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1. INL algemeen 
 
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie telt twee inhoudelijke afdelingen: 
Descriptie & Productie (verantwoordelijk voor het Algemeen Nederlands 
Woordenboek ANW) en Taalbank Nederlands (die samen met de medewerkers van 
het ANW de Taalbank Nederlands gestaag verder vult en participeert in meerdere 
externe projecten). De afdelingen IT en Algemene Dienst ondersteunen het gehele 
instituut op het vlak van automatisering, financiën, personeel en in algemene 
secretariële zin. 
 
Het INL 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 2014 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 2014 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. 
 
Het bestuur van het INL bestond in 2014 uit :  
• Jan Franssen (voorzitter, Raad van State); 
• Godelieve Laureys (vicevoorzitter, em. hoogleraar Scandinavische taalkunde 
Universiteit Gent); 
• Dirk Van Compernolle (penningmeester, hoogleraar Spraaktechnologie KU Leuven); 
• Guy Janssens (VRT) 
• Franciska de Jong (directeur Erasmus Studio Rotterdam en hoogleraar 
Taaltechnologie Universiteit Twente);  
• Jelle Kaldewaij (directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NWO) 
• Willy Martin (em. hoogleraar Lexicologie Vrije Universiteit) 
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2. Afdeling Descriptie en Productie (D&P) 
 
Bij de afdeling D&P is in 2014 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 
begin 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 2014 werd verder gewerkt aan de beschrijving van de 
substantieven. Ook werd een begin gemaakt met de systematische bewerking van 
adjectieven en werkwoorden. Verder is specifiek aandacht besteed aan neologismen en 
aan woorden die vooral in België voorkomen. 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 2014 
In 2014 werden in totaal 12.980 woordenboekartikelen geheel of gedeeltelijk bewerkt. 
Het ANW is in 2014 vier keer geüpdatet, op 26 maart (met 3.260 artikelen, waarvan 634 
volledig bewerkte artikelen en 2.526 artikelen met een beperkt profiel), op 1 juli (met 
3.013 artikelen, waarvan 751 volledig bewerkte artikelen en 2.262 artikelen met een 
beperkt profiel), op 22 september (met 3.334 artikelen, waarvan 546 volledig bewerkte 
artikelen en 2.788 artikelen met een beperkt profiel) en op 15 december (met 3.373 
artikelen, waarvan 531 volledig bewerkte artikelen en 2.842 artikelen met een beperkt 
profiel). Het ANW online bevatte op 31 december 2014 daardoor 34.746 
woordenboekartikelen, die bij elkaar informatie leveren over 155.496 woorden. De 
trefwoorden bevatten in totaal 32.092 betekenissen, 162.150 voorbeeldzinnen, 74.703 
combinaties, 5864 vaste verbindingen en 195 spreekwoorden. Verder zijn 4.877 
afbeeldingen, 524 videofilmpjes en 184 geluiden opgenomen.  
 
Resultaten 2014 versus Actieplan 2014 
In het Actieplan 2014 werden de volgende activiteiten in het vooruitzicht gesteld:  
1. de beschrijving van 5.000 trefwoorden met een volledig dan wel beperkt profiel, 
inclusief de bewerking van een aantal relevante neologismen uit 2012 en 2013; 
Resultaat: er zijn in 2014 12.980 trefwoorden bewerkt, waarvan 2.462 met een volledig 
betekenisprofiel en 10.418 met een beperkt profiel. De woordenboekartikelen met een 
volledig betekenisprofiel bevatten onder meer de betekenisklassen persoonsnamen, 
tijdseenheden en kledingstukken. Daarnaast is een groot aantal woorden uit het 
referentiebestand Belgisch Nederlands bewerkt. Aan het ANW werden in 2014 228 

http://anw.inl.nl/
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volledig bewerkte neologismen toegevoegd, wat het totaal aantal neologismen in het 
woordenboek per 31 december 2014 op 1.807 brengt. 
2. het verzamelen van minimaal 400 neologismen uit 2014; 
Resultaat: in 2014 zijn 481 neologismen opgetekend en aan de materiaalverzameling 
toegevoegd. Van deze neologismen zijn er 19 al direct bewerkt en in het ANW 
opgenomen; van de overige neologismen wordt in de komende tijd (2015) bekeken of 
die ook in het ANW opgenomen moeten worden, en zo ja, op welke manier. De 
bestaande lijst met neologismen vanaf het jaar 2000 is in 2014 geheel opgeschoond. Op 
31 december 2014 stonden er 21.050 neologismen op deze lijst. 
3. het uitwerken en invoeren van gegevens in de categorie woordfamilie bij minimaal 
2.500 woordenboekartikelen; 
Resultaat: er is in 2014 bij 5.314 woordenboekartikelen onderzoek naar de woordfamilie 
gedaan; in totaal is er nu bij 21.511 woordenboekartikelen naar de woordfamilie gekeken 
en is er bij 7.707 trefwoorden in de onlineversie van het ANW woordfamilie 
toegevoegd. 
4. het uitwerken en invoeren van gegevens in de categorie woordvorming bij minimaal 
5.000 woordenboekartikelen; 
Resultaat: er is in 2014 bij 12.980 woordenboekartikelen woordvorming toegevoegd; in 
totaal zijn er nu 43.757 woordenboekartikelen met woordvorming. 
5. het uitwerken, invoeren en corrigeren van minimaal 25.000 relevante heldere 
voorbeeldzinnen; 
Resultaat: er zijn in 2014 29.129 voorbeeldzinnen uitgewerkt, ingevoerd en 
gecorrigeerd. 
6. het invoeren van relevant beeld- en geluidsmateriaal bij minimaal 1.000 
woordenboekartikelen; 
Resultaat: er zijn in 2014 1.754 afbeeldingen aan de woordenboekartikelen toegevoegd.  
7. het toevoegen van uitspraak en fonetische transcriptie bij minimaal 5000 
woordenboekartikelen; 
Resultaat: dit is door ziekte niet helemaal gelukt; er is nu uitspraak (Nederlands en 
Vlaams) opgenomen bij 500 woordenboekartikelen. In de eerste helft van 2015 wordt 
het resterende deel alsnog bewerkt. 
8. 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 9).  
9. vier driemaandelijkse updates van bewerkte, gecorrigeerde en aangevulde artikelen 
op http://anw.inl.nl. 
Resultaat: deze hebben plaatsgevonden in maart, juli, september en december 2014. 
 
Technische ondersteuning 
De redactionele werkzaamheden worden ondersteund door een computerlinguïst en 
een ontwikkelaar/programmeur. Een van de belangrijkste toevoegingen van 2014 was 
het automatisch tonen van concordanties uit het Corpus Hedendaags Nederlands bij 
de woordenboekartikelen met een beperkt profiel. Hierdoor wordt het voor de 
gebruiker van het ANW ook bij deze woorden mogelijk zich een beeld van de 
betekenis(sen) te vormen. 

http://anw.inl.nl/
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Een belangrijke opdracht in 2014 was het aanpassen van de ANW-editor ten behoeve 
van de Fryske Akademy. De ANW-editor heeft zich inmiddels ontwikkeld in de 
richting van een algemene editor die ingezet kan worden voor meerdere 
lexicografische projecten, ook buiten het INL.  
 
Vrijwilligers 
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 2014 kwam Isabelle Buhre als vrijwilliger bij het ANW. Zij heeft zich beziggehouden 
met het zich inlezen in het project en het corrigeren van een aantal 
woordenboekartikelen. Verder heeft zij haar eerste stappen gezet op het gebied van 
het bewerken van eenvoudige woordenboekartikelen. Haar 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.  
In principe vindt eenmaal per jaar 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 2014 bleek 
het onmogelijk een tijdstip te vinden waarop een voldoende aantal leden van de 
begeleidingscommissie aanwezig kon zijn. In overleg met de voorzitter van de 
commissie is besloten om de vergadering naar het begin van 2015 uit te stellen.  
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 
Er is een samenwerkingsverband met de Fryske Akademy voor het nieuw op te zetten 
Nederlands-Fries woordenboek. De aangepaste ANW-editor is inmiddels naar 
tevredenheid opgeleverd en er zijn voorlopige afspraken over het gebruik van 
materiaal van het INL. 
 
Er is in 2014 een aantal malen overleg geweest met de directeur en andere 
medewerkers van Van Dale over samenwerking met het INL. Ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van Van Dale organiseerde het INL op 10 september een symposium 
in Antwerpen onder de titel ‘Woorden in Beweging’ met bijdragen van beide partijen. 
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Dit symposium werd goed bezocht, zowel door Vlaamse als door Nederlandse 
geïnteresseerden.  
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 voor de tweede maal 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 oudjes (voor ‘ouderen’) als het 
meest “verwerpelijke” woord van 2014. Deze actie werd gecoördineerd door Laura van 
Eerten, met ondersteuning van Rob van Strien. Vivien Waszink, Laura van Eerten en 
Rob Tempelaars hebben de publiciteit omtrent deze actie in goede banen geleid door 
informatie en interviews te geven voor de radio en aan de schrijvende pers. 
 
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. Bij het beantwoorden van deze vragen zijn 
verschillende medewerkers van de afdeling betrokken. 
 
Met enige regelmaat ontvangt de afdeling individuele onderzoekers en verzorgt zij 
rondleidingen op het INL en presentaties van het ANW. Dit jaar waren dat onder meer 
presentaties t.b.v. een groep studenten van Dutch Studies (8 december). 
 
Rob Tempelaars en Vivien Waszink verzorgden in 2014 elke week de rubriek 
‘neologisme van de week’. Rob Tempelaars werd op 1 oktober 2014 aangesteld als 
plaatsvervangend projectleider Spelling, vanwege het zwangerschaps- en 
bevallingsverlof van projectleider Spelling Katrien Van pellicom. Vivien Waszink trad 
in 2014 toe tot de redactie van het tijdschrift Neerlandia. Lut Colman was op 19 
november 2014 jurylid van het Groot Voorburgs Dictee. Tanneke Schoonheim maakte 
deel uit van de spellingcommissie. Zij is ook lid van de editorial board van het 
International Journal of Lexicography en werd op het congres in Bolzano in het 
bestuur van Euralex gekozen. 
 
Op 24 april vond de jaarlijkse Kiliaanlezing op het INL plaats. Deze werd gehouden 
door Philip Durkin (Oxford University Press) en droeg de titel ‘Dutch loanwords in 
English’. 
 
European Network of e-Lexicography 
Op 16 januari werd op het INL de eerste bijeenkomst van het European Network of e-
Lexicography (ENeL) gehouden, georganiseerd door Tanneke Schoonheim. Het INL 
speelt in dit netwerk een belangrijke rol: Martin Everaert is voorzitter, Tanneke 
Schoonheim, Bob Boelhouwer en Carole Tiberius maken deel uit van de stuurgroep en 
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de meeste taalkundigen/lexicografen, computerlinguïsten en 
programmeurs/ontwikkelaars zijn lid. Ook is het INL aangewezen als Grant Holder 
van dit netwerk, wat betekent dat het verantwoordelijk is voor de verdeling van het 
budget. 
Op 14 april 2014 was er een bijeenkomst van de stuurgroep in Wenen. Namens het INL 
waren hier aanwezig Martin Everaert, Tanneke Schoonheim en Bob Boelhouwer. 
Op 19 en 20 juli 2014 waren er bijeenkomsten van de stuurgroep, het 
managementcomité en alle werkgroepen in Bolzano, aansluitend op het tweejaarlijkse 
Euralexcongres. Namens het INL waren hier aanwezig Martin Everaert, Tanneke 
Schoonheim, Carole Tiberius en Bob Boelhouwer. 
Op 28 september 2014 was er een bijeenkomst van de stuurgroep in Bled, gevolgd door 
een workshop op 29 en 30 september. Namens het INL waren hier aanwezig Martin 
Everaert, Tanneke Schoonheim en Rob Tempelaars. Rob Tempelaars verzorgde tijdens 
de workshop een presentatie van het ANW.  
 
Onderwijs 
Ook in 2014 heeft de afdeling een bijdrage geleverd aan het reguliere 
onderwijsprogramma van het INL. Carole Tiberius, Tanneke Schoonheim en Vivien 
Waszink gaven college in het kader van het studieprogramma corpuslexicografie van 
de Universiteit Leiden. Tanneke Schoonheim gaf op 16, 17 en 18 juni een workshop 
lexicologie/lexicografie aan de Bulgaarse Academie voor Wetenschappen in Sofia. 
In het kader van haar werkzaamheden als docent aan de Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) heeft Josefien Sweep regelmatig aandacht besteed aan het ANW. Dit heeft een 
aantal lesplannen opgeleverd, die in de loop van 2015 bij het ANW op de website zullen 
worden toegevoegd. 
 
Lezingen, presentaties en gastcolleges 
Lut Colman, ‘Hebben woordenboeken een toekomst’. Gastcollege Koninklijk 
Atheneum. Zelzate, 1 april 2014. 
 
Lut Colman, ‘Het Algemeen Nederlands Woordenboek’. Presentatie Dutch Studies. 
Leiden, 8 december 2014. 
 
Tanneke Schoonheim, ‘Leidse achternamen en hun betekenis’. Gastcollege Universiteit 
Leiden, 28 april 2014. 
 
Tanneke Schoonheim, ‘The Instituut voor Nederlandse Lexicologie and its projects’. 
Workshop Bulgaarse Academie voor Wetenschappen. Sofia, 16 juni 2014. 
 
Tanneke Schoonheim, ‘Contemporary Dictionaries of Dutch’. Workshop Bulgaarse 
Academie voor Wetenschappen. Sofia, 17 juni 2014. 
 
Tanneke Schoonheim, ‘Historical Dictionaries of Dutch’. Workshop Bulgaarse 
Academie voor Wetenschappen. Sofia, 18 juni 2014. 
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Tanneke Schoonheim, ‘Het European Network of e-Lexicography’. Matthias de 
Vriesgenootschap. Leiden, 26 november 2014. 
 
Carole Tiberius, ‘Advancing Search in the Algemeen Nederlands Woordenboek’. 
Euralex. Bolzano, 16 juli 2014. 
 
Carole Tiberius, Tanneke Schoonheim and Adam Kilgarriff, ‘A Frequency Dictionary of 
Dutch’. Euralex. Bolzano, 18 juli 2014. 
 
Josefien Sweep, ‘The Dutch ‘X is zo + NP/VP’-construction’. TIN-dag Utrecht, 1 februari 
2014; INL Leiden, 13 mei 2014. 
 
Josefien Sweep, ‘De 5 meest gestelde vragen over mijn werk als lexicograaf’. 
Wetenschapsmiddag INL. Leiden, 1 oktober 2014. 
 
Rob Tempelaars, ‘Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW), A Dictionary of 
Contemporary Dutch’. Workshop European Network of e-Lexicography. Bled, 30 
september 2014. 
 
Vivien Waszink, ‘Nieuw! Babbelaar, copuleren en plagiaat, 'oude neologismen' in Van 
Dale, Over nieuwe woorden – neologismen - door de jaren heen’. Symposium Woorden 
in Beweging. Antwerpen, 10 september 2014. 
 
Vivien Waszink, ‘Neologismen’. Wetenschapsmiddag INL. Leiden, 1 oktober 2014. 
 
Vivien Waszink. ‘Zieke zinnen zullen zegevieren, verbale spierballen in de 
nederhopbattle’. Congres De Taalstrijd van communicatiebureau Hendrikx van der 
Spek. Maarssen, 13 november 2014. 
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3. Afdeling Taalbank Nederlands 
 
De focus voor de Taalbank Nederlands in 2014 was de uitvoering van het project spelling, 
het project corpus Antilliaans en Surinaams Nederlands en het verder uitbouwen van het 
Corpus Hedendaags Nederlands. Er is ook gewerkt aan de uitbreiding van het 
computationeel lexicon GiGaNT en is er onderhoud gepleegd aan de historische 
woordenboeken van het INL. Daarnaast is gewerkt in diverse externe projecten.  
Voor alles is intensief samengewerkt met de afdeling IT. Deze is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en onderhoud van tools voor databewerking en data-ontsluiting.  
 
WERKZAAMHEDEN 
 
Spelling 
In het kader van het spellingproject is het volgende gerealiseerd: 
- Een lexicale database bestaande uit 190.056 lemmata en 645.341 woordvormen, 

verrijkt met woordsoort, volledige paradigma-informatie en woordafbreking. 
Hiervan zijn 114.108 lemmata afkomstig uit de vorige versie van de spellingdatabase. 
Belangrijke toevoegingen zijn systematische indeling van, en glossen bij de 3.714 
homoniemen, alsmede karakterisering van afkortingen, waarbij ook systematisch 
glossen zijn toegevoegd. 

- Een op basis van corpusfrequentie en voorkomen in de logfiles van 
“woordenlijst.org” gemaakte selectie van 52.213 lemmata ten behoeve van het 
gedrukte Groene Boekje. 

- Een werkomgeving waarin de lexicale data efficiënt bewerkt kunnen worden 
- Diverse ondersteunende tools, onder meer voor automatische paradigma-

aanvulling en lettergreepsplitsing. 
- Ten behoeve van het gedrukte Groene Boekje en de Spelling-API zijn 

werkzaamheden verricht ten behoeve van het definiëren van een XML 
exportformaat. 
 

Een paar getallen mogen een indruk geven van het verrichte werk, waarbij het aantal 
mutaties in de database aanzienlijk groter was dan in de finale aantallen tot uiting 
kwam. 
- Voor de 22.537 in de database opgenomen zoekwoorden in de logfiles zijn 46.600 

lemmata geanalyseerd 
- Voor de 2.404 uit Twitter afkomstige lemmata zijn 20.000 kandidaten gekeurd. 
- Van de bij oorspronkelijke Groene Boekjelemmata horende woordvormen (totaal 

458.666) zijn er 259.578 gedurende 2014 aangevuld. 
- 20.947 lemmata zijn afkomstig uit het ANW en de ANW neologismenverzameling. 

Daarvoor zijn 24.330 lemmata gescreend. Ook voor deze lemmata zijn, naast 
andere controles, woordvormen aangevuld. 

- 2.856 groeperingen van bij elkaar 6.098 lemmata zijn aangebracht om vorm-.en 
betekenisvarianten te koppelen 

- De database bevat nu 4.106 glossen (glossen bij verkleinwoorden niet 
meegerekend). 
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- 4.462 lemmata zijn aangedragen door de spellingcommissie 
 
Daarnaast zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
In 2014 is de keurmerkcontrole verricht voor drie producten van Van Dale: de GVD 14e 
editie, de GVD 15e editie en Van Dale Hedendaags Nederlands. 
Daarnaast is voor Gateway de keurmerkcontrole uitgevoerd voor een juridisch-
economisch lexicon van 82.055 entries waarvan 34.111 onbekend waren voor de HULK. 
Tot slot zijn er diverse taalvragen beantwoord, waaronder 199 via Spelspiek. 
 
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. 
 
Modern 

• Lexiconinhoud 
In het kader van het werk voor de woordenlijst 2015 is een lexicale database ontwikkeld 
die kan worden beschouwd als het meest actuele computationele morfosyntactische 
lexicon van het Modern Nederlands dat momenteel ter beschikking is. Ontwikkeling 
van deze lexiconinhoud is beschreven onder het kopje spelling.  
 

• Structuur en principes 
Door Marieke Ebeling-van den Heuvel (masterstudent UvA) is in het kader van een 
stageopdracht waardevol werk verricht door het verkennen van de mogelijkheden voor 
het toevoegen van uitspraakrepresentaties aan het moderne lexicon.  
 

• Morfologie: Basisanalyse van een substantiële verzameling gelede woorden 
(modern) 

Er is dit jaar verder gewerkt aan de basisanalyse van zelfstandige naamwoorden. Er was 
gepland om minimaal 15.000 vormen toe te voegen aan de 9.000 van 2013. Het zijn er 
uiteindelijk 21.000 geworden. Daarbij is gebleken dat de morfologische 
analyseprincipes die in het kader van GiGaNT geformuleerd zijn verdere aanscherping 
behoeven. Daarvoor is het nodige voorwerk gedaan dat in 2015 moet leiden tot een 
aangescherpt document. Het reeds geanalyseerde materiaal is ingezet bij de 
morfologische analyse van zelfstandige naamwoorden bij het spellingproject als 
hulpmiddel bij het systematisch toekennen van genderinformatie. 
 
Lexiconontwikkeling gebaseerd op de historische woordenboeken 
Er is verder gewerkt aan de historische modules van het lexicon, gedeeltelijk in de 
context van het project Nederlab. 
 

• Verrijking van de woordenboekdata 
Voor het functioneren van het historisch Lexicon is van groot belang dat de daaraan 
ten grondslag liggende woordenboekdata zo goed mogelijk gestructureerd zijn en met 
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name goede broninformatie bevatten. Zie voor dit ondersteunende werk het kopje 
“Historische woordenboeken”. 
 

• Koppelingen en integratie 
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 worden de moderne lemmavormen bij de 
historische woordenboeken onderling gekoppeld. 
Op basis van de in 2013 aangebrachte koppelingen tussen MNW en WNT bestaat de 
mogelijkheid de WNT-en MNW-gebaseerde modules van GiGaNT als een geheel te 
beschouwen. Deze integratie is automatisch uitgevoerd in 2013. In 2014 zijn er 
uitvoerige controles geweest op het resultaat. Het keurmerken en herzien van de 
moderne lemmata van de online woordenboeken heeft tot een update geleid van beide 
lexica. Op basis daarvan is een tweede controle uitgevoerd op de koppeling MNW-
WNT. Er moeten nog 1.500 speciale gevallen nagekeken worden, daarna wordt het 
resultaat online gebracht.  
 

• Lexicon web service 
De eerste module van het historisch lexicon als webservice is reeds in 2013 ter 
beschikking gesteld als testversie. In 2014 is deze module verder ontwikkeld en door 
diverse partijen gebruikt: 

- Delpher (zie verderop bij Succeed) 
- DBNL n-gramviewer 
- Nederlab 
- Universiteit Utrecht (Texcavator, Timecapsule). 

 
Bovendien is een instantie toegevoegd om de MNW-gebaseerde module online te 
brengen. 
 
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 in 2014 samengevoegd tot het 
gemakkelijker doorzoekbare Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) en aangevuld met 
recent tekstmateriaal uit de kranten NRC Handelsblad en De Standaard. Het materiaal 
uit NRC Handelsblad en de Standaard wordt dagelijks automatisch verwerkt. In de 
nieuwe release zijn, naast meer recent materiaal tot december 2014, vooral de 
toevoeging van Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse corpora van belang. Het corpus 
omvat nu ruim 1 miljoen documenten en 440 miljoen tokens, waarvan 224 miljoen uit 
het Nederlands in Nederland, 185 miljoen uit het Nederlands in België, 14,5 miljoen uit 
het Nederlands van het Caribisch gebied en 18,3 miljoen uit het Nederlands in 
Suriname. 
 
 

http://chn.inl.nl/
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• Corpus Hedendaags Nederlands (intern) 
Dit corpus is, naast de opname van meer recent materiaal, uitgebreid met vrijwel het 
volledige materiaal uit het Twente Nieuwscorpus, ten behoeve waarvan de 
corpusworkflow is uitgebreid. Het conversieprogramma voor het DPP-formaattype 
(toepasbaar op de Volkskrant en Trouw vanaf 2011) kon wegens ziekte niet worden 
afgerond. Vooralsnog kon geen materiaal uit Leuven worden toegevoegd vanwege IPR-
kwesties. Het interne corpus bevat ruim 1,2 miljard woordvormen in bijna 2,8 miljoen 
documenten. Tevens is, vooralsnog als aparte deelcollectie, een selectie uit het 
Twittercorpus van Erik Tjong Kim Sang geconverteerd en verrijkt, mede ten behoeve 
van de opname van meer informeel materiaal in de woordenlijst 2015. Het op gepaste 
wijze toevoegen van Twittermateriaal aan het interne corpus behoeft nog verder 
onderzoek. 
 

• Corpus Brieven als Buit 
Marijke Mooijaart heeft als vrijwilliger de taalkundige verrijking van de Brieven als Buit 
verder geoptimaliseerd. 
Op donderdagavond 13 maart 2014 werden in Gent de allereerste Language Industry 
Awards uitgereikt. De website http://brievenalsbuit.inl.nl, het resultaat van een 
samenwerking tussen Universiteit Leiden en het Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie (INL), ontving met 55% van de stemmen de prijs voor beste website in de 
taalsector 2013. 

 
• Corpuszoeksoftware 

In het kader van het project Open SoNaR is gewerkt aan een verbeterde versie van het 
corpusbackend (BlackLab Server). Het interne corpus werkt met de nieuwe software. 
 
Woordenboeken 
Ieder jaar gebeurt er onderhoud aan de woordenboekdata, dat leidt tot nieuwe versies 
van de woordenboekbestanden. Ook in 2014 is dit het geval geweest. In 2015 komen 
deze verbeteringen ook voor de gebruiker ter beschikking. 
 

• Onderhoud ONW 
Twee vrijwilligers, Dick Wortel en Karling Rottschaeffer, werken verder aan 
respectievelijk de actualisering van de bronvermeldingen en de Hoogduitse cognaten. 
Karling Rottschaeffer levert ook nagekomen correcties van ONW-artikelen. 
 

• Onderhoud WNT 
- De 2 WNT-kolommen die ontbreken in het digitale bestand zijn klaar gemaakt 

voor opname in het bestand. 
- Ruim 2.500 ongeïdentificeerde opnoemers zijn opgespoord en gemarkeerd.  
- De 30.000 foutief afgebakende WNT-citaten zijn gecorrigeerd en gecontroleerd. Bij 

deze klus is de inventarisatie van dataproblemen geactualiseerd. Daarvoor zullen in 
2015 werkzaamheden verricht worden. 

 
• Onderhoud MNW 
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- De bronnenlijst is aangevuld met beschrijvingen van 130 nieuwe simpele 
Bouwstofnummers en van 800 nieuwe MNW-subbronnen. De daarbij behorende 
additionele metadata zijn toegevoegd. 

- Via de integratie van het MNW-lexicon met het WNT-lexicon kunnen de directe 
koppelingen van MNW aan WNT in het bestand worden opgenomen. 

 
EXTERNE PROJECTEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
Afgeronde projecten 
Succeed “SUpport action Centre of CompEtEnce in Digitisation”  
(FP7 THEME [ICT-2011.8.2] 
Succeed is een acroniem voor 'Support Action Centre of Competence in Digitisation'. 
Partners in het project zijn: de Universidad de Alicante, de Koninklijke Bibliotheek, het 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie, het Fraunhofer Institute for Intelligent 
Analysis and Information Systems, het Poznań Supercomputing and Networking 
Center, de University of Salford, de Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
de Bibliothèque Nationale de France en The British Library. Het doel van dit project 
was om state-of-the-arttools, zoals de resultaten van het IMPACT-project, rijp te 
maken voor implementatie in diverse actuele digitaliseringsprojecten. Focus voor het 
INL waren tools waarbij taalkundige data of NLP-technieken worden gebruikt. Het 
project eindigde op 31 december 2014. Het INL had samen met Frauenhofer IAIS de 
leiding over werkpakket 3. 
In de periode 2013-2014 heeft Succeed zeven conferenties georganiseerd en rapporten, 
analyses en aanbevelingen gemaakt om de efficiëntie in de productie van digitale 
content te verbeteren. Daarnaast zijn veel technologische hulpmiddelen in praktijk 
toegepast. Een van die toepassingen is de integratie van de INL Lexicon Service in 
Delpher.nl (Zie ook: Zoeken op historische spelling in Delpher). 
Het project is afgerond en door de Commissie als excellent beoordeeld.  
Voor het INL waren de voornaamste taken: het opstellen van een lijst state-of-the-
arttools die bij digitalisering en verrijking ingezet kunnen worden, beschrijving van 
deze tools, trainingsmateriaal maken, en het opzetten van een validatietraject, waarbij 
een dertiental bibliotheken begeleid werd bij het testen en integreren van de tools. Als 
highlights kunnen genoemd worden: 
 
- Het aantal bibliotheken overtrof de planning (9 externe bibliotheken i.p.v. 4) 
- Ook de kwaliteit en diepgang ging soms verder dan verwacht kon worden. Speciale 

vermelding verdient het door het INL begeleide werk van de 
Universiteitsbibliotheek KU Leuven1, waarbij binnen het kader van het project een 
uitgebreide verkenning van de mogelijkheden van NER, (Named Entity 
Recognition) en OCR (Optical Character Recognition) om (oude) teksten beter 
doorzoekbaar te maken, is uitgevoerd. Voor dit werk won de KU Leuven de 
Succeed Award voor deelnemende bibliotheken. 

                                                           
1 Zie: http://bib.kuleuven.be/ub/nieuws/succeed-award-gewonnen-door-ub-ku-leuven, 
http://www.digitisation.eu/blog/tools-evaluation-university-library-ku-
leuven/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tools-evaluation-university-library-ku-leuven 

http://www.inl.nl/inl-nieuws/1127-zoeken-op-historische-spelling-in-delpher
http://bib.kuleuven.be/ub/nieuws/succeed-award-gewonnen-door-ub-ku-leuven
http://www.digitisation.eu/blog/tools-evaluation-university-library-ku-leuven/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tools-evaluation-university-library-ku-leuven
http://www.digitisation.eu/blog/tools-evaluation-university-library-ku-leuven/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tools-evaluation-university-library-ku-leuven
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De werkzaamheden werden gedocumenteerd in twee deliverables: 
D3.2 Succeed final online report on available tools en D3.3 Report on validation criteria 
and procedures for tools and resources. 
 
Daarnaast was het INL taskleader in werkpakket 3 en verantwoordelijk voor de 
deliverable D4.2 Recommendations on Common Licensing Scheme for Tools and 
Resources. 

 
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 is geëindigd op 31 september 
2014. 
De taak van het INL was met behulp van de BlackLab-retrieval library het backend van 
deze applicatie te implementeren. Tilburg University implementeerde het front end 
(“WhiteLab”). Het project is succesvol afgerond. Als blijk voor de algemene waardering 
voor de in dit project behaalde resultaten kan worden aangevoerd dat binnen het 
CLARIAH project diverse vervolgstappen voorzien zijn om de mogelijkheden van de 
ingezette retrieval engine en gebruikersinterface uit te breiden.  

 
Lopende projecten 
Transcriptorium (FP7 THEME [ICT-2011.8.2] [ICT for access to cultural 
resources]) 
Het doel van het project is om tot een interactieve crowd-
sourcingtranscriptieomgeving voor handgeschreven tekst te komen die gebruikmaakt 
van state-of-the-arttechnieken 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 laatmiddeleeuwse artesteksten. Het driejarige project is 1 januari 
2013 gestart en eindigt op 31 december 2015. Partners van het INL in het project zijn de 
Universitat Politècnica de València, de University of Innsbruck, het National Center for 
Scientific Research “Demokritos”, het University College London en het University 
London Computer Centre. 
 
Belangrijke resultaten: 
- De tweede en uiteindelijke versie van de workflow voor constructie van 

taalmodellen en lexica is afgerond en gedocumenteerd. Belangrijke resultaten zijn 
het uitbreiden van de aanpak om “in-domain” en “out-of-domain” taaldata te 
combineren met een topicmodelling gebaseerde aanpak, en het integreren van een 
wordgraph gebaseerde methode om hogereordetaalmodellen te benutten, waarbij 
ook over de regelgrens heengekeken kan worden. 

- De acquisitie van relevant taalmateriaal verloopt goed. Voor het Nederlands 
concentreert het project zich op zestiende-eeuws artesmateriaal. Ten behoeve 
hiervan is het corpus van de cd-rom Middelnederlands naar TEI geconverteerd en 
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is een Artescorpus samengesteld.  
 

Als hoogtepunten kunnen genoemd worden: 
- Het werk van het project, als geheel, in 2014, is door de commissie als excellent 

beoordeeld. 
- De combinatie van aanpakken voor het inzetten van taalmodellen leidt tot goede 

resultaten: als voorbeeld kan worden aangehaald dat het hoofdletterongevoelige 
foutpercentage voor regelinterne woorden, kan worden teruggebracht van 15.4 tot 
8.4 procent op de Benthamcompetitiedataset.  

 
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 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 
goldstandardcorpusmateriaal om diverse tools te kunnen trainen en evalueren. 
Daarnaast worden diverse corpora aangepast en toegevoegd aan de webinterface.  
 
Belangrijkste activiteiten voor Nederlab zijn in 2014 geweest: 

- Uitbreiding van de Lexicon Webservice met de MNW-module van het historisch 
lexicon 

- Verder werken aan de integratie van MNW- en WNT-module 
- Preparatie van een gecureerde versie van het Corpus-Gysseling (af te ronden in 

2015) 
- Voorverkenning van mogelijkheden van PoS-tagging en lemmatisering voor 

historisch materiaal, onder meer resulterend in een proof-of-conceptwebservice 
op http://inl-labs.inl.nl  

 
Overige samenwerkingsverbanden 
Het INL (Katrien Depuydt) is betrokken als adviseur lexicale data bij het project 
Spudisc (Searching Public Discourse). 
 
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). 
 

http://inl-labs.inl.nl/
http://www.digitisation.eu/
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ONDERWIJS 
 
Anna Aalstein 
Twee gastcolleges “lexicale semantiek” in het kader van een BA cursus van F. Ameka. 
 
Adrienne Bruyn 
Universiteit Utrecht, Opleiding Taalwetenschap, februari - mei 2014:  
- cursus “Sociolinguïstiek” (met Margot van den Berg) 
- scriptie- en stagebegeleiding 
 
Dirk Geirnaert 
Gastcollege over de Brugse rederijker Eduard de Dene binnen de BA-werkgroep 
Rederijkers en rederijkerij (3e-jaars studenten), Faculteit der Geesteswetenschappen, 
Centre for the Arts in Society, Oude Nederlandse L&C 
 
WORKSHOPS, SYMPOSIA EN PRESENTATIES 
 
Adrienne Bruyn presenteerde “Suriname versus the rest of the world: a comparison of 
functional elements based on the APiCS”. Workshop "Cross-creole comparisons", 
conference "Time and space in linguistics: interdisciplinary computational 
approaches", Aarhus University (Denmark), 16 januari 2014. 
Katrien Depuydt was chair van de sessie linguistic processing and encoding op de 
Datech 2014 conference in Madrid (19 en 20 mei 2014). 
 
Katrien Depuydt presenteerde “WP3 – Validation and take-up of tools”, op de 
slotconferentie: “Succeed in Digitisation. Spreading Excellence.” Bibliothèque nationale 
de France - Paris, 28 November, 2014 en was sessieleider. 
 
Katrien Depuydt gaf op 8 december een korte presentatie over historische taaldata en 
tools voor de verwerking van historisch taalmateriaal van het INL op de workshop 
'Exploring Historical Sources with Language Technology: Results and Perspectives', 
Huygens-ING, Den Haag, 8-9 December 2014. 
 
Dirk Geirnaert presenteerde “Eduard de Dene’s gift for Hanno: an imaginary book 
collection in 16th century Bruges.” op het symposium Satirical Catalogues and 
Fictitious Libraries (16th-18th centuries), Universiteit Leiden, 19-20 juni 2014; 
 
Dirk Geirnaert presenteerde: “Rondleiding langs de bronnen van het grootste 
woordenboek ter wereld.” Op “Backstage bij de Schatkamer van de Nederlandse taal.” 
Wetenschapsdag 1 oktober 2014. 
 
DIENSTVERLENING 
 
De volgende producten van de Taalbank Nederlands zijn in 2014 uitgeleverd: 
Brieven als Buit – Gouden Standaard 

• Aan Dieuwke Hupkes en prof. Dr. Rens Bod van de Universiteit van Amsterdam. 
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• Aan prof. dr. A.H.L.M. (Toine) Pieters, directeur Freudenthal Instituut van de 
Universiteit Utrecht. 

 
Uitleverversie cd-rom Middelnederlands 

• Aan dr. Hans van Halteren van het Centre for Language and Speech Technology 
van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

• Aan Grzegorz Chrupała van het Dept. of Communication and Information 
Sciences van Tilburg University. 

• Aan dr. Mike Kestemont, departement Letterkunde van de Universiteit van 
Antwerpen. 
 

Corpus Gysseling 
• Aan dr. Hans van Halteren van het Centre for Language and Speech Technology 

van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
• Aan Grzegorz Chrupała van het Dept. of Communication and Information 

Sciences van Tilburg University. 
 
Een honderdtal vragen werd beantwoord afkomstig van de servicedesk van het INL van 
gebruikers van de online woordenboeken en de online corpora over de applicaties zelf, 
maar ook over oudere woorden, uitdrukkingen e.d. 
 
Met enige regelmaat worden studenten rondgeleid, zoals bijv. 8 december 2014 
(studenten van Dutch Studies). 
 
Tot slot verricht Boukje Verheij werkzaamheden t.b.v. de website en de nieuwsbrief 
van het INL. 
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4. Afdeling IT 
 
De afdeling IT ondersteunt alle afdelingen van het INL. 
Ook in 2014 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 
Eind 2013 doorliep het INL met succes een assessment van het Clarin Centre. In 
dezelfde periode werd gestart met het behalen van het Data Seal of Approval, dat werd 
toegekend op 24 juni 2014. Op 27 juni volgde het bericht dat het INL hiermee een 
officieel CLARIN B centrum is geworden.  
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 is op 1 januari 2011 gestart en loopt tot eind 2015. 
 
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 ICT-componenten. 
Binnen het INL werken de volgende mensen aan het Taalportaal: Roderik Dernison 
(ontwikkelaar/programmeur), Frank Landsbergen (computerlinguïst) en Carole 
Tiberius (projectleider). 
 
In 2014 is een eerste versie van het Taalportaal officieel gelanceerd tijdens de jaarlijkse 
TIN-dag op 1 februari in Utrecht. Dit is een betaversie die nu continu verder 
ontwikkeld en verbeterd wordt. 
Daarnaast is er gedurende het gehele jaar onderhoud uitgevoerd aan de oXygen-XML-
redactieomgeving waarin de grammaticale teksten van het Taalportaal worden 
bewerkt. In de tweede helft van het jaar is verder gewerkt aan de termenbank van het 
Taalportaal. De oplevering van de termenbank is voorzien in april 2015. 
 
In de zomer van 2014 zijn er gesprekken geweest met Gerhard van Huyssteen over een 
Afrikaanse tegenhanger van het Taalportaal in de context van het VivA!-project 
(Virtuele instituut vir Afrikaans). Voor dit project zal gebruik gemaakt worden van de 
data en de techniek van het Taalportaal. Er is een overeenkomst inzake 
wetenschappelijke samenwerking getekend.  
 
Eind september is er een bijeenkomst in Zuid-Afrika geweest waar een aantal mensen 
van het Taalportaal naar toe zijn geweest. De bijeenkomst was bedoeld om het VivA!-

http://portal.clarin.inl.nl/
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project op te starten. Frank Landsbergen heeft de Afrikaanse Taalportaalauteurs 
tijdens deze bijeenkomst vertrouwd gemaakt met het werken met de oXygen-XML-
redactieomgeving. 
Frank Landsbergen heeft verder het Taalportaal gepresenteerd op LREC in Reykjavik 
eind mei 2014 (“Taalportaal: an online grammar of Dutch and Frisian”). 
 
Centrale data infrastructuur 
In de centrale infrastructuur vond reguliere vervanging plaats van het SAN, dat aan de 
basis ligt van de virtualisatie, en van een fileserver. 
 
Er werd een oplossing ingevoerd voor het werken met miljoenen kleine bestanden, 
namelijk door deze te benaderen in ZIP-bestanden. De extreme traagheid bij de 
benadering werd hiermee opgelost. 
 
Er werden voorbereidingen getroffen voor de invoering van Quality of Service, 
waarmee onder meer een bijdrage kan worden geleverd aan verbeterde performance 
bij piekbelasting. 
 
Van 24 tot 26 september verhuisde de gehele infrastructuur naar een ander 
hostingcenter van de Universiteit Leiden. De verhuizing werd ook aangegrepen om, 
volgens eerdere afspraken, het netwerkbeheer over te dragen aan de IT-afdeling (ISSC) 
van de universiteit. 
  
Hulpmiddel Keurmerk Spelling 
In opdracht van de Nederlandse Taalunie werd verder gewerkt aan de ontwikkeling 
van een nieuw Hulpmiddel Keurmerk Spelling. Nieuwe, zelf ontwikkelde software was 
wenselijk, aangezien het INL geen toegang had tot de broncode van het tot dan toe 
gebruikte hulpmiddel, zodat bugs niet adequaat konden worden verholpen. Het 
nieuwe hulpmiddel wordt afgerond in januari 2015. 
 
Parallel werd gesproken over de aanlevering van data aan de Nederlandse Taalunie ten 
behoeve van de ontwikkeling van een generieke spelling-API. Deze oplevering zal 
plaatsvinden in 2015. 
 
Cornetto LMF-RDF II 
Onder de projectleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (Piek Vossen) werd een 
tweede fase uitgevoerd van het project Cornetto LMF-RDF. Doel van deze fase was het 
ontwikkelen van een meer efficiënte userinterface en het realiseren van visualisaties. 
Het resultaat wordt gehost door het INL CLARIN Centre vanaf februari 2015. 
 
AutoSearch 
De geleding softwareontwikkeling werkte aan een pilot genaamd AutoSearch. Deze 
software maakt het mogelijk een corpus te uploaden, waarna automatische indexering 
en ontsluiting via een zoekapplicatie (BlackLab) plaatsvindt, binnen een eigen 
workspace. Het resultaat wordt gehost door het INL CLARIN Centre vanaf februari 
2015. 
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OpenConvert 
De geleding computerlinguïstiek werkte aan het vervolmaken en uitbreiden van 
conversietools voor diverse bestandsformaten. De resultaten kunnen worden 
gedownload, maar worden ook toegankelijk gemaakt als webservice. Het resultaat 
wordt gehost door het INL-CLARIN-Centre vanaf begin maart 2015. 
 
OpenSonar 
Aan het einde van het jaar werd gewerkt aan de voorbereiding van het hosten van 
OpenSonar, onder de projectleiding van de Universiteit van Tilburg (Martin Reynaert). 
De grootste uitdaging daarbij was, het soepel laten verlopen van zware queries door 
grote aantallen gebruikers tegelijkertijd. De applicatie wordt officieel vrijgegeven op de 
CLIN 25-bijeenkomst in Antwerpen, op 6 februari 2015. 
 
@Philostei 
Er werden voorbereidingen getroffen voor de ontsluiting van de zogenaamde 
@Philosteitools met TICCL, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam 
(Wijsbegeerte) en de Universiteit van Tilburg (Martin Reynaert). De tools zijn bedoeld 
voor OCR en aansluitende correcties van het resultaat. De tools worden gehost door 
het INL-CLARIN-Centre vanaf februari 2015. 
 
Lexicon service KB 
Op 20 november werd een webservice beschikbaar gesteld aan de Koninklijke 
Bibliotheek. De service kan worden benaderd vanuit Delpher (zoeken in tal van 
historische documenten) en biedt de mogelijkheid om te zoeken inclusief historische 
spellingvarianten. 
 
Website 
Eind 2014 organiseerde het INL de verkiezing “Weg met dat Woord”, waarin onder 
meer ruim aandacht werd besteed in het tv-programma De Wereld Draait Door. 
Ondanks het vrijmaken van maximale resources, bleken er door de explosieve toename 
van het aantal bezoekers van de website toch performanceproblemen te ontstaan. Dit 
is opgelost door ad hoc een aparte webpagina (los van de INL-website) voor de 
verkiezing te maken. Een conclusie van de evaluatie is dan ook om voor een volgende 
Weg met dat Woordverkiezing vanaf het begin een zgn. Single Page Application (SPA) 
te maken die van tevoren aan stresstests is onderworpen. 
 
CLIN 24 
Samen met de TST-Centrale organiseerde het INL op 17 januari CLIN 24, een jaarlijkse 
bijeenkomst van computerlinguïsten. De locatie was het historische Kamerlingh Onnes 
Gebouw in Leiden. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht. Vanzelfsprekend voegde 
het INL een lexicologische sessie toe aan het programma. 
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Bijlage 1: rapportage INL-communicatie 2014 

 
In deze rapportage worden de in 2014 ingezette communicatiemiddelen en de 
belangrijkste resultaten gepresenteerd. 
 

Website 
De website blijft ook in 2014 het gezicht van het INL naar buiten, en is daarmee het 
belangrijkste communicatiemiddel. In 2014 is de content regelmatig ververst (o.a. 
nieuws, neologisme van de week, gelegenheidswoordenboekjes). Aan de vormgeving is 
niets veranderd. 
 
Indicatoren 
Algemeen 2012 2013 2014 
Totaal aantal bezoeken 105.430 145.890 146.129 
Bezoeken uit België 17.782 30.353 23.298 
Bezoeken uit Nederland 78.081 102.769 109.675 
Aantal bezoeken november/december 20.028 45.399 34.672 
Percentage nieuwe bezoeken  67 % 74,89 % 77,1% 
Gemiddelde bezoekduur 00.02.21 00.02.05 00.01.56 
 
 
Bronnen/verwijzingen 2012 2013 2014 
Google 42.722 67.272 85.709 
Direct verkeer 25.640 32.324 29.054 
Hist. wdb online (gtb.inl.nl) 5.670 8.906 9.655 
Twitter  4.360 7.374 4.225 
Facebook * 2.118 2.090 
ANW (anw.inl.nl)  860 2.085 
Wnt.inl.nl  862 1.169 
Exercisesinburgering.nl  772 822 
Alexis (INL-intranet) 1.740 906 678 
Wikipedia   496 
Taalunieversum.org  238 366 
Smart.pr  864 310 
Brievenalsbuit.inl.nl  1.011 219 
Nu.nl 4.454 1.857 205 
Radio1.be   188 
Wegmetdatwoord.nl   161 
Nos.nl   132 
Kennislink.nl  277 117 
Standaard.be  5.052 65 
Knack.be  430 28 
* lege cel: gegevens ontbreken/onbekend 
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Paginaweergaven 2012 2013 2014 
Woordbaak (archief)*  34.292 54.906 
Index/home 47.154 52.120 45.497 
Verkiezing Weg met dat woord! 17.099 39.717 9.718 
Neologisme van de week (archief)  7.352 8.825 
Historische woordenboeken 6.496 6.846 8.811 
Producten  2.584 4.964 
Neologisme van de week 5.681 5.078 4.304 
Selfictionary (gelegenheidswdb)   4.275 
Taalvragen  3.370 3.644 
ANW 2.772 4.628 3.631 
Etymologie  3.199 3.153 
Nieuws**  3.158 2.955 
Sambavoetbalwoordenboekje   2.721 
Waar komt pindakaas vandaan?  1.325 1.756 
Contact/medewerkers  2.276 1.787 
Jaaroverzicht in neologismen  1.101 1.059 
* Top 3: ‘Zijn pappa en mamma wel correct?’ (18.995),’ Wat is het langste Nederlandse woord?’ 

(6.978) en ‘Waarom heet een ‘ui’ in het zuiden ‘ajuin’?’ (3.644). 
** Meest gelezen nieuws: ‘Corpus Hedendaags Nederlands’ (1.003) en ‘Woorden in Beweging, 150 

jaar Van Dale’ (997). 
 
 
Opvallende bezoekersaantallen 
 

 
 

• 6 februari (45% van de bezoeken via Twitter): publicatie Woordbaakartikel 
Waarom heet friet met kaas en shoarma een ‘kapsalon’? 

• 20 februari: verschijning INL-nieuwsbrief met o.a. frequentiewoordenboek. 
• 24 april: publicatie gelegenheidswoordenboekje Selfictionary 
• 20 mei: aankondiging Woorden in Beweging, symposium ter ere van 150 jaar Van 

Dale 
• 25 juni: publicatie Sambavoetbalwoordenboekje 
• 26 november: aankondiging Weg met dat woord! 
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• 8 december: bekendmaking nominaties Weg met dat woord!  
• 15 & 16 december: uitslag verkiezing Weg met dat woord! & Van Dale Woord van 

het Jaar: het artikel over moestuinsocialisme werd veelvuldig bekeken. 
 
Conclusies & aanbevelingen 
Ten opzichte van het voorgaande jaar heeft de website in 2014 iets meer bezoekers 
getrokken. Populairwetenschappelijke rubrieken (verkiezing Weg met dat woord!, 
Woordbaak, neologisme van de week, gelegenheidswoordenboekjes) blijven de grote 
aandachttrekkers.  
 
De GTB-woordenboekapplicatie en sociale media zijn belangrijke, stabiele bronnen 
voor traffic naar de website. Opvallend is de toename van bezoekers die via Google en 
het ANW op de website terechtkomen. Een andere opmerkelijke bron is 
Exercisesinburgering.nl. De gemiddelde bezoekduur is iets teruggelopen, maar blijft 
vrij lang: bezoekers vinden de webinhoud interessant en nemen er nauwkeurig kennis 
van. 
 
Er is een terugloop in het aantal bezoekers vanuit België. Er zijn ook minder 
verwijzingen vanaf Belgische nieuwssites zoals DeMorgen.be en HLN.be (ondanks dat 
er geen gebrek aan publiciteit in Belgische media is was, zie hoofdstuk 5). Om het INL 
nog beter in België op de kaart te zetten is het nuttig om samen te werken met een 
Vlaamse mediapartner. Met Jan Hautekiet (VRT) is naar aanleiding van Weg met dat 
woord! al afgesproken een volgende keer de communicatie naar Vlaanderen samen uit 
te zetten. 
 
De verkiezing Weg met dat woord! heeft in 2014 minder bezoekers naar de website 
getrokken dan het jaar ervoor. Dat is te verklaren aan de hand van een aantal 
gebeurtenissen: ondanks dat er voorzorgsmaatregelen getroffen waren kon de website 
het grote aantal bezoekers tegelijk niet aan, en was daardoor op cruciale momenten 
onbereikbaar. Dit heeft de INL-website veel bezoekers gekost en draagt niet bij aan een 
positieve beeldvorming van het INL. Tijdens de verkiezing is een noodoplossing in de 
vorm van een aparte website (www.wegmetdatwoord.nl) in werking gesteld. De 
statistieken hiervan zijn niet gemeten. Voor een volgende keer moet ruim op tijd een 
stabiele oplossing worden bedacht, om dit soort problemen te voorkomen. 
 
Social Media 
Sinds 2010 is het INL aanwezig op Twitter onder de naam @Taalbank_INL. Via Twitter 
worden links naar de INL-website gedeeld en contacten met volgers en 
partnerorganisaties onderhouden.  
 
Indicatoren 
 December 2013 December 2014 
Aantal volgers  2.000 2.500 
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Populairste links 

 
 
Conclusies & aanbevelingen 
Twitter groeit in 2014 met gemiddeld 1,4 volger per dag. Door zo veel mogelijk links 
naar de INL-website te delen blijft het 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. Hiervoor wordt de service van Tripolis Dialogue gebruikt. 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.  
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Indicatoren externe nieuwsbrief 
 2012 2013 2014 
Aantal inschrijvingen 1.581 2.300 2.813 
Gemiddeld aantal opens 60% 56% 56% 
Gemiddeld aantal clicks - 33% 26% 
Traffic naar de website (unieke bezoekers) 170 146 181 
 
Conclusies/aanbevelingen 
De verkiezing Weg met dat woord! en het symposium Woorden in Beweging ter ere 
van 150 jaar Van Dale hebben positief bijgedragen aan de toename in aanmeldingen 
voor de nieuwsbrief: in de communicatie is actief geworven voor abonnees. De cijfers 
voor het aantal opens en clicks zijn bovengemiddeld voor vergelijkbare (non-profit) 
organisaties (24% opens volgens Nationale E-mail Benchmark van 2013). Dat bevestigt 
opnieuw dat lezers geïnteresseerd zijn en optimaal kennis nemen van de inhoud.  
 
De externe nieuwsbrief genereert beperkt traffic naar de website, maar trekt 
geïnteresseerde bezoekers die langer op de website blijven dan gemiddeld (2.28). 
Pakkende korte nieuwsberichten die verwijzen naar de INL-website hebben 
bijgedragen aan een kleine toename in traffic naar de website.  
 

Persberichten 
Met het versturen van persberichten wordt media-aandacht gegenereerd voor nieuws 
van en over het INL. In 2014 werd hier Smart.pr voor gebruikt. Het abonnement met 
De Perslijst is eind 2013 opgezegd omdat Smart.pr sinds 2014 een eigen bestand heeft 
met perscontacten.  
 
Indicatoren 
6 verstuurde persberichten: 

29 januari 2014 Taalportaal online 
14 maart 2014  Brievenalsbuit.inl.nl wint Language Industry Award 
8 april 2014                   Lexicologen krijgen 7 ton voor Europees netwerk 
26 november 2014 Aankondiging Weg met dat Woord! 
8 december 2014 Nominaties Weg met dat Woord! 
15 december 2014 Uitslag Weg met dat woord! 

 
Conclusies/aanbevelingen 
Aan het eind van het jaar zijn de meeste persberichten verstuurd rondom de 
woordverkiezing. De nadruk ligt in 2014 iets meer op wetenschappelijke activiteiten 
(onderzoeksprojecten, woordenboektoevoegingen, lezingen etc.) dan het voorgaande 
jaar. Een wetenschappelijk project dat tot een succesvol persbericht kan leiden heeft 
nieuwswaarde en wekt belangstelling op bij een breed publiek. Het project Taalportaal 
is daar een voorbeeld van. 
 
Het valt op dat bij berichten in de media naar aanleiding van een persbericht van het 
INL, vaak een afbeelding van Van Dale bij de tekst geplaatst wordt. Beter zou zijn om 



27 

 

zelf een afbeelding voor het INL te laten ontwerpen en die standaard mee te sturen 
met persberichten. 
 
Resultaten/spin-off 
De gecombineerde communicatieactiviteiten in 2014 hebben geleid tot publicaties in 
vooraanstaande Belgische en Nederlandse kranten (o.a. NRC, Algemeen Dagblad, 
Trouw, De Morgen en De Standaard), artikelen op goedbezochte nieuwssites (o.a. 
Nu.nl, Powned.tv, Nosop3.nl, Knack.be en HLN.be) en aandacht op radio en tv (o.a. De 
Wereld Draait Door en Radio 1 België). Zie hieronder voor een uitgebreide lijst, 
onderverdeeld in print, radio & tv en online. 
 
Mediawaarde 
Verreweg de meeste media-aandacht voor het INL is gegenereerd naar aanleiding van 
de verkiezing Weg met dat woord!. De mediawaarde (waarde van een artikel als het 
een advertentie zou zijn geweest) van de verkiezing is opgeteld € 142.319,47, berekend 
op basis van alleen de Nederlandse pers. Zie bijlage (rapport door Media Info Groep) 
voor een compleet overzicht van de berekening. 
 
Print  
Datum Bron Onderwerp 
1-jan HP/De Tijd Woord!/Weg met dat Woord! 
1-feb e-data&research CLIN & Namescape 
1-feb Onze Taal Verslag congres & Taalportaal 
6-mrt De Morgen (BE) Rokjesdag 
20-mrt Mare Universiteitsblad Leiden Brievenalsbuit.inl.nl LIA-award 
3-mei Elsevier Woordenboeken & Digitalisering 
3-aug NRC Frequentiewoordenboek 
20-aug Holland Focus Van Dale 150 jaar 
1-sep Onze Taal Selfictionary 
2-sep Leidsch Dagblad COST 

4-dec NRC Weg met dat woord! 
5-dec Het Parool Weg met dat woord! 
8-dec Leidsch Dagblad Weg met dat woord! 
9-dec Het Nieuwsblad (BE) Weg met dat woord! 
9-dec Trouw Weg met dat woord! 
16-dec Algemeen Dagblad Weg met dat woord! 
31-dec Quest Historie Waar komt pindakaas vandaan? 
 
Radio & tv 
Datum Bron Onderwerp 
13-mrt FunX radio Vivien Waszink over 'vrijpostig' 
15-mrt De Taalstaat  Rob Tempelaars over bijnamen Rotterdam Centraal 
12-apr De Taalstaat  Tanneke Schoonheim over COST-project ENeL 

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27165395.ece/INL-Leiden-zet-woordenboeken-in-de-spotlights_?lref=R1
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/december/04/stemmen-woorden-van-2014-1444021
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-03-15/11:00
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-04-12/11:00
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14-mei Lingo WNT-bronnen, digitale tentoonstelling 
26-nov De Wereld Draait Door Weg met dat woord! 
27-nov Radio 1 (BE) Weg met dat woord! 
28-nov Radio RTV NH Laura van Eerten over Weg met dat woord! 
3-dec Coen en Sander Show Vivien Waszink over Weg met dat woord! 
8-dec Radio EenVandaag Vivien Waszink over Weg met dat woord! 
8-dec Hart van Nederland Weg met dat woord! 
8-dec RTL Nieuws Weg met dat woord! 
9-dec Radio 1 (BE) Weg met dat woord! 
9-dec FunX radio Vivien Waszink over Weg met dat woord! 
15-dec RTL Nieuws Weg met dat woord! 
15-dec Radio RTV NH Laura van Eerten over Weg met dat woord! 
 
Online 
Datum Bron Onderwerp 
29-jan DUIC - De Utrechtse Internet 

Courant 

‘De’ of ‘het’ Neude 

12-feb Cedere - Arbo ANW update 
20-mrt Erasmusjournalisten.nl Stemfie 
21-mrt Neder-L Recensie Frequentiewoordenboek 
8-apr Leeuwarder Courant COST-project ENeL 
9-apr Leidsch Dagblad COST-project ENeL 
24-apr o.a. Computeridee.nl, Onze 

Taal, Taalunie, online 
techmagazines 

Selfictionary 

25-apr Taalpost Selfictionary 
1-mei NOS op 3 Selfictionary 
5-mei Trouw Selfictionary 
8-aug De Morgen (BE) Frequentiewoordenboek 
28-aug NRC online Van Dale 150 jaar/woordenverkiezing 
29-sep Telegraaf Wetenschapsdag 1 oktober 
5-nov De Standaard (BE) ANW 
26-nov De Morgen (BE) Weg met dat woord! 
26-nov HLN.be (BE) Weg met dat woord! 
27-nov TU Delft Weg met dat woord! 
27-nov Communicatie Online Weg met dat woord! 
27-nov Noordhollands Dagblad/Gooi 

& Eemlander/Leidsch 
Dagblad 

Weg met dat woord! 

27-nov Tekstnet Weg met dat woord! 
28-nov LOT-nieuwsbrief Weg met dat woord! 
29-nov Nu.nl Weg met dat woord/Woord van het Jaar 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1416942
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/329306
http://www.radio1.be/hautekiet/weg-met-dat-woord-2014
http://www.rtvnh.nl/gemist/radio/493/212509/vrijdag+28+november+2014+-+00%253A00
http://www.3fm.nl/video/show/coenensandershow/74261
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/55832/selfie_duurzaam_of_oudjes_weg_uit_de_nederlandse_taal_
http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/participatiesamenleving-mag-weg/
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/participatiesamenleving-kanshebber-lelijkste-woord-van-het-jaar
http://www.radio1.be/hautekiet/welk-woord-roept-het-meeste-ergernis-op-stem-nu
http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-nieuws-132237/ea327c92-c121-3bc1-a23a-2e12942fb608
http://www.duic.nl/nieuws/60312/is-het-nou-de-of-het-neude-duic-zoekt-het-voor-eens-en-altijd-uit/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.duic.nl/nieuws/60312/is-het-nou-de-of-het-neude-duic-zoekt-het-voor-eens-en-altijd-uit/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.cedere.nl/2014/02/12/grammaticale-gegevens-in-het-anw/
http://www.erasmusjournalisten.nl/index.php/2014/03/20/de-stemfie-maakt-verkiezingen-trendy-alles-over-het-stemhokkiekje/
http://nederl.blogspot.in/2014/03/het-karakollenprobleem.html
http://www.lc.nl/friesland/article16929303.ece/Geld-Fryske-Akademy-voor-Europees-project-#.U0UCloWQh6Y
http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27037665.ece/Subsidie-voor-Europese-woordenboekproject?lref=r_regionaal
http://www.computeridee.nl/nieuws/wildgroei-aan-selfievarianten-leidt-tot-selfiewoordenboek/
http://nos.nl/op3/artikel/642840-alle-selfies-van-selfnie-tot-aftersexselfie.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3649256/2014/05/05/Rage-shelfie-van-de-boekenkast.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/1983544/2014/08/08/De-en-in-van-op-de-5-000-woorden-die-u-dagelijks-gebruikt.dhtml
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/28/de-dikke-van-dale-bestaat-150-jaar-maar-welk-woord-ontbreekt-nog-in-dat-boek/
http://www.telegraaf.nl/reiskrant/eropuit/23124886/__Schatkamer_van_onze_taal__.html
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141104_01359321
http://www.demorgen.be/wetenschap/-oorhanger-nudging-of-potvolkoffie-welk-woord-ziet-u-het-liefst-nooit-meer-terug-a2132941/
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2132941/2014/11/26/Oorhanger-nudging-of-potvolkoffie-welk-woord-ziet-u-het-liefst-nooit-meer-terug.dhtml
http://www.io.tudelft.nl/nl/actueel/artikel/detail/richard-goossens-in-dwdd-weg-met-deukdij/
http://www.communicatieonline.nl/nieuws/passie-setje-deurmatmoment-weg-ermee
http://www.noordhollandsdagblad.nl/algemeen/binnenland/article27242621.ece/Verkiezing-van-het-lelijkste-woord
http://www.tekstnet.nl/weg-met-dat-woord
http://www.lotschool.nl/index.php?p=8&date=2014-11-28
http://www.nu.nl/selectie/3940307/waan-van-dag-bepaalt-woord-van-jaar.html
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1-dec Hendrickx vd Spek Weg met dat woord! 
3-dec Flanders today (BE) Weg met dat woord! 
8-dec Telegraaf Weg met dat woord! 
8-dec De Standaard (BE) Weg met dat woord! 
8-dec Nederlands Dagblad Weg met dat woord! 
8-dec Spits Weg met dat woord! 
8-dec Knack.be (BE) Weg met dat woord! 
8-dec Nu.nl Weg met dat woord! 
8-dec Nieuws.nl Weg met dat woord! 
9-dec VRT / DeRedactie.be (BE) Weg met dat woord! 
15-dec DeMorgen.be (BE) Weg met dat woord! 
15-dec Gazet van Antwerpen online 

(BE) 
Weg met dat woord! 

15-dec Nieuws.nl Weg met dat woord! 
15-dec Powned.tv Weg met dat woord! 
15-dec Metronieuws.nl Weg met dat woord! 
15-dec DeRedactie.be/VRT (BE) Weg met dat woord! 
15-dec Het Laatste Nieuws (BE) Weg met dat woord! 
15-dec Nederlands Dagblad online Weg met dat woord! 
15-dec Spitsnieuws.nl Weg met dat woord! 
15-dec Het Nieuwsblad (BE)  Weg met dat woord! 
15-dec De Standaard online (BE) Weg met dat woord! 
15-dec Knack.be (BE) Weg met dat woord! 
15-dec RTL Nieuws Weg met dat woord! 
16-dec De Standaard (BE) Weg met dat woord! 
16-dec Trouw.nl Weg met dat woord! 
21-dec Trouw.nl Hoe noem ik mama's nieuwe vriend? 
22-dec Trouw.nl Jaaroverzicht Neologismen 
 

http://hvds.nl/cgi-bin/artikel.cgi?ID=BLOG
http://www.flanderstoday.eu/living/talking-dutch-you-dont-say
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23424134/__Weg_met_die__participatiesamenleving___.html
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141208_01418011
https://www.nd.nl/artikelen/2014/december/08/woord-participatiesamenleving-mag-verdwijnen
http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2014/12/we-zijn-participatiesamenleving-beu
http://www.knack.be/nieuws/belgie/wat-is-het-lelijkste-woord-van-het-jaar/article-normal-516869.html
http://www.nu.nl/boek/3947830/participatiesamenleving-mag-als-woord-verdwijnen.html
http://www.nieuws.nl/algemeen/20141208/Woord-participatiesamenleving-mag-verdwijnen
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.2175183
http://www.demorgen.be/wetenschap/weg-met-dat-woord-wil-komaf-maken-met-oudjes-a2152700/
http://www.gva.be/cnt/dmf20141215_01430077/geen-oudjes-meer-in-2015?utm_source=twitter&utm_medium=dlvrit&utm_campaign=feed
http://www.nieuws.nl/algemeen/20141215/Woord-oudjes-mag-weg-in-2015
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/12/oudjes_overbodig_in_2015.html
http://www.metronieuws.nl/nieuws/verkiezing-weg-met-het-woord-oudjes/SrZnlo!UOcElQmt3QBw/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.2182375
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2152700/2014/12/15/Weg-met-dat-woord-wil-komaf-maken-met-oudjes.dhtml
https://www.nd.nl/artikelen/2014/december/15/woord-oudjes-mag-weg-in-2015
http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2014/12/weg-met-het-woord-oudjes
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141215_01430077
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141215_01430079
http://www.knack.be/nieuws/ondertussen/oudjes-is-meest-gehate-woord-van-2014/article-normal-518637.html
http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/woord-oudjes-mag-wel-weg-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141215_01431481
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3812173/2014/12/16/Oudjes-als-eerste-woord-op-internet-weggestemd.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3815505/2014/12/21/Hoe-noem-ik-mama-s-nieuwe-vriend.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3816056/2014/12/22/Stoptober-laagflatie-uitstelbaby-juichpak-en-dubsmashen.dhtml
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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 

 
Descriptie & Productie 
Dr. Tanneke Schoonheim      – afdelingshoofd, hoofdredacteur 
ANW 
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