid met een inlogmogelijkheid via Clarin EU om 
wetenschappers en studenten die (nog) buiten de Clarin federatie vallen ook een mogelijkheid 
tot toegang te geven. Dit is naast de bestaande federatieve toegang van SURFsara (Nederland) ,  
DFN-AAI (Duitsland) en Haka (Finland). Het INL gebruikt hierbij een systeem dat als “single 
point of entry” de authenticatie afhandelt. 
 
Eind 2013 doorliep het INL met succes een assessment van het Clarin Centre. In dezelfde 
periode werd gestart met de procedure voor het behalen van het Data Seal of Approval. 
De productpagina is http://portal.clarin.inl.nl. 
 

Taalportaal 
Het Taalportaal stelt zich ten doel om beschikbare informatie over de grammatica’s van de 
Nederlandse en Friese taal op een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde manier bij 
elkaar te brengen en via het internet te ontsluiten. 
 
Het project wordt geleid door een consortium (Meertens Instituut, Fryske Akademy, Instituut 
voor Nederlandse Lexicologie, Universiteit Leiden) en uitgevoerd door onderzoekers van deze 
instellingen en andere Nederlandse universiteiten. Het INL is verantwoordelijk voor de 
realisatie en implementatie van de IT-componenten. 
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Binnen het INL werken de volgende mensen aan het Taalportaal: Roderik Dernison 
(ontwikkelaar / programmeur), Frank Landsbergen (computerlinguïst) en Carole Tiberius 
(projectleider). 
 
In 2013 lag het accent van de INL-werkzaamheden voor het Taalportaal op het ontwikkelen van 
een eerste versie van de Taalportaal webapplicatie. Het functioneel ontwerp en het technisch 
ontwerp voor de applicatie zijn geschreven en deze documenten zijn besproken tijdens de 
bijeenkomst van de Technical Advisory Board van het Taalportaal op 20 september op het 
Meertens Instituut. 
 
In juli is een demoapplicatie gereleased met  zo’n 50 topics. Begin 2014 zal een eerste versie van 
het Taalportaal officieel worden gereleased tijdens de jaarlijkse TIN-dag. 
 
Daarnaast is er klein onderhoud uitgevoerd aan de XML-redactieomgeving waarin de 
grammaticale teksten van het Taalportaal worden bewerkt en er is een eerste aanzet gemaakt 
voor de termenbank van het Taalportaal met medewerking van Anna Aalstein (taalkundige).  
 
In het kader van de termenbank heeft Carole Tiberius een workshop bijgewoond over 
Semantic Registries die op 9 december in Utrecht werd gehouden.  Frank Landsbergen heeft 
samen met Ton van der Wouden op 15 oktober 2013 een gastcollege over het Taalportaal 
gegeven voor de facultaire cursus “Introductie Digital Humanities” bij de faculteit 
Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 
 

Centrale data infrastructuur 
De kwaliteit van de centrale data infrastructuur werd verhoogd door een reeks maatregelen, 
waaronder: 
 

 Het bundelen van alle documentatie in een installatie van de MediaWiki, met de 
benoeming van een functioneel beheerder. 

 Het benoemen van een centrale plek en beheerder voor de afhandeling van alle corpus-
data. 

 Een upgrade van het Content Management Systeem Joomla, dat aan de basis ligt van de 
websites. 

 
Uitbreidingen en aanpassingen van de infrastructuur behelsden onder meer: 

 Het ontwikkelen van verdere documentatie en standaarden (error-bug afhandeling, 
kwaliteit productieomgeving, versiebeheer enzovoorts). 

 Verdere inzet van “monitoring tools”. 

 De installatie van de relationele database PostgreSQL in de productieomgeving. 

 Periodieke vervanging van back-upmedia, opslagmedia en servers, met bijbehorende 
migraties van bijvoorbeeld de virtualisatie software. 

 Het introduceren van een nieuwe Exchange archief methodiek voor de mail. 

 De invoering van software waarmee applicaties geschikt kunnen worden gemaakt voor 
mobiele devices. Deze werd onder meer toegepast bij de applicatie SpelSpiek, ten 
behoeve van de Nederlandse Taalunie. 

 De “corpus retrieval engine” BlackLab werd als open source software vrijgegeven in de 
“repository” GitHub. 
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Onderzoek werd verricht ten behoeve van toekomstige updates van het Windows platform, de 
back-up software, een deel van de centrale dataopslag (het NetApp SAN) en de verdere 
overname van netwerkcomponenten door de Universiteit Leiden. 
 
Voorbereidingen vonden plaats voor het in productie nemen van het Corpus Hedendaags 
Nederlands, met ruime aandacht voor de performance (inclusief het opzetten van multi-
threading). 
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Bijlage 1: rapportage INL-communicatie 2013 
 
In deze rapportage worden de in 2013 ingezette communicatiemiddelen en de belangrijkste 

resultaten gepresenteerd. 

 

Website 

De website is het gezicht van het INL naar buiten. Het is daarom belangrijk de website qua 

inhoud en vormgeving up-to-date te houden. In 2013 is de content regelmatig ververst (nieuws, 

neologisme van de week, Woordbaak, nieuwe productpagina etc.) Aan de vormgeving is niets 

gewijzigd. 

 

Indicatoren 

Algemeen 2013 2012 

Totaal aantal bezoeken 145.890 105.430 

Bezoeken uit België 30.353 17.782 

Bezoeken uit Nederland 102.769 78.081 

Aantal bezoeken november/december 45.399 20.028 

Percentage nieuwe bezoeken  74,89 % 67 % 

Gemiddelde bezoekduur 00.02.05 00.02.21 

 

 

Bronnen/verwijzingen 2013 2012 

Google 67.272 42.722 

Direct verkeer 32.324 25.640 

Gtb.inl.nl 8.906 5.670 

Twitter  7.374 4.360 

Standaard.be 5.052 -* 

Facebook 2.118 - 

Nu.nl 1.857 4.454 

Hln.be 1.258 - 

Brievenalsbuit.inl.nl 1.011 - 

Alexis (INL-intranet) 906 1.740 

Demorgen.be 901 - 

Smart.pr 864 - 

Knack.be 430 - 

Kennislink.nl 277 - 

Taalunieversum.org 238 - 

Onzetaal.nl 192 1.314 

* gegevens ontbreken/onbekend 
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Paginaweergaven 2013 2012 

Index/home 52.120 47.154 

Woordverkiezing* 39.717 17.099 

Woordbaak (archief)** 34.292 - 

Over het INL 20.521 - 

Neologisme van de week (archief) 7.352 - 

Historische woordenboeken 6.846 6.496 

Neologisme van de week 5.078 5.681 

ANW 4.628 2.772 

Nieuws 3.158 - 

Brieven als buit 1.764 - 

Waar komt pindakaas vandaan? 1.325 - 

Retrologismen 927 - 

*Mooiste/lelijkste Woord 2012; Weg met dat Woord 2013 

** Top 3: ‘Zijn pappa en mamma wel correct?’ (13.762),’ Wat is het langste Nederlandse woord?’ 

(3.685) en ‘Wat heeft een haan met een sprinkhaan te maken?’ (2.062). 

 

Opvallende bezoekersaantallen 

 

 
 

 17 augustus ( 1.806 bezoeken, 98% bezoekers via Twitter) Woordbaakartikel: Wat heeft een 

haan met een sprinkhaan te maken? 

 7 september (1.185 bezoeken) n.a.v.  persbericht Brieven als Buit, 6 september  

 21 november (3.810 bezoeken), 5 december (5.569 bezoeken) en 13 december (2.020 

bezoeken) n.a.v. persberichten Weg met dat Woord! 

 

Conclusies/aanbevelingen 

De ‘Weg met dat Woord!’-verkiezing in november/december zorgde voor een explosieve 

toename van websitebezoeken. Opvallend is het aantal bezoeken vanuit België (toename van 

71% t.o.v. 2012): het gevolg van het doelbewust aanspreken van het Belgische publiek in de 

communicatie over de verkiezing. Dergelijke (jaarlijkse) campagnes zorgen voor 

naamsbekendheid onder het grote publiek en dragen bij aan een positieve beeldvorming van 
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het INL. Om de aandacht vast te houden is het van belang met meer regelmaat in de 

publiciteit te komen. 

De GTB-woordenboekapplicatie en Twitter blijven in 2013 belangrijke, stabiele bronnen voor 

traffic naar de website. Er is een terugloop in verwijzingen van het INL-intranet en Onze Taal. 

De gemiddelde bezoekduur blijft vrij lang. Dat betekent dat bezoekers de webinhoud 

interessant vinden en er nauwkeurig kennis van nemen. 

Populaire rubrieken (woordverkiezing, Woordbaak, neologisme van de week) en publicaties 

(Waar komt pindakaas vandaan?) zijn grote aandachttrekkers. Daarnaast wordt algemene 

informatie over het INL, de historische woordenboeken en het ANW het best bezocht. 

 

Social media 
Beschrijving 

In 2013 werden er dagelijks tweets gepost, vond interactie plaats met volgers door 

discussies/retweets en werd door INL’ers gebruikgemaakt van de community om o.a. citaten 

en referenties van woorden te achterhalen.  

 

Indicatoren 

 December 2013 December 2012 

Aantal volgers  2.000 1.200 

 

Conclusies/aanbevelingen 

Door actief te twitteren, te reageren op volgers en te retweeten blijft het aantal volgers 

toenemen. Volgers kunnen via Twitter laagdrempelig contact leggen met het INL en op de 

hoogte blijven van nieuws. Het  is een belangrijke bron voor traffic naar de website. 

 

Nieuwsbrieven 
Beschrijving 

Vanuit het INL wordt een interne (1x per maand) en externe nieuwsbrief  (1x per twee 

maanden) verstuurd. De externe nieuwsbrief is om geïnteresseerden te blijven binden aan en 

te informeren over het INL. De interne nieuwsbrief is om medewerkers te informeren en de 

betrokkenheid van medewerkers bij projecten binnen en buiten het INL te stimuleren.  

 

Indicatoren externe nieuwsbrief 

 2013 2012 

Aantal inschrijvingen december 2.300 1.581 

Gemiddeld aantal opens 56% 60% 

Gemiddeld aantal clicks 33% - 

Traffic naar de website (unieke bezoekers) 146 170 

 

Conclusies/aanbevelingen 

Naar aanleiding van de woordverkiezing en de daaraan verbonden mailings kwamen er veel 

nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief. Ten opzichte van 2012 is de nieuwsbrief iets minder 

vaak geopend en ook het traffic naar de website is iets afgenomen. Hier moet wel bij 

opgemerkt worden dat de cijfers nog altijd bovengemiddeld zijn voor vergelijkbare (non-
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profit) organisaties (24% opens volgens Nationale E-mail Benchmark van 2013) . Daarnaast zijn 

er minder nieuwsbrieven verschenen ten opzichte van 2012.  

De externe nieuwsbrief genereert beperkt traffic naar de website, maar trekt geïnteresseerde 

bezoekers die gemiddeld lang op de website blijven. Pakkende korte nieuwsberichten die zo 

veel mogelijk verwijzen naar de INL-website kunnen dit verbeteren. Er kunnen naast de 

woordverkiezing meer gelegenheden aangegrepen worden om nieuwe abonnees te werven, 

inschrijvingen voor evenementen en lezingen bijvoorbeeld.  

 

Persberichten 
Beschrijving 

Met het versturen van persberichten wordt (media)aandacht gegenereerd voor nieuws van en 

over het INL. In 2013 werd hier Smart.pr voor gebruikt in combinatie met De Perslijst.  

 

Indicatoren 

7 verstuurde persberichten: 

10 april 2013  Koningsdag, koorts en klikhit 

1 mei 2013  Woordenboeken van vroeger, nu en straks 

6 september 2013  Ruim duizend 17de- en 18de-eeuwse brieven online 

14 november 2013 Waar komt pindakaas vandaan?  

21 november 2013 Weg met dat Woord! 

5 december 2013 Nominaties Weg met dat Woord! 

13 december 2013 Kids: weg met dat woord! 

 

Conclusies/aanbevelingen 

In december zijn de meeste persberichten verstuurd rondom de woordverkiezing. Om 

persaandacht te genereren en vast te houden is het van belang met meer regelmaat 

persberichten te versturen. Daarnaast zou de nadruk meer op de wetenschappelijke 

activiteiten (onderzoeksprojecten, woordenboektoevoegingen, lezingen etc.) van het INL 

moeten komen te liggen. Een wetenschappelijk project dat tot een succesvol persbericht kan 

leiden heeft nieuwswaarde en wekt belangstelling op bij een breed publiek. Het project Brieven 

als Buit is daar een voorbeeld van. 
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Resultaten/spin-off 
Resultaten waartoe de gecombineerde communicatieactiviteiten in 2013 hebben geleid. 

 

In de Pers: 

Kranten 

10 augustus 2013, Dagblad van het Noorden. Rammend kaal en linkeballen (studententaal). 

31 augustus 2013, Nederlands Dagblad. Term ‘nationaal’ geeft evenement meer status. 

7 september 2013, de Volkskrant. Brieven uit de 17de en 18de eeuw online gezet. 

25 september 2013, Leidsch Dagblad. Schat aan woorden in kaart (Brieven als Buit). 

22 november 2013, Nederlands Dagblad. Taaltekens (Waar komt pindakaas vandaan?) 

29 november 2013, Trouw. Jaap de Berg over Waar komt pindakaas vandaan? 

2 december 2013, NRC Next. Het officieelste Woord van het Jaar (column Arjen van Veelen) 

2 december 2013, NRC Handelsblad. Het officieelste Woord van het Jaar (column Arjen van 

Veelen) 

5 december 2013, Nederlands Dagblad. ‘Kids zeggen is onnodig hip doen’ 

6 december 2013, De Standaard. Het meest misbruikte woord van het jaar.  

16 december 2013, Trouw. Jaap de Berg over Weg met dat Woord! 

 

Websites 

1 mei 2013, Tentoonstelling Woordenboeken van vroeger, nu en straks 

 www.unityfm.nl 

 www.drimble.nl 

6 september 2013, Ruim 1000 brieven uit 17e en 18e eeuw online: 

 www. telegraaf.nl 

 www.metronieuws.nl 

 www.noordhollandsdagblad.nl 

 www.haarlemsdagblad.nl 

 www.gooieneemlander.nl 

 www.destentor.nl 

 www.mysterie-wetenschapsforum.nl 

 www.alphen.cc 

 www.leiden.nieuws.nl 

 www.mt.nl 

 www.wekkerwakker.nl 

21 november 2013, Weg met dat Woord! 

 www.ad.nl 

 www.demorgen.be 

 www.destandaard.be 

 www.telegraaf.nl 

 www.nu.nl 

 www.metronieuws.nl 

 www.knack.be 

 www.volkskrant.nl 

http://www.unityfm.nl/
http://www.drimble.nl/
http://www.metronieuws.nl/
http://www.noordhollandsdagblad.nl/
http://www.haarlemsdagblad.nl/
http://www.gooieneemlander.nl/
http://www.destentor.nl/
http://www.mysterie-wetenschapsforum.nl/
http://www.alphen.cc/
http://www.leiden.nieuws.nl/
http://www.mt.nl/
http://www.wekkerwakker.nl/
http://www.ad.nl/
http://www.demorgen.be/
http://www.destandaard.be/
http://www.telegraaf.nl/
http://www.nu.nl/
http://www.metronieuws.nl/
http://www.knack.be/
http://www.volkskrant.nl/
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5 december 2013, Weg met dat Woord! 

 www.demorgen.be 

 www.destandaard.be 

 www.hln.be 

13 december 2013, Weg met dat Woord! 

 www.volkskrant.nl 

 www.trouw.nl 

 www.nos.nl 

 De Gelderlander 

 Blik op Nieuws 

 Telegraaf.nl 

 RTL Nieuws 

 Spitsnieuws 

 Knack.be 

 Metronieuws.nl 

 Omroepwest.nl 

 DeOndernemer.nl 

 Het Nieuwsblad 

 

Radio 

28 mei 2013, Wekker Wakker Radio 5: Rob Tempelaars over het woord pindakaas 

12 november 2013, Radio 6: Laura van Eerten over aan de strijkstok blijven hangen 

23 november 2013, Cappuccino Radio 2: Laura van Eerten over Waar komt pindakaas vandaan? 

5 december 2013, Radio 1 België: Laura van Eerten over Weg met dat Woord! 

13 december 2013, NOS-journaal. Liever kinderen dan ‘kids’. 

13 december 2013, RTV Noord-Holland. Laura van Eerten over Weg met dat Woord! 

 

Tv 

16 november 2013, Opium tv: Vivien Waszink over neologismen. 

21 november 2013, De Wereld Draait Door: item over Weg met dat Woord! 

13 december 2013, NOS op 3, Jeugdjournaal. Uitslag Weg met dat Woord! 

 

Magazines 

1 december 2013, National Geographic. Evolutie van een taal. 

10 december 2013, www.hpdetijd.nl. Dit zijn de irritantste woorden van 2013. 

 

Extra: paginawaarden krant 2013* 

De Standaard Paginagroot 25.800,- 

Nederlandsch Dagblad Voorpagina, 1 kolom 1.280,- 

Nederlandsch Dagblad Blok liggend 1/3 1.000,- 

NRC Handelsblad Column Binnenland 15.113,- 

NRC Next Column 4.672,- 

* gebaseerd op verschenen artikelen over het INL of waarin het INL genoemd werd 

http://www.demorgen.be/
http://www.destandaard.be/
http://www.hln.be/
http://www.volkskrant.nl/
http://www.trouw.nl/
http://www.nos.nl/
http://www.hpdetijd.nl/
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Bijlage 2: medewerkers INL 
 
● Algemene dienst 
 
Prof. dr. Martin Everaert     – wnd. directeur 
Petra Belt       – administrateur 
Laura van Eerten MA     – coördinator externe communicatie 
Drs. Gerard Gast     – directiesecretaris 
Paulette Tacx        
Karin van Weerlee      – directiesecretaresses 

Stagiair administratie: 
Clement de Heijden 
 

● Descriptie & Productie 
 
Dr. Tanneke Schoonheim      – afdelingshoofd, hoofdredacteur ANW 
Drs. Rob Tempelaars      – projectleider ANW  
Lic. Lut Colman  
Drs. Quin van Dijk  
Laura van Eerten MA 
Dr. Frans Heyvaert  
Dr. Dirk Kinable  
Dr. Josefien Sweep  
Drs. Vivien Waszink      – redacteuren ANW  
Arjen Figee       – hoofd lexicologisch medewerkers ANW  
Pieter Hoekstra 
Marja Schutte 
Jasmijn Splinter 
Drs. Wies van Velzen      – lexicologisch medewerkers ANW 

Stagiaires/vrijwilligers 
Drs. Emile van Brakel (tot 1 juni 2013), Charlotte Tesselaar (vanaf 1 september 2013) 

 
 

● Taalbank Nederlands 
 
Lic. Katrien Depuydt      – afdelingshoofd 
Dr. Anna Aalstein (vanaf 1 april 2013) 
Lic. Dirk Geirnaert 
Dr. Marijke Mooijaart (tot eind juni 2013) 
Dr. Hans Westgeest      – redacteuren 
Lic. Katrien Van pellicom     – projectleider Spelling  
Marjolijn van Bennekom  
Wil de Ruyter  
Drs. Boukje Verheij      – lexicologisch medewerkers 

Vrijwilligers/stagiair 
Dick Wortel, mr. Karling Rottschäfer, prof. dr. Arend Quak : werkzaamheden aan het 
Oudnederlandse materiaal 
Dr. Marijke Mooijaart : het corpus Brieven als Buit 
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Yvonne Staal (Rijksuniversiteit Groningen) heeft haar stage in 2013 bij de Taalbank 
Nederlands afgerond. 
 

 
 

● IT 
 
Dr. Jan Theo Bakker      – afdelingshoofd 
Wim Kok (t/m 31 december 2013)    – projectleider CLARIN/IIP 
Dr. Bob Boelhouwer  
Dr. Jesse de Does  
Dr. Frank Landsbergen 
Dr. Jafar Tanha  
Dr. Carole Tiberius      – computerlinguïsten 
Ing. Roderik Dernison 
Drs. Mathieu Fannee 
Valentijn Geirnaert (t/m 31 december 2013)  
Bart Hoogeveen 
Drs. Jan Niestadt  
Rob van Strien      – programmeurs/ontwikkelaars 
Sonja Deutekom 
Drs. Marco van der Laan 
Dennis Schenk     – systeem- en netwerkbeheerders 
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Bijlage 3: Publicaties 
 

● Descriptie & Productie 
 
Laura van Eerten en Raymond Noë (red.), Waar komt pindakaas vandaan? Leiden / Den Haag, 

Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) / Genootschap Onze Taal, 2013, 124 blz. 
Laura van Eerten. Bijdragen aan:  Laura van Eerten en Raymond Noë (red.), Waar komt 

pindakaas vandaan? Leiden / Den Haag, Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) / 
Genootschap Onze Taal, 2013. 

Laura van Eerten. ‘Evolutie van een taal’, in:  National Geographic, editie december 2013, pp. 22-
23. 

 
Dirk Kinable, ‘ “Semagrams” in Historical Lexicography and their Applicability for Text 

Research. The Case of “Maskeroen” ’, in: International Journal of Lexicography, Volume 26, 
Issue 4, pp. 424-448. 

 
Tanneke Schoonheim, ‘Nederland wordt steeds slimmer. Voormalige vaktaalwoorden en de 

algemene woordenschat in het Nederlands’, in: Els Ruijsendaal en Cornelia Wermuth (red.), 
TiNT-dag 2012, Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. 2013, 11 blz.  

 
Josefien Sweep. ‘Metonymical Subject Changes in Dutch’, in:  Nederlandse Taalkunde, 18, pp. 

237-247. 
Josefien Sweep. Bijdragen aan:  Laura van Eerten en Raymond Noë (red.), Waar komt 

pindakaas vandaan? Leiden / Den Haag, Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) / 
Genootschap Onze Taal, 2013. 

 
Rob Tempelaars. Bijdragen aan:  Laura van Eerten en Raymond Noë (red.), Waar komt 

pindakaas vandaan? Leiden / Den Haag, Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) / 
Genootschap Onze Taal, 2013. 

 
Vivien Waszink, Woord! de taal van nederhop, Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, oktober 

2013. 
Vivien Waszink, ‘Ze roepen ‘Hou het straat’, dus ik timmer aan de weg’, publicatie voor 

Kennislink, oktober 2013: http://www.kennislink.nl/publicaties/ze-roepen-hou-het-straat-
dus-ik-timmer-aan-de-weg 

Vivien Waszink. Bijdragen aan:  Laura van Eerten en Raymond Noë (red.), Waar komt 
pindakaas vandaan? Leiden / Den Haag, Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) / 
Genootschap Onze Taal, 2013. 

 

● Taalbank Nederlands 
 
Marijke Mooijaart (2013), ‘A history of Dutch lexicography’. In: Trefwoord. 1-34. 

(http://www.fryske-
akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/History_of_Dutch_Lexicography
_2013.pdf) 

Marijke Mooijaart (2013), ‘Nieuwe vondsten in oude brieven. Hoe je historische teksten 
geschikt maakt voor taalkundig onderzoek’. In: Kennislink, 22 april . 
(http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuwe-vondsten-in-oude-brieven) 

http://www.kennislink.nl/publicaties/ze-roepen-hou-het-straat-dus-ik-timmer-aan-de-weg
http://www.kennislink.nl/publicaties/ze-roepen-hou-het-straat-dus-ik-timmer-aan-de-weg
http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/History_of_Dutch_Lexicography_2013.pdf
http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/History_of_Dutch_Lexicography_2013.pdf
http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/History_of_Dutch_Lexicography_2013.pdf
http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuwe-vondsten-in-oude-brieven
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Marijke Mooijaart (2013), ‘De geschiedenis van het woordenboek’. In: Kennislink, 4 juli. 
(http://www.kennislink.nl/publicaties/de-geschiedenis-van-het-woordenboek), ook 
gepubliceerd op http://www.taalcanon.nl/vragen/hoe-oud-is-het-woordenboek/. 

 
J. Sánchez, G. Mühlberger, B. Gatos, P. Schofield, K. Depuydt, R. M. Davis, E. Vidal, and J. de 

Does, “tranScriptorium: a European project on handwritten text recognition.,” in Acm 
symposium on document engineering, 2013, pp. 227-228. 

 
Boukje Verheij, medeauteur van “Waar komt pindakaas vandaan? En 99 andere vragen over 

woorden.” Leiden/Den Haag 2013. 
 
En verder: 
Dirk Geirnaert,  Marijke Mooijaart en Hans Westgeest verzorgden de teksten bij de digitale 

expositie “Schatten van de Nederlandse taal : Over de INL-collectie bij de 
Universiteitsbibliotheek Leiden”. Deze tentoonstelling is sinds juni vorig jaar op de site van 
de UB te bekijken. 

Dirk Geirnaert behandelde op de retrologismepagina van de INL-website een 35-tal historische 
woorden.  

Boukje Verheij verzorgde twee posts op http://woordblog.inl.nl/. 
 

http://www.kennislink.nl/publicaties/de-geschiedenis-van-het-woordenboek
http://www.taalcanon.nl/vragen/hoe-oud-is-het-woordenboek/
http://woordblog.inl.nl/

