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Bijlagen:

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

Het INL is een Vlaams-Nederlands Instituut. Het bestuur en de (ongeveer)
50 medewerkers komen uit beide landen. Het INL wordt gesubsidieerd door
Nederland en Vlaanderen via de Nederlandse Taalunie 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

Al een aantal jaren werkt het Instituut voor Neder-
landse Lexicologie eraan de Nederlandse woorden-

schat meer en meer op internet beschikbaar te stellen.
In 2006 is daarin op verschillende gebieden vooruitgang
geboekt: 
• in december 2006 heeft de TST-centrale een deel van

de materiaalverzameling van het Oudnederlands
Woordenboek (ONW) online beschikbaar gesteld. Het
INL is van plan vaker op gezette tijden
(deel)publicaties van de diverse projecten via internet
toegankelijk te maken. Zo kan op een gemakkelijke
manier inzicht worden verkregen in de voortgang van
het wetenschappelijke meerjarenprogramma dat het
Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie per
1998 heeft vastgesteld. 

• vooral in de tweede helft van het jaar is heel veel
energie gestoken in de afrondende werkzaamheden om
het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) per
januari 2007 ook online beschikbaar te kunnen stellen,
als iWNT. 

• de in het kader van het ANW tot en met 2005 ver-
zamelde neologismen zijn in het verslagjaar eveneens
online beschikbaar gesteld.

• De TST-centrale heeft in het verslagjaar de producten-
catalogus opnieuw verder kunnen uitbreiden met
twaalf nieuwe producten.

Daarnaast is conform de diverse planningen gestaag
verder gewerkt aan het Algemeen Nederlands Woorden-
boek, het Oudnederlands Woordenboek, het Woordenboek
der Nederlandsche Taal, het Etymologisch Woordenboek
van het Nederlands, de Geïntegreerde Taalbank en de na-
weeën van het project Herziening Woordenlijst Nederlandse
Taal. De afdeling TST-centrale, sinds 2004 aan het INL
toegevoegd, beleefde in het verslagjaar weer eenzelfde
stormachtig jaar als in 2005.

Jeannine Beeken nieuwe directeur INL
Het bestuur heeft in de voorjaarsvergadering een
nieuwe directeur van het INL benoemd. Met ingang
van 1 februari 2007 geeft dr. Jeannine Beeken leiding
aan het INL. Zij volgt per die datum prof. dr. P.G.J.
van Sterkenburg op, die met pensioen gaat. In het
verslagjaar was Jeannine Beeken (onder andere)
werkzaam als projectleider TST-centrale bij het INL.

Algemene zaken

Het INL als para-universitair instituut 

De statuten van het INL wachten al jaren op wijziging.
Deze wijziging hangt samen met de besprekingen over de
voor het INL aan te wijzen definitieve koepelorganisatie.
In het verslagjaar zijn belangrijke stappen gezet op dat
gebied. Zo heeft overleg plaatsgevonden met de Neder-
landse Taalunie (NTU) en het Nederlandse ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) over de
optie waarbij de NTU mogelijk als koepel gaat fungeren.
Naar verwachting zal in 2007 belangrijke voortgang in dit
langjarige dossier geboekt kunnen worden.

INL: in Nederland en in Vlaanderen 

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 ge-
beurt bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden aan te
gaan met Vlaamse onderzoekinstellingen. Ook bij vaca-
tures probeert het INL steeds Vlaamse kandidaten te wer-
ven. Sinds midden 2004 heeft het INL een dependance in
Vlaanderen aan de campus Drie Eiken van de Universiteit
Antwerpen te Antwerpen/Wilrijk. Momenteel werken daar
enkele medewerkers van de TST-centrale en de project-
leider spelling. De UA is zo vriendelijk voor deze huis-
vesting geen kosten aan het INL in rekening te brengen.

HOOFDSTUK 1

Algemeen: woordenschat op internet

ACCCCCCC
B

DFFFFFFF
E

Overigens wordt eraan gewerkt de dependance van
Wilrijk (volgens planning in 2007) te verhuizen naar de
stadscampus. 

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

En verder…

• Is bij verschillende gelegenheden aandacht besteed
aan de op handen zijnde verschijning van het iWNT,
bijvoorbeeld tijdens de International Conference on
Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL) die in
juni 2006 in Leiden werd georganiseerd. 
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binnenwandelde. Hij begroette me met lichte handdruk
en overhandigde me als altijd enige overdrukjes van zijn
publicaties. Altijd ook een setje voor de bibliotheek. En
spraakzamer dan ooit vertelde hij iets over die
presentatie. Het was een journalist opgevallen dat er een
trefwoord was ingeruimd voor de Franse filmster Brigitte
Bardot. Een jezuïet die deze femme fatale definieerde, dat
kon weinig anders zijn dan een blasfemie. Als
hoofdredacteur van genoemd woordenboek heeft hij zich
onderscheiden. In zijn definitietechniek was hij
onovertroffen en met zijn messcherpe geest en wijde blik
buitengewoon trefzeker. 

Dat woordenboek van Verschueren heb ik in de jaren
negentig van de vorige eeuw met grote belangstelling
gevolgd. Het INL zou na de voltooiing van het WNT
meer aandacht gaan schenken aan de beschrijving van
de eigentijdse woordenschat. Het kunnen beschikken
over een elektronisch bestand als dat van Verschueren
zou het Instituut kansen bieden voor contractonderzoek
en als referentiekader voor een nieuw operationeel te
maken woordenboek van het Nederlands van onze tijd.
Tegen die achtergrond voerde ik gesprekken met de
directie van uitgeverij De Standaard te Antwerpen, maar
de prijs voor het actueel houden van het bestand en het
voorbereiden van een elfde editie was een te grote
hindernis voor de uitgever, te meer omdat die kosten
structureel waren.

In 1993-1994 zat pater Claes in de visitatiecommissie
die de werkzaamheden van het INL moest doorlichten
voor de minister van Onderwijs. Professor David de Wied
was voorzitter, prof. Pim Levelt van het Max Planck
Instituut, dr. Jaap van Marle, directeur van het Meertens
Instituut, en prof. Willemyns waren de overige leden. Het
hoogste woord voerde pater Claes nooit. Hij was nu
eenmaal niet de man die de polemiek of heftige filippi-
ca’s zocht. Veeleer formuleerde hij zijn eigen weten-
schappelijke wensen in een heldere stijl en zonder enige
metafoor. Ondanks het feit dat hij wist dat de Monumen-
ta een gelopen race waren, pleitte hij zonder devotie en
wierook voor een revitalisering van die reeks. En zonder

enige bombarie manifesteerde hij zich als een warm
pleitbezorger van de Vlaams-Nederlandse samenwerking
binnen het INL. Omdat de aandacht van pater Claes na
1985 kantelde en het hoofdaccent in zijn werk kwam te
liggen op de hedendaagse lexicografie, zette hij zijn con-
tacten met het INL een tandje lager. Hij werd wel
hofleverancier van oude vindplaatsen van woorden en
gaf daarmee het historisch woordarchief van het insti-
tuut een onontkoombare glans. 

Soli Deo Gloria ‘alleen aan God is de glorie’ was een
van de levensmotto’s van Frans Claes, maar wat hebben
we de man die de kaars aan twee kanten liet branden,
zien genieten toen hem als eerste op 14 oktober 1994 de
Kruyskampprijs, de prijs voor onder andere lexicologie
en lexicografie van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, werd toegekend. Hij verdiende die prijs
meer dan enig ander en nam hem jongensachtig char-
mant in ontvangst.

Het werk dat pater Claes in zijn eentje moest ver-
zetten voor de tiende druk van Verschueren pleegde
roofbouw op zijn lichaam. Het toepassen op het hele
bestand van de richtlijnen voor de nieuwe spelling viel
hem zwaar als het torsen van stenen tafelen. En hij, de
lexicografische alleskunner, bezweek een paar dagen
nadat hij die klus geklaard had. Een draaikolk van tien
jaar lichamelijke ontluistering wachtte hem. De lexico-
grafie van het Nederlands bleef verweesd achter en de
lexicografie van de jezuïeten ging dramatische tijden
tegemoet met het stopzetten van het woordenboek van
Verschueren als absoluut dieptepunt.

En het INL? Door zijn onmetelijke en belangeloze bij-
dragen aan ons woordarchief blijft zijn schaduw boven
ons instituut hangen. In Frans Claes bezaten wij een
waardige ambassadeur die geloofde in de zeggingskracht
en dynamiek van onze woordenschat. Een groot woorde-
naar is onze lexicologie en lexicografie ontvallen en on-
ze taalgemeenschap staat levenslang bij hem in het krijt.

Piet van Sterkenburg
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IN MEMORIAM

Frans Claes (1928-2006)

Op 30 november 2006 overleed
na drie beroertes te Heverlee

pater Frans Claes S.J., filoloog,
heemkundige, maar vooral lexico-
graaf. In die laatste hoedanigheid
wil ik hem hier gedenken.

Wie hem voor het eerst ont-
moette, werd getroffen door een
elegante afstandelijkheid en door
een wijnvlek op zijn voorhoofd

iets boven zijn linkeroog. Die vlek leek op een vulkaan
die constant uitbarstte. Voorts was hij rond de 1,80, een
lengte die evenredig was aan zijn onvoorwaardelijke
plichtsbetrachting. Mijn eerste contacten met deze
gesloten, afstandelijke en verlegen jezuïet dateren uit
1970. Hij bezocht het scriptorium van het WNT in die tijd
regelmatig omdat daar een interessante collectie van
oude Nederlandse woordenboeken aanwezig was. Die
contacten zijn er altijd gebleven, vooral in de jaren
zeventig en tachtig. Eigenlijk was hij een man van
weinig woorden en als het over andere zaken dan
lexicografie ging, was hij snel uitgepraat of keek hij
verstoord op zijn horloge. Een man van grote zwier als
Klaas Heeroma was hij niet en zijn levenspad was buiten
de Sociëteit van Jezus niet bestrooid met hechte vriend-
schappen. 

Op verzoek van de stichter van die reeks, dr. F. de
Tollenaere, schreef hij diverse inleidingen voor de Monu-
menta Lexicographica Neerlandica. Die intensieve samen-
werking en lotsverbondenheid werden bij pater Claes
nimmer omgetoverd in wat lossere omgangsvormen
waarin bijvoorbeeld het tutoyeren vanzelfsprekend was.
De Tollenaere noch ik hebben hem ooit met zijn voor-
naam aangesproken. Frans Claes was nooit als een diri-
gent die de vlam in de pan wilde steken. Hij stond altijd
wat verweesd tussen persoonlijke warmte en wijsheid,
hoewel hij volgens zijn familie een uiterst gevoelig mens

was. Zijn kennis wilde hij delen met velen en het is de
verdienste geweest van opnieuw De Tollenaere en van de
Gentse hoogleraar Gilbert de Smet, dat hij de in 1972
begonnen reeks Oude Nederlandse Woordenboeken niet
alleen verrijkt heeft met vier inleidingen, maar ook met
een indrukwekkende studie De Vierde Kiliaan. De tragiek
van die imposante studie uit 1981 is wel dat ze door de
wetenschap zo lang onopgemerkt is gebleven. Er is, voor
zover mij bekend, geen recensie van verschenen. Voor
pater Claes, de bescheiden wetenschapper die wel een
gevoelige sensor had voor erkenning, was het uitblijven
daarvan als een steen die je naar je hoofd geslingerd
krijgt. Hij immers huldigde het beginsel dat niets dode-
lijker is voor een publicatie dan onweersproken blijven.
De gewraakte omissie bleek alles te maken te hebben met
de wisseling van uitgevers van de Monumenta. In niet-
economisch jargon heette het gewoon dat Martinus
Nijhoff en Mouton de Gruyter die precieuze reeks
bekwaam op de klippen lieten lopen. Kiliaan IV is het
laatste deel geweest dat werd uitgegeven, hoewel pater
Claes ook nog een inleiding had voorbereid op het woor-
denboek van Bosschenaar Palludanus.

Kiliaan en de geschiedenis van de zestiende-eeuwse
lexicografie waren bij uitstek het werkterrein van pater
Claes. Op zijn best vind ik hem waar hij Kiliaans lexico-
grafische methode bijna analytisch uit de doeken doet.
Dat gebeurt in de opstellen voor F. de Tollenaere waar
hij laat zien hoe Kiliaan excerpeerde, wat taalvergelijking
voor hem betekende, hoe hij omsprong met gewestelijke
woorden, met etymologie en hoe Kiliaan zijn tekst
telkens opnieuw nakeek en probeerde te verbeteren.

Het zou een misverstand zijn te denken dat Frans
Claes alleen zijn sporen heeft verdiend op het gebied van
de historische lexicografie. Niets is minder waar. In 1968
al raakte hij betrokken bij de redactie van Verschuerens
Modern Woordenboek. In 1979 verschijnt de achtste druk
en de eerste die door hem bewerkt werd. Ik herinner me
nog goed hoe hij een keer vlak na de presentatie aan de
pers van dat woordenboek in Leiden op bezoek kwam en
op zijn bekende manier mijn kamer op Plantsoen 45



Inleiding

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

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

Werkzaamheden 

In 2006 is de lemmalijst voor het derde deel van het
EWN bijgewerkt. Binnen de ongeveer 5000 lemmata van
het traject Ke-R die in eerste instantie voor bewerking
waren geselecteerd, is een prioritering aangebracht. Op
basis daarvan worden eerst de belangrijkste 2500 lemma-
ta beschreven en vervolgens de rest. Deze operatie was
nodig om deel 3 af te krijgen binnen de beschikbare tijd
en vanwege de paginaruimte die beschikbaar is voor het
derde deel. 

De lemmata die de hoogste prioriteit hebben gekregen,
zijn inmiddels verdeeld over honderd porties. Alle porties
zijn in het verslagjaar verdeeld over de lemmaschrijvers
en voorzien van een datum waarop ze geschreven moe-
ten zijn. Daarna worden ze voorgelegd aan een team van
specialisten en komen ze uiteindelijk bij de hoofdredactie
terecht. In 2006 is ongeveer zeventig procent van de
woordenboekartikelen voor het derde deel van het EWN
geschreven en becommentarieerd.

Na het verschijnen van het tweede deel van het EWN
is in overleg met de uitgever besloten om de pdf-bestan-
den voor het woordenboek voortaan in eigen beheer op
het INL te vervaardigen. Hiervoor zijn de benodigde
letterfonts aangeschaft.

En verder…

• Vond op 20 april 2006 aan de Universiteit van Am-
sterdam de jaarlijkse vergadering van de medewerkers
van het EWN plaats. Daarbij is onder andere gespro-
ken over de stand van zaken van het project en de
planning voor deel 3. Na de vergadering was er de
Kiliaanlezing over ‘Substraat in het Nederlands:
theorie en praktijk’. 

• Ontving Nicoline van der Sijs op 6 november de Prins
Bernhard Cultuurprijs voor de Geesteswetenschappen
voor haar etymologische werk. 

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN)

WOORDENSCHAT OP INTERNET INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE • JAARVERSLAG 2006

10 11

Oudnederlands Woordenboek (ONW)

Inleiding

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

woordenschat uit de jaren 500-1200 lexicaal-semantisch
beschrijven. Doel is om het woordenboek in 2008 af te
ronden

Werkzaamheden 

Er is in 2006 op alle fronten hard gewerkt aan het ONW.
De materiaalverzameling is uitgebreid met een aantal
Oudnederlandse woorden die uit verschillende
oorkondeboeken konden worden opgetekend. Het kritisch
doornemen van verschillende versies van de Lex Salica
heeft ook nog een aantal extra vindplaatsen opgeleverd.
In december heeft de TST-centrale een deel van de
materiaalverzameling voor het ONW online beschikbaar
gemaakt. Ondanks de zeer bescheiden promotiecampagne
die hiervoor gevoerd is, blijkt het zogenoemde Corpus
Oudnederlands duidelijk in een behoefte te voorzien en
wordt het inmiddels door vele onderzoekers dankbaar
gebruikt.

Het formulier waarin de informatie over de Oudneder-
landse woorden wordt opgeslagen, is in samenwerking
met de afdeling Automatisering grondig herzien. Daar-
door kan nu ook toponymische informatie gemakkelijker

opgenomen en beschreven worden. Daarnaast heeft een
aantal kleinere aanpassingen plaatsgevonden. In 2006
redigeerde de redactie ruim 800 kleinere en grotere arti-
kelen. Daarmee is inmiddels ongeveer veertig procent
van de woordenboekartikelen voor het ONW bewerkt.

En verder…

• Kwam de – zeer betrokken – begeleidingscommissie
van het ONW op 24 maart 2006 op het INL bijeen. Bij
deze gelegenheid werden de stand van zaken en de
planning van het project besproken. Daarnaast kwa-
men allerlei andere praktische zaken aan de orde,
zoals de spelling en de morfologie van het Oudneder-
lands en de interpretatie van sommige Oudnederlandse
passages. 

• Zijn de webpagina’s van het ONW in 2006 opnieuw
bijgewerkt. Hierop zijn naast algemene informatie
over het project ook de bibliotheekcatalogus van het
ONW en een pagina met links naar diverse digitaal
beschikbare woordenboeken opgenomen. De inmiddels
bewerkte woordenboekartikelen van het ONW zijn
voor de leden van de begeleidingscommissie beschik-
baar op het afgesloten deel van deze website.

HOOFDSTUK 2

Descriptieve Historische Projecten: gestage voortgang

Inleiding

Sinds 1 juni 2005 beschikt het INL over een afdeling Descriptieve Historische Projecten (DHP). De medewerkers
van deze afdeling houden zich bezig met het be- en verwerken van taalmateriaal voor verschillende lexicogra-
fische projecten, in het verslagjaar waren dat het OOuuddnneeddeerrllaannddss  WWoooorrddeennbbooeekk, het EEttyymmoollooggiisscchh  WWoooorrddeennbbooeekk
vvaann  hheett  NNeeddeerrllaannddss en het WWoooorrddeennbbooeekk  ddeerr  NNeeddeerrllaannddsscchhee  TTaaaall.
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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 

Trefwoordenlijsten

Uit het ANW-corpus is een lijst van mogelijke tref-
woorden (‘lemma’s’) samengesteld. Deze totaallijst is
gesplitst in verschillende lijsten, afhankelijk van hun
frequentie in het corpus. Deze lijsten zijn niet direct
bedrijfsklaar. Ze moeten eerst van allerlei ongerechtig-
heden ontdaan worden. Dat proces (‘opschoning’) is
voltooid voor de lijsten van woorden met een frequentie
van 15 of meer en van woorden met een frequentie van
10 tot 15, en nog gaande voor de lijsten van woorden
met een frequentie van 5-10 en van woorden met een
frequentie van 1-5.

De lijst van woorden met een frequentie van 15 of
meer neemt een centrale positie in. Deze bevat na op-
schoning ruim 70.000 trefwoorden. Daaraan moeten nog
woorden met een lagere frequentie worden toegevoegd
die eveneens zeker in het woordenboek thuishoren. Daar-
mee zal een totaal van ongeveer 80.000 hoofdingangen,
het aantal waarop het ANW is gepland, bereikt worden. 

Ongeveer 250.000 woorden zullen als subingang opgeno-
men worden.

De ongeveer 70.000 lemmavormen van woorden met
een frequentie van 15 of meer zijn, met het getal van de
totale frequentie waarmee ze in het ANW-corpus voor-
komen, in de woordenboekdatabase ingevoerd. Data uit
het Groene Boekje voor de categorieën spelling en woord-
soort zijn gereedgemaakt voor automatische invoer. Die
zal begin 2007 plaatsvinden.

Bewerking

In de marge van de voltooiing van de laatste voor-
bereidende onderzoeken en het schrijven van diverse
handleidingen zette de redactie zich aan de feitelijke
bewerking van artikelen. Voor ongeveer honderd stof-
namen en voorwerpsnamen, verdeeld in diverse seman-
tische subklassen, werden de definities en semagrammen
van hun basisbetekenissen vastgelegd. Daarnaast zijn bij-
na 1000 afkortingen en ruim 100 neologismen bewerkt.

Bijna zeventienduizend neologismen…
In 2006 zijn er 1345 neologismen opgetekend. Het
totaal van de neologismen dat het ANW sinds 2000
verzameld heeft, komt daarmee op 16.901.
Het Neologismencorpus, waarin de teksten met
neologismen zijn ondergebracht, bestaat nu uit
6.496.652 afzonderlijke woordvormen (‘tokens’). De
verzamelde neologismen zijn via de TST-centrale nu
ook online voor iedereen toegankelijk.

Pluscorpus

Voor woorden waarvan aan de hand van een INL-
lexicon werd vastgesteld dat ze in het ANW-corpus ont-

HOOFDSTUK 3
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Inleiding

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

jaren richt de redactie zich daarbij volledig op optimalise-
ring van het digitale bestand met als doel een nieuwe en
verbeterde publicatie van het WNT op internet. Sinds 1
juni 2005 luidt de naam van het project iWNT om daar-
mee onderscheid te maken tussen de internetversie van het
WNT en het traditionele WNT als grafisch product en als
afgerond project van het INL. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden aan het iWNT stonden net als in het
voorgaande jaar helemaal in het teken van de online ter-
beschikkingstelling in januari 2007. Zo werden er funda-
mentele aanpassingen in de structuur van de woorden-
boekartikelen aangebracht, waardoor de hoofdelementen
van het woordenboekartikel beter onderscheiden konden
worden. Een van de belangrijkste aanpassingen was het
aanbrengen van structuurcoderingen bij de betekenisom-
schrijvingen, zodat het mogelijk werd deze betekenissen
naar believen in en uit te klappen. De online presentatie
van woordenboekartikelen in het iWNT is hierdoor veel
overzichtelijker geworden en het raadplegen van deze
artikelen gemakkelijker.

Daarnaast zijn er ruim 183.000 citaten gedateerd en
van een geüniformeerde bronvermelding voorzien. Alle
hoofdtrefwoorden van het woordenboek zijn met behulp
van de medewerkers van het Keurmerk Spelling van een
modern Nederlands lemma voorzien en alle subtrefwoor-
den (de zogenoemde opnoemers) zijn, voor zover dat
nodig was, aangevuld en als zodanig getagd. Door deze
beide operaties zal het WNT op internet veel toeganke-
lijker zijn dan voorheen.

Planten, taalkaarten en andere zaken…
Een werkgroep van vrijwilligers heeft zich in 2006
beziggehouden met het koppelen van externe infor-
matie aan de woordenboekartikelen van het iWNT.
Het gaat daarbij om afbeeldingen van planten uit
het Cruydtboeck van Dodoens (editie 1554), emble-
mata van Cats en Luyken, taalkaarten uit de Taal-
atlas van Kloeke en uit de PLAND en informatie uit
het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
en het Etimologiewoordeboek van Afrikaans. Enkele
leden van de werkgroep hebben zich verder onder
andere beziggehouden met het identificeren van
verwijzingen in het WNT.

En verder…

• Werd het iWNT gepresenteerd op het symposium
‘Elektronische teksten in de Neerlandistiek’, op de
ICHLL en op een aantal bijeenkomsten in meer
besloten kring. 

• Organiseerde het INL met het LUCL in juni 2006 het
derde internationale congres over historische lexico-
grafie en lexicologie (ICHLL). Dr. Edmund Weiner ver-
zorgde de plenaire lezing over de digitalisering van de
OED. Meer informatie over ICHLL 2006 (waaronder de
abstracts) is te vinden op www.le.ac.uk/english/jmc21/
ishll.html
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Niet stemmen zonder een stempas

Zoals ieder jaar vielen er ook in 2006 de nodige rages te
noteren. Naar aanleiding van het Wereldkampioenschap

Voetbal in Duitsland gaf heel Nederland zich over aan de
wuppierage en bleken door grootgrutter Albert Heijn de
wuppies niet aan te slepen te zijn. De naam – en soortnaam –
wuppie voor het grappige, pluizige hebbedingetje is overigens
geen neologisme van het jaar 2006, zoals wel gedacht wordt,
maar blijkt al veel ouder te zijn. Ook dat het een acroniem is
van ‘World Unique Promotional Product Identity & Emotion’ is
lang niet iedereen bekend. 

Een tweede rage werd het dieet van Sonja Bakker. Met
haar boeken Bereik je ideale gewicht! (2005) en Bereik én
behoud je ideale gewicht! (2006) werd deze voedings-
deskundige zo bekend dat menigeen zich overgaf aan het
sonjabakkeren. Het uit de jaren ’90 bekende montignaccen,
vernoemd naar de dieetgoeroe Michel Montignac, kreeg
daarmee een waardige opvolger.

De toppers die in 2006 genoteerd werden waren afscherm-
plicht, in verband met de maatregelen tegen de vogelgriep, en
verder croftybom, ruilseks, stempas en terugkeerbaan. Van die
woorden heeft zonder twijfel stempas de beste kansen om
het woordenboek te halen. De stempas leverde ook direct een
anekdote op. Op 22 november 2006 wilde PvdA-lijsttrekker
Wouter Bos onder het toeziend oog van toegestroomde jour-
nalisten zijn stem uitbrengen. Dat werd hem niet toegestaan.
Bos bleek zijn oproepkaart bij zich te hebben, waarmee alleen
op een vooraf bepaald stemlokaal gestemd mag worden. Pas
toen hij thuis zijn stempas had opgehaald, mocht hij zijn
stem uitbrengen. Met de stempas kun je namelijk bij ieder
gewenst stemlokaal stemmen. Dat is nu juist zo handig van
die pas.

Bronnen (van stempas): Staatscourant, 17 februari 2006; BN/De Stem, 8
maart 2006; Dagblad van het Noorden, 9 maart 2006; de Volkskrant, 20
november 2006; Algemeen Dagblad, 22 november 2006; Eindhovens
Dagblad, 22 november 2006.

Foto: http://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/gx/ZifqsujHM.jpeg

Een bonte beestenboel: het reclameschaap en andere dieren

Het was weer een vrolijke beestenboel in het jaar 2006.
We maakten onder andere kennis met de aanvalshond, de

boerenkip, de camerahond, het cyberinsect, de epaulethaai,
de hondenkillerteek, de kruiphaai, de looppapegaai en de
pluimveehond. Verder werden er vindplaatsen opgetekend van
onder meer de woorden dierecoloog, dierenwethouder, hon-
doloog, kattenaids, stookgeit en bleken de dieren onderdeel te
vormen van samengestelde zaaknamen als haringclip (knijper-
tje waarmee een haring omhoog wordt getild), kamelenweg
(weg met snelheidsremmende hobbels), mosselkroket, mug-
zoemer, trilmuis en zebraklok.

Het meest opvallende dier was echter – ook in de meest
letterlijke zin – het reclameschaap. Het concept van de
reclameschapen is eenvoudig: tegen betaling zorgt de vee-
houder ervoor dat zijn schapen uitgerust worden met een
dekje waarop uitbundig reclame wordt gemaakt voor de
opdrachtgever. Op de vraag of dat ethisch en esthetisch
verantwoord is, zou de Partij voor de Dieren (PvdD) antwoord
moeten geven. Deze in 2002 opgerichte dierenpartij bereikte
in 2006 een doorbraak door tijdens de landelijke verkiezingen
twee zetels in de Tweede Kamer te behalen.

Bronnen (van reclameschaap): de Volkskrant, 13 april 2006; Reformato-
risch Dagblad, 20 april 2006; Leeuwarder Courant, 21 april 2006.

Foto: http://www.chrisheijmans.nl/wereldfoto/images/reclameschaap.jpg

NEOLOGISMEN

Neologismen in de schijnwerper

De oogst aan neologismen is ieder jaar weer groot.
Vele van die woorden zullen het woordenboek nooit

halen, maar worden wel opgeslagen in de corpora die ten
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. Wel eens gehoord van de stem-
pas en het reclameschaap? Een korte kennismaking met
twee nieuwe woorden uit 2006.

breken, zoeken de lexicologisch medewerkers vanaf
januari 2004 naar bewijsplaatsen. De gevonden teksten
vormen samen het Pluscorpus. Dit corpus groeide in
2006 met 4.008.282 tokens. Het totale Pluscorpus had
daardoor aan het einde van het verslagjaar een omvang
van 16.673.312 tokens. Het zal in 2007 afgesloten
worden.

En verder…

• Zorgde de afdeling Automatisering voor een aantal
aanpassingen en verbeteringen in het redactionele
bewerkingsformulier en het lexicografische werk-
station. 
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de codering nakijken en corrigeren.
• conversie naar TEI; de codering in bestanden van het

WNT is ten behoeve van de applicatie naar TEI gecon-
verteerd.

MNW

Voor een volwaardige internetapplicatie van het MNW
zijn veel databewerkingen nodig. In 2006 zijn alle lem-
mata van het Middelnederlandsch Woordenboek van een
modern Nederlands lemma voorzien. Eind 2006 zijn de
controle daarop en het oplossen van probleemgevallen
gestart. Verder is het artikelonderdeel dat voorafgaat aan
de betekenissectie, de zgn. ‘kop’, automatisch gecodeerd;
de correctie daarvan loopt nog. Databewerking is niet
alleen nodig voor het MNW zelf, maar ook voor de bron-
nenlijst van het MNW. Daartoe zijn en worden diverse
werkzaamheden uitgevoerd.  

Lexiconcomponent GTB 

In 2006 is een programma afgerond dat in het MNW-
bestand automatisch de bij een lemma horende woord-
vormen met al hun (spelling)variatie selecteert uit de
citatensectie. Het materiaal zal terecht komen in het
Groot Geïntegreerd Lexicon van de Nederlandse Taal, dat
vanaf komend jaar grote prioriteit binnen de Taalbank
zal hebben.

Corpuscomponent GTB

Er ligt een prototypecorpus met GTB-samenstelling
klaar, dat voorzien is van een TEI-codering volgens het
GTB-concept met uitzondering van de automatische om-
zetting van bepaalde typografische codes. Ook de addi-
tionele verrijking voor subcorpusselectie is afgerond voor
het prototype. Het prototypecorpus wordt momenteel ge-
bruikt voor het onderzoek naar de taalkundige verrijking
van de corpuscomponent van de GTB. Dit onderzoek was
het afgelopen jaar vooral gericht op een vergelijking van
de woordsoorttoekenning in de historische woorden-
boeken om deze informatie te gebruiken voor het bepalen
van de ‘lexicale’ GTB-woordsoort. De conclusie was dat
dit onderzoek beter kan worden voortgezet als alle in-

gangen van de woordenboeken van een geüniformeerde
woordsoortaanduiding en een gecorrigeerd modern
Nederlands equivalent zijn voorzien.

In afwachting daarvan is prioriteit gegeven aan het
17de-21ste-eeuwse prototypemateriaal. Dit materiaal
werd automatisch voorzien van een lemma- en woord-
soorttoekenning, die gecontroleerd, gecorrigeerd en
aangevuld zijn. Daarnaast zijn correcties uitgevoerd op
de woordsoort- en lemmatoekenningen. Deze werkzaam-
heden hebben geleid tot de identificatie van systema-
tische verrijkingsvraagstukken; over enkele daarvan heeft
de redactie dit najaar beslissingen genomen. Aan de
oudste taalfasen, die zeer specifieke problemen bieden,
kon nog geen aandacht worden besteed. Verder is een
prototype gemaakt waarin het linken tussen een woor-
denboek in de woordenboekencomponent en een corpus-
tekst werd gedemonstreerd. Tot slot is er een inventaris
gemaakt van de databewerkingen die nog nodig zijn aan
het VMNW-corpus om het corpus, gelinkt aan het woor-
denboek online te kunnen brengen.

En verder…

• Voerde het INL in november en december besprekingen
met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag met als
doel nadere samenwerking in twee KB-projecten, een
krantenproject met materiaal van 1600 tot nu (25 mil-
jard woorden) en het archief van Nederlandstalige
websites van de KB.

• Heeft het algemeen bestuur van NWO de vorig jaar
ingediende NWO-grootaanvraag SILLi (Service Infra-
structure for Linguistic and Literary studies) van het
Meertens Instituut, Huygens Instituut en de Radboud
Universiteit samen met veel andere instituten waar-
onder het INL, niet gehonoreerd voor subsidiëring.
Onbekend is of de aanvraag opnieuw zal worden in-
gediend. Daarmee is de status van de ontwikkeling
van het taalkundig verrijkte diachrone corpus dat in
dit project voorzien was, onduidelijk.

16

Inleiding

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

van het Nederlands van de 5e-21e Eeuw (GTB). Deze
Geïntegreerde Taalbank moet een onderzoeksinstrument
worden voor de meest uiteenlopende aspecten van de
Nederlandse taal en de cultuur die daarin door de eeu-
wen heen tot uitdrukking zijn gebracht. 

Werkzaamheden

Algemeen

Het gros van de werkzaamheden is verricht ten behoe-
ve van het project Geïntegreerde Taalbank. Primaire focus
was het ontwikkelen van de woordenboekapplicatie van
de GTB. Daarbij is vanuit de Taalbank ondersteuning
gegeven aan de afdeling Automatisering na het vertrek
van het afdelingshoofd aldaar. Daarnaast zijn de nodige
databewerkingen aan het VMNW en het MNW gedaan
met het oog op het online brengen van deze woorden-
boeken. Er is in de tweede helft van het jaar ook inten-
sief samengewerkt met de afdeling DHP zodat het WNT
begin 2007 als eerste module in de GTB-applicatie online
kon worden gebracht. Er is besloten om het online bren-
gen van het VMNW niet tegelijk met het WNT te laten
plaatsvinden, maar een paar maanden daarna. Er is ver-
der substantiële vooruitgang geboekt bij de werkzaam-
heden aan de taalkundige verrijking voor de corpuscom-
ponent van de GTB. Daarbij is gefocust op het materiaal
vanaf de zeventiende eeuw tot heden. De werkzaamheden
voor dataleveranties en de corpora van de Taalbank zijn
overgedragen aan de TST-centrale.

Woordenboekapplicatie

De nodige tijd is verder besteed aan de VMNW-applica-
tie, waarvoor o.a. een testplan is opgesteld en uitgevoerd.

Ook is de search engine opgezet en zijn stylesheets ver-
vaardigd voor VMNW en WNT, alsmede de interactieve
kaartapplicatie van het VMNW.

VMNW

Hoewel de VMNW-data al in een databasestructuur
voorhanden waren, zijn ten behoeve van een optimale
retrieval nog enige databewerkingen uitgevoerd. Ter wille
van de efficiëntie werden de te bewerken data computer-
linguïstisch voorbewerkt en in een digitale werkomgeving
verwerkt. Er is een bronnenlijst samengesteld die auto-
matisch van informatiecategorieën als auteur, datum e.d.
is voorzien; die codering is vervolgens gecontroleerd. Er
is toestemming verkregen om de kaarten uit A. Berteloots
Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse
Middelnederlands (2 dln., Gent, 1984) in de VMNW-
applicatie op te nemen. 

WNT

De Taalbank heeft samen met de afdeling Descriptieve
Historische Projecten verder gewerkt aan de databewer-
king van het WNT. De volgende items zijn daarbij aan-
gepakt: 
• woordsoortextractie, controle en uniformering; er is

een programma ontworpen dat voor alle woordsoorten
de subcategorisatie-informatie extraheert uit het WNT-
bestand. De gecontroleerde en gecorrigeerde informa-
tie vormde de basis voor een programma dat de tal-
rijke variaties in de woordsoortbenoemingen in het
WNT uniformeerde naar de GTB-woordsoort, die (in
overleg met het WNT-project) gelijk is aan de VMNW-
woordsoortbenoeming.

• codering opnoemers; medewerkers van de Taalbank
hebben meegeholpen aan het voltooien van de ver-
vollediging van de opnoemers in het WNT-bestand.
Via een collaboratieve werkomgeving kon een grote
groep INL’ers (waaronder het volledige taalbankteam)

HOOFDSTUK 4

Taalbank: focus op woordenboekencomponent GTB
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woordenboeken. Inmiddels – zomer
2007 – zijn het WNT en het VNMW
via internet toegankelijk. Dat is een
groot succes. Er zijn al meer dan
40.000 geregistreerde bezoekers en
dat aantal groeit nog steeds!” Vol-
gens planning zal in 2008 ook het
MNW online beschikbaar zijn. 

Groot lexicon

In 2006 viel het besluit om nog-
maals het roer om te gooien. “Inmid-
dels beschikken niet alleen wij, maar
ook organisaties als de Koninklijke
Bibliotheek (KB) of de Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren (DBNL) over zóveel digitaal
materiaal,” licht Katrien Depuydt toe.
“En er komt nog steeds meer bij.
Samen met de KB werken we bij-

voorbeeld aan de ontwikkeling van
‘het web als corpus’. Het zou fantas-
tisch zijn als je al die tekstmaterialen
kunt koppelen aan onze woorden-
boeken van het vroegste tot aan het
meest moderne Nederlands. Om dat
te kunnen doen gaan we nu met
grote prioriteit werken aan de bouw
van een Groot Geïntegreerd Lexicon
van de Nederlandse Taal. Via dat
lexicon moet het mogelijk worden
corpusmateriaal door de eeuwen
heen van binnen én buiten het INL
zodanig te verrijken dat je het kunt
koppelen aan de woordenboeken. Het
verrijken van de corpora zal nieuw
materiaal voor het lexicon opleveren.
En dat biedt weer nieuwe mogelijk-
heden in het verrijken van de corpo-
ra. Zo ontstaat een cyclus die voor
taalonderzoekers blijvend een schat
aan nieuwe informatie zal opleveren.
Dat is niet alleen interessant voor het
INL omdat het onder andere nieuw te
beschrijven woordmateriaal oplevert,
maar ook voor externe partners,
zoals de KB, de DBNL, of instituten
zoals het Huygens en het Meertens.”

Nieuw elan

Zo bouwt de afdeling Taalbank
met nieuw elan verder aan wat in
vele jaren is opgebouwd. Waarbij
Katrien Depuydt benadrukt hoe
belangrijk al het voorwerk van het
INL is geweest: “Het vernieuwende is

dat we nu samen met andere partijen
gaan kijken hoe we de mogelijk-
heden die door ons onderzoek zijn
ontstaan, optimaal kunnen benutten.
Daarbij steken we onze energie dus
eerst in het bouwen van een groot
lexicon. Daarvan profiteren niet
alleen wijzelf, maar ook externe
partners in Nederland en Europa. En
wij kunnen vervolgens weer voordeel
behalen uit wat zij ons aanleveren.
We zijn immers geen concurrenten
van elkaar. Moderne technieken ma-
ken nieuwe vormen van samenwer-
king mogelijk. Zo ontstaat een wis-
selwerking die vruchtbaar is voor
alle betrokkenen.”  

Breed gedragen project

Het INL zet de deuren en de
ramen van de Taalbank verder open.
De oorspronkelijke doelstelling – een
Geïntegreerde Taalbank – blijft over-
eind staan. “We breiden de integratie
alleen maar uit”, besluit Katrien
Depuydt. “De Taalbank is in de toe-
komst niet langer een geïsoleerd on-
derdeel van het INL, maar een breed
gedragen project met oneindig veel
mogelijkheden!”

”
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De Taalbank begint aan een
nieuwe fase in zijn bestaan.
Tenminste, als het aan Katrien

Depuydt ligt. Als waarnemend hoofd
van de afdeling Taalbank spreekt zij
vol vuur over de nieuwste ontwikke-
lingen. “Na vele jaren van zeer waar-
devol onderzoek en hard werken aan
de opbouw van een Geïntegreerde
Taalbank van de 5e tot de 21e eeuw
(GTB) is nu de tijd gekomen de blik
daarbij verder naar buiten te richten”,
zegt zij. “We zoeken meer samenwer-
king met andere partijen, waarbij we
uitgaan van onze eigen kracht. We
kijken waar wij anderen kunnen hel-
pen, maar ook waar zij óns kunnen
bijstaan. Er is op verschillende plek-
ken inmiddels zoveel digitaal materi-
aal, het zou zonde zijn als we niet
samen met anderen kijken hoe we de
mogelijkheden daarvan optimaal
kunnen benutten.” Om dat te kunnen
doen, is de afgelopen tijd de planning
van de Taalbank een aantal keren bij-
gesteld. Sinds 2005 is prioriteit
gegeven aan het online beschikbaar
stellen van de woordenboeken WNT,
VMNW en MNW. Voor het WNT
gebeurde dit samen met de afdeling
DHP. In 2006 is besloten de inspan-
ningen in de komende tijd vooral te
richten op het opbouwen van een
Groot Geïntegreerd Lexicon van de
Nederlandse Taal. 

Taal en techniek

Katrien Depuydt werkt sinds 1985
bij het INL en sinds 1999 bij de af-
deling Taalbank. Met name bij de
Taalbank voelt zij zich als een vis in
het water. “Het interessante van het
werk bij de Taalbank is dat ik er
mijn liefde voor taal kan combineren
met mijn interesse voor de bètakant,
de computertechniek.” Jaren geleden
al realiseerde men zich bij het INL
dat juist die combinatie heel veel tot
dan toe onontgonnen mogelijkheden
bood. “Het eerste digitale INL-corpus
– het 50 Miljoen Woordencorpus –
werd in de jaren tachtig voltooid”,
vertelt Depuydt. “Rond 1990 ging de
afdeling, die inmiddels Taalbank
heette, Europese samenwerking aan
op het gebied van elektronische cor-
pora en lexica. Het idee ontstond om
de teksten van corpora te koppelen
aan de woordenboeken waaraan het
INL werkt, omdat dat veel nieuwe
informatie oplevert. Via een compu-
tationeel lexicon, dat het ‘gereed-
schap’ bevat waarmee je teksten kunt
verrijken, kun je woordenboeken en
corpora aan elkaar koppelen tot één
geïntegreerd geheel.”

Tijdrovend voorwerk

De eerste jaren deed de afdeling
Taalbank, onder leiding van Truus
Kruyt, vooral het voorwerk dat nodig
is om zo’n geïntegreerde Taalbank te

kunnen opzetten. “Daar komt onge-
looflijk veel bij kijken”, zegt Katrien
Depuydt. “We onderzochten bijvoor-
beeld wat er aan de woordenboeken
moest gebeuren voor ze geschikt wa-
ren om op te nemen in de Taalbank.
Welke zoekmogelijkheden moet je
hebben, welke codes moet je aan de
woorden koppelen? Waar ontbreken
dateringen? Al deze informatie moet
worden toegevoegd. Tegelijkertijd
onderzochten we hoe we een dia-
chroon corpus konden opzetten, een
tekstbestand door de tijd heen, waar-
aan we de woordenboeken vanaf het
Oudnederlands tot aan het heden-
daagse Nederlands in het Algemeen
Nederlands Woordenboek, zouden
kunnen koppelen. Dat soort voor-
werk kost enorm veel tijd.”

Woordenboeken online

In de tussentijd stonden de ont-
wikkelingen om het INL heen niet
stil. Nieuwe computertechnieken
maakten steeds meer mogelijk. Er
kwam meer en meer digitaal mate-
riaal beschikbaar, ook buiten het INL.
Depuydt: “Dat zette ons aan het den-
ken. We wilden op die ontwikkelin-
gen inspelen. Bovendien wilden we
na zoveel jaren hard werken ook
graag echte resultaten laten zien. Dat
waren de achterliggende gedachten
om in 2005 prioriteit te geven aan
het online beschikbaar stellen van de

“
INTERVIEW KATRIEN DEPUYDT

Taalbank richt de blik naar buiten
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Onderhoud

De materialen die de TST-centrale in beheer heeft,
worden zo goed mogelijk onderhouden: bugs in de data
en/of software worden geïnventariseerd en zo mogelijk
en/of desgewenst verholpen. Ook wordt er steeds
onderzocht of de documentatie correct en actueel is. In
2006 werden enkele bijzondere onderhoudsactiviteiten
uitgevoerd: het bestedingsplan CGN-restgelden en een
(her)bruikbaarheidstudie OMBI. Die worden hieronder
kort toegelicht.

CGN-restgelden

Begin 2006 bleken er restgelden te zijn die NWO aan
het CGN wilde verbinden. Voor de besteding van deze
gelden werd een plan met de volgende prioriteiten op-
gesteld:
1 Corex (de corpusexploitatiesoftware), WP1
2 Onderwijs en voorlichting, WP2
3 Documentatie in het Engels, WP3
4 E-Lex, WP4
5 De CGN-tagger-lemmatiser online, WP5

In 2006 werd met Polderland Language & Speech Tech-
nology samengewerkt aan het verbeteren van Corex.
Naast het verbeteren van de userinterface werd onder
andere aandacht besteed aan de performance, instal-
latieprocedure en schaalbaarheid. In de loop van 2007
neemt de TST-centrale de nieuwe versie in beheer.

Door extra aandacht aan onderwijs en voorlichting te
geven, zou het gebruik van het CGN een (nog) grotere
vlucht kunnen nemen. Dit bleek een schot in de roos,
want de workshops en gastcolleges die in 2006 werden
georganiseerd, resulteerden alle in nieuwe CGN-gebrui-
kers. Naast het bezoeken van (potentiële) gebruikers werd
in 2006 gestart met de ontwikkeling van een online
CGN-cursus en werd een productsheet voor het CGN
gemaakt. Ook is geïnvesteerd in een prototypische appli-
catie voor de inzet van het CGN in het voortgezet onder-
wijs. Het prototype SpraakTaal werd in samenwerking

met Stichting Studio Taalwetenschap ontwikkeld, is aan
diverse uitgeverijen voorgelegd en heeft geresulteerd in
een voorstel voor een onderwijsproject dat is ingediend
bij STEVIN Flankerende Activiteiten. 

In het derde workpackage werd de vertaling van de
CGN-documentatie afgerond. De CGN-protocollen waren
voordien alleen in het Nederlands beschikbaar. Ook
werden de webteksten van het CGN vertaald, zodat niet
alleen de internationale (her)bruikbaarheid, maar ook de
zichtbaarheid groter zou worden. 

E-Lex werd in samenwerking met de Universiteit van
Tilburg opgeschoond, zodat het minder CGN-specifiek
werd. Het werd ook gecontroleerd op spelfouten.
Daarnaast verzorgde de Universiteit van Tilburg het
online beschikbaar maken van de tagger-lemmatiser van
het CGN: MBDTagLem.

De TST-centrale verzorgde het projectmanagement van
het CGN-restgeldplan.

OMBI

OMBI (Omkeerbare Bilinguale Bestanden) is een editor
voor het maken van bilinguale –  lexicografische –
bestanden. De editor werkt zo dat wanneer één talenpaar
voltooid is, men met een druk op de knop de bron- en
doeltalen omwisselt. In 2006 heeft de TST-centrale voor
de ALVV een onderzoek verricht naar de (her)bruikbaar-
heid van OMBI in nieuwe lexicografische vertaalprojec-
ten. Hierbij werd vooral gekeken naar de onderhoud-
baarheid van de broncode en in het bijzonder de uit-
breidingsmogelijkheden voor niet-westerse talen. Het
eindrapport van dit onderzoek werd aan de ALVV voor-
gelegd en kan worden gebruikt bij het maken van een
keuze voor een editor voor (nieuwe) lexicografische ver-
taalprojecten.

Online beschikbaarstelling

Via de website van de TST-centrale kunnen licenties
voor het online gebruik van diverse materialen worden
afgesloten, waarna de materialen geraadpleegd kunnen
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Inleiding

De TST-centrale (TSTC) is in juni 2004 met een sub-
sidie van de Taalunie opgericht met als doel het

stimuleren van hergebruik van digitale taalmaterialen die
met overheidsgeld zijn gefinancierd. De TSTC-medewer-
kers proberen dat te bereiken door die taalmaterialen
onder hun hoede te nemen, te onderhouden en te distri-
bueren en gebruikers van informatie en services te voor-
zien. Bovendien proberen ze op alle mogelijke manieren
de materialen onder de aandacht van gebruikers te bren-
gen door het geven van voorlichting en workshops, het
houden van bijeenkomsten en TSTC-dagen en het onder-
houden van een website met een productapplicatie, een
prijslijst, een overzicht van mogelijke licenties en over-
eenkomsten en de mogelijkheid om online in producten
te browsen en zoeken. Deze strategie begint meer en
meer vruchten af te werpen: steeds meer bedrijven en
instituten, zowel in binnen- als buitenland, weten de
TST-centrale en zijn producten en diensten te vinden.

Werkzaamheden

Steeds meer producten…
In de catalogus van 2004 stonden de eindrelease
van het Corpus Gesproken Nederlands, de CGN-demo
en het beheersbestand van het Groene Boekje uit
1995. In 2005 werd de catalogus met digitale
taalmaterialen uitgebreid met het Referentiebestand
Nederlands (RBN) 2.0, het Referentiebestand
Belgisch Nederlands (RBBN), RBN online, de RBN-
demo, Neologismen online, het CGN-lexicon 2.0, e-
Lex en het Beheersbestand Groene Boekje (WNT)
2005. In 2006 is de catalogus verder uitgebreid met
de volgende materialen en/of diensten:

• OMBI – een woordenboekeditor. 
• RBBN online – online toegang tot het RBBN.
• CGN 2.0 – beheer, onderhoud, distributie en dienst-

verlening voor CGN versie 2.0.
• IFA-corpus – beheer, distributie en helpdesk voor het

IFA-corpus.
• E-Lex 1.1 – beheer, onderhoud, distributie en dienst-

verlening voor e-Lex versie 1.1.
• CGN-tagger-lemmatiser online – een online tagger-

lemmatiser. 
• Beheersbestand Groene Boekje (WNT) 2005 online –

online toegang tot het beheersbestand van het
Groene Boekje 2005.

• Neologismen online (update) – online toegang tot de
update van de neologismen.

• Appellatievendatabase ONW online – online toegang
tot de appellatievendatabase van het ONW.

• Corpus Oudnederlands online – online toegang tot de
verzameling van al het overgeleverde Nederlandstalige
woordmateriaal uit de periode 475-1200.

• NL-Translex-lexica (Nl-En, En-Nl, Nl-Fr, Fr-Nl) –
beheer, distributie en dienstverlening voor NL-
Translex-lexica. 

• BL online - de publieksdatabank van de internationale
taalkundige bibliografie Bibliographie Linguistique
online.

Ook heeft de TST-centrale het beheer van de 5, 27
en 38 Miljoen Woorden Corpora (ofwel miljoenwoor-
dencorpora) van het INL overgenomen, alsmede het
Parole-corpus en -lexicon. Naast de data (corpora en
lexicon) beheert de TST-centrale ook de online zoek-
software en verzorgt ze de gebruikeradministratie.
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TST-centrale treedt naar buiten
De website is de belangrijkste eerste kennismaking
van het publiek met de TST-centrale. Vandaar dat
deze ook in 2006 weer continu geactualiseerd werd
en dat er regelmatig nieuwsberichten verschenen.
Deze werden ook via de nieuwsbrief van de Taalunie
en RSS verspreid. Daarnaast bracht de TST-centrale
drie nieuwsbrieven uit en verzorgde ze twee
themadagen: een corpusdag op 23 maart en een
STEVIN-dag op 30 november. Een nieuwe pr-
ontwikkeling zijn de productsheets van TST-
materialen. De sheets geven in het kort (één à twee
A4’tjes) de belangrijkste informatie weer over TST-
materialen: wat is het, wat kun je er mee en onder
welke voorwaarden is het beschikbaar? De
productsheets zijn online beschikbaar via de
productenlijst van de TST-centrale. In 2006 werd als
pilot een productsheet voor het CGN versie 2.0
ontwikkeld. In 2007 volgen productsheets voor alle
andere TST-materialen.
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worden. Deze dienst heet ‘Mijn TSTC’ en heeft na zijn
introductie in 2005 een grote vlucht genomen in 2006. 

De TST-centrale werkt nauw samen met de project-
groep DAM-LR. Het innovatieve Europese project DAM-
LR zet een infrastructuur voor online gebruik van
taalmaterialen op, waarbij geografisch gedistribueerde
materialen virtueel gekoppeld worden: gebruikers krijgen
één login, waarmee ze, mits ze de juiste toegangsrechten
hebben, uniforme toegang krijgen tot materialen
waarvoor eerder meerdere logins op verschillende portals
nodig waren. In 2006 kwam een eerste (test)versie van
een INL-portal voor DAM-LR online beschikbaar met
daarin het CGN en het IFA-corpus.

Offline beschikbaarstelling

Het meest offline gedistribueerde product in 2006 was
het CGN versie 2.0. Vooral de annotatie-dvd’s vlogen ‘als
warme broodjes over de toonbank’. Reden hiervoor zal
zijn dat de annotatie-dvd voldoende is om het CGN te
updaten van versie 1.0 (de eindrelease) naar versie 2.0.
Van versie 1.0 van het CGN hadden bijv. vrijwel alle
onderzoeksinstellingen in Nederland en Vlaanderen een
kopie.

En verder…

• Is ook in 2006 gewerkt aan het TSTC-interne project
Lexiknoop. Lexiknoop heeft als doel te komen tot een
geïntegreerd lexicon van het Nederlands dat (nog)
meer (waard) is dan de afzonderlijke samenstellende
delen (lexica).

• Probeert de TST-centrale zoveel mogelijk frequentie-
lijsten van het Nederlands, bijvoorbeeld die van het
CGN, beschikbaar te stellen. Migranten die (met name
voor huwelijk en relaties) in Nederland willen verblij-
ven moeten sinds 15 maart 2006 het basisexamen in-
burgering afleggen. Een taaltoets is onderdeel van dit
examen. De vraag naar frequentielijsten is sinds het
invoeren van het examen flink gestegen.

• Wordt de kennis die de TST-centrale opbouwt opge-
slagen in een wiki. Het enthousiasme van de TST-
centrale voor wiki’s heeft een bijdrage geleverd aan
een ware explosie van wiki’s bij taaltechnologische
organisaties en/of projecten. Net als bij de TST-mate-
rialen probeert de TST-centrale ook dienstverlening in
verband met wiki’s te leveren. Zo heeft de TST-centra-
le eind 2006 tijdens een vergadering van de STEVIN-
programmacommissie een korte wikiworkshop ver-
zorgd. 

• Was 2006 een intensief IPR-jaar. In samenwerking met
STEVIN, de NTU en IPR-juriste Adonna Alkema van
advocatenkantoor Klos, Morel, Vos en Schaap zijn de
licenties voor STEVIN en TST-materialen geünifor-
meerd, werd uitgezocht welke IPR-zaken geregeld
moeten worden binnen/met STEVIN-projecten en heeft
de TST-centrale een deel van de website gereserveerd
voor het informeren over STEVIN-regelingen rond IPR
en licenties. 

• Werd in september een STEVIN-programmadag gehou-
den in het Hof van Liere in Antwerpen. De TST-cen-
trale verzorgde een presentatie over de (resultaten van
de bovengenoemde) IPR-activiteiten.

• Namen in mei enkele medewerkers van de TST-centra-
le deel aan LREC 2006.

• Werkte de TST-centrale ook in 2006 weer met een
groot aantal partijen samen: 

- Polderland Language & Speech Technology (o.a.
Corex) 

- CumLingua (vertalingen) 
- Universiteit van Tilburg, ILK (o.a. e-Lex en tagger-

lemmatiser) 
- Max Planck Instituut (o.a. LMF/LEXUS en DAM-

LR/ANNEX/LAMUS) 
- Ufork (ontwerp pr-materialen) 
- Edworks (ontwikkeling CGN-webcursus) 
- Stichting Studio Taalwetenschap (SpraakTaal)
- Klos, Morel, Vos en Schaap (IPR)
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het EU-project CLARIN. Dat gaat
meestal heel plezierig. Het INL maakt
steeds meer de omslag naar openheid
en het aanbieden van service op een
interactieve manier, bijvoorbeeld via
de TST-centrale.” Volgens Witten-
burg moet dat ook: “De trend is dat
informatie niet alleen op een flexi-
bele manier toegankelijk, maar ook
dynamisch en gemakkelijk uit te
breiden moet zijn. De notie van een
‘corpus’ verandert. Dat is niet langer
een gesloten, statisch geheel, maar
dynamisch materiaal waaraan weten-
schappers op verschillende locaties
moeten kunnen werken en dat zij
zelfs virtueel moeten kunnen samen-
stellen. Als technici moeten wij
nieuwe faciliteiten bieden om dat
mogelijk te maken, zónder dat het
originele materiaal verandert. Van
wetenschappers en instellingen vraagt

het onder andere dat zij informatie
op een andere manier ter beschikking
stellen. Ik vind bijvoorbeeld dat een
corpus als het CGN interactief en
zonder licenties toegankelijk moet
zijn voor wetenschappers. Het INL is
op de goede weg, maar zou de trend
van meer openheid nu versterkt
moeten doorzetten.”

Visie en durf

Hoe zal taalonderzoek in de toe-
komst eruit zien en hoe kun je je
daar op voorbereiden? Peter Witten-
burg: “Het zal steeds normaler
worden dat wetenschappers ‘cross-
linguaal’ onderzoek doen. Via mijn
notebook krijg ik wereldwijd toegang
tot alle gegevens die ik nodig heb
voor onderzoek. Wetenschappers
zullen meer en meer in virtuele data-
ruimtes gaan werken. Als technici
ontwikkelen wij de instrumenten die
dat mogelijk maken.” En wat vraagt
dat van een organisatie als het INL?
“Om te werken in dergelijke nieuwe
infrastructuren moet een organisatie
krachtig zijn en worden geleid door
mensen met visie en durf”, benadrukt
Peter Wittenburg. “Bovendien moet
een organisatie beschikken over
medewerkers die de technische ont-
wikkelingen snappen en die bijvoor-
beeld in staat zijn de eigen archief-
systemen daaraan aan te passen. Het

INL is wat dat betreft een goede
gesprekspartner. Ik vind het ook
goed dat het INL zich altijd laat zien
bij conferenties. Het is belangrijk om
offensief te zijn, te tonen wat je kunt
en dan ook kritisch commentaar te
kunnen verwerken.”

Opvoeden en opleiden

Tot slot heeft Wittenburg nog één
wens. “De technologische ontwikke-
lingen gaan zo snel”, zegt hij, “dat
wetenschappers er vaak te weinig
kennis van hebben om er optimaal
gebruik van te kunnen maken. Het
INL kan een belangrijke rol spelen in
het opvoeden en opleiden van andere
wetenschappers en instellingen op dit
gebied. De infrastructuur zoals we
die bij DAM-LR hebben ontwikkeld
kan voor veel instellingen van be-
lang zijn. Het INL beschikt over
kennis en ervaring op dit gebied en
kan dus anderen helpen. Dat heeft
ook weer alles te maken met open-
heid. Treed naar buiten, gooi de boel
maar open, help anderen! Dat is de
tijdgeest. Als we daar goed op in-
spelen zal dat nieuwe, verrassende
wetenschappelijke inzichten op-
leveren waarvan het INL zelf ook
weer kan profiteren.” 

”
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Ruim dertig jaar geleden stond
Peter Wittenburg – als pas af-
gestudeerd computertechnicus

–  aan de wieg van het Max Planck
Instituut (MPI) in Nijmegen. Toen hij
destijds samen met toenmalig direc-
teur Levelt bij de Max Planck Gesell-
schaft in Duitsland een grote com-
puteraanvraag indiende, keek men
hen daar verbaasd aan. Een psycho-
loog die een computer nodig had en
ook nog een ingenieur had mee-
genomen? Dat was in die tijd hoogst
ongebruikelijk. Het MPI geniet in-
middels wereldfaam op het gebied
van onderzoek naar het menselijk
taalvermogen. Als technisch directeur
heeft Peter Wittenburg regelmatig
met het INL te maken. Dat bevalt
hem goed, maar het INL mag van
hem nog meer openheid betrachten.
“Het INL is gelukkig geen ‘closed
shop’ meer”, zegt hij, “maar ik vind
dat het INL de trend van openheid
meer mag doorzetten. Het is niet
meer van deze tijd als je eerst een
formulier moet invullen, een licentie
nodig hebt of een gelimiteerde inter-
face moet gebruiken voor je als
wetenschapper toegang hebt tot een
corpus. In de wetenschap moet
tegenwoordig alles snel en het
toegangspatroon is onvoorspelbaar.”

Anticiperen

Peter Wittenburg startte zijn werk
bij het MPI toen computertechniek in
de kinderschoenen stond en internet
er nog niet was. “Wij waren een ei-
land”, zegt hij. “Er waren haast geen
standaarden. Linguïsten maakten op-
namen die vervolgens in een kelder
verdwenen. Dat is nu heel anders,
informatie is gemakkelijk via internet
raadpleegbaar. Het draait nu om
interoperabiliteit. Daar zijn standaar-
den voor nodig en het vraagt om een
totaal andere manier van werken.” In
de jaren negentig was duidelijk dat
steeds meer taalmaterialen digitaal
beschikbaar zouden komen. Bij het
MPI had men al snel in de gaten dat
daarop geanticipeerd moest worden.
Peter Wittenburg: “We zagen in dat
we elektronische metadata moesten
gaan produceren om te voorkomen
dat er een ‘digitaal datakerkhof’ zou
ontstaan. Voor die metadata moesten
standaarden ontwikkeld worden. In
2000 startte het ISLE-project. Wij
kregen de taak om samen met
linguïsten zo’n standaard (IMDI) te
maken. We werken daar nu nog
steeds mee. Omdat wij bij het MPI al
zo vroeg met dit soort dingen bezig
waren konden we een medebepalen-
de rol spelen en ervoor zorgen dat de
behoeften van de wetenschapper
voorop stonden.”

Subtiel spel

Taalwetenschap en internet zijn
steeds nauwer met elkaar verweven.
Dat betekent ook dat computertech-
nici en linguïsten meer en meer ‘tot
elkaar veroordeeld’ zijn. Hoe verloopt
die samenwerking over het algemeen?
“Dat is soms een lastig proces”, lacht
Peter Wittenburg. “Wetenschappers
zijn vaak conservatief, zij willen pu-
bliceren en zich niet te veel bezig-
houden met allerlei technische zaken.
Je moet aan beide kanten veel ge-
duld hebben. Als technici moeten wij
goed luisteren naar wat taalweten-
schappers willen, maar dan ook de
nodige tijd krijgen. Wetenschappers
moeten zich realiseren dat computer-
programma’s niet altijd precies kun-
nen leveren waarvan zij dromen of
dat dat soms lang duurt. Het blijft
dus een subtiel spel van geven en
nemen.” 

Open en interactief

In de loop der jaren heeft Peter
Wittenburg regelmatig met het INL
gewerkt. “Ik ken het INL voorname-
lijk van de projecten waarin we
samenwerken”, zegt hij. “Eerst was
dat het Celex-project, daarna het
Corpus Gesproken Nederlands (CGN).
In 2006 werkten we samen aan het
project DAM-LR en bereidden we
samenwerking voor in het kader van

INTERVIEW PETER WITTENBURG

INL: maak meer informatie interactief toegankelijk

“
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Inleiding

In 2006 zette de afdeling Automatisering haar werk-
zaamheden op de vertrouwde terreinen voort: bewer-

king van data, ontwikkeling en beheer van applicaties,
opbouw en onderhoud van het serverpark, en kantoor-
automatisering. Het jaar stond voor een belangrijk deel
in het teken van het ontsluiten van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal binnen de Geïntegreerde Taalbank.

Werkzaamheden

Ontwikkelaars/programmeurs

De afdelingen ANW en ONW werden ondersteund
door de ontwikkeling en het onderhoud van slimme tools
voor de redacteuren. Door het gebruik van deze zelf ont-
wikkelde applicaties kan sneller en efficiënter gewerkt
worden. Het ANW-corpus werd intern ontsloten.

De programmeurs hebben het leeuwendeel van hun
tijd besteed aan de ontsluiting van het WNT op internet.
Daarvoor bewerkten zij de data, ontwikkelden ze zoek-
software en bouwden ze de userinterface. Daarnaast on-
derzochten zij de juiste werking met diverse browsers in
samenhang met verschillende besturingssystemen. Kort
voor de kerstvakantie konden de werkzaamheden succes-
vol worden afgesloten. 

Systeembeheer

De afdeling Systeembeheer verzorgde de opbouw van
de servers voor het WNT. De hardware kon worden aan-
geschaft dankzij een extra bijdrage van het Ministerie
van OCW. De performance van het systeem werd onder-
zocht. Ook deze werkzaamheden werden succesvol af-
gesloten aan het eind van het jaar. De internetverbinding
van het INL werd vergroot naar 1 Gbit om de verwachte
grote belangstelling het hoofd te kunnen bieden. De ver-

binding loopt via de i-Groep van de Universiteit Leiden,
waarmee een dienstenniveauovereenkomst afgesloten
werd.

Er werden nieuwe servers aangeschaft ten behoeve
van de kantoorautomatisering. De back-up werd in enke-
le opzichten verbeterd (waaronder offsite opslag). De
zomerse hittegolf maakte de aanschaf van een aircondi-
tioning noodzakelijk, waarmee de serverruimte op een
constante temperatuur wordt gehouden. De systemen
werden verder geborgd door werkzaamheden aan de
firewall en uitbreiding van de noodstroomvoorzieningen.
Communicatie met de dependance in Antwerpen werd
mogelijk na de aanleg van een zogenaamde VPN-verbin-
ding.

En verder…

• Werden de potentiële projecten en producten voor
2007 van zowel het INL als de TST-centrale in kaart
gebracht. Op basis van deze totaalinventarisatie kan
worden overgegaan tot verdere prioritering, planning
en het inzetten van menskracht.

• Zullen alle computerlinguïsten in 2007 worden ingezet
vanuit de afdeling Automatisering. Hiertoe werd een
aantal voorbereidingen getroffen.

HOOFDSTUK 7
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Inleiding

Op 15 oktober 2005 lag de eerste oplage van het ver-
nieuwde Groene Boekje in de winkels. Dat betekende

het einde van het langjarige INL-project Herziening Woor-
denlijst Nederlandse Taal. Het jaar 2006 stond in het
teken van de ‘naweeën’ van de verschijning van het
boekje.

Werkzaamheden

Na alle drukte rond het verschijnen van de herziene
editie van het Groene Boekje beloofde 2006 een heel
ander, ietwat rustiger jaar te worden. Er kwamen nog
steeds e-mails en brieven met vragen en opmerkingen
van gebruikers binnen. De projectleider en de spelling-
medewerkers hebben die uiteraard op een adequate
manier beantwoord. Daarnaast zijn opmerkingen rondom
allerlei aspecten van het Groene Boekje nauwgezet
bekeken en verzameld, zodat deze in een latere fase
gemakkelijk terug te vinden en te verwerken zijn. Er
werden contacten gelegd en banden aangehaald met uit-
eenlopende partijen: collega’s, concurrenten, conculega’s,
de Nederlandse Taalunie, uitgeverij Sdu, de taaladvies-
dienst van de Vlaamse overheid, Van Dale, maar ook
journalisten, leerkrachten, geïnteresseerde gebruikers en
vele anderen. Ook het Hulpmiddel Keurmerk (de HulK, zie
hieronder) ontsnapte niet aan het waakzame oog van
(vooral) de technische projectleider: de HulK werd conti-
nu geëvalueerd, bijgewerkt, verbeterd en geüpgraded. En
tussendoor staken zelfs enkele toekomstplannen en -
verwachtingen al voorzichtig de kop op.

Bovenstaande activiteiten zorgden er voor dat 2006
niet zo ‘rustig’ was. Het grootste deel van de tijd werd
echter besteed aan werkzaamheden voor het Keurmerk
Spelling, het merkteken van de Nederlandse Taalunie dat
aangeeft dat een bepaald naslagwerk de regels en prin-

cipes van de officiële spelling volgt. Het INL zorgt in die
Keurmerkprocedure voor het controleren van de door
uitgevers geüploade trefwoordbestanden. De trefwoorden
worden door de HulK gehaald, een zeer uitgebreid refe-
rentiebestand (huidige toestand begin 2007: 190826
trefwoorden). Het eindresultaat van deze controles zijn
lijsten met uitsluitend de problematische gevallen, die
vervolgens handmatig worden nagekeken. In 2006 zorg-
den uitgevers voor 37 uploads, alles bij elkaar goed voor
62971 handmatig te controleren woorden.

En verder…

• Werden in 2006 724 vragen van gebruikers succesvol
beantwoord. Dertig producten kregen het Keurmerk
Spelling. 

• Werden van het Groene Boekje al ruim 260.000 exem-
plaren verkocht (oktober 2005 – december 2006). 

HOOFDSTUK 6
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Personeel in dienst bij het INL per 1 januari 2006

Algemene dienst

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

Descriptieve Historische Projecten

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

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

(Gedeeltelijk) gedetacheerd vanuit andere afdelingen en organisaties waren:
Dhr. drs. B. van den Berg, computerlinguïst (Meertens Instituut)
Mw. drs. M. de Bolster, taalkundige (Huygens Instituut)
Dhr. J.W. Smits, lexicologisch medewerker (ANW)

Verder hebben diverse vrijwilligers zich ingezet voor de verschillende projecten van de afdeling.

Begeleidingscommissie ONW:
Dhr. dr. F. Debrabandere, voorzitter Dhr. prof. dr. J. van Loon
Dhr. prof. dr. L. De Grauwe Dhr. dr. W.J.J. Pijnenburg, leden
Dhr. prof. dr. J.M. van der Horst Dhr. prof. dr. J.A.M. Taeldeman, waarnemer namens 
Dhr. prof. dr. Th. Klein het bestuur van het INL
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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 2006 uit:

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

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

Penningmeester: Dhr. dr. mr. J. Kist, oud-lid van de raad van bestuur van Wolters-Kluwer

Leden: 
Dhr. dr. B.P.F. Al, oud-voorzitter van de directie van Wolters-Kluwer Nederland
Dhr. dr. G.E. Booij, hoogleraar Morfologie en het lexicon aan de Universiteit Leiden
Dhr. dr. D.H.R.R.J. Geeraerts, hoogleraar Algemene taalwetenschap aan de Katholieke Universiteit te Leuven
Dhr. dr. S. Gillis, hoogleraar Psycholinguïstiek en natuurlijke taalverwerving aan de Universiteit Antwerpen
Dhr. mr. F.J.M. Houben, oud-commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant
Dhr. dr. G.A.M. Kempen, em. hoogleraar Cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden
Dhr. dr. H. Pinkster, em. hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde, alsmede de Italische dialectologie
aan de Universiteit van Amsterdam
Dhr. dr. J.A.M. Taeldeman, em. hoogleraar in de Nederlandse taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Gent
Dhr. mr. D.W.F. Verkade, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Dhr. dr. R. Willemyns, hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit te Brussel

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

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

Ondernemingsraad

In het verslagjaar was dr. F. Heyvaert voorzitter van de Ondernemingsraad. Mevrouw lic. K. Depuydt was vice-
voorzitter en nam de portefeuille arbozaken voor haar rekening. De heer drs. R. van Veenendaal trad op als secretaris.
Zoals gebruikelijk vonden in het verslagjaar drie overlegvergaderingen met de directie plaats. Mw. P. Tacx-Hillebrand
ondersteunde de OR door het maken van de notulen.
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Begeleidingscommissie Taalbank
Dhr. prof. dr. F. Daems, voorzitter Mw. prof. dr. A.A. Sneller-van Veen
Dhr. dr. H. Baayen Dhr. dr. J. Voorbij 
Dhr. prof. dr. A. Berteloot Dhr. prof. dr. S.F.L. De Vriendt 
Dhr. dr. J. Hoeksema Dhr. prof. dr. J. Vromans 
Mw. dr. A. Marynissen Dhr. dr. F. Wiering, leden
Dhr. prof. dr. P.Th. van Reenen Dhr. prof. dr. S. Gillis
Dhr. prof. dr. R.P. van de Riet Dhr. prof. dr. G.A.M. Kempen, waarnemers
Mw. dr. N. van der Sijs namens het INL-bestuur

Gebruikersgroep Taalbank
Dhr. dr. M.B.H. Everaert, voorzitter Dhr. lic. L. Permentier 
Dhr. prof. dr. W. Daelemans Dhr. prof. dr. D. Sandra 
Dhr. prof. dr. F.J.L. Van Eynde Dhr. dr. E.G. Sieverts, leden
Dhr. prof. dr. M. Hüning Dhr. prof. dr. G.A.M. Kempen, namens het INL-bestuur
Dhr. dr. J. Van Keymeulen

TST-centrale

Mw. dr. J. Beeken, projectleider Mw. L.J.A. van Eerten MA, taalkundigen
Dhr. drs. M.C. Boekestein Mw. drs. C. Fleur-Pot, projectassistent
Dhr. dr. B. Boelhouwer Mw. drs. S. Goddijn, foneticus
Dhr. drs. R. van Veenendaal, computerlinguïsten Dhr. M. Longuich, systeem- en netwerkbeheerder
Mw. lic. G. Depoorter Mw. drs. I. Maks, lexicoloog

• Bob Boelhouwer is begin 2006 in dienst getreden om het computerlinguïstenteam te versterken. Laura van Eerten
is TSTC’er sinds mei 2006, ter vervanging van Simo Goddijn. Isa Maks is gedetacheerd vanuit de VU.

Herziening Woordenlijst Nederlandse Taal

Mw. dr. J. Beeken, projectleider (tot 01-04-2006) Dhr. lic. B. Roelandts
Mw. lic. K. Van pellicom, projectleider (vanaf 01-04-2006) Mw. lic. V. Verreycken, externe projectmedewerkers
Dhr. drs. D. Glandorf (tot 01-04-2006)

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 (tot 01-04-2006)
Dhr. prof. dr. D. Sandra Mw. lic. K. Van pellicom, coördinator

(vanaf 01-04-2006)
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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
Dhr. drs. R. Tempelaars, redacteuren Mw. drs. M.L.H. van Velzen, lexicologisch medewerkers

• Met ingang van 1 maart ging Henk Lambermont met pensioen. De vacature van 10 uur die daardoor ontstond,
werd per 1 oktober door Vivien Waszink vervuld.

• Bij het ANW waren in 2006 vijf stagiair(e)s werkzaam. 

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

Taalbank

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

• Truus Kruyt, hoofd Taalbank, heeft m.i.v. 1 maart haar dienstverband teruggebracht naar 50%. Dit was mogelijk
doordat Katrien Depuydt een aantal leidinggevende taken heeft overgenomen als leertraject in het kader van een
Persoonlijke Ontwikkelings Plan (POP). Na de eindevaluatie in september werd besloten om deze werkverdeling
vooralsnog aan te houden. Eind 2006 was deze onveranderd.

• John van der Voort van der Kleij, computerlinguïst, is per 1 april 2006 met pensioen gegaan. Per 1 september is
die vacature vervuld door Carole Tiberius. 

• Sjoerd Siebinga, redacteur, was het grootste deel van het jaar afwezig door ziekte. Hij heeft per 1 oktober jl. ont-
slag genomen. De vacature die hierdoor ontstaan is, is niet vervuld.

• Ook dit jaar was WNT-redacteur Hans Westgeest voor twee dagen per week gedetacheerd bij de afdeling. Netty Van
Megen heeft, op vrijwillige basis, twee dagen per week aan het werk voor lexicologisch medewerkers bijgedragen.
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Rekening van baten en lasten

Baten 2006 2005

Subsidie bijdragen 2.953.670 2.567.000
Opbrengst contractresearch 26.700 26.521
Opbrengst publicaties 77.199 6.147
Rente bank en giro 1.520 17.521
Diversen 199.852 187.508

Totaal baten 3.258.941 2.804.697

Lasten

Personele lasten 2.383.226 2.393.187
Huisvestingskosten 243.433 239.364
Kosten apparatuur 10.697 16.826
Kantoorkosten 208.646 50.217
Afschrijvingskosten 30.000 27.822
Algemene kosten 68.572 45.747
Kosten TST centrale 427.527

Totaal lasten 3.372.101 2.773.163

Exploitatieresultaat (113.160) 31.534

Op 23 mei 2007 heeft Ernst & Young Accountants de accountantsverklaring bij de jaarrekening verstrekt.
Het bestuur heeft deze in zijn vergadering van 29 mei 2007 betrokken bij de vaststelling van de jaarrekening 2006.
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Automatisering

Dhr. P.H.J. van der Kamp RI, hoofd (tot 01-05-2006) Dhr. B. Hoogeveen
Dhr. dr. J.Th. Bakker, hoofd (vanaf 01-09-2006) Dhr. drs. J. Niestadt (vanaf 01-05-2006)
Mw. S.W.P. Deutekom Dhr. R.J. van Strien, ontwikkelaars/programmeurs
Dhr. D.P. Schenk, systeem- en netwerkbeheerders

• In mei vertrok het hoofd Automatisering, Peter van der Kamp, om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Na een
korte ad interim waarneming werd hij per 1 september vervangen door dr. Jan Theo Bakker.

• Per 1 mei trad een nieuwe programmeur in dienst, drs. Jan Niestadt.
• Vijf externe krachten hebben op verschillende momenten ondersteuning geboden aan de programmeurs en de

systeembeheerders.

BIJLAGE II

Financieel overzicht 2006

Balans per 31 december

Activa 2006 2005

Apparatuur en inventaris 115.468 66.921
Voorraden 4.695 0
Vorderingen 522.800 483.973
Geldmiddelen 678.142 444.530

Totaal 1.321.105 995.424

Passiva

Eigen vermogen 217.927 331.087
Schulden 1.103.178 664.337

Totaal 1.321.105 995.424
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Studien zum Altostnordischen = ABäG 62 (2006), blz.
288-290. 

• [recensie van:] Robert Nedoma, Personennamen in
südgermanischen Runeninschriften. Heidelberg 2004,
in: Harry Perridon & Arend Quak (Hrsg.), Uppa
swänzsko oc uppa dansko. Studien zum Altost-
nordischen = ABäG 62 (2006), blz. 290-92. 

• [recensie van:] Rune Palm, Vikingarnas språk 750-
1100. Stockholm 2004, in: Harry Perridon & Arend
Quak (Hrsg.), Uppa swänzsko oc uppa dansko. Studien
zum Altostnordischen = ABäG 62 (2006), blz. 296-98.

Dr. T.H. Schoonheim
• ‘Oudste Nederlands nu gratis online’, in: Onze Taal 75

(2006), blz. 362.
• [recensie van:] Nicoline van der Sijs, Hondsdraf. Waar

komen onze woorden vandaan?, in: Taal en Tongval 57
(2005, maar verschenen in 2006), blz. 254-257.

• ‘Toponiemen en de lexicografie van het Nederlands’,
op: www.naamkunde.net/images/pdf/
plaatsnamen%20in%20woordenboeken.pdf. 22 blz.

Dr. N. van der Sijs
• Klein uitleenwoordenboek. Den Haag 2006. 206 blz.
• Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis

van het Nederlands in jaartallen. Den Haag 2006. 338
blz.

• Nicoline van der Sijs, Jan Stroop en Fred Weerman
(red.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en
waarom. Amsterdam 2006. 286 blz.

• Nicoline van der Sijs en Jaap Engelsman, Nota bene.
De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands.
Den Haag 2006. 257 blz. (herdruk van 2000).

• ‘Afrikaansetaaldag’, iedere zondag in de Onze Taal
Taalkalender 2006.

• ‘Uitgeleende voedselbenamingen’, in: Onze Taal 75
(2006), blz. 70-71.

• ‘Uitgeleend Nederlands: alcoholische dranken’, in:
Onze Taal 75 (2006), blz. 138-139.

• ‘Uitgeleende bouwtermen’, in: Onze Taal 75 (2006),
blz. 212-213.

• ‘Calendarium van het Nederlands. Geschiedenis van
onze taal in jaartallen’, in: Onze Taal 75 (2006), blz.
318-320.

• ‘Waarom wij iets van etymologie moeten weten en
wat dan wel’, in: Wat iedereen van het Nederlands
moet weten en waarom. Amsterdam 2006, blz. 170-
181.

• ‘In Warao is ‘touw’ ‘tao’’, in: NRC Handelsblad
4/2/2006, achterpagina.

• Nicoline van der Sijs en Ariane van Santen: ‘Een
historisch-morfologische database’, in: Taal en Tongval
19 (2006), blz. 153-168.

• ‘Engels met Vlaams haar’, in: iD 11 (2006), blz. 38-41.
• ‘Nederlandse leenwoorden in het Italiaans’, in: Il

Bollettino, ledenblad van de Vereniging Dante
Alighieri Leiden-Den Haag, nr. 105, mei 2006, blz. 37-
39.

• ‘Nederlandse leenwoorden in het Hongaars’, in: Most
Magyarul! Hongarije Magazine 2006, 34, blz. 38-39.

• ‘Taal in stad en land’, in: interdisciplinair webtijd-
schrift BLIND! (www.ziedaar.nl).

Dr. J.P. Westgeest
• ‘Twee verschillende beestenboeken’, in: Madoc 2006,

blz. 169-171. [Recensie van:] J.C. Szirmai en R. Lops,
Twee middeleeuwse beestenboeken. Het Beestenboek
van Pierre de Beauvais & Het Beestenboek van de
Liefde van Richard de Fournival. Hilversum 2005.

D. Wortel
• ‘Vrouwen in mannenkleren en Spinoza. De Kloek-

moedige Land- en Zee-Heldin (1682) als verpakking
van de filosofie van Spinoza’, in: Spiegel der Letteren
48 (2006), blz. 27-57.

• ‘Verkeerde Vryheyt. Van fundamentele calvinisten naar
radicale verlichters in de Republiek’, in: Neerlandia
110 (2006), blz. 4-7.

• ‘Worsteling met de eigen identiteitspolitiek’, in:
Nederlands van Nu 54 (2006), blz. 49-51. (met Pauline
Beernink).

• [recensie van:] Handboek Nederlands, in: Nederlands
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BIJLAGE III

Publicaties

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

Algemene Dienst 

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg
• Lullepot. De kunst van het kletsen. Schiedam 2006.
• ‘In memoriam. Charles Moons (1917-2005)’, in:

Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Investeren in
innovatie. Jaarverslag 2005. INL, Leiden, blz. 8.

• ‘In memoriam. Johanna Greta Verveen (1924-2005)’,
in: Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Investeren
in innovatie. Jaarverslag 2005. INL, Leiden, blz. 9.

• ‘J. van Ginneken’, in: Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (DBNL), Bio- en bibliografisch
lexicon van de neerlandistiek:
www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/ginn001.htm
April 2006.

Descriptieve Historische Projecten

Dr. D.C.J. Kinable
• Computerized restoration of historical dictionaries.

Uniformization and Date-assigning in Dictionary
Quotations of the Woordenboek der Nederlandsche
Taal’, in: Journal of Literary and Linguistic Computing
21 (2006), blz. 295-310. 

Drs. K. Louwen
• ‘Ansichten eines Absolventen’, in: Brigitta Bexten und

Iwona Màczka (Hrsg.), Zwischen den Zeilen:

Erinnerungsorte aus 50 Jahren ‘Deutsche Sprache und
Kultur in Leiden, 1956-2006’. Leiden 2006.

Dr. M.A. Mooijaart
• ‘Nieuw: Oud-Nederlands’, in: Metaal, tijdschrift voor

Neerlandici 3 (2006), blz. 18-19.

Dr. A. Quack
• ‘Archaische Wörter in den Malbergischen Glossen der

‘Lex Salica’’, in: Evidence and Counter-evidence.
Festschrift F. Kortlandt. Vol. I (SSGL 32 & 33).
Amsterdam-New York 2006, blz. 59-77.

• ‘Het oudste Nederlands’, in: Nicoline van der Sijs, Jan
Stroop, Fred Weerman (red.), Wat iedereen van het
Nederlands moet weten en waarom. Bert Bakker,
Amsterdam 2006, blz. 191-201. 

• ‘Wageningen’, in: Reallexikon der Germanischen Alter-
tumskunde, Band 33. Berlin/New York 2006, blz. 78-79.

• ‘Walcheren’, in: Reallexikon der Germanischen Alter-
tumskunde, Band 33. Berlin/New York 2006, blz. 100-
101.

• [recensie van:] Theo Vennemann gen. Nierfeld, Europa
Vasconica - Europa Semitica. Berlin-New York 2003,
in: ABäG 61 (2006), blz. 309-314.

• [recensie van:] Egon Felder. Die Personennamen auf
den merowingischen Münzen der Bibliothèque natio-
nale de France. München 2003, in: ABäG 61 (2006),
blz. 315-318.

• [recensie van:] Rolf Bergmann (Hrsg.). Volkssprachig-
lateinische Mischtexte und Textensembles in der
althochdeutschen, altsächsischen und altenglischen
Überlieferung. Heidelberg 2003, in: ABäG 61 (2006),
blz. 326-328.

• [recensie van:] Regine Froschauer, Genus im Althoch-
deutschen. Eine funktionale Analyse des Mehrfach-
genus althochdeutscher Substantive. Heidelberg 2003,
in: ABäG 61 (2006), blz. 328-331.

• [recensie van:] Friedrich E. Grünzweig, Runeninschrif-
ten auf Waffen. Inschriften vom 2. Jahrhundert n. Chr.
bis ins Hochmittelalter. Wien 2004, in: Harry Perridon
& Arend Quak (Hgg.), Uppa swänzsko oc uppa dansko.
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Drs. R. van Veenendaal
• Daan Broeder, Remco van Veenendaal, David Nathan,

Sven Stromqvist, ‘A Grid of Language Resource Repo-
sitories’. In: Second IEEE International Conference on
e-Science and Grid Computing (e-Science’06) 2006,
blz. 132.

• Michel Boekestein, Griet Depoorter, Remco van
Veenendaal, ‘Functioning of the Centre for Dutch
Language and Speech Technology’. In: Proceedings of
the 5th International Conference of Language Resour-
ces (2006). Genoa, blz. 2303-2306.

• D. Nathan en Remco van Veenendaal. ‘DAM-LR as a
Language Archive Federation: strategies and prospects’.
In: Proceedings of the 5th International Conference of
Language Resources (2006). Genoa, blz. 23-26.

Drs. I. Maks
• Isa Maks en Bob Boelhouwer. ‘Exploring opportunities

for comparability and enrichment by linking lexical
databases’. In: Proceedings of the 5th International
Conference of Language Resources (2006). Genoa, blz.
1874-1879.

Lic. G. Depoorter
• Michel Boekestein, Griet Depoorter, Remco van

Veenendaal, ‘Functioning of the Centre for Dutch
Language and Speech Technology’. In: Proceedings of
the 5th International Conference of Language
Resources (2006). Genoa, blz. 2303-2306.

Dr. B. Boelhouwer
• Isa Maks en Bob Boelhouwer. ‘Exploring opportunities

for comparability and enrichment by linking lexical
databases’. In: Proceedings of the 5th International
Conference of Language Resources (2006). Genoa, blz.
1874-1879.
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van Nu 54 (2006), blz. 53-54.
• ‘Het ingewikkelde Nederlands. Het schrijven van

teksten in het Algemeen Nederlands’, in: Neerlandia
110 (2006), blz. 29-31.

• ‘Het oudste Nederlands op het web’, in: Nederlands
van Nu 54 (2006), blz. 41-42.

Algemeen Nederlands Woordenboek

Prof. dr. A.M.F.J. Moerdijk
• ‘Definities met een aanloopje’. In: Trefwoord, elektro-

nisch tijdschrift voor lexicografie (mei 2006). Eerder
verschenen 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 – Acade-
mia Press, Gent, 2004, blz. 621-629.

• ‘Woordenschat en woordenboek’. In: Nicoline van der
Sijs, Jan Stroop, Fred Weerman (red.), Wat iedereen
van het Nederlands moet weten en waarom. Bert
Bakker, Amsterdam 2006, blz. 98-108.

Drs. R. Tempelaars
• Zesentwintig artikelen over bijnamen in Onze Taal

Taalkalender 2007 (Den Haag, Sdu Uitgevers 2006),
tweewekelijks verschenen op zaterdag (de ‘Namendag’).

• ‘Het mooiste woord van … Rob Tempelaars’, in: Onze
Taal 75 (2006), blz. 253.

• ‘Neologismen in de schijnwerper’. In: Instituut voor
Nederlandse Lexicologie. Investeren in innovatie.
Jaarverslag 2005. INL, Leiden, 2006, blz. 22-23.

• ‘Droom’. In: Bres, Tijdschrift voor wetenschap en
verwondering, 236 (februari/maart 2006), blz. 38.

• ‘Potlood’. In: Bres, Tijdschrift voor wetenschap en
verwondering, 237 (april/mei 2006), blz. 68.

• ‘Deur’. In: Bres, Tijdschrift voor wetenschap en
verwondering, 238 (juni/juli 2006), blz. 56.

• ‘Dingman Willem Beens: Baladen op het ontset van
Bergen op Soom’. In: Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (DBNL), januari 2006. Eerder
verschenen in: Jaarboek van de Maatschappij der

Nederlandse Letterkunde te Leiden 1984. Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, Leiden, 1985, blz. 73-85.

• ‘Het anekdotisch WNT (Vulsel voor de gans 1)’. In:
Trefwoord, elektronisch tijdschrift voor lexicografie
(april 2006). Eerder verschenen in Trefwoord 8 (1994),
blz. 37-39.

Taalbank

Dhr. lic. D. Geirnaert
• ‘A reader of the Rose in Bruges: Fragments from the

Roman de la Rose in a Middle Dutch Manuscript’, in:
Neophilologus 90, 1 (2006), blz. 13-24.

• ‘Een onbekend gebleven Spiegel historiael-fragment
(m.m.v. dr. N. Geirnaert)’, in: Verslagen en Mededelin-
gen van de Koninklijke Academie 116 (2006), blz. 147-
172.

• ‘Tellende rederijkers? Aanvulling bij de oplossing van
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