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Amsterdamse Courant  03-05-1696 



De Vryadje van Cloris en Roosje (1688) 



Zin 

o Verstand, denkvermogen 
 
Thaz er uns then sin habete gegeben.  Dat hij (t.w. God) ons het verstand had gegeven.   Mfr.Reimb. 
B, r. 298 Werden, Essen?, Noord-Oost Nederland, 1151-1200. 
 

o Innerlijk, geest 
 
Tho ich zuifleda, of ich ad exhortationem sponsi de secreto contemplationis scolde furekuman ad 
publicum predicationis, tho wiseda her miner (l. mines, red.) herzan mit tactu miserationis, thaz ich 
mich erquam in minan gethancon ande in minemo sinne, qui per uentrem significatur.  Toen ik 
twijfelde of ik op de aansporing van mijn geliefde naar voren zou komen vanuit het verborgene van 
de beschouwing tot het openbare van de prediking, toen bezocht hij mijn hart met de aanraking van 
de goddelijke genade, zodat ik opschrok in mijn gedachten en in mijn innerlijk dat door de buik 
wordt voorgesteld.   LW 079,08 Egmond, Holland, ca. 1100. 
 

o Gedachte, idee 
 
Sie weythenen ouch in thirro wereldthimstre under then lilian, thaz sint thie luttere ande thie 
scona sinne thero heiligan scriphte.  Zij weiden ook in deze aardse duisternis te midden van de lelies, 
dat zijn de zuivere en de schone gedachten van de Heilige Schrift.   LW 059,19 Egmond, Holland, ca. 
1100. 
 

o Gevoel, hart; liefde; richting … 



 



Onomasiologie 

o Met welke woorden wordt een concept 
aangeduid? 

o Heb je de goede betekenis te pakken? 
o Hoe ga je om met veranderende spelling? 
 



Historische woordenboeken 

WOORDENBOEK PERIODE BEWERKINGSTIJD OMVANG 

ONW 600-1200 1999-2008 [1 band] 

VMNW 1200-1300 1989-1998 4 banden 

MNW 1250-1550 1875-1929 9 banden 

WNT 1500-1921/1976 1851-1998 42 banden 



XML-TEI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 
 

 

 
   

 

 

    
    

   
  

    
    

   

 

     

  

  

   

 

 

    



Verrijking 

o Modern lemma [GB 2015] <etym.> 
o Woordsoort [parsen + uniformeren] 
o Vervollediging van afgebroken vormvarianten, 

samenstellingen, afleidingen… (opnoemers) 
o Metadata bronnen 





Statistieken 

Hist.  wdb. lemmata betekenissen citaten tokens 

ONW 9.268  12.619 30.025  1.056.926 

VMNW 25.946  102.202 194.366  6.463.868 

MNW 74.773  144.714 400.619  13.078.231 

WNT 467.288 
361519  

553.672 1.667.835  51.246.034 

Totaal 577.275 813.207 2.292.845 71.845.059 



Spellingvariatie 



 

Lexicon service 



onomasiologie 

http://cornetto.inl.nl: bier, brouwsel, gerstenat (17 soorten) / paarde(n)zeik 
 

http://cornetto.inl.nl/




WNT: 70 bieren 
 



MNW: 42  
 

 



 

KB-kranten: frequenties van ‘bieren’ / thee (waterig, dun bier) 



Leydse Courant 1749 
 



Statistieken 

Hist.  wdb. lemmata betekenissen citaten tokens 

ONW 9.268  12.619 30.025  1.056.926 

VMNW 25.946  102.202 194.366  6.463.868 

MNW 74.773  144.714 400.619  13.078.231 

WNT 467.288 
361519  

553.672 1.667.835  51.246.034 

Totaal 577.275 813.207 2.292.845 71.845.059 



Extractie van synoniemen 

o Zoek synoniemdefinities 
o Patroon-gebaseerd 
o MNW en WNT 

• Vooral veel gebruikte definitievorm in MNW 





 







Resultaten 

o MNW: 147110 kandidaten. Naar schatting 80% precisie 
op basis van nagekeken steekproeven. Recall (hoeveel 
van eenwoordige synoniemen die in de definities staan 
worden gedetecteerd) rond 97%.  

o WNT: 184429 kandidaten. Naar schatting 80% precisie. 
Recall rond 92%. 

o WNT-selectie van uitgangsset nemen, en kijken of je 
die woorden kunt vinden in de synoniemdefinitie van 
het MNW.  
• Voor dit experiment gaat de precisie omhoog tot bijna 95% 

(beperking van mogelijke kandidaten) 
 



Distributionele technieken en WSD 

o Corpus: DBNL (KB) 
o Ongeveer 1 miljard woorden 
o Distributionele techniek (o.a. word2vec) 

• Zoek naar gerelateerde woorden 
• Zoek naar met het trefwoord gerelateerde woorden in 

definities 
• Probeer met token-based technieken 

woordbetekenissen in corpora te onderscheiden (WSD 
en WSI) 

• Kan mogelijk bijdragen tot clustering betekenisnuances 
woordenboeken 



Verkenning mogelijkheden linked 
open data 



Link met DBpedia (ontologie) 
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