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Bijlagen:

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

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

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

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

‘Verbreding en verdieping: die thema’s stonden voor
het INL in 2004 centraal. Verbreding door de uit-

breiding met de nieuwe afdeling TST-centrale. Verdieping
door het voortgaande werk aan de langjarige lopende
projecten. Zo heeft het INL ook in 2004 weer bewezen
een actieve schatbewaarder te zijn van de Nederlandse
taal. In de loop van het jaar zijn de eerste formatieplaat-
sen van de TST-centrale ingevuld. Met veel enthousiasme
en inzet is gewerkt aan de uitvoering van het uitgebreide
takenpakket van die afdeling. Daarnaast zijn de activitei-
ten voor alle andere INL-projecten volgens de vastgestel-
de planningen voortgezet. Het INL voelde zich daarbij
gesteund door de diverse begeleidingscommissies. Door
de inzet van hun expertise leverden zij ook dit jaar weer
waardevolle bijdragen aan de projecten.

Algemene zaken

Nieuwe impuls voor binationaal karakter
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie is een

Nederlands-Vlaams instituut, in de vorm van een stich-
ting naar Nederlands recht. Waar mogelijk wordt het
binationale karakter van het instituut benadrukt. Dat
gebeurt bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden aan
te gaan met Vlaamse onderzoeksinstellingen. Ook bij
vacatures probeert het INL steeds Vlaamse kandidaten te
werven. Zo is in het verslagjaar weer een nieuwe Vlaamse
medewerker aangesteld. Het binationale karakter van het
INL kreeg in 2004 een nieuwe impuls door de start van
een dependance van het instituut in Vlaanderen. 

INL: nu ook in Vlaanderen
In de zomer van 2004 heeft het INL – naar aanleiding
van de totstandkoming van de TST-centrale – een
dependance van het instituut kunnen openen aan de
Universiteit Antwerpen. Deze universiteit is zo vrien-
delijk daarvoor geen huisvestingskosten in rekening
te brengen. Voorlopig zijn enkele medewerkers van
de TST-centrale werkzaam bij de dependance, die
gevestigd is aan de campus Drie Eiken te Wilrijk.
Door deze dependance wordt het binationale karak-
ter van het INL extra benadrukt. 

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

Deze wijziging hangt samen met de verandering in de
methode van de subsidiëring. Sinds 1990 ontvangt het
INL de subsidie deels via de Nederlandse Taalunie. Het
andere deel ontvangt het INL via de Universiteit Leiden
(LEI). De overheid verplicht de universiteit om een zoge-
noemde garantieverklaring af te geven. Daarmee stelt de
universiteit zich garant voor de dekking van het even-
tueel optredende gehele jaarlijkse exploitatietekort. 

Om dat te kunnen doen, moest eerst nog een oplossing
gevonden worden voor de kwesties van de huisvestings-
kosten en de wachtgelden. De Nederlandse Taalunie en
LEI zijn van mening dat het INL zelf een oplossing moet
vinden voor de reservering van eventueel in de toekomst
uit te keren wachtgelden. Substantiële financierings-
mogelijkheden hiervoor zijn tot op heden niet gevonden.
Het is overduidelijk dat het INL hier zelf onvoldoende
middelen voor heeft. De kwestie van de huisvestings-
kosten is inmiddels (althans wat het ministerie van OCW
betreft) wel opgelost: de Leidse universiteit heeft het
daarvoor benodigde bedrag structureel toegevoegd aan
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de jaarlijkse subsidie aan het INL. De Universiteit denkt
hier echter anders over, zij wenst een jaarlijkse indexe-
ring van de huurpenningen van het INL, maar het
instituut heeft daarvoor geen middelen ter beschikking.
LEI en INL namen zich al in 2001 voor af te zien van de
formele aanhechting. Het Nederlandse ministerie van
OCW heeft zich inmiddels akkoord verklaard met dat
voornemen en aan INL en LEI gevraagd een voorstel
voor te leggen dat het het INL mogelijk maakt als zelf-
standig instituut de toekomst in te gaan. In het verslag-
jaar bleek het echter helaas weer niet mogelijk daarover
overeenstemming met LEI te bereiken. Verder is getracht
een tripartiet overleg tussen LEI, OCW en INL voor te be-
reiden. Omdat het ministerie vooralsnog kiest om alleen
met penvoerder LEI te overleggen, heeft een dergelijk
overleg tot nu toe nog niet plaats kunnen vinden. 

Ook in 2004 weer contractonderzoek
In 1984 gaf het Comité van Ministers van de Neder-
landse Taalunie het INL opdracht over te gaan tot
contractonderzoek. In het verlengde daarvan zijn in
2004 de Taalbank en de TST-centrale op bescheiden
schaal commercieel geëxploiteerd en is daaruit in-
formatie geleverd. Een ander voorbeeld van contract-
onderzoek is de voortgezette medewerking aan de
bouw van een Medische Thesaurus, in opdracht van
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dit
project is ondergebracht in de Stichting Informatise-
ringsprojecten voor Nederlandse Taal (INT). Om de
risico’s voor de Stichting INL zoveel mogelijk uit te
sluiten wordt immers sinds een aantal jaren al het
contractonderzoek vanuit de Stichting INT uitgevoerd.  

En verder…

• Is besloten de website van het INL te gaan vernieuwen.
In het laatste kwartaal van het verslagjaar is daartoe
een projectgroep in het leven geroepen. In de loop van
2005 wordt de nieuwe site opgeleverd.

• Kwam in november 2004 een delegatie van wetenschap-
pers van de Universiteit van Kuala Lumpur (Maleisië)
op bezoek bij het INL. Medewerkers van de afdelingen
Taalbank en Automatisering verzorgden gedurende
drie dagen een uitgebreid programma met lezingen en
demonstraties.
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tig zal zijn bij het bewerken van de grotere complexen.
In het verslagjaar stuitte de redactie op het Altnieder-

fränkisches Wörterbuch (ANfW, 2003) van de hand van
prof. dr. Gerhard Köbler (Universität Innsbruck). De
objecttaal van dit werk is “die aus dem Germanischen
erwachsene, älteste Sprachstufe des Niederländischen
(Flämischen, Niederfränkischen)”. Hoewel de auteur voor
een deel gebruikmaakt van dezelfde bronnen als de
redactie van het Oudnederlands Woordenboek, verschilt
de opzet van het AnfW en het ONW in grote mate.
Namens de Begeleidingscommissie heeft prof. dr. Klein
hierover het volgende opgemerkt:

“Eine nennenswerte Konkurrenz für das ONW
brauchen Sie jedenfalls nicht zu befürchten! Köbler, der
eigentlich Rechtshistoriker ist, hat seine Wörterbücher
meist lediglich aus vorhandenen Glossaren etc. zusam-
mengestellt und nicht aus den Quellen neu erarbeitet. (...)
Köblers Wörterbuch wird mit Sicherheit keinerlei Ver-
gleich mit dem ONW aushalten.”

Het werk van Köbler zal daarom door de redactie uit-
sluitend met de nodige voorzichtigheid als naslagwerk
worden gebruikt. Nuttige elementen hieruit voor het
ONW zijn de betekenisomschrijvingen in het Duits en de
Engelse vertaling daarbij en eventuele literatuurverwij-
zingen.

Website ONW: nieuw forum
maakt gedachtewisseling mogelijk
De website van het ONW, die in het algemeen regel-
matig wordt bezocht, is in 2004 uitgebreid met een
forum. Dat forum bestaat uit verschillende onder-
delen. Er is onder andere een deel dat toegankelijk is
voor bezoekers zonder dat zij zich hoeven registre-
ren. Een ander deel van het forum kan alleen wor-
den bezocht na registratie. Doel van dit deel is dat
vakgenoten met de redactie kunnen corresponderen
over onderwerpen rondom het ONW of het vakgebied. 

Het derde gedeelte van het forum is bestemd voor
de leden van de Begeleidingscommissie. Hier kunnen
zij onderling en met de redactie van gedachten
wisselen over de woordenboekartikelen en andere
onderwerpen. De artikelen worden geplaatst in een
afgesloten deel van de ONW-website. Op deze
manier kan de redactie snel en efficiënt met de
Begeleidingscommissie overleggen.

En verder…

• Is de vergadering met de Begeleidingscommissie, die
zou plaatsvinden op vrijdag 17 september, uitgesteld
tot vrijdag 18 maart 2005. Contact met de leden van
de Begeleidingscommissie vond onder andere plaats
via e-mail en het forum op de website van het ONW. 

• Stapte de redactie op advies van de afdeling Auto-
matisering over op een andere XML-editor: Altova
XML-spy. Er is inmiddels een aantal proefartikelen
ingevoerd. Het nieuwe programma lijkt veel beter aan
de wensen van de redactie te kunnen voldoen dan de
vorige XML-editor. 

• Werd de bibliotheek met enkele naslagwerken uit-
gebreid. De elektronische catalogus van de bibliotheek
kan worden geraadpleegd op de website van het ONW.
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Inleiding

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

woordenschat uit de jaren 500 – 1200 lexicaal-semantisch
beschrijven. Doelstelling is om het woordenboek in 2007
af te ronden. 

Werkzaamheden 

Materiaalverzameling
De materiaalverzameling is een dynamisch geheel, dat

nooit definitief kan worden afgerond. In 2004 zijn ook
de grotere toponiemenbestanden (Toponymisch Woorden-
boek, De Flou) volledig ingevoerd, gecorrigeerd, gelem-
matiseerd en van context voorzien. Vervolgens bleken er
in talrijke verspreide geschriften telkens weer Oudneder-
landse woorden op te duiken. De baten van een uitput-
tend onderzoek naar alle beschikbare bronnen zouden
echter niet opwegen tegen de kosten. Naar de mening
van de redactie is de materiaalverzameling nu in de
meest haalbare vorm vastgelegd. Alle woordvormen in de
teksten zijn gedisambigueerd, gelemmatiseerd, geünifor-
meerd en van de nodige grammaticale gegevens voor-
zien. De lopende teksten zijn tot een verzameling citaten
herleid, de citaten zijn naar het modern Nederlands ver-
taald en ook de eventuele Latijnse context van een citaat
heeft een Nederlandse vertaling gekregen. Bovendien zijn
de woordvormen geleed in morfemen, zodat ook de niet-
zelfstandig geattesteerde vormen als lemma kunnen wor-
den beschreven. Zo kan het Oudnederlandse lemma salm
‘zalm’ worden opgenomen, hoewel het alleen in de
samenstelling hofsalm is aangetroffen. 

Er is een principieel onderscheid tussen de twee
samenstellende delen van de materiaalverzameling, het 

appellatieve en het toponymische materiaal. In eerste
instantie wordt in elk geval de complete appellatieve
woordenschat in het ONW lexicaal-semantisch beschreven.
Wanneer een bepaald Oudnederlands woord ook in het
toponiemenbestand voorkomt, worden deze gegevens aan
de beschrijving toegevoegd. Oudnederlands woord-
materiaal dat alleen in het toponymische bestand is
aangetroffen, krijgt eveneens een plaats in het ONW.
Daarnaast is het mogelijk op basis van onderzoek nog
ander vermoedelijk Oudnederlands woordmateriaal uit
het toponymisch materiaal aan het ONW toe te voegen.

Woordenboekartikelen
De redactie is in 2004 overgestapt op een andere

XML-editor. Daardoor is het aantal bewerkte woorden-
boekartikelen in het verslagjaar niet uitgebreid. Toch zijn
de voorbereidende werkzaamheden zo ver gevorderd dat
de redactie verwacht in 2005 een groot deel van het
totale aantal woordenboekartikelen dat moet worden
bewerkt, te kunnen redigeren.

Planning
De overgeleverde Oudnederlandse woordenschat zal in

de komende drie jaren lexicaal-semantisch worden ont-
sloten. Deze woordenschat bestaat in eerste instantie uit
de ongeveer 4.000 woordenboekartikelen die in het
appellatievenbestand kunnen worden onderscheiden.
Deze artikelen kunnen vervolgens worden aangevuld en
uitgebreid met Oudnederlands materiaal uit het toponie-
menbestand. Ook woorden die alleen als deel van een
afleiding of samenstelling zijn overgeleverd, kunnen nog
als apart woordenboekartikel worden opgenomen. Het
streven van de redactie is erop gericht in 2005 zoveel
mogelijk kleinere woordenboekenartikelen te vervaar-
digen, waarmee ervaring kan worden opgedaan die nut-
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Modulaire aanpak:
WNT mogelijk in 2007 op internet 
Bestuur en directie hebben zich bij het nemen van
het besluit om het WNT toegankelijk te maken op
internet uiteraard ook laten leiden door de beoogde
effecten hiervan. De volgende overwegingen speel-
den daarbij een rol: 

• het WNT is voor de toekomst gegarandeerd van hoog-
waardig technisch onderhoud.

• het WNT kan via een modulaire aanpak in 2007 via
het internet toegankelijk zijn.

• om de meerwaarde te bepalen van de internetversie
ten opzichte van de cd-rom moeten onderdelen wor-
den toegevoegd. Daar zijn keuzes voor nodig in beleid
en planning op de langere termijn. 

• de aard van de werkzaamheden die nodig zijn voor
het WNT op internet, verschilt sterk van het traditio-
nele WNT-werk. Daarom moet het personeelsbeleid
worden bijgesteld. 

Om de gebruikers van het WNT te stimuleren hun
informatie te gaan zoeken in de internetversie, moeten zij
overtuigd zijn van het feit dat zij daar informatie kunnen
vinden die het boek en de cd-rom niet geven. Daarom is
besloten de volgende functionaliteiten aan de internet-
versie toe te voegen:
• uniformering van de bronaanduidingen (eerste module

gereed 2007);
• datering van de aangehaalde citaten (gereed 2007);
• nieuwe Bronnenlijst (gereed 2007);
• bewerkte, maar tot op heden ontbrekende affixen (al

afgerond);
• integratie van Bijvoegsels en Verbeteringen (al af-

gerond);
• structuurcoderingen om breed uitgemeten artikelen

gemakkelijker te kunnen raadplegen (via Universiteit
Tilburg, gereed 2006);

• bij elk woordenboekartikel informatie in de status van
het artikel (zelfstandig of aanvullend, behorend tot

Hoofdwerk, Supplement of Aanvullingen; afgerond in
2005); 

• het uniek herkenbaar maken van verouderde en uit-
gestorven woorden om de beschrijving van de interne
en externe etymologie ervan mogelijk te maken; het
toevoegen van etymologische informatie uit EWN en
EWA (eerste module gereed 2007);

• het uniek herkenbaar maken van cultuurgebonden
woorden om zo het karakter van onze cultuur en
samenleving trefzekerder te beschrijven;

• het uniek herkenbaar maken van historismen; 
• multimediale informatie (in de vorm van allerlei

afbeeldingen);
• cartografische diatopische informatie om te laten zien

welke lexicale varianten op regionaal niveau zijn
blijven steken (eerste module gereed 2007).

Werken in modules
Het toevoegen en uitvoeren van álle onderdelen die

voor meerwaarde zorgen ten opzichte van het WNT op
cd-rom, is voor de huidige formatie van de WNT-
afdeling te veelomvattend en arbeidsintensief om op
korte of middellange termijn af te ronden. Ook in samen-
werking met derden zal dat niet lukken. Dat heeft vooral
te maken met de complexe aard van de werkzaamheden
die prioriteit hebben. Dat zijn de uniformering van de
bronnenaanduidingen en de datering van de aangehaalde
citaten. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde opzet in
modules. Module 1 loopt t/m 31 december 2006. In die
module ligt het hoofdaccent op het aanbrengen van
dateringen bij citaten. Ook aan de multimediale toepas-
sing wordt in fasen gewerkt. Allereerst gaat het daarbij
om afbeeldingen van spreekwoorden, gezegdes, spreuken,
motto’s, emblemata en zinnebeelden. In de eerste module
past ook het aanbrengen van dialectkaarten bij die
lexicale varianten die in vroeger tijden als hoofdvariant
in een bepaald gebied golden. Het INL heeft van de
Koninklijke Brill NV toestemming gekregen het kaart-
materiaal uit de Taalatlas van Noord en Zuid te digitali-
seren en op te nemen in het WNT. Onderhandelingen met
het Constantijn Huygens-instituut en het Emblemata-
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Inleiding

Het INL werkt sinds 1999 aan revisie van het Woor-
denboek 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 publicatie van het elektronische WNT op
internet. In 2004 heeft de redactie deze lijn voortgezet. 

Werkzaamheden 

Uniformering van bronaanduidingen en dateringen
van citaten
In het verslagjaar vonden vier dateringconversies

plaats. Daarbij werden ongedateerde citaten van een
datering voorzien. Bijbehorende bronaanduidingen
werden geüniformeerd, zowel bij gedateerde als on-
gedateerde citaten. 

Integratie van Bijvoegsels en Verbeteringen
Alle 178 pagina’s met Bijvoegsels en Verbeteringen

zijn in het digitale bestand verwerkt. De redactie voegde
ongeveer 150 nieuwe artikelen toe.

Bronnenlijst
De hoofdbronnenlijst, die van de ook elders geregi-

streerde bronnen, is bewerkt tot en met de L; de gegevens
over nog niet elders vermelde (en meestal weinig frequent
aangehaalde) titels zijn verzameld tot en met de Z. Dat
betekent dat de geplande voltooiing eind 2006 haalbaar
blijft. De nieuwe titelbeschrijving is zodanig vorm-
gegeven dat internetpublicatie en eventuele linking
vanuit de WNT-tekst mogelijk is. 

Trefwoordcorrectie - moderne trefwoorden -
tekstcorrectie
De GTB (Geïntegreerde Taalbank) heeft aan elk WNT-

hoofdtrefwoord een trefwoord in moderne spelling toege-
voegd. Zo wordt linking mogelijk aan andere woorden-
boeken en corpora. De correctie van trefwoorden is in
voorbereiding; het resultaat moet zijn dat alle trefwoor-
den correct en uniek zijn, en te linken trefwoorden (bij-
voorbeeld Supplement-Oude A, en Aanvullingen-Hoofd-
werk) volledig gelijkvormig. De resterende fouten in tekst
en codering zijn geïnventariseerd om in de komende
jaren hersteld te worden.

WNT op internet
In 2004 heeft het bestuur het besluit genomen om het

WNT gefaseerd en modulair via het internet toegankelijk
te maken. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 
• het nieuwe product moet een meerwaarde hebben ten

opzichte van de recentste cd-rom;
• er moet intensiever worden samengewerkt met andere

onderzoeksinstellingen en gespecialiseerde software-
bedrijven;

• wanneer het WNT eenmaal via internet toegankelijk
is, moet de TST-centrale de elektronische bestanden
van het WNT gaan onderhouden.
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project in Utrecht over het gebruik van hun digitale
emblemata verkeren in een afrondingsfase.

De afdeling Automatisering van het INL is verant-
woordelijk voor de plaatsing van het WNT op internet.
De afdeling zal daarbij samenwerken met de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. 

EWN en WNT
In april 2005 wordt het Etymologisch Woordenboek
Nederlands (EWN) overgedragen aan het INL. Dat is
het INL in 2004 overeengekomen met de Kiliaan-
stichting (eigenaar van het EWN), de Universiteit
van Amsterdam en Amsterdam University Press. Met
het EWN kan de etymologische component van het
WNT worden versterkt. 

Personeelsbeleid
Het geschikt maken van het WNT voor internet vraagt

andere vaardigheden dan het zuivere redactionele werk
(zoals het analyseren van citaten etc.). Nu de nadruk steeds
meer komt te liggen op werkzaamheden ten behoeve van
de internetversie, beschikt het WNT over te weinig lexico-
logische medewerkers, terwijl de expertise van de redac-
tionele medewerkers beter tot haar recht zou komen
binnen een sectie historische lexicografie. Daarom be-
sloot het bestuur in november 2004 het personeelsbeleid
in die richting te wijzigen. 

En verder…

• Kwam de Begeleidingscommissie op 5 oktober voor de
vijfde maal bijeen, voor intern overleg en voor een
bespreking met de WNT-redactie.

• Werkt het INL voor bepaalde onderdelen van de inter-
netuitgave van het WNT samen met de Universiteit
van Tilburg. 

• Voerde de WNT-afdeling overleg met de afdelingen
Automatisering en Taalbank over conversies. Verder
heeft Automatisering diverse bijdragen geleverd aan
het geschikt maken van het WNT-bestand voor inter-
net. 

• Is voor de WNT-pagina op de INL-website de Inleiding
bij de Aanvullingen (2001) in voorbereiding. Belang-
rijkste onderdeel daarvan vormen de ‘Aanwijzingen
voor het gebruik’.
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Inleiding

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

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

Werkzaamheden

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

woordenboek. Dit corpus bestaat uit tekstmateriaal dat de
medewerkers van het ANW voor de periode vanaf onge-
veer 2000 zelf hebben verzameld, en uit bepaalde aan-
vullingen daarop met digitaal INL-materiaal uit de
periode vóór 2000. De eigen ANW-deelcorpora zijn: 
• Domeinencorpus, gesplitst in een Domeinencorpus

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

Het Pluscorpus wordt voortgezet tot 2008, het Neo-
logismencorpus tot 2019, het eindjaar van het project. De
overige deelcorpora zijn op 31 december 2004 afgesloten.

Het Neologismencorpus wordt vrijwel geheel, het Plus-
corpus geheel opgebouwd met behulp van internet. Dat
laatste geldt ook voor het Domeinencorpus. Voor het
Corpus van Literaire Teksten is slechts beperkt van
internet gebruikgemaakt. De meeste teksten zijn bij het
ANW zelf met scanners gedigitaliseerd.

Nieuw vanaf 2005: het Krantencorpus
Aan de bestaande corpora wordt begin 2005 een
corpus toegevoegd met aanvullend INL-materiaal uit
NRC Handelsblad, de Meppeler Courant en De Stan-
daard. Het nieuwe corpus gaat – heel toepasselijk –
het Krantencorpus heten. Het gaat hierbij om mate-
riaal uit de jaren negentig. De omvang daarvan is
begroot op ongeveer 40 miljoen tokens. Het Corpus
Literaire Teksten wordt uitgebreid met een selectie
van literaire teksten van voor 2000 uit het 50 Mil-
joen Woorden Corpus van het INL. De totale omvang
van het ANW-corpus zal met die aanvullingen uit-
eindelijk ruim 100 miljoen afzonderlijke woordvor-
men (tokens) bedragen. 

Domeinencorpora
Doel van de Domeinencorpora is de opbouw van een

bestand eigentijds Nederlands en eigentijds Belgisch
Nederlands waarbij recht gedaan wordt aan een zo breed
mogelijk scala van maatschappelijke domeinen en de taal
daarvan. Voor de bepaling van die domeinen wordt gebruik-
gemaakt van indelingen in rubrieken die op bepaalde
webpagina’s worden aangeboden. Vandaaruit bezoeken
de medewerkers van de afdeling ANW de diverse websites.
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Daar halen zij teksten binnen die geschikt zijn voor het
woordenboek. Vervolgens slaan zij die op in eigen
bestanden.

In 2004 zijn het Domeinencorpus Nederland en het
Domeinencorpus België afgerond. De werkzaamheden in
het verslagjaar bestonden uit het zoeken naar bruikbare
teksten voor ‘aanvullende domeinen’, domeinen die in de
afgelopen jaren toegevoegd werden aan de domeinen van
de startpagina waarmee we 9 oktober 2001 begonnen.
Het resultaat van deze zoektocht was dat we voor Neder-
land voor 195 domeinen nog geschikte teksten met een
totale omvang van 1.327.359 tokens vonden en voor
België voor 78 domeinen, die goed waren voor 377.736
tokens. Dat leverde samen een aanwas van 1.705.095
tokens op.

Domeinen in cijfers: de eindbalans
Nu we ook het deelcorpus van ‘aanvullende domei-
nen’ hebben afgesloten, kunnen we de eindbalans
opmaken: 

• Nederland
Het Domeinencorpus Nederland werd aangelegd in
de periode 2000-2004. Het bevat teksten voor 1341
domeinen. De omvang van dit corpus bedraagt
19.802.118 tokens. 

• België
Het Domeinencorpus België werd samengesteld in
de periode 2001-2004. Het bevat teksten voor 1307
domeinen. De omvang van dit corpus bedraagt
11.738.319 tokens. 

• Totaal
De totale omvang van het Domeinencorpus ligt dus
op ongeveer 30 miljoen tokens. De gemiddelde ver-
houding België/Nederland is 1 : 1,68.

.

Corpus van Literaire Teksten (CLT)
De opbouw van het Corpus van Literaire Teksten ging

in 2001 van start. Ook in 2004 is weer gewerkt aan gesta-
ge uitbreiding van het Corpus.   

CLT in cijfers
Het Corpus van Literaire Teksten werd in 2003 uit-
gebreid met een verzameling teksten met een om-
vang van ruim 3,6 miljoen tokens. Het totaal komt
daardoor op bijna 8,4 miljoen tokens.  

Neologismencorpus
Vrijwel alle medewerkers van de afdeling ANW

werken mee aan de opbouw van het  Neologismencorpus.
Elke dag besteden zij 1 à 2 uur aan het verzamelen van
neologismen uit een selectie van websites van dag- en
weekbladen en nieuwssites. Zij slaan die neologismen
voorzien van ruime contexten op in eigen bestanden.
Aan deze verzameling voegen zij gescande kranten-
knipsels met neologismen toe.

Neologismen in cijfers 
In 2004 zijn 2111 neologismen binnengehaald.
De bestanden hebben in totaal een omvang van
674.662 tokens. Daarnaast hebben we de neolo-
gismen die we in eerdere jaren vanaf 2000 hadden
verzameld, nog eens kritisch bekeken. Bij die exer-
citie hebben we alsnog woorden uit de neologis-
menlijsten geschrapt die niet aan het predikaat
‘neologisme’ voldeden. Na vijf jaar verzamelen komt
het totaal – na die opschoning – uit op 14.728
verschillende neologismen. De bestanden waarin ze
zijn aangetroffen, vormen nu samen een corpus van
5.325.035 tokens.

De resultaten van ons neologismenwerk – een totaal-
lijst van alle sinds 2000 verzamelde neologismen, voor-
beelden uit het neologismencorpus en een aantal bewerk-
te artikelen – zijn op internet te raadplegen via de TST-
centrale.

Pluscorpus
Uitgangspunt voor de aanleg van dit subcorpus vormt

het INL-lexicon, dat gebaseerd is op INL-materiaal van

13

INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE • JAARVERSLAG 2004

ACCCC
B

DFFFF
E

ACCCCCCCCCCCCCCCCC
B

DFFFFFFFFFFFFFFFFF
E

12

VERBREDING EN VERDIEPING

voor 2000. Er is een lijst aangelegd van woordvormen uit
dat lexicon die niet in ons ANW-corpus met materiaal
van na 2000 voorkwamen. Via Google worden teksten
gezocht waarin die ontbrekende woordvormen voor-
komen. 

Pluscorpus in cijfers
De medewerkers van het ANW zijn in 2004 gestart
met de opbouw van het Pluscorpus. Aan het eind
van het jaar bestond het corpus uit 6.326.899
tokens.

Conceptvorming en redactionele bewerking
In 2004 heeft de redactie verder gewerkt aan de

conceptvorming en de voorbereiding van de redactionele
bewerking. Die bewerking zal in 2005 starten met de
eerste proefartikelen. Een kleine greep uit de werkzaam-
heden op deze gebieden:
• de redactie werkte aan de verdere ontwikkeling en

verfijning van de artikelstructuur die aan de redactio-
nele bewerking ten grondslag moet liggen. 

• de werkzaamheden voor de bepaling van semantische
klassen van het zelfstandig naamwoord en de opstel-
ling van typesjablonen daarvoor, werden afgerond. 

• er zijn typesjablonen ontwikkeld voor een aantal ver-
schillende werkwoordsklassen. De vorming van type-
sjablonen voor alle klassen van de geselecteerde on-
gelede werkwoorden is nu voltooid.

• de redactie deed onderzoek naar pragmatische labels
en maakte op basis daarvan een voorstel voor een
systeem voor het ANW. 

• de werkzaamheden voor de corpusanalyse zijn voort-
gezet. Er is onder andere gewerkt aan clustering en
nadere categorisering van de domeinen.

• de redactie deed onderzoek naar het verschijnsel con-
versie (afleidingen van het type fietsen naast fiets) om
dat zo adequaat mogelijk te kunnen behandelen in het
ANW.

En verder...

• Organiseerde de afdeling ANW namens het INL samen
met NL-TERM op 18 februari een ‘Neologismendag’. In
een gevarieerd aanbod van lezingen werd het verschijn-
sel neologisme vanuit verschillende perspectieven
belicht. Met ongeveer zeventig deelnemers was de
belangstelling groot.
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te voorspellen. Daarom zetten wij de
neologismen ‘in de wachtkamer’.
Eens in de vijf jaar gaan we kijken
of een woord het heeft gehaald en in
aanmerking komt voor beschrijving.”
Langzamerhand is van sommige
neologismen (e-mail, internet etc.)
wel duidelijk dat zij een plek in de
kernwoordenschat hebben veroverd
of zullen veroveren. Van die woor-
den worden proefbewerkingen
gemaakt, omdat zij uiteindelijk ook
in het ANW opgenomen zullen wor-
den. Álle neologismen – dus los van
de vraag of zij het zullen halen of
niet – worden wel aangeboden via
de TST-centrale, die bij het INL in
opbouw is. 

Zijspoor

De systematische manier waarop het
INL neologismen vastlegt is uniek in
Nederland, maar ook daarbuiten.
“Naast het INL houden in ons land
ook mensen als Ton den Boon en
Ewoud Sanders zich bezig met neo-
logismen. In andere landen verschij-
nen af en toe overzichten van
nieuwe woorden. Toch blijft het, óók
bij het INL, een zijspoor. Bij het grote
publiek is er veel belangstelling voor
nieuwe woorden. Taalvernieuwing ís
ook leuk. Maar onze ‘core business’
is toch het beschrijven van de
kernwoordenschat in het ANW. Wij
beschikken niet over de capaciteit
echt onderzoek te doen naar neolo-
gismen.”

Onbeantwoorde vragen

Daarom blijven veel vragen rond
neologismen nog onbeantwoord.
Bijvoorbeeld de vraag hoe ze precies
ontstaan. “We weten daar natuurlijk
wel íets van”, zegt Rob Tempelaars.
“Veel neologismen komen binnen via
andere talen of vanuit vaktaal. Een
voorbeeld van dat laatste is BSE.
Ook de andere culturen in ons land
verrijken onze taal. Een woord als
burqa is langzamerhand niet meer
weg te denken. Maar we hebben naar
het ontstaan van neologismen nooit
gedetailleerd onderzoek gedaan.” Een
andere vraag is hoe het komt dat
neologismen ‘in golven’ ontstaan.
Per jaar haalt het INL gemiddeld
ongeveer 3000 neologismen binnen.
Daarbij blijkt de ene periode veel

productiever dan de andere. “Hoe dat
komt weten we niet precies”, aldus
Rob Tempelaars, “maar we hebben
wel een verband ontdekt tussen de
actualiteit en het ontstaan van
neologismen. Als er iets schokkends
gebeurt – zoals de ramp met de Twin
Towers of de moord op Theo van
Gogh – verzamelen we beduidend
minder neologismen.” 

Boek 

In welke semantische klassen kun je
neologismen onderverdelen? Welke
sectoren leveren de meeste
neologismen op? Wanneer redt een
woord het wel en wanneer niet? Hoe
zijn neologismen opgebouwd? Dat
zijn allemaal interessante én
relevante vragen. Is er bij het INL
ruimte om die te beantwoorden? Rob
Tempelaars schudt zijn hoofd: “Niet
binnen ons project”, zegt hij. “Daar
hebben we tijd noch mankracht
voor.” Moet het neologisme dus maar
in raadselen gehuld blijven?
Tempelaars lacht: “Ik kan zelf de
verleiding ook niet weerstaan om dat
soort vragen beantwoord te zien.
Daarom ben ik bezig met een boek
over het neologisme. Dat is nog in
een pril stadium, maar zal zeker van
de grond komen!” Tot die tijd
moeten we onze nieuwsgierigheid
dus nog even bedwingen… 
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Ieder woord begint als neologisme.
Maar lang niet ieder neologisme
vindt uiteindelijk een plek in het

algemene taalgebruik. Het neolo-
gisme is een grillig en vooral
onvoorspelbaar lot beschoren.
Bestaan over tien jaar de bolletjes-
slikker en de treinsurfer nog steeds?
Drinken we tegen die tijd nog
smaakjesthee of liever vanillecola?
De toekomst zal leren hoe het met
deze en andere neologismen afloopt.
Sinds een aantal jaren legt het INL
dagelijks met grote nauwgezetheid
neologismen vast in het Neologis-
mencorpus, onderdeel van het ANW-
corpus van eigentijds Nederlands.
Het is voor het eerst dat op een
dergelijke systematische manier naar
neologismen wordt gekeken. Maar
wat is nu precies een neologisme?
Hoeveel nieuwe woorden ontstaan er
per jaar? Hoeveel van die woorden
redden het uiteindelijk? Wie zich
waagt in de wondere wereld van het
neologisme, raakt er al snel door
gefascineerd. Zo ook ANW-redacteur
Rob Tempelaars, sinds een aantal
jaren de leverancier van de rubriek
‘Neologismen in beeld’ in het INL-
jaarverslag. Talloze vragen over

neologismen kan hij beantwoorden.
Maar ook voor hem blijft er nog veel
te ontdekken!

‘Ondergeschoven kindjes’

Hoe en wanneer is het woord fiets
precies ontstaan? Helaas hebben we
dat tot nu toe nooit kunnen ontdek-
ken. Als de verre voorvaders van de
huidige INL-medewerkers destijds
hadden gedaan wat het INL nu wél
doet, zouden we veel meer weten
over de ontstaansgeschiedenis van
woorden die nu als vanzelfsprekend
tot onze kernwoordenschat horen.
Hoe komt het dat neologismen in het
verleden in de taalwetenschap als
‘ondergeschoven kindjes’ werden
behandeld? Rob Tempelaars:
“Neologismen zijn van alle tijden.
Toch zien we pas vanaf de tweede
helft van de 20e eeuw wetenschap-
pelijke belangstelling ontstaan voor
nieuwe woorden. Dat had bijvoor-
beeld te maken met taalpurisme.
Nogal wat neologismen werden
vroeger juist geweerd.”

Eigentijds Nederlands

Sinds 2000 werkt het INL aan het
ANW: een wetenschappelijk, elektro-
nisch woordenboek van het eigen-
tijdse algemene Nederlands in Neder-
land en Vlaanderen. “Het ANW

beschrijft onze ‘kernwoordenschat’.
Daarmee bedoelen we de stabiele
woordenschat,” legt Rob Tempelaars
uit. “Neologismen – woorden die niet
in het Groene boekje of de nieuwste
versie van Van Dale staan – horen
daar (nog) niet bij. Maar als je bezig
bent met eigentijds Nederlands, mag
je het neologisme natuurlijk niet
links laten liggen. Daarom werken
we sinds de start van het ANW in
een apart project aan het vastleggen
van neologismen.” Dat betekent in de
praktijk dat medewerkers van de
ANW-afdeling dagelijks een deel van
hun tijd besteden aan het ‘uitpluizen’
van een zorgvuldig geselecteerde
verzameling websites van Neder-
landse en Vlaamse dag- en week-
bladen en nieuwssites. Alle gevonden
neologismen – in de ruimste zin van
het woord – slaan zij, met een zo
groot mogelijke context, op in uni-
forme bestanden. 

Klein deel ‘beklijft’

Worden die neologismen vervolgens
ook beschreven en bewerkt? “Dat
zou zonde van onze tijd zijn”, zegt
Tempelaars. “Van de totale hoeveel-
heid neologismen ‘beklijft’ maar een
heel klein deel. Zo’n 90 tot 95% redt
het uiteindelijk niet. Welke woorden
het wél redden is niet met zekerheid

DE WONDERE WERELD VAN HET NEOLOGISME…

Nog veel te ontdekken rondom nieuwe woorden
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Een onthullende ontboezeming: Tepelgate

Het begon allemaal 22 jaar geleden in Amerika. In het Water-
gate-complex, het hoofdkwartier van de Democratische Partij,
werden vijf inbrekers betrapt. Zij waren in het bezit van af-
luisterapparatuur en bleken gestuurd te zijn door de Republi-
keinse Partij. Het Watergate-schandaal was geboren. Onder
andere door de onthullingen van Bob Woordward en Carl
Bernstein, verslaggevers van de Washington Post, werd duide-
lijk dat er een rechtstreekse connectie was met het Witte
Huis. Vanwege Watergate zag de Republikeinse president
Richard Nixon zich uiteindelijk genoodzaakt op 9 augustus
1974 af te treden.

Sindsdien is de wereld, in ieder geval die van de politici en
de journalisten, een beetje veranderd. En de taal veranderde
mee: het achtervoegsel -gate werd in het Engels en in talloze
andere talen zeer productief. Het kan naar believen gebruikt
worden in samenstellingen met namen of woorden die schan-
dalen en spoedig ook schandaaltjes, relletjes en incidentjes
aanduiden. Sinds Watergate worden ieder jaar nieuwe
samenstellingen met -gate gemaakt, in Nederland in 2003
bijvoorbeeld Geldergate (schandaal over fraude bij de provin-
cie Gelderland), Mabelgate (rel over Mabel Wisse Smit die,
voordat zij partner van prins Johan Friso werd, met topcrimi-
neel Klaas Bruisma omgang bleek te hebben gehad) en Mar-
garitagate (relletje over prinses Margarita en haar echtgenoot
Edwin de Roy van Zuydewijn, die met onthullingen over het
Koninklijk Huis kwamen).

In 2004 konden we een nieuwe gate-samenstelling
begroeten. Op zondag 1 februari traden de wereldberoemde
popsterren Janet Jackson en Justin Timberlake op in het
pauzeprogramma van de SuperBowl, de door de National
Football League (NFL) georganiseerde finale van het American
football. Het optreden van beide sterren kende een één se-
conde durend hoogtepunt, dat heel Amerika in vuur en vlam
zou zetten. Timberlake greep, naar later bleek zorgvuldig
gepland, naar het leren pak van Jackson en ontblootte door
een lapje stof naar beneden te trekken een borst met een
zeesterachtige versiering op de tepel. Al snel sprak heel de
wereld van Nipplegate. In Nederland deden al direct de nieu-
we woorden Tepelgate en borstincident de ronde. Overigens
werd in ons land wel enigszins verbaasd gereageerd op al die
Amerikaanse commotie… 
.
Bronnen: website van Planet.nl (www.planet.nl), 3 februari 2004; website
van RTL (www.rtl.nl), 9 februari 2004; Gazet van Antwerpen, 11 februari
2004.
Foto: EPA.
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De oogst aan neologismen is ieder jaar weer groot.
Vele van die woorden zullen het woordenboek nooit

halen, maar worden wel opgeslagen in de corpora die ten
grondslag liggen aan de woordenboeken die het INL
maakt. Het INL zet ieder jaar in het jaarverslag twee
neologismen in de schijnwerper. Daarbij is overigens niet
te voorspellen of deze neologismen een plekje in het
ANW zullen veroveren. Dit jaar een korte kennismaking
met de ‘pafpaal’ en met ‘Tepelgate’.

Zware tijden voor zware rokers: de pafpaal

Met ingang van 1 januari 2004 zijn werkgevers verplicht hun
werknemers rookvrije werkruimten te garanderen en mag er
in openbare ruimten niet meer worden gerookt. Wie toch per
se wil roken, is sindsdien aangewezen op een rookzone, een
rookruimte, een rookgebied, een rookplaats, een rookplek of
moet zich zelfs terugtrekken in een rookcabine of rookhut.
Vooruitlopend op de nieuwe rookregels begon de NS al in
2003 met het plaatsen van zogeheten rookzuilen: voor de
verstokte rokers zouden er op 110 stations, naar Duits voor-
beeld, 500 van zulke zuilen opgericht worden. Bij de zuil is
roken toegestaan en in de paal kan de rokende treinreiziger
zijn as of peuk deponeren. Het in de betekenis ‘zuilvormige
rookwolk’ al bestaande woord rookzuil kreeg er in 2003 dus
een nieuwe betekenis bij.
Al snel waren er synoniemen voor de rookzuil in omloop:
rookpaal, rookpilaar, rokerszuil en rokerspaal(tje). Van deze
varianten is rookpaal het meest gangbaar, maar het legt het
in frequentie toch af tegen het informelere synoniem pafpaal,
dat sinds 2004 niet meer weg te denken is uit het
Nederlands.

Bronnen: Reformatorisch Dagblad, 3 december 2003; de Volkskrant, 2
januari 2004; NRC Handelsblad, 2 januari 2004;
www.hetnet.nl/actualiteit, 4 januari 2004; Algemeen Dagblad, 6 januari
2004; Nederlands Dagblad, 9 januari 2004.
Foto: www.tumult.nl/scholierenbox/images/uploads/rookpaal3.jpg.

NEOLOGISMEN IN BEELD

Twee neologismen in de schijnwerper
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Inleiding

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

van het Nederlands van de 8ste-21ste Eeuw (GTB). Deze
Geïntegreerde Taalbank moet een onderzoeksinstrument
worden voor de meest uiteenlopende aspecten van de
Nederlandse taal en de cultuur die daarin door de
eeuwen heen tot uitdrukking zijn gebracht. 

Werkzaamheden

Prototype GTB

Leerzame ervaringen met GTB-prototype
Het GTB-prototype is een kleinschalig demonstratie-
model van de GTB. In dat prototype zullen de belang-
rijkste onderdelen van het linguïstische en informa-
tietechnologische concept concreet zijn uitgewerkt
in een werkend systeem. In de huidige fase wordt
het prototype gebruikt om te controleren of ver-
schillende conceptonderdelen uitvoerbaar zijn en als
meetinstrument voor de werklast. De ervaringen met
het prototype zijn uiterst leerzaam: concreet tekst-
materiaal blijkt allerlei onvoorziene eigenschappen
te hebben waarvoor een oplossing moet komen.

In 2004 is de ontwikkeling van de corpuscomponent
van het prototype goed gevorderd. De interne digitalise-
ring van tekstfragmenten is voltooid, inclusief het per
tekst vastleggen van allerlei tekst- en auteursgegevens in
het zogeheten ‘digitaliseringsformulier’. Deze 150 ‘GTB-
interne’ tekstfragmenten zijn alle voorzien van een TEI-
codering voor tekststructuur, volgens instructies die
gebaseerd zijn op eerdere conceptvoorstellen. 

In de GTB-commissievergadering van 2003 is besloten
de geselecteerde tekst primair te stellen en niet de
tekstdrager. In 2004 zijn daarom in tekstedities en in
verzamel- en seriewerken ‘overbodig geworden’ tekst en
codering verwijderd, dat wil zeggen alle tekst die niet
behoort tot de volgens de teksttypologie geselecteerde
tekst. Bij edities zijn wel de transcriptiemethode en
bepaalde editeursnoten en -toevoegingen gehandhaafd.
Door middel van een ‘notenproef’ werden criteria voor de
selectie van die editeursnoten ontwikkeld, op basis waar-
van een instructie werd opgesteld voor de verwerking
ervan door de lexicologisch medewerkers. Op het meren-
deel van deze TEI-gecodeerde bestanden is een consisten-
tieslag uitgevoerd (afronding in 2005). De consistentie-
slag bleek nodig omdat de diversiteit van concreet tekst-
materiaal steeds nieuwe vragen opwierp en beslissingen
afdwong tijdens de TEI-codering. Die beslissingen zijn
verwerkt in de instructies en zullen nog worden verwerkt
in het definitieve concept voor de GTB-basiscodering.
Ten slotte is een begin gemaakt met de laatste fase van
de TEI-structuurcodering: de omzetting van INL-codes
voor typografische aspecten en verwijdering van reste-
rende INL-coderingen die overbodig geworden zijn door
de ‘databaseview’. 

Het prototype bevat ook ‘GTB-externe’ bestanden:
bestanden die worden ontleend aan ‘digitale reservoirs’
buiten de GTB. Vorig jaar is een analyse verricht op de
kenmerken van externe bestanden afkomstig uit diverse
digitale reservoirs; deze is in 2004 gecompleteerd met
modern-Nederlands materiaal. Halverwege 2004 is de
bewerking gestart van de 43 GTB-externe bestanden die
voor het prototype geselecteerd zijn. 
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Inleiding

Het project Herziening Woordenlijst Nederlandse taal is
erop gericht dat op 15 oktober 2005 een herziene

uitgave van het Groene boekje verschijnt. In 2004 verlie-
pen de werkzaamheden volgens planning.

Werkzaamheden

In samenwerking met de Werkgroep Spelling van de
Nederlandse Taalunie werden in 2004 twee tussentijdse
rapportages over de planning en de aanpassingen aan
het Comité van Ministers voorgelegd om tussentijds te
valideren. Het Comité van Ministers heeft tijdens zijn
bijeenkomsten in april en oktober alle voorstellen
gehonoreerd en goedgekeurd. 

Daarnaast is gewerkt aan de Technische Handleiding,
het spellinghandboek voor specialisten en uitgevers van
spellingproducten en werd meegewerkt aan de nieuwe
Leidraad en aan het Platform Spelling. Al deze activi-
teiten vonden plaats in overleg met de leden van de
Werkgroep Spelling. 

Belangrijke taak voor Platform Spelling
Het Platform Spelling – ingesteld door de Neder-
andse Taalunie – verzamelt alle uitgevers, soft-
warebedrijven en taaladviesdiensten die de herziene
spelling integraal zullen overnemen en die het
keurmerk willen dragen dat het INL in de loop van
2005 aan de voorgelegde spellingproducten en
andere woordenboeken zal toekennen. 

In december trad Suriname toe tot de Nederlandse
Taalunie. Vanaf dat moment is een begin gemaakt met de
werkzaamheden die moeten leiden tot het opnemen van
ca. 500 Surinaams-Nederlandse woorden in het nieuwe
Groene boekje. Verder is de lijst met woorden grondig
herzien: ca. 6000 nieuwe woorden werden toegevoegd,
ca. 14.000 andere werden geschrapt. In het laatste geval
ging het voornamelijk om reeksvormers (reeksen van
doorzichtige samenstellingen die verder geen spelproble-
men opleveren). Ten slotte zijn de herziene spellingregels
ter controle op het gehele beheersbestand toegepast. 

De Taalunie verleende een subsidie voor de laatste
fase van het traject. Op basis daarvan kon vanaf 1 janu-
ari 2004 extra menskracht worden ingezet.

En verder…

• Werd het project Herziening Woordenlijst Nederlandse
taal op 12 december voorgesteld aan de heer Sandri-
man, de Surinaamse minister van Onderwijs en Volks-
ontwikkeling. 

• Werden ook weer vele mondelinge en schriftelijke
vragen beantwoord over de juiste spelling van be-
paalde woorden en over de regelgeving in de Woor-
denlijst Nederlandse taal.
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Herziening Woordenlijst Nederlandse taal: laatste fase ingegaan



De TEI-gecodeerde tekstfragmenten zullen taalkundig
verrijkt worden. Verder wordt nog op kleinschalige
manier gewerkt aan de twee andere GTB-componenten
(woordenboeken en lexica). Zo is een begin gemaakt met
de specificaties van de TEI-coderingen in de woorden-
boekencomponent, met de criteria voor de selectie van de
lemmata die in het prototype worden opgenomen en met
de analyse van voor de GTB bruikbare velden uit het
SIMPLE-lexicon. 

Additionele verrijking van GTB-corpusteksten 
Voor de GTB-corpuscomponent is destijds een aantal

categorieën opgesteld die het uitgangspunt vormen voor
de selectie van teksten: de ‘teksttypologie’. Deze tekst-
typologie is ook te gebruiken voor de selectie van een
subcorpus, bijvoorbeeld als een GTB-gebruiker een zoek-
vraag niet wil stellen aan de volledige GTB-corpus-
component, maar alleen aan een bepaalde categorie. Voor
een zo groot mogelijke flexibiliteit bij de subcorpus-
selectie worden de teksten nog ‘additioneel verrijkt’ met
auteurs- en tekstgegevens. Op dat gebied is in 2004
gekeken in hoeverre de teksttypologische (sub)categorieën
‘vertaald’ kunnen worden in termen van categorieën voor
onderwerp en genre, waardoor die ook als parameter
kunnen fungeren bij de selectie van een subcorpus.

TEI-codering
De voorstellen voor de TEI-basiscodering van de GTB-

tekstcorpuscomponent zijn naar aanleiding van de erva-
ring met de prototypetekstfragmenten nog op bepaalde
punten uitgebreid en in de instructie verwerkt. Nadat de
GTB-interne en -externe bestanden alle volledig TEI-
gecodeerd en op consistentie gecontroleerd zijn, zullen
die voorstellen definitief worden afgerond. De volgende
stap is de aanpak te bepalen van de TEI-codering van de
woordenboeken in de GTB-woordenboekencomponent.
Najaar 2004 is hiermee een begin gemaakt. 

Taalkundige verrijking
De teksten in de GTB-corpuscomponent zullen worden

verrijkt met lemma en woordsoort. Vorig jaar is in de

GTB-commissievergadering geconcludeerd dat de oor-
spronkelijk gewenste maximale optie (de toekenning van
zowel een ‘lexicale’ als een ‘functionele’ woordsoorttag)
niet haalbaar is, voornamelijk om linguïstische redenen.
Besloten werd om het ‘eenvoudiger’ en voor de gebruiker
inzichtelijker aan te pakken. Dit jaar zijn ideeën ontwik-
keld over de wijze waarop dit streven vormgegeven kan
worden. Uitgangspunt is nu een minimale optie, met een
gereduceerde tagset en een meer lexicaal georiënteerde
tagmethode, waarbij onderzocht wordt in hoeverre het
verlies aan retrievalmogelijkheden vanwege de keuze
voor een vereenvoudigde aanpak gecompenseerd kan
worden. 

Lexiconontwikkeling 
Automatische woordsoorttoekenning en lemmatisering

zal – zo is de verwachting – in een verdere fase van de
taalkundige verrijking van de GTB-tekstcorpuscomponent
een belangrijk onderdeel van de tagstrategie zijn. Daar is
een historisch computationeel lexicon voor nodig, be-
staande uit historische woordvormen met hun lemma en
woordsoort en hun attributen. In 2004 is gewerkt aan de
ontwikkeling van zo’n lexicon.

Bestandsoptimalisering
De GTB-woordenboekencomponent zal onder andere

bestaan uit de bestanden van het VMNW, het MNW, en
het WNT. Deze bestanden zijn op een aantal punten niet
onmiddellijk geschikt voor gebruik in de GTB. Dat pro-
bleem moet worden opgelost voor de retrieval en voor
koppelingen in de GTB, en voor de ontwikkeling van
programmatuur en van digitale publicatievormen. Daar-
naast wordt aan ieder trefwoord een trefwoord volgens
de spelling van het Groene boekje toegevoegd. 

PAROLE-corpuszoeksysteem
In 2004 is veel tijd besteed aan de internetapplicatie

van het PAROLE-corpus: aan het als gebruiker testen van
het retrievalsysteem en aan de Engelse vertaling van de
interface, documentatie en helpteksten. De applicatie is
op 29 oktober ‘ten doop’ gehouden. Het systeem is aan-
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geboden aan de GTB-commissieleden en aan de gebrui-
kers van de andere INL-internetcorpora. Begin 2005
wordt het in brede kring bekendgemaakt. 

Het retrievalsysteem van het PAROLE-corpus staat min of
meer model voor de GTB-corpuscomponent. Het wordt in
enigszins gewijzigde vorm ook gebruikt voor het ANW.

Internetcorpora: belangstelling stijgt nog steeds
Al vele jaren zijn drie taalkundig verrijkte tekstcor-
pora – het 5 Miljoen Woorden Corpus 1994, het 27
Miljoen Woorden Krantencorpus 1995 en het 38
Miljoen Woorden Corpus 1996 - via internet koste-
loos raadpleegbaar voor niet-commerciële onder-
zoeksdoeleinden. De (inter)nationale belangstelling
hiervoor neemt ieder jaar weer toe. 

Op 31 december 2004 hadden 569 geregistreerde
externe onderzoekers toegang tot deze corpora. Het
gaat daarbij om onderzoekers uit Nederland en Bel-
gië (ca. 80%), maar ook uit andere West-Europese
landen, Oost-Europa, de Verenigde Staten en Zuid-
Afrika. Zij benaderden het computersysteem van het
INL in totaal 17.383 keer en stelden daarbij 108.855
zoekvragen. Inmiddels is ook het PAROLE-corpus via
internet raadpleegbaar.

De corpora worden ook gebruikt voor onderwijs-
doeleinden aan de universiteiten van Amsterdam
(VU), Nijmegen, Gent en Berlijn. De gebruikershand-
leidingen, de corpusdocumentatie en publicaties
over samenstelling en gebruik van de corpora staan
op de INL-website (www.inl.nl/corp/corp.htm). 

En verder…..

• Vond op 29 oktober de algemene jaarvergadering van
de GTB-Begeleidingscommissies plaats. Er werd onder
andere een beknopt overzicht gegeven van de werk-
zaamheden van najaar 2003 – najaar 2004. Ook werd
de oplevering van het PAROLE-corpusretrievalsysteem
feestelijk gevierd. 

• Werkte de Taalbank ook in 2004 weer regelmatig
samen met externe partners. Zo heeft bijvoorbeeld de
ruilovereenkomst met de DBNL geleid tot de levering
van teksten conform de wensenlijst van te digitaliseren
werken die in overleg met de afdeling WNT is op-
gesteld. Ook is samen met de DBNL, de Universiteit
Twente en Van Dale intensief overlegd over de voor-
bereiding van een beknopte subsidieaanvraag in het
CATCH-programma (Continuous Access to Cultural
Heritage). De aanvraag is in februari 2005 ingediend. 

• Worden het Nederlandse PAROLE-lexicon en het
Nederlandse PAROLE Distributable Corpus van ca.
3 miljoen woorden gedistribueerd door de European
Language Resources Association ELRA. Het INL zorgt
voor de verkoop aan onderzoekers in Nederland en
Vlaanderen, tegen een gereduceerde prijs. Vanaf 2005
zal dit via de TST-centrale worden verzorgd. De docu-
mentatie van deze producten staat op de INL-website
(www.inl.nl/corp/parole/htm).
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Werkzaamheden 

Producten
De TST-centrale kreeg in 2004 de eerste digitale

taalmaterialen: het eerdergenoemde Corpus Gesproken
Nederlands (CGN), verschillende corpora van het INL en
de elektronische versie van het Groene boekje (editie
1995). In het eerste kwartaal van 2005 komen daar
verschillende producten bij die zijn voortgevloeid uit de
werkzaamheden van de Commissie Lexicografische
Vertaalvoorzieningen (CLVV), waaronder het Referentie-
bestand Nederlands (RBN) en het Referentiebestand
Belgisch Nederlands (RBBN) en een aantal producten die
voortkomen uit het project NL-Translex. Onderzoekers
van verschillende universiteiten hebben jarenlang met
veel toewijding gewerkt aan deze producten, waarvan het
beheer nu wordt toevertrouwd aan de medewerkers van
de TST-centrale.

Dienstverlening
De medewerkers van de TST-centrale hebben vele

vragen beantwoord, voornamelijk over het CGN en de
CLVV-producten. Ook hebben zij data ‘op maat’ geleverd:
er bleek veel vraag naar gespecialiseerde frequentielijs-
ten. Daarbij is ervoor gezorgd dat de intellectuele eigen-
domsrechten (intellectual property rights, IPR) van de
geleverde materialen beschermd waren. Er is, op verzoek,
een waardevolle aanvulling op het CGN-lexicon gereali-
seerd: ongeveer 7000 fonetische transcripties die automa-
tisch tot stand waren gekomen, zijn handmatig geverifi-
eerd. Dit werk werd uitbesteed aan SPEX.

Onderhoud
Er is een begin gemaakt met het onderhoud van de

CGN-data. Alle bekende onvolkomenheden in de data
zijn geïnventariseerd en in een databank verzameld, zo-
dat begonnen kan worden met het beoordelen en verwer-
ken van de meldingen.

TST-centrale bereikbaar via website
In 2004 is, rechtstreeks onder de INL-homepage, een
website ingericht, waarop informatie is te vinden over
alle producten van de TST-centrale. Voor verschil-
lende producten is het mogelijk via de website een
licentie af te sluiten. De site is voorzien van een
zoekfunctie en een forum. Bovendien is het mogelijk
via de site onvolkomenheden in de producten te
melden. De status van die meldingen wordt auto-
matisch bijgehouden door Bugzilla, software die
voor dat doel ontwikkeld is en vrij verkrijgbaar is
via internet. 

Kennisnet
De medewerkers van de TST-centrale leggen zo veel

mogelijk van de kennis die zij tijdens hun werkzaam-
heden verzamelen, vast op het kennisnet van de centrale,
wiki. Alle medewerkers hebben een inlognaam en wacht-
woord, waarmee ze toegang krijgen tot het kennisnet. Ze
kunnen er documenten uploaden en downloaden maar
ook rechtstreeks internetpagina’s aanmaken. Door alle
kennis op een centrale plek vast te leggen, wordt de
voortgang van werkzaamheden gegarandeerd. Als iemand
ziek is, kan een ander de werkzaamheden overnemen.
Nieuwe medewerkers kunnen zich snel inwerken. Boven-
dien ontstaat er een waardevol naslagwerk.
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Het INL heeft er nieuwe taken bij gekregen: het beheer,
het onderhoud en de beschikbaarstelling van digitale
taalmaterialen en dienstverlening aan de gebruikers van
die producten. Het gaat daarbij in de eerste plaats om
materialen die met overheidsgeld zijn ontwikkeld. De
taken vloeien voort uit de oprichting van de Centrale
voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-centrale). De
Nederlandse Taalunie heeft deze centrale in juni 2004 in
het leven geroepen om gehoor te geven aan de belang-
rijkste aanbeveling uit de Blauwdruk voor verwerving,
onderhoud, beheer en distributie van door de overheid
gefinancierde digitale materialen. De Taalunie subsidieert
de TST-centrale in eerste instantie tot eind 2007.

Nieuw team bij het INL
Om de taken voor de TST-centrale uit te voeren is bij
het INL een nieuw team van acht medewerkers
samengesteld. Naast projectleider Jeannine Beeken
zijn dat een systeem- en netwerkbeheerder, twee
computerlinguïsten, een lexicoloog, een taalkundige,
een foneticus, een specialist automatisch vertalen
en een projectondersteuner. 

Achtergrond en doelstelling

Met het wegvallen van de grenzen in Europa lopen
‘kleinere’ talen het risico ondergesneeuwd te raken. In
een vergadering met negen verschillende nationaliteiten
gebruik je nu eenmaal niet negen verschillende talen. Je
ontkomt er niet aan het aantal voertalen te beperken.
Iedere Nederlandse burger heeft echter het recht kennis te
nemen van beslissingen van het Europese Parlement in 
zijn of haar eigen taal. Maar het is een kostbare zaak om 

al die vertalingen te maken. De kosten daarvan kunnen
behoorlijk worden teruggedrongen als de vertalingen voor
een deel door een computer worden gemaakt. Of als een
automatische spraakherkenner vergaderingen notuleert. 

De stand van zaken in de Nederlandse taal- en spraak-
technologie is nog niet zover, maar de Vlaamse en
Nederlandse overheden voeren al jaren een gezamenlijk
beleid om de positie van het Nederlands in de taal- en
spraaktechnologie te versterken. Een uitvloeisel van dat
beleid is het financieren van projecten die zogenoemde
basismaterialen scheppen: taalmaterialen die onmisbaar
zijn voor de ontwikkeling van toepassingen van de taal-
en spraaktechnologie, maar desondanks niet door insti-
tuten of bedrijven geschapen worden omdat de kosten
niet in verhouding staan tot de opbrengsten. Een voor-
beeld van zo’n door de overheid gefinancierd project is
het Corpus Gesproken Nederlands, een corpus dat bijna
1000 uur aan gesproken hedendaags Nederlands bevat,
verrijkt met verschillende taalkundige annotaties. Dit
corpus is van eminent belang voor bijvoorbeeld de ont-
wikkeling van automatische spraakherkenners voor het
Nederlands.

Financiering van dergelijke projecten is belangrijk,
maar niet voldoende. Materialen die niet worden onder-
houden en ondersteund, verminderen snel in waarde. De
TST-centrale is opgericht om te voorkomen dat digitale
taalmaterialen, ontwikkeld met overheidsgeld, vergeten
worden, verloren gaan of door gebrek aan onderhoud
oninteressant worden. De TST-centrale beheert, onder-
houdt en distribueert digitale taalmaterialen en geeft
ondersteuning bij het gebruik van die materialen.
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En verder...

• Zijn veel verschillende activiteiten ontplooid om de
naamsbekendheid van de TST-materialen te vergroten.
Bijvoorbeeld via de website, door het maken en ver-
spreiden van een demo-cd voor het CGN, door het
organiseren van een TST-najaarssessie en door het
geven van presentaties op NL-Term en de Dag van de
Fonetiek.

• Hebben de medewerkers van de TST-centrale,  op ver-
zoek van het STEVIN-bestuur, het STEVIN-bureau
geadviseerd over de STEVIN-aanvragen. De aanvragen
zijn beoordeeld op de mogelijkheid de materialen die
uit de projecten voortvloeien, te beheren en te onder-
houden bij de TST-centrale. Verder zijn eventuele pro-
blemen met intellectual property rights (IPR) gesigna-
leerd in verband met de beschikbaarstelling door de
TST-centrale.

• Is de TST-centrale in 2004 een aantal samenwerkings-
verbanden aangegaan: 

- één van de medewerkers had een werkplek bij het Max
Planck Instituut (MPI) in Nijmegen om daar expertise
op te doen in de exploitatiesoftware van het CGN. 

- één medewerker had een werkplek bij de Vrije Uni-
versiteit van Amsterdam en zat zodoende dicht bij de
bron van de CLVV-producten. 

- aan het Speech Processing Expertise Centre (SPEX) in
Nijmegen is de verificatie van een fonetische trans-
criptie van 7000 items uit het CGN-lexicon uitbesteed. 

- de Vrije Universiteit Amsterdam en de KU Leuven
werkten aan het RBN en het RBBN. 

- het INL is vanwege de nieuwe afdeling lid (en
bestuurslid) geworden van de Nederlandse Organisatie
voor Taal en Spraak (NOTaS).
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In een wereld waarin digitalisering
een onstuitbare opmars maakt zijn
de mogelijkheden van taal- en

spraaktechnologie enorm. Om die
mogelijkheden voor het Nederlands
optimaal te kunnen benutten is het
noodzakelijk dat er bruikbare digitale
bestanden van gesproken en geschre-
ven Nederlands beschikbaar zijn, die

goed beheerd en onderhouden wor-
den. Dat is een kostbare, ingewikkelde
en tijdrovende zaak. Om te zorgen
voor een goede positie van het
Nederlands op dit gebied, nam de
Nederlandse Taalunie het initiatief tot
oprichting van een Centrale voor
Taal- en Spraaktechnologie. De Cen-
trale wordt hét Nederlands-Vlaamse
loket waar men terecht kan voor alle
mogelijke gedigitaliseerde corpora,
lexica en woordenlijsten. De TST-
centrale is sinds de start in 2004
gehuisvest bij het INL. Griet
Depoorter, Vlaams taalkundige en
TST-medewerker van het eerste uur:
“We hebben in 2004 de basis gelegd,
nu hopen we te gaan groeien.
Langzamerhand ontwikkelt de TST-
centrale zich tot één aanspreekpunt
voor een aanzienlijke hoeveelheid
materiaal met een grote diversiteit.
Dat gebeurt nergens anders op een
dergelijke schaal.”

Vlaamse ‘poot’ 

De TST-centrale is operationeel vanaf
juni 2004. Er werken acht mensen
met verschillende achtergronden op
het gebied van bijvoorbeeld
taalkunde en computerlinguïstiek.
Eén van de medewerkers was in 2004
gedetacheerd vanuit de Vrije
Universiteit in Amsterdam, een ander
was gestationeerd bij het Max Planck
Instituut in Nijmegen. De overige
medewerkers werken bij het INL in
Leiden of in de nieuwe dependance

van het INL bij de universiteit van
Antwerpen. “Het is heel goed”, zegt
Griet Depoorter, “dat het INL nu ook
een ‘poot’ heeft in Vlaanderen. Zo
krijgt het Vlaams-Nederlandse
karakter nog meer vorm in de
praktijk.”

Inwerken

Wat waren nu de werkzaamheden
van deze medewerkers in 2004? Griet
Depoorter: “Onze taak is om digitale
materialen te verwerven, te beheren,
te onderhouden en beschikbaar te
stellen. Om dat zo goed mogelijk te
kunnen, zijn we de eerste maanden
begonnen met ons in te werken. We
beschikten al vanaf het begin over
een aantal digitale taalmaterialen: het
Corpus Gesproken Nederlands, ver-
schillende corpora van het INL en
bijvoorbeeld het elektronische be-
heersbestand van het Groene boekje.
Dat zijn zeer uiteenlopende bestan-
den. We hebben eerst zoveel mogelijk
informatie verzameld om erachter te
komen hoe je dergelijke bestanden
het best beschikbaar kunt stellen.”

‘Bugs’ en website

De concrete werkzaamheden waren
zeer divers. Op het gebied van beheer
en onderhoud werd een begin gemaakt
met het verbeteren van bestanden zo-
als het CGN. Duizenden ‘bugs’ werden
nauwkeurig beschreven en geïnven-
tariseerd. Om de materialen zo goed
mogelijk ter beschikking te stellen

INTERVIEW GRIET DEPOORTER

TST-Centrale: succesvolle start in 2004
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De afdeling Automatisering is verantwoordelijk voor
de technische infrastructuur van het INL. De afdeling

ontwikkelt systemen voor alle verschillende projecten, is
verantwoordelijk voor het beheer van die systemen en
het netwerk en voor aanschaf en onderhoud van hard-
en software.  

Werkzaamheden

Systeemontwikkeling Taalbank
De ontwikkeling van het PAROLE-Corpus is in 2004

voltooid. Op de bijeenkomst van de GTB-Begeleidings-
commissie op 29 oktober kon een volledig werkende ver-
sie worden getoond. Daarbij werd nogmaals stilgestaan
bij de eerder geuite wens van de commissie om het
systeem browseronafhankelijk te maken. Het PAROLE-
corpus staat model voor de corpuscomponent van de
GTB. Voor de GTB wordt wel gestreefd naar browser-
onafhankelijkheid.

Voor de GTB is in 2004 aandacht besteed aan de
verdere uitwerking van de linkinterface. Omdat het
aantal linkmogelijkheden binnen de GTB groot is, is het
van belang links op een zo efficiënt mogelijke manier te
presenteren. Tijdens de bespreking in de Begeleidings-
commissie werd er op gewezen dat de gebruiker veel
schermen moet ‘wegklikken’. Uit ergonomisch oogpunt is
dat niet wenselijk. Alleen al om die reden moet het
aantal linkmogelijkheden beperkt blijven. Daarnaast
vroeg de Begeleidingscommissie om aandacht voor zaken
als consistentie en padinformatie (de gebruiker moet
kunnen zien welk pad hij heeft afgelegd om bij bepaalde
informatie te komen).

Systeemontwikkeling ANW
De maandelijkse besprekingen met het ANW stonden

voornamelijk in het teken van het verder ontwikkelen en
implementeren van de microstructuur en de vertaling
daarvan naar XML-schema’s. Er werd veel aandacht
besteed aan een werkbare auteursomgeving: een XML-
editor waarmee op efficiënte wijze de woordenboek-
artikelen kunnen worden samengesteld. Al eerder was
besloten dat Automatisering geen XML-editor zou
ontwikkelen, omdat er voldoende commerciële en open-
source implementaties beschikbaar zijn. Onderzoek naar
verschillende editors wees al snel uit dat een ‘formulier-
achtige’ interface het makkelijkst zou werken. In de prak-
tijk betekent dit dat de redacteur geen zicht heeft op de
onderliggende XML-artikelstructuur en zich kan concen-
treren op de inhoud. Dit bleek mogelijk met de Style-
vision-software van Altova. Tijdens de bijeenkomst van
de Begeleidingscommissie van het ANW op 18 november
kon een eerste prototype worden getoond. 

Voor de bijeenkomst met de Begeleidingscommissie
werd een versie van het ANW-proefcorpus voorbereid.
Dit corpus is gebaseerd op de software van het PAROLE-
corpus. Besproken werd hoe het systeem moet worden
aangepast om het te laten aansluiten bij de werkwijze
van het ANW. Verder verleende Automatisering onder-
steuning bij het samenstellen van het ANW-corpus.

Systeemontwikkeling WNT
In samenwerking met de afdelingen WNT en Taalbank

werd verder gewerkt aan de verbetering van het WNT-
bestand. Dat leidde tot vier nieuwe standaardversies.
Daarnaast participeerde de afdeling Automatisering,
samen met het WNT en de Taalbank, in het project ‘WNT
op internet’. Doel van dit project is productie van een
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werd onder andere een website in-
gericht. In de toekomst moet zoveel
mogelijk informatie via die website
op te vragen zijn.  Griet Depoorter:
“In eerste instantie richten we ons
daarbij op onderzoekers. Zij kunnen
de bij ons ondergebrachte bestanden
tegen minimale kosten gebruiken
voor onderzoeksdoeleinden. Naast
onderzoekers kunnen ook bijvoor-
beeld bedrijven tegen betaling van
onze diensten gebruikmaken. Alle
gebruikers moeten eerst een licentie
aanvragen. Op die manier is bescher-
ming van de materialen gewaarborgd.”

Talencursus…?

In 2004 is ook een helpdesk geïn-
stalleerd. “Er komen al veel vragen
binnen”, zegt Griet Depoorter enthou-
siast, “we merken dat we steeds
bekender worden bij universiteiten en
onderzoeksinstellingen, en lang-
zamerhand ook bij het bedrijfsleven.”
Zo is er bijvoorbeeld veel vraag naar
‘frequentielijsten’uit het CGN:
gegevens over de frequentie waarin
bepaalde woorden voorkomen. Maar
er zijn ook bijzondere vragen: “Op
een dag was er een Engelstalig
iemand, die het Corpus Gesproken
Nederlands wilde gebruiken als een
soort talencursus! Deze aanvrager
moesten we teleurstellen. Overigens
kan dat corpus wél worden gebruikt
als basis bij het maken van talencur-
sussen of voor automatische onder-
titelingen voor doven. Zo hebben de
producten, naast een onderzoeksdoel,

ook een aantoonbaar maatschappelijk
nut.”

Communicatie

Met acht mensen werken op vier
verschillende plekken maakt commu-
nicatie tot een uitdaging. “Het klinkt
ingewikkeld”, zegt Griet Depoorter,
“maar toch is dat vanaf de start al
heel goed verlopen. We hebben daar
ook wel de nodige moeite voor
gedaan door direct een interne
communicatiestructuur op te zetten.”
Behalve de interne communicatie is
vooral ook de communicatie met de
buitenwereld van cruciaal belang
voor een voorspoedige ontwikkeling
van de TST-centrale. Depoorter: “We
hebben dan ook een voortvarende
start gemaakt met het ‘op de kaart
zetten’ van de centrale. We doen dat
bijvoorbeeld via folders, nieuws-
brieven, presentaties (onder andere
op onze eigen halfjaarlijkse TST-dag),
en binnenkort ook via thematische
workshops. Ook hebben we een
demo-cd ontwikkeld van het Corpus
Gesproken Nederlands; dergelijk
promotiemateriaal zal ook voor de
andere TST-materialen vervaardigd
worden. Zo willen we onze naams-
bekendheid vergroten en nieuwe
gebruikers, maar vooral natuurlijk
nieuwe bestanden aantrekken.”

Unieke diensten

De meerwaarde van de TST-centrale
is groot. Niet eerder was er één cen-
trale instantie die zich bezighield met

beheer, onderhoud en ter beschikking
stelling van gedigitaliseerde taal-
materialen. Het feit dat dat nu wél
gebeurt is grote winst. “Op deze
manier blijven belangrijke corpora en
bestanden bewaard voor de toekomst.
Daarnaast zit onze meerwaarde in het
geheel, met andere woorden in de
technische en op termijn wellicht ook
inhoudelijke integratie van de materi-
alen. Je kunt bijvoorbeeld informatie
krijgen over het gebruik of de ken-
merken van één woord in heel uit-
eenlopende taalmaterialen. Bovendien
beantwoorden wij vragen en leveren
wij data op maat. Al met al kunnen
wij unieke diensten verlenen.”

Nooit klaar

Heeft Griet Depoorter een vastomlijnd
doel voor ogen met de TST-centrale?
Ze lacht bij die vraag. “Daar is het
veel te vroeg voor! We staan nog
maar aan het begin. In de eerste
maanden is een grote hoeveelheid
werk verzet. We beginnen daar nu de
vruchten van te plukken, maar er
moet ook nog heel veel gebeuren. Zo
komen er in 2005 alweer nieuwe
bestanden bij, waar we mee aan de
slag gaan. We proberen onze dienst-
verlening steeds verder te verbeteren
en uit te breiden. Het is fantastisch
om helemaal bij ‘nul’ te beginnen en
nu samen met je collega’s het werk te
zien groeien. En het leuke is dat het
nooit klaar is!”

”
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BIJLAGE I

De mensen van het INL

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie bestond op 1 januari 2004 uit:

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

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

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

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

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

Adjunct-secretaris/niet-lid:
Dhr. drs. G. Gast,
directiesecretaris bij het Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie
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XML-versie van het WNT met een sterk verbeterde struc-
tuurcodering en daardoor betere retrievalmogelijkheden.
Externe partners in dit project zijn de Universiteit van
Tilburg en Avans Hogeschool. 

Systeemontwikkeling ONW
Al eerder was besloten dat het ONW de woordenboek-

gegevens in XML zou vastleggen. Daartoe werd een DTD
ontwikkeld en werden proefartikelen met een XML-editor
gemaakt. In het verslagjaar is de DTD omgezet naar een
XML-Schema en werd ook de structuur van het artikel
uitgebreid. Verder werd voor het ONW een formulier
ontwikkeld met dezelfde software die voor het ANW
wordt gebruikt. Ook bij het ONW moeten de artikelen in
een database kunnen worden opgeslagen. Het systeem
dat voor het ANW wordt gekozen, zal ook bij het ONW
worden toegepast. 

Systeem- en netwerkbeheer
De medewerkers van systeem- en netwerkbeheer

ondersteunden de gebruikers ook in 2004 weer bij vragen
over en problemen met hardware en software. Daarnaast
waren er onder andere de volgende werkzaamheden: 
• Er is een firewall aangeschaft. Doel daarvan is betere

beveiliging van de IT-infrastructuur onder andere via
een scheiding tussen het interne en het externe net-
werk. 

• Het INL is aangesloten op het netwerk van de Lette-
renfaculteit Universiteit Leiden. Met systeembeheer
van de faculteit zijn afspraken gemaakt over welk
netwerkverkeer wel of niet aan het INL wordt door-
gegeven. Dat was nodig geworden omdat de faculteit
strengere beveiligingsmaatregelen had genomen met
gevolgen voor de toegankelijkheid van de internet-
corpora van het INL.

• In het verslagjaar werden vrijwel alle pc’s overgezet
van Windows NT 4.0 naar Windows XP Pro. Tegelij-
kertijd werden de nieuwste versies van veelgebruikte
standaardsoftware geïnstalleerd, waaronder Pegasus
Mail en Office 2003. 

• Begin 2004 werd nieuwe mailserver-software geïnstal-
leerd, inclusief spamfilter. Daarmee werd spam niet

uitgebannen, maar bleef het binnen beheersbare hoe-
veelheden. 

• Hardwarestoringen bleven beperkt tot een printer en
een centraal systeem. De storingen werden door
systeembeheer of door de leverancier verholpen. 

INL tot in Tokelau en Qatar…
In het verslagjaar heeft de INL-website ca. 630.975
‘requests’ afgehandeld. Dat zijn er gemiddeld 1.729
per dag. Dat is een daling van ca. 13,9% ten opzichte
van 2003. De meeste requests komen uit Nederland
(ruim 432.000) en België (ca. 68.000). Tot de overige
landen behoren onder andere Sao Tome en Principe,
Tokelau en Qatar. Het totale aantal is inclusief de
zoekmachines die de INL-website benaderen voor
opname in hun indexen.

En verder…

• Werkten in het verslagjaar twee stagiaires van het
ROC Leiden op de afdeling. Zij hielden zich vooral
bezig met het overzetten van (archief)tapes naar een
meer moderne informatiedrager: DVD. 

• Heeft Automatisering voor de verschillende projecten
veel ‘ad hoc-software’ geschreven. 

• Is onderzoek verricht naar ‘tools’ waarmee applicatie-
ontwikkeling efficiënter kan verlopen. Daarbij is onder
andere gekeken naar de Macromedia tools. Dit is soft-
ware om websites te bouwen. Automatisering was
geïnteresseerd in de vraag of hiermee ook web-inter-
faces zoals van het PAROLE-corpus kunnen worden
gemaakt. Daarnaast is Webratio onderzocht. Deze soft-
ware biedt een grafische schil rond de modellerings-
taal WebML. Een eerste verkenning op basis van de
bijgeleverde documentatie kon nog geen uitsluitsel
geven over de geschiktheid voor toepassing bij het
INL. De indruk is dat het meer toegesneden is op e-
commerce-toepassingen.
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Begeleidingscommissie ONW:
Dhr. dr. F. Debrabandere, voorzitter Dhr. prof. dr. Th. Klein
Dhr. prof. dr. L. de Grauwe Dhr. prof. dr. J. van Loon, leden
Dhr. prof. dr. J.M. van der Horst Dhr. prof. dr. J.A.M. Taeldeman, waarnemer namens

het INL-bestuur

Woordenboek der Nederlandsche Taal 

Dhr. prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, hoofdredacteur Dhr. P.A. van der Meer
Mw. dr. M.A. Mooijaart Dhr. B. Meeuwsen 
Dhr. dr. D.C.J. Kinable Mw. M.C. Smits
Mw. drs. D. Simons Mw. J.J.P.M. Splinter, lexicologisch medewerkers
Dhr. drs. J.P. Westgeest, redacteuren

• Mw. Simons had een deeltijdaanstelling van 60% van de werktijd in het kader van de seniorenregeling. Per 1 juni
heeft zij op eigen verzoek de dienst vervroegd verlaten.

• Mw. Smits werkte 70% van de volledige werktijd volgens de seniorenregeling. 
• Dhr. Van der Meer maakte gebruik van de 60+-regeling waardoor zijn dagelijkse werktijd verminderde met een

half uur. Per 1 oktober werd hem eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
• Mw. drs. Waszink werd per 1 februari aangesteld als oio en verving in het verslagjaar drs. Westgeest van 1 maart

tot 1 december. Vanaf die datum bereidt zij een proefschrift voor over neoklassieke elementen. De heer Westgeest
ontving van NWO een vervangingssubsidie ter afronding van zijn proefschrift, voor de eerder genoemde periode.

Begeleidingscommissie WNT:

Mw. dr. M.J. van der Wal, voorzitter Dhr. dr. E. Vanhoutte, leden
Mw. prof. dr. M. Devos Dhr. prof. dr. H. Pinkster
Dhr. prof. dr. G.R.W. Dibbets Dhr. prof. dr. R. Willemyns, waarnemers namens
Dhr. prof. dr. J.A. van Leuvensteijn het INL-bestuur

Algemeen Nederlands Woordenboek

Dhr. prof. dr. A.M.F.J. Moerdijk, hoofdredacteur Dhr. A.J. Figee, hoofd lexicologisch medewerkers
Dhr. drs. E.E.M. Beijk Mw. M. Göbel
Mw. lic. L. Colman Dhr. P. Hoekstra
Dhr. dr. F.J. Heyvaert Mw. I.M. Schutte
Dhr. drs. H.A.C. Lambermont Dhr. J.W. Smits, lexicologisch medewerkers
Dhr. drs. R. Tempelaars, redacteuren
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Ondernemingsraad

Dhr. dr. F. Heyvaert volgde op 16 februari 2004 mevr. drs. T.H. Schoonheim op als voorzitter van de OR. Per diezelfde
datum trad dhr. lic. S. Decorte aan als nieuw lid van de Ondernemingsraad. Hij verliet het INL echter op 1 september.
Per 12 oktober werd hij opgevolgd door mw. J. Splinter. Mw. M.C. Smits bleef ook dit jaar secretaris. 
Er vonden in het verslagjaar drie overlegvergaderingen met de directie plaats. De OR werd voor het maken van de
notulen bijgestaan door mw. P. Tacx-Hillebrand.

Personeelsvereniging

In 2004 zette mw. M.L.W. van Bennekom het voorzitterschap van de personeelsvereniging (PV) voort. Dhr. R.J. van
Strien bleef aan als lid. Mw. lic. L. Colman trad af tijdens de jaarvergadering van de PV. Helaas stelde niemand zich
beschikbaar als nieuw lid van de PV. Onder andere om die reden is eind 2004 besloten de PV op te heffen. Voortaan
zal de Algemene dienst ieder jaar een beperkt aantal activiteiten organiseren.

Personeel in dienst bij het INL per 1 januari 2004

Algemene dienst

Dhr. prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, directeur Mw. P. Tacx-Hillebrand, assistente administrateur
Mw. P.H.B. Coppens-Belt, administrateur /directiesecretaresse
Dhr. drs. G. Gast, directiesecretaris/adj. secretaris Mw. K.C. van Weerlee, directiesecretaresse

van het bestuur

Per 1 juli 2004 eindigde het buitengewoon verlof van mw. Coppens-Belt. Per diezelfde datum eindigde ook de over-
eenkomst met mw. H. Vermeer; zij was voor de duur van één jaar aangesteld als wnd. administrateur.

Oudnederlands Woordenboek

Dhr. dr. W.J.J. Pijnenburg, hoofdredacteur Dhr. Th.P.F. Wortel, lexicologisch medewerker
Mw. drs. T.H. Schoonheim, redacteur

• Gedurende het verslagjaar heeft dhr. dr. A. Quak (UvA) als redacteur deel uitgemaakt van de redactie. Hij is voor
20% van zijn onderzoekstijd bij het ONW gedetacheerd.

• Dhr. J. Vonk (UvA) heeft zijn werk als vrijwilliger aan het vertalen van de aanhalingen met veel Latijnse context
voortgezet.

• De redactie van het ONW mocht dhr. drs. L. van Zanen verwelkomen als nieuwe volontair bij het project. Hij heeft
vanaf maart gewerkt aan het invoeren van toponymisch materiaal.

• Van september tot en met december 2004 kon de redactie beschikken over de hulp van mw. drs. V. van der Roest,
die literatuuronderzoek heeft gedaan m.b.t. de Oudnederlandse toponymie.

• Op 20 oktober promoveerde mw. Schoonheim tot doctor in de Letteren op haar proefschrift Vrouwelijke persoons-
namen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300. Promotor was prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg.
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Gebruikersgroep Taalbank:
Dhr. dr. M.B.H. Everaert, voorzitter Dhr. dr. J. Van Keymeulen Dhr. prof. dr. G.A.M. Kempen,
Dhr. prof. dr. W. Daelemans Dhr. lic. L. Permentier namens het INL-bestuur
Dhr. prof. dr. F.J.L. Van Eynde Dhr. prof. dr. D. Sandra 
Dhr. prof. dr. M. Hüning Dhr. dr. E.G. Sieverts, leden

TST-centrale

Mw. dr. J. Beeken, projectleider Dhr. M. Longuich, systeem- en netwerkbeheerder
Dhr. drs. M.C. Boekestein, computerlinguïst Mw. drs. I. Maks, lexicoloog (gedetacheerd vanuit VU Amsterdam)
Mw. lic. G. Depoorter, taalkundige Dhr. drs. R. van Veenendaal, computerlinguïst
Mw. drs. S. Goddijn, foneticus Mw. drs. C. Fleur-Pot, projectassistent
Mw. dr. E.J.J. Knops, TST-coördinator dependance

Automatisering

Dhr. P.H.J. van der Kamp RI, hoofd Dhr. dr. N.A. Massios, programmeur
Mw. S.W.P. Deutekom, systeem- en netwerkbeheerder Dhr. D.P. Schenk, systeem- en netwerkbeheerder
Dhr. B. Hoogeveen, systeemanalist/programmeur Dhr. R.J. van Strien, programmeur/ontwikkelaar

• Van 11 februari t/m 2 juni werkten dhr. M. Bottemanne en vanaf 23 augustus dhr. S. Prins als stagiaires van het ROC
Leiden bij de afdeling.

• Op 28 juli trad dhr. M. Longuich in dienst als systeem- en netwerkbeheerder bij de TST-centrale; functioneel behoort hij
tot Automatisering.
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Begeleidingscommissie ANW:
Dhr. prof. em. dr. H.J. Verkuyl, voorzitter Mw. dr. A.J. van Santen, leden
Dhr. prof. dr. J. De Caluwe Dhr. prof. dr. G.E. Booij
Dhr. prof. dr. W. Martin Dhr. prof. dr. D.H.R.R.J. Geeraerts, waarnemers namens
Dhr. prof. dr. W. Smedts het INL-bestuur

Herziening Woordenlijst Nederlandse taal

Mw. dr. J. Beeken, projectleider

Spellingwerkgroep:
Dhr. prof. dr. em. M.C. van den Toorn, voorzitter Dhr. prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg
Dhr. prof. dr. F. Daems Dhr. prof. dr. H. Verkuyl, leden
Dhr. prof. dr. D. Geeraerts Mw. dr. J. Beeken, coördinator
Dhr. prof. dr. D. Sandra

Taalbank

Mw. dr. J.G. Kruyt, hoofd Taalbank Dhr. dr. J. de Does
Mw. lic. K.A.C. Depuydt Dhr. drs. J.J. v.d. Voort v.d. Kleij, computerlinguïsten
Dhr. lic. D.J.G. Geirnaert Mw. M.L.W. van Bennekom
Mw. drs. M.W.F. Ruitenberg Mw. W. de Ruyter-Balt
Dhr. lic. S.F.T. Decorte, redacteuren Mw. drs. B.Verheij, lexicologisch medewerkers

• Mw. Van Bennekom, mw. De Ruyter en mw. Verheij hebben een nieuwe functiebeschrijving gekregen en zijn met
terugwerkende kracht per 1 januari 2003 lexicologisch medewerkers niveau 2 geworden. Mw. Verheij is geen
administratief medewerker meer en fungeert voor haar volledige werktijd als lexicologisch medewerker. Zij werken
alledrie parttime.

• Dhr. Decorte verliet het INL per 1 september; per 1 november kwam dhr. drs. S. Siebinga als redacteur in dienst.
• Sinds november is mw. drs. N. van Megen als vrijwilliger voor twee dagen in de week werkzaam bij de afdeling.

Begeleidingscommissie Taalbank:
Dhr. prof. dr. F. Daems, voorzitter Dhr. prof. dr. P.Th. van Reenen Dhr. prof. dr. J. Vromans
Dhr. dr. H. Baayen Dhr. prof. dr. R.P. van de Riet Dhr. dr. F. Wiering, leden
Dhr. prof. dr. A. Berteloot Mw. prof. dr. A.A. Sneller-van Veen Dhr. prof. dr. S. Gillis
Dhr. dr. J. Hoeksema Dhr. dr. J. Voorbij Dhr. prof. dr. G.A.M. Kempen, 
Mw. dr. A. Marynissen Dhr. prof. em. dr. S.F.L. De Vriendt waarnemers namens het INL-bestuur 
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Rekening van baten en lasten

Baten 2004 2003

Subsidie bijdragen 2.580.000 2.575.000
Opbrengst contractresearch 30.375 59.810
Opbrengst publicaties 3.216 7.885
Rente bank en giro 21.200 24.548
Overige opbrengsten 82.252 3.837

Totaal baten 2.717.043 2.671.080

Lasten

Personele lasten 2.402.634 2.418.684
Huisvestingskosten 236.525 233.015
Kosten apparatuur 13.263 11.224
Kantoorkosten 35.180 29.213
Afschrijvingskosten 29.443 41.556
Algemene kosten 50.501 32.680

Totaal lasten 2.767.546 2.766.372

Exploitatieresultaat (50.503) (95.292)

BIJLAGE II

Financieel overzicht 2004
Balans per 31 december

Activa 2004 2003

Apparatuur en inventaris 50.750 54.255
Vorderingen 387.587 319.004
Liquide middelen 864.471 878.297

Totaal 1.302.808 1.251.556

Passiva

Vermogen 299.554 350.057
Wachtgeldvoorziening 15.000 15.000    
Schulden 988.254 886.499

Totaal 1.302.808 1.251.556
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Accountantsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaar-

rekening 2004 van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie te
Leiden gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijk-
heid van de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde

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

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de

grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2004 en van
het resultaat over 2004 in overeenstemming met in Nederland algemeen aan-
vaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Den Haag, 12 mei 2005

Ernst & Young Accountants
namens deze

drs. R.L.A. Eveleens RA drs. J.C. Metz RA

Toelichting op de balans per 31 december 2004

Grondslagen voor waardering

In 2004 is gebleken dat het nog niet uitgegeven bedrag
van de subsidie van de Nederlandse Taalunie inzake de
TST-centrale als kortlopende verplichting dient te worden
opgenomen in verband met de nog resterende verplich-
tingen. In 2003 zijn de in 2003 ontvangen subsidie en
uitgaven in de exploitatierekening verantwoord. De
subsidie en de daarmee samenhangende uitgaven dienen
echter pas bij het afsluiten van het TST-project via de
exploitatierekening te worden verwerkt. Dit heeft ertoe
geleid dat een correctie op het eigen vermogen 2003
heeft plaatsgevonden van A 180.609. De vergelijkende
cijfers in de exploitatierekening over 2003 zijn eveneens
aangepast om een goede vergelijking tussen beide boek-
jaren mogelijk te maken.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen

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

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale

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

Voorziening 

Wachtgeldvoorziening
De wachtgeldvoorziening is gewaardeerd tegen het

bedrag van de door te betalen bezoldiging, inclusief
werkgeverslasten.

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

tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Onder baten zijn opgenomen de opbrengsten uit leve-

ring van diensten en verkregen subsidies.
De lasten worden bepaald met inachtneming van de

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

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

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2004 gemiddeld 49 personeels-

leden werkzaam (2003: 45)
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Kallio und Jormo Korhonen (Hgg.), Etymologie, Ent-
lehnungen und Entwicklungen. Festschrift für Jorma
Koivulehto zum 70. Geburtstag. Helsinki 2004, blz.
287-294.

T.H. Schoonheim
• Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot

het jaar 1300. Proefschrift Leiden 2004.
• ‘Soete, naamstam of suffix’. In: Johan De Caluwe,

Georges De Schutter, Magda Devos, Jacques Van Key-
meulen (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbe-
waarder van de taal. Vakgroep Nederlandse Taalkunde
Gent – Academia Press, Gent, 2004, blz. 751-760.

• ‘Stank voor dank’. In: Saskia Daalder, Theo Janssen en
Jan Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen
aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn
afscheid van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Stichting Neer-
landistiek VU/Nodus Publikationen, Amsterdam/
Münster, 2004, blz. 95-101.

• Wekelijkse naamkundige rubriek Aangenaam in het
Leidsch Dagblad. Leiden, 6 februari 2004 – 27 decem-
ber 2004.

Th.P.F. Wortel
• ‘Website Oudnederlands Woordenboek’. In: Medede-

lingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten 16
(2004), blz. 9-10.

• [Biografie van] J.A.N. Knuttel te vinden op
http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01/
anro001bioe01_0021.htm

• ‘Over de etymologie van “das” en “iemand de das om-
doen”’. In: Trefwoord, elektronisch tijdschrift voor
lexicografie (december 2004); eerder verschenen in
Trefwoord 11 (1996), blz. 144-152.

• ‘Joenivursitie’. In: Neerlandia 108-2 (2004), blz. 17.
• ‘Het ANV bepleit het Nederlands in de Grondwet’. In:

Neerlandia 108-3 (2004), blz. 10-13.
• ‘Hier istie tan. Uw Nederlandse redacteur’. In:

Nederlands van Nu 52-3 (2004), blz. 32.
• ‘Woorden komen en gaan’. In: Nederlands van Nu 52-3

(2004), blz. 38-39.
• ‘Engels als taal van wetenschap: terug in de geschie-

denis?’. In: Nederlands van Nu 52-4 (2004), blz. 29-30.

Woordenboek der Nederlandsche Taal

D. Kinable
• [Signalement van:] Lekenspiegel: een leerdicht uit

Antwerpen/Jan van Boendale, samenstelling en ver-
taling Ludo Jongen en Miriam Piters. Amsterdam
2003. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letter-
kunde 120 (2004), p. 366-367. Bereikbaar via het web.

M. Mooijaart
• ‘Negentiende-eeuws Vlaams in het WNT’. In: Verslagen

& Mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 114 (2004), blz. 33-
53.

• ‘M.J. Koenen’. In: Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel,
Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf, Bio- en
Bibliografisch Lexicon van de Neerlandistiek. Elektro-
nische publicatie Commissie voor Taal- en Letterkunde
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
www.dbnl.org

• Bespreking van: Margit Rem, De taal van de klerken
uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340).
Naar een lokaliserinsprocedure voor het veertiende-
eeuws Middelnederlands. In: Nederlandse Taalkunde 9
(2004), blz.  277-281.

• ‘Verandering in het kwadraat: het redactionele
taalgebruik in het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT)’. In: Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan
Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen aan-
geboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn afscheid
van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Stichting Neerlandistiek
VU/Nodus Publikationen, Amsterdam/Münster, 2004,
blz. 51-59.

• ‘De letter als lemma’. In: Stefan Kiedron und Agata
Kowalska-Szubert (ed.), Thesaurus polyglottus et flores
quadrilingues. Festschrift für StanisLaw PrEdota zum

BIJLAGE III

Publicaties

In het verslagjaar leverden medewerkers van het INL
weer talloze bijdragen aan congressen, symposia en stu-
diebijeenkomsten. Ze bezochten instellingen in binnen-
en buitenland, brachten werkbezoeken, hielden lezingen
en verschaften informatie over de  wetenschappelijke
aspecten van hun werk. Daarnaast verscheen een groot
aantal wetenschappelijke publicaties vanuit het INL. Hier-
onder volgt een overzicht van de publicaties per afdeling. 

Algemene dienst 

P.G.J. van Sterkenburg
• ‘Spelen met taal in de Nederlandse albums van Aste-

rix.’ In: Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues.
Festschrift für Stanislaw Predota zum 60. Geburtstag.
Herausgegeben von Stefan Kiedron und Agata Kowal-
ska-Szubert. ATUT, Wroclaw 2004, blz. 391-407.

• ‘Weten woordenboeken wel wat wij denken dat zij
weten?’ In: Johan De Caluwe, Georges De Schutter,
Magda Devos, Jacques Van Keymeulen (red.),
Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de
taal. Vakgroep Nederlandse Taalkunde Gent –
Academia Press, Gent, 2004, blz. 965-979.

• Linguistics Today. Facing a Greater Challenge. John
Benjamins, Amsterdam, Philadelphia 2004.

• ‘Benamingen voor de bloedzuiger’. In: Saskia Daalder,
Theo Janssen en Jan Noordegraaf (red.), Taal in veran-
dering. Artikelen aangeboden aan Arjan van Leuven-
steijn bij zijn afscheid van de opleiding Nederlandse
Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen,
Amsterdam/Münster, 2004, blz. 113-120.

• ‘Afrikaanse Woordelys en Spelreëls’. In: Lexikos 14,
2004, blz. 428-433.

• ‘Endangered Languages and Language Policy’. Beijing
2004.

Oudnederlands Woordenboek

W.J.J. Pijnenburg
• ‘Palingoproer’. In: Johan De Caluwe, Georges De

Schutter, Magda Devos, Jacques Van Keymeulen (red.),
Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de
taal. Vakgroep Nederlandse Taalkunde Gent – Academia
Press, Gent, 2004, blz. 693-698.

• ‘Vissen in troebel water. Noordnederlands zeelt (Tinca
tinca)’. In: Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan
Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen aan-
geboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn afscheid
van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Stichting Neerlandistiek
VU/Nodus Publikationen, Amsterdam/Münster, 2004,
blz. 103-111.

• ‘Van de uts en de roodsnavelkeerkringvogel’.
[Bespreking van] Klaas J. Eigenhuis, Verklarend en
etymologisch woordenboek van de Nederlandse
vogelnamen. Stichting Dutch Birding Association
2004. In: Trefwoord, elektronisch tijdschrift voor
Lexicografie (2004).

• ‘Hd. Knirps ‘onderdeurtje’, Ndl. Knurft ‘stommeling,
sukkel e.d.; klein ventje”. In: Tijdschrift voor Neder-
landse Taal- en Letterkunde 120 (2004), blz. 277-281. 

A. Quak
• ‘Zum Namen Dorestad’. In: Astrid van Nahl, Lennart

Elmevik und Stefan Brink (Hgg.), Namenwelten. Orts-
und Personennamen in historischer Sicht. Festschrift
Thorsten Andersson. Berlin-New York 2004, blz. 250-
260. 

• ‘Über Reflexe von /j/ in unbetonter Silbe im Altnieder-
ländischen’. In: Albrecht Greule, Eckhard Meineke,
Christiane Thim-Mabrey (Hgg.), Entstehung des
Deutschen. Festschrift für Heinrich Tiefenbach. Heidel-
berg 2004, blz. 355-366.

• ‘Der altfriesische Huslotha’. In: Irma Hyvärinen, Petri
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logy (TST Centre)’. In: M.T. Lino, M.F. Xavier, F. Ferrei-
ra, R. Costa, R. Silva (eds.), Proceedings of the 4th
International Conference on Language Resources and
Evaluation. ELRA, Paris, 2004, blz. 555-558, (met dr.
J. Beeken).

TST-centrale

J.C.T. Beeken
• ‘The Centre for Dutch Language and Speech Techno-

logy (TST Centre)’. In: M.T. Lino, M.F. Xavier, F.
Ferreira, R. Costa, R. Silva (eds.), Proceedings of the
4th International Conference on Language Resources
and Evaluation. ELRA, Paris, 2004, blz. 555-558, (met
P.H.J. van der Kamp RI).

60. Geburtstag. Wroclaw: Oficyna Wydawnica ATUT -
Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, blz. 263-273.

Algemeen Nederlands Woordenboek

A.M.F.J. Moerdijk
• ‘Karakterisering van het Etimologiewoordenboek van

Afrikaans (EWA)’. In: Lexikos 14 (2004), blz. 137-157.
• ‘Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)’. In:

Nederlandse Taalkunde 9 (2004), blz. 175-182.
• ‘Steeds losser op z’n Engels? De spelling van

tweeledige samenstellingen in het eigentijdse
Nederlands’. In: Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan
Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen
aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn
afscheid van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Stichting
Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, Amsterdam/
Münster, 2004, blz. 37-49 (met drs. R. Tempelaars).

• ‘De wording van het Algemeen Nederlands
Woordenboek’. In: Neerlandistiek de grenzen voorbij.
Handelingen van het Vijftiende Colloquium
Neerlandicum. Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek, Woubrugge, 2004, blz. 431-443.

• ‘Definities met een aanloopje’. In: Johan De Caluwe,
Georges De Schutter, Magda Devos, Jacques Van
Keymeulen (red.), Taeldeman, man van de taal, schat-
bewaarder van de taal. Vakgroep Nederlandse Taal-
kunde Gent – Academia Press, Gent, 2004, blz. 621-
629.

R. Tempelaars
• ‘Engelsmannen in Nederlandse woordenboeken. Cd-

roms, databases en internet als instrumenten voor
lexicografische herbewerking’. In: Japie, sta stil! Een
vriendenboekje voor Jaap Engelsman. Haarlem, 2004,
blz. 19-30.

• ‘Steeds losser op z’n Engels? De spelling van
tweeledige samenstellingen in het eigentijdse
Nederlands’. In: Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan
Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen aan-

geboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn afscheid
van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Stichting Neerlandistiek
VU/Nodus Publikationen, Amsterdam/Münster, 2004,
blz. 37-49 (met prof. dr. A. Moerdijk).

Taalbank

D. Geirnaert
• Het Antwerps Liedboek (2 dln.), Tielt, 2004 (met D. van

der Poel (eindred.), H. Joldersma, J. Oosterman en L.
Grijp.) 

T. Kruyt
• ‘The Integrated Language Database of 8th - 21st-

Century Dutch’. In: M.T. Lino, M.F. Xavier, F. Ferreira,
R. Costa, R. Silva (eds.), Proceedings of the 4th Inter-
national Conference on Language Resources and
Evaluation. ELRA, Paris, 2004, blz. 1751-1754. Ook
beschikbaar op www.inl.nl/pub/LREC2004_kruyt.pdf

• ‘Putting the Dutch PAROLE Corpus to Work’. In: M.T.
Lino, M.F. Xavier, F. Ferreira, R. Costa, R. Silva (eds.),
Proceedings of the 4th International Conference on
Language Resources and Evaluation. ELRA, Paris,
2004, blz. 1767-1770, (met P.H.J. van der Kamp RI.)
Ook beschikbaar op
www.inl.nl/pub/LREC2004_kamp_kruyt.pdf

• ‘Summary of the Oral Session “Corpus and Lexicon
Tools”’ in de LREC 2004 Sessions’ Summaries. In: The
ELRA Newsletter, vol. 9, nrs. 2 & 3. 2004, blz. 10-12.

Automatisering

P.H.J. van der Kamp
• Putting the Dutch PAROLE Corpus to Work’. In: M.T.

Lino, M.F. Xavier, F. Ferreira, R. Costa, R. Silva (eds.),
Proceedings of the 4th International Conference on
Language Resources and Evaluation. ELRA, Paris,
2004, blz. 1767-1770. (met dr. T. Kruyt). Ook beschik-
baar op www.inl.nl/pub/LREC2004_kamp_kruyt.pdf.

• ‘The Centre for Dutch Language and Speech Techno-
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