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Bijlagen:

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden verzamelt en
bestudeert Nederlandse woorden, slaat die (taalkundig verrijkt) op in een
database en produceert daarnaast wetenschappelijke woordenboeken.
Ook worden digitale taalmaterialen beheerd, onderhouden en beschikbaar
gesteld. Naast de hoofdvestiging in Leiden heeft het INL een dependance
te Antwerpen.

Het INL is een Vlaams-Nederlands Instituut. Het bestuur en de (ongeveer)
50 medewerkers komen uit beide landen. Het INL wordt gesubsidieerd door
Nederland en Vlaanderen via de Nederlandse Taalunie en de Universiteit
Leiden. In samenwerking met de Universiteit Leiden en de Universiteit van
Amsterdam verzorgt het INL wetenschappelijk onderwijs in de lexicologie
en de lexicografie. 

Al sinds de oprichting in 1967 beheren de medewerkers van het INL met de
modernste technieken de Nederlandse woordenschat van heden en verleden. 

Meer informatie over het INL is te vinden op www.inl.nl
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Inleiding

Het werk bij het INL kent twee verschillende kanten.
Enerzijds zijn er de langdurige projecten waarbij

jaarlijks met veel volharding stapsgewijze vooruitgang
wordt geboekt. Anderzijds zijn er telkens nieuwe ontwik-
kelingen waarop het INL flexibel inspeelt. Beide facetten
kwamen in 2005 weer volop aan bod. Conform de plan-
ningen is verder gewerkt aan het Algemeen Nederlands
Woordenboek, de Geïntegreerde Taalbank en de Herzie-
ning Woordenlijst Nederlandse Taal. Dat laatste project
resulteerde op 15 oktober in de presentatie van het
nieuwe Groene Boekje. Nieuw bij het INL in 2005 is de
afdeling Descriptieve Historische Projecten (DHP). Deze
afdeling wordt gevormd door de al bestaande onderdelen
WNT en ONW en een nieuw project: het Etymologisch
Woordenboek van het Nederlands (EWN), waarvan in
november het tweede deel werd gepresenteerd. Het INL
nam dat project in 2005 over van de Kiliaanstichting. In
2004 is de afdeling TST-centrale aan het INL toegevoegd.
Die afdeling beleefde in het verslagjaar net zo’n storm-
achtige ontwikkeling als in het jaar daarvoor.

In alle werkzaamheden van het INL nemen vernieuwings-
zin en innovatie een belangrijke plaats in. Zowel bij de
langjarige projecten als bij pasgestarte activiteiten wordt
gebruik gemaakt van de nieuwste wetenschappelijk inzich-
ten en geavanceerde technologie. 

Algemene zaken

Efficiëntere organisatie
Door een aantal personeelsmutaties zijn de projecten

WNT, ONW en Etymologisch Woordenboek (EWN) in 2005
efficiënter in de INL-organisatie ingebed. Deze drie projec-
ten zijn relatief klein. Het ONW heeft na de pensionering
van zijn hoofdredacteur, naast een aantal vrijwilligers en

een externe redacteur, nog slechts twee medewerkers. Het
WNT kent buiten een aantal vrijwilligers zes medewerkers
en het EWN beschikt over slechts één interne formatie-
plaats. Alle drie de projecten zijn bovendien vóór of om-
streeks 2010 afgerond, wat overigens niet betekent dat er
de komende jaren geen plannen worden ontwikkeld voor
het uitvoeren van een nieuw descriptief historisch project.

Het INL moet de beschikbare redactionele capaciteit
optimaal en multifunctioneel voor de descriptieve histo-
rische projecten kunnen inzetten. De werkzaamheden om
het WNT op het internet te plaatsen vragen juist meer
lexicologische medewerkers dan hoogopgeleide lexico-
grafen. Mede tegen deze achtergrond besloot het bestuur
in 2005 de sectie Descriptieve Historische Projecten op te
richten.

Nederland en Vlaanderen: samen in het INL
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie is een
Nederlands-Vlaams instituut, in de vorm van een
stichting naar Nederlands recht. Waar mogelijk wordt
het binationale karakter van het instituut benadrukt.
Dat gebeurt bijvoorbeeld door samenwerkingsverban-
den aan te gaan met Vlaamse onderzoeksinstellingen.
Ook bij vacatures probeert het INL steeds Vlaamse
kandidaten te werven. Sinds midden 2004 heeft het
INL een dependance in Vlaanderen aan de campus
Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen te Antwer-
pen/Wilrijk. Momenteel werken daar enkele mede-
werkers van de TST-centrale. De UA is zo vriendelijk
voor deze huisvesting geen kosten aan het INL in
rekening te brengen.

Het INL als para-universitair instituut 
De statuten van het INL wachten al jaren op wijziging.

Deze wijziging hangt samen met de verandering in de
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methode van de subsidiëring. Met ingang van 1990 ont-
vangt het INL de subsidie deels via de Nederlandse Taal-
unie. Het andere deel ontvangt het INL sindsdien via de
Universiteit Leiden (LEI). De overheid verplicht de univer-
siteit om een ‘garantieverklaring’ af te geven. Daarmee
stelt de universiteit zich garant voor de dekking van het
eventueel optredende gehele jaarlijkse exploitatietekort. 

Om dat te kunnen doen, moest eerst nog een oplossing
gevonden worden voor de kwesties van de huisvestings-
kosten en de wachtgelden. De Nederlandse Taalunie en
LEI zijn van mening dat het INL zelf een oplossing moet
vinden voor de reservering van eventueel in de toekomst
uit te keren wachtgelden. Substantiële financieringsmoge-
lijkheden hiervoor zijn tot op heden niet gevonden. Het is
overduidelijk dat het INL hier zelf onvoldoende middelen
voor heeft. De kwestie van de huisvestingskosten is in-
middels (althans wat het ministerie van OCW betreft) wel
opgelost: de Leidse universiteit heeft het daarvoor beno-
digde bedrag structureel toegevoegd aan de jaarlijkse sub-
sidie aan het INL. De Universiteit denkt hier echter anders
over, zij wenst een jaarlijkse indexering van de huur-
penningen van het INL, maar het instituut heeft daarvoor
geen middelen ter beschikking. LEI en INL namen zich al
in 2001 voor af te zien van de formele aanhechting. Het
Nederlandse ministerie van OCW heeft zich inmiddels
akkoord verklaard met dat voornemen en heeft INL en LEI
gevraagd een voorstel te doen dat een zelfstandig voort-
bestaan van het INL in de toekomst mogelijk maakt. He-
laas bleek het ook in 2005 weer niet mogelijk daarover
overeenstemming met LEI te bereiken.

Contractonderzoek in 2005
In 1984 gaf het Comité van Ministers van de Neder-
landse Taalunie het INL opdracht over te gaan tot
contractonderzoek. In het verlengde daarvan zijn in
2005 de Taalbank en de TST-centrale op bescheiden
schaal commercieel geëxploiteerd en is daaruit in-
formatie geleverd. Een ander voorbeeld van contract-
onderzoek is de voortgezette medewerking aan de
bouw van een Medische Thesaurus, in opdracht van

het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dit
project is ondergebracht in de Stichting Informati-
seringsprojecten voor Nederlandse Taal (INT). Om de
risico’s voor de Stichting INL zoveel mogelijk uit te
sluiten wordt sinds een aantal jaren al het contract-
onderzoek vanuit de Stichting INT uitgevoerd. 

En verder…

• Is in 2005 het project ‘Neoklassieke bestanddelen’
afgerond. Doel van dit project was te komen tot een
zo volledig mogelijke verzameling en beschrijving van
de neoklassieke woordenschat van het Nederlands.
Het eindresultaat is een ruim 260 bladzijden tellende
publicatie Griekse en Latijnse elementen in onze
woordvoorraad, die wordt uitgegeven door Gopher
Publishers te Utrecht en die begin 2006 zal verschijnen.

• Organiseerde de redactie van het ONW op 23 april
samen met de Vereniging van Oudgermanisten de
jaarlijkse Oudgermanistendag bij het INL.

• Werd in oktober de vernieuwde website van het
Instituut operationeel, onder het vanouds bekende
webadres www.inl.nl
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IN MEMORIAM

Charles Moons (1917-2005)

Charles Maria Joseph Antoine
Moons, geboren in het Bra-

bantse Gemert als zoon van de
burgemeester van Helmond, stu-
deerde rechten aan de katholieke
universiteit van Nijmegen. In 1940
ging hij werken bij het Openbaar
Ministerie in Roermond en enkele
jaren later bij dat van Maastricht.
Het was 1961 toen hij bij de Hoge

Raad kwam. Die heeft hij 26 jaar gediend als advocaat-
generaal, raadsheer, vice-president en, van 1981 tot 1987,
als president. Na zijn emeritaat was hij nog voorzitter van
een commissie die zich op verzoek van de toenmalige
minister van Justitie, Korthals Altes, boog over het
Wetboek van Strafvordering. Op woensdag 12 oktober
2005 overleed hij in zijn slaap in een verzorgingshuis in
Den Haag. Hij werd 88 jaar. 

Naast een alom gerespecteerd en intelligent kenner van
het strafrecht was Charles Moons ook een aristocratisch
bestuurder. Als zodanig heb ik hem als directeur/secretaris
bijna vijftien jaar mogen dienen en observeren in het be-
stuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexico-
logie. Moons, die ook curator was van de R.U. Leiden, werd
lid van dat bestuur in 1970 en zou dat blijven tot 31 decem-
ber 1989, toen hij op reglementaire gronden aftrad.

Charles Moons typeren als lid van genoemd bestuur
roept allereerst herinneringen op aan zijn fysieke optreden.
Hij was zeer gedistingeerd, volgens sommigen zelfs
afstandelijk. Waarschijnlijk kwam dat omdat hij staccato
sprak in korte zinnetjes en met een ietwat afgewend gelaat.
Ook de intonatie in zijn stem verried zijn houding jegens
het onderwerp van discussie. Hij liep zelfs zoals hij sprak.
Bijna op het driftige af. Opvallend waren zijn indringende,
priemende blik en de gesloten ogen en samengeperste lip-
pen als hij zat te luisteren. Zeer formeel was hij in de om-
gang ook tegenover collega-bestuurders. Hen noemde hij

altijd bij de achternaam en een hoogst enkele keer tutoyeer-
de hij iemand. Dat laatste deed hij wel de voorzitters, waar-
schijnlijk omdat zij juridisch aan hem verwant waren.

Een van de eigenschappen die niet onopgemerkt bleven,
was zijn vermogen tot luisteren. Hij was tijdens
vergaderingen niet voortdurend aan het woord, maar koos
zijn momenten met zorg. Dan was hij streng, direct en ter
zake. Wollig taalgebruik was hem een gruwel. Een andere
eigenschap was dat hij, hoe genuanceerd een conflict soms
ook was, altijd loyaal bleef aan zijn voorzitters. Achtereen-
volgens waren dat: C.J.A. de Ranitz (burgemeester van
Utrecht), P.J. Verdam (commissaris van de Koningin in de
provincie Utrecht) en A. Kinsbergen (gouverneur van de
provincie Antwerpen en thans minister van Staat).

Met een glimlach noteer ik hier ook dat Moons als geen
ander zijn verontwaardiging tot kunst wist te verheffen
door van slechts drie woorden met de daarbij behorende
intonatie gebruik te maken: “Nou ja, zeg ….” 

Een ander kenmerk van Charles Moons was dat hij altijd
zeer expliciet in zijn oordeel was, dat bovendien in
economische bewoordingen verpakt werd. Zelden ook was
hij van een eenmaal ingenomen standpunt af te brengen.

Tot zijn grootste verdiensten voor het INL behoren zijn
bekommernis om een degelijk rechtspositiereglement voor
de medewerkers, om adequate functiebeschrijvingen en om
een goed werkende beroepsprocedure in geval van forse
meningsverschillen tussen werkgever en werknemer. Zijn
nauwgezette aandacht schonk hij evenzeer aan benoemings-
procedures in het algemeen en aan die van redacteuren en
projectleiders in het bijzonder.

Op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de
Stichting ontving hij op 23 maart 1990 te Antwerpen de
Matthias de Vriespenning. Deze draagt als omschrift: Ubi
verba deficiunt incipit bellum ‘waar de woorden tekort
schieten, begint de oorlog’. 

Wij herdenken in Charles Moons een hoffelijk bestuur-
der van grote allure met een ontroerende bekommernis om
de stijl van onze moedertaal.

Piet van Sterkenburg

IN MEMORIAM

Johanna Greta Verveen (1924-2005)

De hierboven voluit geschreven
voornamen van mejuffrouw

Verveen zijn eigenlijk een ana-
chronisme. Gedurende de 25 jaar
dat zij haar medewerking ver-
leende aan de totstandkoming van
het Woordenboek der Nederland-
sche Taal is er niemand geweest
die haar met haar voornaam
aansprak of tutoyeerde. Dat paste
niet bij haar stijl en persoon. Zij

was voor iedereen juffrouw Verveen.
In juni 1961 trad zij in dienst op arbeidscontract bij het

WNT om onder leiding van dr. C. Kruyskamp de geheimen
van het bronnenbestand te doorgronden en om te leren hoe
de citaten daaruit voor redactionele bewerking te prepare-
ren. Snel maakte ze carrière, want op 1 januari 1964 trad
zij in vaste dienst als assistente. In 1965 volgde een bevor-
dering tot assistente A en per 1 juli 1974 tot redactioneel
assistente of, zoals dat ambtelijk genoemd werd, tot admi-
nistratief ambtenaar A, eerste klasse. Toen de Rijkscommis-
sie van Bijstand voor het WNT werd opgeheven, trad zij in
dienst van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexico-
logie, waar het WNT juridisch was ondergebracht. Op 1 mei
1985 verliet zij de Stichting vrijwillig en vervroegd.

Mw. Verveen had een passie voor alles wat met docu-
mentatie te maken had. Dat is niet alleen af te leiden uit
haar langdurige werkzaamheid bij het WNT. Voor zij bij
ons in dienst trad was zij al werkzaam geweest bij achter-
eenvolgens de Bibliotheek van het Nederlands Instituut
voor Documentatie en Registratie (destijds gevestigd te Den
Haag) en bij de Bibliotheek van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Zij was buitengewoon nauwgezet en vol
toewijding. Haar handschrift was sierlijk, fraai en vooral
ook goed leesbaar. Iets wat buitengewoon belangrijk was in
een periode dat alle citaten voor het WNT nog met de hand
werden uitgeschreven en er nog geen gebruik werd ge-

maakt van kopieermachines. De door haar vervaardigde
citaten waren juweeltjes. Gewikt en gewogen wat de lengte
betrof, voorzien van de nodige metatalige aanvullingen en
geschikt om onmiddellijk tot een interpretatie van betekenis
en gebruiksmogelijkheid te komen.

Door collega’s werd ze gezien als een wijze vrouw,
uitermate voorkomend en, zoals boven al impliciet bleek,
enorm gesteld op etiquette. In de democratiseringsgolf van
de jaren zestig en zeventig, die ook het INL niet onberoerd
liet, was ze evenwichtig, zocht ze de redelijkheid en niet de
barricades en verlangde ze vooral naar de stilte van de
studeerkamer om haar citaten te koesteren.

Haar broze gezondheid moet haar vele ongemakken
hebben bezorgd. Nooit is er evenwel een klacht geweest of
een verzoek om aangepaste werkomstandigheden. Eigenlijk
was ze in haar nadagen in de nieuwbouw aan de Witte
Singel al een soort monument. Een stijlvolle vrouw die
deed denken aan Eline Vere of andere markante typetjes uit
het werk van Louis Couperus. Door mensen als mw.
Verveen is het WNT het grootste woordenboek ter wereld
geworden. Mede dankzij haar kon het voltooid worden. Een
voltooiing die zijzelf nog met veel voldoening heeft mogen
meemaken.

Op 8 november 2005 overleed mw. J.G. Verveen te
Leiden. Wij gedenken haar hier met piëteit en weten dat zij
zal voortleven in de kolommen van het werk waaraan zij
haar beste krachten wijdde.

Piet van Sterkenburg



ningmeesterschap een oplossing voor
gevonden te hebben? “De problemen
rond de huidige aanhechting en het
feit dat wij niet penvoerend waren,
lagen mij voortdurend zwaar op de
maag”, verzucht hij. “Natuurlijk zou
ik het geweldig vinden als er nog
tijdens de ambtsperiode van Piet van
Sterkenburg en mijzelf – we vertrek-
ken immers ‘hand in hand’ – een
goede en financieel verantwoorde
oplossing kan worden bereikt. Er
komt nu gelukkig eindelijk wel schot
in de besluitvorming, dus ik ben
hoopvol gestemd.” 

Zuid-Afrika

Behalve aan ingewikkelde financiële
beslommeringen heeft Joost Kist ook
aan heel andere, interessante en in-
novatieve zaken mogen meewerken.
“Erg leuk en uitdagend vond ik bij-
voorbeeld de contacten met de Sdu,
de start van de TST-centrale en de
opzet van de afzonderlijke Stichting
Informatiseringsprojecten voor Ne-
derlandse Taal (INT). Door al het
contractonderzoek vanuit die stich-
ting uit te voeren worden risico’s
voor het INL zoveel mogelijk uit-
gesloten. Ik heb ook genoten van het
opzetten van het Etymologisch Woor-
denboek van het Afrikaans in Stel-
lenbosch. Eind 2006 wordt dat
project afgerond. Men wilde dat in
Zuid-Afrika graag, maar het is ook
voor ons een mooi product; het is
immers een interessante aanvulling
op onze eigen bestanden.” 

Taal blijft altijd

Als Joost Kist begin 2007 het bestuur
verlaat, blijft hij het INL een warm
hart toedragen. “Het is van het groot-
ste belang”, benadrukt hij, “dat een
instituut als het INL blijft bestaan. Ik
wijs daarbij ook nog eens op de
waarde van de Vlaams-Nederlandse
samenwerking. De Vlaamse overheid
is eerder bereid te investeren in de
taal dan de Nederlandse. In Vlaan-
deren is de taal immers belangrijk als
politiek en staatkundig instrument.

De Vlaamse inbreng verhoogt dus de
kans op betrouwbaarheid van de
kant van de overheid.” Zal het werk
van het INL ook inhoudelijk nodig
blijven in de toekomst? “Absoluut,
meer dan ooit”, zegt Kist zonder aar-
zeling. “Het INL moet laten zien dat
het een buitengewoon vernieuwende
en eigentijdse ‘schatbewaarder’ is
van de Nederlandse taal. Ons product
is kwalitatief hoogwaardig, niet duur
en essentieel voor de ‘digitale taal-
ruggengraat’ van talloze informati-
seringsprojecten.  Dat werk blijft
belangrijk, want taal loopt als een
rode draad door de beschaving heen.
Als de taal niet goed is, gaat alles
mis. Door technologie verandert het
gebruik van taal. Dat zagen we al in
de tijd van de Mesopotamiërs. Door
de komst van papyrus verdween het
spijkerschrift. Ook nu maken wij
door technologische vernieuwing een
‘waterscheiding’ mee in het gebruik
van taal. Mijn kleinkinderen commu-
niceren via internet heel anders dan
mensen van mijn generatie. Ook de
tijd van langjarige projecten als het
WNT is voorbij. Dat is niet erg, want
de elektronische ontwikkelingen
bieden juist veel meer mogelijkheden
op het gebied van taalgebruik. Het
INL moet die kansen optimaal be-
nutten. Want wat er ook gebeurt:
taal blijft altijd!” 

”
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Het kabinet-Balkenende heeft
het steeds over innovatie.
Mensen denken daarbij niet

direct aan het INL. Dat moet verande-
ren. Want wat hier gebeurt, is zeer
innovatief. Het INL beschikt bijvoor-
beeld over een van de mooiste taal-
databanken ter wereld. Dat zal het
INL de komende jaren steeds actiever
moeten uitdragen. Piet van Sterken-
burg heeft de ramen en deuren al een
heel eind opengezet, maar ze moeten
nog veel verder open. Het INL moet
zichtbaar maken hoe vernieuwend
het is, nationaal en internationaal de
aandacht trekken, kortom: aan de
weg timmeren!” Aan het woord is dr.
mr. Joost Kist, oud-lid van de Raad
van Bestuur van Wolters-Kluwer en
sinds begin jaren ’90 penningmeester
van het INL. Per 1 januari 2007 stopt
hij daarmee. Hij zal zorgen dat zijn
opvolger geen ‘financiële lijken’ in de
kast vindt en hij zal de plezierige
contacten bij het INL in Leiden mis-
sen. Een gesprek met een bevlogen
bestuurder die niet houdt van “stro-
perigheid, pindakaas, oftewel traag-
heid in de besluitvorming!”

Stormachtige ontwikkeling

Toen de jonge Joost Kist in zijn stu-
dententijd in Leiden af en toe ’s
ochtends een sherry dronk op het
kantoor van uitgever Frits Stenfert
Kroese, kon hij niet bevroeden dat
hij deze later zou opvolgen als be-
stuurslid van het INL. “Toen Frits mij
vroeg als zijn opvolger in het DB
van het INL wist ik niet precies wat
dat voor instituut was”, lacht Kist
nu. “Maar toen ik mij daarin ver-
diepte, trok het werken voor deze
innovatieve non-profitorganisatie mij
meteen. Men zocht iemand die ver-
stand had van het uitgeversvak en
van nieuwe elektronische media. Met
beide had ik in mijn actieve loop-
baan ervaring opgedaan, dus ik had
het gevoel dat ik daar op mijn plek
zou zijn.” Dat bleek geen vergissing.
Als penningmeester maakte Kist bij
het INL de stormachtige ontwikkeling
mee van het doen verschijnen van
papieren producten naar het opbou-
wen, beheren en beschikbaar stellen
van uitgebreide digitale bestanden
met alle mogelijkheden van dien.
“Het INL speelt heel goed in op die
ontwikkeling”, vindt Joost Kist. “De
medewerkers hebben grote deskun-
digheid opgebouwd op het gebied

van automatisering en digitalisering.
Maar dat betekent niet dat je er al
bent. Het INL moet voortdurend op
zijn tenen blijven lopen om ontwik-
kelingen rond Google en andere,
steeds commerciëlere aanbieders te
kunnen bijhouden.”

‘Zwaar op de maag’

Al dat soort zaken kost energie en
geld. Met name dat laatste was voor
penningmeester Kist uiteraard een
voortdurende bron van zorg. “Wat
mij bij het INL vanaf het begin
enorm meeviel is de goede sfeer en
de gedisciplineerde aanpak. Je zult er
tevergeefs zoeken naar de stroperig-
heid en de beklemmende onderlinge
verhoudingen uit Het Bureau van
Voskuil”, zegt hij. “Maar het vaak
moeizame contact met overheden en
instanties, de traagheid in de besluit-
vorming en de onzekerheid in de
financiële afwikkeling van zaken
hebben mij de afgelopen jaren wel
behoorlijk gefrustreerd.” Het INL
onderhandelt al jaren zonder veel
succes met de Universiteit Leiden
over een manier waarop het instituut
zelfstandig verder kan gaan. Is het
de ambitie van Joost Kist om daar
vóór het verstrijken van zijn pen-

INTERVIEW PENNINGMEESTER JOOST KIST

“Het INL is een zeer innovatieve organisatie”
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Oudnederlands Woordenboek (ONW)

Inleiding

Het INL werkt sinds 1999 aan het Oudnederlands Woor-
denboek (ONW). Dit woordenboek zal de Nederlandse

woordenschat uit de jaren 500-1200 lexicaal-semantisch
beschrijven. Doelstelling is om het woordenboek in 2008
af te ronden. De redactie heeft zich ook in het verslagjaar
weer buitengewoon ingespannen om die planning te
halen. Dankzij de modulaire opzet van het ONW moet het
mogelijk zijn om het Oudnederlandse materiaal zodanig te
bewerken, dat onlinegebruikers van het woordenboek op
een gegeven moment alvast de beschikking krijgen over
de geredigeerde basislemmata, terwijl de redactie zich
tegelijkertijd bezighoudt met het bewerken van de overige
informatiecategorieën. Die worden dan later ter beschik-
king gesteld. 

Werkzaamheden 

Materiaalverzameling
In het verslagjaar is de materiaalverzameling niet

substantieel uitgebreid met nieuw materiaal. Wel moet
nog een keer kritisch worden gekeken naar het materiaal
in het Toponymisch Woordenboek van Gysseling. Daarbij
moet vooral de vraag worden beantwoord welke toponie-
men uit de Nederlands-Duitse grensstreek tot het Oud-
nederlandstalige gebied gerekend moeten worden en dus
een plaats moeten krijgen in de materiaalverzameling
voor het ONW. In de loop van 2006 komt hierover naar
verwachting uitsluitsel.

Verder is in november 2005 een begin gemaakt met
het toevoegen van de Latijnse Vulgaattekst aan de aan-
halingen uit de Wachtendonckse Psalmen. Dit is een
waardevolle aanvulling van de gegevens, die zowel de
redacteur als de toekomstige gebruiker van het ONW van
groot nut kan zijn bij de interpretatie van de Oudneder-
landse teksten. Ook zijn in het eerste halfjaar van 2005
alle attestaties in de materiaalverzameling van een Oud-
nederlands lemma voorzien. Uitgangspunt voor deze 

lemmatisering is de gecodificeerde ontwikkelingsfase van
het Oudnederlands uit de tiende eeuw: de taal van de
Wachtendonckse Psalmen.

Omdat het redigeren van lemmata voor het ONW
regelmatig nieuwe inzichten oplevert over de gegevens in
de materiaalverzameling, is een formulier ontwikkeld aan
de hand waarvan een redacteur voorstellen tot wijziging
van databasegegevens kan doen. Deze voorstellen richten
zich voornamelijk op de modern-Nederlandse vertaling
van de Oudnederlandse aanhalingen. 

Materiaal in bruikleen
Prof. dr. D.P. Blok heeft in 2005 zijn collectie Oud-
nederlands materiaal – die al was opgenomen in de
materiaalverzameling voor het ONW – in bruikleen
gegeven aan dhr. Quak, die deze na overleg met dhr.
Blok bij het INL heeft ondergebracht.

Productie van lemmata
In de afgelopen jaren is de basis voor het ONW gelegd

met het aanleggen en voorbewerken van een zo compleet
mogelijke materiaalverzameling en het ontwikkelen van
programmatuur om dit materiaal zo efficiënt en over-
zichtelijk mogelijk te kunnen beschrijven. In 2005 kon de
redactie beginnen met het daadwerkelijk bewerken van
woordenboekartikelen voor het ONW. In overleg met de
hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Woorden-
boek (ANW) en in nauwe samenwerking met de afdeling
Automatisering is een structuur ontwikkeld die het moge-
lijk maakt de relevante gegevens over de overgeleverde
Oudnederlandse woordenschat op te slaan in een lexicale
database.

Wanneer al het materiaal is beschreven, wordt uit deze
lexicale database, die zelf uiteraard op verzoek ook aan
de gebruikers ter beschikking kan worden gesteld, een
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Inleiding

Het Algemeen Bestuur van het INL heeft in zijn verga-
dering van maandag 30 mei 2005 besloten tot de op-

richting van een nieuwe afdeling op het INL, de afdeling
Descriptieve Historische Projecten (DHP). Deze afdeling
houdt zich op dit moment bezig met de volgende projec-
ten: 
• Oudnederlands Woordenboek (ONW); tot 1 juni 2005

was dit een aparte afdeling van het INL.
• Woordenboek der Nederlandsche Taal op internet

(iWNT); ook dit was tot 1 juni 2005 een aparte af-
deling van het INL.

• Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN);
dit project is sinds 1 april 2005 ondergebracht bij het
INL.

Mw. dr. T.H. Schoonheim, tot 1 juni 2005 redacteur bij het
Oudnederlands Woordenboek, werd op diezelfde datum
aangesteld als waarnemend afdelingshoofd van de af-
deling DHP en als hoofdredacteur van het ONW. Dhr. prof.
dr. P.G.J. van Sterkenburg bleef als hoofdredacteur eind-
verantwoordelijk voor het iWNT. Ook de eindverantwoor-
delijkheid voor het EWN was in het verslagjaar in zijn
handen. 

HOOFDSTUK 2

Nieuw bij het INL: Descriptieve Historische Projecten



grafisch product afgeleid, waarvan de vorm flexibel kan
worden bepaald. Dit maakt een modulaire aanpak van
het project mogelijk, waarbij nu in eerste instantie de
nadruk ligt op de lexicaal-semantische aspecten van het
woordenboek, terwijl in een later stadium extra aandacht
kan worden besteed aan andere historisch-taalkundige en
cultuurhistorische aspecten van het materiaal.

Volgens de laatste prognose zal het ONW ongeveer
4.500 lemmata bevatten, waarvan het grootste deel
overigens weinig frequent is. De redactie heeft in 2005
ongeveer duizend lemmata geredigeerd. Deze lemmata
hebben over het algemeen nog een experimenteel karak-
ter en van een aantal is nog niet zeker of ze hun defini-
tieve vorm al hebben. 

En verder…

• Kwamen de begeleidingscommissie en de redactie van
het ONW in 2005 tweemaal bijeen, op vrijdag 18
maart en op vrijdag 23 september. De belangrijkste
agendapunten waren de wisselingen in het redactio-
nele team en de voortgang van het project.
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Inleiding

Sinds 1 april 2005 is het Etymologisch Woordenboek van
het Nederlands (EWN) ondergebracht bij het INL als

onderdeel van de afdeling Descriptieve Historische Projec-
ten (DHP). In 2005 verscheen deel 2 van het EWN.
Volgens planning zal deel 3 (Ke-R) in november 2007
verschijnen en deel 4 (S-Z) in november 2009. 

Werkzaamheden 

EWN deel 2: presentatie in drievoud…
In 2005 werd deel 2 van het EWN afgerond. Dit deel
loopt van het trefwoord fa tot en met het trefwoord
kazuifel. Het bevat 2035 trefwoorden, waaronder in
totaal ruim 2550 woorden zijn beschreven.
Het nieuwe deel van het EWN werd op verschillende
manieren en momenten feestelijk gepresenteerd: 

• Op 12 november in Utrecht tijdens het tweejaarlijkse
congres van Onze Taal.

• Op 22 november in Brussel; deze presentatie werd
georganiseerd door dhr. Debrabandere in samen-
werking met de Vlaamse afdeling van de Koninklijke
Commissie voor Toponymie en Dialectologie te Brus-
sel, de Amsterdam University Press (AUP) en het INL. 

• Op 28 november vond ter gelegenheid van het ver-
schijnen van deel 2 een informatieve interne bijeen-
komst plaats op het INL. 

Productie van lemmata
In 2005 werden ruim 875 lemmata voor het EWN

geredigeerd. Ongeveer 550 daarvan waren bestemd voor
deel 2. De overige 325 lemmata komen in deel 3. Behalve
voor het redigeren van compleet nieuwe lemmata werd
een deel van de beschikbare tijd ook gebruikt voor het
lezen en corrigeren van al bewerkte artikelen en voor het
lezen van de drukproeven van deel 2. 

En verder…

• Zal, net als voor de andere INL-projecten, ook voor
het EWN een begeleidingscommissie worden samen-
gesteld. Het bestuur van het INL zal deze commissie in
de loop van 2006 benoemen.
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bronnen zijn samen goed voor 126.772 geüniformeerde
en gedateerde vindplaatsen.

Structurering WNT-lemmata
Sinds de beëindiging van het samenwerkingsverband

met de Universiteit van Tilburg en de Hogeschool AVANS
in Breda richt het INL zich zowel op het vervolledigen en
verbeteren van de structuurcodering van de XML-bestan-
den, als op het ontwerpen en programmeren van de
applicatie voor het WNT op internet.

Om het WNT acceptabel op internet te kunnen presen-
teren, moet in ieder geval een minimale basisstructure-
ring worden aangebracht. Dat betekent dat elk lemma in
elk geval drie secties moet bevatten: de trefwoordsectie
(HW), de kopsectie (KOP) en de betekenissectie (BET).
Optioneel kan een lemma in elk geval een opnoemer-
sectie (OPN) of een verwijzingssectie (VERW) bevatten.
De codering van de trefwoord- en de opnoemersectie
heeft al in een eerder stadium plaatsgevonden en is vrij-
wel afgerond. Het coderen van de kop- en de betekenis-
sectie is echter lang niet bij alle lemmata gebeurd en
moet dus bij voorrang plaatsvinden om de relevante
informatie uit die secties straks op internet te kunnen
presenteren.

Bronnenlijst
De nieuwe digitale bronnenlijst is inmiddels bewerkt

tot en met de letter R. De titelbeschrijvingen zijn zodanig
vormgegeven, dat internetpublicatie en eventuele linking
vanuit de WNT-tekst mogelijk zijn. Bij elke titel zijn,
naast de gebruikelijke informatie, gegevens te vinden die
bij de datering gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld
over verschillende edities die in de WNT-geschiedenis
werden gebruikt. Naar verwachting komt de volledige,
geheel bijgewerkte bronnenlijst eind 2006 beschikbaar.

Koppeling externe informatie
De plaatsing van het WNT op internet biedt nieuwe

mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is het koppe-
len van informatie die niet in het WNT zelf is opgenomen,
aan de betreffende WNT-lemmata. De gedachte gaat hier-

bij in eerste instantie uit naar beeldmateriaal ter illustra-
tie van betekenisomschrijvingen en/of aanhalingen, maar
ook het toevoegen van talige informatie uit andere bron-
nen behoort tot de mogelijkheden.

Samenwerking voor koppeling…
Het INL zoekt ook samenwerking met andere instel-
lingen voor de koppeling van de diverse vormen van
externe informatie. De opzet van deze samenwerking
is steeds dat het INL in ruil voor het recht om gebruik
te maken van bepaalde bronnen op internet WNT-
informatie beschikbaar stelt waarmee de leverancier
van deze bronnen zelf ook zijn voordeel kan doen.  
Zo werkt het INL bijvoorbeeld samen met: 

• het Utrechtse Emblemata Project voor het aanbrengen
van koppelingen tussen WNT-lemmata en de afbeel-
dingen op internet van diverse emblemata; 

• het project Dodoens voor het aanbrengen van koppe-
lingen tussen WNT-lemmata en de afbeeldingen uit
het Cruijdeboeck (ed. 1554) van Dodoens.

En verder…

• Kwam de begeleidingscommissie van het iWNT op 21
oktober voor de zesde maal bijeen, voor intern overleg
en voor een bespreking met de redactie. Als laatste
agendapunt van de vergadering stelde de begeleidings-
commissie haar eigen competentie en functioneren
aan de orde in het licht van de veranderde taakstelling
van het project. De vraag was of het niet beter zou
zijn de commissie in haar huidige vorm te ontbinden
aan het eind van haar eerste zittingsperiode van vijf
jaar. Het bestuur van het INL heeft op basis daarvan
in zijn vergadering van 29 november 2005 besloten de
begeleidingscommissie van het iWNT in haar huidige
vorm op 1 januari 2006 te ontbinden.

Inleiding

Sinds 1999 heeft het INL gewerkt aan revisie van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). De laatste

jaren richt de redactie zich daarbij volledig op optimalise-
ring van het digitale bestand met als doel een nieuwe en
verbeterde publicatie van het elektronische WNT op inter-
net. Daarom luidt de naam van het project vanaf 1 juni
2005 iWNT. Sindsdien maakt het ook deel uit van de af-
deling Descriptieve Historische Projecten. Met de nieuwe
naam is het onderscheid duidelijk tussen de internetversie
van het WNT en het traditionele WNT als grafisch product
en als afgerond project van het INL. 

Werkzaamheden 

Samenwerking INL - Universiteit van Tilburg en
Hogeschool AVANS Breda
Van 2004 tot 1 oktober 2005 werkte het INL op een

aantal punten samen met de Universiteit van Tilburg en
de Hogeschool AVANS in Breda. Ook in 2005 heeft in dat
verband een aantal activiteiten plaatsgevonden die de
plaatsing van het WNT op internet zouden kunnen ver-
gemakkelijken: 
• Een stagiair heeft onderzoek gedaan naar de functio-

naliteiten voor het WNT op internet. De afdeling
Automatisering neemt de bevindingen van dit onder-
zoek mee bij het definitieve ontwerp voor de applicatie.

• Tijdens de laatste overlegvergadering van 13 septem-
ber 2005 is een design voor de mogelijke structuur
van het iWNT gepresenteerd. Dit design wordt ook
gebruikt bij het ontwerp van de applicatie ‘WNT op
internet’.

• In het eerste halfjaar van 2005 is onderzoek gedaan
naar de mogelijke inzet van machine-learning bij de
structurering van de XML-bestanden van het WNT.
Uit een analyse van een aantal proefresultaten bleek 

echter dat deze methode voor dit project niet het
gehoopte resultaat opleverde en dat voortzetting van
het onderzoek dus weinig zinvol was. 

WAG: samenwerking WNT - Automatisering -
Geïntegreerde Taalbank
De functionaliteiten voor de internetapplicatie van
het WNT en de woordenboekencomponent van de
Geïntegreerde Taalbank zijn voor een groot deel het-
zelfde. Daarom worden het ontwerp en de bouw van
deze beide applicaties zoveel mogelijk gesynchroni-
seerd.

De redactie van het iWNT voerde regelmatig over-
leg met de afdelingen Automatisering en Geïnte-
greerde Taalbank over de zaken die het digitale WNT-
bestand aangaan, zoals conversies, bestandsbewer-
kingen en -correcties en de voorbereidingen voor de
bouw van de applicatie voor het iWNT. Ook dit jaar
heeft de afdeling Automatisering de diverse conver-
sies en bewerkingen van de bestanden binnen de
redactie begeleid. 

Uniformering van bronaanduidingen en datering van
citaten
In 2005 vonden drie conversies plaats, waarbij onder

andere bronaanduidingen werden geüniformeerd en on-
gedateerde citaten een datering kregen. De vierde conver-
sie stond gepland in december 2005, maar is, vanwege de
prioriteit van het toevoegen van KOP-coderingen (zie
verder onder ‘structurering WNT-lemmata) uitgesteld tot
februari 2006. Het werk voor deze conversie heeft echter
grotendeels al in 2005 plaatsgevonden. In 2005 zijn in
totaal 49 bronnen geüniformeerd en gedateerd. Deze
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woordenboek is rekening gehouden
met gebruik door verschillende
doelgroepen. Philippa: “Elk lemma
begint met de huidige betekenis van
het woord. Daarna volgt een stukje
over de ontwikkeling van de beteke-
nis vanaf de eerste schriftelijke be-
wijsplaats, voor zover we die hebben
kunnen vinden. Vorm- en betekenis-
veranderingen hebben we zoveel
mogelijk voorzien van dateringen.
Voor taalkundigen en andere onder-
zoekers volgt daarna in kleinere
letters nog aanvullende informatie,
bijvoorbeeld over verwantschap met
andere talen. Vooral het gedeelte met
de betekenisontwikkeling en de cul-
tuurhistorische samenhang vinden
we erg belangrijk.” De lemmata wor-
den in eerste aanleg grotendeels ge-
schreven door de bureauredactie en
vrijwilligers: taalkundigen, studen-
ten, gepensioneerden en andere be-

vlogenen. Ieder lemma wordt beoor-
deeld en becommentarieerd door de
hoofdredactie – die naast dr. Marlies
Philippa bestaat uit dr. Frans Debra-
bandere en dr. Arend Quak, en waar-
in sinds kort ook dr. Tanneke Schoon-
heim en dr. Nicoline van der Sijs
participeren – en een groep specia-
listen. “Pas als iedereen het eens is
met de tekst, is die klaar om in het
woordenboek te worden opgenomen”,
zegt Tanneke Schoonheim.

Commode

Het zoeken naar betekenissen van
woorden door de eeuwen heen is een
spannende speurtocht, die soms ook
voor de meest doorgewinterde taal-
kundige verrassingen oplevert. Mar-
lies Philippa vindt het woord com-
mode altijd een aardig voorbeeld: “In
alle vertaal- of woordenboeken
kwam je dat slechts tegen in de
betekenis van ‘latafel’ of ‘ladekast’,
terwijl het in ons land vanaf een
zeker moment alleen nog werd ge-
bruikt om een ‘babyaankleedmeubel’
aan te duiden. In eerste instantie was
de commode een wastafel met een
lampetkan erop. Daar kon je ook han-
dig baby’s op verschonen. Ik ont-
dekte dat de eerste betekenis vrijwel
verdween met de komst van de vaste
wastafel rond 1930. Sindsdien is de
commode voornamelijk een ‘baby-
aankleedmeubel’.”

Vernieuwend

Het EWN verschijnt zowel op papier
als digitaal. Tanneke Schoonheim:
“Dat laatste maakt het mogelijk om
de etymologische informatie in het
EWN te koppelen aan het WNT op
internet en waar mogelijk aan het
ONW. Als een woord uit het WNT
bijvoorbeeld ook in het EWN staat,
kun je daar via een link naar toe.”
Wat onderscheidt het EWN nu verder
van andere etymologische woorden-
boeken? Marlies Philippa: “Het EWN
is vernieuwend in een aantal op-
zichten. We besteden uitgebreid aan-
dacht aan betekenisontwikkelingen
en voorzien die van dateringen. We
hebben niet alleen oude, maar ook
recente leenwoorden opgenomen. En
we passen voor het eerst de nieuwste
inzichten toe van de ‘substraattheo-
rie’, volgens welke veel oude erfwoor-
den terug te voeren zijn op een
voor-Indo-Europese taal. Het EWN is
bovendien wereldwijd het eerste
etymologische woordenboek in een
moderne taal dat ook meteen digitaal
is uitgebracht.” Marlies Philippa,
Tanneke Schoonheim en alle andere
werkers aan het EWN zijn met recht
trots op ‘hun’ woordenboek. We zien
met spanning uit naar het derde (Ke-
R) en vierde deel (S-Z)!  
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In november 2005 verscheen het
tweede deel van het Etymologisch
Woordenboek van het Nederlands

(EWN). Daarmee is weer een mooie
mijlpaal bereikt in een project, waar-
van de oorsprong ligt in de jaren ’80
van de vorige eeuw. Oud-INL-mede-
werker dr. Wil Pijnenburg vond toen
al dat er een nieuw wetenschappelijk
etymologisch woordenboek van het
Nederlands moest komen. Hij startte
dat project zelf en betrok daar nog in
datzelfde decennium de Amsterdamse
taalkundige dr. Marlies Philippa bij.
Sindsdien is zij de spil in een uit-
gebreid netwerk van lemmaschrijvers,
redacteuren, taalkundigen en andere
specialisten die met veel volharding
en verve werken aan wat een uit-
gebreid en vernieuwend etymologisch
standaardwerk wordt, dat de oorsprong
en ontwikkeling beschrijft van meer
dan 14.000 Nederlandse woorden.
Sinds april 2005 is het EWN onder-
deel van de nieuwe afdeling Descrip-
tieve Historische Projecten van het
INL. Als hoofd van die afdeling is
INL-medewerker dr. Tanneke Schoon-
heim, naast Marlies Philippa, nauw
betrokken bij het EWN. Zij werken
met veel plezier aan het woorden-
boek. “Maar je moet er wel een be-
paalde kronkel voor in je hersenen
hebben”, constateert Marlies Philippa.

Voor leek en taalkundige

Over die ‘kronkel’ beschikt Philippa
zelf zonder twijfel. “Ik heb etymolo-
gie altijd al heel leuk gevonden”,
zegt zij. “Al sinds de jaren ’70 schrijf
ik er over, onder andere ruim twintig
jaar in Onze Taal.” Zij aarzelde dan
ook niet toen Wil Pijnenburg haar
medewerking vroeg aan het EWN.
Philippa: “We hadden vanaf het be-
gin duidelijk voor ogen wat voor
woordenboek het moest worden. Het
moest gebaseerd zijn op de nieuwste
wetenschappelijke inzichten, maar
tegelijkertijd ook prettig leesbaar zijn.
We mikken op twee doelgroepen: de
taalkundige moet het kunnen gebrui-
ken voor onderzoek, de geïnteres-
seerde leek moet er lekker in kunnen
bladeren.”

Bonte geschiedenis

Ondanks het enthousiasme van Phi-
lippa en een grote groep vrijwilligers
die al vanaf het begin lemmata
schreven, duurde het jaren voordat
het project levensvatbaar bleek. “Het
was heel moeilijk om de juiste vorm
en de benodigde gelden te vinden”,
zegt Marlies Philippa. In eerste in-
stantie viel het project onder verant-
woordelijkheid van de speciaal daar-
toe opgerichte Kiliaanstichting, ge-
noemd naar de 16e-eeuwse taalkun-
dige Cornelius Kiliaan. De stichting

kent een bonte geschiedenis van
financiële strubbelingen en een
komen en gaan van uitgevers.
Uiteindelijk had uitgeverij Amsterdam
University Press zoveel vertrouwen
in het project dat het eerste deel van
het woordenboek in 2003 – met veel
succes – kon verschijnen. In 2005
bleek bij het INL ruimte te zijn ont-
staan om het project te ‘omarmen’.
“Het EWN past uitstekend naast het
iWNT en het ONW in onze nieuwe
afdeling Descriptieve Historische
Projecten”, legt Tanneke Schoonheim
uit. “En daar zijn we heel blij mee”,
vult Marlies Philippa aan, “want op
deze manier is gegarandeerd dat we
ook het geplande derde (2007) en vier-
de deel (2009) kunnen uitbrengen.” 

Nadeel werd voordeel

De lange aanloop naar het daadwer-
kelijk verschijnen van het woorden-
boek bewijst nog maar weer eens dat
elk nadeel ook zijn voordeel heeft.
“In de tussentijd had de lexicografie
door automatisering en digitalisering
een enorme ontwikkeling doorge-
maakt”, aldus Philippa. “Elektronisch
zoeken levert veel meer op dan zoe-
ken op papier. We hebben bijvoor-
beeld veel dateringen kunnen toe-
voegen en veranderen. Als het woor-
denboek al eerder was verschenen
hadden we dat allemaal later moeten
aanpassen.” Bij de opzet van het

“
INTERVIEW MARLIES PHILIPPA EN TANNEKE SCHOONHEIM

EWN: wetenschappelijk nieuw en ook nog leuk
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Pluscorpus in cijfers
De lexicologische medewerkers van het ANW zijn in
januari 2004 gestart met de opbouw van dit corpus.
In het verslagjaar groeide het met 6.548.569 tokens.
Eind 2005 bereikte het Pluscorpus daarmee een om-
vang van 12.665.030 tokens.

Conceptvorming en redactionele bewerking
Op het gebied van conceptvorming en redactionele

bewerking is in 2005 goede voortgang gemaakt. Onder
andere de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
• de redactie bewerkte collectief ongeveer vierhonderd

proefartikelen van een aantal geselecteerde zelfstan-
dige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke
naamwoorden. Belangrijkste doel daarvan was het
uittesten van het redactionele bewerkingsformulier,
een sjabloon waarin de artikelstructuur is vastgelegd.
Daarnaast werden de proefartikelen benut voor het
maken van afspraken die een zo groot mogelijke uni-
formiteit bij het definitieve werk moeten waarborgen. 

• een aantal redacteuren zorgde voor uniformering van
de kenmerkbenamingen uit de sjablonen voor beteke-
nisklassen (‘typesjablonen’) van het zelfstandig naam-
woord, het werkwoord en het bijvoeglijk naamwoord.
Waar nodig werden vervolgens de typesjablonen aan-
gepast. 

• de classificatie van de adjectieven is afgerond; boven-
dien zijn overzichten opgesteld van adjectieflemmata
met vaste definitieformules en van adjectiefkenmerken. 

• de typesjablonen van het werkwoord zijn verder ge-
systematiseerd en geüniformeerd. 

• de redactie werkte verder aan onderzoek naar de
geschiktste lexicografische behandeling van het ver-
schijnsel conversie (afleidingen van het type fietsen
naast fiets). 

• de artikelstructuur die aan de redactionele bewerking
ten grondslag moet liggen is verder ontwikkeld en
verfijnd. 

• er is verder gewerkt aan de samenstelling van de

redactionele handleiding. 
• de structuur en inhoudelijke bestanddelen voor het

lexicografisch werkstation zijn afgerond. De afdeling
Automatisering zorgde voor de technische realisering
daarvan.

• men zorgde voor een  inhoudelijke analyse van het
corpus, inventariseerde en classificeerde de erin ver-
tegenwoordigde samenlevingsdomeinen en stelde daar-
voor domeinklassen en ‘koepeldomeinen’ (de ruimste
noemers waaronder domeinen worden samengenomen)
vast. 

• lexicologisch medewerkers en redactie werkten samen
aan de samenstelling en opschoning van de nomen-
clatuurlijst, de lijst van de te bewerken woorden.

En verder…

• Vergaderde de afdeling ANW op 2 juni met de bege-
leidingscommissie. Er werd gesproken over de stand
van zaken en het werkplan 2005. Daarnaast vonden
demonstraties plaats van het proefcorpus, het bewer-
kingsformulier en de artikelstructuur.

INVESTEREN IN INNOVATIE

Inleiding

Het ANW is een wetenschappelijk, elektronisch woor-
denboek van het eigentijdse algemeen Nederlands in

Nederland en Vlaanderen. Het levert niet alleen een zo
volkomen mogelijke bewerking van de gevestigde woor-
denschat, maar legt ook de neologismen (in ruimste zin:
nieuwe of veranderde woorden, betekenissen, verbindin-
gen) zo getrouw mogelijk vast. Opgezet als een lexico-
grafische database moet het enerzijds zelf antwoord
kunnen geven op vragen van uiteenlopende gebruikers-
groepen (van leek tot taalkundige), anderzijds de basis
vormen voor de realisering van nieuwe lexicografische
producten en voor de verbetering van bestaande woor-
denboeken.

Werkzaamheden 

Het ANW-corpus
Het ANW-corpus vormt de empirische basis van het

woordenboek. Dit corpus bestaat uit tekstmateriaal dat de
medewerkers van het ANW vanaf ongeveer 2000 zelf
hebben aangelegd en uit aanvullingen daarop met digi-
taal INL-materiaal uit de periode vóór 2000. De eigen
ANW-deelcorpora zijn: 
• Domeinencorpus, gesplitst in een ‘Domeinencorpus

Nederland’ en een ‘Domeinencorpus België’; 
• Corpus van Literaire Teksten;
• Neologismencorpus; 
• Pluscorpus.

Het Pluscorpus wordt voortgezet tot 2008, het Neolo-
gismenproject tot 2019, het eindjaar van het project. De
overige deelcorpora zijn op 31 december 2004 afgesloten.
Aan deze corpora werd begin 2005 een corpus toegevoegd
met aanvullend INL-materiaal uit NRC Handelsblad, de
Meppeler Courant en De Standaard, dat de naam ‘Kran-

tencorpus’ toebedeeld kreeg. Het gaat hierbij om mate-
riaal uit de jaren negentig. De omvang daarvan is 40
miljoen afzonderlijke woordvormen (tokens). Het Corpus
van Literaire Teksten werd uitgebreid met een selectie
van literaire teksten uit het 50 Miljoen Woorden Corpus
van het INL. Daarmee kwam de eindomvang ervan op 20
miljoen tokens. 

De totale omvang van het ANW-corpus bedraagt met
die aanvullingen ruim 102 miljoen tokens

Neologismencorpus
De voortgaande uitbouw van het Neologismencorpus

is in handen van de lexicologisch medewerkers. Zij ver-
zamelen de neologismen uit een selectie van websites
van dag- en weekbladen en nieuwssites. Vervolgens slaan
zij de neologismen, voorzien van ruime contexten, op in
eigen bestanden. Aan deze verzameling voegen zij ge-
scande krantenknipsels met neologismen toe.

Neologismen in cijfers
In 2005 zijn 1332 neologismen binnengehaald. De
bestanden hebben een omvang van 415.453 tokens.
Sinds 2000 zijn er in totaal 15.601 neologismen
vastgelegd. Het subcorpus met deze neologismen
bevat nu 6.091.683 tokens. 

Pluscorpus
Uitgangspunt voor de aanleg van dit subcorpus vormt

het INL-lexicon, dat is gebaseerd op INL-materiaal van
voor 2000. Er is een lijst aangelegd van woordvormen uit
dat lexicon die niet in het ANW-corpus met materiaal
van na 2000 voorkwamen. Via Google zoeken de lexico-
logisch medewerkers teksten waarin die ontbrekende
woordvormen voorkomen. 

HOOFDSTUK 3
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Mobiel bellen voor doelgroepen: de kleutertelefoon,
de menstruafoon en de islamobiel

Er zijn in Nederland meer mobiele telefoontjes dan inwoners.
Je zou zeggen dat de markt op een bepaald moment ver-

zadigd moet zijn, maar de providers zagen nog kansen genoeg
om hun afzet te verhogen. In 2005 stortten zij zich massaal
op de mobiele telefoon die bestemd is voor een bepaalde doel-
groep.

Voor de jongste mobiele bellers verscheen het kinder-
mobieltje, in verschillende versies: voor de oudste kleintjes de
kleutertelefoon of het kleutermobieltje en voor de nog
jongere kinderen het peutermobieltje. De tegenhanger van
het al eerder geïntroduceerde bejaardenmobieltje, ouderen-
mobieltje, vijftigplusmobieltje of seniorenmobieltje is niet
zomaar een telefoontje zonder toeters en bellen. De kinder-
telefoon bevat een alarmknop en vier voorgeprogrammeerde
telefoonnummers. Bovendien is het uitgerust met gps-tech-
nologie, zodat de ouders via een satellietverbinding exact
weten waar hun kind zich bevindt.

Nieuw was ook een type dames- of vrouwenmobieltje,
namelijk de menstruafoon of menstruamobiel, een telefoontje
dat onder andere het bioritme en het vetgehalte bewaakt,
een make-upspiegel als display heeft en attendeert op de
volgende eisprong. Speciaal voor de doelgroep van de vrome
moslims werd de islamobiel of het islammobieltje gepresen-
teerd. Deze mobiele telefoon bevat de volledige tekst van de
Koran, wijst de weg naar Mekka en roept op gezette tijden op
tot het gebed.

Bronnen: de Volkskrant, 24 januari 2005; Algemeen Dagblad, 5 april 2005;
Trouw, 8 september 2005; Nederlands Dagblad, 20 september en 18
oktober 2005; De Standaard, 11 oktober 2005; De Telegraaf, 11 en 17
oktober 2005; Haarlems Dagblad, 12 oktober 2005; De Standaard, 26
oktober 2005.
Foto: www.portablegear.nl/images/fotos-nieuws/kpn-ikids-groot.gif
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De oogst aan neologismen is ieder jaar weer groot.
Vele van die woorden zullen het woordenboek nooit

halen, maar worden wel opgeslagen in de corpora die ten
grondslag liggen aan de woordenboeken die het INL
maakt. Het INL zet ieder jaar in het jaarverslag twee
neologismen in de schijnwerper. Daarbij is overigens niet
te voorspellen of deze neologismen een plekje in het
ANW zullen veroveren. Dit jaar een korte kennismaking
met neologismen rond veiligheid op de motor en mobiel
bellen voor doelgroepen.  

Veilig op de motor met de achteruitkijkhelm en de airbag-
jas

Het maatschappelijke domein ‘Verkeer en vervoer’ staat elk
jaar weer garant voor nieuwe woorden, betekenissen en

uitdrukkingen. In 2005 bekommerde men zich kennelijk vooral
om de veiligheid van de motorrijder. Wie veilig op de motor
wil rijden doet er goed aan zich een achteruitkijkhelm aan te
schaffen. Aan de binnenzijde van deze helm wordt via een
analoog reflectiesysteem, vergelijkbaar met dat van de
spiegelreflexcamera, het achterliggende beeld geprojecteerd
op een display, waardoor achteruitkijken voortaan overbodig
is. De helm werd op de markt gebracht door het Britse bedrijf
Reevu, dat er oorspronkelijk de naam rear view helmet aan
gaf. Het neologisme achteruitkijkhelm is dus een voorbeeld
van een leenvertaling.

Hetzelfde geldt voor airbagjas, dat ontleend werd aan het
Engelse airbag jacket. Het is een motorjack met ingebouwde
airbags. De jas wordt bevestigd aan het frame van de motor.
Zodra een motorrijder bij een ongeluk het contact met zijn
motorfiets verliest, wordt de jas binnen een halve seconde
automatisch opgeblazen. Doorstuiteren als een skippybal is
uitgesloten: na enige seconden stroomt het gas van de air-
bags automatisch weer weg. Ook als de motorrijder even
vergeet dat hij nog aangelijnd is en gedachteloos wegloopt
van zijn motor, verandert hij niet onmiddellijk in een ballon.
Het airbagsysteem komt pas in werking als er een flinke klap
is geregistreerd.

Voor hen die niet over een achteruitkijkhelm of airbagjas
beschikken, is er altijd nog de vangplank. In België is men
sinds 2005 bezig onder de vangrails planken te bevestigen om
te voorkomen dat motorrijders bij een ongeval onder de rails
doorschuiven en zodoende een lichaamsdeel verliezen. Bij een
dergelijke schuiver is het dragen van een airbagjas overigens
wel aan te bevelen.

Bronnen: De Telegraaf, 21 mei 2005; Reformatorisch Dagblad, 1 juli 2005;
De Standaard, 5 juli 2005.
Foto: www.motoport.nl.
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Neologismen in de schijnwerper
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Daarnaast worden inspanningen gedaan voor het verwer-
ven van subsidie voor GTB-gerelateerde projecten met
externe partijen en de uitvoering van die projecten. Als
gebruikelijk wordt per jaar een werkplan opgesteld.

GTB-prototype

Het GTB-prototype… 
…is een kleinschalig demonstratiemodel van de
Geïntegreerde Taalbank. In dat prototype zullen de
belangrijkste onderdelen van het linguïstische en
informatietechnologische concept concreet uit-
gewerkt zijn in een werkend systeem. Tot nu toe
heeft het een essentiële functie als check op de
uitvoerbaarheid van diverse conceptonderdelen en
als meetinstrument voor de werklast.

Als gevolg van personele capaciteitsproblemen en
andere vertragende factoren in de afgelopen jaren is in
het Taalbankwerkplan voor 2005 al voorzien dat wel een
volwaardig prototype zal worden gemaakt, maar niet het
oorspronkelijk beoogde ‘ideale’ prototype waarin alle
functionaliteiten volledig zijn uitgewerkt. Dat beperkt de
uitwerking van bepaalde conceptonderdelen en de imple-
mentatie daarvan in het prototype. Dit voornemen werd
versterkt toen halverwege het verslagjaar bezinning
nodig bleek op de prioriteitstelling van de doelstellingen.

ACCCCCCCC
B

DFFFFFFFF
E

De planning 2005-2010 is nu globaal als volgt:

2005

voortzetting
conceptvorming en
databewerking

start na afronding
specifiek lopend werk

voortzetting data-
bewerking; plan overige
databewerking

voortzetting
datapreparatie

2006

concept en
databewerking (vrijwel)
gereed

internetapplicatie
VMNW gereed;
databewerkingen
corpus en integratie

voortzetting
databewerking

voortzetting
datapreparatie

2007

internetapplicatie
gereed

VMNW en VMNW-
corpus geïntegreerd
opvraagbaar gereed

voortzetting
databewerking

voortzetting
datapreparatie

2008 / 2009

internet-applicatie
geïntegreerd MNW en
VMNW gereed

historisch
computationeel lexicon
afgerond

GTB-prototype

VMNW

Internet-applicatie
MNW, geïntegreerd
met VMNW

Historisch
computationeel
lexicon
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Inleiding

De afdeling Taalbank werkt aan een flexibel raad-
pleegbare en manipuleerbare Geïntegreerde Taalbank

van het Nederlands van de 8ste-21ste Eeuw (GTB). Deze
Geïntegreerde Taalbank moet een onderzoeksinstrument
worden voor de meest uiteenlopende aspecten van de
Nederlandse taal en de cultuur die daarin door de eeu-
wen heen tot uitdrukking zijn gebracht. In 2005 heeft de
afdeling, naast de lopende werkzaamheden, onder andere
de doelstellingen van het GTB-project kritisch onder de
loep genomen. Dat heeft geleid tot het stellen van een
aantal nieuwe prioriteiten. De ‘herprioritering’ is in de
jaarlijkse GTB-commissievergadering kritisch besproken
en kort daarna door het INL-bestuur goedgekeurd.

Werkzaamheden

Herprioritering van de doelstellingen
Een aantal ontwikkelingen zorgde ervoor dat het INL

in de loop van 2005 de oorspronkelijke doelstellingen
van het GTB-project kritisch onder de loep moest nemen:  
• Het GTB-project heeft jarenlang door personele

factoren minder voortgang gemaakt dan wenselijk.
Daardoor zijn producten als het VMNW en het
VMNW-corpus nog steeds niet in elektronische vorm
beschikbaar voor onderzoekers.

• De TST-centrale heeft tot taak gekregen ook de histo-
rische INL-data, zoals het ONW-corpus, ter beschikking
te stellen zodra ze gereed zijn, en die data eventueel
geïntegreerd opvraagbaar te maken met andere data in
de TST-centrale.

• Er bestaat inmiddels veel bredere belangstelling voor
historisch tekstmateriaal. Dat blijkt onder andere uit
subsidieaanvragen binnen programma’s zoals CATCH
en NWO-groot en uit het succes van de Digitale Biblio-
theek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Daardoor 

is samenwerking met anderen realistischer dan tevoren.
Daarbij is ook van belang dat er een algehele tendens
is naar gedistribueerde informatiesystemen, waarmee
geografisch verspreide, heterogene data via één ge-
bruikersinterface geïntegreerd kunnen worden op-
gevraagd.

Dit alles heeft voor het GTB-project voor de periode
2005-2010 geleid tot de volgende intenties:

• het voorbereiden van internetproducten op de kortere
termijn, al dan niet (al) geïntegreerd met andere. Het
accent ligt op historisch Nederlands, met name op de
historische woordenboeken.

• Meer samenwerking met anderen door participatie in
GTB-gerelateerde externe projecten, waarbij we onze
diachrone lexicografische en diachroon gerichte com-
puterlinguïstische expertise, onze unieke ervaring met
de opbouw en verrijking van een diachroon proto-
typetekstcorpus en een schat aan historische lexicale
data kunnen inbrengen.

Het belangrijkste verschil met de oorspronkelijke GTB-
gedachte is dat de geplande GTB-deelproducten niet
noodzakelijk samengesmeed worden tot één lokaal
gesitueerd onderzoeksinstrument. Dat hoeft ook niet meer
nu gedistribueerde informatiesystemen steeds meer
gemeengoed worden. Het oorspronkelijke aspect ‘externe
links’ is daarentegen veel eerder aan de orde gekomen
dan verwacht. Door een kortere-termijnplanning kan
soepel ingespeeld worden op samenwerkingsverbanden in
het veld en op nieuwe technologische, inhoudelijke of
politieke ontwikkelingen. 

HOOFDSTUK 4
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de lexicografische praktijk zijn veel lemmata, neven-
vormen daarvan en de zogeheten ‘opnoemers’ (voorna-
melijk samenstellingen en afleidingen die niet als lemma
behandeld zijn) ambigu en/of onvolledig. Ook vereisen
allerlei vormen van inconsistentie en fouten in de
codering in vooral de bestanden van WNT en MNW
bestandsoptimalisering. Verder wordt, voor de retrieval
met modern Nederlands lemma als zoekterm, aan ieder
trefwoord een trefwoord volgens de spelling van (voor-
alsnog) het Groene Boekje 1995 toegevoegd, de zogehe-
ten ‘omspelling’. Deze werkzaamheden zijn voorbereidin-
gen voor de GTB-deelproducten VMNW en MNW op
internet. Het WNT-project zal gebruikmaken van het al
verrichte GTB-werk aan het WNT.

VMNW
Alle geplande verbeteringen van de VMNW-database

zijn afgerond in samenwerking met de afdeling Auto-
matisering. De al bekende problematiek van de aaneen-
geschreven corpuswoorden moet worden opgelost bij de
internetapplicatie van VMNW-woordenboek en -corpus
(gepland voor 2007) en, voor zover relevant, bij de taal-
kundige verrijking van het prototype. Voor de omspelling
van problematische lemmata die de woordenboeken
VMNW, MNW en WNT gemeenschappelijk hebben, is een
stuk in voorbereiding om op dit gebied  consistente en
etymologisch verantwoorde redactionele beslissingen te
kunnen nemen. Dit kan leiden tot aanpassing van een
aantal huidige modern-Nederlandse lemmata van het
VMNW.

MNW
Er is een hernieuwde start gemaakt met de omspelling

van MNW-lemmata. Hiertoe is een aangepaste versie
gemaakt van de tool voor de taalkundige verrijking. Ook
is een programma ontwikkeld dat gebruik maakt van de
onderlinge verwijzingen in VMNW, MNW en WNT en
van de omspellingen van die lemmata in VMNW en WNT.
Die omgespelde vormen worden in de tool aangeboden
als suggestie voor de omspelling van de corresponderende
MNW-lemmata. Verder is een eerste inventarisatie ge-

maakt van noodzakelijke bestandsbewerkingen voor de
planning van een MNW op internet.  Het MNW-bestand
is omgezet naar een volledig XML-valide bestand en de
zogeheten ‘doorlopende artikelen’, waarbij een artikel
tekstueel doorloopt in het daarop volgende, zijn bewerkt.
Er is een begin gemaakt met het controleren van de ver-
wijzingen en met het controleren en plaatsen van code-
ringen voor het structuurelement ‘kop’. 

WNT 
In het verslagjaar zijn 600 complexe omspellingen van

WNT-hoofdlemmata opgelost. De omspelling van de WNT-
opnoemers voor de delen 22-36 is afgerond, maar de
controle moet nog gebeuren. Er is een pril begin gemaakt
met de voorbereidingen voor de omspelling van de Aan-
vullingendelen van het WNT, waarbij de aard van het
bestand nieuwe problemen opleverde.

Informatietechnologisch concept
De GTB-techniekgroep – experts van Automatisering

en Taalbank – heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd
naar de geschiktheid van XML-databases voor gebruik in
de GTB-woordenboekencomponent. Verder zijn contacten
gelegd met het Centrum voor Wiskunde en Informatica
(CWI) in Amsterdam om na te gaan of hun database-
software op termijn bruikbaar is. Ook is aandacht besteed
aan gereedschappen waarmee makkelijk webapplicaties
gemaakt kunnen worden. Ook andere INL-woordenboek-
projecten profiteren hiervan. 

Voor de tekstencomponent van het GTB-prototype is
een aantal teksten toegankelijk gemaakt met de PAROLE-
software. Dit is conform het eerdere uitgangspunt dat die
software model staat voor de tekstencomponent. Omdat
op dat moment gebruik gemaakt moest worden van
teksten met een voorlopige verrijking, is ervoor gekozen
via preprocessing de verrijking in het PAROLE-formaat te
brengen en ze daarna te verwerken met de PAROLE-
software. De aanpak was succesvol; de applicatie was in
een paar weken operationeel.
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In 2005 zijn de volgende vorderingen gemaakt: 
• de samenstelling en TEI-codering van de corpus-

component van het prototype werden, conform de
planning, in de eerste helft van 2005 voltooid, met
uitzondering van de automatische omzetting van
typografische codes. Alle externe bestanden zijn in het
prototype opgenomen en TEI-gecodeerd conform de
conceptvoorstellen. Enige gegevens die specifiek zijn
voor de externe bestanden zijn toegevoegd aan de
Accessdatabase met bibliografische gegevens en addi-
tionele verrijkingsgegevens. 

• De afdeling heeft een aantal consistentiechecks en
correctieslagen uitgevoerd rond de TEI-codering. De
meeste van deze werkzaamheden moesten worden
afgerond voordat de taalkundige verrijking van de
prototypeteksten kon worden gestart. 

• Er is een begin gemaakt met de taalkundige verrijking
van de TEI-gecodeerde tekstfragmenten. Verder zal
nog kleinschalige invulling worden gegeven aan de
twee andere GTB-componenten (woordenboeken en
lexica). 

Additionele verrijking van GTB-corpusteksten t.b.v.
subcorpusselectie
Voor de GTB-corpuscomponent is destijds een aantal

categorieën opgesteld die het uitgangspunt vormen voor
de selectie van teksten: de ‘teksttypologie’. Deze tekst-
typologie is ook te gebruiken voor de selectie van een
subcorpus, bijvoorbeeld als een GTB-gebruiker een
zoekvraag niet wil stellen aan de volledige GTB-corpus-
component, maar alleen aan een bepaalde categorie
teksten. Om de gebruikersvriendelijkheid en flexibiliteit
bij de subcorpusselectie nog verder te vergroten worden
de teksten ‘additioneel verrijkt’ met auteurs- en tekst-
gegevens. De ideeënontwikkeling op dit gebied is tot een
voorlopige afronding gekomen. 

TEI-codering 
Nu de GTB-interne en -externe prototypebestanden alle
TEI-gecodeerd en op consistentie gecontroleerd zijn, zijn
de eerdere voorstellen voor de TEI-basiscodering van de

GTB-tekstcorpuscomponent conform de planning defini-
tief afgerond en verwerkt in Basiscodering in TEI voor de
Geïntegreerde Taalbank: Het tekstencorpus. Het rapport is
voorgelegd aan de GTB-commissies op de jaarvergadering
in november en staat inmiddels op de INL-website. In
2006 verschijnt een Engelse versie. 

Taalkundige verrijking
De teksten in de GTB-corpuscomponent zullen worden

verrijkt met lemma en woordsoort. Oorspronkelijk was
het plan om te komen tot een maximale tagging (woord-
soorttoekenning) met zowel een ‘functionele’ als een
‘lexicale’ tag. In 2004 zijn ideeën ontwikkeld voor een
‘eenvoudiger’ tagging. De redactie reduceerde de tagset
en koos in principe voor een meer lexicaal georiënteerde
tagmethode. Daarnaast heeft de redactie, om de proble-
matiek te verkennen, prototypemateriaal getagd en ge-
lemmatiseerd en werd een begin gemaakt met de ontwik-
keling van ‘patronen’ om het verlies aan retrievalmoge-
lijkheden te compenseren.

Als het prototype klaar is zal volledig duidelijk zijn
welke mogelijkheden en beperkingen de gevolgde metho-
des bieden en zal gebruikers worden gevraagd naar voor
hen essentiële tekortkomingen. In ieder geval zal dan een
tagstrategie zijn ontwikkeld waardoor grote hoeveelheden
tekst op efficiënte wijze diachroon taalkundig verrijkt
kunnen worden. 

Lexiconontwikkeling 
Ten behoeve van bepaalde link- en retrievalmogelijk-

heden en van automatische woordsoorttoekenning en
lemmatisering is een historisch computationeel lexicon in
ontwikkeling, bestaande uit historische woordvormen
(typen) met hun modern Nederlandse lemma en hun
woordsoort met de attributen. In 2005 is goede voort-
gang gemaakt met de ontwikkeling van het lexicon. 

Bestandsoptimalisering
De bestanden van het VMNW, MNW en WNT zijn op

een aantal punten niet onmiddellijk geschikt voor
gebruik in de GTB (retrieval en linking). Als gevolg van



112.013 zoekvragen voor de internetcorpora… 
Al vele jaren zijn drie taalkundig verrijkte tekst-
corpora – het 5 Miljoen Woorden Corpus 1994, het
27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995 en het 38
Miljoen Woorden Corpus 1996 – via internet koste-
loos raadpleegbaar voor niet-commerciële onder-
zoeksdoeleinden. De (inter)nationale belangstelling
hiervoor neemt jaarlijks toe. 

Op 31 december 2005 hadden 671 geregistreerde
externe onderzoekers toegang tot deze corpora. Het
gaat daarbij om onderzoekers in Nederland en België
(ca. 80%), andere West-Europese landen, Oost-Europa,
de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Zij benaderden
het computersysteem van het INL in totaal 18.542
keer vanuit hun werkplek in Nederland en België (ca.
80%), en stelden daarbij 112.013 zoekvragen. 

De corpora worden ook gebruikt voor onderwijs-
doeleinden aan de universiteiten van Amsterdam
(VU en UvA), Nijmegen, Gent en Berlijn. De gebrui-
kershandleidingen, de corpusdocumentatie en publi-
caties over samenstelling en gebruik van de corpora
staan op www.inl.nl onder Producten/Corpora.

… en 2394 voor het PAROLE-corpus… 
Het PAROLE-corpus was net voor het einde van
2004 via internet toegankelijk. Op 31 december
2005 was het geraadpleegd door 179 geregistreerde
gebruikers, die 1021 keer het computersysteem van
het INL benaderden en daarbij 2394 zoekvragen
stelden.

Samenwerking met externe partners
Ook in 2005 heeft de Taalbank samengewerkt met
een groot aantal externe partners. Een aantal voor-
beelden:

• Het INL heeft samen met de Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren DBNL, de Universiteit Twente
en Van Dale een volledige subsidieaanvraag ingediend
voor het CATCH-programma (Continuous Access to
Cultural Heritage). Vooraf stond vast dat slechts 4 van
de 11 volledige aanvragen gehonoreerd konden
worden. Helaas waren wij nummer 5. 

• Een aan het subsidieprogramma STEVIN (Spraak- en
Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen in het
Nederlands) aangepaste deelaanvraag liep spaak,
doordat niet alle partners tijdig essentiële gegevens
konden aanreiken. 

• De Taalbank en de TST-centrale zijn gevraagd mee te
doen met een NWO-grootaanvraag SILLi (Service
Infrastructure for Linguistic and Literary studies) van
Meertens Instituut, Huygens Instituut en Radboud
Universiteit, in samenwerking met veel andere institu-
ten. Globaal gesproken richt de aanvraag zich op de
ontwikkeling van een technische infrastructuur met
‘local data centres’ en de ontwikkeling van een taal-
kundig verrijkt diachroon corpus van het Nederlands,
dat onderdeel van die infrastructuur moet worden. 

Overigens tonen onder andere deze projectaan-
vragen dat inmiddels ook elders GTB-achtige ideeën
ontwikkeld worden. Dat is een van de redenen
waarom we ons in 2005 op de doelstellingen van
ons project moesten bezinnen.

En verder…

• Vond de algemene jaarvergadering van de GTB-
begeleidingscommissies plaats op 18 november. Aan
de orde was een beknopt overzicht van de
werkzaamheden van najaar 2004-najaar 2005.
Vervolgens was er een uitgebreide discussie over de
herprioritering van de doelstellingen. 

• Worden het Nederlandse PAROLE-lexicon en het
Nederlandse PAROLE Distributable Corpus van ca. 3
miljoen woorden gedistribueerd door de European
Language Resources Association ELRA. Het INL zorgt
overigens voor de verkoop van de PAROLE-data aan
onderzoekers in Nederland en Vlaanderen, tegen een
gereduceerde prijs. De documentatie van deze produc-
ten staat op de INL-website (www.inl.nl) onder
Producten/Lexicale Bestanden en Producten/Corpora.
ELRA heeft dit jaar 1 exemplaar van het corpus ver-
kocht, en 6 subsets van de Nederlandse CELEX-data,
waarvan het INL de commerciële exploitatie ook heeft
uitbesteed aan ELRA. 

• Heeft het GTB-prototype al een bestemming gekregen:
het werd geleverd aan een Vlaamse onderzoeker die
met steun van het Vlaamse Fonds voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek een doctoraatsonderzoek doet naar de
evolutie van woordvolgorde in het Nederlands door de
eeuwen heen. De TST-centrale zal dit traject van
externe exploitatie in 2006 verder begeleiden.  
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exploitatiesoftware COREX is geüpdatet. COREX-gebrui-
kers konden via een enquête hun oordeel geven over een
aantal aspecten van de software. Aan de hand van de
uitkomsten zijn noodzakelijke veranderingen gepriori-
teerd en doorgevoerd. De grootste gebreken zijn in de
nieuwste versie opgelost.

Het RBN is geüpdatet tot versie 2.0. Opmerkingen van
gebruikers die het bestand in de afgelopen jaren intensief
gebruikt hebben, zijn verwerkt. Daarnaast is de typering
van de duizenden collocaties die in het bestand te vinden
zijn, verder uitgebreid en aangevuld. Het uitvoeren van
deze update is uitbesteed aan derden.

Online toegang
Het jaar 2005 stond ook in het teken van het online

toegankelijk maken van de lexica die in 2004 en 2005
zijn overgedragen aan de TST-centrale. Er is documen-
tatie voor die lexica samengesteld en daarnaast is over
ieder lexicon informatie op de website te vinden. Er is
gezorgd dat de intellectuele eigendomsrechten van de
lexica goed zijn beschermd, zodat ze zonder bezwaar
online geraadpleegd kunnen worden. Om de materialen
zo snel mogelijk naar buiten te brengen, hebben mede-
werkers van de TST-centrale voorlopige toegangsappli-
caties met een beperkte functionaliteit ontwikkeld.

Website en digitale infrastructuur
Met de vernieuwing van de INL-website is ook het

TST-gedeelte ingrijpend veranderd. Sinds eind 2005 be-
schikt de TST-centrale over een productapplicatie. Gebrui-
kers kunnen er online licenties afsluiten, de prijslijst
raadplegen, informatie opvragen en producten door-
zoeken in hun persoonlijke TST-omgeving (‘mijn TSTC’).
Vanwege de toename van het aantal producten is een
extra server aangeschaft: een Apple x-serve dual met een
terabyte aan opslagcapaciteit.

Kennisnet
Het interne kennisnet van de TST-centrale, e-Group-

Ware (met o.a. wiki), is verder uitgebreid met de kennis
die tijdens de werkzaamheden in 2005 verzameld is. De

medewerkers van de TST-centrale kunnen online bijhou-
den waar ze mee bezig zijn en en passant op de hoogte
blijven van de bezigheden van hun collega’s. In de cen-
trale agenda zetten alle medewerkers hun afspraken neer,
zodat van iedereen bekend is waar hij of zij zich bevindt.
De kennisuitwisseling tussen de locaties Antwerpen en
Leiden blijft zo constant.

TST-centrale timmert aan de weg
In 2005 hebben de medewerkers van de TST-centrale
weer flink hun best gedaan om de bekendheid van
de TST-materialen uit de catalogus te vergroten.
Daartoe zijn onder andere de volgende werkzaam-
heden verricht: 

• Om de naamsbekendheid van de TST-centrale zelf te
vergroten is een professioneel logo ontwikkeld dat
mooi aansluit bij het INL-logo. 

• De vernieuwde website laat zien dat de TST-centrale
een volwaardig onderdeel van het INL is geworden.
Via de website worden regelmatig nieuwsberichten
verspreid en activiteiten aangekondigd.

• Naar analogie van de promotie-cd voor het CGN is in
2005 een promotie-cd voor het RBN gemaakt en ver-
spreid. De cd bevat interviews met makers en gebrui-
kers en geeft een prima indruk van de mogelijkheden
van het RBN. 

• In 2005 zijn er twee TST-dagen georganiseerd. Tijdens
deze dagen krijgen de bezoekers informatie over de
werkwijze, taken en taalmaterialen van de TST-
centrale en kunnen zij kritisch meepraten over nieuwe
ontwikkelingen. 

STEVIN
Op verzoek van het STEVIN1-bestuur hebben mede-

werkers van de TST-centrale de partners van de STEVIN-
projecten uit de eerste ronde regelmatig van advies voor-
zien over kwesties rond intellectuele eigendomsrechten
(IPR). De TST-centrale werkt daarvoor samen met het
juridische adviesbureau Klos, Morel, Vos & Schaap.
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De TST-centrale is in juni 2004 met een subsidie van
de Taalunie opgericht met als doel het stimuleren

van hergebruik van digitale taalmaterialen die met over-
heidsgeld uit Nederland en Vlaanderen zijn gefinancierd.
De TST-medewerkers proberen dat te bereiken door die
taalmaterialen onder hun hoede te nemen, te onderhou-
den en te distribueren en gebruikers van informatie te
voorzien. Bovendien proberen ze op alle mogelijke ma-
nieren de materialen ‘aan de man te brengen’ door het
geven van voorlichting en workshops, het houden van
bijeenkomsten en het onderhouden van een website. Deze
strategie begint vruchten af te werpen: steeds meer be-
drijven en instituten, zowel in binnen- als buitenland,
weten de TST-centrale te vinden.

Werkzaamheden

Producten van de TST-centrale
In de catalogus van 2004 stonden het Corpus
Gesproken Nederlands, de CGN-demo en het
beheersbestand van het Groene Boekje uit 1995. In
2005 is de catalogus met digitale taalmaterialen
uitgebreid met:

• Referentiebestand Nederlands (RBN) 2.0;
• Referentiebestand Belgisch Nederlands (RBBN);
• RBN online;
• RBN-demo;
• Neologismen online;
• CGN-lexicon 2.0;
• E-Lex;
• Beheersbestand Groene Boekje 2005.

Dienstverlening
De medewerkers van de TST-centrale zijn verantwoor-

delijk voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van
de digitale taalmaterialen onder hun hoede. De hierboven
genoemde materialen zijn opgenomen in de digitale cata-
logus en in hun geheel verkrijgbaar tegen hetzij onder-
zoekstarief, hetzij commercieel tarief. De materialen wor-
den ook zo veel mogelijk online toegankelijk gemaakt.
Online toegang is vooral geschikt voor het opzoeken van
enkele woorden of constructies; voor grotere hoeveel-
heden data is het meestal nodig (een deel van) het bron-
bestand te bezitten. De TST-centrale heeft in 2005 regel-
matig data op maat verzorgd.

De TST-centrale fungeert ook als kenniscentrum voor
de digitale taalmaterialen uit de catalogus. De medewer-
kers zorgen voor acquisitie, behoud en toegankelijkheid
van die kennis. De website speelt daarin een belangrijke
rol, maar er worden ook veel vragen via e-mail of tele-
fonisch beantwoord.

Onderhoud
De TST-medewerkers zijn een vol jaar bezig geweest

met het onderhoud van het CGN. In 2004 waren alle
bekende onvolkomenheden in de data al geïnventariseerd
en in een databank verzameld. In 2005 zijn de meldingen
beoordeeld en na toestemming van de CGN-commissie
voor een groot deel verwerkt. Het is van belang dat bij
dat proces geen nieuwe fouten worden geïntroduceerd.
Speciaal voor dit doel is software geschreven waarmee de
foutmeldingen interactief verwerkt kunnen worden. Iede-
re melding kon daardoor individueel beoordeeld worden,
terwijl het verwerkingsproces toch efficiënt verloopt.
Bovendien is het CGN in een Concurrent Versions System
geplaatst, waardoor iedere wijziging automatisch wordt
bijgehouden en ongedaan kan worden gemaakt. Ook de
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En verder…

• Heeft het gebruik van eGroupWare (digitaal communi-
catiehulpmiddel) en wiki (hulpmiddel voor kennis-
management) navolging gevonden bij verschillende
aan de TST-centrale gelieerde organisaties: NWO,
Radboud Universiteit Nijmegen en Stichting NOTaS. 

• Is de TST-centrale in 2005 een aantal nieuwe samen-
werkingsverbanden aangegaan en zijn oude samen-
werkingsverbanden voortgezet: 

- Ook dit jaar bood de Universiteit van Antwerpen
onderdak aan drie medewerkers van de TST-centrale. 

- Voor een deel van het jaar had één van de medewer-
kers nog een werkplek bij het Max Planck Instituut
(MPI) in Nijmegen.  

- Met het MPI werkte de TST-centrale daarnaast weer
samen in het DAM-LR-project en het LAMUS-project. 

- Een andere medewerker had weer een werkplek bij de
Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam. 

- De TST-centrale is lid en bestuurslid van de Neder-
landse Organisatie voor Taal en Spraak (NOTaS). 

- De TST-centrale leverde regelmatig kopij voor DIXIT,
het tijdschrift dat door NOTaS wordt verspreid.

- De TST-centrale werkte samen met Polderland aan het
Hulpmiddel Keurmerk (de HulK), een applicatie die het
omzetten van woordenlijsten in de nieuwe spelling
faciliteert.
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Voor het project Woordenlijst Nederlandse Taal was
2005 een belangrijk jaar: in oktober moest immers

de herziene uitgave van het Groene Boekje verschijnen.
Voor die tijd moest er echter nog een heleboel gebeuren… 

Werkzaamheden

Tijdens de eerste maanden van 2005 werd het werk aan
het beheersbestand voortgezet. Al vanaf begin 2004
waren medewerkers van het INL bezig met het
systematisch bekijken en bewerken van de gegevens in
de databank, van het corrigeren van tikfouten en het
verwijderen van overbodige samenstellingen tot het
aanpassen van kleinere of grotere groepen trefwoorden
aan de geüpdatete regels. Intussen was ook de tekst van
de Leidraad afgerond.  

Half juli werden alle trefwoorden en bijkomende
informatie in het beheersbestand ‘bevroren’. Inmiddels
werden vanaf midden mei de eerste trefwoordenlijsten
geüpload door de leden van het Platform Spelling. Met
behulp van het Hulpmiddel Keurmerk, voor de
ingewijden beter bekend als ‘het machientje’, werden alle
geüploade lijsten automatisch gecontroleerd, waarna de
probleemgevallen en vraagtekens nog eens handmatig
werden doorgespit door een voor de gelegenheid sterk
uitgebreide groep controleurs. Na vijf weken van hard
werken werden zo de eerste naslagwerken de trotse
bezitter van het Keurmerk Spelling van de Nederlandse
Taalunie, dat aangeeft dat zij de regels en principes van
de officiële spelling volgen. Begin juli volgden de eerste
drukproeven van het vernieuwde Groene Boekje, waarna
het geheel naar de drukker kon. 

Op 13 oktober 2005, net voor het officieel op de markt
kwam, werd het Groene Boekje op een dubbele pers-
conferentie in Den Haag en Brussel voorgesteld door de
bevoegde bewindslieden uit Vlaanderen, Nederland en
Suriname en vertegenwoordigers van de Nederlandse
Taalunie en de Werkgroep Spelling. 

Groene Boekje leidt weer tot verhitte
gemoederen… 
Op 15 oktober 2005 lag de eerste oplage van het
vernieuwde Groene Boekje in de winkelrekken.
Reacties op de verschillende aspecten van de
vernieuwing konden natuurlijk niet uitblijven en de
gemoederen waren bij momenten erg verhit. Langs
allerlei kanalen kwamen opmerkingen, vragen en
kritiek binnen. De medewerkers spelling van het INL
beantwoordden alle e-mails en brieven één voor één.
De spellingkenners waren bovendien bereikbaar via
MSN Messenger of Skype. Met behulp van mede-
werkers van de TST-centrale werden daarnaast
enkele podcasts, online-interviews over allerlei
spellingaspecten, opgenomen en ter beschikking
gesteld.

En verder…

• Wordt de vernieuwde spelling uiterlijk 1 augustus
2006 verplicht voor overheid en onderwijs. Bij de
herziening is de Nederlandse Taalunie uitgegaan van
de volgende vijf basisprincipes: actualiteit, uniformi-
teit, continuïteit, toegankelijkheid en beperkte impact.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deze basisprinci-
pes ook in de toekomst hoog in het spellingvaandel
blijven staan. 
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Oudnederlands Woordenboek
In het verslagjaar is onderhoud verricht aan onder

andere het XML Schema van het ONW. Verder werd een
XSLT (XSL Transformations) stylesheet ontwikkeld. Met
een stylesheet kan een XML-document worden geconver-
teerd naar een ander formaat, bijvoorbeeld HTML of pdf.
Bij het ONW wordt het stylesheet gebruikt om een artikel
op een leesbaarder manier aan de redacteur te presenteren.

Systeem- en netwerkbeheer
Ook in 2005 ondersteunden de medewerkers van

systeem- en netwerkbeheer de gebruikers weer bij hun
vragen over en problemen met hardware en software.
Daarnaast werden in het verslagjaar onder andere de
volgende werkzaamheden verricht: 
• Beveiliging: alle pc’s en sommige servers zijn achter

de firewall geplaatst. De firewall zorgt ervoor dat die
machines zich ‘verhullen’ achter één IP-adres. Dat
maakt het voor kwaadwillenden veel lastiger de
betreffende computers rechtstreeks te benaderen.

• Spam: ook dit jaar weer was het bestrijden van spam
een constante bron van aandacht. Het is zo goed als
onmogelijk spam volledig uit te bannen omdat het
filteren van spam geheel automatisch gebeurt op basis
van onder andere zelflerende systemen. Daarbij is het
vrijwel onvermijdelijk dat berichten die geen spam
zijn, worden weggefilterd, terwijl berichten die wél
spam zijn worden doorgelaten.

INL-website vernieuwd 
In 2005 is de vernieuwde website online gebracht.
De site ziet er niet alleen anders uit, er zijn ook ver-
nieuwingen doorgevoerd in het inhoudelijk beheer
van de site. De inhoud is ondergebracht in het open
source content management system (CMS) Mambo
(http://www.mamboserver.com/). De afdelings-
webmasters hebben instructie gekregen hoe met
deze software om te gaan. De werkwijze wijkt af van
het inhoudelijk beheer van de oude website. Waar
voorheen kennis van HTML nodig was om de
webpagina’s te maken of te onderhouden, wordt nu
veel minder een beroep gedaan op die ervaring. 

En verder…

• Heeft de afdeling in 2005 samen met de afdeling
Taalbank twee grote onderzoeken uitgevoerd naar de
bruikbaarheid van software binnen de INL-projecten.
Nagegaan werd welke software het meest geschikt is
voor de opslag van de (XML) woordenboekdata van
WNT, VMNW en MNW. 

• Is aandacht besteed aan gereedschappen waarmee
makkelijk webapplicaties gemaakt kunnen worden en
dan met name de interface. Veelbelovend lijkt
OpenLaszlo (http://www.openlaszlo.org/). 

• Zijn in het verslagjaar 2 HP notebooks, 3 pc’s en 2
servers aangeschaft. Veel beeldschermen werden
vervangen door moderne lcd/tft-exemplaren. Verder
zijn netwerkcomponenten, (kleuren)printers en een
LTO backup unit gekocht. 

• Bleven hardwarestoringen beperkt tot een tweetal
notebooks.
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De afdeling Automatisering is verantwoordelijk voor de
technische infrastructuur van het INL. De afdeling ont-
wikkelt systemen voor alle verschillende projecten, is
verantwoordelijk voor het beheer van die systemen en
het netwerk en voor aanschaf en onderhoud van hard-
en software. Op die manier is Automatisering met recht
de ‘technische ruggengraat van het INL’. 

Werkzaamheden

Systeemontwikkeling Taalbank
Conform het eerdere uitgangspunt dat de PAROLE-

software model staat voor de tekstencomponent van het
GTB-prototype is in 2005 een aantal teksten voor het
prototype toegankelijk gemaakt met die software. Omdat
op dat moment gebruikgemaakt moest worden van
teksten met een voorlopige verrijking, is ervoor gekozen
met een pre-processingslag de verrijking in het PAROLE-
formaat te brengen en deze daarna te verwerken met de
PAROLE-software. Ondanks de pre-processing waren
aanpassingen van de programmatuur nodig, onder
andere vanwege het ontbreken van zinsgrenzen in het
historisch materiaal. Toch was de aanpak succesvol; in
enkele weken tijd was de applicatie operationeel. Tijdens
de bijeenkomst met de begeleidingscommissie GTB is de
applicatie gedemonstreerd. In het verslagjaar is gestart
met het maken van het functioneel ontwerp (fo) voor de
woordenboekencomponent van de Geïntegreerde
Taalbank. 

Systeemontwikkeling ANW
In het verslagjaar zijn belangrijke componenten voor

het ANW afgerond. Het ANW-corpus van ruim 100 mil-
joen woorden kon volledig worden geïndexeerd. Voor het

bereiken van een acceptabele responstijd werd een server
geïnstalleerd met 16 Gb (Gigabyte) intern geheugen. Alle
indexen die nodig zijn om het corpus snel te kunnen
raadplegen worden in het geheugen geplaatst waardoor
de toegangstijden snel en de wachttijden voor de redac-
teur kort zijn. Naast bekende functionaliteit als opvragen
van lemma en woordvorm kunnen ook patronen worden
opgevraagd. Dit was ook het geval in het PAROLE retrie-
val systeem (waarop het ANW is gebaseerd) maar voor
het ANW worden de patronen gezocht in de set concor-
danties en niet in het gehele corpus. Verder kunnen er
selecties worden gemaakt op basis van domein, land etc.
De redactie heeft de beschikking gekregen over het Lexi-
cografisch Werkstation (LWS). Vanuit het LWS kunnen de
redacteuren alle software en gegevens benaderen die zij
voor hun werk nodig hebben. Het LWS is vormgegeven
als een menubalk die constant in beeld is. Uitrolmenu’s
bieden de redacteur toegang tot de software. Het LWS
voorziet ook in het vastleggen van diverse administratie-
ve gegevens rond een woordenboekartikel. Zo kan bij-
voorbeeld worden bijgehouden welke informatie de
redacteur heeft afgewerkt.

Systeemontwikkeling Woordenboek der Nederlandsche
Taal
De afdeling werkte in samenwerking met de

afdelingen WNT en Taalbank verder aan de verbetering
van het WNT-bestand. Dat leidde tot drie nieuwe
standaardversies: J, K, en L.

Tot en met september participeerde Automatisering
samen met WNT en Taalbank in het project WNT op
internet. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking
met de Universiteit van Tilburg. In 2005 zijn ook voor-
bereidingen gestart voor het daadwerkelijk via internet
raadpleegbaar maken van het WNT (en andere INL-woor-
denboeken als het VMNW). 
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Ondernemingsraad

In het verslagjaar fungeerde dr. F. Heyvaert als voorzitter van de Ondernemingsraad. Mevrouw J. Splinter was vice-
voorzitter en nam de portefeuille ARBO-zaken voor haar rekening. Mw. M.C. Smits bleef secretaris. Er vonden in het
verslagjaar zoals gebruikelijk drie overlegvergaderingen met de directie plaats. De OR werd voor het maken van de
notulen bijgestaan door mw. P. Tacx-Hillebrand.

Personeel in dienst bij het INL per 1 januari 2005

Algemene dienst

Dhr. prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, directeur / secretaris van het bestuur
Mw. P.H.B. Coppens-Belt, administrateur
Dhr. drs. G. Gast, directiesecretaris / adj. secretaris van het bestuur
Mw. P. Tacx-Hillebrand, directiesecretaresse
Mw. K.C. van Weerlee, directiesecretaresse
Mw. drs. V. Waszink, onderzoeker in opleiding
• Tot 1 november was mw. M. Luxembourg (tijdelijk) in dienst als externe bureauredacteur.

Oudnederlands Woordenboek

Dhr. dr. W.J.J. Pijnenburg, hoofdredacteur (tot 1 juni 2005)
Mw. drs. T.H. Schoonheim, redacteur, per 1 juni 2005 hoofdredacteur
Dhr. Th.P.F. Wortel, lexicologisch medewerker
• Evenals de voorgaande jaren is dr. A. Quak (UvA) gedurende het hele verslagjaar als redacteur verbonden geweest

aan de redactie. Hij is door de Universiteit van Amsterdam voor 20% van zijn onderzoekstijd bij het ONW gede-
tacheerd.

• Op 1 juni 2005 is dhr. Pijnenburg met vervroegd pensioen gegaan. Bij zijn afscheid op dinsdag 31 mei 2005 werd
hem door vrienden en collega’s een afscheidsbundel met artikelen aangeboden, getiteld Gehugdic sis samnungun
thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Op diezelfde datum is mw. Schoonheim benoemd tot waarnemend
projectleider van de nieuw opgerichte afdeling Descriptieve Historische Projecten en is het ONW bij deze afdeling
ondergebracht. Uit hoofde van haar functie fungeert mw. Schoonheim vanaf 1 juni 2005 ook als hoofdredacteur
van het ONW.

• Vanaf 1 juni is mw. dr. M.A. Mooijaart voor de helft van haar werktijd vanuit het WNT als redacteur bij het ONW
gedetacheerd. 

• De heer J. Vonk heeft tot 1 juli 2005 als vrijwilliger bij het ONW gewerkt aan het vertalen van aanhalingen met
veel Latijnse context. Vanaf 1 juli 2005 is hij via een halftijdscontract voor maximaal drie jaar als externe kracht
aangesteld voor de correctie van de bewerkte woordenboekartikelen.

• Van 1 februari tot 1 juli 2005 heeft drs. K. Louwen als vrijwilliger gewerkt aan de lexicaal-semantische beschrijving
van een aantal sterke werkwoorden uit het Oudnederlandse materiaal. Vanaf 1 juli 2005 is hij via een voltijds-
contract voor maximaal drie jaar aangesteld als externe kracht voor het bewerken van woordenboekartikelen voor
het ONW. 
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BIJLAGE I

De mensen van het INL

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie bestond op 1 januari 2005 uit:

Voorzitter: Dhr. dr. C. Paulus, Penningmeester: Dhr. dr. mr. J. Kist
gouverneur van de provincie Antwerpen oud-lid van de raad van bestuur van Wolters-Kluwer

Vice-voorzitter: Mw. drs. M.F. van den Bergh,
oud-vice-voorzitter van het College van Bestuur
van de Universiteit van Amsterdam

Leden: 
Dhr. dr. B.P.F. Al,
oud-voorzitter van de directie
van Wolters-Kluwer Nederland
Dhr. dr. G.E. Booij,
hoogleraar Algemene taalwetenschap
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
(tot 1-9-2005) en vanaf die datum hoogleraar Morfo-
logie en het lexicon aan de Universiteit Leiden
Dhr. dr. D.H.R.R.J. Geeraerts,
hoogleraar Algemene taalwetenschap
aan de Katholieke Universiteit te Leuven
Dhr. dr. S. Gillis,
hoogleraar Psycholinguïstiek en natuurlijke taal-
verwerving aan de Universiteit Antwerpen
Dhr. mr. F.J.M. Houben, 
oud-commissaris van de Koningin
in de provincie Noord-Brabant
Dhr. dr. G.A.M. Kempen,
em. hoogleraar Cognitieve psychologie
aan de Universiteit Leiden
Dhr. dr. H. Pinkster,
em. hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde,
alsmede de Italische dialectologie
aan de Universiteit van Amsterdam

Dhr. dr. J.A.M. Taeldeman,
em. hoogleraar in de Nederlandse taalkunde
aan de Rijksuniversiteit te Gent
Dhr. mr. D.W.F. Verkade, 
advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Dhr. dr. R. Willemyns,
hoogleraar Nederlandse taalkunde
aan de Vrije Universiteit te Brussel

Secretaris/niet-lid:
Dhr. dr. P.G.J. van Sterkenburg,
directeur van het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie en hoogleraar in de Lexicologie
aan de Universiteit Leiden

Adjunct-secretaris/niet-lid:
Dhr. drs. G. Gast,
directiesecretaris bij het Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie
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Mw. dr. I. van Hardeveld
Dhr. prof. dr. J. Hoekstra
Dhr. drs. G.J. Kroonen

Woordenboek der Nederlandsche Taal op internet

Dhr. prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, hoofdredacteur
Dhr. dr. D.C.J. Kinable
Mw. dr. M.A. Mooijaart 
Dhr. drs. J.P. Westgeest, redacteuren

• Vanaf 1 juni 2005 is mw. Schoonheim als adjunct-projectleider van het iWNT belast met de praktische gang van
zaken met betrekking tot dit project. De eindverantwoordelijkheid voor het iWNT blijft in handen van dhr. Van
Sterkenburg, die tot zijn pensionering in 2007 als projectleider aan het iWNT verbonden blijft.

• Mw. Mooijaart was gedurende het hele verslagjaar evenals het voorgaande collegejaar voor 40% van haar werktijd
gedetacheerd bij de Universiteit Leiden (opleidingen Nederlands en Dutch Studies) om onderwijs te geven op het
gebied van de historische taalkunde van het Nederlands. Per 1 juli 2005 werd mw. Mooijaart voor de resterende
werktijd gedetacheerd bij het Oudnederlands Woordenboek (ONW), een van de andere projecten van de afdeling
Descriptieve Historische Projecten. Zij werkt vanaf 1 augustus 2005 volgens de seniorenregeling voor 80% van de
volledige werktijd.

• Mw. Smits werkt volgens de seniorenregeling voor 70% van de volledige werktijd.
• Dhr. Westgeest is sinds 1 oktober 2005 voor twee dagen in de week gedetacheerd bij de afdeling Geïntegreerde

Taalbank (GTB).

Begeleidingscommissie iWNT:

Mw. dr. M.J. van der Wal, voorzitter
Mw. prof. dr. M. Devos
Dhr. prof. dr. G.R.W. Dibbets 
Dhr. dr. E. Vanhoutte

Algemeen Nederlands Woordenboek

Dhr. prof. dr. A.M.F.J. Moerdijk, hoofdredacteur
Dhr. drs. E.E.M. Beijk
Mw. lic. L. Colman
Dhr. dr. F.J. Heyvaert
Dhr. drs. H.A.C. Lambermont
Dhr. drs. R. Tempelaars, redacteuren

• Met ingang van 1 februari trad mw. drs. M.L.H. van Velzen in dienst bij het ANW. Voor twee dagen in de week

Dhr. prof. dr. G.A.J. Tops
Dhr. dr. M.A.C. de Vaan
Dhr. dr. F.M.J. Waanders

Mw. M.C. Smits, redacteur bronnenlijst
Dhr. B. Meeuwsen 
Mw. J.J.P.M. Splinter, lexicologisch medewerkers

Dhr. prof. dr. J.A. van Leuvensteijn, leden
Dhr. prof. dr. R. Willemyns  
Dhr. prof. dr. H. Pinkster, waarnemers namens het INL-bestuur

Dhr. A.J. Figee, hoofd lexicologisch medewerkers
Mw. M. Göbel
Dhr. P. Hoekstra
Mw. I.M. Schutte
Dhr. J.W. Smits
Mw. drs. M.L.H. van Velzen, lexicologisch medewerkers
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• Drs. L. van Zanen heeft tot 1 november 2005 als vrijwilliger bij het ONW gewerkt. Hij heeft zich beziggehouden
met het voorbewerken van de te bewerken woordenboekartikelen.

• Mr. K. Rottschäfer is sinds 14 juni 2005 als vrijwilliger verbonden aan het ONW. Hij houdt zich bezig met het
onderzoek naar de cognaten van het voor het ONW verzamelde Oudnederlandse materiaal.

• Mw. M. Luxembourg is sinds 15 november 2005 als vrijwilliger verbonden aan het ONW. Zij houdt zich bezig met
het opzoeken en toevoegen van de Latijnse Vulgaattekst aan de aanhalingen uit de Wachtendonckse Psalmen in de
bewerkte woordenboekartikelen.

Begeleidingscommissie ONW:
Dhr. dr. F. Debrabandere, voorzitter
Dhr. prof. dr. L. De Grauwe
Dhr. prof. dr. J.M. van der Horst

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands

Op 1 april 2005 waren in dienst:
Mw. dr. T.H. Schoonheim, wnd. projectleider
Dhr. drs. J.B. Balkenende, redacteur (extern)

• Dhr. Balkenende voert zijn werkzaamheden volgens de huidige afspraken twee dagen per week in Leiden, twee
dagen per week in Amsterdam en een dag per week thuis uit.

• Mw. dr. M.L.A.I. Philippa en dhr. dr. A. Quak, die beiden deel uitmaken van de hoofdredactie van het EWN, zijn
door de Universiteit van Amsterdam respectievelijk voor 100% en 80% van hun onderzoekstijd bij het project
gedetacheerd. Daarnaast is ook dr. F. Debrabandere lid van de hoofdredactie.

• Mw. drs. A. Roeleveld is op vrijwillige basis aan het EWN verbonden als lemmaschrijver en redacteur.

De redactie van het EWN maakt dankbaar gebruik van een team van lemmaschrijvers en specialisten, die hun kennis
en ervaring vrijwillig ten dienste stellen van het project.

Als lemmaschrijvers waren in 2005 verbonden aan het EWN:
Dhr. drs. G. Bakker
Mw. drs. D.C. Constandse
Mw. drs. M.-L. Gerla
Dhr. drs.ir. M.J. Hoekstra
Naast de hoofdredactie waren in 2005 de volgende personen als specialist aan het EWN verbonden:
Dhr. prof. dr. R.S.P. Beekes
Dhr. dr. J.B. den Besten
Dhr. prof. dr. J. Gerritsen
Dhr. drs. R.A.C.A.M. Geuljans sr.
Dhr. prof. dr. L. De Grauwe

Dhr. prof. dr. W. Martin
Dhr. dr. H.C.B. Perridon
Dhr. drs. J. Posthumus
Dhr. dr. J.P.A. Stroop

Dhr. dr. J. van Keymeulen
Dhr. drs. J. Luif
Mw. dr. E. Ruijsendaal

Dhr. prof. dr. Th. Klein
Dhr. prof. dr. J. van Loon, leden
Dhr. prof. dr. J.A.M. Taeldeman, waarnemer namens het INL-bestuur
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Gebruikersgroep Taalbank:

Dhr. dr. M.B.H. Everaert, voorzitter
Dhr. prof. dr. W. Daelemans 
Dhr. prof. dr. F.J.L. Van Eynde 
Dhr. prof. dr. M. Hüning 
Dhr. dr. J. Van Keymeulen 

TST-centrale

Mw. dr. J. Beeken, projectleider
Dhr. drs. M.C. Boekestein, computerlinguïst
Mw. lic. G. Depoorter, taalkundige
Mw. drs. S. Goddijn, foneticus
Mw. dr. E.J.J. Knops, TST-coördinator dependance

(tot 1-9-2005)

Herziening Woordenlijst Nederlandse Taal

Mw. dr. J. Beeken, projectleider
Mw. lic. K. Van pellicom
Mw. lic. V. Verreycken

Spellingwerkgroep:
Dhr. prof. dr. em. M.C. van den Toorn, voorzitter
Dhr. prof. dr. F. Daems
Dhr. prof. dr. D. Geeraerts
Dhr. prof. dr. D. Sandra

Automatisering

Dhr. P.H.J. van der Kamp RI, hoofd
Mw. S.W.P. Deutekom, systeem- en netwerkbeheerder
Dhr. B. Hoogeveen, ontwikkelaar/programmeur

• Per 11 april heeft dhr. Massios de dienst verlaten wegens het vervullen van de militaire dienstplicht in Griekenland.
Vanaf 30 maart t/m 22 december werd hij vervangen door ir. B. Naber en vanaf 23 december door ir. G. Tjia, beiden
werkzaam via een detacheringsbureau.
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Dhr. lic. L. Permentier 
Dhr. prof. dr. D. Sandra 
Dhr. dr. E.G. Sieverts, leden
Dhr. prof. dr. G.A.M. Kempen, namens het INL-bestuur

Dhr. drs. D. Glandorf
Dhr. lic. B. Roelandts, externe projectmedewerkers

Dhr. prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg
Dhr. prof. dr. H. Verkuyl, leden
Mw. dr. J. Beeken, coördinator

Dhr. dr. N.A. Massios, ontwikkelaar/programmeur
Dhr. D.P. Schenk, systeem- en netwerkbeheerder
Dhr. R.J. van Strien, ontwikkelaar/programmeur

Dhr. M. Longuich, systeem- en netwerkbeheerder
Mw. drs. I. Maks, lexicoloog

(gedetacheerd vanuit VU A’dam)
Dhr. drs. R. van Veenendaal, computerlinguïst
Mw. drs. C. Fleur-Pot, projectassistent
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begon mw. Q. van Dijk op 19 september aan een stage van vier maanden. Zij hield zich bezig met de bewerking
van een honderdtal neologismen. 

Begeleidingscommissie ANW

Dhr. prof. dr. H.J. Verkuyl, voorzitter
Dhr. prof. dr. J. De Caluwe
Dhr. prof. dr. W. Martin
Mw. dr. A.J. van Santen

Taalbank

Mw. dr. T. Kruyt, hoofd
Mw. lic. K. Depuydt
Dhr. lic. D. Geirnaert
Mw. drs. T. Ruitenberg
Dhr. drs. S. Siebinga, redacteuren

• De afdeling werd versterkt door mw. drs. N. van Megen, die als vrijwilliger voor twee dagen in de week werkzaam
is bij de Taalbank. Sinds eind juli werkte ook WNT-redacteur drs. H. Westgeest voor 0,4 fte bij de Taalbank, in
beginsel tot 31 december 2005.

Begeleidingscommissie Taalbank:
Dhr. prof. dr. F. Daems, voorzitter
Dhr. dr. H. Baayen 
Dhr. prof. dr. A. Berteloot 
Dhr. dr. J. Hoeksema 
Mw. dr. A. Marynissen 
Dhr. prof. dr. P.Th. van Reenen 
Dhr. prof. dr. R.P. van de Riet 

Dhr. prof. dr. W. Smedts, leden
Dhr. prof. dr. G.E. Booij 
Dhr. prof. dr. D.H.R.R.J. Geeraerts, waarnemers namens het INL-bestuur 

Dhr. dr. J. de Does
Dhr. drs. J. v.d. Voort v.d. Kleij, computerlinguïsten
Mw. M. v. Bennekom
Mw. W. de Ruyter-Balt
Mw. drs. B. Verheij, lexicologisch medewerkers

Mw. prof. dr. A.A. Sneller-van Veen 
Dhr. dr. J. Voorbij 
Dhr. prof. dr. S.F.L. De Vriendt 
Dhr. prof. dr. J. Vromans 
Dhr. dr. F. Wiering, leden
Dhr. prof. dr. S. Gillis
Dhr. prof. dr. G.A.M. Kempen, waarnemers namens het INL-bestuur
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Rekening van baten en lasten

Baten 2005 2004

Subsidie bijdragen 2.567.000 2.580.000
Opbrengst contractresearch 26.521 30.375
Opbrengst publicaties 6.147 3.216
Rente bank en giro 17.521 21.200
Overige opbrengsten 187.508 82.252

Totaal baten 2.804.697 2.717.043

Lasten

Personele lasten 2.393.187 2.402.634
Huisvestingskosten 239.364 236.525
Kosten apparatuur 16.826 13.263
Kantoorkosten 50.217 35.180
Afschrijvingskosten 27.822 29.443
Algemene kosten 45.747 50.501

Totaal lasten 2.773.163 2.767.546

Exploitatieresultaat 31.534 (50.503)
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BIJLAGE II

Financieel overzicht 2005

Balans per 31 december

Activa 2005 2004

Apparatuur en inventaris 66.921 50.750
Vorderingen 483.973 387.587
Liquide middelen 444.530 864.471

Totaal 995.424 1.302.808

Passiva

Vermogen 331.087 299.554
Wachtgeldvoorziening -- 15.000    
Schulden 664.337 988.254

Totaal 995.424 1.302.808
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Toelichting

Grondslagen voor waardering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen

verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met
een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte
economische levensduur.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale

waarde, voorzover nodig rekening houdend met moge-
lijke oninbaarheid.

Voorziening 
Wachtgeldvoorziening
De wachtgeldvoorziening is gewaardeerd tegen het

bedrag van de door te betalen bezoldiging, inclusief
werkgeverslasten.

Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd

tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten zijn opgenomen de opbrengsten uit leve-
ring van diensten en verkregen subsidies.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de
subsidies zijn toegekend, c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar
waarin deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis
van de verwachte economische levensduur. Op aanschaf-
fingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang af-
geschreven.

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2005 gemiddeld 51 personeels-

leden werkzaam (2004: 49)
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Accountantsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

opgenomen enkelvoudige jaarrekening 2005 van de Stich-
ting Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verant-
woordelijkheid van de leiding van de stichting. Het is
onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland

algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot con-
troleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze
controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang
bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek
door middel van deelwaarnemingen van informatie ter
onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling
van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij
het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van
belangrijke schattingen die de leiding van de stichting
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening
dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor
ons oordeel.

Bevindingen
In 2006 is door de Nederlandse Taalunie een concept

overeenkomst opgesteld en aan INL toegezonden (kenmerk
nr. 1412988 met betrekking tot de afrekening subsidie
TST-centrale 2003/2004 en de subsidieverstrekking voor
2005). De directie van INL is niet akkoord met de inhoud
van de concept overeenkomst en derhalve zijn de uit-
gangspunten van deze concept overeenkomst niet verwerkt
in de jaarrekening 2005. Het saldo te vorderen Subsidie
van de Nederlandse Taalunie inzake TST-centrale, zijnde
A349.720, is gebaseerd op de uitgangspunten zoals om-

schreven in email verkeer tussen de Nederlandse Taalunie
en INL van 16 juni 2005, 28 juli 2005, 25 augustus 2005
en 26 augustus 2005.

In de jaarrekening is ultimo 2005 een schuld verant-
woord inzake INT en CIPL van in totaal A17.289. Aan-
gezien wij nog geen aansluiting hebben kunnen vast-
stellen met de financiële administratie van deze stich-
tingen is het niet mogelijk geweest om de juistheid c.q.
volledigheid van deze posten vast te kunnen stellen.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening met uitzonde-

ring van het effect van het niet verwerken van de concept
overeenkomst vermeld in de vorige paragraaf alsmede
het niet kunnen aansluiten van de bedragen betrekking
hebbend op INT en CIPL een getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 de-
cember 2005 en van het resultaat over 2005 in overeen-
stemming met in Nederland algemeen aanvaarde grond-
slagen voor financiële verslaggeving.

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Het bestuur heeft de jaarrekening 2004 op 30 mei
2005 vastgesteld. Overeenkomstig het daarbij opgenomen
voorstel tot verwerking van het negatieve saldo heeft de
bestemming van het resultaat als volgt plaatsgevonden.
Het negatieve saldo volgens de jaarrekening 2004 bedraagt
A50.503, en is onttrokken aan de overige reserves.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne
bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants
namens deze

drs. A.N. Vogel RA H. Hollander RA
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(red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Neder-
landse taalkunde. Den Haag 2005, blz. 144-149.

• Arend Quak en Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic
sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnen-
burg. Groningen 2005, 469 blz.

• ‘De flexibiliteit van Agatha en Adelheid’. In: Arend
Quak en Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis
samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg.
Groningen 2005, blz. 313-327.

• ‘Meer dan hebban olla vogala’. In: Onze Taal 10 (2005),
blz. 266-269. (met dr. N. van der Sijs)

J. Vonk
• ‘Quid vulgo dicitur? Het wat en hoe van quod vulgo

dicitur’. In: Arend Quak en Tanneke Schoonheim (red.),
Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy
Pijnenburg. Groningen 2005, blz. 409-432.

Th.P.F. Wortel
• ‘Spreken wij Oer-Iers tegen onze huisdieren?’. In: J.

Engelsman, J. Kruijsen, E. Sanders en R. Tempelaars
(red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de
Nederlandse taalkunde. Den Haag 2005, blz. 191-196.

• ‘“Vertrek dan, riep ik, in de gedaante van een
fatsoenlyk Man”. De duivel en de Kloekmoedige Land-
en Zee-heldin (1681)’. In: Arend Quak en Tanneke
Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun thinro.
Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen 2005,
blz. 449-469. 

• ‘Let’s speak Dutch’. In: Neerlandia 109-2 (2005), blz.
10.

• ‘Debrabanderes echec door een Nederlandse bril. De
breder wordende kloof tussen Roosendaal en Essen’.
In: Neerlandia 109-2 (2005), blz. 23-25.

• ‘Een Hollander is ook maar een Vlaming’. In: Jaarboek
Zannekin 27 (2005), blz. 47-80.
• ‘Het Alkmaars Dictee’. In: Nederlands van Nu 53-3
(2005), blz. 38.

• ‘Kende Dracula Oudnederlands?’. In: Neerlandia 109-3
(2005), blz. 44-46.

• Cyriel Moeyaert, Woordenboek van het Frans-Vlaams
(Dictionnaire du Flamand de France). Bewerkt door
Dick Wortel met medewerking van Frans Debrabandere,
Hugo Ryckeboer, Eric Duvoskeldt en een ten geleide
van F. de Tollenaere. Leuven 2005.

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands

Algemeen
• Marlies Philippa, Frans Debrabandere en Arend Quak

(red.), Etymologisch woordenboek van het Nederlands
(F-Ka). Amsterdam 2005, 659 blz.

F. Debrabandere
• ‘De Middelnederlandse toenaam Pellecoc’. In:

Naamkunde 35 (2003-2004), blz. 209-211.
• Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch

woordenboek. Amsterdam-Antwerpen 2005.
• ‘Het woord mot “mep”’. In: Arend Quak en Tanneke

Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun thinro.
Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen 2005,
blz. 45-51.

• ‘Ei zo na of IJ zo na?’. In: Philippe Hiligsmann, Guy
Janssens en Jef Vromans (red.), Woord voor woord, zin
voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Luik
2005, blz. 59-62.

• ‘Het echec van de ABN-actie in Vlaanderen’. In:
Nederlands van Nu 2005-2, blz. 27-31.

• ‘Eethuizen’. In: Nederlands van Nu 53-2 (2005), blz.
29-30.

• ‘Een weerwoord’. In: Nederlands van Nu 53-3 (2005),
blz. 27-28.

• ‘Juwelen’. In: Nederlands van Nu 53-3 (2005), blz. 33-
34.

• ‘Gepeupel, janhagel en rapaille’. In: Nederlands van Nu
53-4 (2005), blz. 40-41.

• ‘Onze labiele spelling’. In: Nederlands van Nu 53-5
(2005), blz. 25-28.

• ‘Van ceel tot ziel’. In: Nederlands van Nu 53-5 (2005),
blz. 32.
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BIJLAGE III

Publicaties

In het verslagjaar leverden medewerkers van het INL weer
talloze bijdragen aan congressen, symposia en studiebij-
eenkomsten. Ze bezochten instellingen in binnen- en
buitenland, brachten werkbezoeken, hielden lezingen en
verschaften informatie over de wetenschappelijke aspec-
ten van hun werk. Daarnaast verschenen de nodige weten-
schappelijke publicaties vanuit het INL. Hieronder volgt
een overzicht van de publicaties per afdeling. 

Algemene dienst 

P.G.J. van Sterkenburg
• ‘Zelfvervloekingen en de nieuwe bijbelvertaling’. In:

Jaap Engelsman, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders en
Rob Tempelaars (red.), Taal als levenswerk. Aspecten
van de Nederlandse taalkunde. Den Haag 2005, blz.
157-162.

• ‘Krenken en kwetsen. Verwensingen op het internet.’
In: Arend Quak en Tanneke Schoonheim (red.),
Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy
Pijnenburg, Groningen 2005, blz. 343-355.

• ‘Libellenkind’. In: Roeland van Hout en Jos Swanen-
berg (red.), Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)-
sen door de dialecten. Vriendenboek voor Joep Kruisen.
R.U. Nijmegen 2005, blz. 119-121.

Oudnederlands Woordenboek

W.J.J. Pijnenburg
• ‘Dutch and Flemish Lexicography’. In: Encyclopedia of

Language and Linguistics, 2nd edition. (met dr. T.H.
Schoonheim)

• ‘Germ. *kalbaz- en Slav. *zrebE’. In: Amsterdamer
Beiträge zur älteren Germanistik 60 (2005), blz. 5-10.

• ‘Veertien deernen: over de datering van de overgang
ie > ee voor r plus dentaal’. In: J. Engelsman, J.
Kruijsen, E. Sanders en R. Tempelaars (red.), Taal als

levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde.
Den Haag 2005, blz. 111-117. 

A. Quak
• Arend Quak en Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic

sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnen-
burg. Groningen 2005, 469 blz.

• ‘Altmittelfränkisch in den ‘Wachtendonckschen
Psalmen’. In: Arend Quak en Tanneke Schoonheim
(red.), Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum
Willy Pijnenburg. Groningen 2005, blz. 277-291.

• Marlies Philippa, Frans Debrabandere en Arend Quak
(red.), Etymologisch woordenboek van het Nederlands
(F-Ka). Amsterdam 2005, 659 blz.

• Katja Zaich & Arend Quak, Prisma handwoordenboek
Duits-Nederlands. Utrecht 2005.

• Katja Zaich & Arend Quak, Prisma handwoordenboek
Nederlands-Duits. Utrecht 2005.

• (recensie van:) Heiner Eichner & Robert Nedoma
(Hgg.) insprinc haptbandun. Referate des Kolloquiums
zu den Merseburger Zaubersprüchen auf der XI.
Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft in
Halle/Saale (17.-23. September) = Die Sprache. Zeit-
schrift für Sprachwissenschaft, Bd. 42, Heft 1/2, Wien
2001. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanis-
tik 60 (2005), blz. 275-277.

• (recensie van:) Hans Peter Naumann (Hg.), Alemannien
und der Norden. Internationales Symposium vom 18.-
20. Oktober 2001 in Zürich, unter Mitwirkung von
Franziska Lamer und Oliver Szokody
(Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde Bd. 42), Berlin-New York 2004. In:
Studia Anthroponymica Scandinavica 23 (2005), blz.
100-101.

T.H. Schoonheim
• ‘Dutch and Flemish Lexicography’. In: Encyclopedia of

Language and Linguistics, 2nd edition. (met dr. W.J.J.
Pijnenburg)

• ‘Het Oudnederlands en zijn frequentste woorden’. In: J.
Engelsman, J. Kruijsen, E. Sanders en R. Tempelaars
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• ‘Na vijftig jaar: oude neologismen en wat ervan te-
rechtkwam’. In: Arend Quak en Tanneke Schoonheim
(red.), Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum
Willy Pijnenburg. Groningen 2005, blz. 357-386.

• ‘Bres’. In: Bres, Tijdschrift voor wetenschap en verwon-
dering, 233 (augustus/september 2005), blz. 52.

• ‘Tekst’. In: Bres, Tijdschrift voor wetenschap en ver-
wondering, 234 (oktober/november 2005), blz. 64.

• ‘God’. In: Bres, Tijdschrift voor wetenschap en verwon-
dering, 235 (december 2005/januari 2006, verschenen
in november 2005), blz. 48.

Taalbank

K. Depuydt
• ‘Dos es dat vision volcomen. Het Vroegmiddelneder-

lands Woordenboek op het web’. In: Arend Quak en
Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun
thinro Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen
2005, blz. 69-89. (met K. van Dalen-Oskam en J. de
Does)

• ‘Basiscodering in TEI voor de Geïntegreerde Taalbank:
Het tekstencorpus’, INL Working Paper 2005-1, INL,
Leiden. (met anderen). Ook op:
http://www.inl.nl/images/stories/taalbank/publicaties/
inl-workingpaper-2005-1.pdf

J. de Does
• ‘PAROLE: een nieuw tekstcorpus raadpleegbaar voor

onderzoek’. In: Nederlandse Taalkunde 10, blz. 326-
334. (met T. Dutilh-Ruitenberg en T. Kruyt). Ook op:
http://www.inl.nl/images/stories/taalbank/publicaties/
dutilh_parole_nt.pdf

• ‘Dos es dat vision volcomen. Het Vroegmiddelneder-
lands Woordenboek op het web’. In: Arend Quak en
Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun
thinro Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen
2005, blz. 69-89. (met K. Depuydt en K. van Dalen-
Oskam)

D. Geirnaert
• ‘Over de onbetrouwbaarheid van der minnen zeden in

het Antwerps Liedboek’. In: Nederlandse Letterkunde,
10 (2005), blz. 116-128.

• ‘Was kanunnik Aegidius Joye ook een “excellens poë-
ta”?’ In: Biekorf 105 (2005), blz. 134-147. (met prof. R.
Lievens)

• ‘“Gheen ste ter weerelt”. Het rederijkersdevies van Ja-
cob vander Gheenste’. In: Biekorf 105 (2005), blz. 269-
273.

T. Kruyt
• ‘Language change and linguistic annotation in the

Integrated Language Database of 8th to 21st-Century
Dutch’. In: C.D. Pusch, J. Kabatek & W. Raible (eds),
Romance Corpus Linguistics II, Corpora and Diachro-
nic Linguistics. Tübingen, blz. 293-302 (met S. Decorte
en T. Dutilh-Ruitenberg). Ook op:
http://www.inl.nl/images/stories/taalbank/publicaties/
decorte_freiburg.pdf

• ‘PAROLE: een nieuw tekstcorpus raadpleegbaar voor
onderzoek’. In: Nederlandse Taalkunde 10, blz. 326-
334. (met T. Dutilh-Ruitenberg en J. de Does). Ook op:
http://www.inl.nl/images/stories/taalbank/publicaties/
dutilh_parole_nt.pdf

• ‘Woordsoorttoekenning in de Geïntegreerde Taalbank’.
In: Jaap Engelsman, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders en
Rob Tempelaars (red.), Taal als levenswerk. Aspecten
van de Nederlandse taalkunde. Den Haag 2005, blz.
81-84. Ook op:
http://www.inl.nl/images/stories/taalbank/publicaties/
kruyt_sijs.pdf

•‘Wil Pijnenburg: voltooid toekomstige tijd’. In: Arend
Quak en Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis
samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg.
Groningen 2005, blz. 167-173.

T. Ruitenberg
• ‘Language change and linguistic annotation in the

Integrated Language Database of 8th to 21st-Century
Dutch’. In: C.D. Pusch, J. Kabatek & W. Raible (eds),
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• ‘Hoe is dat kunnen gebeuren?’. In: Onze Taal 74
(2005), blz. 153.

M.L.A.I. Philippa
• ‘Over wormen’. In: Over Taal 44 (2005), blz. 22.
• ‘De flanken van de koning’. In: Over Taal 44 (2005),

blz. 42.
• ‘Fijne feestdagen’. In: Over Taal 44 (2005), blz. 75.
• ‘Spelling en etymologie’. In: Over Taal 44 (2005), blz.

93.
• ‘Sprookjesfiguren’. In: Over Taal 44 (2005), blz. 119.
• 52 etymologieën op iedere dinsdag van de Onze Taal

Taalkalender 2006. Den Haag 2005, 52 blz.
• ‘Is een jojo een Frans speeltje?’ In: Arend Quak en

Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun
thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen
2005, blz. 267-275

A. Roeleveld
• ‘Ein stemmatologischer Versuch. “Dith is de kranshals”

im Hartebok. Textvergleiche mit den überlieferten
sonstigen Kranshalsgedichten’. In: Amsterdamer
Beiträge zur älteren Germanistik 60 (2005), blz. 183-
198. (met Erika Langbroek)

Woordenboek der Nederlandsche Taal op internet

D. Kinable
• ‘Computerized Restoration of Historical Dictionaries:

Uniformization and Date-assigning in Dictionary
Quotations of the “Woordenboek der Nederlandsche
Taal”’. In: Journal of Literary and Linguistic Computing
(October 28, 2005).
http://llc.oxfordjournals.org/papbyrecent.dtl

M. Mooijaart
• ‘Citations in the Woordenboek der Nederlandsche Taal’.

In: Julie Coleman and Anne McDermott (eds), Dictio-
nary History and Historical Lexicography. Lexicogra-
phica Series Maior 123. Tübingen 2005, blz. 201-211.

• ‘Verhalen en vertalen. Bijbelse sporen in de Neder-

landse woordenschat’. In: Nicoline van der Sijs (red.),
Leeg en ijdel. Den Haag 2005, blz. 11-38.

• ‘Niet stichtend, wel onmisbaar: belul als voorloper van
benul’. In: Jaap Engelsman, Joep Kruijsen, Ewoud
Sanders en Rob Tempelaars (red.), Taal als levenswerk.
Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag
2005, blz. 90-95.

• ‘Scenct claereit end rode wijn ... . Over de betekenis
van rood in het Middelnederlands’. In: Arend Quak en
Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun
thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen
2005, blz. 225-241.

• Karina van Dalen-Oskam en Marijke Mooijaart, Nieuw
Bijbels Lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bij-
bel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieu-
we Bijbelvertaling. Amsterdam 2005.

Algemeen Nederlands Woordenboek

A.M.F.J. Moerdijk
• ‘Chronologische lexicografie en het gele boekje van

Wil Pijnenburg’. In: Arend Quak en Tanneke Schoon-
heim (red.), Gehugdic sis samnungun thinro. Liber
amicorum Willy Pijnenburg. Groningen 2005, blz. 191-
223.

R. Tempelaars
• Jaap Engelsman, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders en

Rob Tempelaars (red.), Taal als levenswerk. Aspecten
van de Nederlandse taalkunde. Den Haag 2005, 224
blz.

• ‘Voor als er een fuif is! Lexicografie in het digitale
tijdperk: fuif als praktijkvoorbeeld’. In: Jaap Engels-
man, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders en Rob Tempe-
laars (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de
Nederlandse taalkunde. Den Haag 2005, blz. 173-178.

• ‘Bibliografie van Nicoline van der Sijs’. In: Jaap
Engelsman, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders en Rob
Tempelaars (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van
de Nederlandse taalkunde. Den Haag 2005, blz. 201-
208. (met J. Engelsman).



Romance Corpus Linguistics II, Corpora and Diachro-
nic Linguistics. Tübingen, blz. 293-302 (met S. Decorte
en T. Kruyt). Ook op:
http://www.inl.nl/images/stories/taalbank/publicaties/
decorte_freiburg.pdf 

• ‘PAROLE: een nieuw tekstcorpus raadpleegbaar voor
onderzoek’. In: Nederlandse Taalkunde 10, blz. 326-
334. (met J. de Does & T. Kruyt). Ook op:
http://www.inl.nl/images/stories/taalbank/publicaties/
dutilh_parole_nt.pdf

S. Siebinga
• ‘Old Frisian etymological dictionary’. Leiden [etc.] 2005.

In: Leiden Indo-European etymological dictionary series,
vol. 1. (met D. Boutkan)

J. van der Voort van der Kleij
• ‘Reverse Lemmatizing of the Dictionary of Middle

Dutch (1885-1929) Using Pattern Matching’. In: Kiefer,
Ferenc, Kiss, Gábor and Pajzs, Júlia (eds), Papers in
Computational Lexicography COMPLEX 2005,
Linguistics Institute Hungarian Academy of Sciences,
Budapest 2005, blz. 233-242. Ook op:
http://www.inl.nl/images/stories/taalbank/publicaties/
voort_complex2005.pdf
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