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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 schrijft daarnaast wetenschappelijke woordenboeken. Ook 
worden digitale materialen beheerd, onderhouden en beschikbaar gesteld. 
Naast de hoofdvestiging in Leiden heeft het INL een dependance in 
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. 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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INL: in Nederland en in Vlaanderen 

 Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie is een Ne-
derlands-Vlaams instituut, in de vorm van een stichting 
naar Nederlands recht. Waar mogelijk wordt het binati-
onale karakter van het instituut benadrukt. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden aan te gaan 
met Vlaamse onderzoekinstellingen. Ook bij vacatures 
probeert het INL steeds Vlaamse kandidaten te werven. 
Sinds midden 2004 heeft het INL een dependance in 
Vlaanderen aan de Universiteit Antwerpen. In de tweede 
helft van 2007 is die van de campus te Wilrijk verhuisd 
naar de Stadscampus in Antwerpen. Momenteel werken 
daar enkele medewerkers van de TST-Centrale en de pro-
jectleider spelling. De UA is zo vriendelijk voor deze huis-
vesting geen kosten aan het INL in rekening te brengen.

Innovatie
De TST-Centrale van het INL participeert in het 
uiterst innovatieve Europese project DAM-LR. Die 
afkorting staat voor Distributed Access Management 
for Language Resources. Doel van het project is het 
ontwikkelen van een infrastructuur voor toegang tot 
en beheer van taalarchieven. Andere deelnemers in 
het project zijn het Nijmeegse Max Planck Instituut, 
SOAS London en de Universiteit van Lund. 

En verder...

• Trad dr. mr. J. Kist per 1 januari 2007 af als bestuurs-
lid/penningmeester. Bij zijn afscheid ontving hij de 
Matthias de Vriespenning met als omschrift * De schat-
meester die bezield was en is van moeder- en zustertaal 
* 1990-2007 *. 

• Heeft prof. dr. Rufus Gouws (Universiteit van Stellen-
bosch, Zuid-Afrika) op uitnodiging in het najaar enige 
weken bij het INL doorgebracht in het kader van een 
werkbezoek.

• Bestond de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexi-
cologie in september 2007 40 jaar.
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Algemeen: een koepelorganisatie voor het INL

Inleiding

Het jaar 2007 gaat de annalen in als het jaar waarin 
de aloude kwestie van de koepelorganisatie voor het 

INL eindelijk werd opgelost. Verder werd op 26 januari 
2007 met het symposium ‘Leven met woorden’ afscheid 
genomen van de directeur van het INL, prof. Piet van 
Sterkenburg. Bij die gelegenheid werd hem de bundel met 
de gelijknamige titel overhandigd.

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie werkt er hard 
aan de Nederlandse woordenschat meer en meer op inter-
net beschikbaar te stellen. Ook in 2007 is daarbij weer op 
verschillende gebieden vooruitgang geboekt: 
• zo kwam op 26 januari 2007 het Woordenboek der Ne-

derlandsche Taal (WNT) online beschikbaar, als iWNT. 
De belangstelling bleek zeer groot: eind 2007 hadden 
zich daarvoor al meer dan 50.000 gebruikers geregi-
streerd.

• en op 14 mei 2007 kwam vervolgens het Vroegmiddel-
nederlands Woordenboek (VMNW) online beschikbaar.

Daarnaast is conform de diverse planningen gestaag 
verder gewerkt aan het Algemeen Nederlands Woorden-
boek, het Oudnederlands Woordenboek, het Woordenboek 
der Nederlandsche Taal, het Etymologisch Woordenboek 
van het Nederlands en de Geïntegreerde Taalbank. In juni 
2007 verscheen de derde druk van het Groene Boekje in 
de boekwinkel, terwijl eind 2007 het derde deel van het 
Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) het 
licht zag. De afdeling TST-Centrale, sinds 2004 als project 
aan het INL toegevoegd, beleefde in het verslagjaar we-
derom een dynamisch jaar. 

Jeannine Beeken nieuwe directeur INL
Met ingang van 1 februari 2007 geeft dr. Jeannine 
Beeken leiding aan het INL. Zij is per die datum prof. 
dr. P.G.J. van Sterkenburg opgevolgd als directeur. Bij 
diens afscheid van het bestuur ontving hij de Mat-
thias de Vriespenning met het omschrift “De taal is 
wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet”.  

Algemene zaken

Een koepelorganisatie voor het INL 

 Na  een jarenlange voorgeschiedenis heeft het jaar 
2007 dan eindelijk voor een doorbraak gezorgd in de 
besprekingen over wezenlijke punten als nieuwe statuten 
voor het instituut, een koepelorganisatie en een nieuwe 
huurovereenkomst  met duidelijkheid op lange termijn 
over de financiën.  
 In 2007 vonden in dat kader talloze gesprekken plaats 
met de Nederlandse Taalunie (NTU), het Nederlandse mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en 
de Universiteit Leiden (LEI) over de optie waarbij de NTU 
als koepel zou gaan fungeren.
 In de bestuursvergadering van 19 november 2007 werd 
het historische besluit genomen om per 1 januari 2008 
een verregaande samenwerkingsovereenkomst te sluiten 
met de NTU, met behoud van zoveel mogelijk autonomie 
van de stichting, dat wil zeggen een eigen bestuur, direc-
tie en ondernemingsraad.
 Per diezelfde datum zou het INL nieuwe statuten en 
een nieuw bestuursreglement krijgen en werd een samen-
werkingsprotocol gesloten met de NTU. Met de Univer-
siteit Leiden zal in 2008 nog een aparte samenwerkings-
overeenkomst gesloten worden; hetzelfde geldt voor een 
nieuwe huurovereenkomst.

DFF�FFFF
E

ACCCCCC
B



SAMEN STERKER

6

INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE • JAARVERSLAG 2007

7

Inleiding

De afdeling Descriptieve Historische Projecten (DHP) 
van het INL bestaat sinds 1 juni 2005. De medewer-

kers van deze afdeling houden zich bezig met het be- en 
verwerken van taalmateriaal voor verschillende lexicogra-
fische projecten, in het verslagjaar waren dat het Oud-
nederlands Woordenboek, het Etymologisch Woordenboek 
van het Nederlands en het Woordenboek der Nederland-
sche Taal. 

Daarnaast was de afdeling in 2007 betrokken bij:
• de digitalisering van de Statenvertaling van 1637 en 

enkele andere Bijbelvertalingen (in samenwerking 
met Nicoline van der Sijs, de Digitale Bibliotheek der 
Nederlandse Letteren en het Nederlands Bijbelgenoot-
schap);

• de subsidieaanvraag voor een corpus van vijftiende- 
en zestiende-eeuwse teksten (in samenwerking met de 
afdeling Taalbank en de Universiteit van Nijmegen); 

• de voorbereidingen voor de toekomstige online 
presentatie van het Woordenboek der Friese Taal (in 
samenwerking met de afdeling Taalbank en de Fryske 
Akademy).

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. Doel is om het woordenboek in 2008 af te 
ronden. 

Werkzaamheden
Sinds 2005 hebben er de nodige wijzigingen in de perso-
nele bezetting van het ONW plaatsgevonden. Daarnaast 
werd door de opname van het project binnen de afdeling 
DHP het takenpakket van de hoofdredacteur aanzienlijk 
uitgebreid. In combinatie met de sinds de start van het 
ONW extreem gegroeide hoeveelheid te bewerken mate-
riaal bleek het daarom voor de huidige redactie van het 
ONW een onmogelijke taak om voor 31 december 2007 
een compleet, goed en wetenschappelijk verantwoord 
product te leveren.
 Op uitdrukkelijk verzoek van redactie en begelei-
dingscommissie van het ONW heeft het bestuur van de 
stichting INL er daarom begin 2007 bij de directeur op 
aangedrongen om de subsidiegevers te verzoeken de 
einddatum voor het ONW te mogen opschuiven naar 31 
december 2008 en de daarvoor benodigde financiering 
te verschaffen. In overleg met de Nederlandse Taalunie 
en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
is vervolgens besloten om de bewerkingsperiode van het 
ONW inderdaad met een jaar te verlengen.
 De redactie heeft in 2007 ruim 1500 lemmata bewerkt, 
in grootte variërend van één tot ca. duizend vindplaatsen. 
Voor 2008 staan nog ca. 150 appellatieve lemmata op het 
programma, ca. 100 lemmata die zijn gereconstrueerd aan 
de hand van het Oudfrans, ca. 250 lemmata die voorko-
men in de Lex Salica en ca. 650 lemmata die gereconstru-
eerd zijn aan de hand van het toponymisch materiaal. 

HOOFDSTUK 2

Descriptieve Historische Projecten: afronding en voortzetting

Na een ambtelijk zeer actief leven, onder meer als 
secretaris van curatoren van de Nederlandse Eco-

nomische Hogeschool te Rotterdam, als secretaris van 
de Medische Faculteit van de Universiteit van Rotter-
dam en als algemeen secretaris van koningin Beatrix, 
werd Oscar Thissen in het jaar van zijn pensionering 
door collega Nanno Hofstee, lid van het bestuur van 
de Stichting INL, aan het algemeen bestuur daarvan 
voorgedragen als diens opvolger. Vanaf 1985 tot 
1996 zou hij deel blijven uitmaken van dat college. 
De portefeuille die hem werd toevertrouwd was die 
van personeelszaken, later die van vicevoorzitter. Zeer 
toegewijd en met zeer veel sociale intelligentie was 
hij de pleitbezorger van alles wat met het wel en wee 
van de medewerkers van het INL had te maken. Hij 
lette op de rechtspositie, was een trouw bezoeker van 
de vergaderingen van de ondernemingsraad, stimu-
leerde beoordelingsprocedures en zorgde voor een 
adequate beroepsprocedure. Buitengewoon ingewik-
kelde personeelsdossiers bracht hij tot een goed einde.

Groot was zijn inzet voor de viering van de voltooi-
ing van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
Hij wist als vicevoorzitter samen met de toenmalige 
voorzitter A. Kinsbergen de vorsten uit Nederland 
en België naar de Leidse Pieterskerk te halen om de 
voltooiing van het grootste woordenboek ter wereld 
in een academische zitting op te luisteren. Intens 
heeft hij genoten van de toekenning van de eretitel 
erevicevoorzitter van het bestuur en van de Matthias 
de Vriespenning die hem beide bij zijn afscheid ten 
deel vielen.

Een groot man is van ons heengegaan. Een aimabel 
en voortreffelijk organisator die wist wat hij wilde, 
maar nooit de mensen met wie hij zaken deed in ver-
legenheid bracht. Hij was loyaal, gaf vertrouwen en 
als hij zich gewonnen gaf voor een bepaald standpunt 
of voor een nieuw plan, dan steunde hij dat vervol-
gens door dik en door dun. Op 15 november 2007 
overleed hij geheel onverwacht in Rotterdam, de stad 
die hem zo dierbaar was.

P.G.J. van Sterkenburg
Leiden, april 2008

IN MEMORIAM

Oscar Alexander Thissen (1920-2007)
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Woordenboek der Nederlandsche Taal online 
(iWNT)

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 optimali-
sering van het digitale bestand met als doel een nieuwe 
en verbeterde versie van het WNT op internet te laten 
verschijnen. Sinds 1 juni 2005 luidt de naam van het pro-
ject iWNT om daarmee onderscheid te maken tussen de 
internetversie van het WNT en het traditionele WNT als 
grafisch product en als afgerond project van het INL. 

Werkzaamheden
Op 26 januari 2007 is het iWNT officieel gepresenteerd 
op het afscheidssymposium voor Piet van Sterkenburg en 
vervolgens online gegaan. Dit is een groot succes geble-
ken, binnen vier dagen registreerden zich ruim 10.000 
gebruikers en in november 2007 werd een eerste mijl-
paal van 50.000 geregistreerde gebruikers bereikt. Dat is 
overigens nog exclusief de vele gebruikers die het iWNT 
raadplegen vanuit de verschillende bibliotheken en onder-
wijsinstellingen in binnen- en buitenland en die zonder 
registratieverplichting rechtstreeks toegang hebben tot het 
iWNT.

De databewerking van het WNT is ook in 2007 in hoog 
tempo doorgegaan. In mei en oktober hebben updates 
van de WNT-data plaatsgevonden. Voor de uniformering 
en datering van de citaten zijn 122 bronnen bewerkt, 
waarbij ca. 75.000 citaten zijn aangepast. Verder zijn de 
verwijzingen binnen het WNT inmiddels voor een groot 
deel doorlinkbaar gemaakt. De bronnenlijst is in de loop 
van het jaar met enkele honderden titels uitgebreid en de 
presentatie hiervan op internet is verbeterd. 
 De WNT-vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat er 
vele koppelingen zijn aangebracht naar woordenboeken 

als het Etymologisch Woordenboek van de Nederlandse Di-
alecten van prof. Weijnen, het Etymologisch Woordenboek 
van het Nederlands en het supplement op het Etimologie-
woordeboek van Afrikaans. In 2007 is begonnen met de 
voorbereidingen voor het koppelen van de grote dialect-
woordenboeken van het Nederlands aan het WNT. Dat zal 
een schat aan extra informatie opleveren. 

In overleg met de Taalbank is besloten om de medewer-
kers van het WNT gelijk op te laten werken met de mede-
werkers van de Taalbank, zodat de werkzaamheden aan 
de applicatie ‘Historische woordenboeken online’, waarin 
inmiddels naast het WNT ook het VMNW is opgenomen, 
efficiënter gecoördineerd en uitgevoerd kunnen worden.

En verder...
• Hebben de medewerkers van de afdeling Descriptieve 

Historische Projecten in 2007 veelvuldig samengewerkt 
met medewerkers van de andere INL-afdelingen en van 
diverse onderzoeksinstellingen. 

• Is ter gelegenheid van de viering van de vierhonderdste 
sterfdag van de Antwerpse etymoloog Cornelis Kili-
aan een aantal woordenboeken uit de INL-bibliotheek 
uitgeleend aan de tentoonstelling ‘Portret van een 
woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de 
Nederlanden’. Deze tentoonstelling werd in november 
en december 2007 ingericht in de Koningin FabiolaZaal 
te Antwerpen.

En verder...
• Kwam de begeleidingscommissie van het ONW op 7 

september 2007 op het INL bijeen. Niet alleen werden 
de stand van zaken en de planning van het project 
besproken, maar ook kwamen allerlei andere praktische 
zaken aan de orde, zoals de spelling en de morfologie 
van het Oudnederlands en de interpretatie van som-
mige Oudnederlandse passages. De leden van de bege-
leidingscommissie van het ONW zijn zeer betrokken bij 
het project. 

• Zijn de webpagina’s van het ONW in 2007 opnieuw 
bijgewerkt. Hierop zijn naast algemene informatie 
over het project ook de bibliotheekcatalogus van het 
ONW en een pagina met links naar diverse digitaal 
beschikbare woordenboeken opgenomen. De inmiddels 
bewerkte woordenboekartikelen van het ONW zijn voor 
de leden van de begeleidingscommissie beschikbaar op 
het afgesloten deel van deze website. 

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands 
(EWN)

Inleiding
Sinds 1 april 2005 is het Etymologisch Woordenboek 
van het Nederlands (EWN) ondergebracht bij het INL als 
onderdeel van de afdeling DHP. Deel 1 van het EWN ver-
scheen in 2003, deel 2 in 2005 en deel 3 is volgens plan-
ning verschenen in 2007. Deel 4 zal uitkomen in 2009. 

Werkzaamheden
In 2007 zijn alle resterende lemmata voor deel 3 van het 
EWN bewerkt. Precies volgens planning was dit begin 
oktober 2007 gereed, waarna in overleg met uitgever 
Amsterdam University Press nog een maand voor de 
eindcorrectie is uitgetrokken. Het pdf-bestand, dat ca. 750 
pagina’s telt en ruim 3000 lemmata bevat, is vervolgens 
begin november in definitieve vorm naar de uitgever ge-

gaan. Tegelijk is ook de digitale versie aan de uitgever ter 
beschikking gesteld om deze toe te voegen aan de website 
www.etymologie.nl. Daarnaast is er een nieuwe versie van 
de inleiding gemaakt en zijn er nieuwe teksten voor de 
website geschreven.

Feestelijke gebeurtenissen rond deel 3...
Op 14 december 2007 heeft een delegatie van 
hoofdredactie en begeleidingscommissie deel 3 van 
het EWN op een feestelijke manier aangeboden aan 
INL-voorzitter Camille Paulus. Dat gebeurde in het 
provinciehuis van Antwerpen, van welke provincie de 
heer Paulus gouverneur is. Diezelfde middag werd het 
boek gepresenteerd op het symposium ‘Woordenboe-
ken: vroeger, nu en straks’, dat de provincie Antwer-
pen en het INL ter gelegenheid van het Kiliaanjaar 
organiseerden. Tijdens het symposium is  een exem-
plaar aangeboden aan de gedeputeerde van cultuur 
van de provincie Antwerpen, de heer Ludo Helsen.

Uiteraard gaan de werkzaamheden na afronding van deel 
3 gewoon door. In 2007 is de lemmalijst voor EWN deel 4 
bijgewerkt en zijn de eerste porties daarvoor alweer onder 
de medewerkers uitgezet. De porties zullen volgens de 
vaste procedure worden bewerkt en ter becommentarië-
ring voorgelegd aan de specialisten en de hoofdredactie. 
Dit vierde en laatste deel van het EWN zal volgens plan-
ning begin oktober 2009 klaar zijn.

En verder...
• Kwam op 13 april 2007 de begeleidingscommissie van 

het EWN voor het eerst bij elkaar op het INL. Aanslui-
tend vond de jaarlijkse vergadering van alle medewer-
kers van het EWN plaats. Hierbij zijn onder andere de 
stand van zaken van het project en de planning voor 
deel 3 doorgenomen.  
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al onze vergaderingen terugkwam.” 
De scheidende INL-voorzitter is blij 
dat hij de afronding van deze zaak 
nog net heeft mogen meemaken. 
“Al heeft men daarbij van mij ook 
veel last gehad”, constateert hij met 
enige zelfkennis. “Ik ben er steeds 
voorstander van geweest dat het INL 
een autonome, zelfstandige instelling 
zou zijn. Voor die zelfstandigheid 
heb ik voortdurend mijn best gedaan. 
Daardoor was ik soms kritisch in de 
onderhandelingen over een samen-
werkingsovereenkomst met de Neder-
landse Taalunie (NTU). Dat was mis-
schien lastig, waarvoor ik graag mijn 
verontschuldigingen aanbied. Maar 
ik vond die kritische houding nodig 
om de wetenschappelijke autonomie 
van het INL te garanderen. Er ligt nu 
een goede overeenkomst tussen INL 
en NTU, die waarborgen bevat voor 
een grote mate van zelfstandigheid. 
Dat geeft mij een goed gevoel over de 
toekomst van het INL. Uiteindelijk is 
het dus: eind goed, al goed.”

Niet conservatief

 Het INL beweegt zich de komende 
jaren meer en meer op het internet. 
Camille Paulus vindt dat een goede 
en belangrijke ontwikkeling. “In het 
beleid voor de toekomst zien we dat 
het INL het accent verschuift van 
vooral aandacht voor historische 
producten naar hedendaagse lexico-
grafie en online ontsluiting van de 
producten. Dat is uitstekend en past 
bij het motto dat het INL hét cen-
trum moet worden dat producten op 
het gebied van de Nederlandse taal 
openstelt voor gebruikers. Toch hoop 
ik dat het INL daarbij ook aandacht 
zal blijven besteden aan het produce-
ren van ‘ouderwetse’ papieren versies. 
Ik behoor tot de categorie mensen die 
ook nog graag een product in handen 
heeft, terwijl ik mijzelf in het geheel 
niet conservatief zou willen noemen!”

Grote waarde

 Camille Paulus heeft de Vlaams-
Nederlandse samenwerking in het 
INL-bestuur als zeer vruchtbaar 
ervaren. “Die samenwerking heeft 
een grote waarde”, benadrukt hij, 
“Vlamingen en Nederlanders kijken 
verschillend tegen sommige zaken 

aan. Dat is heel goed. Juist daardoor 
ontstaat een gezonde mix van ideeën 
op het gebied van taal. Daarnaast 
bespraken wij, na afloop van de 
serieuze bestuursvergaderingen, 
tijdens gezellige etentjes in Leiden of 
Antwerpen, nog allerlei andere zaken. 
We leerden daardoor veel van elkaar.”

Sympathie

 Betekent het einde van zijn voor-
zitterschap ook het einde van zijn 
betrokkenheid bij het INL? “Ik hoop 
het niet. Misschien mag ik, net als 
mijn voorganger Kinsbergen, wel 
erevoorzitter van het INL worden”, 
lacht Camille Paulus. “Dat zou ik 
graag doen. Ik hoop ook dat men mij 
blijft informeren en uitnodigen bij 
belangrijke zaken. Ik zal de mensen 
van het INL heel graag nog regel-
matig terugzien. Want ik zal vooral 
het warme contact met hen missen. 
We hebben een uitgesproken band 
van sympathie opgebouwd. Die blijft 
wat mij betreft bestaan, óók na mijn 
voorzitterschap!”

INTERVIEW CAMILLE PAULUS

“Goed gevoel over de toekomst van het INL”

Ruim acht jaar was hij voorzit-
ter van het bestuur van het 
INL: Camille Paulus, gouver-

neur van de provincie Antwerpen. 
Per 1 mei 2008 treedt hij, vanwege 
het bereiken van de leeftijd van 65 
jaar, terug als gouverneur en legt hij 
ook het INL-voorzitterschap neer. Hij 
zal het voorzitterschap zeker missen, 
want hij heeft een warm hart voor 
het INL. “In 1993 volgde ik Andries 
Kinsbergen op als gouverneur. Hij 
kende mijn belangstelling voor taal 
en vroeg mij later of ik per 1 januari 
2000 ook zijn voorzitterschap van 
het INL wilde overnemen. Daar heb 
ik nooit spijt van gehad. Ik vond het 
bijzonder aangenaam om mij, samen 
met vooraanstaande taalkundigen, 
in taalkwesties te mogen verdie-
pen en daar met mijn bestuurlijke 
achtergrond en mijn netwerk als 
gouverneur aan te kunnen bijdragen. 
Het was vooral zo plezierig omdat 
we werkten in een sfeer van grote 
wederzijdse achting en vriendschap.”  
Hoe kijkt hij terug op zijn voorzit-
terschap? Wat waren hoogtepunten? 
Wat was er moeilijk? En wat zal hij 
het meest missen? 

Mooie herinneringen

 “Hoogtepunten? Ach ja, dat zijn 
er zoveel”, zegt Camille Paulus. “Ik 
bewaar bijvoorbeeld heel mooie her-
inneringen aan de grootse manifesta-
tie rond de voltooiing van het VMNW 
in juni 2000 in Brugge. Ik mocht daar 
het woord voeren en hoofdredacteur 
Pijnenburg het ereteken van Ridder 
in de Leopoldsorde opspelden. Een 
andere mijlpaal was de verschijning 
in drie kloeke delen van de Aanvul-
lingen bij het WNT. De belangrijkste 
ontwikkeling van de laatste jaren is 
natuurlijk wel het online brengen van 
de historische woordenboeken. Voor 
het WNT gebeurde dat in 2007 en 
dat heeft nu al ruim 50.000 geregi-
streerde gebruikers. Dat is niet gering. 
Ik voel mij ook erg betrokken bij de 
totstandkoming van het Etymologisch 
Woordenboek van het Nederlands, 
in 2005 door het INL overgenomen 
van de Kiliaanstichting. Eind vorig 
jaar mocht ik het derde deel van dat 
woordenboek in ontvangst nemen 
tijdens de Kiliaantentoonstelling in 
Antwerpen. En tenslotte noem ik de 
TST-Centrale. Daarmee is het INL 
een belangrijke nieuwe richting in-
geslagen.”  

Vertrouwen

 De gouverneur denkt ook met veel 
plezier terug aan de warme contacten 
met onder andere oud-INL-directeur 
Piet van Sterkenburg en penning-
meester Joost Kist: “Van Sterkenburgs 
afscheid in de Leidse Hooglandse kerk 
in 2007 was prachtig”. Tegelijkertijd 
heeft hij veel vertrouwen in het INL 
onder leiding van Jeannine Beeken, 
die hij al leerde kennen als project-
leider bij de totstandkoming van het 
nieuwe Groene Boekje. Paulus: “Het 
is voor haar een uitdaging om een 
‘monument’ als Piet van Sterkenburg 
op te volgen, maar aan de manier 
waarop zij bezig is, zie ik dat het 
goed gaat.”  

Evergreen

 Over de vraag wat er lastig was 
tijdens zijn voorzitterschap hoeft Ca-
mille Paulus niet lang na te denken: 
“Dat waren de onderhandelingen 
met de universiteit Leiden over de 
inbedding van het INL. Deze kwes-
tie heeft zich jaren voortgesleept, 
zonder dat wij een doorbraak konden 
bereiken, ondanks alle tijd en energie 
die we erin staken. Het was op het 
laatst een echte ‘evergreen’ die op 
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zelfstandig naamwoord. Voor een aantal woorden met 
meer betekenissen werden uiteraard ook meer definities en 
semagrammen vervaardigd. Een vijftigtal woorden uit de 
geselecteerde 741 is volledig bewerkt. Daarnaast heeft de 
redactie  tal van andere werkzaamheden verricht, onder 
andere de volledige bewerking van 193 neologismen.

Het ANW-corpus

 Voor de plaatsing van het ANW-corpus op internet zijn 
in juni en juli diverse medewerkers ingeschakeld bij het 
testen van het corpus in verschillende browsers. Hun be-
vindingen zijn door de afdeling Automatisering verwerkt. 
Volgens de huidige stand van zaken zal het corpus in het 
voorjaar van 2008 op het web voor iedereen beschikbaar 
komen.

En verder...

• Zorgde de afdeling Automatisering ook dit jaar weer 
voor verschillende aanpassingen en verbeteringen in 
het redactionele bewerkingsformulier en het lexicogra-
fische werkstation.

• Vond op 13 september een vergadering plaats met de 
ANW-begeleidingscommissie.

Inleiding

Het ANW is een wetenschappelijk, elektronisch woor-
denboek van het eigentijds 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 lexicogra-
fische database moet het enerzijds zelf antwoord kunnen 
geven op vragen van uiteenlopende gebruikersgroepen 
(van leek tot taalkundige), anderzijds de basis vormen 
voor de realisering van nieuwe lexicografische producten 
en voor de verbetering van bestaande woordenboeken.

Werkzaamheden

Lexicologisch medewerkers

 Aan het begin van het jaar zijn voor ongeveer 60.000 
woorden met een frequentie van 15 of meer in het ANW-
corpus de data uit het Groene Boekje voor de categorieën 
spelling en woordsoort automatisch ingevoerd. Daarna 
begonnen de lexicologisch medewerkers met de controle, 
correctie en aanvulling daarvan. Voor 10.000 woorden die 
niet in het Groene Boekje staan, werden de gegevens via 
andere bronnen opgespoord en ingevuld. Deze omvang-
rijke onderneming zal in de loop van 2008 afgerond zijn. 

Voor ongeveer 18.000 ongelede woorden zijn de defi-
nities uit het WNT en Van Dale Groot woordenboek van 
hedendaags Nederlands (GWHN) opgespoord en in een 
document vastgelegd. Dit werk was eind april afgerond. 
Via het werkstation en het bewerkingsformulier kan de 
redactie toegang krijgen tot deze definities, die bij de 
bewerking een ondersteunende functie vervullen. 

De analyse van de lemmalijsten van woorden met een 
frequentie van 10 en minder in het ANW-corpus heeft 
weliswaar niet de hoogste prioriteit op korte termijn, maar 
is toch in wat bescheidener mate ononderbroken voortge-
zet. Doel van de analyse is dat de lemmalijsten gezuiverd 
worden van ongerechtigheden en van woorden die niet in 
het woordenboek moeten worden opgenomen.

Aan het Pluscorpus werd verder gebouwd. In 2007 werden 
er 1.191.144 afzonderlijke woordvormen (‘tokens’) aan 
toegevoegd. In februari 2008 zal het Pluscorpus voltooid 
zijn en het zal dan bijna 18 miljoen tokens bevatten.

Neologismen...
In 2007 zijn er 1141 neologismen opgetekend in een 
tekstbestand van 419.301 tokens. Het totaal van de 
neologismen die we sinds 2000 verzamelen, komt 
daarmee op 18.000 neologismen. Het Neologismen-
corpus, waarin de teksten met neologismen zijn 
ondergebracht, bestaat nu uit bijna 7 miljoen tokens. 
De neologismen die we tot en met 2006 hebben ver-
zameld, zijn online via de TST-Centrale voor iedereen 
toegankelijk.

In november is een begin gemaakt met de behandeling 
van de module ‘Woordfamilie’, i.c. de samenstellingen 
met het trefwoord als rechterlid. Onderzocht wordt welke 
samenstellingen wel en welke niet automatisch ingevoerd 
kunnen worden. Die laatste worden dan ‘handmatig’ 
ingevoerd.

Redactie

 De redactie maakte definities en semagrammen voor 
741 woorden uit verschillende  betekenisklassen van het 

HOOFDSTUK 3
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Bloot slaat dood: de opkomst en ondergang 
van naaktfitness

Sportschoolhouder Patrick de Man uit het Gelderse He-
teren kwam op een lumineus idee. In zijn sportschool 

Fitworld opende hij een ruimte waar mensen op zondag 
naakt konden fitnessen, onder de naam Nudifit. Met het 
fenomeen deed ook het woord naaktfitness zijn intrede, 
met in zijn kielzog woorden als naaktfitnessschool, naakt-
fitnessdag, naaktfitnessprogramma en naaktfitnessen. Het 
naaktfitness leek een gat in de markt. Er meldden zich 
rond de 60 nudisten die wel in hun blootje wilden komen 
sporten. Vervolgens stortte de gehele wereldpers zich op 
het verschijnsel, op de voet gevolgd door op sensatie 
beluste websites, bloggers en cartoonisten. Het gevolg was 
dat sinds 4 maart 2007, de dag waarop de eerste ‘Naked 
Sunday’ plaatsvond, het woord naaktfiness een steeds 
groter wordende frequentie kende. Er was één probleem: 
de dames bleven weg, ondanks allerlei genomen privacy-
maatregelen. Op 22 mei 2007 berichtte het ANP dat het 
alweer voorbij was met het blootfitnessen in de Betuwe. 
Sportschoolhouder De Man had zijn bedrijf verkocht en de 
nieuwe eigenaar vond naaktfitness niet in zijn beleidsplan 
passen. Toch zegt De Man dat het hele avontuur niet is te-
gengevallen: “Ik ga nu als bedrijfsleider in een bodybuil-
dingcentrum werken en ik hoop daar ook zoiets van de 
grond te kunnen tillen. Dat bestaat ook nog nergens ter 
wereld.” Hoe dat gaat heten, is de vraag. Zeker is dat de 
aandacht voor naaktfitness gekelderd is en vast staat ook 
dat het woord nooit een woordenboek van het algemene 
Nederlands zal halen.

Bronnen: http://www.planet.nl, 27 februari 2007; http://
www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/), 27 februari 2007; Algemeen 
Dagblad, 27 februari 2007; Gazet van Antwerpen, 28 febru-
ari; ANP, 22 mei 2007; De Telegraaf, 22 mei 2007.

Cartoon: http://toosenhenk.nl, op: 
http://anflix.web-log.nl/anflix/fun/index.html

Neologismen in de schijnwerper

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 grandslag liggen aan de woordenboeken die het 
INL maakt. Het INL zet ieder jaar in het jaarverslag twee 
neologismen in de schijnwerper. Daarbij is over het 
algemeen niet te voorspellen of deze neologismen een 
plekje in het ANW zullen veroveren. In 2007 maakten 
we onder andere kennis met knieslot en met naaktfit-
ness. 

Knieslot voor vluchtgevaarlijke tbs’ers

De neologismen die in 2007 door ANW’ers het vaakst 
opgetekend werden, zijn, op de eerste plaats, lokhomo 

en weigerambtenaar, gevolgd door ex aequo op de tweede 
plaats comazuipen, knieslot, reltoerist, slurptaks, wilfen 
en wilfer. Allemaal nieuwe woorden? Ja, behalve knieslot. 
Met het knieslot wordt een apparaat bedoeld dat bestaat 
uit een beugel die om de knie wordt vastgemaakt en die 
op afstand geactiveerd kan worden waardoor de drager 
daarvan het verder lopen onmogelijk wordt gemaakt. Het 
is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat tbs’ers met 
proefverlof aan hun begeleiders ontsnappen. Dat was 
nodig omdat de voorheen gebruikte broekstok eenvoudig 
door een handige tbs’er onklaar kon worden gemaakt. In 
de Tweede Kamer hadden sommige volksvertegenwoordi-
gers aangedrongen op invoering van het stroomslot, maar 
dat idee werd als te onethisch verworpen.
 Je zou zeggen dat we met een fonkelnieuw woord te 
maken hebben, maar nader onderzoek leert dat het woord 
al een sluimerend bestaan kende in het Nederlands. Zo 
kennen we knieslot al langer als een onderdeel van een 
onderbeenprothese. En op een forum van een motorsite 
meldde iemand al in oktober 2004: “Ik gebruik twee 
sloten, achter een schijfremslot en voor een knieslot en 
die maak ik vast aan een vast object.” Knieslot als wapen 
in de strijd tegen tbs’ers die de benen willen nemen, is dus 
geen nieuw woord, maar een nieuwe betekenis van een al 
bestaand woord. Ook nieuwe betekenissen van bestaande 
woorden vallen onder de term neologisme. 

Bronnen: Radio 2, 20 februari 2007; De Telegraaf, 20 febru-
ari 2007; Elsevier, 20 februari 2007; Het Parool, 20 februari 
2007; de Volkskrant, 21 februari 2007; Haarlems Dagblad, 21 
februari 2007; BN/De Stem, 21 februari 2007; http://www.
bikenet.nl, 20 oktober 2004.

Foto: www.telegraaf.nl/binnenland, 20 februari 2007

SAMEN STERKER
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Corpuscomponent GTB

 Het oorspronkelijke idee was om uitsluitend een geba-
lanceerd corpus van het Nederlands van de zesde eeuw tot 
heden te maken en te integreren met de woordenboeken-
component van de GTB. Dat idee is definitief losgelaten. 
Uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen dat de bouw van 
een dergelijk corpus niet kan zonder samenwerking met 
partijen die volop digitaliseren. Deze partijen hebben meer 
materiaal dan in het GTB-corpus ooit zal worden opgeno-
men, en een aantal daarvan heeft het INL benaderd voor 
een betere ontsluiting van hun materiaal. Daarom werken 
we nu aan integratie van corpusmateriaal en woorden-
boeken op twee niveaus: integratie met een INL-corpus en 
integratie met digitaal materiaal buiten het INL.
 De werkzaamheden ten behoeve van de corpuscompo-
nent van de GTB hebben zich met name geconcentreerd 
rond twee pilots in samenwerking met de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag. De eerste pilot betrof het webar-
chief van de KB, de tweede hun ‘Roaring Twenties’-kran-
tencorpus. 

Web als corpus

 De Taalbank is op zoek naar nieuwe manieren om te 
voldoen aan de behoefte aan steeds grotere hoeveelheden 
taaldata. Een van de richtingen waarin gedacht wordt is 
het zogenaamde ‘Web als corpus’. Dit is ook van belang 
voor het ANW, in het bijzonder voor het opsporen van 
neologismen.
 De Koninklijke Bibliotheek is gestart met een onder-
zoeksproject voor het archiveren van Nederlandse websi-
tes. Het doel van het project is het ontwikkelen van een 
methode om Nederlandse websites te archiveren en voor 
altijd toegankelijk te houden. Het elektronische depot (e-
Depot) van de KB vormt de basis voor deze ontwikkeling. 
Op 27 april was er een expertmeeting van KB en INL, om 
te kijken naar de mogelijkheden tot een samenwerking die 
kan leiden tot taalkundige ontsluiting van het Nederland-

se web. KB en INL wilden bij deze meeting experts van 
strategische partners bij elkaar brengen, internationaal 
vooraanstaande experts consulteren en een uitgebreider 
congres over dit onderwerp voorbereiden. 

Roaring Twenties...
De Koninklijke Bibliotheek onderzoekt mogelijkheden 
om de resultaten van het massadigitaliseringswerk 
(de projecten Databank Digitale Dagbladen en Sta-
ten-Generaal Digitaal) te verbeteren en geschikt te 
maken voor gebruik door diverse onderzoeksgroepen. 
Het INL heeft daartoe een pilotonderzoek uitgevoerd 
met het ‘Roaring Twenties’-krantencorpus. Doel van 
het onderzoek was de mogelijkheden te illustreren 
van het gebruik van lexicale data en meer corpus-
gebaseerde zoekmogelijkheden en presentatie van 
zoekresultaten.
Daarbij kwamen de volgende zaken aan de orde:

• bouw van een testversie van een periode-De Vries-Te 
Winkel-lexicon op basis van de WNT-ingangen;

• verbetering van het OCR-resultaat met behulp van 
lexicale data;

• corpus-gebaseerde retrieval en koppeling met WNT;
• Named Entity Recognition.

De pilot heeft in hoge mate bijgedragen aan de INL-
deelname aan IMPACT (zie verder) en het werkplan 
voor de onderdelen van dit project waaraan het INL 
zal deelnemen.

Er heeft op het INL al enig vooronderzoek plaatsgevonden 
naar het gebruik van het webarchief van de KB als cor-
pusmateriaal. De mogelijkheden van taalkundige retrieval 
zijn gedemonstreerd aan de hand van een prototype, dat 
gebouwd was met behulp van een aangepaste versie van 
de Lucene-zoeksoftware, om elementaire zoekmogelijkhe-

HOOFDSTUK 4

Taalbank: start GiGaNT-lexicon 

Inleiding

De afdeling Taalbank werkt aan een flexibel raadpleeg-
bare en manipuleerbare Geïntegreerde Taalbank van het 
Nederlands van de 5e-21e Eeuw (GTB). Deze Geïntegreer-
de Taalbank moet een onderzoeksinstrument worden voor 
de meest uiteenlopende aspecten van de Nederlandse taal 
en de cultuur die daarin door de eeuwen heen tot uitdruk-
king zijn gebracht.

Werkzaamheden 

Algemeen

 Het jaar 2007 stond voor de Taalbank in het teken van 
het naar buiten treden. Zo ging bijvoorbeeld de woor-
denboekapplicatie van de GTB online en ging de afdeling 
diverse samenwerkingsverbanden aan, onder andere in de 
vorm van pilots en subsidieaanvragen. 

Hoofdlijn in alle contacten met externe partijen was hun 
verzoek aan ons om bij te dragen aan een betere ontslui-
ting door lemmatisering, al dan niet in combinatie met 
PoS-tagging van hun digitale tekstmateriaal. Daarom is 
besloten om het GiGaNT-lexicon, ook in INL-breed ver-
band, tot speerpunt te maken voor de komende jaren (zie 
ook blz. 19).

Geïntegreerde Taalbank (GTB)

 Een substantieel deel van de activiteiten van de Taal-
bank was geconcentreerd rond het online zetten van de 
historische woordenboeken van het INL. Op 26 januari 
2007 is de GTB-woordenboekapplicatie de lucht in ge-
gaan, met als eerste module het Woordenboek der Neder-
landsche Taal (WNT). Op 14 mei volgde de release van 
het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW), samen 
met een nieuwe versie van het INL-woordenboekenfont. 

Een tweede release van het WNT volgde eind oktober. 
Daarnaast zijn er nog twee upgrades van de applicatie zelf 
geweest. 

Op het gebied van databewerking is in de eerste plaats 
gewerkt aan het Middelnederlands Woordenboek (MNW) 
dat naar verwachting in het najaar van 2008 als derde 
module in de GTB-woordenboekapplicatie komt. Daarbij 
is onder andere veel aandacht besteed aan het toekennen 
van een modern Nederlands equivalent aan de ca. 58.000 
hoofdingangen. Dit werk komt niet alleen ten goede aan 
de integratie van de woordenboeken in de GTB-woorden-
boekapplicatie: lemma en woordsoort vormen namelijk de 
belangrijkste kapstok van de informatie in het GiGaNT-
lexicon. Het heeft ook de nodige informatie opgeleverd 
voor het formuleren van lemmatiseerregels voor het 
lexicon.

Voor wat betreft het VMNW is er met name gewerkt aan 
het digitaliseren van de kaarten en de bijbehorende uitleg 
van de Atlas van Vroegmiddelnederlandse taalvarianten. 
De kaarten zullen aan de bijbehorende artikelen gelinkt 
worden. Verder is ook databewerking verricht voor de ge-
integreerde toegang tot de verschillende woordenboeken 
die online beschikbaar zijn gesteld. Ook deze werkzaam-
heden komen GiGaNT ten goede.

Voor het WNT is er gewerkt aan het isoleren van verbin-
dingen/collocaties in de artikelen. Dat moet resulteren in 
een extra zoekmogelijkheid in de eerstvolgende release 
van het WNT. Dit is uitgevoerd samen met de mensen van 
het iWNT (afdeling DHP). Door de aard van de aan het 
iWNT uit te voeren werkzaamheden, die in het teken van 
integratie staan en/of parallellen vertonen met hetgeen 
nog voor de overige woordenboeken moet gebeuren, zal 
het iWNT-project vanaf 1 januari 2008 onder de Taalbank 
vallen.
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En verder...

• Hebben de Taalbank en DHP met de Radboud Univer-
siteit Nijmegen meegewerkt aan een aanvraag in het 
kader van NWO-Middelgroot voor het maken van een 
corpus van het 15e- en 16e-eeuws Nederlands. Doel 
van dit project is het maken van een filologisch ver-
antwoord corpus van 15e- en 16e-eeuwse Nederlandse 
teksten, met taalkundige basisverrijking in de vorm 
van lemmatisering en woordsoorttagging, om lexicaal 
en taalkundig zoeken te vereenvoudigen. 

• Is de Taalbank naast de TST-Centrale namens het INL 
betrokken bij een aanvraag voor startsubsidie voor 
het opzetten van het FIDLR-project (Framework for 
the Interoperability of Dutch Language Resources). Dit 
project moet een elektronische infrastructuur opleveren 
voor de taalkundige onderzoeksgemeenschap in Neder-
land. 

• Werkt de Taalbank samen met de Fryske Akademy en 
zijn de mogelijkheden onderzocht voor samenwerking 
met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Let-
teren (DBNL) en het Huygens Instituut. 

• Vond op 2 februari 2007 de jaarlijkse vergadering met 
de GTB-begeleidingscommissies plaats.

den op PoS-tag en lemma te realiseren. Op basis van de 
ervaringen kunnen we stellen dat er een aantal aan-
dachtspunten voor verdere toepassing van dit materiaal 
zijn:
• cleaning: scheiding van de inhoud van de ‘boilerplate’-

HTML;
• betere PoS-tagging;
• ontdubbeling: detectie en verwijdering van bijna-iden-

tieke pagina’s.

Lexiconcomponent GTB: GiGaNT-lexicon

 In januari 2007 is de Taalbank gestart met het Gi-
GaNT-lexicon. GiGaNT (Groot Geïntegreerd Lexicon van 
de Nederlandse Taal) wordt een computationeel lexicon 
van het Nederlands van de zesde eeuw tot nu. Doel van 
het computationeel lexicon is om digitaal tekstmateriaal 
(INL-intern en -extern) toegankelijk te maken voor re-
trieval of voor verder taalkundig onderzoek, bijvoorbeeld 
door automatische PoS-tagging en lemmatisering, en om 
nieuw, mogelijk te bewerken woordenboekmateriaal op te 
sporen. Het lexicon zal de vorm hebben van een verzame-
ling woorden en woordgroepen (multiwordunits), inclusief 
named entities, in alle mogelijke spelling- en vorm-
varianten, gekoppeld aan een hedendaags Nederlands 
equivalent. Aan elke ingang van het lexicon zal relevante 
taalkundige informatie zoals woordsoort en morfologische 
analyse gekoppeld worden. Het lexicon wordt corpusgeba-
seerd, dat wil zeggen dat van alle woorden in het lexicon 
attestatie-informatie, frequentiegegevens, en lokalise-
rings- en dateringsinformatie zullen worden bijgehouden. 
Daarnaast zullen, waar mogelijk, vaktaallabels aan de 
ingangen worden gekoppeld. Al deze gegevens zijn nodig 
om GiGaNT efficiënt te kunnen toepassen voor de ontslui-
ting van een bepaald teksttype uit een bepaalde periode. 
Op termijn zal overigens ook semantische informatie aan 
het lexicon worden toegevoegd.

Het bouwen van een computationeel lexicon als GiGaNT 
impliceert het bouwen van een toolset voor zowel lexico-
nontwikkeling als lexicontoepassing. Een belangrijke 
uitdaging wordt het bouwen van tools voor de ontsluiting 
van historische taaldata, zeker voor wat betreft named 
entities, aangezien op dat gebied nog betrekkelijk weinig 
onderzoek is gedaan.

De werkzaamheden in 2007 waren gericht op de opzet 
van het GiGaNT-lexicon; zo zijn de uitgangspunten gefor-
muleerd en is een aanzet gegeven voor het ontwerp van 
het datamodel en de structuur van het lexicon. Ook is een 
eerste keuze gemaakt van de toe te voegen verrijking, is 
er gestart met de analyse van bestaande lexica voor op-
name van relevante types en categorieën uit deze bronnen 
in GiGaNT en is een begin gemaakt met databewerking, 
het opzetten van de databank en de werkomgeving en het 
uitwerken van de principes voor lemmatisering. Ook de 
PoS-tagset is aan de orde geweest. 

IMPACT

De KB heeft het INL gevraagd om mee te werken aan een 
Europese aanvraag in het kader van FP7-ICT-2007-1, met 
als titel: IMPACT (IMProved ACcess to Text). De Taal-
bank heeft het INL vertegenwoordigd en de aanvraag is 
gehonoreerd. Het project (ter grootte van ca. 16 miljoen 
euro) start per 1 januari 2008 en heeft een looptijd van 
4 jaar. Het betreft een ‘Integrated Project’ van een aantal 
bibliotheken, diverse onderzoeksinstellingen en twee 
commerciële partners. Het hoofddoel van IMPACT is de 
toegankelijkheid van historische documenten aanzienlijk 
te verbeteren, zodat ze, waar mogelijk, even toegankelijk 
zijn als moderne digitale documenten.
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“Natuurlijk was het vervolgens nog 
een lastige klus om alles juridisch 
goed in elkaar te zetten. Maar gaan-
deweg verliepen de gesprekken steeds 
gemakkelijker. Er was wederzijds 
vertrouwen en beide partijen zagen 
voordeel in de samenwerking. Dan 
kom je er uiteindelijk wel uit.”  

Zelfstandig en autonoom

 Dat bleek ook in de praktijk. In-
middels is de overeenkomst officieel 
ondertekend door minister Ronald 
Plasterk namens het Comité van 
Ministers van de Nederlandse Taal-
unie en door INL-voorzitter Camille 
Paulus. Kern van de overeenkomst is 
dat het INL een zelfstandige stichting 
blijft, die formeel het merendeel van 
haar activiteiten uitvoert in opdracht 
van en onder de koepel van de NTU. 
Ook de financiering van het INL 
loopt sinds 1 januari 2008 geheel via 
de NTU. Dat klinkt mooi, maar hoe 
zelfstandig is het INL daarmee nog? 
“Het INL is en blijft een autonome, 
zelfstandige stichting”, benadrukt 
Linde van den Bosch. “Wij treden 
niet in de wetenschappelijke verant-
woordelijkheid van het INL. Maar 
we zijn wél met elkaar verbonden 

in de zin dat de activiteiten van het 
INL moeten passen binnen het beleid 
van de NTU. We hebben expliciete 
en transparante afspraken gemaakt 
over hoe we aan elkaar rapporteren.” 
Het is zeker niet zo dat het INL vanaf 
nu financieel een streepje voor heeft 
vergeleken bij andere organisaties 
waarvan de NTU regelmatig projecten 
financiert. Van den Bosch: “We gaan 
nu niet ineens klakkeloos projecten 
bij het INL onderbrengen. Projecten 
moeten blijven passen in de missie en 
taakstelling van het INL, net zoals dat 
bij andere partijen het geval is. In dat 
opzicht verandert er niets.”

Elkaar versterken

 Volgens Van den Bosch zullen de 
medewerkers van het INL en de NTU 
in hun dagelijks werk regelmatig 
te maken krijgen met de praktische 
gevolgen van de samenwerkings-
overeenkomst. “Natuurlijk gaat een 
groot deel van het werk gewoon door. 
Eind 2008 moet het Oudnederlands 
Woordenboek worden opgeleverd, 
terwijl daarnaast de afdelingen ANW 
en Taalbank ook doorwerken aan hun 
producten. Maar er zijn nu bijvoor-
beeld aparte nieuwsbrieven van de 

TST-Centrale en van de NTU. Ik kan 
me voorstellen dat je die gaat samen-
voegen. We zullen onze externe com-
municatie meer op elkaar afstemmen 
en meer samen naar buiten treden. 
Dat is alleen maar positief, want zo 
kun je elkaar helpen en treed je ver-
sterkt naar buiten. Maar daar moeten 
we allemaal natuurlijk eerst nog even 
aan wennen.” Hoe ziet Linde van 
den Bosch de toekomst van het INL? 
“Ik ben heel blij dat we door onze 
samenwerking een goede, stevige 
basis hebben voor de TST-Centrale”, 
zegt zij. “Uit gebruikersonderzoek 
blijkt dat men dat ene loket voor 
zoveel mogelijk verschillende digitale 
taalmaterialen zeer waardeert. Het 
klimaat is rijp voor verdere ontwik-
keling van de TST-Centrale. Voor 
het INL liggen daar grote kansen, 
bijvoorbeeld door samenwerking met 
andere organisaties. Maar daarbij 
mag het INL niet het eigen specia-
lisme – de lexicologie - uit het oog 
verliezen. Daar is het INL groot mee 
geworden en ook de lexicologie blijft 
van wezenlijk belang voor het Neder-
landse taalgebied.”

INTERVIEW LINDE VAN DEN BOSCH

INL en NTU winnen beide bij samenwerkingsovereenkomst

Het Instituut voor Nederland-
se Lexicologie (INL) en de 
Nederlandse Taalunie (NTU) 

werkten in 2007 met succes aan een 
samenwerkingsovereenkomst die per 
1 januari 2008 van kracht is gewor-
den. Beide organisaties worden daar 
beter van, vindt Linde van den Bosch, 
algemeen secretaris van de NTU. “De 
overeenkomst biedt het INL zekerheid 
en continuïteit”, zegt zij. “Zo is de 
toekomst van de Centrale voor Taal- 
en Spraaktechnologie (TST-Centrale) 
erdoor gewaarborgd. Voor de NTU is 
de formele samenwerking met het INL 
van belang omdat we daardoor nog 
beter inhoud kunnen geven aan ons 
motto ’Nederlands zonder drempels’. 
Door onze krachten te bundelen 
kunnen we de toegankelijkheid van 
taalproducten verder vergroten. Dat 
maakt dat de taalgebruiker de échte 
winnaar is.” Het opstellen van de 
samenwerkingsovereenkomst kostte 
veel tijd en energie. Maar het weder-
zijdse vertrouwen was groot en de 
sfeer constructief. “Ik ben trots op het 
uiteindelijke resultaat”, zegt Linde 
van den Bosch.  

Droom waarmaken

 Haar hart ligt bij de combinatie 
van taal en onderwijs. Daarom voelt 
Linde van den Bosch zich helemaal 
thuis bij de NTU, waar zij sinds 2004 
aan het roer staat. Ze vindt het leuk 
om leiding te geven, maar haar echte 
interesse gaat uit naar de inhoud van 
het werk. “Je moet mij geen directeur 
van een boterfabriek maken”, lacht 
zij. De belangrijkste doelstelling die 
zij met de NTU wil bereiken is dat 
iedereen de Nederlandse taal op alle 
domeinen en in alle contexten kan 
gebruiken. De TST-Centrale – in 2004 
door de NTU ondergebracht bij het 
INL - speelt een belangrijke rol in het 
dichterbij brengen van die doelstel-
ling. “De digitalisering maakt de 
mogelijkheden voor ontsluiting van 
taal- en spraakproducten oneindig 
veel groter. Die mogelijkheden moe-
ten we optimaal benutten. Dat is een 
droom die INL en NTU samen willen 
waarmaken”, zegt Linde van den 
Bosch. “Taal- en spraaktoepassingen 
kunnen drempels slechten. Ze kunnen 
helpen bij het leren van het Neder-
lands als tweede taal, ze kunnen 
geschreven taal omzetten in spraak 
(hetgeen slechtzienden kan helpen) 

en omgekeerd (hetgeen slechtho-
renden kan helpen) en ze kunnen 
bijvoorbeeld ingezet worden om het 
mogelijk te maken dat ouderen langer 
thuis blijven wonen.”
  

Vertrouwen en voordeel

 Het INL en de NTU werkten al 
langer samen. Waarom dan nu een 
officiële samenwerkingsovereen-
komst? Linde van den Bosch: “Het 
INL kampte al jaren met problemen 
rond de inbedding van het instituut 
en voerde daarover talrijke gesprek-
ken met het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen en de 
Universiteit Leiden. Gaandeweg is 
het idee ontstaan dat de NTU een rol 
zou kunnen spelen als ‘koepelorga-
nisatie’ van het INL. De al bestaande 
samenwerking zou dan een ander 
karakter krijgen en formeel worden 
vastgelegd.” Begin 2007 startten de 
besprekingen tussen INL en NTU over 
een nieuwe vorm van samenwerken. 
Alle voor- en nadelen werden op een 
rij gezet en de toekomstige potenties 
van samenwerking werden geïnven-
tariseerd. “Toen zagen we al snel dat 
samenwerking voor beide partijen 
zinvol kon zijn”, zegt Van den Bosch. 
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van de conversie was niet alleen het onafhankelijker 
maken van OMBI van de woordenboekdata, maar ook 
het voor taaltechnologische activiteiten beschikbaar 
maken: OMBI is gericht op het maken van (papieren) 
woordenboeken, maar de bilinguale data zijn mogelijk 
ook zeer interessant voor taaltechnologen.

• Uitloop CGN-restgeldproject: begin 2006 bleken er 
restgelden te zijn die NWO aan het CGN wilde verbin-
den. Voor de besteding van deze gelden werd een plan 
met de volgende prioriteiten opgesteld:

 - Corex (de corpusexploitatiesoftware), WP1
 - onderwijs en voorlichting, WP2
 - documentatie in het Engels, WP3
 - e-Lex, WP4
 - de CGN-tagger-lemmatiser online, WP5

De werkpakketten 3 t/m 5 werden in 2006 afgerond. Aan 
Corex en een CGN-webcursus werd in 2007 nog doorge-
werkt. Binnen WP2 werd een webcursus voor het CGN 
opgezet. Deze kwam in 2007 online en zal als basis dienen 
voor webcursussen voor alle materialen die de TST-Cen-
trale beheert, voor zover dat mogelijk en/of wenselijk is.

Online beschikbaarstelling

 De belangrijkste activiteit van de TST-Centrale is het 
aan gebruikers beschikbaar stellen van de materialen die 
de centrale in beheer heeft genomen. De TST-Centrale 
houdt de licentieadministratie bij en stelt de materialen 
online en offline beschikbaar.
 Via de website van de TST-Centrale kunnen licenties 
voor het online gebruik van diverse materialen worden 
afgesloten, waarna de materialen online geraadpleegd 
kunnen worden. Deze dienst heet ‘Mijn TSTC’. Na een 
voorzichtige start in 2005 en flinke groei in 2006 werd 
2007 een topjaar. De grootste publiekstrekker binnen deze 
dienst was het Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Eén login voor talloze taalmaterialen
De TST-Centrale werkte ook in het laatste jaar van 
het Europese project DAM-LR (Distributed Acces Ma-
nagement for Language Resources) nauw samen met 
deze projectgroep. DAM-LR zet een infrastructuur 
op voor online gebruik van taalmaterialen, waar-
bij geografisch gedistribueerde materialen virtueel 
gekoppeld worden: gebruikers krijgen één login, 
waarmee ze, mits ze de juiste toegangsrechten heb-
ben, uniforme toegang krijgen tot materialen waar-
voor eerder meerdere logins op verschillende portals 
nodig waren. In 2007 werd de INL-portal (vanuit de 
productiestraat van de TST-Centrale) uitgebreid met 
nieuwe materialen en verbeterde metadata. Verder 
werd er in 2007 vooral gewerkt aan het uitgebreid 
testen van de technologieën, portal(s) en workflows.

Offline licenties

 De producten waarvoor gebruikers in 2007 een offline 
(papieren) licentie afsloten, vallen in twee categorieën 
onder te verdelen: online producten en offline (gedistribu-
eerde) producten. In de eerste categorie vallen de miljoen-
woordencorpora en het PAROLE-corpus, waarvoor ook 
in 2007 weer een flink aantal licenties werd afgesloten. 
In de tweede categorie bevinden zich materialen als het 
CGN, RBN, RBBN en e-Lex. Sinds de invoering van het 
(nul)prijsbeleid1 eind 2007 is een “grote toeloop” op het 
complete CGN te zien: in plaats van een enkele licentie per 
jaar werd er bijna wekelijks een compleet CGN geleverd. 

1 Eind 2007 ging de TST-Centrale over op een nieuw prijsbeleid. 
Voor niet-commercieel gebruik van materialen wordt niet langer een 
vergoeding gevraagd. Commercieel gebruik is mogelijk tegen een 
marktconforme prijs.

HOOFDSTUK 5

TST-Centrale: aantal gebruikers groeit 

Inleiding

De TST-Centrale (TSTC) is in juni 2004 op initiatief van 
de Taalunie opgericht. De TSTC wordt door de Taalunie 

gefinancierd en heeft als doel het stimuleren van hergebruik 
van digitale taalmaterialen die met (Vlaams en Nederlands) 
overheidsgeld tot stand zijn gekomen De TSTC-medewerkers 
proberen dat te bereiken door die taalmaterialen onder hun 
hoede te nemen, te onderhouden en te distribueren en ge-
bruikers van informatie en services te voorzien. Bovendien 
proberen ze op alle mogelijke manieren de materialen onder 
de aandacht van gebruikers te brengen door het geven van 
voorlichting en workshops, het houden van bijeenkomsten 
en TSTC-(thema)dagen en het onderhouden van een website 
met een productapplicatie, een prijslijst, productsheets, 
een overzicht van mogelijke licenties en overeenkomsten 
en de mogelijkheid om online in producten te browsen en 
te zoeken. Ook in het derde jaar van het project weet een 
groeiend aantal gebruikers, bedrijven en instituten, zowel in 
binnen- als buitenland, de TST-Centrale en zijn producten 
en diensten te vinden.

Werkzaamheden

Acquisitie en beheer

 Na een voorzichtige start in 2004 groeide de product-
catalogus van de TST-Centrale in 2005 en 2006 significant. 
2007 had het jaar van STEVIN-resultaten moeten worden, 
maar helaas werd geen enkel project van de eerste ronde 
formeel afgerond. Wel zijn de eerste resultaten overgedra-
gen aan de TST-Centrale, zodat alvast kennis kon worden 
opgebouwd. Toch breidde de catalogus van de TST-Centrale 
zich ook zonder STEVIN verder uit. Zo werd er gewerkt aan 
het in beheer nemen van de Modern Grammar of Dutch en 
gaf D-kwadraat aan hun (eind)resultaten via de TST-Cen-
trale beschikbaar te willen stellen. Met deze beide projecten 
werd samengewerkt aan inbeheername van de resultaten.  

 Net als het IFA-spraakcorpus in 2006 werd in 2007 het 
IFA-videocorpus in beheer genomen. Beide corpora zijn 
via een opensourcelicentie beschikbaar bij de leverancier 
en de TST-Centrale. Naast de data heeft de TST-Centrale 
ook, net als bij het CGN, sprekerformulieren gearchiveerd.
 Begin 2007 nam de TST-Centrale het beheer van en 
de servicedesk voor het iWNT over van de Taalbank. Ge-
durende 2007 werden in samenwerking met de Taalbank 
enkele updates van dit online woordenboek gerealiseerd. 
Voor het ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek) werd 
gewerkt aan het online brengen van het ANW-corpus via 
een webapplicatie. Ook hiervoor zal de TST-Centrale een 
servicedesk inrichten. Verder werd aan het functioneel 
ontwerp van het (online) ANW-woordenboek meegewerkt, 
zodat het resultaat snel en efficiënt door de TST-Centrale 
in beheer kan worden genomen. Tenslotte heeft de TST-
Centrale in 2007 het beheer, de distributie en de dienst-
verlening voor het PAROLE Distributable Corpus op zich 
genomen.

Onderhoud

 De materialen die door de TST-Centrale in beheer zijn 
genomen, worden zo goed mogelijk onderhouden: bugs 
in de data en/of software worden geïnventariseerd en zo 
mogelijk en/of desgewenst verholpen. Ook wordt er steeds 
onderzocht of de documentatie correct en actueel is. In 
2007 werd op het gebied van onderhoud onder andere 
gewerkt aan:

• Conversie van OMBI-data: OMBI (Omkeerbare Bilin-
guale Bestanden) is een editor voor het maken van 
bilinguale – lexicografische – bestanden. Voor de com-
missie ALVV (Adviescommissie Lexicologische Vertaal-
voorzieningen) werd in 2007 gewerkt aan de conversie 
van diverse in OMBI gecreëerde bilinguale lexica. Doel 
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Serviceverlening

 Het hoofddoel van de TST-Centrale is het stimuleren 
van hergebruik van materialen. Na beschikbaarstelling 
van materialen is het actief leveren van support en andere 
services voor de materialen een belangrijk onderdeel van 
de dagelijkse werkzaamheden van de TSTC’ers: zonder 
goede support haken gebruikers die tegen problemen aan-
lopen af. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten 
van de serviceverlening door de TSTC’ers in 2007 nader 
besproken.
• Begin 2007 heeft de TST-Centrale, in samenwerking 

met Automatisering, een servicedesk in het leven 
geroepen. Dat gebeurde vooral naar aanleiding van het 
in productie nemen van het iWNT. Het iWNT is zeer 
in trek is bij het algemene publiek, en we verwachtten 
dus een enorm aantal e-mails van eindgebruikers. We 
kregen in 2007 bijna 1400 e-mails van eindgebruikers 
binnen. In het begin ging het daarbij vooral om tech-
nische vragen, daarna bevatten de e-mails juist meer 
inhoudelijke vragen en opmerkingen. 

• Al in 2006 steeg het aantal vragen naar frequentielijs-
ten fl ink, mogelijk mede veroorzaakt door het begin 
2006 ingevoerde basisexamen inburgering. In 2007 
heeft de TST-Centrale gewerkt aan het samenstel-
len van frequentielijsten voor alle corpora die bij de 
TST-Centrale in beheer zijn. Van ieder corpus werden 
de 5000 meest frequente woorden opgenomen. Het 
pakketje frequentielijsten is gratis downloadbaar van 
de website van de TST-Centrale.

En verder...

• Werd ook in 2007 alle opgebouwde kennis over mate-
rialen opgeslagen in de kenniswiki van de TST-Cen-
trale. Vanuit deze informatie werd voor ieder materiaal 
een intern kennisdocument en een productsheet voor 
pr-doeleinden samengesteld. De wiki en de kennis-
documenten vormen de basis voor het beantwoorden 
van vragen, het ondersteunen van onderhoudswerk-
zaamheden, etc. 

• Werd de website van de TST-Centrale in 2007 continu 
geactualiseerd. Bezoekers van de website van het INL, 
de TST-Centrale en/of het WNT gaven aan het soms 
lastig te vinden dat er geen uniforme huisstijl voor 
deze websites lijkt te zijn. Ook is de huidige website 
van het INL opgezet met de professionele – weten-
schappelijke – taalgebruiker in het achterhoofd. Onder 
andere om die redenen werd in 2007 onder leiding van 
de TST-Centrale gestart met de bouw van een nieuwe 
website, waarin INL en TST-Centrale worden samen-
gevoegd.  

• Bracht de TST-Centrale een aantal nieuwsbrieven uit 
en werden twee themadagen verzorgd. 

Succesvolle productsheets
De nieuwe productsheets van de TST-Centrale zijn 
een succes: gebruikers geven aan deze beknopte 
informatie per product erg op prijs te stellen. Steeds 
als er nieuwe materialen in de TST-Centrale worden 
opgenomen, zullen nieuwe productsheets worden 
aangemaakt. Bestaande productsheets worden perio-
diek geactualiseerd, bijvoorbeeld na de verhuizing 
van de INL-dependance naar de UA-stadscampus in 
Antwerpen en de invoering van het nieuwe prijs-
beleid zijn alle productsheets aangepast.
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Spelling: van belang voor jong en oud

Inleiding

In het najaar van 2005 lag de eerste oplage van het ver-
nieuwde Groene Boekje in de winkels. Dat betekende het 

einde van het langjarige INL-project Herziening Woorden-
lijst Nederlandse Taal. Sindsdien verricht een aantal me-
dewerkers van het INL werkzaamheden op het gebied van 
spelling die voortvloeien uit de verschijning van het boekje. 

Werkzaamheden

Derde druk

 Vanaf april 2007 werd de derde druk van het Groene 
Boekje voorbereid, in nauwe samenwerking en in overleg 
met Sdu Uitgevers en de NTU. Naar aanleiding daarvan 
werden ook de website woordenlijst.org en de erratalijst 
geüpdatet. De derde druk is in juni 2007 op de markt 
gebracht.

Spelspiek: spelling voor jongeren
In 2007 werd Spelspiek ontwikkeld, een nieuwe 
dienst om de nieuwe spelling beter bekend te maken 
onder jongeren. Het INL leidt dit project dat, gefi nan-
cierd door STEVIN, samen met verschillende partners 
wordt opgezet en uitgevoerd. Spelspiek maakt het 
mogelijk drie populaire communicatiemiddelen 
(Windows Live Messenger, sms en internet) te gebrui-
ken als spellinghulp. Tussen begin juli 2007 en eind 
december 2007 werd van in totaal 23.426 woorden 
de juiste spelling gevraagd via Spelspiek. 

Keurmerk Spelling

 Gedurende 2007 hebben in totaal 5 verschillende 
partijen hun materiaal geüpload in het kader van de 

Keurmerkprocedure. Het ging om Van Dale (3x), TST-
Centrale (18x), Het Spectrum (3x), Open Offi ce (5x) en 
Taalband (13x). Alle controles zijn succesvol afgewerkt en 
de verschillende producten hebben een Keurmerk Spelling 
ontvangen. Het aantal trefwoorden in de GB-databank 
is ondertussen gestegen van de oorspronkelijke 190.000 
naar bijna 200.000. 

En verder...

• Kwamen ook in 2007 nog regelmatig vragen bin-
nen via e-mail, enerzijds op woordenlijst@taalunie.
org, anderzijds op groeneboekje@inl.nl. De inbox van 
woordenlijst@taalunie.org werd vanaf 01/04/2007 ge-
sloten. De vragen die werden gesteld hadden te maken 
met spelling, het Groene Boekje, de website woorden-
lijst.org enz. Al deze mails werden zo snel en accuraat 
mogelijk beantwoord. Enkele mensen stuurden ons in 
2007 nog reacties op het Groene Boekje en de spelling-
aanpassingen via de post, in een traditionele brief.

• Kwamen daarnaast ook nog steeds vragen, opmer-
kingen en suggesties binnen van ‘professionelen’: de 
leden van de Werkgroep Spelling, de medewerkers van 
Van Dale, Sdu, NTU, de Taaltelefoon enz. Deze laatste 
stuurden ook geregeld taaladviezen door ter goedkeu-
ring, die werden nagekeken en eventueel verbeterd 
en/of becommentarieerd. De adviezen werden dan 
achteraf op de website taaladvies.net geplaatst, waar ze 
door iedereen geraadpleegd kunnen worden.

• Werden van alle vermelde werkzaamheden uitgebreide 
en gedetailleerde logboeken bijgehouden. Op die ma-
nier worden alle gegevens effi ciënt bewaard en kunnen 
ze in de toekomst gemakkelijk worden gebruikt.

• Hebben de overblijvende leden van de Werkgroep Spel-
ling in 2007 twee verkennende gesprekken gehad over 
de strategie en visie van de komende jaren.
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HOOFDSTUK 7

Automatisering: dienstverlening op een hoger plan

Inleiding

Ook in 2007 voerde de afdeling Automatisering weer de 
vertrouwde werkzaamheden uit: bewerking van data, 

ontwikkeling en beheer van applicaties, opbouw en on-
derhoud van het servicepark en kantoorautomatisering. In 
2007 zijn op tal van terreinen voorbereidingen getroffen 
om de dienstverlening op een hoger niveau te brengen en 
de continuïteit ervan te waarborgen. Daarbij zijn de no-
dige stappen gezet, waarop in 2008 wordt voortgebouwd. 

Werkzaamheden

In april werden de computerlinguïsten organisatorisch 
ondergebracht bij Automatisering. Dit ging gepaard met 
een aanpassing van de huisvesting. De afdeling werd op 
één plek geconcentreerd. Drie externe krachten hebben op 
verschillende momenten ondersteuning geboden aan de 
computerlinguïsten en de systeem- en netwerkbeheerders.

Aan Centric IT Solutions werd gevraagd de afdeling 
aan een audit te onderwerpen. Dat leverde verschillende 
verbeterpunten op. Een vervolgopdracht was het opstellen 
van een technische architectuur voor de jaren 2008-
2010, met bijbehorende begroting. In 2007 werden enkele 
nieuwe servers aangeschaft, maar investeringen werden 
zoveel mogelijk uitgesteld in afwachting van de invoering 
van de nieuwe architectuur in 2008. Wel werd de bevei-
liging op een hoger plan gebracht door reorganisatie van 
de netwerksegmenten.

De afdeling ondersteunt zowel projecten als het beheer 
van opgeleverde, interne en externe producten. Daarom 
kregen de computerlinguïsten en de systeem- en netwerk-
beheerders opleiding op het gebied van beheersprocessen 
(ITIL). Op alle fronten werd gewerkt aan documentatie, 

procedures en werkvoorschriften. De door de afdeling 
beheerde hard- en software werd administratief gekop-
peld aan de financiële administratie. Tegelijkertijd werd 
software geselecteerd en aangeschaft voor de registratie 
van incidenten (bugs, storingen, verzoeken enzovoorts). 
Deze software biedt ook de mogelijkheid de documentatie 
en kennis centraal op te slaan.

En verder...

• Werd uitvoerig stilgestaan bij de aanpak van de onder-
steuning van projecten. Het functioneel en technisch 
ontwerp werden uitdrukkelijk benoemd, evenals de 
planning en de tussentijdse en eindresultaten.

• Werden verschillende testomgevingen ingericht. 
Hiermee kan onder meer worden vastgesteld of alle ap-
plicaties nog naar behoren werken na het verschijnen 
van bijvoorbeeld een nieuwe versie van een browser.

• Werd het gebruik van Filemaker voor het online ont-
sluiten van producten geëvalueerd. Besloten werd de 
applicatie te vervangen door maatwerk, dat begin 2008 
in productie zal worden genomen. Daarnaast werd in 
meer algemene zin vooronderzoek verricht naar user 
interfaces voor het muteren van data. 

BIJLAGE 1

De mensen van het INL

Het bestuur 

Het bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie bestond op 1 januari 2007 uit: 

Voorzitter: 
Dhr. dr. C. Paulus, gouverneur van de provincie Antwerpen

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

Penningmeester: 
Dhr. dr. B.P.F. Al, oud-voorzitter van de directie van Wolters-Kluwer Nederland

Leden: 
Dhr. dr. G.E. Booij, hoogleraar Morfologie en het lexicon aan de Universiteit Leiden
Dhr. prof. dr. D. Van Compernolle, hoogleraar Elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit  van Leuven
Dhr. dr. S. Gillis, hoogleraar Psycholinguïstiek en natuurlijke taalverwerving aan de Universiteit Antwerpen
Dhr. mr. F.J.M. Houben, oud-commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant
Mw. dr. F.M.G. de Jong, hoogleraar Taaltechnologie aan de Universiteit Twente
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:
Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en hoogleraar in de lexicolo-
gie aan de Universiteit Leiden (tot 1 februari 2007) 
Mw. dr. J. Beeken, directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (vanaf 1 februari 2007) 

Adjunct-secretaris/niet-lid:
Dhr. drs. G. Gast, directiesecretaris bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
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Ondernemingsraad

Tot 16 mei 2007 bestond de Ondernemingsraad uit dhr. dr. F. Heyvaert, mw. lic. K. Depuydt en dhr. drs. R. van Vee-
nendaal. Per 16 mei veranderde de OR van samenstelling. Vanaf die datum was dhr. T.P.F. Wortel voorzitter van de 
Ondernemingsraad (OR). Het secretariaat was in handen van dhr. dr. B. Boelhouwer. Mw. dr. C. Tiberius was lid van de 
OR. In het verslagjaar vonden twee overlegvergaderingen met de directie plaats. Mw. P. Tacx-Hillebrand ondersteunde 
de OR door het maken van de notulen. 

Personeel in dienst bij het INL per 1 januari 2007

Algemene Dienst
Dhr. prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, directeur (tot 1 februari 2007)
Mw. dr. J. Beeken, directeur (vanaf 1 februari 2007)
Mw. P.H.B. Belt, administrateur
Dhr. drs. G. Gast, directiesecretaris/adj. secretaris van het bestuur
Mw. P. Tacx-Hillebrand, directiesecretaresse
Mw. K.C. van Weerlee, directiesecretaresse

Descriptieve Historische Projecten
Mw. dr. T.H. Schoonheim, afdelingshoofd
Dhr. dr. D.C.J. Kinable, redacteur WNT/ANW
Dhr. B. Meeuwsen, lexicologisch medewerker WNT
Mw. dr. M.A. Mooijaart, redacteur ONW
Mw. M.C. Smits, redacteur bronnenlijst WNT
Mw. J.J.P.M. Splinter, lexicologisch medewerker WNT/EWN/ONW
Dhr. dr. J.P. Westgeest, redacteur WNT/Taalbank
Dhr T.P.F. Wortel, lexicologisch medewerker ONW

Als externe medewerkers waren bij de afdeling ondergebracht: 
Dhr. drs. J.D. Balkenende, redacteur EWN
Dhr. drs. D. Glandorf, redacteur EWN, lexicologisch medewerker WNT (tot 1 april 2007)
Dhr. drs. K. Louwen, redacteur ONW
Dhr. dr. A. Quak, redacteur ONW en EWN
Mw. dr. N. van der Sijs, redacteur EWN
Dhr. J. Vonk, lexicologisch medewerker ONW

(Gedeeltelijk) gedetacheerd vanuit andere afdelingen en organisaties waren:
Dhr. drs. B. van den Berg, computerlinguïst (Meertensinstituut)
Mw. drs. M. de Bolster, taalkundige (Huygensinstituut, tot 1 augustus 2007)
Dhr. J.W. Smits, lexicologisch medewerker (ANW, tot 1 juni 2007)

Begeleidingscommissie ONW: 
Dhr. dr. F. Debrabandere, voorzitter
Dhr. prof. dr. L. De Grauwe
Dhr. prof. dr. J.M. van der Horst
Dhr. prof. dr. Th. Klein 
Dhr. prof. dr. J. Van Loon 
Dhr. dr. W.J.J. Pijnenburg, leden 
Dhr. prof. dr. J.M. Taeldeman, waarnemer namens het 
INL-bestuur

Begeleidingscommissie EWN: 
Dhr. Dr. W.J.J. Pijnenburg, voorzitter
Dhr. prof. dr. H.J. Bennis
Mw. prof. dr. M. Devos
Dhr. Prof. dr. A.M. Lubotsky 
Dhr. Prof. dr. F.P. Weerman
Dhr. Prof. dr. R. Willemyns, leden

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. dr. D. Kinable
Dhr. drs. R. Tempelaars
Mw. drs. V. Waszink, redacteuren

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

• Jan Willem Smits verliet met ingang van 1 mei het 
ANW en het INL wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Netty van Megen kwam 22 mei bij 
het ANW als ‘projectmedewerkster ANW’. Zij versterkt 
de gelederen van de lexicologische medewerkers. Quin 
van Dijk maakt op contractbasis vanaf 4 juni deel uit 
van de redactie. 

• Met ingang van 1 juli werd Katrien Van pellicom voor 
50% van haar werktijd bij het ANW ondergebracht. 
Zij zal zich in eerste instantie specifiek met de module 
‘woordvorming’ bezig gaan houden. 

Begeleidingscommissie ANW:
Dhr. prof. dr. H.J. Verkuyl, voorzitter
Dhr. prof. dr. J. De Caluwe
Dhr. prof. dr. D.H.R.R.J. Geeraerts
Dhr. prof. dr. W. Martin
Dhr. prof. dr. W. Smedts
Mw. dr. A.J. van Santen, leden
Dhr. prof. dr. G.E. Booij
Dhr. prof. dr. H. Pinkster, waarnemers namens het INL-
bestuur

Taalbank
Mw. dr. T. Kruyt, hoofd Taalbank
Mw. lic. K. Depuydt, redacteur
Dhr. lic. D. Geirnaert, redacteur
Mw. drs. T. Ruitenberg, redacteur
Dhr. dr. H. Westgeest, redacteur (0,4 fte)
Dhr. dr. J. de Does, computerlinguïst
Mw. dr. C. Tiberius, computerlinguïst
Mw. M. v. Bennekom, lexicologisch medewerker
Mw. W. de Ruyter-Balt, lexicologisch medewerker
Mw. drs. B. Verheij, lexicologisch medewerker

• Per 1 februari 2007 heeft Truus Kruyt afscheid geno-
men als hoofd van de Taalbank. Katrien Depuydt heeft 
als waarnemend hoofd van de afdeling haar taken 
overgenomen.

• Hans Westgeest was vanuit de afdeling DHP voor twee 
dagen per week gedetacheerd bij de Taalbank. Netty 
van Megen heeft tot eind mei, op vrijwillige basis, twee 
dagen per week aan het werk voor lexicologisch mede-
werkers bijgedragen.

• Jesse de Does en Carole Tiberius zijn m.i.v. 1 april 
overgegaan naar de afdeling Automatisering, net zoals 
de overige computerlinguïsten van het INL, zodat deze 
voor het hele INL kunnen worden ingezet.

• Voor de Taalbank hebben, naast systeembeheer, de 
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volgende personen uit de afdeling Automatisering 
werkzaamheden verricht: Jesse de Does, Michel Boe-
kestein, Carole Tiberius en Bob Boelhouwer (compu-
terlinguïsten), en Jan Niestadt, Bart Hoogeveen en Rob 
van Strien (programmeurs).

Begeleidingscommissie Taalbank:
Dhr. prof. dr. F. Daems, voorzitter
Dhr. prof. dr. A. Berteloot
Dhr. dr. J. Hoeksema 
Mw. prof. dr. A. Marynissen 
Dhr. prof. dr. P.Th. van Reenen 
Dhr. prof. dr. R.P. van de Riet 
Mw. dr. N. van der Sijs
Dhr. dr. J. Voorbij 
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 
bestuur van het INL

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 
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

TST-Centrale
Mw. dr. J. Beeken, projectleider (t/m 1 februari 2007)
Mw. lic. G. Depoorter, taalkundige
Mw. L.J.A.van Eerten MA, taalkundige
Mw. drs. C. Fleur, projectassistent en eerstelijnssupport 
(servicedesk) 
Dhr. M. Longuich, systeem- en netwerkbeheerder
Mw. drs. I. Maks, taalkundige
Dhr. drs. R. van Veenendaal, waarnemend projectleider 
(vanaf 1 februari 2007)

Ter bevordering van de interne samenwerking en kennis-
deling startte het INL in april 2007 een test met een pool 
van computerlinguïsten. In deze pool, ondergebracht bij 
de afdeling Automatisering, zijn alle computerlinguïsten 
van het INL ondergebracht. De afdelingen en/of projecten 
kunnen ze vervolgens ‘inhuren’. 

Computerlinguïsten die in 2007 werden ingezet voor 
de TST-Centrale zijn:
Dhr. drs. R. van Veenendaal
Dhr. drs. M.C. Boekestein
Dhr. dr. B. Boelhouwer
Mw. dr. C. Tiberius
Dhr. dr. J. de Does
Dhr. drs. B. van den Berg 

Spelling
Mw. lic. K. Van pellicom, projectleider
Dhr. drs. M.C. Boekestein, technisch projectleider
Dhr. lic. B. Roelandts, medewerker 

Automatisering
Dhr. dr. J.Th. Bakker, hoofd
Dhr. drs. M.C. Boekestein, computerlinguïst
Dhr. dr. B. Boelhouwer, computerlinguïst
Mw. S.W.P. Deutekom, systeem- en netwerkbeheerder
Dhr. dr. J. de Does, computerlinguïst
Dhr. B. Hoogeveen, ontwikkelaar/programmeur
Dhr. drs. J. Niestadt, ontwikkelaar/programmeur
Dhr. D.P. Schenk, systeem- en netwerkbeheerder
Dhr. R.J. van Strien, ontwikkelaar/programmeur
Mw. dr. C. Tiberius, computerlinguïst

In het verslagjaar leverden medewerkers van het INL weer 
talloze bijdragen aan congressen, symposia en studie-
bijeenkomsten. Ze bezochten instellingen in binnen- en 
buitenland, brachten werkbezoeken, hielden lezingen en 
verschaften informatie over de wetenschappelijke as-
pecten van hun werk. Daarnaast verschenen de nodige 
publicaties vanuit het INL. Hieronder volgt een overzicht 
van de in 2007 verschenen publicaties. 

Descriptieve Historische Projecten

Drs. K. Louwen
• ‘Oude vogels zijn zo licht niet te vangen! Hebban olla 

uogala in het Oudnederlands Woordenboek, in: Carole 
Post van der Linde en Lars van Wezel (red.), Twai 
Tigjus Jere. Jubileumnummer van het mededelingenblad 
van de Vereniging van Oudgermanisten, uitgegeven 
ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van de 
vereniging. Amsterdam, 2007, pp. 111-123.

• ‘Het oudste Nederlands: Nederlands? (1)’, in: Neerlan-
dia 111 (2007-2), pp. 35-37.

• ‘Het oudste Nederlands: Nederlands? (2)’, in: Neerlan-
dia 111 (2007-3), pp. 39-40.

Dr. M. Philippa, dr. F. Debrabandere, dr. A. Quak, dr. 
T.H. Schoonheim en dr. N. van der Sijs

• Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, deel 3 
(Ke-R), Amsterdam, 2007.

Dr. A. Quak
• ‘Poederooien’, in: Carola Post van der Linde & Lars van 

Wezel (red.). Twai Tigjus Jere. Jubileumnummer van 
het mededelingenblad van de Vereniging van Oudger-
manisten, uitgegeven ter gelegenheid van het twintig-
jarig bestaan van de vereniging, Amsterdam, 2007, pp. 
67-72.

• “Zum -in-Suffix in den Malbergischen Glossen der 
‘Lex Salica’”, in: Hans Fix-Bonner (Hg.). Beiträge zur 

Morphologie. Germanisch. Baltisch. Ostseefinnisch (NO-
WELE Supplement vol. 23), Odense, 2007, pp. 69-96. 

Dr. T.H. Schoonheim
• ‘Het verborgen Oudnederlands. De reconstructie van 

een oude taalfase’, in: Philologia Frisica, anno 2005. 
Ljouwert/Leeuwarden, 2007, pp. 219-236.

• ‘Van ahter tot wither, voorzetsels in het Oudneder-
lands’, in: Carole Post van der Linde en Lars van Wezel 
(red.), Twai Tigjus Jere. Jubileumnummer van het me-
dedelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, 
uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan 
van de vereniging. Amsterdam 2007, pp. 17-32.

• ‘Het Lexicon van Leidse Achternamen’, in: Fons Moer-
dijk, Ariane van Santen en Rob Tempelaars (red.), 
Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet 
van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar 
Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden, 2007, 
pp. 307-315.

Dr. N. van der Sijs
• Rubriek Etymologica in Onze Taal (2007): ‘Etymolo-

gische misvattingen: letterwoorden’, 2/3, pp. 4-65; 
‘Etymologische misvattingen: valse eponiemen’, 5, pp. 
130-131; ‘Etymologie in uitvoering’ 7/8, pp. 202-203; 
‘Etymologie in uitvoering: resultaten oproep’ 10, pp. 
270-271; ‘Etymologische misvattingen: nog meer valse 
eponiemen’, 12, pp. 348-349

• ‘Help de Statenbijbel 1637!’, in: Trouw 21 juni 2007.
• ‘Kiliaan als lexicografische vernieuwer’, in: Stijn van 

Rossem (red.), Portret van een woordenaar. Cornelis Ki-
liaan en het woordenboek in de Nederlanden. Antwer-
pen, 2007, pp. 19-30.

• ‘Het woordenboek in de Nederlanden’, in: Stijn van 
Rossem (red.), Portret van een woordenaar. Cornelis Ki-
liaan en het woordenboek in de Nederlanden. Antwer-
pen, 2007, pp. 159-185.

BIJLAGE 2

Publicaties
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• ‘Uitleenwoordendag’, op iedere zondag in de Onze Taal 
Taalkalender 2007.

• ‘Vloeken in het Afrikaans’, in: Fons Moerdijk, Ariane 
van Santen en Rob Tempelaars (red.), Leven met woor-
den. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg 
bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie 
aan de Universiteit Leiden. Leiden, 2007, pp. 317-326.

• (Met Charlotte Brand) ‘Geen taal, geen natie: parlemen-
taire debatten over de relatie tussen de Nederlandse 
taal en de nationale identiteit’, in: Jaarboek Parlemen-
taire Geschiedenis 2007, pp. 43-56.

D.Wortel
• ‘Onder rouw gheselschap. Het verhaal van Maritgen 

Ians, alias David Jansz Van Gorchum’, in: Neerlandia 
111 (2007-1), pp. 5-7.

• ‘Een zeventiende-eeuwse kroniek van Dordrecht’, in: 
Nederlands van Nu 55 (2007-1), p. 55.

• ‘Onbeschrijfelijk lijmerig en lamlendig. Opkomst en te-
loorgang van het West-Vlaamse Leids’, in: Nederlands 
van Nu 55 (2007-2), pp. 49-52.

• (Met Els Ruijsendaal), ‘De landstaal en de grondwet’, 
in: Neerlandia 111 (2007-2),  pp. 11-13.

• (Met Els Ruijsendaal), ‘”De officiële taal van Nederland 
is het Nederlands”. De taalartikelen in de grondwetten 
van de EU-landen’, in: Neerlandia 111 (2007-3), pp. 3-8.

• ‘Een avontuurlijke oorkondenboekenuitgever. James de 
Fremery (1826-1899)’, in: Neerlandia 111 (2007-3), pp. 
13-16.

• ‘De Nederlander bestaat wel’, in: Neerlandia 111 (2007-
5), p. 30.

• ‘Twee dialectwoordenboeken’, in: Nederlands van Nu 
55 (2007-5), pp. 53-54.

Algemeen Nederlands Woordenboek

Prof. dr. A.M.F.J. Moerdijk
• (Met Ariane van Santen en Rob Tempelaars) (red.), 

Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet 
van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogle-
raar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Instituut 
voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, 
Leiden 2007.

• ‘Definities, frames en semagrammen. Betekenisbe-
schrijving in het ANW’. In: Fons Moerdijk, Ariane van 
Santen en Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. 
Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn 
afscheid als directeur van het Instituut voor Neder-
landse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de 
Universiteit Leiden. Instituut voor Nederlandse Lexico-
logie/Koninklijke Brill Leiden, Leiden 2007, blz. 63-75.

• ‘Een nieuwe generatie elektronische woordenboeken’. 
In: P. Boersma, P. Hemminga, G.Th. Jensma (red.), Phi-
lologia Frisica Anno 2005. Lezingen fan it sechtjinde 
Frysk filologekongres 14, 15 en 16 desimber 2005, 
Friske Akademy, Ljouwert/Leeuwarden 2007, blz. 195-
217.

Drs. R. Tempelaars
• (Met Fons Moerdijk, Ariane van Santen) (red.), Leven 

met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Ster-
kenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut 
voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexico-
logie aan de Universiteit Leiden. Instituut voor Ne-
derlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, Leiden 
2007.

• ‘De relatie tussen de vierde uitgave van Van Dale 
(1898) en het WNT’. In: Fons Moerdijk, Ariane van 
Santen en Rob Tempelaars (red.), Leven met woor-
den. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg 
bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor 

Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie 
aan de Universiteit Leiden. Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, Leiden 2007, blz. 
119-125.

• ‘Bibliografie (1972-2006) van prof. dr. P.G.J. van 
Sterkenburg’. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen en 
Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen 
aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid 
als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexico-
logie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit 
Leiden. Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Konin-
klijke Brill Leiden, Leiden 2007, blz. 477-492. Ook 
opgenomen in: Piet van Sterkenburg, Een regenboog 
van woorden. Instituut voor Nederlandse Lexicologie/
Koninklijke Brill Leiden, Leiden 2007, blz. 299-314.

• ‘Leven met woorden. Afscheidsbundel voor Piet van 
Sterkenburg (signalement)’. In: Trefwoord, lexicogra-
fisch tijdschrift, jaargang 2007, februari.

• ‘“Mij zinkt de moed bij het zien van de hoeveelheid”. 
De collectie historische taalkunde’. In: Digitale Biblio-
theek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), maart 
2007. Eerder verschenen in: Berry Dongelmans, Frits 
van Oostrom en Peter Zonneveld (red.), Dierbaar 
magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde. Amsterdam University Press, 
Amsterdam 1995, blz. 97-108.

• ‘Refereynen en Baladen van Dingman Beens. Een 
aanwinst’. In: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL), maart 2007. Eerder verschenen in: 
Nieuw Letterkundig Magazijn 1 (1983), 1 (april), blz. 
2-3.

• Dit is om nooit meer te vergeten. Dagboek en brieven 
van Helga Deen 1943, inleiding Ad van Liempt, na-
woord Ad van den Oord, Ronald Peeters en Ton Wage-
makers, tekstverzorging en annotatie Rob Tempelaars. 
Uitgeverij Balans, Amsterdam 2007. Tweede herziene 
dr.: maart 2007. Duitse editie (“Wenn mein Wille stirbt, 
sterbe ich auch.” Tagebuch und Briefe): april 2007.

• ‘Matthias de Vries als neologist’. In: Trefwoord, lexico-
grafisch tijdschrift, jaargang 2007, mei. Eerder versche-
nen in Trefwoord 7 (1994), blz. 50-56.

• Tweeënvijftig artikelen over bijnamen in de Onze Taal 
Taalkalender 2008 (Sdu Uitgevers, Den Haag 2007), 
wekelijks verschenen op zaterdag (de ‘Bijnamendag’).

• ‘Vroegnieuwnederlands (circa 1550-1650), interne 
taalgeschiedenis, 5.2.4. Lexicologie’ (met lic. D. Geir-
naert en dr. M. Mooijaart). In: Digitale Bibliotheek 
voor de Nederlandse Letteren (DBNL), juni 2007. Eerder 
verschenen in: M.C. van den Toorn, W. Pijnenburg, J.A. 
van Leuvensteijn en J.M. van der Horst (red.), Geschie-
denis van de Nederlandse taal. Amsterdam University 
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