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1. Afdeling  Descriptie & Productie 
 

Bij de afdeling  D&P is in 2012 voornamelijk gewerkt aan het project Algemeen 
Nederlands Woordenboek (ANW; http://anw.inl.nl). Daarnaast heeft de 
afdeling bijgedragen aan het onderwijsprogramma en aan de pr en 
communicatie en zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd en gepresenteerd. 
 
De hoofdtaak van de medewerkers van de afdeling is het beschrijven van de 
hedendaagse woordenschat in woordenboekartikelen voor het ANW. Deze 
beschrijving strekt zich uit over de hele algemene woordenschat en wordt 
aangevuld met actuele neologismen. In 2012 stond de bewerking van de 
resterende diernamen, beroepsnamen, ziektes en aandoeningen en vaartuigen 
centraal. Verder is specifiek aandacht besteed aan woorden die vooral in België 
voorkomen en is een begin gemaakt met de beschrijving van de woorden die 
tot het Surinaamse deel van de Nederlandse woordenschat behoren.  Deze 
categorieën zijn zo  uniform mogelijk bewerkt, zodat de groeiende groep van 
ANW-gebruikers ze op die manier snel en gemakkelijk terug kan vinden, 
vooral bij het zoeken op kenmerken. Een groot deel van deze 
woordenboekartikelen is inmiddels ook in de onlineversie van het ANW 
raadpleegbaar, samen met woorden uit vele andere domeinen van de 
samenleving.  
 
Het ANW is in 2012 vier keer geüpdatet, op 10 april (975 nieuwe artikelen), op 
5 juni (891 nieuwe artikelen), op 9 oktober (711 nieuwe artikelen) en op 18 
december (1584 nieuwe artikelen), zodat het woordenboek op 31 december 
2012 10.086 woordenboekartikelen bevatte, die bij elkaar informatie leveren 
over 62.211 woorden. Deze woordenboekartikelen bevatten in totaal 15.640 
betekenissen, 84.388 voorbeeldzinnen, 37.129 combinatiemogelijkheden, 2487 
vaste verbindingen en 87 spreekwoorden. Verder zijn 3183 afbeeldingen, 387 
videofilmpjes en 112 geluiden opgenomen. Met de computerlinguïsten en 
programmeurs van de afdeling IT zijn regelmatig (in elk geval voor elke 
update) grotere en kleinere aanpassingen aan de programmatuur 
doorgesproken en ontwikkeld, waardoor aan de ene kant het redactionele 
proces vergemakkelijkt werd en aan de andere kant de 
gebruikersvriendelijkheid van de onlineversie steeds verder vergroot werd. Zo 
werd onder meer het verwijzingssysteem sterk verbeterd, terwijl in december 
het element woordvorming in de applicatie zichtbaar werd gemaakt.  
Naast het ANW verschenen er in 2012 vier onlinegelegenheidswoordenboekjes, 
op 25 april het Sporttermenwoordenboekje, op 5 juni het EK-
voetbalwoordenboekje, op 17 oktober het Opvoedwoordenboekje en op 20 
december het E-klachtenwoordenboekje.  
 

http://anw.inl.nl/
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Door gebruik te maken van een aantal geautomatiseerde procedures is het met 
name voor de lexicologische medewerkers gemakkelijker en prettiger 
geworden  om informatie aan de voor te bewerken woordenboekartikelen toe 
te voegen. Zo zijn deze medewerkers erin geslaagd om in 2012 de 
afbreekpunten van alle in het ANW voorkomende  verbogen en vervoegde 
vormen aan te brengen. Deze informatie is niet alleen voor het ANW van 
belang, maar ook voor het nieuwe Groene Boekje en voor de werkzaamheden 
van de Taalbank Nederlands. Ook voor het voorbewerken van de 
categorisering en de woordvormingsinformatie leveren deze geautomatiseerde 
procedures een groot voordeel op. 
Er zijn binnen de afdeling verschillende overlegmomenten waarbij de 
medewerkers in verschillende mate betrokken zijn. Elke maand is er een 
werkbespreking voor het hele team, waarbij de stand van zaken met 
betrekking tot het ANW en de actuele gebeurtenissen besproken worden. 
Daarnaast zijn er redactievergaderingen waarin zaken op het redactionele vlak 
besproken worden, bv. de categorisering van het materiaal en de invulling van 
het semagram. In 2012 waren er twee van deze redactievergaderingen, op 5 
april over de redactionele bewerking van de kernwoordenschat en op 12 mei 
over de herziening van de kenmerken in het semagram.  
Eenmaal per jaar vindt een vergadering met de begeleidingscommissie plaats. 
In deze vergadering worden de vorderingen van het woordenboek getoond, 
zowel op het redactionele vlak als op het gebied van de programmatuur. In 
2012 vond de vergadering met de begeleidingscommissie op 26 september 
plaats. Tijdens deze vergadering werd overlegd over de stand van zaken met 
betrekking tot het ANW, en waren er presentaties over het ANW en het 
onderwijsprogramma lexicografie (Vivien Waszink) en over de categorisering 
van werkwoorden (Frans Heyvaert). 
Ook met verschillende medewerkers die onder de afdeling IT vallen, vindt 
regelmatig overleg plaats. Zo wordt er planningsoverleg gehouden, waarin 
afdelingshoofden, projectleiders en andere belanghebbenden gezamenlijk de 
planning bekijken, in overleg prioriteiten stellen en waar nodig planningen 
bijstellen. Voor elke ANW-update (om de drie maanden) is er overleg met 
programmeurs en computerlinguïsten over eventuele aanpassingen in de 
programmatuur en de prioritering daarvan.  
 
In de tweede helft van 2012 is samen met de onderzoeksgroep Quantitative 
Lexicology and Variational Linguistics (QLVL) van de KU Leuven begonnen 
aan een project voor het opzetten van een applicatie voor het systematisch 
vergaren van neologismen. De eerste fase van dit project  bestaat uit het 
ontwikkelen van een eerste versie van een monitorcorpus, het ontwikkelen van 
lexicale statistiek voor de extractie van kandidaat-neologismen, en het maken 
van een aan het Algemeen Nederlands Woordenboek gekoppelde 
bewerkingsomgeving. De resultaten van dit project, dat onder de gedeelde 
verantwoordelijkheid van de afdelingen Taalbank Nederlands en D&P valt, 
zullen zowel intern als extern gebruikt kunnen worden. 
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2. Afdeling Taalbank Nederlands 
 
De Taalbank Nederlands (TN) heeft een veelvoudige taakstelling. Ze houdt 
zich bezig met het bouwen en annoteren van corpora voor zowel intern als 
extern gebruik, met het bouwen van computationele lexica, en met het 
aanleggen van een infrastructuur voor de geïntegreerde ontsluiting van 
corpora, woordenboeken en lexica, en dat zowel voor het historisch als het 
hedendaags Nederlands. Met tekstontsluiting als hoofddoel ontwerpt de 
Taalbank vindbaarheid- of opzoeksystemen (retrieval) en taalkundige 
hulpmiddelen als lemmatiseerprogramma’s, woordsoorttoekenners (taggers) 
en eigennaamherkenners. Niet alleen INL-materialen worden in de Taalbank 
Nederlands opgenomen, maar ook data die elders zijn ontwikkeld. Een 
gedeelte van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd in 
samenwerkingsverbanden met externe partijen. 
 
In 2012 zijn, afgezien van een nieuwe release van het ONW, diverse resultaten 
van de Taalbank Nederlands op de website van het INL gepubliceerd: 
(i)Project IMPACT onder http://www.inl.nl/onderzoek-a-
onderwijs/projecten/impact; (ii) over de lokalisering in de historische 
woordenboeken onder http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-
a-lexicografie/historische-woordenboeken; (iii) over de morfosyntactische 
verrijking, de lemmatiseerprincipes en het document over de morfologische 
component van GiGaNT onder http://www.inl.nl/onderzoek-a-
onderwijs/projecten/gigant. Tevens is  daaraan toegevoegd de benchmarkset 
(vrij downloadbaar), die gebruikt is voor het symposium over historische 
morfologie in Leiden in 2011. Tot slot is een eerste stap gezet in het als open 
source ter beschikking stellen van tools van het INL. Onder 
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/taaltechnologie/open-source vindt u 
een eerste release van de zoeksoftware BlackLab, waarmee de TN de INL-
corpora ter beschikking zal stellen en die ook al gebruikt wordt voor de 
bètaversie van het corpus Gysseling [corpusgysseling.inl.nl], en een 
morfologische parser [MBMP], ontwikkeld in het kader van werkzaamheden 
ten behoeve van de morfologische module van GiGaNT. 
 
De werkzaamheden van de Taalbank Nederlands worden uitgevoerd door 
teams bestaande uit medewerkers van de Taalbank Nederlands en van de 
afdeling IT.  
 

2.1 Nieuwe projecten, voorbereid in 2012 
 
SUCCEED “SUpport action Centre of CompEtEnce in Digitisation” (FP7 
THEME [ICT-2011.8.2] [ICT for access to cultural resources]. Het doel van dit 
project is om de resultaten van het IMPACT-project rijp te maken voor 
implementatie in diverse actuele digitaliseringsprojecten. Focus voor het INL 
zijn diverse door het INL in IMPACT ontwikkelde tools en data. Daarmee 

http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/projecten/impact
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/projecten/impact
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/historische-woordenboeken
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/historische-woordenboeken
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/projecten/gigant
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/projecten/gigant
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/taaltechnologie/open-source
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wordt ook de uitbouw van het IMPACT Centre of Competence 
(www.digitisation.eu), waarvan het INL een van de founding members is, 
ondersteund. De aanvraag is gehonoreerd en het project start in 2013.  
 
TranScriptorium (FP7 THEME THEME [ICT-2011.8.2] [ICT for access to 
cultural resources]). Het doel van het project is om tot een interactieve crowd-
sourcing transcriptieomgeving voor handgeschreven tekst te komen die 
gebruik maakt van state-of-the-art technieken voor automatische 
handschriftherkenning. In het project wordt er ook op diverse wijzen aan 
gewerkt de state-of the art te verbeteren, onder meer door het toepassen van 
relevante lexicale data en taalmodellen.  Focus voor het Nederlands zijn laat-
middeleeuwse artesteksten. De aanvraag is gehonoreerd en het project start in 
2013.  
 
Open SoNaR (Online Personal Exploration and Navigation of SoNaR; 
CLARIN-NL call 4). Het doel van het project is om het SoNaR-500 corpus 
beschikbaar te kunnen stellen in een zoekomgeving die voor meerdere types 
gebruikers geschikt is (WhiteLab). De back-end van de zoekomgeving is 
BlackLab (zie hierboven). 
 

2.2 Lopende projecten 
 
Namescape (Named entity tagging en resolutie voor moderne 
Nederlandstalige Romans). In Namescape wordt een aanzienlijke hoeveelheid 
modern-Nederlands literaire werken met een rijke NE-tagging (naast 
standaard NE tagging ook resolutie van entiteiten) geannoteerd. Er worden 
visualisatietools ontwikkeld om de wetenschapper te ondersteunen bij het 
beantwoorden van onderzoeksvragen.. De belangrijkste instrumenten zullen 
beschikbaar worden gesteld als CLARIN compliant webservices. 
(www.namescape.nl). 
In het kader van het project  is het volgende in 2012 gedaan: 
 

 Uitwerking van richtlijnen voor NE tagging in dit kader, en extensie van de 
TEI dtd om de rijkere namescape tagging te kunnen onderbrengen. 

 Ontwikkeling van een trainingcorpus van ongeveer 1 miljoen tokens voor 
NE recognition in Nederlandse romans 

 Gebruik van dit corpus om met behulp van de Stanford NE tagger en een 
door INL ontwikkeld alternatief een op dit trainingcorpus gebaseerde NE 
tagger te ontwikkelen (met behoorlijk resultaat, F1 rond de 84%); - Inpassing 
van de NE tagger in een verrijkingsprocedure voor TEI-compliant XML met als 
doel TEI in, TEI met NE tagging uit; Ontwikkeling van een proefversie van een 
webservice die genoemde faciliteit toegankelijk maakt voor de CLARIN-
gemeenschap 

 Het verwerken van de diverse Corpora tot TEI-compliant geannoteerde 
corpora met NE tagging. 

http://www.digitisation.eu/
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MoLeCHaSer 
Dit is een samenwerking van INL en K.U. Leuven. (INL en QLVL streven naar 
de gezamenlijke ontwikkeling van een online observatorium, waarin de 
lexicale ontwikkeling van het Nederlands gemonitord kan worden. Dit 
observatorium zal bestaan uit 1) een continu aangroeiend corpus modern 
Nederlands en 2) een browser-gebaseerde applicatie waarin, naast 
gebruikelijke corpus-retrieval-functionaliteit, uitgebreide mogelijkheiden tot 
visualisatie van diverse aspecten van lexicale statistiek aangeboden worden. 
Werkzaamheden zijn eind 2012 gestart. Voor het INL werken de Taalbank 
Nederlands en D&P hiervoor nauw samen. 
 
IMPACT 
Medio 2012 is het IMPACT-project afgerond. In 2012 heeft het project een 
extensie gekregen waarin gewerkt is aan de volgende onderdelen:  
Productisering van de internal dictionary interface, de software door het INL 
ontwikkeld om historische lexica in de OCR engine van ABBYY Finereader te 
gebruiken, omdat CCS GMBH het historische lexicon voor het Nederlands 
gekocht heeft voor de verdere digitalisering van de historische kranten van de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) (http://kranten.kb.nl). 
Verder is er gewerkt aan de BlackLab Retrieval Demonstrator. Om de 
bruikbaarheid van de IMPACT IR lexica aan te tonen bij het zoeken in 
historische bibliotheekcollecties heeft het INL een lucene-gebaseerde retrieval 
library en een daarmee overeenkomende front-end retrieval applicatie 
gebouwd. In de extensie is vooral gewerkt aan het verbeteren van de 
performance en support voor incrementeel indexeren. De volledige collectie 
van EDBO (Early Dutch Books online van de KB) is erin doorzoekbaar gemaakt 
en is op twee verschillende momenten aan de KB gedemonstreerd. De KB 
heeft aangegeven het historisch lexicon van het INL te willen gebruiken voor 
query-expansie zodra het als webservice beschikbaar komt. Dit laatste is 
voorzien voor 2013. 
 

3. Afdeling IT 
 

3.1 Algemeen  
 
De afdeling IT ondersteunt alle afdelingen van het INL.  
Ook in 2012 stelden de systeembeheerders, de ontwikkelaars/programmeurs 
en de computerlinguïsten hun expertise weer ter beschikking aan de collega’s 
van D & P, de Taalbank Nederlands en de TST-Centrale bij talloze projecten.  
 

3.2 CLARIN 
 
Het INL heeft als taak een prototypisch CLARIN Centre op te bouwen en te 
documenteren. Belangrijke aandachtspunten in 2012 binnen de drie centrale 

http://kranten.kb.nl/
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CLARIN-projecten waren opnieuw de autorisatie en authenticatie, Persistent 
Identifiers en metadata van bestaande en nieuwe producten die door INL als 
CLARIN center worden gehost. Voor de autorisatie en authenticatie is de 
ontsluiting geregeld via een centrale service provider die is aangesloten bij 
diverse service provider en identity provider federaties. Hierdoor is het 
mogelijk om diverse services te benaderen via het user ID en wachtwoord van 
bijvoorbeeld universiteit of instituut. Meegewerkt is aan het ontsluiten van het 
subproject TTNWW in de BigGrid-omgeving, geschikt voor high performance 
computing om het zoeken in hele grote corpora mogelijk te maken. Via een 
eerste versie van de centrale corpus applicatie is het corpus Gysseling als web-
applicatie ontsloten. 
 
Het INL bleef ook in 2012 streven naar standaardisering en stroomlijning. In 
2012 is op dit terrein verdere aansluiting gezocht bij het veld, via CLARIN 
ERIC, CLARIAH en vergelijkbare projecten. Daarnaast is verder gewerkt aan de 
oplossingen voor de stroomlijning van opslag en infrastructuur voor de 
benadering van corpora die kunnen bestaan uit miljoenen bestanden. 
 
Er is veel energie besteed om het project Online Personal Exploration and 
Navigation of SoNaR (OpenSoNaR)  geaccepteerd te krijgen. OpenSoNaR gaat 
een uitbreiding leveren op de gebruiksinterface voor corpora die ontsloten 
worden via de standaard zoekinterfaces zoals die door INL via de op BlackLab 
gebaseerde corpusapplicatie geleverd worden. Het project OpenSoNaR  zal in 
2013 van start gaan. 
 
In 2012 is participatie in het project CLARIAH voorbereid. CLARIAH staat voor 
‘Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities’. De 
deadline voor deze heraanvraag is oktober 2013. Het INL neemt deel aan 7 van 
de 10 werkpakketten. 
 

3.3 Taalportaal  
 
Het Taalportaal stelt zich ten doel om beschikbare informatie over de 
grammatica’s van de Nederlandse en Friese taal op een toegankelijke en 
wetenschappelijk verantwoorde manier bij elkaar te brengen en via het 
internet te ontsluiten. 
 
Het project wordt geleid door een consortium (Meertens Instituut, Fryske 
Akademy, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Universiteit Leiden) en 
uitgevoerd door onderzoekers van deze instellingen en andere Nederlandse 
universiteiten. Het INL is verantwoordelijk voor de realisatie en implementatie 
van de ICT-componenten. 
 
In 2012 heeft het INL de redactieomgeving voor het bewerken van de 
grammaticale teksten verder ontwikkeld.  Deze redactieomgeving is opgezet 

http://gysseling.corpus.taalbanknederlands.inl.nl/cqlwebapp/search.html
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rond de XML-editor oXygen en het DITA formalisme om topic-based schrijven 
te stimuleren. Voor het Taalportaal is een speciale uitbreiding geschreven op 
dit formalisme, o.a. om de taalkundige elementen in de teksten op de 
gewenste manier te kunnen markeren.  Daarnaast zijn er een aantal plug-ins 
voor oXygen geschreven. Zo is er een plug-in voor het toevoegen van 
bibliografische referenties in de teksten vanuit een centrale database, en er is 
een plug-in die overbodige spaties verwijdert in de teksten, die vaak ontstaan 
bij het kopiëren van teksten uit bijv. Word. 
 
Door het jaar heen heeft het INL een aantal tutorials georganiseerd om de 
auteurs vertrouwd te maken met de redactieomgeving en is er een uitgebreide 
gebruikershandleiding opgesteld. De redactieomgeving wordt inmiddels volop 
gebruikt door de auteurs van de verschillende instellingen en in augustus zijn 
de eerste proefteksten opgeleverd. Deze teksten zijn verwerkt in een demo-
applicatie die eind september online ging.  
De demo-applicatie is vooralsnog alleen toegankelijk voor de medewerkers van 
het Taalportaal en bevat zo’n 50 door auteurs aangeleverde teksten en  
ongeveer 50 geconverteerde teksten van de Modern Grammar of Dutch.  Om 
de reacties op de demo en de ingeleverde teksten te peilen heeft het INL een 
gebruikersonderzoek uitgevoerd. Daar kwamen een aantal duidelijke 
verbeterpunten uit. Deze zullen worden gebruikt om in 2013 een algemeen 
toegankelijke demoapplicatie te ontwikkelen. 
 

4. Afdeling TST-Centrale 
 
De TST-Centrale is de Nederlands-Vlaamse centrale voor opslag, onderhoud 
en distributie van digitale Nederlandstalige taalmaterialen. Die materialen 
zijn  bijvoorbeeld resultaten uit subsidieprogramma’s zoals STEVIN, zijn 
samengesteld in het kader van een promotieonderzoek of worden ontwikkeld 
door organisaties zoals het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. De TST-
Centrale verzamelt en beheert deze producten en stelt ze beschikbaar voor 
hergebruik in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.  
In 2012 besloot de Nederlandse Taalunie de TST-Centrale als project terug te 
nemen van het INL. Per 1 januari 2013 maakt deze afdeling daarom geen deel 
meer uit van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. 
 
Bereikte resultaten in 2012 

 Mede dankzij de webwinkel sloot de TST-Centrale in 2012 weer meer 
gebruikerslicenties af: ruim 190. 7.821 unieke bezoekers bezochten de 
webwinkel en de servicedesk verwerkte 1.953 e-mails. 

 In 2012 werd een marktonderzoek uitgevoerd onder (389) bestaande en 
(307) potentiële klanten. De resultaten van dit onderzoek vormen samen met 
een intern ontwikkeld stappenplan voor marketingcommunicatie de basis voor 
de pr, marketing en communicatie van de TST-Centrale. 

 De TST-Centrale was via het INL CLARIN Center betrokken bij het 
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Europese CLARIN, was betrokken bij de CLARIN-NL-projecten VU-DNC en 
Cornetto-LMF-RDF en droeg bij aan het META-NET-witboek “Het Nederlands 
in het digitale tijdperk”. Naar aanleiding van het STEVIN-programma schreef  
de TST-Centrale een artikel voor het door Springer uit te geven STEVIN-boek. 
Hiermee is de internationale positie van de TST-Centrale verder 
geconsolideerd. 

 Via het Open Archiving Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-
PMH) leverde de TST-Centrale metadata over haar taalmaterialen aan CLARIN 
en het Open Language Archives Consortium (OLAC). De metadata is 
opgenomen in de OLAC Language Resource Catalogue. Dezelfde metadata 
werd aangeboden aan het Europese ELDA voor opname in de Universal 
Catalogue. Bij CLARIN en ELDA is de metadata nog niet gepubliceerd. 

 De TST-Centrale nam in oktober deel aan de CLARIN ERIC-conferentie in 
Sofia, werd lid van de Standing Committee for Technical CLARIN Centres en 
de CLARIN Committee for Legal Issues en droeg bij aan de totstandkoming 
van het “Meerjarenplan CLARIN-ERIC opgesteld n.a.v. de subsidiëring van de 
Vlaamse Regering voor de Vlaamse deelname aan de CLARIN-ERIC”. 
 
Nog te realiseren resultaten 

 De TST-Centrale zorgde in overleg met de auteurs voor een geactualiseerde 
versie van het META-NET-document “META-SHARE Licenses, IPR and 
Licensing issues”. De nieuwe versie geeft aan hoe de TST-Centrale met deze 
materie omgaat. De nieuwe versie werd nog niet door de auteurs gepubliceerd. 

 De realisatie van de TST-Centrale als datacentrum in de CLARIN-
infrastructuur is uitgesteld.  

 Nog niet alle STEVIN-resultaten zijn aan de webwinkel van de TST-Centrale 
toegevoegd. Het STEVIN-project SoNAR kreeg bijvoorbeeld additionele 
middelen om tot eind 2012 door te werken aan een finale versie.  
 
 
 


