
1 
 

 
 
 
 
 

 
 
Jaarverslag 2015 
 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie 



2 
 

Inhoud  
 
0. Preambule            3 
1. INL algemeen           4 
2. Afdeling Descriptie en Productie (D&P)        6 
3. Afdeling Taalbank Nederlands         9 
4. Afdeling IT          14 
 
Bijlage 1: Rapportage externe INL-communicatie     17 
Bijlage 2: Bestuur en medewerkers       26 
Bijlage 3: Publicaties         28 
Bijlage 4: Presentaties        30 
Bijlage 5: Onderwijs         32 
Bijlage 6: Diversen         33 



3 
 

0. Preambule  
 
Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de reorganisatie van het Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie (INL). Eind 2014 heeft het Comité van Ministers van de Nederlandse 
Taalunie beslist om vanaf medio 2015 op jaarbasis € 400.000 te bezuinigen op het INL. Door 
deze structurele bezuiniging liep de basisfinanciering terug van € 2.345.000 naar € 1.945.000 
op jaarbasis. Mede als gevolg daarvan werd een reorganisatie met banenverlies 
onvermijdelijk. Deze reorganisatie werd in de loop van 2015 uitgevoerd. Tegelijkertijd 
werden gesprekken gevoerd om te zien of het instituut omgevormd zou kunnen worden tot 
een breder Instituut voor de Nederlandse Taal. Hierover zijn eind 2015 afspraken gemaakt 
tussen het INL, de Taalunie en de Nederlandse en Vlaamse overheden, leidend tot een 
ingrijpende statutenwijziging van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie per 1 
januari 2016.  
 
Het Instituut voor de Nederlandse Taal ambieert een centrale positie in te nemen in het 
Nederlandse taalgebied op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, 
bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal. Het instituut zal instaan voor 
het aanmaken, archiveren en onderhouden van corpora, lexica, woordenboeken en 
grammatica’s voor het Nederlands. Het Instituut voor de Nederlandse Taal levert daarmee 
noodzakelijke bouwstenen voor de empirische bestudering van de Nederlandse taal en 
bevordert en faciliteert toepassingen in onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid. Het 
instituut speelt in op nieuwe ontwikkelingen in de Geesteswetenschappen, met name op het 
terrein van Digital Humanities. Om deze rol te kunnen vervullen beheert en onderhoudt het 
instituut een digitale infrastructuur voor het hedendaagse Nederlands, met aandacht voor 
taalvariatie, en voor de ontwikkeling van het Nederlands door de eeuwen heen. Zowel 
academische als niet-academische partijen kunnen gebruik maken van deze infrastructuur.  
 
Het Instituut voor de Nederlandse Taal zal zich met name toeleggen op het al dan niet in 
samenwerking met derden ontwikkelen van concrete producten: corpora, woordenboeken 
van standaardtaal en dialecten, vertaalwoordenboeken, grammatica’s en taaladvieshand-
boeken, etc.  
Het Instituut voor de Nederlandse Taal wordt onder de koepel van de Taalunie gebracht, 
direct onder het Comité van Ministers, naast het Algemeen Secretariaat. Het toezicht op het 
bestuur van het instituut wordt verzekerd door een uit drie personen bestaande Raad van 
Toezicht (RvT) op een wijze zoals vastgelegd in de statuten. Er is tevens een Raad van Advies 
(RvA), die uit zeven personen bestaat, De leden van de RvA worden benoemd door het 
Comité van Ministers. Het zijn wetenschappers werkzaam op diverse terreinen van de 
Neerlandistiek die bestuur en RvT kan adviseren. Op deze wijze functioneert het Instituut 
voor de Nederlandse Taal zelfstandig, maar toch in goed overleg met de Taalunie. De huidige 
RvT is per 1 januari 2016 voor een beperkte periode benoemd, als overgang van het INL naar 
het Instituut voor de Nederlandse Taal, en bestaat uit de volgende leden: de heer J. Franssen 
(voorzitter), de heer A.J. Buyse en de heer Ph. de Heer. 
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1. INL algemeen  
 
Het INL streeft ernaar om het best gesorteerde en daarmee zeer goed, toegankelijk 
wetenschappelijk instituut te zijn op het gebied van de Nederlandse taal en haar 
woordenschat. Het INL ontwikkelt en levert data voor woordenboeken, (computationele) 
lexica, corpora en tools. De woordenboeken zijn online te raadplegen. Software en 
computerlinguïstische tools zijn open source beschikbaar. Het INL telt vier afdelingen: 
Descriptie & Productie, Taalbank Nederlands, IT en Algemene Dienst, en is betrokken bij 
verschillende Europese projecten. 
 
European Network of e-Lexicography  
Het INL speelt een belangrijke rol in het European Network of e-Lexicography (ENeL): Martin 
Everaert is voorzitter, Tanneke Schoonheim, Bob Boelhouwer en Carole Tiberius maken deel 
uit van de stuurgroep en de meeste taalkundigen/lexicografen, computerlinguïsten en 
programmeurs/ontwikkelaars zijn lid. Ook is het INL aangewezen als Grant Holder van dit 
netwerk, wat betekent dat het verantwoordelijk is voor de verdeling van het budget.  
Op 11, 12 en 13 februari 2015 waren er bijeenkomsten van de stuurgroep, het 
managementcomité en alle werkgroepen in Wenen. Ook was er een workshop over de 
automatische extractie van goede woordenboekvoorbeelden, mede georganiseerd door 
Carole Tiberius. Namens het INL waren hier aanwezig  Martin Everaert, Bob Boelhouwer, Lut 
Colman, Katrien Depuydt , Jesse de Does, Dirk Kinable,  Jan Niestadt, Tanneke Schoonheim 
en Carole Tiberius.  
Op 7 april  en 11 november  waren er Skypebijeenkomsten van de stuurgroep.  
Van 6 tot 10 juli 2015 vond in Lissabon een trainingsschool plaats over ‘Standard tools and 
methods for retro-digitising dictionaries’. Hierbij waren Katrien Depuydt en Jesse de Does als 
trainers betrokken. 
Op 13 en 14 augustus 2015 waren er bijeenkomsten van de stuurgroep, het 
managementcomité en alle werkgroepen in Herstmonceux Castle (Engeland), aansluitend op 
het tweejaarlijkse e-Lexcongres. Namens het INL waren hier aanwezig Martin Everaert, Dirk 
Kinable, Tanneke Schoonheim en Carole Tiberius.  
In het kader van de zogeheten Short Term Scientific Missions ontving het INL Michal 
Mechura van de Dublin City University voor het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden 
aan het woordenboekportaal en Tomislav Stojanov van het Institute of Croatian Language 
and Linguistics in het kader van een onderzoek naar spellingbeleid en -uitvoering. 
 
IMPACT Centre of Competence for Digitisation 
Het INL is founding member van het IMPACT Centre of Competence for Digitisation en 
voorzitter van de executive board. Kennis is gecentraliseerd op de website.   
 
DIENSTVERLENING 
 
Taalvragen 
Journalisten, taalprofessionals en liefhebbers van het Nederlands weten de medewerkers 
van de afdeling met grote regelmaat te vinden met vragen over zaken op het gebied van de 
lexicologie, de lexicografie, de lexicale semantiek, de etymologie en de spelling. De inhoud 
van deze vragen varieert van korte vragen naar de betekenis of de herkomst van een woord 
of uitdrukking tot uitgebreidere vragen over het maken van corpora en het opzetten van 
(vak)woordenboeken. Bij het beantwoorden van deze vragen zijn medewerkers van alle 
afdelingen betrokken.  

http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-3/wg3-workshops/automatic-extraction-of-good-dictionary-examples/
http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-1/wg1-meetings/wg1-vienna-2015/
http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-1/wg1-meetings/wg1-vienna-2015/
http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-1/wg1-meetings/wg1-vienna-2015/
http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-3/wg3-meetings/wg3-vienna-2015/
http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-3/wg3-meetings/wg3-vienna-2015/
http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-3/wg3-meetings/wg3-vienna-2015/
http://www.elexicography.eu/events/meetings/steering-group-meeting-skype/%20www.elexicography.eu/events/meetings/steering-group-meeting-skype-2/
http://www.elexicography.eu/events/meetings/steering-group-meeting-skype-2/
http://www.elexicography.eu/events/training-schools/lisbon-2015/
http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-3/wg3-meetings/wg3-herstmonceux-2015/
http://www.dictionaryportal.eu/
http://www.digitisation.eu/
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Rondleidingen 
Met enige regelmaat ontvangt het INL individuele onderzoekers en groepen studenten voor 
een rondleiding op het INL en presentaties van de verschillende projecten. Dit jaar waren dat 
onder meer presentaties t.b.v. enkele ambtenaren van het ministerie van OCW (24 februari), 
twee groepen bezoekers van het IVN-congres in Leiden (19 augustus), een groep studenten 
van het zogeheten HOVO-onderwijs (26 oktober), een groep studenten van Nederlandse 
Taal en Letterkunde (30 oktober) en een groep studenten van Dutch Studies (10 december).  
 
Uitlevering van producten 
• De Historische woordenlijst werd uitgeleverd aan prof. dr. J. Baeten van het Centrum 
Wiskunde & Informatica (CWI) en aan J. Hoekman (Digitale Ontsluiters van Nederlandse 
theologie). 
• Brieven als Buit – Gouden Standaard werd uitgeleverd aan prof. dr. W. Vandenbussche van 
de Vrije Universiteit Brussel. 
• De CD-Rom Middelnederlands werd uitgeleverd aan prof. dr. L.  Gerrekens van het 
Département des langues et littératures modernes in Luik, aan de heer J.H.J. Luif en aan de 
projectgroep Onderzoek rederijkers Zeeland van prof. dr. Arjan van Dixhoorn. 
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2. Afdeling Descriptie en Productie (D&P)  
 
De afdeling D&P werkte in 2015 voornamelijk aan het Algemeen Nederlands Woordenboek 
(ANW). Verder heeft de afdeling bijgedragen aan het onderwijsprogramma, aan de 
Woordenlijst van de Nederlandse Taal en het Groene Boekje en aan pr en communicatie. Ook 
is er divers onderzoek uitgevoerd en gepresenteerd.  
 
Taak en werkwijze  
De hoofdtaak van de medewerkers van de afdeling Descriptie en Productie is het beschrijven 
van de hedendaagse woordenschat in woordenboekartikelen voor het ANW. Deze 
beschrijving strekt zich uit over de hele algemene woordenschat en wordt aangevuld met 
actuele neologismen. In 2015 werd verder gewerkt aan de beschrijving van de 
substantieven. Ook werd een begin gemaakt met de systematische bewerking van 
adjectieven en werkwoorden.  
Verder is specifiek aandacht besteed aan neologismen en aan woorden die vooral in 
Suriname en het Caraïbisch gebied voorkomen. Deze categorieën zijn zo uniform mogelijk 
bewerkt, zodat de groeiende groep van ANW-gebruikers ze op die manier snel en 
gemakkelijk terug kan vinden, vooral bij het zoeken op kenmerken. Een groot deel van deze 
woordenboekartikelen is inmiddels ook in de onlineversie van het ANW raadpleegbaar, 
samen met woorden uit vele andere domeinen van de samenleving.  
 
Redactie en databewerking 
In 2015 werden in totaal 15.548 woordenboekartikelen geheel of gedeeltelijk bewerkt. Het 
ANW is in 2015 vier keer geüpdatet, in maart (met 3.573 artikelen, waarvan 547 volledig 
bewerkte artikelen en 3.026 artikelen met een beperkt profiel), in juni (met 5.712 artikelen, 
waarvan 573 volledig bewerkte artikelen en 5.139 artikelen met een beperkt profiel), in 
september (met 3.173 artikelen, waarvan 523 volledig bewerkte artikelen en 2.650 artikelen 
met een beperkt profiel) en in december (met 3.090 artikelen, waarvan 642 volledig 
bewerkte artikelen en 2.448 artikelen met een beperkt profiel).  
Het ANW online bevatte op 31 december 2015 49.851 woordenboekartikelen, die bij elkaar 
informatie leveren over 193.622 woorden. De trefwoorden bevatten in totaal 36.932 
betekenissen, 25.828 synoniemen, 187.904 voorbeeldzinnen, 86.875 combinaties, 7.018 
vaste verbindingen en 266 spreekwoorden. Verder zijn er 4.591 afbeeldingen, 642 
videofilmpjes en 180 geluiden opgenomen. 
 
In het Actieplan 2015 werden de volgende activiteiten in het vooruitzicht gesteld:  
Updates: Vier updates van elk minimaal 2.500 woordenboekartikelen (volledige artikelen + 
artikelen met een beperkt profiel). 
• Resultaat: Deze updates zijn volgens planning in maart, juni, september en december 
uitgevoerd. 
Woordenboekartikelen: Bewerken van minimaal 5.000 woordenboekartikelen (volledige 
artikelen + artikelen met een beperkt profiel). 
• Resultaat: Er zijn in totaal 15.548 woordenboekartikelen bewerkt, waarvan 2.285 met een 
volledig betekenisprofiel en 13.263 met een beperkt profiel. 
Uitspraak + fonetische transcriptie: Toevoegen van informatie over uitspraak en/of 
fonetische transcriptie bij minimaal 5.000 woordenboekartikelen. 
• Resultaat: Er zijn gegevens over uitspraak en/of een fonetische transcriptie toegevoegd bij 
15.548 woordenboekartikelen. 

http://anw.inl.nl/
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Woordvorming: Toevoegen van informatie over woordvorming bij minimaal 5.000 
woordenboekartikelen. 
• Resultaat:  Er zijn gegevens over woordvorming toegevoegd bij 15.548 
woordenboekartikelen. 
Voorbeeldzinnen: Controleren van minimaal 25.000 voorbeeldzinnen. 
• Resultaat:  Er zijn 37.116 voorbeeldzinnen gecontroleerd. 
Woordfamilie: Toevoegen van woordfamilie bij minimaal 2.500 woordenboekartikelen. 
• Resultaat:  Er zijn gegevens over de woordfamilie toegevoegd bij 5.112 
woordenboekartikelen. Bij de woordenboekartikelen met een beperkt betekenisprofiel is 
deze informatie (nog) niet zichtbaar. 
Neologismen: Verzamelen van minimaal 400 nieuwe woorden en bewerken van minimaal 
250 relevante neologismen uit de bestaande verzameling 
• Resultaat: Er zijn in 2015 492 neologismen verzameld, waarvan er 72 direct zijn bewerkt. 
Daarnaast zijn er 386 oudere neologismen bewerkt en gepubliceerd. Over de nieuwe 
woorden van 2015 verscheen begin december de populairwetenschappelijke publicatie De 
nieuwe woorden van 2015 van de hand van Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars en Vivien 
Waszink.  
Multimedia: Toevoegen van minimaal 1.000 afbeeldingen, videofragmenten en/of 
geluidsfragmenten. 
• Resultaat: Er werden 2.890 items afbeeldingen, videofragmenten en/of geluidsfragmenten 
toegevoegd. Deels betreft het afbeeldingen die in verband met het auteursrecht moesten 
worden vervangen. Alle afbeeldingen in het ANW zijn inmiddels rechtenvrij. 
 
Technische ondersteuning  
De redactionele werkzaamheden worden ondersteund door een computerlinguïst en een 
ontwikkelaar/programmeur. In het Actieplan 2015 werden de volgende activiteiten in het 
vooruitzicht gesteld:  
 
Koppeling ANW/Centrale database-infrastructuur: Koppeling van het ANW aan de centrale 
data-infrastructuur, voor het automatisch ophalen van informatie over spelling, woordsoort, 
uitspraakinformatie en morfologie uit het moderne lexicon GiGaNT-Molex. Het idee 
hierachter is dat de lexicale basisinformatie bij woorden in de centrale lexicondatabase 
onderhouden wordt en dat de informatie in het ANW hiermee automatisch 
gesynchroniseerd wordt. 
• Resultaat: Hiervoor zijn voorbereidende werkzaamheden in samenwerking met de 
afdelingen IT en Taalbank verricht, maar de daadwerkelijke koppeling is verschoven naar 
2016. 
Koppeling ANW/Corpus Hedendaags Nederlands (CHN): Werkzaamheden voor het 
koppelen van informatie over contextanten, neologismen, dateringen, de automatische 
extractie van neologismen en de extractie van voorbeeldzinnen uit het CHN aan het ANW en 
het weergeven van deze informatie in de online applicatie. 
• Resultaat: Dit is in 2015 deels gerealiseerd, d.w.z. dat de automatische extractie van 
voorbeeldzinnen (concordanties) uit het CHN bij woordenboekartikelen met een beperkt 
betekenisprofiel inmiddels werkt. Met betrekking tot het overhalen van informatie over 
contextanten en dateringen zijn voorbereidende werkzaamheden verricht, waarop in 2016 
verder wordt ontwikkeld.  
Dataverzameling en –verwerking op het gebied van neologismen is inmiddels in een apart 
traject ondergebracht (Neoloog), waarbinnen medewerkers van de afdelingen D&P, IT en 
Taalbank samenwerken. Het project beoogt automatisch kandidaat-neologismen voor 
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opname in ANW en de modern lexicon te selecteren, die vervolgens in een 
redactieomgeving gekeurd worden. De woorden die de redactionele schifting overleven, 
worden bewerkt voor het ANW en automatisch toegevoegd aan de bewerkingsomgeving 
voor het moderne lexicon. Ook hiervoor zijn in 2015 de voorbereidende werkzaamheden 
verricht, die het mogelijk zullen maken het proces van selecteren en bewerken in de loop 
van 2016 verder te automatiseren.  
INL-editor: De INL-editor wordt aangepast op de volgende punten: 
─ Toevoeging van een optie om het lemma bij het redigeren te bekijken zoals het er in de 
onlineversie uit komt te zien; ook om te printen. 
─ Systeem van de kruisverwijzingen verfijnen (mede op basis van ervaringen bij het gebruik 
van deze editor door de Fryske Akademy). 
• Resultaat: Dit is doorgeschoven naar 2016. 
Online woordenboekenapplicatie: Er moet een nieuwe applicatie komen voor de historische 
en hedendaagse woordenboeken van het INL. Daarvoor is een nieuw functioneel ontwerp 
nodig. Taalbank en D&P zullen hier gezamenlijk aan werken. 
• Resultaat: Dit is doorgeschoven naar 2016. 
 
Samenwerking  
Er is een samenwerkingsverband met de Fryske Akademy voor het nieuw op te zetten 
onlinewoordenboek Nederlands-Fries. De aangepaste ANW-editor is inmiddels naar 
tevredenheid opgeleverd en er zijn verdere afspraken over het gebruik van corpusmateriaal.  
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3. Afdeling Taalbank Nederlands  
 
De Taalbank Nederlands heeft in 2015 bijgedragen aan de realisatie van het Groene Boekje 
en de spelling-API (application programming interface) o.a. t.b.v. woordenlijst.org. Verder 
zijn er werkzaamheden verricht aan de historische woordenboeken, het computationeel 
lexicon GiGaNT en het Corpus Hedendaags Nederlands en is er in samenwerking met het 
ANW gewerkt aan de koppeling van het bewerkingstraject van dat woordenboek aan de 
infrastructuur voor de verwerking van modern taalmateriaal. Ten slotte werd er meegewerkt 
aan verschillende externe projecten.  

SPELLING 
 
Woordenlijst 2015 
Het project Woordenlijst 2015 is succesvol afgesloten met de tijdige oplevering van de data 
voor het Groene Boekje 2015 en de spelling-API van de Taalunie. Daarvoor zijn zowel 
datawerkzaamheden uitgevoerd als werkzaamheden t.b.v. de export aan Van Dale en de 
export t.b.v. de spelling-API. 
Er heeft een uitvoerige validatie van de lexicale inhoud van de spellingdatabase 
plaatsgevonden. Hiervoor is een reeks inhoudelijke controles op de data geïmplementeerd; 
de resulterende handmatige controles zijn uitgevoerd. Het gaat onder meer om: 
implementatie van een systeem van flexieklassen in de database, waarmee de relatie tussen 
grondvorm en flexievormen gecontroleerd kon worden; uitgebreide controles op de 
woordafbrekingen; een volledige controle van de data door middel van een tweede nalezing 
op papier. 
Verder is de uitkomst van de besprekingen door de Commissie Spelling van de verschillen 
tussen woordenlijst.org en Van Dale verwerkt. Ook werd de overige input van de Commissie 
Spelling verwerkt, evenals de woorden uit Suriname en de Antillen op basis van de input van 
de commissies aldaar. Ten slotte werden de nodige individuele correcties verwerkt. 
In intensief overleg met Taalunie en Van Dale werden een datamodel, XML-
uitwisselingsformaat en exportprocedure van de spellingdatabase ontwikkeld, t.b.v. de 
publicatie van het Groene Boekje 2015 en woordenlijst.org. 
Het project Woordenlijst 2015 is uitvoerig geëvalueerd en op basis daarvan wordt de 
workflow voor de uitbreiding van de spelling en modern-lexicondata geoptimaliseerd. Er is 
een verbeterde procesgang ontworpen, waarin met name worden verbeterd: 
• Ondersteuning van het interactief met zo min mogelijk handwerk opbouwen van 
paradigmata, wat met name bij de bewerking van werkwoorden en adjectiva veel tijdwinst 
oplevert 
• Stroomlijning van de databasestructuur 
• Interactief toevoegen van automatisch gegenereerde woordafbrekingen 
 
Keurmerk spelling 
In samenwerking met de afdeling IT zijn de laatste werkzaamheden verricht voor het in 
productie nemen van de HULK. Dit vond in 2015 plaats. 
Reguliere spellingwerkzaamheden waren: 
Twee keurmerkcontroles voor Van Dale van respectievelijk 183 en 345 woorden  
Drie keurmerkcontroles voor uitgeverij Boom, bestaande uit twee woordenlijsten van 8379 
woorden en een hoofdstuk over spelling (153 bladzijden) in de nieuwe druk van Vraagbaak 
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Nederlands (in samenwerking met een medewerker van de taaladviesdienst van de Vlaamse 
overheid). 
Twee keurmerkcontroles voor Gateway, bestaande uit 4200 toevoegingen aan het Juridisch-
Economisch Lexicon en ruim 89.000 voorbeeldzinnen (in samenwerking met een freelance 
medewerker van de Nederlandse Taalunie). 
 
Spelspiek 
In het kader van Spelspiek zijn ruim 350 vragen beantwoord. 
 
LEXICON 
 
Hieronder vallen de werkzaamheden m.b.t. de uitbreiding van de woordenschat in het 
GiGaNT-lexicon. Dat gebeurt op basis van corpusmateriaal, de historische woordenboeken 
en moderne lexiconinhoud. Er is een moderne component (GiGaNT-MOLEX) en een 
historische component (GiGaNT-HILEX). 
 
Modern 
• Lexiconinhoud 
Het was de bedoeling om 5000 nieuwe woorden te voorzien van correcte spelling, 
paradigmatische informatie, uitspraakinformatie en morfologische informatie. Omdat er nog 
diverse werkzaamheden t.b.v. spelling werden verricht (zie boven) en we de noodzaak zagen 
om op basis van de ervaringen aldaar de werkwijze en vooral de werkomgeving te herzien, 
hebben we de werkzaamheden anders ingericht. 
Er is een selectie gemaakt van kandidaten voor toevoeging aan de centrale database, 
waarvan er 10.000 een spellingcontrole ondergaan hebben.  
Er is op basis van het werk van Ebeling uit 2014 uitspraakinformatie gezocht bij ruim 80.000 
ingangen van de woordenlijst 2015. Omdat de gewenste representatie nog niet bepaald is, is 
deze informatie nog niet in de database geïntegreerd. 
Er zijn ruim 30.000 woorden voorzien van een morfologische analyse. Samen met de 21.000 
reeds eerder geanalyseerde woorden zijn deze gekoppeld aan het moderne lexicon. De 
principes voor morfologische analyse zijn aangescherpt, maar door ziekte is het eindrapport 
hiervan nog niet gerealiseerd. 
• Tools voor lexiconbouw 
Er is een ontwerp gemaakt voor aanpassingen van de werkomgeving voor lexiconbouw (zie 
boven). Er is een werkomgeving gebouwd om de basisanalyse te koppelen aan lemmata uit 
de centrale database. De lettergreepsplitser en de automatische morfologische analyse zijn 
geïmplementeerd als webservice. 
 
Historisch 
Aan de historische component is vooral gewerkt in de context van het project Nederlab (zie 
ook aldaar). In 2015 is de koppeling tussen de op het MNW gebaseerde module (ca. 75.000 
lemmata, ca. 200.000 woordvormen uit ca. 425.000 attestaties) en de op het WNT 
gebaseerde module (ca. 230.000 lemmata, ca. 575.000 woordvormen uit ca. 1,5 miljoen 
attestaties) afgerond. Via de attestaties zijn de varianten gekoppeld aan metadata 
(broninformatie, inclusief datering). Het materiaal wordt ter beschikking gesteld via de 
lexiconservice. 
• Lexiconservice 
In 2015 heeft er zowel een software-update als een data-update van de lexiconservice 
plaatsgevonden. De data-update betrof de terbeschikkingstelling van de MNW-module (zie 
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hierboven). De lexiconservice wordt gebruikt door Delpher (KB), de DBNL n-gramviewer, 
Nederlab, de Universiteit Utrecht (Texcavator, Timecapsule) en het Amsterdam Centre for 
Cross-Disciplinary Emotions and Sensory Studies (ACCESS, voor het door het project 
Embodied Emotions). 
 
CORPORA 
 
Modern 
Vanwege gebrek aan IT-resources is er geen externe release van het Corpus Hedendaags 
Nederlands (CHN) geweest. Intern is wel doorgewerkt aan de uitbreiding van het corpus met 
recent materiaal, onder andere voor het traceren van neologismen. Dit materiaal wordt 
geconverteerd in een productiestraat. Hieraan werden converters toegevoegd voor enkele 
nieuwe bestandsformaten, met name voor het DPP-formaat (Twente Nieuws Corpus). Er is 
een ontwerp gemaakt voor een verbeterde workflow voor de verwerking van 
corpusmateriaal. De implementatie hiervan zal worden afgerond in 2016.   
 
Historisch 
Er is een nieuwe versie van het Brieven-als-Buitcorpus opgeleverd, met inhoudelijke 
verbeteringen op het gebied van transcriptie, lemmatisering en koppeling aan afbeeldingen. 
De integratie van het metadatamodel van het Corpus Gysseling in het voor de overige 
corpora gehanteerde model is door ziekte niet afgerond. Het werken aan een verbetering 
aan de lemmatisering is uitgesteld. 
  
Corpusapplicatie 
De corpuszoeksoftware BlackLab en BlackLabserver zijn verder geoptimaliseerd in het kader 
van CLARIAH. Voor bepaalde querytypen is de performance ingrijpend verbeterd. 
 
WOORDENBOEKEN 
 
Er zijn onderhoudswerkzaamheden verricht aan de data van de woordenboeken. De 
werkzaamheden aan de actualisering van de bronvermeldingen van het ONW zijn inmiddels 
afgerond. Het werk aan de cognaten voor dit woordenboek loopt nog.  
De belangrijkste realisatie van 2015 was de integrale data-update van de vier historische 
woordenboeken online. In deze release zijn de volgende verbeteringen opgenomen: 
• De moderne trefwoorden zijn gecorrigeerd en waar die nog ontbraken (vooral bij MNW en 
WNT), toegevoegd. Ook zijn ze aangepast aan de huidige spellingregels. Hierdoor is ook de 
mogelijkheid tot koppeling van de verschillende woordenboeken sterk verbeterd. 
• Bij MNW en WNT is de afbakening tussen de citaten onderling, tussen citaattekst en 
bijbehorende bronaanhaling, en tussen citaten en redactionele tekst geoptimaliseerd. 
• Voor MNW en WNT is de verbinding tussen citaten en hun broninformatie in de 
bronnenlijsten in zeer ruime mate verbeterd. Hierdoor is nu zo goed als elk citaat ook 
automatisch te voorzien van de bijbehorende metadata. 
• De MNW-bronnenlijst is aanzienlijk uitgebreid. Ook kan er nu door de lijst gescrold 
worden. 
• Bij MNW en WNT zijn talrijke tekstcorrecties doorgevoerd. Ook zijn in beide 
woordenboeken kleinere en grotere tekstgedeeltes toegevoegd, die destijds bij het 
digitaliseren van de woordenboeken abusievelijk overgeslagen waren. 
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EXTERNE PROJECTEN 
 
Transcriptorium (FP7 THEME [ICT-2011.8.2] [ICT for access to cultural resources]) 
Het project beoogde om tot een interactieve transcriptieomgeving voor handgeschreven 
tekst te komen (geschikt voor crowdsourcing), die gebruikmaakt van de laatste technieken 
voor automatische handschriftherkenning (HRT, Handwritten Text Recognition) en deze 
waar mogelijk zelfs verbetert. Hieraan is  onder meer gewerkt door het toepassen van 
relevante lexicale data en taalmodellen.  Partners van het INL in het project waren de 
Universitat Politècnica de València, de Universiy of Innsbruck, het National Center for 
Scientific Research “Demokritos”, het University College London en het University London 
Computer Centre. Voor het Nederlands lag de focus op laatmiddeleeuwse artesteksten. Het 
project eindigde op 31 december 2015 en kreeg de beoordeling “excellent”. 
De afsluitende deliverables waren taalmodellen en lexica voor 4 talen, documentatie en een 
Language Resource Server. De taalmodellen voor Nederlands, Engels, Duits en Spaans, 
gebouwd met een set tools gemaakt door het INL, leverden een significante verbetering op 
van de foutenmarge in de automatische handschriftherkenning. 
Verder werd er een Language Resource Server is ontworpen en geïmplementeerd, door 
middel waarvan het voor HTR relevante taalmateriaal wordt opgeslagen en opvraagbaar 
gemaakt. Hierin kunnen de gebruikers ook zelf nieuw materiaal toevoegen en voorzien van 
metadata. Bovendien implementeert de serversoftware een set tools voor het construeren 
van taalmodellen en HTR-lexica uit het beschikbare materiaal.  
Op 27 november werd in samenwerking met het Huygensinstituut een workshop 
georganiseerd. Onderwerp van de workshop was het gebruikmaken van de techniek van 
handgeschreven tekstherkenning bij de ontsluiting van de Resoluties van de Staten-
Generaal. Het INL heeft de procesgang van de aan de workshop voorafgaande pilot begeleid 
en de taalmodellen gemaakt.  
 
Nederlab (NWO groot) 
Digitale historische teksten worden nu nog op verschillende plaatsen, door verschillende 
instellingen en op verschillende manieren beschikbaar gesteld. Nederlab wil een 
gebruiksvriendelijke webinterface inrichten vanwaaruit onderzoekers al deze losse corpora 
als eenheid kunnen doorzoeken en analyseren, zowel op tekstniveau als op metadataniveau. 
Dit maakt het mogelijk langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letteren, cultuur 
en maatschappij te traceren. Het project is 1 januari 2015 gestart en eindigt op 31 december 
2017. 
Het INL is tracksupervisor lexicale data, wat inhoudt dat het met name verantwoordelijk is 
voor de lexicondata om het historische materiaal mee te verrijken. Ook verrijkt het INL 
goldenstandardcorpusmateriaal om diverse tools te kunnen trainen en evalueren. Daarnaast 
worden er diverse corpora aangepast en toegevoegd aan de webinterface.  
De belangrijkste activiteit voor Nederlab was de afronding van de koppeling tussen de op het 
MNW gebaseerde lexiconmodule en de op het WNT gebaseerde lexiconmodule. Er is een 
ontwerp gemaakt en een werkwijze gepland voor integratie van de modules in de historische 
lexicondatabase GiGaNT-HILEX. Deze integratie is uitgevoerd en de software om de modules 
in de lexicon service ter beschikking te stellen heeft een update gehad. De conversie van de 
metadata van het Corpus Gysseling kon wegens ziekte niet afgerond worden. 
 
DiaMaNT (CLARIAH-WP2) 
Dit project is gestart op 15 oktober 2015 en loopt tot eind december 2018. Het beoogt de 
ontwikkeling van ontwerp, bouwwijze en eerste versie van een diachroon semantisch lexicon 
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van de Nederlandse Taal (DiaMaNT). Het diachroon semantisch lexicon moet een hulpmiddel 
worden bij tekstontsluiting en bij het onderzoek naar begrippen door de eeuwen heen. Het 
lexicon zal relaties leggen tussen woordvormen en betekeniseenheden (concepten) en deze 
in de tijd plaatsen. De bedoeling van het diachrone semantische lexicon is om diachrone 
onomasiologie, d.i. de  veranderende uitdrukking/verbalisatie van een concept, en 
semasiologie, d.i. de verschuiving van betekenis(nuance) van woorden in de tijd, 
systematisch vast te leggen op een zodanige wijze dat de informatie voor mens en computer 
bruikbaar is. 
Enerzijds dient de onomasiologische component de zoekmogelijkheden, omdat gerelateerde 
historische concepten kunnen worden toegevoegd aan een zoekvraag (slager →  
beenhouwer, beenhakker, vleeshouwer; boer → landman). Anderzijds draagt de 
semasiologische component bij aan de toegankelijkheid van historische tekst door de 
gebruiker erop te attenderen dat woorden in een bepaalde historische context een geheel 
andere betekenis kunnen hebben; zo is bv. de oudste betekenis van appel  ‘vrucht in het 
algemeen’ (dus ook peer, pruim etc.). Het lexicon vormt een laag op GiGaNT-HILEX en heeft 
als belangrijkste bron de historische woordenboeken van het INL. 
In 2015 is begonnen met werkzaamheden t.b.v. een eerste prototype dat eind 2016 moet 
worden opgeleverd. 
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4. Afdeling IT  
 
De afdeling IT ondersteunt alle afdelingen van het INL. De systeembeheerders, 
ontwikkelaars/programmeurs en computerlinguïsten stellen hun expertise ter beschikking 
aan de collega’s van Descriptie & Productie en de Taalbank Nederlands en werken ook mee in 
diverse externe projecten. De afdeling is met name verantwoordelijk voor de taak van het INL 
als CLARIN centrum, onderdak bieden aan datasets en tools voor geesteswetenschappelijk 
onderzoek.  
 
Taalportaal 
Het Taalportaal brengt beschikbare informatie over de grammatica’s van de Nederlandse en 
Friese taal op een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde manier bij elkaar en 
ontsluit deze via het internet. Het door NWO gefinancierde project liep van 1 januari 2011 
tot eind 2015. Het project is gerealiseerd door een consortium, bestaande uit het Meertens 
Instituut, de Fryske Akademy, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Universiteit 
Leiden en werd uitgevoerd door onderzoekers van deze instellingen en andere Nederlandse 
universiteiten.  
Het INL was binnen het project verantwoordelijk voor de ICT-componenten en het hosten 
van de applicatie. In 2015 lag het accent op de oplevering van de webapplicatie van het 
Taalportaal. De interface werd geoptimaliseerd zodat het Taalportaal ook op kleinere 
schermen beter te gebruiken is en de zoekfunctionaliteit is verbeterd. Daarnaast is verder 
gewerkt aan de termenbank van het Taalportaal. Deze database met 1189 concepten is 
opgenomen in het Clarin Concept Registry. Na de beëindiging van het project hebben het 
Meertens Instituut, de Fryske Akademy en het INL zich garant gesteld voor onderhoud en 
eventuele uitbreiding van het Taalportaal. 
Vanaf oktober 2015 is het Taalportaal uitgebreid met Afrikaans. Het Afrikaanse deel wordt 
gerealiseerd in de context van het VivA!-project (Virtuele instituut vir Afrikaans) o.l.v. 
Gerhard van Huyssteen. Dit gedeelte van het Taalportaal is nog niet afgerond. 
 
CLARIN TPC 
Van mei tot oktober 2015 is een CLARIN-project uitgevoerd met als doel om te onderzoeken 
of het zinvol zou zijn om informatie in het Taalportaal te verrijken met handmatig opgestelde 
query’s naar treebanken en CELEX. Het idee achter deze pilot was om de gebruiker tijdens 
het lezen van een grammaticale beschrijving of het bestuderen van een taalkundig 
voorbeeld, de gelegenheid te bieden om voorbeelden en tegenvoorbeelden van bepaalde 
constructies te vinden in een reeks van geannoteerde corpora en in een lexicale database 
met taalkundige data van het Nederlands. De resultaten van deze pilot werden 
gepresenteerd en gedemonstreerd op de CLARIN-bijeenkomst in Wroclaw. 
 
Centrale data-infrastructuur 
In 2015 werd een begin gemaakt met een traject van outsourcing van de IT-infrastructuur en 
het systeembeheer. De wensen werden neergelegd in een programma van eisen, gevolgd 
door verkennende besprekingen over en met potentiele partners. Verdere uitwerking zal 
plaatsvinden in de eerste maanden van 2016. 
In verband met dit traject werd een aantal infrastructurele investeringen en werkzaamheden 
opnieuw geprioriteerd. In de tweede helft van het jaar kwam de nadruk, naast de reguliere 
ondersteuning van de andere afdelingen, te liggen op consolidatie, zoals het upgraden van 
besturingssystemen en het contentmanagementsystem voor de websites. 

http://www.taalportaal.org/
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Voor de applicaties in beheer bij het INL (als CLARIN Centre) werd analysesoftware van het 
gebruik in productie genomen. Op verzoek kunnen de analyses online in worden gezien door 
samenwerkende partners. 
Eind 2015 werd door de Nederlandse Taalunie en het INL besloten tot het overbrengen van 
een grote hoeveelheid materialen van de Taalunie naar het INL: data en materialen onder 
beheer van de Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-Centrale). Er zijn technische 
voorbereidingen getroffen voor deze operatie, die in de eerste helft van 2016 plaats zal 
vinden. 
 
Hulpmiddel Keurmerk Spelling 
De werkzaamheden werden afgerond aan de ontwikkeling van een nieuw Hulpmiddel 
Keurmerk Spelling. Nieuwe, zelf ontwikkelde software was wenselijk, aangezien het INL geen 
toegang had tot de broncode van het eerder gebruikte hulpmiddel, zodat bugs niet adequaat 
konden worden verholpen. Het nieuwe hulpmiddel werd in 2015 officieel in gebruik 
genomen. 
 
Cornetto LMF-RDF II 
Onder de projectleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (Piek Vossen) werd de tweede 
fase uitgevoerd van het project Cornetto LMF-RDF. Doel van deze fase was het ontwikkelen 
van een meer efficiënte userinterface en het realiseren van visualisaties. Het resultaat wordt 
sinds februari 2015 gehost door het INL-CLARIN Centre. 
 
AutoSearch 
De geleding softwareontwikkeling werkte aan een pilot genaamd AutoSearch. Deze software 
maakt het mogelijk een corpus te uploaden, waarna automatische indexering en ontsluiting 
via een zoekapplicatie (BlackLab) plaatsvindt, binnen een eigen workspace. Het resultaat 
werd in februari 2015 opgenomen in het INL-CLARIN Centre. 
 
OpenConvert 
De geleding computerlinguïstiek werkte aan het vervolmaken en uitbreiden van 
conversietools voor diverse bestandsformaten. De resultaten kunnen worden gedownload, 
maar worden ook toegankelijk gemaakt als webservice. Het resultaat werd in maart 2015 
opgenomen in het INL-CLARIN Centre. 
 
OpenSonar 
Het INL-CLARIN Centre startte het hosten van OpenSonar, ontwikkeld onder de 
projectleiding van de Universiteit van Tilburg (Martin Reynaert). De grootste uitdaging 
daarbij was het soepel laten verlopen van zware query’s door grote aantallen gebruikers 
tegelijkertijd. De applicatie werd op 6 februari 2015 officieel vrijgegeven op de CLIN 25-
bijeenkomst in Antwerpen. 
 
@Philostei 
De werkzaamheden aan de zogenaamde @Philosteitools met TICCL, ontwikkeld door de 
Universiteit van Amsterdam (Wijsbegeerte) en de Universiteit van Tilburg (Martin Reynaert), 
werden in 2015 afgerond. De tools zijn bedoeld voor OCR en aansluitende correctie van het 
resultaat. De tools worden sinds maart 2015 gehost door het INL-CLARIN Centre. 
 
 
 

http://cornetto.clarin.inl.nl/
http://portal.clarin.inl.nl/autocorp
http://portal.clarin.inl.nl/autocorp
http://openconvert.clarin.inl.nl/
http://opensonar.clarin.inl.nl/
http://ticclops.clarin.inl.nl/
http://philostei.clarin.inl.nl/


16 
 

Website 
Eind 2015 organiseerde het INL de jaarlijkse verkiezing “Weg Met Dat Woord”, waarin 
opnieuw ruim aandacht werd besteed in de Nederlandse en Vlaamse media. Van tevoren 
waren maatregelen getroffen om de bijbehorende explosieve toename van het aantal 
bezoekers van de website op te vangen. De webpagina was aan stresstests onderworpen en 
functioneerde voortdurend naar behoren. 
 
CLARIAH 
In 2015 ging het NWO-project CLARIAH van start: Common Lab Research Infrastructure for 
the Arts and Humanities. Tot en met 2018 zal het INL, meestal als trekker, een groot aantal 
taken uitvoeren in twee werkpakketten: WP2 “Infrastructure” en WP3 “Linguistics”. Daarbij 
speelt de doorzoekbaarheid van taalkundig materiaal een prominente rol.  
Het traject voor de jaren 2015-2018 werd in kaart gebracht en gehonoreerd. Er zal nauw 
worden samengewerkt met diverse universiteiten (Leuven, Tilburg, Nijmegen, Utrecht, VU 
Amsterdam) en instituten (Huygens ING, Meertens). In het kader van WP3 werd verder 
gewerkt aan de door het INL ontwikkelde searchengine BlackLab (beschikbaar als open 
source). Verder werd CELEX in beheer genomen, een interface waarmee lexicale databases 
van het Duits, Engels en Nederlands kunnen worden geraadpleegd. 

http://portal.clarin.inl.nl/webcelex/
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Bijlage 1 
Rapportage externe INL-communicatie 
 
In dit rapport worden de in 2015 ingezette communicatiemiddelen en de belangrijkste 
resultaten gepresenteerd. 
 
1. INL-Website 
De website is het gezicht van het INL naar buiten, en daarmee het belangrijkste 
communicatiemiddel. Bijna alle communicatie-uitingen zijn erop gericht om bezoekers naar 
de website te trekken.  
 
 
Indicatoren 
Algemeen   2014 2015 
Totaal aantal paginaweergaven   325.785 327.590 
Totaal aantal unieke weergaven   266.721 274.835 
Totaal aantal sessies   146.488 141.402 
Bezoeken uit Nederland   109.675 100.217 
Bezoeken uit België   23.298 24.552 
Gemiddelde tijd op pagina   00.01.35 00.01.41 
 
 
Paginaweergaven rubrieken 2014 2015 
Neologismen (neo v/d week + neo v/d week 
archief + neologismen algemeen)* 

54.852 56.063 

Index/home 45.497 52.423 
Woordbaak** 58.411 29.038 
Historische woordenboeken (algemeen + 
ONW, VNMW, MNW, WNT, WFT) 

21.492 25.365 

Nieuws*** 13.856 15.169 
Weg met dat woord! 10.238 10.564 
Productenlijst 4.970 5.943 
Gelegenheidswoordenboekjes 8.720 5.102 
Taalvragen 3.651 3.892 
Jaaroverzicht in neologismen 1.068 3.740 
ANW 3.633 2.813 
Etymologie 3.163 2.799 
Contact/medewerkers 1.787 2.046 
*Populairste rubriek: Neologisme van de week 
** Top 3: ‘Zijn pappa en mamma wel correct?’, ’ Wat is het langste Nederlandse woord?’, 

‘Waarom zeggen sommige mensen ‘zeuven’ in plaats van ‘zeven’?’. 
*** Top 3: ‘Waar komt hagelslag vandaan?’, ‘Aanmelden nieuwsbrief’, ‘Corpus Hedendaags 

Nederlands (2014). 
 
Bronnen/verwijzingen 
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• Verwijzingen van wegmetdatwoord.nl (0,1  4,3%) & anw.inl.nl (1,4%  6,1 %) 

toegenomen  
• Verwijzingen van Twitter afgenomen (2,88%  1,26%)  
• Verwijzingen van gtb.inl.nl toegenomen (6,1%  8,4%).  
 
 
 
 
Opvallende bezoekersaantallen 

 
• 1 juli: publicatie Bijnamenboekje Tour de France 
• 3 september: verschijning INL-nieuwsbrief met o.a. nieuws over de reorganisatie, Week 

van het Nederlands en lancering Groene Boekje 
• oktober: lancering Groene Boekje, stand op Drongofestival (september), Week van het 

Nederlands  
• 23 november, 1 december en 8 december: Weg met dat woord!, resp. start 

nominatieronde, bekendmaking nominatieronde/start stemronde, uitslag. 
• 29 december: het neologisme affluenza in het nieuws i.v.m. arrestatie Ethan Couch 
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Meest gezocht op de website 
# zoekwoord hits …   
1 nieuwe woorden  579  15 woordbaak  47  
2 dialect  237  18 corpus  41  
3 architectuur  133  24 anw  36  
4 edelmoedig  130  30 cgn  31  
5 neologisme  110  32 corpus gesproken nederlands  31  
6 neologismen  103  34 taalbank  29  
7 tollenaere  98  35 onderwijs  28  
8 wnt  86  37 Oudnederlands  27  
9 weg met dat woord  82  44 mnw  24  
10 pindakaas  76  47 woordenboek  23  
 
Conclusies & aanbevelingen 
De website had in 2015 iets meer bezoekers dan het voorgaande jaar. 71% van alle bezoeken is 
afkomstig uit Nederland, 17,4% komt uit België. Ten opzichte van 2014 is er in 2015 een kleine 
toename in bezoeken uit België, maar het zijn er nog steeds relatief weinig. Om het INL beter 
op de kaart te zetten in België is het nuttig om samen te werken met Vlaamse (media)partners. 
Voor Weg met dat woord! 2015 is de eerste stap gezet i.s.m. met Jan Hautekiet (VRT).  
 
Grote aandachttrekkers zijn populaire onderwerpen zoals de verkiezing Weg met dat woord!, 
de vragenrubriek Woordbaak, gelegenheidswoordenboekjes en met name alles over 
neologismen. Het Neologisme van de week  is de best bezochte rubriek op de website, en 
nieuwe woorden en neologisme(n) behoren tot de top 10 meest gebruikte zoektermen.  
 
Informatie over de historische woordenboeken wordt goed bezocht (25.365); in verhouding 
veel meer dan informatie over het hedendaagse woordenboek ANW (2.813). Een goede 
populairwetenschappelijke rubriek over historisch woordmateriaal ontbreekt nog, 
Retrologismen loopt op dit moment niet goed. Een samenwerking met bijvoorbeeld de 
vergeetwoordenrubriek van De Taalstaat kan dit verbeteren. Van alle informatie over het ANW 
zijn vooral de lesplannen vaak bezocht (854). Daarnaast wordt het nieuws goed gelezen en 
wordt ook de productenlijst wordt relatief goed bekeken.  
 
De rubriek Woordbaak heeft in 2015 minder bezoekers opgeleverd dan andere jaren. Dat komt 
omdat de rubriek minder regelmatig bijgehouden is. Omdat het in verhouding nog steeds een 
populaire rubriek blijft is het de moeite waard Woordbaak nieuw leven in te blazen. 
 
Bijna de helft van de bezoekers vindt de INL-website via Google en 18% gaat direct naar 
www.inl.nl. 8,4% van de bezoekers komt binnen via de GTB-woordenboekapplicatie: een van 
de belangrijkste stabiele bronnen voor traffic naar de website. Opvallend is de toename van 
bezoekers die via de ANW-woordenboekapplicatie en wegmetdatwoord.nl op de website 
terechtkomen. Dat laatste is een direct gevolg van de aparte verkiezingswebsite die in 2015 
voor het eerst volledig toegepast werd (in 2014 opgezet als noodoplossing). Daarnaast is er een 
afname in het aantal verwijzingen vanaf Twitter. Oorzaken kunnen zijn dat er vanuit het INL 
minder getwitterd is in 2015, en dat twitterberichten over Weg met dat woord! naar de aparte 
verkiezingssite doorverwezen en niet naar de INL-website.    
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2. Website ‘Weg met dat woord!’ 
Voor de verkiezing Weg met dat woord! is in 2015 een aparte (onepage)website opgezet die het 
grote aantal bezoekers goed aankon. Daarnaast was de website toegespitst op mobiel gebruik. 
Om ervoor te zorgen dat het INL wel goed zichtbaar bleef als organisator stonden er op de 
verkiezingssite verschillende doorverwijzingen naar webrubrieken op de INL-site.  
 
Indicatoren 
Algemeen    2015 
Totaal aantal paginaweergaven    103.173 
Bezoeken uit Nederland    53.749 
Bezoeken uit België    7.691 
 
Bronnen/verwijzingen & apparaten 
 

 
 
WMDW-website 23 november - 8 december 2015 

 
• Start eerste ronde op 23 november:   7.495 
• Start tweede ronde op 1 december:  15.412 
• Uitslagpagina op 8 december:     3.532 



21 
 

INL-website zelfde periode 

 
• 23 november: 2.920 
• 1 december: 2.303 
• 8 december: 1.738 
 
Conclusies & aanbevelingen 
De aparte verkiezingswebsite kon de hoge bezoekersaantallen goed aan en bleef overeind. Het 
aantal bezoeken op de INL-website leed er niet onder: tijdens de verkiezing steeg het 
gemiddelde aantal bezoekers op de INL-website van 300 naar een paar duizend bezoekers per 
dag.  
 
48% van de bezoekers bezocht www.wegmetdatwoord.nl via een smartphone (voor de INL-
website is dat 21%) en 41% via een desktop (INL-website 67%). 83% van de bezoeken was 
afkomstig uit Nederland, en 12% uit België. 
 
De meeste bezoekers van wegmetdatwoord.nl kwamen er terecht via Facebook. 22% ging 
direct naar de website, 6,5% van de bezoekers kwam via Twitter en 6% via de INL-website. Het 
INL heeft geen eigen Facebookpagina, maar gezien de populariteit van de verkiezing op dat 
platform kan een specifieke Facebookpagina voor Weg met dat woord! tijdens een volgende 
editie een goede aanvulling zijn.   
 
 
3. Social Media 
Sinds 2010 heeft het INL een Twitteraccount onder de naam @Taalbank_INL. Via Twitter 
worden links naar de INL-website gedeeld en contacten met volgers en partnerorganisaties 
onderhouden. Vooral in de laatste twee maanden van 2015 groeide het aantal volgers sterk naar 
aanleiding van de verkiezing Weg met dat woord!.  
 
Indicatoren 
 December 2014 December 2015 
Aantal volgers  2.500 3.041 
 

http://www.wegmetdatwoord.nl/
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Trending topic 
Op 1 december, na de bekendmaking van de top tien van Weg met dat woord!, werd de door 
het INL gelanceerde hashtag #wegmetdatwoord een trending topic in Nederland. Dat houdt in 
dat #wegmetdatwoord een van de meest besproken onderwerpen op Twitter was op dat 
moment.   
 

 
 
Conclusies & aanbevelingen 
Twitter groeit in 2015 met gemiddeld 1,5 volger per dag, dat is iets meer dan in 2014. Vooral 
tijdens de verkiezing Weg met dat woord! heeft het zijn toegevoegde waarde bewezen.  
 
 
4. Nieuwsbrieven 
Eén keer per maand ontvangen medewerkers een interne INL-nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is 
bedoeld om medewerkers te informeren en de betrokkenheid van medewerkers bij projecten 
binnen en buiten het INL te stimuleren. Eén keer in de twee maanden ontvangen medewerkers 
en geïnteresseerde abonnees een externe INL-nieuwsbrief. De externe nieuwsbrief is om 
geïnteresseerden te blijven binden aan en te informeren over het INL. Daarnaast worden 
tussendoor korte ‘nieuwsflashes’ verstuurd om aandacht te vragen voor een specifiek 
onderwerp: het Bijnamenboekje Tour de France, een boekbericht over Waar komt hagelslag 
vandaan? en aankondigingen rondom de verkiezing Weg met dat woord!. Voor al deze 
berichten wordt sinds een aantal jaar de software van Tripolis Dialogue (Ematters) gebruikt.  
 
Indicatoren  
Externe nieuwsbrief  2014 2015 
Aantal inschrijvingen  2.813 3.362 
Gemiddeld aantal opens  56% 53% 
Gemiddeld aantal clicks  26% 30% 
• Best gelezen nieuwsbrief is de septembereditie (55% opens, 35% clicks) met o.a. de Week 

van het Nederlands, lancering Groene Boekje & bericht over de reorganisatie.  
• Best gelezen artikelen: ‘Wat is een spoonerisme’ (131 (unieke) clicks) ‘Waar komt hagelslag 

vandaan’ (113 clicks), Retrologismen (103 clicks), Nieuwsrat, porna & huispak; update ANW 
(96 clicks).  

•  
Conclusies/aanbevelingen 
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Het abonneebestand van de nieuwsbrief groeit gestaag. De cijfers voor het aantal opens en 
clicks zijn hoog in vergelijking met andere non-profitorganisaties (24% opens volgens 
Nationale E-mail Benchmark van 2013). Dat laat zien dat lezers geïnteresseerd zijn, zich 
betrokken voelen en optimaal kennis nemen van de inhoud.  
 
Eind 2016 loopt het contract met Tripolis Dialogue af. Een goed moment te onderzoeken of de 
nieuwsbriefsoftware nog voldoet aan de eisen, of dat er een eenvoudigere en goedkopere 
oplossing mogelijk is. 
 
 
5. Persberichten 
Met het versturen van persberichten wordt media-aandacht gegenereerd voor nieuws van en 
over het INL. In 2015 werd hier opnieuw Smart.pr voor gebruikt: software voor het versturen en 
opmaken van persberichten, inclusief een uitgebreid persbestand.  
 
Indicatoren 
5 verstuurde persberichten: 

15 juni Reorganisatie van het INL en omvorming tot een INT 
23 november Weg met dat woord! (aankondiging) 
1 december                   Weg met dat woord! – de nominaties 
8 december Weg met ‘me’ in ‘me moeder’ 
16 december De nieuwe woorden van 2015 (boek) 

 
Conclusies & aanbevelingen 
De meeste persberichten zijn aan het eind van het jaar verstuurd rondom de verkiezing Weg 
met dat woord!. Persberichten over ‘Waar komt hagelslag vandaan?’ en het Groene Boekje zijn 
verstuurd door respectievelijk de uitgever en de Taalunie. Vanuit het INL zijn hier alleen 
nieuwsberichten over verspreid via Tripolis Dialogue. Gezien het geringe aantal persberichten 
dat het INL jaarlijks verstuurt is het zinvol om te onderzoeken of een andere, goedkopere 
oplossing dan Smart.pr niet beter is. 
 
Het valt in 2015 opnieuw op dat bij berichten in de media naar aanleiding van een persbericht 
van het INL vaak een afbeelding van Van Dale geplaatst wordt. Dit ondanks dat er voor Weg 
met dat woord! een specifieke afbeelding meegestuurd werd. Media putten blijkbaar liever uit 
hun eigen beeldbank. Het zou nuttig zijn een standaardafbeelding voor het nieuwe INT te 
laten ontwerpen, en die vervolgens mee te sturen met alle persberichten. 
 
6. Flyers, posters en overige 
In 2015 zijn er via Drukwerkdeal.nl incidenteel flyers (3 verschillende, in totaal 850) en posters 
(20) gedrukt voor diverse communicatieactiviteiten waaronder de Tabudag, het Drongo-
festival, de Week van het Nederlands en CLIN. Het INL trad als sponsor op voor de Tabudag 
en CLIN, deelde samen met Onze Taal een stand op het Drongo-festival en organiseerde i.s.m. 
Galerie Café Leidse Lente twee activiteiten voor de Week van het Nederlands: Taalkundige aan 
tafel en de Neo-show. In augustus kwamen bezoekers van het IVN-congres (Internationale 
Vereniging voor Neerlandistiek) langs voor een rondleiding op het INL. 
 
7. Resultaten/spin-off 
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De gecombineerde communicatieactiviteiten in 2015 hebben geleid tot meer bezoekers op de 
website, nieuwe nieuwsbriefabonnees, meer volgers op Twitter, publicaties in vooraanstaande 
Belgische en Nederlandse kranten (o.a. de Volkskrant en De Morgen), artikelen op 
goedbezochte nieuwssites (o.a. Nu.nl, Powned.tv, spitsnieuws.nl en HLN.be) en aandacht op 
radio en tv (o.a. De Wereld Draait Door, EditieNL en Radio 1 België). Zie hieronder en de 
bijlage voor een uitgebreide lijst, onderverdeeld in print, radio & tv en online.  
 
Weg met dat woord! & mediawaarde 
Verreweg de meeste media-aandacht voor het INL is gegenereerd naar aanleiding van de 
verkiezing Weg met dat woord!. De mediawaarde (waarde van een artikel als het een 
advertentie zou zijn geweest) van de verkiezing is opgeteld €374.764,72 (in 2014: € 142.319,47), 
berekend op basis van alleen Nederlandse pers. Zie bijlage (rapport door Media Info Groep) 
voor een apart overzicht van publiciteit naar aanleiding van de verkiezing, inclusief de 
gegenereerde mediawaarde. 
 
Print  
Datum Bron Onderwerp 
1 juni LIBISzine Succeed (Katrien Depuydt) 
9 juni de Volkskrant Bezuinigingen Taalunie 
22 juni de Volkskrant Martin Everaert over INL & Taalunie 
22 juni Trouw ANW moet afslanken 
16 juli Onze Taal Taalunie, INL & bezuinigingen 
26 nov Stentor Waar komt hagelslag vandaan? 
12 dec Elsevier Waar komt hagelslag vandaan? 
14 dec De Telegraaf Taboewoorden (Vivien Waszink) 
 
Radio & tv 
Datum Bron Onderwerp 
16 juni Radio West Het woord beurtbalkje (Laura van Eerten) 
4 juli De Taalstaat Bijnamenboekje Tour de France (Rob Tempelaars) 
9 sept Radio 1 – De Ochtend Groene Boekje (Tanneke Schoonheim) 
6 okt Radio Sleutelstad Van Dale en het ANW; over het maken van 

woordenboeken (Tanneke Schoonheim) 
7 okt Een Vandaag Groene Boekje (Tanneke Schoonheim) 
10 okt De Taalstaat Groene Boekje (Tanneke Schoonheim) 
12 okt BNR Nieuwsradio Groene Boekje (Tanneke Schoonheim) 
12 okt Wekker Wakker Groene Boekje (Tanneke Schoonheim) 
7 nov De Taalstaat Waar komt hagelslag vandaan? (Laura van Eerten) 
10 nov De Ochtend van 4 Waar komt hagelslag vandaan? (Laura van Eerten) 
21 nov Studio Alphen De nieuwe woorden van 2015 (Rob Tempelaars) 
12 dec De Taalstaat De nieuwe woorden van 2015 (Tanneke 

Schoonheim) 
14 dec Editie NL Neger kan écht niet meer (Vivien Waszink) 
15 dec Wakker Nederland Woord van het jaar (Vivien Waszink) 
 
Online 

http://alexis.inl.loc/images/stories/voorpagina/NTUVKpapier.pdf
http://alexis.inl.loc/images/stories/voorpagina/VanDale.jpg
http://alexis.inl.loc/images/stories/voorpagina/artikel%20onze%20taal.png
http://www.radio1.nl/item/314717-Het%20nieuwe%20Groene%20Boekje.html
http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=2685090&audioId=2685075
http://binnenland.eenvandaag.nl/index.php/tv-items/62289/het_groene_boekje_is_het_pannekoek_of_pannenkoek_
http://www.radio1.nl/item/326934-Waar-komt-de-hagelslag-vandaan?.html
http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=2685090&audioId=2685075
http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=2685090&audioId=2685075
http://www.radio1.nl/item/326934-Waar-komt-de-hagelslag-vandaan?.html
http://www.radio4.nl/gids/2015-11-10/321784/de-ochtend-van-4
https://soundcloud.com/studioalphen/2015-11-21-rob-tempelaars-de-nieuwe-woorden-van-2015
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/neger-kan-echt-niet-meer-musea-en-uitgevers-schrappen-termen
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Datum Bron Onderwerp/titel 
16 feb BNR Engelse woorden: Alles is Taal | Overreachen en 

outsourcen: we moeten ermee dealen 
9 juni De Volkskrant Bezuinigingen Taalunie: Taalunie dreigt uiteen te 

vallen 
9 juni De Morgen Bezuinigingen Taalunie 
22 juni de Volkskrant Martin Everaert over INL & Taalunie 
10 juni De Standaard Bezuinigingen Taalunie 
1 juli NRC Bijnamenboekje Tour de France: Spartacus, Yogi en 

It Beest - Hoe goed ken jij de bijnamen van de 
Tourrenners? 

1 juli BN De Stem Bijnamenboekje Tour de France: Butterfly in het 
geel, of toch der Pantzerwagen - bijnamen in de Tour 
de France 

13 juli Nu.nl Nieuwe woorden: Grexit goede kanshebber Woord 
van het jaar (Vivien Waszink) 

8 sept Nu.nl Groene Boekje (Tanneke Schoonheim) 
8 sept De Standaard Groene Boekje (Tanneke Schoonheim) 
8 sept Telegraaf.nl Groene Boekje (Tanneke Schoonheim) 
1 okt Nederlands Dagblad Taalkundige aan tafel 
12 okt BNR Nieuwsradio Groene Boekje (Tanneke Schoonheim) 
29 nov Scientias Nieuwe woorden (Vivien Waszink) 
3 dec Elsevier Waar komt hagelslag vandaan? 
 
 

http://www.bnr.nl/nieuws/291512-1502/alles-is-taal-overreachen-en-outsourcen-we-moeten-ermee-dealen
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/taalunie-dreigt-uiteen-te-vallen~a4064308/
http://alexis.inl.loc/images/stories/voorpagina/NTUMorgen.pdf
http://www.volkskrant.nl/binnenland/taalunie-draait-bezuinigingen-deels-terug~a4085554/
http://alexis.inl.loc/images/stories/voorpagina/NTUStandaard.pdf
http://www.nrc.nl/sport/2015/07/01/spartacus-yogi-en-it-beest-hoe-goed-ken-jij-de-bijnamen-van-de-tourrenners/
http://www.bndestem.nl/sport/sport-regionaal/butterfly-in-het-geel-of-toch-der-pantzerwagen-bijnamen-in-de-tour-de-france-1.5047492
http://www.nu.nl/cultuur-overig/4087416/grexit-goede-kanshebber-woord-van-jaar.html
http://www.nu.nl/cultuur-overig/4121387/groene-boekje-schrapt-zwolle-selfie.html
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150908_01855857
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24467364/___Duizenden_nieuwe_woorden___.html
https://www.nd.nl/nieuws/columns/taaltekens-week-van-het-nederlands.908563.lynkx
http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=2685090&audioId=2685075
http://www.scientias.nl/verdient-sapioseksueel-een-plek-in-het-woordenboek/
http://www.elsevier.nl/Cultuur--Televisie/achtergrond/2015/12/Leuke-weetjes-over-taal-Waar-komt-kiekje-vandaan-2728329W/
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Bijlage 2 
Bestuur en medewerkers 
 
Bestuur 
Jan Franssen - voorzitter 
Prof. dr. Godelieve Laureys - vicevoorzitter 
Prof. dr. Dirk Van Compernolle - penningmeester 
Guy Janssens 
Prof. dr. Franciska de Jong 
Dr. Jelle Kaldewaij 
Prof. dr. Willy Martin 
 
Algemene dienst  
Prof. dr. Martin Everaert - directeur  
Petra Belt - administrateur  
Laura van Eerten MA - coördinator externe communicatie  
Drs. Gerard Gast - directiesecretaris (tot 1-12-2015) 
Paulette Tacx - directiesecretaresse 
Karin van Weerlee - directiesecretaresse 
 
Descriptie & Productie  
Dr. Tanneke Schoonheim - afdelingshoofd, hoofdredacteur ANW  
Lic. Lut Colman - redacteur ANW 
Drs. Quin van Dijk - redacteur ANW 
Laura van Eerten MA - redacteur ANW 
Arjen Figee - hoofd lexicologisch medewerkers ANW (tot 1-9-2015) 
Dr. Frans Heyvaert - redacteur ANW (tot 1-6-2015) 
Pieter Hoekstra - lexicologisch medewerker ANW (tot 1-12-2015) 
Dr. Dirk Kinable - redacteur ANW 
Marja Schutte - lexicologisch medewerker ANW (tot 1-12-2015) 
Jasmijn Splinter - lexicologisch medewerker ANW (tot 1-11-2015) 
Dr. Josefien Sweep - redacteur ANW 
Drs. Rob Tempelaars - projectleider ANW  
Drs. Wies van Velzen - lexicologisch medewerker ANW (tot 1-11-2015)  
Drs. Vivien Waszink - redacteur ANW  
 
Taalbank Nederlands  
Lic. Katrien Depuydt - afdelingshoofd  
Dr. Anna Aalstein - redacteur 
Marjolijn van Bennekom - lexicologisch medewerker 
Adrienne Bruyn - lexicologisch medewerker 
Lic. Dirk Geirnaert - redacteur 
Wil de Ruyter - lexicologisch medewerker 
Lic. Katrien Van pellicom - projectleider Spelling  
Drs. Boukje Verheij - lexicologisch medewerker 
Dr. Hans Westgeest - redacteur 
 
 
Vrijwilligers  
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Dr. Marijke Mooijaart - corpus Brieven als Buit  
Prof. dr. Arend Quak - Oudnederlands 
Mr. Karling Rottschäfer - Oudnederlands 
Dick Wortel - Oudnederlands  
 
IT  
Dr. Jan Theo Bakker -  afdelingshoofd  
Dr. Bob Boelhouwer - computerlinguïst 
Ing. Roderik Dernison - programmeur/ontwikkelaar (tot 1-9-2015) 
Sonja Deutekom - systeem- en netwerkbeheerder (tot 1-12-2015) 
Dr. Jesse de Does - computerlinguïst 
Drs. Mathieu Fannee - programmeur/ontwikkelaar 
Bart Hoogeveen - programmeur/ontwikkelaar 
Drs. Marco van der Laan - systeem- en netwerkbeheerder 
Dr. Frank Landsbergen - computerlinguïst 
Drs. Jan Niestadt - programmeur/ontwikkelaar 
Dennis Schenk - systeem- en netwerkbeheerder  
Rob van Strien - programmeur/ontwikkelaar 
Dr. Jafar Tanha - computerlinguïst (tot 1-6-2015) 
Dr. Carole Tiberius - computerlinguïst 
Vincent van ‘t Zand - programmeur/ontwikkelaar (tot 1-3-2015) 
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Bijlage 3 
Publicaties  
 
• Carole Tiberius, ‘Towards Multilingual eLexicography by Means of Linked (Open) Data’, in J. 
Gracia, J. P. McCrae & G. Vulcu (eds), Proceedings of the Fourth Workshop on the 
Multilingual Semantic Web (MSW4). 2015. Portorož, Slovenia, pp. 51-58. (in samenwerking 
met Thierry Declerck, Eveline Wandl-Vogt en Simon Krek). 
 
• Laura van Eerten, Tanneke Schoonheim, Josefien Sweep, Rob Tempelaars en Vivien 
Waszink, 70 bijdragen aan Waar komt hagelslag vandaan? En 99 andere vragen over taal. 
Amsterdam: Thomas Rap, 2015. In samenwerking met het Genootschap Onze Taal. Met 
tekeningen van Frank Landsbergen. 
 
• Laura van Eerten, ‘Achter de schermen bij het Groene boekje’, in Taalunie:Bericht (oktober 
2015).  
 
• Laura van Eerten, ‘Weg met dat woord!’, in Taalunie:Bericht (november 2015).  
 
• Laura van Eerten, ‘Woordbeleg’, in Taalvoutjes (31 december 2015).  
 
• Dirk Geirnaert, ‘Wie is de cock? Twee blaadjes met aan “de cock van Gruenendale” 
toegeschreven teksten’, in: Ons Geestelijk Erf, 85 (2015), p. 24-40 (in samenwerking met H. 
Kienhorst, Radbouduniversiteit Nijmegen). 
 
• Dirk Geirnaert, ‘Eduard de Dene in Groningen’, in: Biekorf, West-Vlaams archief voor 
geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 115 (2015), p. 329-332. 
 
• Dirk Geirnaert, online editie van: Claudio Gallitalo (ps. Jarichides Wieringa), Alle de 
Geestige werken van Mr. Francois Rabelais, Amsterdam 1682 (in samenwerking met T. 
Harmsen, M. Bullinga, E. Chayes, J. Engelsman en E. Mourits). 
 
• Dirk Kinable, ‘Reflections on the concept of a scholarly dictionary’, in: Kernerman 
Dictionary News 23 (june 2015), pp. 11-12. 
 
• Frank Landsbergen, ‘Enriching a Descriptive Grammar with Treebank Queries’, in: Markus 
Dickinson, Erhard Hinrichs, Agnieszka Patejuk and Adam Przepiórkowski (eds.), Proceedings 
of the Fourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT14), 
2015. Warsaw, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, 13-25. (in 
samenwerking met Gosse Bouma, Marjo van Koppen, Jan Odijk, Ton van der Wouden en 
Matje van de Camp). 
 
• V. Romero, J. A. Sánchez, V. Bosch, K. Depuydt, and J. de Does, ‘Influence of text line 
segmentation in handwritten text recognition’, in: Proceedings of the 13th international 
conference on document analysis and recognition (ICDAR), 2015. 
Tanneke Schoonheim, maandelijkse bijdrage over spelling aan de rubriek Spelbreker in 
Taalunie:Bericht van de Nederlandse Taalunie. 
 
• Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars en Vivien Waszink, De nieuwe woorden van 2015. 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015. 

http://ceur-ws.org/Vol-1532/paper5.pdf
http://taaluniebericht.org/artikel/taaltrends/achter-de-schermen-bij-het-groene-boekje
http://taaluniebericht.org/artikel/taaltrends/weg-met-dat-woord
http://www.taalvoutjes.nl/woordweetje-woordbeleg
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/Rabelais1682.html
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/Rabelais1682.html
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• Josefien Sweep, ‘Geef je iemand als afscheid een kus of een zoen? Over de semantiek van 
kus en zoen.’ In L. Hogeweg, S. Lestrade & P. de Swart (Red). Addenda. Artikelen voor Ad. 
Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, pp. 431-448. Online beschikbaar via de Radboud 
Repository. 
 
• Josefien Sweep, ‘Lesplannen ANW. Introductie.’ 
 
•Josefien Sweep, zes blogs op http://woordblog.inl.nl (Een wandelend woordenboek? (19-1-
2015); Homoniemen (7-4-2015); Een stickerverzameling (9-7-2015); Spaanse vlaggen en 
landkaartjes: over de hoofden van vlinders (26-8-2015); Waarom zeggen hun eigenlijk “me 
boek”? (9-9-2015); Apenstaartjes en andere beestachtigheden in de taal (4-10-2015)). 
 
• Jafar Tanha, Jesse De Does, Katrien Depuydt, ‘Combining higher-order N-grams and 
intelligent sample selection to improve language modeling for Handwritten Text 
Recognition’, in: Proceedings of ESANN 2015, Brugge, 2015. 
  
• Jafar Tanha, Jesse de Does, Katrien Depuydt and Joan Andreu Sánchez, ‘Crossing the lines: 
making optimal use of context in line-based Handwritten Text Recognition’,  in: Proceedings 
of the 13th international conference on document analysis and recognition (ICDAR) 2015, 
Nancy, 2015. 
 
• Rob Tempelaars, Bijnamenboekje Tour de France 2015. 
 
• Rob Tempelaars en Vivien Waszink, wekelijkse rubriek ‘Neologisme van de week’. 
 
• Carole Tiberius and Tanneke Schoonheim, ‘Semagrams, Another Way to Capture Lexical 
Meaning in Dictionaries’. In Journal of Cognitive Science 16-4 (2015), pp. 379-400. 
 
• Vivien Waszink, 26 bijdragen aan de rubriek ‘Oud en Nieuw’, Onze Taal Scheurkalender 
2016. 
 
• Vivien Waszink, ‘Taal is meer dan regeltjes. En mensen moeten sowieso hun bek houden’, 
interview met De Jeugd van Tegenwoordig.

http://www.inl.nl/images/stories/onderzoek_en_onderwijs/lexicologie_en_lexicografie/LESPLANNEN_ANW_MIDDELB_ONDW_def.pdf
http://woordblog.inl.nl/
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/webrubrieken/gelegenheidswoordenboekjes/1179-bijnamenboekje-tour-de-france-2015
http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
https://onzetaal.nl/weblog/de-jeugd-van-tegenwoordig-taal-is-meer-dan-regeltjes
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Bijlage 4  
Presentaties 
 
• Katrien Depuydt ‘Historische teksten en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie’, lezing 
op het symposium Digitale historische kranten als ‘big data’, georganiseerd door de KB. Den 
Haag (24 maart). 
 
• Jesse de Does ‘HTR on the hand-written Resolutions of the Staten-Generaal’ lezing op de 
workshop Automated Handwritten Text Recognition – Transkribus and the project 
‘Resolutions of the Dutch States-General’, georganiseerd door het Huygensinstituut i.s.m. het 
INL. Den Haag (27 november). 
 
• Dirk Geirnaert, ‘Museum 1302’. Inleidende lezing 125 jaar Biekorf, bij de viering van het 
25ste lustrum van het tijdschrift in Kortrijk, België (7 mei). 
 
• Dirk Kinable, ‘The Concept of a Scholarly Dictionary’. Lezing op de WG1-bijeenkomst van 
het European Network of e-Lexicography in Wenen, Oostenrijk (11-13 februari). 
 
• Frank Landsbergen, ‘Enriching a grammatical database with intelligent links to linguistic 
resources’. Presentatie/demonstratie op de CLARIN Annual Conference 2015 in Wroclaw, 
Polen (15-17 oktober). (in samenwerking met Ton van der Wouden, Gosse Bouma, Matje van 
de Kamp, Marjo van Koppen en Jan Odijk). 
 
• Jan Niestadt, ‘BlackLab: full speed reverse with Lucene!’. Presentatie op CLIN 26 in 
Amsterdam (18 december). 
 
• Josefien Sweep, ‘Metonymie is geen stijlfiguur: hoe metonymie lexicon en grammatica 
beïnvloedt’. Lezing op de lentevergadering van de KZSM in Leuven, België (21 maart). 
 
• Carole Tiberius & Dirk Kinable, ‘Using and Configuring GDEX for Dutch’. Lezing op de WG3-
workshop Good Dictionary Examples van het European Network of e-Lexicography in 
Wenen, Oostenrijk (12 februari). 
 
• Carole Tiberius, ‘Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Nederlandse 
woordenschat’. Lezing voor het werkbezoek van de Dienst Verslag en Redactie van de 
Tweede Kamer bij de Nederlandse Taalunie in Den Haag (17 maart). 
 
• Tanneke Schoonheim, ‘De spelling van het Nederlands’. Lezing voor het werkbezoek van de  
Dienst Verslag en Redactie van de Tweede Kamer bij de Nederlandse Taalunie in Den Haag 
(17 maart). 
 
• Tanneke Schoonheim, presentatie van de nieuwe editie het Groene Boekje aan minister Jet 
Bussemaker in Den Haag (12 oktober). 
 
• Tanneke Schoonheim, ‘Taalkundige aan Tafel’, etymologische presentatie over woorden 
voor eten en drinken in café Leidse Lente, in het kader van De Week van het Nederlands, 
georganiseerd door de Taalunie. Leiden (13 oktober). 
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• Carole Tiberius & Dirk Kinable, ‘GDEX for the Algemeen Nederlands Woordenboek’. Lezing 
op eLex 2015 op Herstmonceux Castle, Engeland (11-13 augustus). 
 
• Carole Tiberius, Kris Heylen & Simon Krek, ‘Survey - WG3 ENeL Automatic Knowledge 
Acquisition for Lexicography’. Lezing op WG3-bijeenkomst over Automatic Knowledge 
Acquisition for Lexicography op Herstmonceux Castle, Engeland (13 augustus). 
 
• Carole Tiberius, ‘A theoretical approach to multilingual lexicography: the hub-and-spoke 
model’. Lezing op Multilex 2015 congres in Santiago de Compostela, Spanje (20 oktober). 
 
• Katrien Van pellicom, ‘Nieuw in het Groene Boekje’, lezing bij de presentatie van het 
Groene Boekje, Brussel (12 oktober). 
 
• Vivien Waszink ‘Als je bitch wil chillen, is het geen probleem’, flitscollege over hiphoptaal 
op het wetenschapsfestival Naturalis After Dark, Naturalis Leiden (25 september). 
 
• Vivien Waszink, ‘Nieuw in het Groene Boekje’, lezing bij de presentatie van het Groene 
Boekje, Den Haag (12 oktober). 
 
• Vivien Waszink, ‘De Neoshow’, presentatie over neologismen in café Leidse Lente, in het 
kader van De Week van het Nederlands, georganiseerd door de Taalunie. Leiden (15 
oktober). 
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Bijlage 5  
Onderwijs 
 
• Bachelorcollege ‘Woordenboeken nu’ aan de Universiteit van Amsterdam (januari-maart): 
Bob Boelhouwer, Frank Landsbergen, Vivien Waszink. 
 
• Mastercollege 'Corpus Lexicography' in het Research Master's Programme Leiden 
University (januari-maart): Bob Boelhouwer, Jesse de Does, Tanneke Schoonheim, Carole 
Tiberius. 
 
• Bachelorcollege ‘Woord en Betekenis’ van de opleidingen Afrikaanse Talen en Culturen en 
Taalwetenschap Universiteit Leiden (enkele gastcolleges, april):  Vivien Waszink. 
 
•  Bachelorcollege ‘Woord/morfologie’ van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, 
Universiteit Leiden (oktober -januari 2016): Vivien Waszink. 
 
• Begeleiding van diverse profielwerkstukken over neologismen: Rob Tempelaars, Vivien 
Waszink. 
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Bijlage 6 
Diversen 
 
Katrien Depuydt 
• Adviseur lexicale data bij het project Spudisc (Searching Public Discourse) 
 
Marjolijn van Bennekom 
• Lid van de ondernemingsraad 
 
Bob Boelhouwer 
• Lid van de ondernemingsraad 
• Lid van de stuurgroep van het European Network of e-Lexicography 
 
Martin Everaert 
• Voorzitter van het European Network of e-Lexicography 
 
Frank Landsbergen 
• Jurylid STIL-prijs, prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van de 
computertaalkunde. Uitgereikt op CLIN26 op de VU Amsterdam. 
 
Tanneke Schoonheim 
• Voorzitter van de Commissie Spelling van de Nederlandse Taalunie 
• Bestuurslid van de Stichting Nederlandse Dialecten 
• Bestuurslid van EURALEX 
• Lid van de stuurgroep van het European Network of e-Lexicography 
• Lid van de editorial board van het International Journal of Lexicography 
• Redacteur van het tijdschrift Trefwoord, Tijdschrift voor lexicografie 
• Jurylid van het Groot Utrechts Kerkdictee (19/06/2015) en het Groot Voorburgs Dictee 

(11/11/2015) 
• Opsteller en jurylid van het Leiderdorps Dictee (15/11/2015) 
 
Rob Tempelaars 
• Juryvoorzitter van het dictee tijdens de presentatie van het Groene Boekje 
• Redacteur van het tijdschrift Trefwoord, Tijdschrift voor lexicografie 
 
Carole Tiberius 
• Lid van de stuurgroep van het European Network of e-Lexicography 
 
Vivien Waszink 
•Voorzitter van de ondernemingsraad 
• Lid van de redactie van het tijdschrift Neerlandia 
• Jurylid van de LOT-populariseringsprijs 
 
 


