
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2009 
Vijftien eeuwen Nederlands online 
 

 
 
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL, gevestigd in Leiden en 
Antwerpen) verzamelt en bestudeert oude en moderne Nederlandse woorden en 
teksten, slaat die (taalkundig verrijkt) op in digitale databanken en ontsluit alle 
gegevens voor zowel het gespecialiseerde als het grote publiek. Ook worden vele 
andere digitale spraak- en taalmaterialen beheerd, onderhouden en beschikbaar 
gesteld.  
 
Het INL is een Vlaams-Nederlands instituut. Het bestuur en de (ongeveer) 50 
medewerkers komen dan ook uit beide landen. Nederland en Vlaanderen 
subsidiëren het instituut via de Nederlandse Taalunie, die tevens fungeert als 
koepelorganisatie voor het INL. In samenwerking met de universiteiten van 
Leiden, Amsterdam (UvA), Antwerpen en Leuven zal het INL vanaf het 
academisch jaar 2010-2011 wetenschappelijk onderwijs in de lexicologie en de 
(computationele) lexicografie gaan verzorgen. 
 
Meer informatie is te vinden op www.inl.nl 
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Hoofdstuk 1 - Algemeen  
Kennisinstituut voor de Nederlandse taal 
 
Inleiding 
 
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) streeft ernaar om binnen afzienbare 
termijn te gaan fungeren als hét kennisinstituut voor de Nederlandse taal. Het INL wil dat 
bereiken door een inhoudelijke verbreding van het takenpakket, vorm te geven in goed 
overleg met de neerlandistiek in Nederland, Vlaanderen en ook extra muros. 
 
Werkzaamheden 
 
Aan het eind van 2009 maakte het INL de woordenschat van het Nederlands voor een 
periode van maar liefst vijftien eeuwen online raadpleegbaar. Iedereen kan nu via internet, 
in chronologische volgorde, het Oudnederlands Woordenboek raadplegen, evenals het 
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, het Middelnederlandsch Woordenboek en het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
 
Voor de meest recente woordenschat is er daarnaast nog een demoversie beschikbaar van 
het Algemeen Nederlands Woordenboek, met voorlopig ruim 900 hedendaagse 
trefwoorden, die de taalgebruiker al een goed beeld geven van alle gebruiksmogelijkheden 
van dit innovatieve wetenschappelijke woordenboek van het hedendaags Nederlands in 
wording. Met recht is nu de schatkamer van de Nederlandse taal ontsloten voor iedereen. 
 
Daarnaast is enthousiast doorgewerkt aan alle lopende taken en projecten. Meer 
uitgebreide informatie daarover treft u aan in de diverse hoofdstukken van dit jaarverslag. 
 
 
En verder… 
 
 Organiseerde het INL op 18 oktober voor het eerst de Nationale Wetenschapsdag 

binnen zijn poorten. Ook in 2010 zullen we weer meedoen aan dit landelijke initiatief. 
 Nam Fons Moerdijk, hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Woordenboek, 

afscheid van het INL met een colloquium, waarbij hem de afscheidsbundel ‘Fons 
verborum’ werd overhandigd. Het project wordt nu geleid door hoofdredacteur 
Tanneke Schoonheim, daarbij ter zijde gestaan door projectleider Rob Tempelaars. 

 Werd in 2009 afscheid genomen van de bestuursleden Kempen, Gillis, Verkade en Al. 
Als dank voor hun jarenlange verdiensten voor de stichting INL ontvingen zij de 
Matthias de Vriespenning. Per 1 oktober 2009 werd mevrouw Cathy Berx, gouverneur 
van de provincie Antwerpen, benoemd tot vicevoorzitter van het bestuur van het 
INL. 
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In memoriam 
Felicien Julien Maurice Leon de Tollenaere (1912-2009) 
 
 
Felicien de Tollenaere stond aan de wieg van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 
nog voor het daadwerkelijk bestond, toen hij begin jaren zestig bij de Rijkscommissie van 
Bijstand van het WNT het idee lanceerde om een centrum voor geautomatiseerde 
lexicologie te stichten. Contacten met collega’s binnen en buiten Nederland en België 
hadden hem ervan overtuigd dat het inschakelen van de computer bij de verwerking van 
taalmateriaal de toekomst had. Als redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal kon hij zich de vele voordelen heel goed voorstellen: hergebruik van woordmateriaal, 
toegang tot oude woordenlijsten waarin het Nederlands niet alfabetisch geordend was, 
mogelijkheden om te ordenen en te tellen. Bij het INL dat in 1967 juridisch en in 1969 ook 
organisatorisch een feit werd, begon hij zijn idealen gestalte te geven door een veelheid van 
projecten. Dat gebeurde op de afdeling Thesaurus, waarvan de Tollenaere hoofd werd. Eén 
project heeft tot wel heel spectaculaire resulaten geleid: de digitalisering van de 
materiaalverzameling “Nederlandse teksten tot 1301”. Dit corpus werd de basis van het 
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, het eerste digitale woordenboek dat op het INL 
werd vervaardigd.  
 

In zijn eerste periode als wetenschapper was De 
Tollenaere vooral op het verleden gericht. Als Oost-
Vlaming geboren, trok hij in 1937 naar Leiden om 
daar aan het WNT te gaan werken. Kort daarop 
promoveerde hij op een onderwerp uit de Oudnoorse 
taal en cultuur. Zijn WNT-artikelen waren gedegen 
werkstukken, waarin de etymologieën opvallend 
uitgebreid waren: etymologie was een van zijn 
specialismen. Hij publiceerde er ook buiten de WNT-
artikelen over, alsook over andere lexicologische en 
lexicografische onderwerpen. Daarnaast doceerde hij 
aan de Haagse School voor Taal- en Letterkunde. 
 
De Tollenaere bezat een grote werkkracht. Na zijn 
pensionering in 1977 bleef hij dan ook actief als 
taalkundige, met name door zijn etymologische 
artikelen en door de nieuwe drukken van de 
Spectrum-uitgave van het Etymologisch 
woordenboek van De Vries- De Tollenaere, die hij 

met grote regelmaat verzorgde. 
 
Hij stierf in hoge ouderdom, 97 jaar oud, in Warmond. Wij gedenken hem als gedreven 
woordenaar en als initiator van de computationele lexicografie in ons taalgebied met groot 
respect.   
 
Marijke Mooijaart 
Dick Wortel 
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Hoofdstuk 2 - Descriptie en Productie 
’Nieuwe’ afdeling binnen het INL 
 
Inleiding 
 
De afdeling Descriptie en Productie (DP) bestaat sinds 1 juni 2009. In de afdeling waren in 
het verslagjaar de volgende INL-projecten ondergebracht:  
 het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Voorheen was dit onderdeel van de 

inmiddels opgeheven afdeling Descriptieve Eigentijdse Projecten.  
 het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN). Dit viel eerder onder de 

inmiddels ook opgeheven afdeling Descriptieve Historische Projecten.  
 
Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met een aantal projecten met externe partners. Het 
digitaliseringsproject Bijbelteksten (in samenwerking met Nicoline van der Sijs, het 
Nederlands Bijbelgenootschap en de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letterkunde 
(DBNL)) loopt al enkele jaren naar tevredenheid. Over het opzetten van een historisch-
morfologische databank (in samenwerking met Nicoline van der Sijs, de Freie Universität 
Berlin en de Universiteit Leiden) wordt nog overlegd. Datzelfde geldt voor het project 
Sailing Letters (in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB), zie hieronder). 
 
Descriptie en Productie: samen met anderen 
De afdeling Descriptie en Productie is partner in verschillende samenwerkingsverbanden:  

 Zo  is  de  afdeling  samen  met  de  Taalbank  Nederlands  vertegenwoordigd  in  het  Netwerk 
Diachronie  (www.diachronie.nl).  Doel  van  dat  netwerk  is  onder  andere  het  bundelen  van  de 
krachten van  instituten en onderzoekers die zich bezighouden met historischtaalkundig onderzoek 
van het Nederlands.  

 De afdeling maakt ook deel uit van een adviesgroep die de Nederlandse Taalunie heeft ingesteld 
voor het realiseren van een Virtueel Taalmuseum  in 2010. Het  taalmuseum  is een website met de 
naam  ‘Nederlands Wereldtaal’. De website belicht verschillende aspecten van de Nederlandse  taal 
op een laagdrempelige manier.  

 De KB en het  INL overleggen over het project Sailing Letters en zouden graag  in de  toekomst 
samenwerken om deze unieke  collectie materiaal digitaal  te ontsluiten en  voor  verder onderzoek 
geschikt te maken. 

 
 
Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) 
 
Inleiding 
 
Het ANW is een wetenschappelijk elektronisch onlinewoordenboek van de algemene 
woordenschat in Nederland en Vlaanderen uit de periode 1970-2018. De financiering van 
het project loopt tot eind december 2018. Binnen die inventarisatie en beschrijving van de 
algemene woordenschat wordt bijzondere aandacht besteed aan neologismen. 
 
 
Werkzaamheden 
 
Na de bewerking van woorden met een lage frequentie werd in februari gestart met de 
bewerking per woordklasse volgens een vast stramien. Er werd begonnen met de 
persoonsnamen, te weten een selectie van een 700-tal geografische persoonsnamen en een 
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selectie van een 400-tal beroepsnamen. Bij deze hoofdtrefwoorden zijn in de woordfamilie 
ook hun samenstellingen en afleidingen opgenomen.  
 
In juni werd de modulaire bewerking van de persoonsnamen tijdelijk opgeschort om te 
werken aan een demonstratieversie van het woordenboek online. Die is op 7 december 2009 
op internet verschenen. De redactie selecteerde daarvoor 914 trefwoorden, die zo compleet 
en uniform mogelijk bewerkt zijn. Aan de hand hiervan kunnen gebruikers zich een beeld 
vormen van de mogelijkheden van het ANW. Bij deze hoofdtrefwoorden zijn in de 
woordfamilie ook honderden samenstellingen en afleidingen opgenomen.  
 
In dezelfde periode kregen ook het functioneel ontwerp en het grafisch ontwerp definitief 
vorm. Elk jaar zal het woordenbestand uitgebreid worden met enkele duizenden artikelen, 
waardoor het steeds meer zijn functie van wetenschappelijk woordenboek van het 
hedendaags Nederlands zal kunnen vervullen. 
 
De lexicologisch medewerkers hebben - vooruitlopend op de redactionele bewerking - van 
ruim 450 dier- en plantnamen de wetenschappelijke gegevens opgezocht en ingevuld in de 
bewerkingsformulieren. 
 
Verder hebben ze uit de totale woordenlijst woorden gefilterd die tot bepaalde 
betekenisklassen behoren. Het gaat dan o.a. om de persoonsnamen, de namen van 
muziekinstrumenten, voer- en vaartuigen, planten en dieren. Groepering van deze woorden 
in betekenisklassen is een voorwaarde voor een zo uniform mogelijke redactionele 
bewerking. 
 
Nieuwe woorden 
In 2009 hebben de medewerkers van het ANW 500 neologismen verzameld in een bestand 
dat 175.000 woorden telt. 

 
 
Voor de ANW-demo op internet hebben de lexicologisch medewerkers de spelling van de 
demoartikelen waar nodig aangepast aan die van het Groene Boekje. Zij hebben de 
woordfamilieleden en de multimediale informatie (afbeelding, geluid of video) opgezocht. 
Ook zijn van alle demowoorden de voorbeeldzinnen en brongegevens gecontroleerd. Waar 
nodig zijn ze aangepast en verbeterd. Omdat het ANW steeds groeit, zullen de 
lexicologisch medewerkers deze werkzaamheden tot en met de voltooiing van het ANW 
blijven uitvoeren. Daarnaast is de bronnenlijst van het ANW geüniformeerd en werden de 
namen van de auteurs aangepast aan de conventies binnen de uitgeverij. 
 
En verder… 
 
 Vond op 15 april 2009 een vergadering plaats van de begeleidingscommissie met de 

ANW-redactie. Het was de laatste vergadering met de begeleidingscommissie in deze 
samenstelling. In de zomer is een nieuwe begeleidingscommissie geformeerd die op 17 
november voor de eerste keer bij elkaar kwam. Bij deze gelegenheid werd een 
demonstratie gegeven van de internetapplicatie en de zoekmogelijkheden van het 
ANW. 
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Oudnederlands Woordenboek (ONW): online raadpleegbaar… 
Het ONW  inventariseert en beschrijft de woordenschat van het Nederlands vanaf ca. 500 
tot  1200,  een  periode  die  nooit  eerder  in  lexicografische  vorm  is  ontsloten.  Daarnaast 
wordt  een  corpus  van Oudnederlandse  teksten  samengesteld, waarin het  tot op heden 
bekende  Oudnederlandse  taalmateriaal  voor  de  eerste  keer  zo  volledig  mogelijk  is 
verzameld, gedigitaliseerd en geanalyseerd.  
 
Het tekstcorpus Oudnederlands, dat uit ruim 26.000 woorden en ongeveer 15.000 namen 
bestaat, is eind 2006 (gedeeltelijk) online beschikbaar gekomen. Het ONW is na afronding 
op  1  januari  2009  formeel  overgedragen  aan  de  Taalbank  Nederlands,  die  het  heeft 
opgenomen  in  haar  woordenboekapplicatie  ‘Historische  woordenboeken  van  het 
Nederlands  online’.  Sinds  19  mei  2009  is  het  ONW  online  raadpleegbaar.  Inhoudelijk 
beheer en onderhoud van het ONW worden door de Taalbank Nederlands verzorgd. 

 
 
Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) 
 

Inleiding 
 
Het vierdelige EWN beschrijft de woordgeschiedenis van ca. 15.000 Nederlandse woorden. 
In november 2007 verscheen deel drie (Ke - R). Het vierde en laatste deel (S - Z) is eind 
2009 verschenen.  
 
Werkzaamheden 
 
Het voltooide woordenboek werd op feestelijke bijeenkomsten in Amsterdam (26 
november 2009) en Gent (10 december 2009) aangeboden aan minister Ronald Plasterk 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan minister Joke Schauvliege van Leefmilieu, 
Natuur en Cultuur. 
 
De trefwoorden van het woordenboek zijn/worden gekoppeld aan de corresponderende 
trefwoorden van de historische woordenboeken en het Algemeen Nederlands 
Woordenboek, zodat de informatie in de toekomst op verschillende manieren beschikbaar 
is. 
 
En verder… 
 
 Vond op 17 april 2009 de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de redactie met de 

begeleidingscommissie.  
 Hebben verschillende externe medewerkers te kennen gegeven na de voltooiing van 

deel vier graag betrokken te blijven bij het woordenboek voor het bijwerken van de 
artikelen in de databank, met name op het gebied van de datering van woorden, die 
nu beter dan ooit via het internet is op te sporen. 
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Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 
 
Inleiding 
 
Het WNT bestrijkt de periode 1500-1976. Vanaf 2001 is een herzienings- en 
aanvullingstraject gestart dat loopt tot eind december 2010. Sinds januari 2007 is het 
WNT op internet raadpleegbaar binnen de woordenboekapplicatie ‘Historische 
woordenboeken van het Nederlands online’ van de Taalbank Nederlands. 
 
Werkzaamheden 
 
In 2009 zijn er drie bijeenkomsten geweest van de werkgroep van vrijwilligers die zich 
bezighoudt met het koppelen van externe informatie aan de trefwoorden van het WNT. 
Zij concentreren zich op het moment op het koppelen van de woordenboekartikelen van 
het WNT aan de informatie uit de dialectwoordenboeken van de Brabantse dialecten, de 
Limburgse dialecten en de Vlaamse dialecten.  
 
En verder… 
 
 Wordt de mogelijkheid uitgeprobeerd om gegevens uit de Bibliografie van de 

Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) aan het WNT te koppelen. De 
BNTL heeft hiervoor speciale voorzieningen geschapen. 

 
 
Digitalisering Nederlandse Bijbelvertalingen 
 
Inleiding 
 
Het project Digitalisering Nederlandse Bijbelvertalingen wordt uitgevoerd door een groep 
vrijwilligers onder leiding van dr. Nicoline van der Sijs en technisch en administratief 
ondersteund door alle afdelingen en de TST-Centrale van het INL. Ook het Nederlands 
Bijbelgenootschap en de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letterkunde (DBNL) 
zijn partners in dit project.  
 
Werkzaamheden 
 
Op het INL zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  
 het ontwikkelen en bijhouden van dat deel van de vernieuwde INL-website dat aan 

het project is gewijd. Hierop is onder andere alle documentatie over het project te 
vinden, evenals de afbeeldingen waarvan de transcriptie wordt gemaakt; 

 het omzetten van de gecorrigeerde Wordbestanden naar XML- en HTML-formaat; 
 het lemmatiseren van een deel van het bestand (proef); 
 het voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking stellen van de bestanden aan 

derden. 
 
 
En verder… 
 
 Werd in 2009 de reeks uitgebreid met de Lutherse Bijbel en de Deux-Aesbijbel. 
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Neologismen in de schijnwerpers 
 
De oogst aan neologismen is ieder jaar weer groot. Veel van die woorden zullen het 
woordenboek nooit halen, maar worden wel opgeslagen in de tekstverzamelingen die ten 
grondslag liggen aan de woordenboeken die het INL maakt. Het INL zet ieder jaar in het 
jaarverslag een paar neologismen in de schijnwerpers. Daarbij is over het algemeen niet te 
voorspellen of deze neologismen een plekje in het ANW zullen veroveren. Met welke 
woorden maakten we kennis in 2009?   
 
Voor de een deeltijd-WW, voor de ander bonusbelasting 
 

 
Wat of wie was in 2009 het meest in het nieuws? In de top tien horen in ieder geval thuis: 
de uitbraak van de Mexicaanse griep, een eigenwijze tiener die per zeilschip een reis rond de 
wereld wilde maken, de blijvende angst voor terroristische aanslagen op vliegtuigen, de 
verhoging van de AOW-leeftijd van 65 tot 67 jaar en de onstuitbare opkomst van de 
sociale media als Twitter en Facebook. Het leverde ons achtereenvolgens neologismen op 
als Mexicogriep, zeilmeisje en zeiltiener, naaktscan, doorwerkbonus en flex-AOW en 
ontvrienden. Het laatste woord komt weliswaar in de zeventiende eeuw in andere 
betekenissen als inheemse vorming al voor, maar is – in tegenstelling tot wat sommige 
mensen beweren – als leenvertaling van het Engelse defriending wel degelijk een 
fonkelnieuw woord. 
 
Toch is er, gezien het aantal neologismen, maar één echte nummer 1, en dat is net als vorig 
jaar de kredietcrisis. De AEX-index liep in het jaar 2008 met een min van ruim 52% flinke 
schade op, maar steeg in 2009 met ruim 35%. Een voorzichtig herstel is dus zichtbaar, 
maar dat ging niet zonder slag of stoot. Om vakkundige werknemers binnenboord te 
houden, boden werkgevers hen deeltijd-WW aan, de overheid probeerde vuile leningen en 
rommelkredieten aan te pakken, hield een stresstest voor banken en probeerde de hoge 
bonussen van bankiers te beperken met een bonusbelasting. Of de bankiers zich hun 
bonussen laten afpakken, valt te betwijfelen. Immers: het adagium van nogal wat bankiers 
blijft, zoals een beursspecialist van RTL-nieuws meldde: “Als je loyaliteit wilt, moet je een 
hond kopen.” 
 
Bron afbeelding:  
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2008/weken_2008/39/usd426.gif 
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Duurzaam ondernemen in ecoluiers en biobananen? 
 

 
 
Biobananen, biobrood en biochocolade: veel voedingsmiddelen verbouwt de bioboer op een 
natuurlijke én milieuvriendelijke manier: al sinds 2000 zijn er ieder jaar weer veel nieuwe 
woorden met als eerste lid bio in deze betekenis. Dit jaar zijn het er echter minder en slaan 
ze vooral op non-food: een biovlucht in het vliegtuig belast het milieu minder, omdat er met 
biokerosine gevlogen wordt en biorijden, dat is pas echt verantwoord autorijden: op 
biobrandstof namelijk. 
 
En dan is er dat andere element met bijna dezelfde betekenis: eco. Eco werd al langer 
‘breder’ ingezet: naast de al langer bekende ecochocolade en ecokoffie, heb je ook de ecoluiers 
die actrice Halle Berry in 2008 voor haar baby gebruikte. En in 2009 valt de ecothriller op, 
een spannend boek dat ook over het milieu gaat. Verder levert de ecochauffeur in een 
hybride auto pakjes af, een ecovibrator verbruikt geen batterijen en ecoseks, dat heb je met 
milieuvriendelijke condooms en met het licht uit natuurlijk. Toch zijn er dit jaar ook niet 
veel ecologismen. 
 
Hoe komt dat nou? Bio is een beetje gewoon aan het worden. Lange tijd hadden 
bioproducten een beetje een ‘vaag’, bijzonder luchtje van geitenwollen sokken dragen en 
rondsnuffelen in stoffige reformwinkeltjes. Nu is bio gewoon: alle supermarkten hebben 
het en het is redelijk betaalbaar. Dus wordt bio langzaamaan ook van toepassing op andere 
dingen die niet per se met eten te maken hebben, net als het element eco trouwens. 
 
Juist in crisistijd mag je toch verwachten dat blij zijn met wat je hebt, dat optimaal 
gebruiken en op alle fronten ‘sparen’ belangrijk is. Eigenlijk zouden er veel neologismen 
met bio en eco moeten zijn: het licht vaker uitdoen scheelt geld en het is handig als je dit 
dan kan benoemen in een snelle samenstelling, zodat het net hip lijkt. 
 
Opvallend is dat juist twee andere woorden meer gebruikt worden in de 
‘milieuvriendelijke’ betekenis: duurzaam en groen. Ze vallen misschien wat minder op 
omdat ze al bestaan, toch zijn de woordgroepen waarin ze meer en meer gebruikt worden, 
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vaak wel nieuw. En ook woordgroepen kunnen neologismen zijn. Je kunt nu duurzaam 
ondernemen, duurzaam sparen, duurzame vis eten, maar ook duurzame dagjes uit plannen, 
bijvoorbeeld wandelen in het bos; ook wel groene uitjes genoemd trouwens. En solliciteer 
eens op een groene vacature. 
 
Opvallend is ook dat deze woorden goed passen in crisistijd: het teruggaan naar de basis, 

ron afbeelding:  
ingmilieunet.nl/andersbekekenblog/wp-

meer doen met minder, overal zo lang mogelijk mee willen doen: met onze sokken, met 
onze batterijen maar ook met de aarde. Duurzaam en groen zijn ook nog eens heel gewone 
Nederlandse woorden: dat past ook wel bij het focussen op het dichtbije, het bekende, het 
normaal doen, dan doe je al gek genoeg. Duurzaam en groen zijn het nieuwe bio en eco. 
 
B
http://www.sticht
content/uploads/2008/04/duurzaam_amsterdam_poster2.jpg 
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Hoofdstuk 3 - Taalbank Nederlands: 
Nederlandse woordenschat online van 6e tot 20e eeuw 
 
Inleiding 
 
De Taalbank Nederlands heeft een veelvoudige taakstelling. Ze houdt zich bezig met het 
bouwen en taalkundig annoteren van corpora, vaak ook ter ondersteuning van andere 
INL-producten. Daarnaast bouwt ze ook lexica en zorgt ze voor het aanleggen van een 
infrastructuur voor de geïntegreerde ontsluiting van teksten, woordenboeken en lexica en 
dat zowel voor het historisch als het hedendaags Nederlands. 
 
Werkzaamheden 
 
Algemeen 
De Taalbank Nederlands had voor 2009 twee heel belangrijke doelstellingen: zowel het 
Oudnederlands Woordenboek (ONW) als het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) 
moesten online beschikbaar komen in de woordenboekapplicatie van de Taalbank 
(Historische woordenboeken van het Nederlands online). In beide gevallen ging het om een 
eerste versie. Die doelstellingen zijn gehaald. Dat betekent dat gebruikers sinds 11 
december 2009 een bepaald woord of een bepaalde betekenis of betekenisverandering 
kunnen opzoeken in de Nederlandse woordenschat vanaf ca. 500 tot het einde van de 20e 
eeuw.  
 
Het Oudnederlands Woordenboek ging in een eerste release online op 18 mei 2009. Dat 
leidde tot een toename van het aantal geregistreerde gebruikers met ruim 2500. Op 11 
december 2009 is het Middelnederlandsch Woordenboek online gegaan, samen met een 
nieuwe versie van het Oudnederlands Woordenboek en van het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal. 
 
Online historische woordenboeken voorzien in behoefte 
De online historische woordenboeken zijn een succes. Dat valt onder andere af te  leiden 
uit het  aantal  geregistreerde  gebruikers. Dat  zijn  er  zo’n  74.000,  exclusief bibliotheken, 
universiteiten en hogescholen, die toegang hebben op één IP‐adres.  
Het  succes blijkt ook uit het  feit dat  zowel het Huygensinstituut als de Fryske Akademy 
advies hebben gevraagd over het online brengen van respectievelijk het  Lexicon Latinitatis 
Nederlandicae Medii Aevi en het Wurdboek  fan de Fryske  taal/Woordenboek der Friese 
taal.  

 
 
Daarnaast gingen natuurlijk ook de overige werkzaamheden van de afdeling gewoon door. 
Zo is bijvoorbeeld verder gewerkt aan de lexiconcomponent GiGaNT (Geïntegreerd Groot 
Lexicon van de Nederlandse taal). Voor de tekstencomponent van de Taalbank is 
onderzoek gedaan samen met de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letterkunde 
(DBNL). Ook werkte de afdeling mee aan het Europese project IMPACT (Improving 
Access to Text). Hieronder een meer gedetailleerde beschrijving van de verrichte 
werkzaamheden. 
 
Oudnederlands Woordenboek 
Het ONW ging zoals gezegd op 18 mei online met ca. 4500 artikelen; op 11 december 
verscheen een tweede release. Voor de onlinegang zijn verschillende werkzaamheden 
verricht. Zo is na afronding van de redactionele bewerking gewerkt aan de systematische 
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correctie van de woordenboekartikelen. Daarnaast is het woordenboekbestand van het 
ONW omgezet in een voor het ONW licht aangepaste TEI-basiscodering van de 
historische woordenboeken. Standaardwerkzaamheden voor de onlinegang van een 
woordenboek in de woordenboekapplicatie zijn het opzetten van een 
ontwikkeltestomgeving en een applicatietestomgeving. Speciaal voor dit woordenboek is 
een zoekfunctionaliteit toegevoegd en is de applicatie aangepast om het zoeken op  
toponiemen mogelijk te maken. De tweede release is voorafgegaan door een uitgebreide 
testronde.  
 
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) 
Ook voor de onlinegang van het MNW in een eerste release op 11 december zijn de nodige 
voorbereidende werkzaamheden verricht. Zo is op diverse punten gewerkt aan de 
structurering van het hoofdbestand. Twee langlopende dataklussen zijn afgerond. Verder 
zijn onder andere de ingangen van het MNW van homoniemnummers voorzien en zijn 
ruim 13.000 gemiste citaten en ruim 13.000 vaste verbindingen gecodeerd. Net als bij het 
Oudnederlands Woordenboek is ook het woordenboekbestand van het MNW omgezet in 
een licht aangepaste TEI-basiscodering van de historische woordenboeken. Daarnaast zijn 
aanpassingen gedaan met het oog op de integratie met de andere woordenboeken in de 
applicatie.   
 
Het in 2008 verrichte werk aan het toevoegen van gestructureerde metadata aan de in het 
hoofdbestand daadwerkelijk gebruikte bronnen, inclusief daterings- en 
lokaliseringsinformatie, is door de redactie nagekeken en gecorrigeerd. Er is onderzoek 
verricht naar de juiste manier om de lokaliseringsinformatie van de bouwstoffen op een lijn 
te brengen met die van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek en het Oudnederlands 
Woordenboek.  
 
Voor de onlinegang van het MNW zijn ook een ontwikkeltestomgeving en een 
applicatietestomgeving opgezet. Naar aanleiding van de release is een aanpassing aan de 
zoekmachine van de woordenboekapplicatie voorgesteld om het zoeken en oplichten 
(highlighten) van woorden in de verbindingen correct te laten verlopen. Ook is er, mede 
vanwege het toevoegen van een nieuw woordenboek, onderzoek gedaan naar mogelijke 
verbeteringen van de prestaties van de woordenboekapplicatie. Verschillende 
aanbevelingen zijn inmiddels met succes doorgevoerd. Een aantal aanbevelingen zal in 
2010 nader onderzocht worden. 
 
Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) 
Op 11 december is tegelijk met het online gaan van het Middelnederlandsch Woordenboek 
ook een nieuwe versie en release van het WNT uitgebracht. De werkzaamheden aan het 
WNT hebben zich geconcentreerd op het verder aanvullen en bijwerken van de 
bronnenlijst. Het resultaat is een nieuwe versie van de lijst, waarbij het aantal bronnen 
met ca. 2450 is uitgebreid. Voor de nieuwe release is ook een nieuwe uniformerings- en 
dateringsslag uitgevoerd. 
 
In 2008 is gewerkt aan een betere automatische afbakening van citaten en 
bronvermeldingen in het bestand. Het verbeterde bestand vormde de basis voor de 
verwerking van het WNT in GiGaNT (zie hierna).  
 
Voor de nieuwe release van het WNT zijn ook een ontwikkeltestomgeving en een 
applicatietestomgeving opgezet. Speciaal voor deze nieuwe release is de technische 
oplossing voor de koppeling van de woordenboeken online met externe bronnen aangepast, 
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zodat deze koppelingen kunnen worden toegevoegd, verwijderd of aangepast zonder dat 
een data-update voor de woordenboekbestanden vereist is. 
 
Geïntegreerd Groot Lexicon van de Nederlandse taal (GiGaNT) 
De werkzaamheden aan GiGaNT kregen in 2009 een extra impuls door een additionele 
subsidie van de Nederlandse Taalunie. In de eerste plaats is de lexiconstructuur voor 
GiGaNT uitgewerkt en geconcretiseerd. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de 
taalkundige verrijkingen die voor GiGaNT nodig zijn. Ook is een op MySQL gebaseerde 
infrastructuur ontwikkeld.  
 
Er is gewerkt aan de morfosyntactische verrijking van GiGaNT. Daarvoor zijn de 
algemene principes van de taalkundige verrijking uitgewerkt voor een lexicon dat moet 
kunnen omgaan met verschillende niveaus van taalkundige verrijking en dat geschikt is 
voor gebruik voor meerdere taalfasen. De werkzaamheden hebben onder andere 
geresulteerd in een eerste voorstel voor een GiGaNT-tagset (verzameling van taalkundige 
kenmerken) voor de periode van ca. 500 tot heden.  
 
Verder zijn lemmatiseerprincipes opgesteld. Deze zijn uitgebreid getoetst in een 
databewerkingsronde in de tweede helft van 2009. De analyse heeft uitgewezen dat er nog 
een aantal systematische aanpassingen gewenst is. Deze optimalisatie van de 
lemmatisering zal in 2010 plaatsvinden. 
 
Corpusmateriaal DBNL eerste niet‐woordenboekenmateriaal in GiGaNT 
Inmiddels  is een selectie gemaakt van bronnenmateriaal voor GiGaNT.  In eerste  instantie 
zal dat gebaseerd zijn op de door het INL onderhouden historische woordenboeken. Meer 
concreet gaat het om: 

 de manier waarop het materiaal van de woordenboeken  in het GiGaNT‐lexicon kan 
worden ondergebracht. 

 de  selectie  van  teksten.  Er  is  een  principeovereenkomst  met  de  DBNL  (Digitale 
Bibliotheek  van  de  Nederlandse  letterkunde)  om  een  koppeling  van  WNT 
(Woordenboek der Nederlandsche Taal) en DBNL‐teksten tot stand te brengen. Op dit 
moment is het scheiden van redactionele en originele tekst in het DBNL‐corpus aan de 
orde.  Van  de  afgebakende  originele  tekst,  met  name  in  het  geval  van  edities  of 
verzamelwerken, wordt de dateringsinformatie van de DBNL bekeken en waar nodig 
gecorrigeerd.  Corpusmateriaal  van  de  DBNL  zal  zodoende  het  eerste  niet‐
woordenboekenmateriaal in GiGaNT vormen.  

 
 
De lexiconinhoud van GiGaNT is in de eerste plaats gebaseerd op de historische 
woordenboeken van het INL. Op basis van het woordenboekenmateriaal moet het 
mogelijk zijn om binnen afzienbare tijd en met relatief eenvoudige computerlinguïstische 
tools of hulpmiddelen tot een uitgebreide lexiconinhoud te komen. Er is daarom een begin 
gemaakt met de lexiconbouw op basis van het WNT-citatenmateriaal.  
 
En verder… 
 
 Is de Taalbank Nederlands verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan. Het 

belangrijkste samenwerkingsproject is IMPACT (Improving Access to Text). Doel van 
dit vierjarige EU-project is om de toegang tot historische teksten voor een groot en 
divers publiek te optimaliseren, op basis van verbeterde Optical Character 
Recognition (OCR) in combinatie met taaltechnologische hulpmiddelen.  
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 Heeft het INL samen met de Radboud Universiteit Nijmegen een vernieuwde NWO-
aanvraag ingediend om een corpus 15e- en 16e-eeuws Nederlands te kunnen 
samenstellen. Zowel het INL als de Radboud Universiteit vinden het van groot belang 
dat een dergelijk corpus beschikbaar komt voor taalkundig onderzoek. 
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Interview Remco van Veenendaal 
Van project naar permanente status 
 
De combinatie van taal en technologie maakt hem gelukkig. Daarom voelt hij zich 
wonderwel op zijn plek als projectleider/hoofd van de Centrale voor Taal- en 
Spraaktechnologie (TST-Centrale). Het enthousiasme spat er dan ook vanaf, als Remco 
van Veenendaal spreekt over ‘zijn’ centrale. Het jaar 2009 was bijzonder voor de TST-
Centrale. “We vierden ons eerste lustrum”, zegt Remco, “en we konden daarbij 
constateren dat we in die vijf jaar heel succesvol zijn geweest. We zijn gegroeid van een 
kleinschalig project met drie of vier producten en een kleine groep geïnteresseerden naar 
inmiddels zo’n vijftig producten en duizenden gebruikers. Met als resultaat dat we in 2010 
‘project af’ zijn. We worden dan een officieel onderdeel van het INL, met een permanente 
status. Alle medewerkers hebben zich keihard ingezet voor die resultaten. Daar mogen we 
met elkaar trots op zijn. Daarom was 2009 voor ons echt een feestjaar!” 

 
Blauwdruk 
Remco van Veenendaal trad in 
2004 in dienst van het INL. 
Hij was dus min of meer vanaf 
de start betrokken bij de 
oprichting van de TST-
Centrale. Hoe kwam die 
centrale ook alweer tot stand? 
Remco: “Als project bestaat de 
centrale nu vijf jaar, maar de 
plannen zijn al ruim tien jaar 
oud. Al in 1999 stelde de 
Nederlandse Taalunie (NTU) 
een Nederlands-Vlaams 
platform voor taal- en 
spraaktechnologie in. Een van 

de actielijnen van dat platform was een blauwdruk voor een TST-Centrale. Daar is de 
huidige centrale dus uit voortgekomen, met als taak Nederlandse – meestal door de 
overheid gefinancierde – digitale taalmaterialen te beheren, te onderhouden en 
beschikbaar te stellen voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, zodat deze 
basismaterialen niet verloren gaan, maar juist nog steeds nuttig worden gebruikt.” 
 
Samenwerking 
Die taak voert de TST-Centrale met verve uit. “We begonnen met het Corpus Gesproken 
Nederlands”, legt Remco uit. “Dat is nog steeds een van onze basisstukken. Maar 
daarnaast kun je bij ons bijvoorbeeld terecht voor het digitale Woordenboek der 
Nederlandsche Taal. Andere veelgeraadpleegde producten zijn ook het Referentiebestand 
Nederlands en het Bronbestand Woordenlijst Nederlandse Taal 2005. Of Sofeer, een 
spellingchecker en elektronisch woordenboek voor Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het 
Nederlands.” Voor dat laatste product werkt de TST-Centrale samen met de Stichting 
Hebreeuwse en Jiddisje Woorden in het Nederlands. “Dat is een goed voorbeeld van hoe 
wij steeds meer samenwerken”, aldus Remco van Veenendaal. “We hebben vanaf het 
begin natuurlijk goed samengewerkt met de Taalunie en de verschillende afdelingen 
binnen het INL. Maar daarnaast hebben we in de loop der jaren ook steeds meer 
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samenwerkingsverbanden opgebouwd met externe partijen. Zo kunnen we nu ook 
taalmaterialen van derden beschikbaar stellen en zijn we echt een spin in het TST-web 
geworden.” 
 
Nationaal en internationaal 
De samenwerkingsverbanden met externen zijn er zeker niet vanzelf gekomen. Het feit dat 
de TST-Centrale nauw betrokken is bij het Nederlands-Vlaamse STEVIN-programma 
heeft daarbij een positieve rol gespeeld. Via dat meerjarige onderzoeks- en 
stimuleringsprogramma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie deed de TST-
Centrale veel waardevolle contacten op. Bovendien is STEVIN ook ‘hofleverancier’ van 
taalmaterialen aan de centrale. Van Veenendaal: “We verbreden nu onze blik naar 
Europa, via deelname aan CLARIN. Dat Europese project heeft als doel een zodanige 
infrastructuur te bouwen dat onderzoekers taalmaterialen gemakkelijk kunnen 
raadplegen, los van de plek waar de onderzoekers en de materialen zich bevinden. Onze 
betrokkenheid daarbij levert weer nieuwe vormen van samenwerking op.” 
 
Ondergeschoven kindje 
Is men bij de TST-Centrale in die vijf jaren nu helemaal niet tegen moeilijkheden 
aangelopen? “Natuurlijk wel”, antwoordt Van Veenendaal. “Zo hebben we in het begin 
bijvoorbeeld de kwesties rond eigendomsrechten onderschat. Je kunt daarvoor niet 
simpelweg een standaardcontract opstellen. Lang niet iedere uitgever wil zomaar integrale 
teksten publiek maken. We moeten daar iedere keer weer heel goede afspraken over 
maken. Dat is echt maatwerk, waar door juristen goed naar gekeken moet worden. 
Daarnaast is de marketing van de TST-Centrale altijd een beetje een ondergeschoven 
kindje geweest. Op zich hebben we redelijk snel bestaansrecht, naamsbekendheid en 
toekomstperspectief opgebouwd. Maar we willen in de toekomst nóg opener zijn en 
daardoor steeds beter duidelijk maken waar we voor staan. Zo hebben we het afgelopen 
jaar voor het eerst gewerkt met prestatie-indicatoren. Daarmee geven we inzicht in wat we 
nu precies doen bij die TST-Centrale.” 
 
Kennis- en dienstencentrum 
Die professionalisering wil de TST-Centrale in de nabije toekomst verder doorvoeren. Na 
een evaluatie krijgt de centrale in ieder geval een permanente status binnen het INL. Hoe 
die status precies vorm krijgt, zal in de loop van 2010 duidelijk worden. Zal er daardoor 
veel veranderen voor de medewerkers van de TST-Centrale? “Positief is dat wij nu in elk 
geval allemaal een vaste aanstelling krijgen bij het INL”, aldus Van Veenendaal. “Maar ik 
verwacht dat er in onze dagelijkse praktijk niet direct veel zal veranderen. We gaan voort 
op de ingeslagen weg. Waarbij we op de korte termijn willen investeren in 
professionalisering. Zo werken we aan het opstellen van een visie en een missie. We kijken 
hoe we die in de praktijk zo goed mogelijk handen en voeten kunnen geven. Op de lange 
termijn willen we nog meer gaan samenwerken met externe partijen, waarbij we gebruik 
kunnen maken van hún expertise. Ik verwacht dat we ons steeds meer zullen ontwikkelen 
in de richting van een kennis- en dienstencentrum. Uiteraard blijven we het hele 
takenpakket van de TST-Centrale uitvoeren, maar voor sommige delen daarvan kunnen 
we nog beter gebruik maken van de kennis en ervaring van andere partijen.”  
 
Technologie en taal 
Remco van Veenendaal is een tevreden mens, dat is wel duidelijk. “Ik heb altijd gewerkt in 
organisaties die het woord ‘technologie’ in hun naam hadden staan”, zegt hij. “Maar het 
allermooiste vind ik het toch als dat in combinatie is met ‘taal’, zoals bij de TST-Centrale. 
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Ik zal graag de komende jaren voortbouwen op wat we daar de afgelopen vijf jaar 
succesvol hebben neergezet!” 
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Hoofdstuk 4 - TST-Centrale 
Prima toekomstperspectief 
 
Inleiding 
 
De TST-Centrale (Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie) – gestart in 2004 - is een 
initiatief van en wordt gefinancierd door de Nederlandse Taalunie (NTU). De centrale is 
als project ondergebracht bij het INL. De specifieke missie van de TST-Centrale is ervoor 
te zorgen dat de Nederlandse taal een volwaardige rol blijft spelen in de 
informatiemaatschappij. De hoofdtaken van de TST-Centrale zijn acquisitie, beheer, 
onderhoud en beschikbaarstelling van digitale taalmaterialen ten behoeve van onderzoek, 
onderwijs en ontwikkeling en het verzorgen van een servicedesk voor (aan)vragen en 
antwoorden.  
 
Het lustrumjaar 2009 was om verschillende redenen feestelijk voor de TST-Centrale. De 
stijgende lijn in aantallen gebruikers, leveranciers en partners zette door. De investeringen 
in hard- en software en het professionaliseren van werkstromen zorgen voor steeds betere, 
meetbare resultaten. De TST-Centrale en haar medewerkers kunnen uitzien naar meer 
permanentie. De aanbevelingen uit het Verbeterplan lijken hun vruchten af te werpen. De 
TST-Centrale heeft de afgelopen jaren naamsbekendheid, bestaansrecht en een goed 
toekomstperspectief opgebouwd. Ze is uitgegroeid tot een unieke spin in het TST-web.  
 
Werkzaamheden 
 
Professionalisering 
Verbeteren en professionaliseren staan hoog in het vaandel van de TST-Centrale. Na de 
eerste evaluatie van de TST-Centrale door de NTU werd in 2009 een Verbeterplan 
gepubliceerd. Eind 2009 startte de tweede evaluatie. Belangrijke verbeteringen werden 
bijvoorbeeld al behaald door intern de servicedesk te professionaliseren en ten volle 
gebruik te gaan maken van de nieuwe technische infrastructuur van het INL. Eind 2009 
werd gestart met het automatiseren van de (financiële en licentie)administratie en vond de 
TST-Centrale een nieuwe Medewerker Taalmaterialen, die de ‘winkel’ van de TST-Centrale 
gaat verzorgen. Naar buiten toe neemt de TST-Centrale steeds actiever deel aan 
bijeenkomsten, organisaties en projecten. Ook sponsort de TST-Centrale bijeenkomsten en 
adverteert ze in bladen. Na afloop van de tweede evaluatie krijgt de TST-Centrale meer 
permanentie bij het INL. Vooruitlopend op deze statusverandering kregen medewerkers 
van de TST-Centrale eind 2009 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
aangeboden.  
 
Synergie INL en TST-Centrale 
De TST-Centrale werkte in 2009 op allerlei niveaus samen met verschillende 
belanghebbenden. Binnen het INL wordt samengewerkt met de afdelingen Algemene 
Dienst (secretariële en administratieve ondersteuning) en Automatisering (technische 
ondersteuning). In overleg met de meer inhoudelijke afdelingen begeleidde de TST-
Centrale meerdere onlinegangen en vormt ze het contactpunt voor gebruikers(vragen). De 
Nationale Wetenschapsdag in oktober was een goed voorbeeld van de synergie van INL en 
TST-Centrale: bezoekers namen kennis van het INL en taalmaterialen die bij de TST-
Centrale zijn ondergebracht. Met initiatiefnemer, opdrachtgever en financier de 
Nederlandse Taalunie werkte de TST-Centrale aan beleidsvorming en tegelijkertijd aan 
heel praktische zaken, zoals het aanbestedingstraject TermTreffer.  
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En verder… 
 
 Werkt de TST-Centrale steeds meer samen met externe belanghebbenden. Zo neemt de 

centrale bijvoorbeeld deel aan STEVIN (Spraak- en Taaltechnologische Essentiële 
Voorzieningen In het Nederlands). STEVIN is een meerjarig onderzoeks- en 
stimuleringsprogramma (2004-2011) voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie 
dat gezamenlijk door de Vlaamse en Nederlandse overheid wordt gefinancierd.  

 Daarnaast is de TST-Centrale partner in CLARIN (Common Language Resources and 
Technology Infrastructure). CLARIN is een grootschalig pan-Europees 
samenwerkingsproject waarin taalmaterialen en taaltechnologie beschikbaar en 
eenvoudig raadpleegbaar gemaakt worden. De TST-Centrale neemt ook deel aan de 
Nederlandse (CLARIN-NL) en de Vlaamse (CLARIN-Vlaanderen) tak van het 
project.  

 Waren er daarnaast tal van kleinere samenwerkingsovereenkomsten, bijvoorbeeld - 
via CLARIN - met SURF. In SURF werken universiteiten, hogescholen en 
onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. Het is de 
bedoeling dat iedereen met een SURF-account binnenkort toegang krijgt tot de 
taalmaterialen die de TST-Centrale inbrengt in de CLARIN-infrastructuur.  

 Werkte de TST-Centrale met verschillende vergelijkbare organisaties aan een voorstel 
voor een gezamenlijke workshop tijdens LREC 2010 (International Conference on 
Language Resources and Evaluation).  

 Bleef de TST-Centrale als deelnemer, webmaster en bestuurslid van de Nederlandse 
Organisatie voor Taal & Spraaktechnologie (NOTaS) ook in 2009 betrokken bij het 
commerciële TST-veld. Met het veld, juristen, grafisch vormgevers en andere partijen 
werkte de TST-Centrale aan onderhoud, dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten en communicatie.  
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Interview Ineke Schuurman 
“TST-Centrale mag best zichtbaarder zijn!” 
 
De betrokkenheid van Ineke Schuurman bij de TST-Centrale gaat al ver terug. “Misschien 
heb ik wel geholpen er de eerste zaadjes voor te planten”, zegt ze. Daarmee doelt ze op een 
onderzoek dat zij eind jaren 90 uitvoerde met Gosse Bouma, linguïst/informatiekundige 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, naar de positie van het Nederlands in de taal- en 
spraaktechnologie. Een van hun conclusies was toen dat er veel materiaal was, maar dat 
dat niet gedocumenteerd was. Er lag veel op de plank, op verschillende plekken, maar 
niemand wist van elkaar wat er was of waar het was. De onderzoekers adviseerden toen al 
dat er een instantie moest komen die dat zou gaan coördineren en onderhouden. Zodat in 
ieder geval alles wat met overheidsgeld tot stand kwam, ook behouden zou blijven. Met de 
TST-Centrale zijn Ineke Schuurman en Gosse Bouma op hun wenken bediend. Of toch 
niet? Hoe kijkt Ineke aan tegen het functioneren van de TST-Centrale? Betrokken is zij in 
ieder geval nog steeds, enerzijds als leverancier van materialen, anderzijds, vanaf 1 januari 
2010, als lid van de begeleidingscommissie van de centrale.  
 
Producent van gegevens 
Als senior medewerker bij het Centrum voor Computerlinguïstiek van de Katholieke 
Universiteit Leuven werkt Ineke Schuurman aan diverse projecten, waarvan materialen 
terechtkomen bij de TST-Centrale. “Ik heb bijvoorbeeld gewerkt aan de STEVIN-
projecten D-COI (pilootproject voor een corpus geschreven Nederlands) en Lassy (gericht 
op syntactische verrijking). Momenteel ben ik onder andere betrokken bij het CLARIN-
project. Daarin werken we ook samen met de TST-Centrale. In mijn geval betekent de 
samenwerking in bijvoorbeeld de STEVIN-projecten vooral het aanleveren van data die in 
de TST-Centrale opgenomen kunnen worden. Ik kan de werking van de centrale dus met 
name beoordelen vanuit de invalshoek van producent.”  
 
Krachten bundelen 
Hoe bevalt haar die samenwerking met de TST-Centrale? Ineke: “Ik vind het op zich heel 
nuttig dat er een centraal punt is waar materialen beschikbaar gesteld, onderhouden en 
gedistribueerd worden. Ik vind het ook positief dat Nederland en Vlaanderen 
samenwerken in de TST-Centrale. Doordat we onze krachten bundelen slaan we 
internationaal gezien op dit gebied zeker een goed figuur. Toch vind ik dat er in het 
dagelijks functioneren van de centrale nog wel dingen beter kunnen. Ik heb dat ook 
aangegeven in de evaluatie die onlangs is gehouden. Op grond daarvan ben ik uitgenodigd 
zitting te nemen in de begeleidingscommissie. Dat geeft mij vertrouwen dat mijn 
suggesties ter verbetering serieus genomen worden!” 
 
Lange doorlooptijd 
Wat kan er volgens Ineke zoal beter? “Als je vanuit een project gegevens aanlevert aan de 
TST-Centrale”, zegt zij, “dan duurt het nog wel anderhalf tot twee jaar voor het materiaal 
daadwerkelijk beschikbaar komt. In de tussentijd wordt bijvoorbeeld door een 
onafhankelijke instelling beoordeeld of het materiaal voldoet aan de eigen richtlijnen. Ik 
vind dat die doorlooptijd wel érg lang is. Bovendien hoor je er als ‘leverancier’ van 
gegevens in de tussentijd niets over. De informatievoorziening daarover kan zeker 
verbeterd worden, hetzij  rechtstreeks door de TST-Centrale, hetzij via de coördinator van 
het betreffende project.”  
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Communicatie 
In het algemeen vindt Ineke Schuurman dat de TST-Centrale nog meer werk zou kunnen 
maken van de communicatie naar buiten. “Te weinig mensen weten bijvoorbeeld dat 
Nederland en Vlaanderen samenwerken in de TST-Centrale. Dat geldt overigens meer in 
het algemeen ook voor het INL en de Nederlandse Taalunie. Dat vind ik jammer. De TST-
Centrale mag best meer communiceren over waar de centrale precies voor staat. Ook vind 
ik de centrale voor ons, als producenten van gegevens, wat te onzichtbaar. Het is prettig 
en nuttig om enigszins op de hoogte gehouden te worden van wat er met de materialen is 
gebeurd nadat je die hebt aangeleverd. Dat gebeurt mijns inziens nu nog te weinig. De 
TST-Centrale mag van mij in dat opzicht dus best zichtbaarder zijn!”  
 
Voortouw 
Dat er veel komt kijken bij het publiek maken van taal- en spraakmaterialen kan Ineke 
Schuurman alleen maar beamen. Het lijkt haar een mooie uitdaging als de TST-Centrale 
het voortouw neemt bij het oplossen van verschillende haken en ogen. “Het is nu 
bijvoorbeeld zo”, legt zij uit, “dat uitgeverijen soms meerdere keren benaderd worden met 
de vraag of zij gegevens beschikbaar willen stellen. Dat wordt vaak als storend ervaren. 
Het zou handig zijn als je op een (interne) website zou kunnen opzoeken welke materialen 
al beschikbaar zijn gesteld en wie daarvoor zijn benaderd. Ook kan de TST-Centrale een 
goede rol spelen bij het oplossen van de vraag welke gegevens al dan niet openbaar 
gemaakt mogen worden. Hoe zit dat bijvoorbeeld met namen van privépersonen? Mogen 
die blijven staan of moeten die worden vervangen door x’jes of een piepje? En als je dat 
doet, hoe interessant blijft het materiaal dan? Daar zitten allerlei wetenschappelijke, 
juridische en bedrijfseconomische kanten aan. Een mooie taak voor de centrale om dat 
allemaal uit te vissen!” 
 
Binationale karakter 
Nog één ding wil Ineke Schuurman kwijt. “Dat heeft te maken met het binationale 
karakter van de TST-Centrale”, zegt zij. “Nederland en Vlaanderen werken samen in de 
centrale. Er is zelfs een dependance in Vlaanderen. Toch blijkt het voor ons vanuit Leuven 
niet mogelijk om samen met de TST-Centrale een nationaal project te doen, daar waar een 
Nederlandse instelling dat wel kan. Dat heeft te maken met het feit dat het INL en de 
TST-Centrale instellingen zijn met een Nederlandse rechtspositie. In dit opzicht komt het 
binationale karakter vanwege juridische obstakels dus in de praktijk niet voldoende uit de 
verf. Ik weet dat dat lastig op te lossen is, maar ik zou er graag met de TST-Centrale toch 
nog eens naar kijken.” 
 
Vrucht dragen 
Kort samengevat vindt Ineke Schuurman het goed dat de TST-Centrale er is, “maar het 
kan altijd nóg beter!”, vult zij lachend aan. Zij zal er in de begeleidingscommissie zeker toe  
bijdragen dat de zaadjes die zij eind jaren 90 plantte in de TST-Centrale optimaal vrucht 
zullen dragen!  
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Hoofdstuk 5 - Spelling 
Dienstverlening aan leken en aan professionelen  
 

Inleiding 
 
In het najaar van 2005 lag de eerste oplage van het vernieuwde Groene Boekje in de 
winkels. Dat betekende het einde van het langlopende INL-project Herziening 
Woordenlijst Nederlandse Taal. Sindsdien verricht een aantal medewerkers van het INL 
wel nog werkzaamheden op het gebied van spelling die voortvloeien uit de verschijning 
van het boekje. 
 
Werkzaamheden 
 
Keurmerk Spelling 
In 2009 werden enkele Keurmerkcontroles uitgevoerd. Het ging om materiaal van Van 
Dale en van OpenTaal. Suggesties voor verbetering werden in de trefwoorden verwerkt. De 
verschillende producten van Van Dale hebben dan ook een Keurmerk Spelling ontvangen. 
De procedure voor OpenTaal bevindt zich nog in een beginfase. Er werden in de loop van 
het jaar kleine correcties aangebracht aan het bestand en de HulK (Hulpmiddel 
Keurmerk) werd regelmatig (en grotendeels intern) getest. 
 
Vragen van gebruikers 
In 2009 werden de meeste spellingvragen rechtstreeks of onrechtstreeks (door)gestuurd aan 
de projectleider spelling. Daarnaast kwamen er enkele spellingvragen binnen via de 
servicedesk van het INL. De vragen die langs deze weg werden gesteld, hadden te maken 
met spelling in het algemeen, het Groene Boekje, de website woordenlijst.org, de 
Technische Handleiding enz. Ook via Spelspiek kwam nog een beperkt deel vragen binnen, 
onder andere na de demonstratie ervan op de Wetenschapsdag. Al deze vragen werden zo 
snel en accuraat mogelijk beantwoord.  
 
Oktober Kennismaand 
Op de Nationale Wetenschapsdag werd ook een presentatie gegeven rond de spelling en 
het Groene Boekje van 2005. Daarnaast was er een demo van de Spelspiektoepassing. 

 
 
Vragen van professionelen 
Ook professionele taalgebruikers stuurden regelmatig vragen, opmerkingen of suggesties 
door. Het gaat dan met name om de huidige leden van de Werkgroep Spelling, de 
medewerkers van Van Dale, de Nederlandse Taalunie, de Taaltelefoon enz. Ook dit jaar 
stuurden de medewerkers van de Taaltelefoon ons taaladviezen ter goedkeuring: de 
projectleider spelling controleerde deze en won, indien nodig, advies in bij de leden van de 
Werkgroep Spelling of andere instanties of personen. De adviezen werden dan achteraf op 
de website taaladvies.net geplaatst, waar ze door iedereen geraadpleegd kunnen worden.  
Intern bij het INL werden regelmatig vragen van collega’s beantwoord en werden enkele 
teksten aan een grondige spellingcorrectie onderworpen (nieuwsbrieven, 
meerjarenbeleidsplan, delen van de website enz.).  
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En verder… 
 
 Werden in 2009 drie vergaderingen gehouden met de huidige leden van de Werkgroep 

Spelling. De klemtoon in deze vergaderingen lag op het afwerken van de herwerkte 
Technische Handleiding, zodat deze voor een iets ruimer publiek openbaar kon worden 
gemaakt. Dat is ondertussen gebeurd en de Technische Handleiding is vrij te 
verkrijgen op de website van de Nederlandse Taalunie (www.taalunieversum.org).  
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Hoofdstuk 6 – Automatisering 
Technische ondersteuning 
 
Inleiding 
 
In 2009 heeft de afdeling Automatisering verder gewerkt aan de afronding en uitvoering 
van interne projecten: technische infrastructuur en migratie, kantoorautomatisering, ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) en stroomlijning. Naast deze projecten 
was er uiteraard ook het reguliere technische beheer. Verder werkte de afdeling op 
verschillende manieren aan het op een hoger niveau brengen van het plannen en 
projectmatig werken. 
 
Werkzaamheden 
 
Technische infrastructuur en migratie 
De afdeling Automatisering voerde in de tweede helft van 2008 samen met Centric IT 
Solutions een nieuwe technische infrastructuur in. In januari 2009 werden vrijwel alle 
restpunten die bij Centric lagen weggewerkt, waaronder het afronden van de 
documentatie. 
 
Er is een begin gemaakt met een onderzoek naar manieren waarop de infrastructuur 
maximaal kan worden ingezet voor externe partijen. Hier kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het ter beschikking stellen van een testomgeving aan een project dat een 
product in beheer wil overdragen aan de TST-Centrale. Het project kan dan een product 
opleveren dat optimaal draait in combinatie met de hardware en besturingssystemen van 
het INL. Niet alleen de functionaliteiten worden in kaart gebracht, maar ook wordt 
gekeken naar de totale kosten van apparatuur, mensen en diensten (Total Cost of 
Ownership). Hierdoor kan worden vastgesteld wat de kosten zijn voor het in beheer nemen 
van een product, in termen van bijvoorbeeld hardware, software, licenties, menskracht en 
facilitaire voorzieningen.  
 
Aan het eind van het jaar werd gestart met een forse uitbreiding van de hardware in 
verband met een in 2010 te verwachten toename van extern aangeleverde data en 
applicaties of software. Daarnaast werd in verband hiermee samen met een extern 
ingehuurde programmeur een onderzoek uitgevoerd naar de performance van databases en 
de belasting die de aanlevering van enorme hoeveelheden kleine bestanden veroorzaakt. 
 
Kantoorautomatisering 
Op het gebied van de kantoorautomatisering werd vooral voortgang geboekt doordat de 
nieuwe infrastructuur de mogelijkheid biedt tot automatische standaardinstallaties van 
software. Dit betekent ondermeer dat alle werkstations in de basis identiek zijn aan elkaar. 
Er vond een reguliere vervanging plaats van een aantal werkstations. Tegelijk met de 
vervanging van drie centrale printers-kopieermachines werd ook een centrale scanfaciliteit 
ingevoerd. 
 
ITIL 
Er is volop aandacht besteed aan het project ITIL: het op een hoger niveau brengen van 
de procedures rondom het beheer. Eerst wordt het beleid vastgesteld. Daar wordt 
vervolgens een passende technische oplossing bij gezocht. Ten slotte worden de 
beheeractiviteiten vastgelegd in werkvoorschriften. Zo ontstaat een uniforme werkwijze, 
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die alle systeembeheerders kunnen toepassen. De geleding systeembeheer en de TST-
Centrale namen de servicedesksoftware Quism in gebruik. 
 
 
Stroomlijning 
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe infrastructuur is een telewerkserver. Ieder 
werkstation waar ook ter wereld met een internetverbinding kan deze server benaderen. 
Na het inloggen krijgen de gebruikers toegang tot allerlei applicaties of software en tot alle 
data en hulpmiddelen op het INL. Ook kan vanaf deze server een verbinding worden 
gemaakt met bijvoorbeeld een Linuxserver die nodig is binnen een project. 
 
Het aantal applicaties (software) op de terminalserver groeit gestaag. Het toevoegen van 
applicaties wordt gecombineerd met stroomlijning. Dat wil zeggen dat voor een bepaalde 
functionaliteit alleen de meest geschikte software wordt geïnstalleerd. Dit vereenvoudigt 
het beheer, maar heeft ook voor de gebruikers belangrijke voordelen. Omdat iedereen met 
dezelfde software werkt, kan men onderling hints en tips geven. Bovendien heeft de 
afdeling Automatisering voldoende expertise voorhanden voor het verhelpen van 
storingen. 
 
Technisch beheer 
Er is een vast maandelijks onderhoudswindow ingevoerd. Op alle servers worden dan de 
laatste patches en updates doorgevoerd, zodat de stabiliteit en veiligheid van de systemen 
geborgd is. 
 
Back‐ups in een bunker… 
Twee van de systeembeheerders werden extern opgeleid voor het gebruik van de back‐
upsoftware. Deze opleiding was ook noodzakelijk voor een belangrijke toevoeging aan de 
back‐up, namelijk offsite opslag van tapes. Dit is een essentiële voorziening, die een klein 
risico met enorme  gevolgen  afdicht, namelijk het  verloren  gaan  van de  INL‐panden. Elk 
kwartaal wordt een complete back‐up op tape afgehaald bij het  INL door een bedrijf dat 
gespecialiseerd  is  in dit werk. De  tapes worden opgeslagen  in een bunker waar ook de 
jaarback‐ups bewaard. Deze worden ten minste zeven jaar bewaard conform de eisen van 
de belastingdienst. 

 
 
En verder… 
 
 Werd een team in het leven geroepen ten behoeve van het opzetten en monitoren van 

de planning van alle interne INL-projecten. Het team komt tweewekelijks bij elkaar. 
De planningen worden in hoofdlijnen opgesteld voor langere periodes - bijvoorbeeld 
een jaar - en in detail uitgewerkt voor het komende kwartaal en de komende maand.  

 Is er expliciet gewerkt aan de invulling van het projectmatig werken. 
Aandachtspunten waren en blijven de verantwoordelijkheden van de verschillende 
projectleiders en projectmedewerkers en de onderlinge communicatie en afstemming. 
Per project wordt regelmatig geëvalueerd. 
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Bijlage 1  
De mensen van het INL 
 
Het bestuur  
 
Het bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie bestond op 1 januari 
2009 uit:  
 
Voorzitter:  
 Dhr. J. Franssen 
 Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland 
 
Waarnemend vicevoorzitter (tot oktober):  

Dhr. prof. dr. H. Pinkster  
em. hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde, alsmede de Italische 
dialectologie aan de Universiteit van Amsterdam 
 

Vicevoorzitter (vanaf  oktober): 
Mw. prof. dr. C. Berx 
Gouverneur van de provincie Antwerpen 
 

Penningmeester (tot september):  
Dhr. prof. dr. B.P.F. Al  
oud-voorzitter van de directie van Wolters-Kluwer Nederland 

 
Penningmeester (vanaf september) 

Dhr. prof. dr. H. Pinkster  
 

Leden: 
Dhr. prof. dr. G.E. Booij 
hoogleraar Morfologie en het lexicon aan de Universiteit Leiden  
 
Dhr. prof. dr. D. Van Compernolle  
hoogleraar Spraakherkenning aan de Katholieke Universiteit Leuven  
 
Mw. prof. dr. F.M.G. de Jong  
hoogleraar Taaltechnologie aan de Universiteit Twente  
 
Dhr. prof. mr. D.W.F. Verkade  
advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden  
 
Dhr. prof. dr. R. Willemyns  
hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit te Brussel  
 

Secretaris/niet-lid: 
Mw. dr. J. Beeken  
directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie  
 

Adjunct-secretaris/niet-lid:  
Dhr. drs. G. Gast  
directiesecretaris bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie  
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Erevoorzitters:  
Dhr. prof. dr. A. Kinsbergen  
minister van staat en eregouverneur van de provincie Antwerpen  
 
Dhr. dr. C. Paulus 
eregouverneur van de provincie Antwerpen 

 
Ondernemingsraad 
 
De Ondernemingsraad bestond in 2009 uit:  

Dhr. dr. F.J. Heyvaert, voorzitter 
Dhr. dr. B Boelhouwer, secretaris 
Mw. dr. C. Tiberius, lid en ARBO-zaken 

 
 
Personeel in dienst bij het INL per 1 januari 2009 
 
Algemene Dienst 
 

Mw. dr. J. Beeken, directeur 
Dhr. drs. G. Gast, directiesecretaris 
Mw. P.H.B. Belt, administrateur  
Mw. P. Tacx-Hillebrand 
Mw. K.C. van Weerlee, directiesecretaresses 
Mw. drs. V. Waszink, onderzoeker in opleiding tot 1 augustus 

 
Descriptie en Productie (DP) 
 

Mw. dr. T.H. Schoonheim, afdelingshoofd 
 

Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) 
Dhr. prof. dr. A.M.F.J. Moerdijk, hoofdredacteur tot 1 juni 

 Mw. dr. T.H. Schoonheim, hoofdredacteur vanaf 1 juni 
Dhr. drs. R. Tempelaars, projectleider ANW vanaf 1 juni 
Dhr. drs. E.E.M. Beijk 
Mw. lic. L. Colman 
Dhr. dr. F.J. Heyvaert 
Dhr. dr. D. Kinable 
Mw. lic. K. Van pellicom 
Mw. drs. V. Waszink, lexicologen/taalkundigen 
Dhr. A.J. Figee, hoofd lexicologisch medewerkers 
Dhr. P. Hoekstra 
Mw. I.M. Schutte 
Mw. J. Splinter 
Mw. drs. M.L.H. van Velzen, lexicologisch medewerkers 

  
Per 1 augustus kreeg Vivien Waszink een aanstelling voor onbepaalde tijd voor 
1 fte. 

  
Begeleidingscommissie ANW 

Dhr. prof. dr. H.J. Verkuyl, voorzitter 
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Dhr. prof. dr. G.E. Booij  
Dhr. dr. P.A. Coppen 
Dhr. prof. dr. D.H.R.R.J. Geeraerts 
Mw. dr. A. Klosa 
Dhr. prof. dr. W. Martin 
Mw. dr. A.J. van Santen 
 

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) 
Dhr. dr. F.J.A. Debrabandere (extern) 
Mw. dr. M.L.A.I. Philippa (extern) 
Dhr. prof. dr. A. Quak (extern) 
Mw. dr. T.H. Schoonheim 
Mw. dr. N. van der Sijs (extern), hoofdredacteuren 

 Dhr. drs. J.D. Balkenende, (extern) redacteur 
Mw. J. Splinter, lexicologisch medewerker 

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

 
Begeleidingscommissie EWN:  

 Dhr. dr. W.J.J. Pijnenburg, voorzitter 
 Dhr. prof. dr. H.J. Bennis 
 Mw. prof. dr. M. Devos 
 Dhr. prof. dr. A.M. Lubotsky  
 Dhr. prof. dr. F.P. Weerman  
 Dhr. prof. dr. R. Willemyns 

Taalbank 
 
Mw. lic. K. Depuydt, afdelingshoofd  
Dhr. lic. D. Geirnaert 

 Mw. dr. M.A. Mooijaart 
Mw. drs. T. Ruitenberg 
Dhr. dr.  H. Westgeest, lexicologen/taalkundigen 
Mw. M. Smits,  redacteur bronnenlijst WNT 
Mw. M. v. Bennekom 
Dhr. B. Meeuwsen 
Mw. W. de Ruyter-Balt 
Mw. J. Splinter 
Mw. drs. B. Verheij  
Dhr T.P.F. Wortel, lexicologisch medewerkers 
Mw. dr. A. Bruyn, historisch taalkundige bij het project IMPACT 

 
Begeleidingscommissie Taalbank: 
 Dhr. prof. dr. F. Daems, voorzitter 

 Mw. dr. K.H. van Dalen-Oskam 
 Prof. dr. L.C.J. Barbiers  
 Dhr. prof. dr. A. Berteloot  
 Prof. dr. F.M.G. de Jong 
 Mw. dr. N. van der Sijs 
 Prof. dr. P.T.J.M. Vossen 
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TST-Centrale 
 

Dhr. drs. R. van Veenendaal, waarnemend projectleider 
Mw. dr. A. Aalstein 
Mw. lic. G. Depoorter 
Mw. L.J.A.van Eerten MA, taalkundigen 
 

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

 
Automatisering 
 

 Dhr. dr. J.Th. Bakker,  afdelingshoofd 
 Mw. S.W.P. Deutekom 
 Dhr. S. Jansen 
 Dhr. M. van der Laan 
 Dhr. D. P. Schenk, systeem- en netwerkbeheerders 
 Dhr. B. Hoogeveen 
 Dhr. drs. J. Niestadt 
 Dhr. R.J. van Strien, programmeurs/ontwikkelaars 
 Dhr. drs. M.C. Boekestein  
 Dhr. dr. B. Boelhouwer 
 Dhr. dr. J. de Does 
 Mw. dr. C. Tiberius 
 Dhr. drs. R. van Veenendaal, computerlinguïsten 
 Dhr. drs. T. Kenter 
 Dhr. dr. F. Landsbergen, computerlinguïsten bij het project  IMPACT 
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Bijlage 2 
Publicaties 
 
In het verslagjaar leverden medewerkers van het INL weer talloze bijdragen aan 
congressen, symposia en studiebijeenkomsten. Ze bezochten instellingen in binnen- en 
buitenland, brachten werkbezoeken, hielden lezingen en verschaften informatie over de 
wetenschappelijke aspecten van hun werk. Daarnaast verschenen de nodige publicaties 
vanuit het INL. Hieronder volgt een overzicht van de in 2009 verschenen publicaties.  
 
Descriptie en Productie 
 
 Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, 

Rob Tempelaars, Vivien Waszink (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. 
A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega’s bij zijn afscheid van 
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam, 2009. 

 
 Egbert Beijk, ‘De schaakstukken in het ANW’, in: Fons verborum, pp. 119-130. 
 
 Lut Colman, ‘De verscheidenheid in de eenheid: het Belgische en Nederlandse 

Nederlands in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)’, in: Fons verborum, pp. 
131-142. 

 
 Frans Heyvaert, ‘Terug naar school!’, in: Fons verborum, pp. 143-160. 
 
 Dirk Kinable, ‘Redactionele en computationele voorbeeldselectie’, in: Fons verborum, 

pp. 161-172. 
 
 Rob Tempelaars, ‘Bibliografie van prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk’, in: Fons 

verborum, pp. 519-524. 
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Bijlage 3  
Afkortingen 
 
ANW   Algemeen Nederlands Woordenboek 
BNTL   Bibliografie van de Nederlandse Taal- en    
   Literatuurwetenschap 
CLARIN CLARIN is een grootschalig pan-Europees 

samenwerkingsproject waarin taalmaterialen en taaltechnologie 
beschikbaar en eenvoudig raadpleegbaar gemaakt worden.  

DBNL   Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren 
DP   Descriptie en Productie 
EWN   Etymologisch Woordenboek van het Nederlands 
GiGaNT  Groot Geïntegreerd Lexicon van de Nederlandse Taal 
HulK   Hulpmiddel Keurmerk (spelling) 
IMPACT  Improving Access to Text 
ITIL Information Technology Infrastructure Library. ITIL  is 

ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de 
beheerprocessen  binnen een ICT-organisatie. 

KB   Koninklijke Bibliotheek 
MNW   Middelnederlandsch Woordenboek 
NOTaS   Nederlandse Organisatie voor Taal en Spraaktechnologie 
NTU   Nederlandse Taalunie 
OCR   Optical Character Recognition 
ONW   Oudnederlandse Woordenboek    
STEVIN  Spraak- en Taaltechnologische Voorzieningen in het  
   Nederlands. 

STEVIN is een meerjarig onderzoeks- en stimulerings- 
programma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie. 
Dit programma wordt door de Vlaamse en Nederlandse overheid 
gefinancierd. STEVIN wordt gecoördineerd en financieel beheer 
door de NTU 

TEI   Text Encoding Initiative 
TSTC   Centrum voor Taal- en Spraaktechnologie 
VMNW   Vroegmiddelnederlands Woordenboek 
WBD   Woordenboek Brabantse dialecten 
WFT   Woordenboek der Friese taal 
WNT   Woordenboek der Nederlandsche Taal 
WVD   Woordenboek Vlaamse dialecten 
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