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Hoofdstuk 1

Het INL: volop in ontwikkeling

Inleiding
Het jaar 2010 was historisch voor het INL. Het was het afsluitingsjaar van de traditionele 
historische woordenboeken van het Nederlands, met als laatste het grootste 
woordenboek, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).

Het INL wil verder excelleren in de bestudering van de Nederlandse taal, oud en nieuw, 
vanuit de centrale eenheid van het woord. Dat omvat meer dan slechts de betekenis van 
een bepaald woord, een woordgroep of een idioom op een bepaald tijdsmoment van het 
Nederlands. Ook de spelling, de uitspraak, de woordvorming, de syntaxis, de semantiek, 
de pragmatiek en vele andere aspecten van een woord en van de omgeving waarin een 
woord zich kan ophouden, worden wetenschappelijk beschreven en daarnaast met de 
meest actuele methoden op de modernste informatiedragers vastgelegd en voor iedereen 
ontsloten.

De afgelopen jaren zijn daarvoor de fundamenten gelegd. Getuige hiervan is het 
Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Het ANW geeft een volledige beschrijving 
van de hedendaagse Nederlandse woordenschat vanuit de meest recente theoretische 
inzichten en organiseert en ontsluit vervolgens die beschrijving volgens optimale 
methoden en op de meest innovatieve manier, bijvoorbeeld niet langer uitsluitend van 
vorm naar betekenis, maar ook van betekenis naar vorm.

Nu alle historische basismaterialen digitaal beschikbaar zijn, komt ook de Taalbank 
Nederlands in een volgende fase. Die volgende wetenschappelijke fase bestaat, net zoals 
voor de descriptie en productie, in verbreden, verdiepen en verrijken. Die 
werkzaamheden kunnen nu pas ten volle tot hun recht komen doordat we de afgelopen 
tijd, zeker in 2010, hebben gewerkt aan een verregaande uniformering en integratie van 
de verschillende basismaterialen. We zullen nu verder bouwen aan de Taalbank 
Nederlands. De Taalbank Nederlands is een dynamisch bronnencentrum, waarin het 
mogelijk wordt een digitale tijdreis door woord en tekst te maken op basis van de vorm 
én van de betekenis van alle woorden van het Nederlands, van de vroegste tot de meest 
recente.

Het INL wil dan ook verder groeien als de Schatkamer van de Nederlandse taal, waar 
iedereen terecht kan die alles over de vorm en betekenis van woorden en hun gebruik 
door de eeuwen heen wil weten. Het is een schatkamer die met de modernste technische 
middelen wordt ingericht, onderhouden en opengesteld, zodat elke taalgebruiker met zijn 
specifieke behoeften er niet alleen in terecht kan, maar er ook aan kan bijdragen. 

Kortom, 2010 is een belangrijk werkjaar geweest waarin de missie en de visie van het 
INL ten volle tot hun recht konden komen. 

Schatkamer van de Nederlandse taal
Het INL is de Schatkamer van de Nederlandse taal. Alle verschillende afdelingen 
geven samen vorm aan die schatkamer, ieder vanuit een eigen invalshoek. Zo is 
de Taalbank Nederlands het centrale verzamelpunt van alle Nederlandse 
woorden en de kennis die we daarover op het INL hebben: het hart van de 
schatkamer. De afdeling Automatisering bewaakt de schat en maakt die 
maximaal toegankelijk. De spellingmedewerkers van het INL polijsten het 
taalzilver in de schatkist en zoeken daarnaast naar groeidiamanten. En de TST-
Centrale ontsluit de schatkamer. Iedereen die taalmaterialen of de bijbehorende 
kennis zoekt, kan daar terecht.  
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Missie 
Het INL is een uniek onderzoeks-, expertise- en bronnencentrum waar op 
resultaatgerichte wijze de Nederlandse taal wordt verzameld, bestudeerd, verklaard en 
bewaard, bij voorkeur in samenwerking met externe partijen. De resultaten worden 
verwerkt in kwalitatief hoogwaardige producten, uiteenlopend van corpusmateriaal en 
woordenboekapplicaties tot lexiconcomponenten en computerlinguïstische hulpmiddelen. 
Via één centraal loket en via verschillende media worden producten beschikbaar gesteld, 
toegankelijk voor alle taalgebruikers, daarbij optimaal gebruikmakend van technologische 
hulpmiddelen en internationale standaarden. 

Visie
Met de beschikbaarheid van een groeiend en relevant productaanbod wil het INL het best 
gesorteerde en meest toegankelijke wetenschappelijk instituut zijn op het gebied van de 
Nederlandse taalschat. Het INL wil zich met deze rijkdom profileren als de Schatkamer 
van de Nederlandse Taal. 

Kernwaarden
Met de kernwaarden geeft het INL aan hoe het zo goed mogelijk kan functioneren vanuit 
de missie en de visie. De kernwaarden van het INL zijn:  
• resultaatgericht: projecten leiden tot concrete producten. 
• relevant: werkzaamheden sluiten aan op een behoefte in diverse lagen van de 

samenleving waaronder zeker ook onderzoek en onderwijs.
• toegankelijk: producten zijn toegankelijk voor taalgebruikers met verschillende 

behoeften. 
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Hoofdstuk 2
Inhoudelijk sterk en innovatief

Inleiding
Het INL wordt gezien als een wetenschappelijk instituut met sterk inhoudelijke 
competenties, dat gebruikmaakt van nieuwe middelen. Een in december 2010 uitgevoerd 
imago-onderzoek toont dit aan. Wij leveren kwaliteit en onze werkwijze is degelijk en 
betrouwbaar. Dat blijkt uit de termen die men vindt passen bij het INL: ‘bekwaam’, 
‘compleet’ en ‘datarijk’. In 2010 hebben wij ons op inhoudelijk gebied verder verbreed, 
verdiept en verbeterd. Dit hoofdstuk laat zien hoe de verschillende afdelingen van het 
INL daar samen aan hebben bijgedragen. 

Descriptie en Productie
De afdeling Descriptie en Productie (DP) – ontstaan op 1 juni 2009 vanuit de 
samenvoeging van de afdelingen Descriptieve Eigentijdse Projecten (DEP) en 
Descriptieve Historische Projecten (DHP) – heeft zich in 2010 bijna volledig gericht op 
het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Sinds december 2009 is van dat 
woordenboek een online demonstratieversie beschikbaar. Daarnaast werkt een 
vrijwilligersgroep van circa tien personen aan het aanbrengen van externe koppelingen in 
het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Verder ligt het in de bedoeling om in 
de nabije toekomst een nieuw historisch-lexicografisch project te starten: HistoLex. 

ANW: aanvullingen en verbeteringen
Het ANW is een wetenschappelijk elektronisch (online)woordenboek van de algemene 
woordenschat in Nederland en Vlaanderen uit de periode 1970-2018. De afdeling 
inventariseert en beschrijft de algemene woordenschat. Daarbij wordt bijzondere 
aandacht besteed aan neologismen.

De demonstratieversie van het ANW online wordt elke twee maanden geüpdatet. Behalve 
aanvullingen en verbeteringen worden daarbij ook elke keer vele tientallen 
woordenboekartikelen toegevoegd, zodat regelmatige gebruikers steeds weer nieuwe 
woorden in het ANW kunnen ontdekken.

Voor het maken van het ANW wordt gebruikgemaakt van in huis ontwikkelde 
programmatuur en de SketchEngine van Adam Kilgarriff. Bij beide zijn in 2010 
verbeteringen aangebracht die het werk van de redactie gemakkelijker maken. 

ANW in cijfers…
De demonstratieversie van het ANW online bevat op 31 december 2010 20.386 
woorden die behandeld zijn in 2.701 woordenboekartikelen. De 
woordenboekartikelen bevatten in totaal 4.610 betekenissen, 17.923 
voorbeeldzinnen, 2.732 combinatiemogelijkheden, 645 vaste verbindingen en 23 
spreekwoorden. Verder zijn 731 afbeeldingen, 78 videofilmpjes en 26 geluiden 
opgenomen.

De redactie bewerkte in 2010 ruim 4.500 woordenboekartikelen. De 
lexicologisch medewerkers van het ANW verzamelden 473 neologismen in een 
tekstbestand van ruim 152.000 tokens. In totaal zijn nu 19.824 neologismen 
verzameld. Ook corrigeerden zij ongeveer 27.000 voorbeeldzinnen. 

Meldpunt Taal online
Sinds mei 2010 is het INL projectleider van ‘Meldpunt Taal’. Het meldpunt is een idee van 
wetenschapsjournalist Ewoud Sanders, en werd in een samenwerkingsverband tussen het 

5



Meertens Instituut en het INL, en gesteund door tal van partners binnen korte tijd 
uitgewerkt. Het Meldpunt Taal, dat op 15 juni 2010 online ging, valt op dit moment onder 
de Algemene Dienst. Er is een stuurgroep ingesteld die het reilen en zeilen ervan in de 
gaten houdt. 

Taalbank Nederlands
De Taalbank Nederlands (TB) houdt zich bezig met:
• het bouwen en annoteren van corpora voor in- en extern gebruik.
• het bouwen van computationele lexica. 
• het aanleggen van een infrastructuur voor de geïntegreerde ontsluiting van corpora, 

woordenboeken en lexica, zowel voor het historisch als voor het hedendaags 
Nederlands. 

Met tekstontsluiting als hoofddoel ontwerpt de Taalbank vindbaarheid- of 
opzoeksystemen (retrieval) en taalkundige hulpmiddelen als lemmatiseerprogramma’s, 
woordsoorttoekenners (taggers) en eigennaamherkenners. In de Taalbank Nederlands 
worden niet alleen INL-materialen opgenomen, maar ook data die elders zijn ontwikkeld. 
Hieronder een greep uit de werkzaamheden van de Taalbank Nederlands in 2010. 

GiGaNT: groei en verbetering
GiGaNT is uitgegroeid tot de centrale database waarin alle woorden van het Nederlands 
met hun vormelijke kenmerken en bewijsplaatsen zullen worden opgeslagen. Omdat de 
descriptieve en normatieve projecten gemeenschappelijke lexicale informatie kunnen 
delen en uitwisselen, kan die informatie efficiënter bewerkt en ontsloten worden. Dat 
maakt het voor de gebruiker vollediger en consistenter.

In 2010 is onder andere gewerkt aan de voorbereiding van de corpusgebaseerde 
lexiconontwikkeling geënt op materiaal van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL). Ook is een voorstel gemaakt voor de morfologische component van 
GiGaNT. 

Door werkzaamheden aan onder andere GiGaNT wordt steeds duidelijker dat we behoefte 
hebben aan goede infrastructuur, waarin het lexicale basismateriaal zodanig 
onderhouden kan worden dat wijzigingen vanuit diverse projecten op een eenduidige 
manier doorgevoerd kunnen worden in de data die op het lexicale basismateriaal 
gebaseerd zijn. In samenwerking met de afdeling Automatisering zijn daarvoor in het 
najaar van 2010 voorbereidende werkzaamheden gestart.

Corpusmateriaal uitgebreid
Het corpusmateriaal van het INL is uitgebreid met een corpus van historisch 
tekstmateriaal vanwege het IMPACT-project. Daarnaast is er een automatisch 
conversietraject ontwikkeld om in de toekomst periodiek nieuw krantenmateriaal aan het 
INL-corpus te kunnen toevoegen. Ook is gestart met de conversie en integratie van de 
oude corpora van het modern Nederlands. Het is de bedoeling om al het corpusmateriaal 
van het INL samen te brengen en toegankelijk te maken. 

Er wordt een nieuwe applicatie gemaakt om in al het corpusmateriaal van het INL te 
kunnen zoeken. Die applicatie zal alle oudere zoekinterfaces op INL-corpora vervangen. 

Tenslotte is gewerkt aan tools voor taalkundige verrijking in het kader van IMPACT. Er is 
ook een eerste tool voor automatische morfologische analyse van historisch materiaal.

Woordenboeken: voortdurend verbeteren

Sinds eind 2009 staat 15 eeuwen Nederlandse Taal online: het Oudnederlands 
Woordenboek (ONW), het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW), het 
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Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal 
(WNT) met daaraan gelinkt het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN). 

De woordenboeken zijn afgerond, maar voor optimale kwaliteit is onderhoud 
noodzakelijk. In 2010 is verder gewerkt aan verbetering van de materialen. Een aantal 
voorbeelden:
• De data van het ONW zijn aangevuld met toponymisch materiaal en met het lexicon 

van Lex Salicamateriaal van Aad Quak. 
• De bronnenlijst van het WNT is afgerond met als resultaat een toevoeging van ruim 

4000 bronnen aan de uiteindelijke bronnenlijst die nu uit ruim 12000 items bestaat. 
• Voor het MNW is een forse verbetering bereikt van de identificatie van elk afzonderlijk 

citaat in de woordenboekartikelen, waardoor het MNW niet alleen beter doorzoekbaar 
is gemaakt, maar ook geschikt voor verwerking in GiGaNT. 

• Verder is aan het WNT het vierde deel van het EWN gekoppeld, en is er gewerkt aan 
het koppelen van het WNT aan de informatie uit dialectwoordenboeken en uit de 
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL). 

• Er is gewerkt aan de zoekapplicatie om het Woordenboek der Friese Taal (WFT) online 
te zetten.

INL-woordenboeken: zichtbaar en toegankelijk
In 2010 is de voorheen verplichte registratie voor de INL-woordenboeken 
opgeheven, waardoor de gegevens vrij kwamen voor Google en andere 
zoekmachines. Dit heeft de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de woordenboeken 
aanzienlijk verhoogd. In 2010 zijn de online woordenboeken zo’n 1.500.000 keer 
geraadpleegd, waarvan ca. 500.000 keer via Google.

TST-Centrale
De Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-Centrale) is de Nederlands-Vlaamse 
centrale voor beheer, onderhoud en distributie van Nederlandse digitale taalmaterialen.

Vier mijlpalen
De TST-Centrale bereikte in 2010 vier belangrijke mijlpalen. Hieronder lichten we die kort 
toe.
• We verzorgden een succesvolle workshop over duurzaamheid van taalmaterialen 

tijdens de International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). 
Dat is een tweejaarlijks congres waar een groot deel van de gebruikers, partners en 
leveranciers van de TST-Centrale aanwezig is. We organiseerden de workshop onder 
andere met de Europese Evaluations and Language resources Distribution Agency 
(ELDA) en het Linguistic Data Consortium (LDC) uit de Verenigde Staten. 

• We zijn een aanzienlijk aantal nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Naast de 
al genoemde samenwerking met ELDA en LDC noemen we hier in het bijzonder de 
samenwerking (onder andere samen met Automatisering) binnen CLARIN-NL. Het 
STEVIN-programma en de eerste fase van het Europese CLARIN lopen in 2011 ten 
einde. De samenwerking met CLARIN-NL en de oprichting van een zogeheten CLARIN 
Centre bij het INL zijn voor ons belangrijk voor de voortzetting van de samenwerking 
met het TST-veld in Nederland en Vlaanderen. 

• We konden een groot aantal organisatorische verbeteringen doorvoeren, onder 
andere dankzij de aanstelling van een medewerker taalmaterialen die de ‘winkel’ van 
de TST-Centrale onder haar hoede nam. Daardoor is bijvoorbeeld de doorlooptijd van 
de distributie van taalmaterialen met een paar dagen verkort. Andere concrete 
resultaten zijn het beheer van licenties en gerelateerde processen in software van 
Exact, het definitief inrichten van het servicedeskpakket Quism en het ontwikkelen 
van standaardprocedures voor het in beheer nemen van taalmaterialen.

• De Nederlandse Taalunie heeft in 2010 de tweede evaluatie van de TST-Centrale 
afgerond. Ook dat is een belangrijke mijlpaal. Door deze evaluatie kan de TST-
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Centrale een meer permanente status bij het INL krijgen. De resultaten van de 
evaluatie zijn overwegend positief. Zo geven belangrijke partners de TST-Centrale 
een ‘8 op10’. De sterke kanten en de verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren 
komen, worden meegenomen in een integraal (ondernemings)plan voor de TST-
Centrale. In dit plan presenteert de TST-Centrale zijn toekomstvisie. We willen een 
professionele (web)winkel en een open, samenwerkend kennis- en expertisecentrum 
in één zijn: een bol.com plus Wikipedia voor taalmaterialen. 

Spelling: hulpvaardig
Sinds 2010 valt ‘Spelling’ als project onder de TST-Centrale. Op dat gebied stond het 
verslagjaar in het teken van ‘hulpvaardigheid’. Taalgebruikers en taaladviesdiensten, 
zoals de Taaladviesdienst van Onze Taal, maakten dankbaar gebruik van de 
spellingexpertise van het INL. Een aantal partijen liet (honderdduizenden) trefwoorden 
controleren voor het Keurmerk Spelling van de Nederlandse Taalunie.

Automatisering
De afdeling Automatisering heeft zich ook in 2010 op verschillende terreinen weer 
ingezet voor maximale toegankelijkheid en innovatie van de taalmaterialen van het INL. 

Centrale systemen versterkt
De centrale systemen werden flink uitgebreid. Alle servers kregen een groter geheugen 
en er werden nieuwe servers toegevoegd. De opslag- en back-upcapaciteit werden 
aanzienlijk uitgebreid, onder andere voor de TST-Centrale en CLARIN. Windows Server 
2003 werd vervangen door 2008. Op de centrale systemen werden de eerste virtuele 
werkplekken ingericht met het oog op het testen van de werking van diverse 
browserversies.

Meer mobiliteit
Omdat een aantal INL-medewerkers veel naar het buitenland reist, is er behoefte aan 
toegang tot de centrale systemen in de trein, in hotels, op congressen en meetings. Voor 
presentaties buiten de muren van het INL werden krachtige laptops aangeschaft. De 
beveiliging van de telewerkserver werd verbeterd. Het aantal applicaties op de 
telewerkserver bleef gestaag groeien. 

Databaseproject gestart
De toename en groei van de taalkundige datasets maakt een selectie noodzakelijk van 
daarop toegesneden databases en databasemanagementsystemen. Op het INL worden 
op allerlei manieren lexicografisch relevante data bewerkt en ontsloten. In de tweede 
helft van 2010 startte een databaseproject om te komen tot een uniforme oplossing. Via 
dit project zal ook verder gewerkt worden aan de oplossing van de opslag en het inzien 
van de extern aangeleverde, miljoenen, zeer kleine XML-bestanden. Het ligt voor de 
hand die op te nemen in een database.

ICT: werken aan toegankelijkheid
Een nieuwe taak van het INL is het opbouwen en documenteren van een prototypisch 
CLARIN Centre. De afdeling Automatisering heeft hard gewerkt om dat mogelijk te 
maken. De aangeboden materialen zullen gemakkelijk toegankelijk zijn. Daarnaast zullen 
ze doorzoekbaar zijn, zowel op het niveau van metadata als inhoudelijk. Voor de 
Europese component van CLARIN werd belangrijke voortgang geboekt op het gebied van 
autorisatie en authenticatie.
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Hoofdstuk 3
Taalverrijking door samenwerking

Inleiding
De afgelopen jaren heeft het INL een sterke transformatie doorgemaakt van een meer in 
zichzelf gekeerde instelling naar een transparante, moderne organisatie. Een 
eilandcultuur heeft plaatsgemaakt voor behoefte tot samenwerking. Dit heeft ons veel 
voordelen opgeleverd: een efficiëntere workflow en producten die ruimer toepasbaar zijn. 
De verschillende standpunten en expertises dragen bij aan een vollediger en daardoor 
beter eindproduct. Een bijkomstig voordeel van samenwerking is dat je invloed hebt op 
het verloop van een project en dat het teamgevoel mensen enthousiast maakt en 
meetrekt. Het INL staat voor een projectmatige aanpak waarbij alle onderdelen van de 
organisatie zijn betrokken. 

De ingezette modernisering heeft tot gevolg dat anderen graag met ons willen 
samenwerken. Daarnaast zijn wij voor externe partijen interessant omdat wij alles in huis 
hebben. Dit levert slagkracht op. Het INL staat ook bekend om zijn geloofwaardigheid en 
betrouwbaarheid. Wij hebben hierdoor een modelfunctie en trekkersrol gekregen. In dit 
hoofdstuk staan de samenwerkingsverbanden van het INL centraal.  

Descriptie en Productie

Netwerk Diachronie bundelt krachten
DP is samen met de Taalbank Nederlands vertegenwoordigd in het Netwerk Diachronie. 
De doelstelling van het Netwerk Diachronie is het bundelen van de krachten van de 
instituten en onderzoekers die zich bezighouden met historisch-taalkundig onderzoek van 
het Nederlands.

INL actief tijdens Euralex
Van 6 tot 10 juli 2010 heeft in Leeuwarden het veertiende Euralex-congres 
plaatsgevonden. Dit congres werd georganiseerd door de Fryske Akademy in 
samenwerking met het INL. We waren vertegenwoordigd in het organisatiecomité en 
daarnaast hadden verschillende INL-medewerkers een rol tijdens het congres, 
bijvoorbeeld via het reviewen van ingezonden papers, het optreden als sessieleider of het 
houden van een lezing.  

Sailing Letters ontsloten
Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en 
hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en 
kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen. Het 
project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten 
vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.

Het INL werkt samen met onder andere de Koninklijke Bibliotheek aan een 
projectplan voor de transcriptie en digitale ontsluiting van de Sailing Letters. Dit 
plan sluit mooi aan bij het digitaliseringsproject van de Nederlandse 
Bijbelvertalingen.

Taalbank Nederlands
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De werkzaamheden aan de Taalbank Nederlands worden sterk verrijkt door de 
samenwerking met externe partijen. Daarnaast staat de steeds groter wordende synergie 
en samenwerking binnen het INL garant voor een Taalbank Nederlands van de best 
mogelijke kwaliteit. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste projecten waarin we 
samenwerken met anderen.  

IMPACT: goede voortgang 
IMPACT (Improving Access to Text) is een vierjarig EU-project dat op basis van 
verbeterde Optical Character Recognition (OCR) in combinatie met taaltechnologische 
hulpmiddelen de toegang tot historische teksten (in het Nederlands, Duits en Engels) 
voor een groot en divers publiek moet optimaliseren. Het project is op het INL gestart in 
2008. In IMPACT wordt samengewerkt met verschillende partners. Het materiaal komt 
van bibliotheken en is samen met anderen in het project bij elkaar gebracht. Door de 
input van de ander partners kunnen we de door ons ontwikkelde tools verbeteren. 

In 2010 is goede voortgang gemaakt met IMPACT. De werkwijze en tools die in dit 
project worden ontwikkeld maken onder andere de werkzaamheden aan GiGaNT, de 
centrale database van het INL, mogelijk. In het kader van IMPACT is onder andere ook 
een lexicon ontwikkeld op basis van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (General 
Lexicon for Dutch). Dit lexicon zal in de centrale database van de Taalbank Nederlands 
worden opgeslagen en verder worden verwerkt.

Verrijking door Toolbox for lexicon deployment in enrichment
Met deze toolbox worden gereedschappen bedoeld om corpora te verrijken. De corpora 
verrijken we niet alleen om nieuw taalmateriaal op te sporen en op te slaan in de 
centrale database, maar ook om de gebruiker in online zoekapplicaties beter in staat te 
stellen om hedendaags en historisch tekstmateriaal te doorzoeken. Deze toolbox zal 
onder andere gebruikt worden voor de DBNL-pilot.

Named Entities Lexicon for Dutch
Dit is een lexicon van historische taalnamen uit de 18e en 19e eeuw. Dit lexicon geeft 
meer inzicht in de spellingswijze en spellingvariatie van namen in die periode en heeft 
bijgedragen aan een uitbreiding van de kennis over eigennamen op het INL. Het zal 
ingezet worden om teksten beter op namen doorzoekbaar te maken.

Ground truth corpus
Daarnaast is een ground truth corpus samengesteld van historische boeken, 
krantenmateriaal en Staten-Generaal. Het corpus wordt niet alleen ingezet om de 
kwaliteit van de ontwikkelde tools te meten, maar ook voor het meten van de effectiviteit 
van de ontwikkelde historische lexica bij het OCR’en van oude teksten.

Retrieval demonstrator
Om de resultaten van IMPACT aan het grotere publiek te laten zien, is er gewerkt aan 
een retrieval demonstrator, een zoekapplicatie, waarmee in historisch tekstmateriaal 
gezocht kan worden zonder dat men expliciet kennis moet hebben van historische taal en 
spelling. Deze zoekapplicatie zal de basis vormen voor een nieuwe generieke 
corpusapplicatie voor al het tekstmateriaal van het INL.

De Europese Commissie heeft in 2010 de aanvraag voor een tweede extensie 
goedgekeurd. Dat betekent dat er naast het Frans, Pools en Spaans nu ook aan het 
Bulgaars, Tsjechisch en Sloveens wordt gewerkt. De zes nieuwe talenpartners zijn aan de 
werkpakketten ‘Lexicon structure and tools’ en ‘Lexicon content’ toegevoegd en werken 
met de door het INL ontwikkelde tools. 
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INL koppelen aan DBNL
In 2008 tekende het INL een intentieverklaring met de Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse Letteren (DBNL). DBNL en INL kwamen overeen de 
mogelijkheden te onderzoeken van het koppelen van de woordenboeken en 
lexica van het INL aan de woordenschat van de in de DBNL beschikbare teksten. 
In 2009 is het geleverde materiaal gebruikt bij de ontwikkeling van tools. Vanaf 
2010 is eraan gewerkt dat ieder woord in de tekstverzameling van de juiste 
metadata (auteur, datering) is voorzien. Een selectie van het materiaal vormt de 
basis van een pilot, waarin teksten en woordenboeken met elkaar verbonden 
zullen worden.

Samen werken aan NWO-aanvragen
In 2010 heeft het INL samen met de Radboud Universiteit Nijmegen opnieuw een NWO-
middelgrootaanvraag ingediend om een corpus 15e- en 16e-eeuws Nederlands te kunnen 
samenstellen. Deze aanvraag heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere 
uitwerking van de morfosyntactische verrijking voor GiGaNT. Eind augustus is gestart 
met de voorbereiding van een NWO-grootaanvraag voor een diachroon corpus 
Nederlands. Het initiatief hiervoor ligt voorlopig bij het INL, het Meertens Instituut, het 
Huygensinstituut en de Radbouduniversiteit Nijmegen.

Fryske Akademy: Woordenboek der Friese taal (WFT) online
Bij CLARIN-NL is een aanvraag ingediend om het WFT online te brengen in de 
woordenboekenapplicatie naast de historische woordenboeken van het Nederlands. De 
aanvraag is begin dit jaar gehonoreerd. Koningin Beatrix heeft op 6 juli de officiële 
openingshandeling verricht op het Euralex-congres.

Artesliteratuur online
In januari 2010 is in samenwerking met Huygensinstituut, DBNL en WEMAL (Werkgroep 
Middelnederlandse Artesliteratuur) de 15e-eeuwse encyclopedie van Bartholomeus 
Anglicus online gezet. Artesliteratuur - geschriften die een nuttig en instructief doel 
beogen - is zelden onderwerp van uitgaven. Dit is de start van een groter corpus van 
goed uitgegeven artesliteratuur, dat zal helpen om lacunes in de beschrijving van dit 
type woordenschat te verhelpen.

TST-Centrale
Voor de TST-Centrale is samenwerking binnen en buiten het INL essentieel. Hieronder 
een overzicht van de belangrijkste (nieuwe) samenwerkingsverbanden die de TST-
Centrale in 2010 aanging. 

Meer samenwerking met Zuid-Afrika
Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika willen meer gaan samenwerken op het gebied van 
TST. Hiervoor reisde eind 2008 bijvoorbeeld een delegatie TST’ers uit Nederland en 
Vlaanderen af naar Kaapstad voor een tweedaagse workshop. Tijdens LREC 2010 werd 
een dialoog tussen de TST-Centrale en Zuid-Afrika opgestart en de TST-Centrale was 
vervolgens behulpzaam in de samenstelling van een blauwdruk voor de RMA (Resource 
Management Agency).

Nieuwe CLARIN-projecten
In 2010 zijn drie kortlopende CLARIN-NL-projecten gestart waarbij het INL betrokken is.  
Het gaat om: 

1) TQE (Transcription Quality Evaluation) samen met Radboud Universiteit en MPI 
Nijmegen.

2) DUELME-LMF in samenwerking met de Universiteit Utrecht. 
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3) TICCLops (Text-Induced Corpus Clean-up online processing system) samen 
met Universiteit Tilburg en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 

Samen in STEVIN
De TST-Centrale is gaan samenwerken met diverse nieuwe (data)leveranciers in het 
kader van het STEVIN-programma (en in het bijzonder het SoNaR-project). Via 
verschillende projecten binnen STEVIN worden tekstverzamelingen aangelegd. Hiervoor 
zijn data nodig, bijvoorbeeld van uitgeverijen. De TST-Centrale begeleidt namens de 
Nederlandse Taalunie de totstandkoming van de afspraken met de dataleveranciers. We 
beheren deze contracten en verwerken de afspraken in onze gebruikerslicenties.

TST-Centrale krijgt begeleidingscommissie
In 2010 is gewerkt aan de oprichting van een begeleidingscommissie voor de TST-
Centrale. Door de afronding van de tweede evaluatie van de TST-Centrale verandert de 
TST-Centrale van status: van project bij het INL naar een kerntaak van het INL. Als 
kerntaak of afdeling krijgen we net als andere INL-afdelingen een 
begeleidingscommissie.

Voorbereiding op Taalportaal
De TST-Centrale werkt samen met partners van het NWO-grootproject Taalportaal met 
het ICT-werkpakket ter voorbereiding op het toekomstige beheer van de infrastructuur. 
In 2011 gaat het NWO-grootproject Taalportaal van start. Het INL heeft in 2010 een 
aantal voorbereidende werkzaamheden verricht en de TST-Centrale heeft actief 
bijgedragen aan de dialoog met het Meertens Instituut, de Fryske Academy en de 
Universiteit Leiden. 

Beheer Twente News Corpus
De Universiteit Twente startte in 2000 de ontwikkeling van het Twente News Corpus 
(TwNC) voor het trainen van (spraak)software. Dit corpus bleek ook voor veel andere 
doeleinden en anderen bruikbaar. Hierdoor wordt Twente steeds meer dataverzamelaar 
en dataleverancier voor anderen en die rol wil men liever laten uitvoeren door een 
organisatie die daarvoor opgericht is: de TST-Centrale.

Samenwerking bij spelling
Samen met de stichting OpenTaal overlegden we over nauwere spellingsamenwerking, 
bijvoorbeeld ten behoeve van de opensourcecommunity. Met de Nederlandse Taalunie 
troffen we voorbereidingen voor verbetering van de structuur en beschikbaarheid van het 
bronbestand van het Groene Boekje dat bij het INL in beheer is. 

Automatisering
De afdeling Automatisering zoekt samenwerking met externe partijen en ziet het 
voordeel van de inzet van externe expertise. Ter illustratie hieronder een aantal 
voorbeelden. 

Centrale systemen
Voor de centrale systemen en specifieke hardware overlegden we met de afdeling 
Automatisering (ISSC) van de Universiteit Leiden, deden we een beroep op de afdeling 
Vastgoed van deze universiteit en vonden we expertise bij Centric IT Solutions. 

Databaseproject
Binnen het databaseproject riepen we, onder andere voor het selectietraject, de hulp in 
van een in databases gespecialiseerd bedrijf, Dataccent. Drie extern ingehuurde 
programmeurs voerden de voorbereidende werkzaamheden voor TaalPortaal uit.  

Databases en de daarop aansluitende tools spelen binnen veel projecten een centrale rol. 
Het databaseproject is daarom van belang voor alle geledingen van het INL en voor 
externe toeleveranciers, waarvan het materiaal in beheer wordt genomen. De 
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geselecteerde oplossingen zullen worden toegevoegd aan de binnen het INL gebruikte 
standaarden en als zodanig worden gepresenteerd door de TST-Centrale en het CLARIN 
Centre.

CLARIN
Binnen CLARIN werkt Automatisering intensief samen met het Meertens Instituut, het 
Max Planck Instituut en DANS. Bij CLARIN gaat het om het in beheer nemen van 
materialen. Daarom zien we de activiteiten op dit gebied als een ‘optimalisatieslag’ van 
de TST-Centrale. De installaties en opgebouwde expertise binnen het INL zullen ten 
goede komen aan andere CLARIN Centres, maar ook aan projecten die niet aan CLARIN 
zijn gerelateerd, zoals TermTreffer. 
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Hoofdstuk 4
Investeren in expertise

Inleiding
Onze sterke organisatiestructuur vormt de basis voor onze werkwijze: complementair en 
resultaatgericht. Iedere afdeling ontwikkelt zich tot expertisecentrum en is een 
noodzakelijke schakel in het geheel om volledige en kwalitatief hoogwaardige 
eindproducten te kunnen leveren. 

Om de ontwikkeling van afdelingen tot expertisecentra kracht bij te zetten biedt het INL 
medewerkers een werkomgeving waarin professionele ontwikkeling belangrijk wordt 
gevonden, want in een sterk gespecialiseerd werkveld als het onze gaan de 
ontwikkelingen snel. Daarom is het voor ons essentieel om kennis en vaardigheden te 
blijven ontwikkelen en uit te dragen. Dankzij onze deskundige medewerkers, die zich met 
betrokkenheid inzetten in hun vakgebied, kunnen wij onze rol van Schatkamer van de 
Nederlandse taal volledig waarmaken. 

Descriptie en Productie
Om zich verder te ontwikkelen kijken onze medewerkers graag buiten de deuren van het 
INL. Juist de contacten met collega-onderzoekers en -wetenschappers vanuit andere 
kennisinstellingen zijn inspirerend en leerzaam. Ook het delen van kennis en het 
uitwisselen van ervaringen tijdens congressen en symposia is een welkome aanvulling op 
de werkzaamheden bij het INL. Een kleine greep uit de activiteiten op dit gebied in 2010: 
• Op 13 januari 2010 bezocht Adam Kilgarriff het INL voor overleg over aanpassingen 

in de SketchEngine, die de redactie van het ANW gebruikt. Kilgarriff gebruikt de 
ervaringen van de redactie om zijn product verder te ontwikkelen en steeds 
geschikter te maken voor toepassing in de lexicografische praktijk.

• Op 5 februari 2010 was het INL vertegenwoordigd bij het symposium aan de 
Nijmeegse Radboud Universiteit naar aanleiding van de uitgave van het Wiesbadense 
handschrift 3004 B 10.

• Op 10 maart 2010 was een aantal DP-medewerkers aanwezig op de 
‘Projektmesse/Postersession zur elektronischen Lexikografie im Rahmen der IDS-
Jahrestagung 2010’ in Mannheim. Hier werden demonstraties gegeven van de 
onlineversie van het ANW. Het was bovendien een gelegenheid om de band met de 
collega’s van het Duitse zusterproject eLexiko verder te verstevigen.

• Op 29 april 2010 was het INL vertegenwoordigd op het congres van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) te Gent.

• Op 29 juni 2010 was de afdeling vertegenwoordigd op de aan het Meldpunt Taal 
gewijde deelnemersbijeenkomst van de Nederlandse Organisatie voor Taal & 
Spraaktechnologie (NOTaS).

• Op 1 juli 2010 begonnen twee medewerkers de interne opleiding tot redacteur van 
het ANW.

• Op 1 oktober 2010 waren INL-medewerkers aanwezig op het afscheidssymposium 
van prof. dr. Magda Devos in Gent.

• Op 12 en 13 oktober 2010 bezochten enkele medewerkers van de afdeling het IDS in 
Mannheim om te overleggen over de overeenkomsten tussen het Duitse eLexiko en 
het ANW. Op basis hiervan is een voorstel gemaakt over de automatische verwerking 
van kruisverwijzingen in het ANW.

Taalbank Nederlands
De voortgaande werkzaamheden aan het ONW hebben de kennis van onze medewerkers 
over specifieke Oudnederlandse bronnen vergroot. Onderzoek, gerelateerd aan het ONW, 
heeft geleid tot versterking van de kennis over bepaalde aspecten van het 
Oudnederlands.
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Door het werk aan de citatenklussen voor de nieuwe release van het MNW hebben de 
lexicologisch medewerkers een beter inzicht in het werken met XML-bestanden gekregen. 
Deze expertise zal worden ingezet voor de komende releases van de woordenboeken.

De ontwikkeling van tools voor automatische en handmatige bewerking en de 
onmiddellijke toepassing van deze tools dragen bij aan een steeds groter inzicht in de 
meest efficiënte manier om automatische bewerking versus handmatige bewerking in te 
zetten.

Medewerkers werken met door het INL ontwikkelde tools en met XML-editors. Iedere 
nieuwe tool vergt specifieke vaardigheden. Daarnaast vergroot iedere dataklus de kennis 
van de bewerkte data zelf, waardoor de expertise op het gebied van historisch en 
hedendaags Nederlands blijft groeien. Elke nieuwe ontwikkeling begint met een 
uitgebreide studie van de ‘state of the art’. Ons onderzoek is toepassingsgericht en wordt 
meteen in de praktijk gebracht.

TST-Centrale
Juist met het oog op kennismanagement en het verder verbeteren van onze 
dienstverlening (via de servicedesk en in projecten) bestuderen wij voortdurend de 
taalmaterialen die wij in beheer hebben. Daarnaast nam vooral onze kennis over 
metadata toe. Specifiek werd het metadataproject van CLARIN-NL uitgevoerd en 
afgerond. In dit project werd een Component Metadata Infrastructure (CMDI) ontwikkeld, 
een nieuwe (metadata)standaard voor taalmaterialen. 

Voor het bronbestand van het Groene Boekje is aandacht besteed aan 
computerlinguïstische aspecten. Zo is het bronbestand verrijkt door koppeling met 
andere taalmaterialen en (online) beschikbaar gesteld. 

Wanneer dat mogelijk en nuttig wordt geacht, krijgen onze medewerkers de gelegenheid 
zich via een opleiding, cursus of training verder te ontwikkelen. Een aantal voorbeelden 
uit 2010: 
• Een van onze medewerkers, die zich als taalkundige vooral ook bezighoudt met de pr 

en communicatie van de TST-Centrale, heeft eind 2010 een cursus ‘informatief 
schrijven’ aan de Hogeschool Utrecht gevolgd. De communicatie van de TST-Centrale 
zal hierdoor krachtiger en duidelijker worden.

• Een van onze taalkundigen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
onderwijsprogramma van het INL en veel bijgeleerd over het verzorgen van 
universitair onderwijs.

• Onze medewerker taalmaterialen heeft in 2010 kennis opgedaan van de interne 
organisatie en (externe) relaties van de TST-Centrale. Daardoor heeft ze kunnen 
bijdragen aan het verbeteren van diverse processen en procedures die de 
dienstverlening van de TST-Centrale aanzienlijk versterken.

• Onze projectleider heeft, net als de andere MT-leden van het INL, aan een 
managementevaluatie meegedaan, uitgevoerd door Krauthammer International. 

Automatisering
De afdeling heeft brede kennis in eigen huis, beschikt over een eigen infrastructuur en is 
in staat zelf materialen aan te bieden. Door deze manier van werken vindt een 
natuurlijke groei van expertise plaats, bij computerlinguïsten, software engineers en 
systeembeheerders.

Verschillende werkzaamheden hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van onze 
medewerkers en daardoor aan de kwaliteit van onze producten en dienstverlening. 
Eind 2010 startten we de organisatiebrede invoering van Quism, een applicatie voor 
registratie van ‘calls’: storingen, vragen en verzoeken. Gebruikers ontvangen bij 
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voortgang in de afhandeling een e-mailnotificatie en kunnen hun calls inzien via een 
webinterface. Dat maakt de ondersteuning die Automatisering biedt, transparanter. De 
geleding systeembeheer bezoekt sinds 2010 periodiek de dependance in Antwerpen. 
Daarnaast werden het hele jaar door werkvoorschriften en documentatie opgesteld. De 
automatische en centrale logging van de centrale systemen werd afgerond, waardoor het 
beheer efficiënter kan worden uitgevoerd.

Voor het op een hoger niveau brengen van de vaardigheden van de medewerkers werd 
steeds gekeken naar de meest passende oplossing. Twee voorbeelden: 
• software engineers kregen structureel tijd toegewezen voor zelfstudie. 
• medewerkers die werken met het CMS Joomla volgden een externe opleiding.  

De opgedane ervaringen zullen begin 2011 leiden tot uitbouw van het Persoonlijk 
Opleidingsplan van de medewerkers.
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Hoofdstuk 5
Zichtbaar en toegankelijk

Inleiding
Al vele jaren wordt bij het INL hard gewerkt aan grote projecten, is kennis verzameld en 
expertise opgedaan. Andere partijen kunnen profiteren van onze kennis en 
deskundigheid. Anderzijds kunnen wij veel leren van het contact met externe partners. 
Daarom werken wij eraan meer open, zichtbaar en toegankelijk te zijn. We hebben daar 
inmiddels de nodige resultaten in geboekt. Ook in 2010 hebben we forse stappen gezet in 
de richting van een open, transparante en benaderbare organisatie. In dit hoofdstuk 
laten we zien welke concrete activiteiten we daarvoor zoal hebben verricht. 

Descriptie en Productie

Registratie opgeheven
In juni 2010 heeft het INL besloten de voorheen verplichte registratie voor het ANW op 
te heffen. Daardoor zijn de gegevens in het ANW vrij beschikbaar gekomen voor Google 
en andere zoekmachines, en dat heeft de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van het 
ANW uiteraard aanzienlijk verhoogd. Aan de hand van de logfiles zal op gezette tijden 
bekeken worden hoe mensen zoeken in het ANW en hoe we de service voor de gebruiker 
verder kunnen verbeteren.

Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT): herziening en aanvulling
Het WNT bestrijkt de periode 1500-1976. Vanaf 2001 werd een herzienings- en 
aanvullingstraject gestart dat liep tot eind december 2010. Sinds januari 2007 is het 
WNT op internet raadpleegbaar binnen de woordenboekapplicatie ‘Historische 
woordenboeken van het Nederlands online’.

www.diachronie.nl
Het Netwerk Diachronie wil de krachten bundelen van wetenschappers die 
werkzaam zijn op het gebied van het hoe en waarom van taalverandering. 
Daarnaast wil het diachrone onderzoeksvragen onder de aandacht van een 
breder publiek brengen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor dat 
brede publiek en voor collega's toegankelijk maken. Hiertoe is een website 
gemaakt (www.diachronie.nl) waarop relevante informatie rond het onderwerp 
‘diachrone taalkunde’ zal worden opgenomen.

Om te beginnen is er een inventarisatie gemaakt van beschikbare corpora en 
andere nuttige instrumenten voor historisch-taalkundig onderzoek. Op termijn 
moet de website het medium worden voor iedereen die (al dan niet 
beroepsmatig) interesse heeft in onderwerpen op het gebied van de historische 
taalkunde van het Nederlands.

Tentoonstelling bij EURALEX
In juli 2010 vond in Leeuwarden het 14e EURALEX International Congress plaats. Het INL 
verzorgde de aan het congres verbonden tentoonstelling ‘Lexicography in the Lowlands, 
Dictionaries of Frisian and Dutch’. Hiervoor werd een aantal objecten uit de lange 
geschiedenis van het Woordenboek der Nederlandsche Taal in het congrescentrum 
tentoongesteld, voorzien van verklarende teksten. 

INL op radio en tv
Sinds januari 2010 werken verschillende INL-medewerkers mee aan het radioprogramma 
‘Hoe?Zo!’ van Teleac. Hiervoor worden korte items gemaakt waarin de 
betekenisontwikkeling van verschillende woorden in het Nederlands voor een breed 
publiek wordt uitgelegd. Ook was een INL-medewerker betrokken bij een op te zetten tv-
programma voor jongeren van omroep BNN.
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Open dag en landelijke Wetenschapsdag
Op 9 april 2010 hield het INL een open dag voor wetenschappers. Bij deze gelegenheid 
werden lezingen en demonstraties gegeven. 

Op 17 oktober 2010 nam het INL voor de tweede keer deel aan de landelijke 
Wetenschapsdag in het kader van Oktober Kennismaand. Naast verschillende 
presentaties over o.a. Belgische en Nederlandse taalvariëteiten, zoekapplicaties en 
vijftien eeuwen Nederlands, konden bezoekers op deze open dag kennismaken met 
neologismen, een fudgetest en stemmenquiz doen en gebruikmaken van de verschillende 
onlinewoordenboeken. 

Taalbank Nederlands
De Taalbank Nederlands is momenteel vooral toegankelijk via de online beschikbare 
historische woordenboeken. In 2012 zullen de resultaten van IMPACT, tools en data, voor 
het publiek beschikbaar gesteld worden via de TST-Centrale.

TST-Centrale
Een belangrijk communicatiemiddel van de TST-Centrale is de servicedesk. Hier komen 
vrijwel alle (aan)vragen binnen. In de eerste drie kwartalen van 2010 waren dat er ruim 
1200, waaronder tientallen spellingvragen. Eind 2010 heeft de TST-Centrale alle 
servicedeskberichten van de afgelopen jaren laten onderzoeken met het oog op de 
ontwikkeling van een klantrelatiesysteem (CRM). Een van de bevindingen was dat veel 
gebruikers positief verrast reageren op de snelle en vaak uitgebreide antwoorden van de 
medewerkers van de servicedesk. 

Nieuwe impuls voor Spelspiek…
Eind 2010 is een traject opgestart om Spelspiek te revitaliseren. Spelspiek is 
een laagdrempelige onlinedienst voor de controle van de spelling van woorden. 
Bezoekers kunnen er ook advies krijgen over de spellingregels van het Groene 
Boekje.
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Hoofdstuk 6
Het INL naar buiten: 

onderzoek en publicaties

Inleiding
Het INL wil open en transparant zijn en wil graag laten zien welke kennis en expertise we 
in huis hebben. Daarvoor is het ook van belang dat we zélf naar buiten treden. Daarom 
leverden medewerkers van het INL ook in 2010 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 activiteiten naar buiten in 2010.  

Descriptie en Productie

Universitair onderwijs
In 2010 hebben we ons verder voorbereid op het geven van universitair onderwijs aan de 
universiteiten van Leiden, Amsterdam, Antwerpen en Leuven. De afdeling was betrokken 
bij het college ‘Theorie van de lexicale semantiek’ dat in het eerste semester van het 
collegejaar 2010-2011 aan de universiteit van Antwerpen gegeven werd. 

In juni 2010 gaven medewerkers van onze afdeling in Nijmegen een collegereeks 
‘Inleiding lexicologie, lexicografie en computerlinguistiek’ van vijf keer twee uur. 

Stages en scriptiebegeleiding
Van 15 maart tot 29 juni 2010 liep een studente van de UvA stage bij het ANW. Zij heeft 
zich beziggehouden met het redactioneel bijwerken van eerder gemaakte 
woordenboekartikelen. Hierover heeft ze ook een stageverslag geschreven.

Publicaties
• Lut Colman, Een nieuw woordenboek voor België en Nederland: het Algemeen 

Nederlands Woordenboek. In: Over Taal 1 (jan./feb. 2010), blz. 6-8.

• Frans Heyvaert, An outline for a semantic categorization of adjectives. In: Anne 
Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex 
International Congress. Ljouwert, Fryske Akademy/Afûk, 2010.

• Frans Heyvaert, Unilever neemt schoonmaker over, Notitie bij een onduidelijke vorm 
van polysemie. (interne nota, 29 oktober 2010, 8 pagina’s).

• Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex 
International Congress. Ljouwert, Fryske Akademy/Afûk, 2010.

• Tanneke Schoonheim and Rob Tempelaars, Dutch Lexicography in Progress, The 
Algemeen Nederlands Woordenboek. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim 
(eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Ljouwert, Fryske 
Akademy/Afûk, 2010.

• Tanneke Schoonheim and Veronique De Tier, Better Nicely Linked than Poorly Copied,  
Historical and Regional Dictionaries of Dutch United. In: Anne Dykstra and Tanneke 
Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Ljouwert, 
Fryske Akademy/Afûk, 2010.

19



• Tanneke Schoonheim, Woordvorming in het ANW. (interne nota, april 2010, 2 
pagina’s).

• Willy Pijnenburg en Tanneke Schoonheim, ‘Wie is de mol?’. In: Voor Magda.
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Hoofdstuk 8
Ook in 2010…

Inleiding
Naast alle lopende activiteiten gebeuren er in een jaar vaak dingen die onvoorspelbaar, 
eenmalig of bijzonder zijn. In dit hoofdstuk willen we daar bij stilstaan. 

In memoriam
In januari 2010 werden wij getroffen door het verlies van drs. Tilly Ruitenberg. Tilly was 
ruim 40 jaar in dienst van het INL. Ze heeft gewerkt als taalkundig assistent van het 
WNT en als lexicoloog / taalkundige bij de Taalbank. Samen met Truus Kruyt werkte ze 
mee aan diverse Europese projecten. De laatste jaren waren gewijd aan GiGaNT, het 
grote lexicon dat zijn naam aan haar te danken heeft, en waar ze zo enthousiast over 
was. Tilly was een bron van inspiratie voor iedereen die met haar werkte. We missen 
haar nog steeds.

Het Verloren Woord
“Dank u, dat viel om de drommel niet mee..."
In 2010 liet het INL zich van een onverwachte kant zien. Van 1 november tot 6 december 
organiseerde het op een eigen website het taalspel “Het Verloren Woord”. Gedurende zes 
weken kregen de deelnemers wekelijks een moeilijke cryptische omschrijving 
voorgeschoteld, gevolgd door een of meer – vaak ook cryptische – aanwijzingen.

Het taalspel bleek al spoedig een internethit. In totaal trok het meer dan 45.000 
bezoekers. Op ons eigen forum, maar ook op de fora van puzzelliefhebbers werd het spel 
druk besproken. Gemakkelijk was het niet, of zoals een van de deelnemers opmerkte: 
“dat viel om de drommel niet mee”. 

Nog altijd is er een website in de lucht waarop allerlei feiten over het spel en vaak 
vermakelijke reacties van deelnemers te bekijken zijn: 
www.hetverlorenwoord.eu/epiloog.

“Je kunt je afvragen waarom een wetenschappelijk woordenboekinstituut een taalspel 
online zet”, schreef NRC Handelsblad op 16 november 2010. De deelnemers zelf kwamen 
daar spoedig achter, want zij werden de woordenboeken van het INL ingeloodst, die alle 
gebruikt moesten worden om de juiste oplossingen te vinden: het Oudnederlands 
Woordenboek (ONW), het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW), het 
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW), het Woordenboek der Nederlandsche Taal 
(WNT) en de jongste spruit, het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Voor vele 
puzzelaars was dit een eerste kennismaking met het INL en zijn woordenboeken. 
Bovendien leverden de reacties van de puzzelaars het INL waardevolle informatie op. Hoe 
goed konden zij overweg met de woordenboeken? Wat waren de problemen die zij 
tegenkwamen, zowel op inhoudelijk als op technisch gebied? Zo sneed het mes aan twee 
kanten: de puzzelaars kwamen de donkere dagen voor kerst op een plezierige manier 
door en het INL kreeg antwoord op de vraag hoe het gebruikers nog beter van dienst kan 
zijn.

Dat alles smaakt naar meer. Op verzoek van vele deelnemers zal er in 2011 opnieuw een 
taalspel gespeeld worden.

Imago-onderzoek
Het INL is inhoudelijk sterk en heeft veel potentie, maar de werkzaamheden en de 
werkwijze (van kaartenbak naar computerlinguïstische aanpak) zijn onvoldoende 
herkenbaar. Daardoor wordt wat het INL doet niet volledig op waarde geschat. Hoe 
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toegankelijk de producten van het INL zijn is niet voldoende bekend. Ook blijken velen 
niet te weten hoe gevarieerd de werkzaamheden van het INL zijn. Dat komt naar voren 
uit de resultaten van het imago-onderzoek dat het INL eind 2010 liet uitvoeren.  

Respondenten zijn wel goed bekend met afgeronde producten en projecten, terwijl 
nieuwe projecten niet genoemd worden. Daardoor ontstaat al snel een beeld van een 
weinig innovatief, log en stoffig instituut. Het INL moet vernieuwende producten veel 
zichtbaarder maken, zodat het beeld ontstaat van de innovatieve en moderne organisatie 
die wij zijn. 

We moeten laten zien dat we meer zijn dan een woordenboekinstituut. Zo kunnen we 
ervoor zorgen dat ons imago beter past bij wie we zijn: een dynamische, innovatieve 
organisatie. Een open, extraverte houding draagt daaraan bij. 

26



Hoofdstuk 8
Verder na 2010

Inleiding
De wereld staat niet stil. Ook het INL blijft zich verder ontwikkelen, in 2010, maar ook 
daarna. Het INL is opgericht met als missie de wetenschappelijke beschrijving, verrijking 
en beschikbaarstelling van de Nederlandse taal- en woordenschat door de eeuwen heen. 
Deze taak moeten en willen we nog heel lang en met veel plezier op ons nemen. Immers, 
onze visie voor de komende jaren is dat wij het best gesorteerde en meest toegankelijke 
wetenschappelijke instituut zijn op het gebied van de Nederlandse taal- en 
woordenschat. Wat zijn wat dat betreft zoal de plannen voor 2011? In dit hoofdstuk een 
korte vooruitblik. 

Algemeen

Nieuwe initiatieven, nieuwe uitstraling
Om onze bronnen, onze producten en onze wetenschappelijke kennis zo toegankelijk 
mogelijk te presenteren, krijgen we een nieuw jasje in de vorm van vernieuwing van de 
huisstijl, een nieuw logo en twee nieuwe websites. Die zullen het nieuwe imago en het 
ingezette nieuwe beleid van het INL uitstralen: open, transparant, flexibel en 
samenwerkingsgericht. Ook gaan we de colleges aan de verschillende Nederlandse en 
Vlaamse universiteiten voortzetten en zal een INL-breed onderzoeksprogramma worden 
opgezet. 

Najaar 2011 vindt het eerste INL-symposium plaats, met als thema het diachroon 
semantisch lexicon. Ook beginnen we in 2011 met halfjaarlijkse gastlezingen en 
workshops door gerenommeerde buitenlandse onderzoekers. Met het oog op 
kennisbenutting voor het grote publiek zal opnieuw een Wetenschapsdag worden 
georganiseerd en gaan we een nieuw taalspel lanceren, deze keer voor 
taalwetenschappers en voor docenten Nederlands. 

Meerjarenbeleidsplan 2013 - 2017 
In 2011 zal, voorafgaand aan de externe visitatie van 2012, een interne evaluatie 
plaatsvinden. Vanaf nu wordt ook voortvarend gewerkt aan het nieuwe 
Meerjarenbeleidsplan 2013–2017. 

Descriptie en Productie

Tienduizend trefwoorden en tienduizenden voorbeeldzinnen…
Net als in 2010, zullen ook in 2011 tweemaandelijkse updates van het Algemeen 
Nederlands Woordenboek online worden gezet. Eind 2011 betekent dat ruim 
tienduizend trefwoorden en tienduizenden voorbeeldzinnen, waaronder ook foto- 
en videomateriaal. Thematisch gezien zal 2011 de annalen ingaan als het jaar 
van de diernamen, plantnamen, kledingstukken, voer- en vaartuigen en 
muziekinstrumenten. 

Taalbank Nederlands

GiGaNT
De Taalbank Nederlands zal in 2011 het Groot Geïntegreerd Lexicon van de Nederlandse 
taal (GiGaNT) verder vervolledigen met eigentijds materiaal. 
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DIAMANT 
Het INL start in 2011 een ander groots project: DIAMANT. Dat staat voor Diachroon 
Semantisch Lexicon van de Nederlandse taal. Waar GiGaNT wordt ingezet voor de tijdreis 
op basis van vormelijke verschillen en overeenkomsten - bijvoorbeeld de ruim 130 
mogelijke spellingsvormen van hemelrijk door de eeuwen heen - zal DIAMANT een reis 
door de tijd mogelijk maken op basis van betekenisovereenkomsten zoals bijvoorbeeld 
die tussen slager of slachter en beenhouwer of vleeshouwer. 

IMPACT 
Voor het IMPACT-project is 2011 het jaar van de waarheid. Eind van dat jaar zal het 
project immers worden afgesloten. 

Dankzij dit Europese project, waaraan nationale bibliotheken, gerenommeerde bedrijven 
als IBM en Abbyy en taalcentra als het INL meewerken, wordt het vanaf dan mogelijk om 
het historische taalerfgoed voor iedereen te ontsluiten en beschikbaar te stellen. 

TST-Centrale

Ook in 2011 unieke dienstverlening 
De Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie zal ook in 2011 prioriteit geven aan de 
STEVIN-resultaten. De verwachting is dat eind 2011 meer dan 70 Nederlandse en 
Vlaamse basistaalmaterialen beschikbaar zullen worden gesteld voor onderzoekers en 
voor het bedrijfsleven. 

De beschikbaarstelling van taalmaterialen krijgt in 2011 een zetje in de rug doordat er 
een nieuwe, eigen website met webwinkel zal worden ontwikkeld. De huidige en nieuw 
verwachte taalmaterialen worden hierdoor nog laagdrempeliger en 
gebruikersvriendelijker bereikbaar. De dienstverlening van de TST-Centrale is uniek: 
geen andere organisatie combineert de beschikbaarstelling van taalmaterialen met 
onderhoud en op kennismanagement gebaseerde ondersteuning. 

OpenTaal
In 2011 wordt ook duidelijk hoe ‘open source’ in toekomstige programma’s of projecten 
een centrale rol kan krijgen; de huidige samenwerking met onder meer OpenTaal 
ondersteunt dit. Kort samengevat: in 2011 zal de TST-Centrale een professionele 
webwinkel zijn, gecombineerd met een open, samenwerkend kennis- en 
expertisecentrum. 

Automatisering

Veelzijdig en druk jaar
De medewerkers van de afdeling Automatisering hebben in 2011 een druk jaar voor de 
boeg. Allereerst is er het grootse project van de databankcentralisatie en 
standaardisatie: alle bronnen van het INL zullen voortaan onderling gelinkt in één enkele 
database worden opgeslagen. De daarop aansluitende taaltechnologische hulpmiddelen 
zullen worden geüniformeerd. Vervolgens zal hard worden gewerkt aan de opzet van de 
ICT-component van het Taalportaal Nederlands en Fries, die geheel bij het INL is belegd. 
Tot slot is de rol van CLARIN Centre toebedeeld aan de afdeling Automatisering. Immers, 
het realiseren en documenteren van de opbouw van een prototypisch CLARIN Centre is 
de verantwoordelijkheid van het INL. 
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