
Wat corpora ons vertellen… 

Rob Tempelaars & Carole Tiberius 



Wat is een corpus? 

A corpus is a collection of pieces of language text in electronic form, selected 
according to external criteria to represent, as far as possible, a language or  
language variety as a source of data for linguistic research (Sinclair 2005:16) 
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Onze corpora 

Historische corpora: 
 Brieven als Buit (17de / 18de eeuw) 
 Corpus Gysseling (13de eeuw) 
 Corpus Oudnederlands (ca. 500-1200) 
 Corpus Middelnederlands (in ontwikkeling)  
 
Hedendaagse corpora: 
 ANW-corpus (1970-2004) 
 Corpus Hedendaags Nederlands 
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Corpus Hedendaags Nederlands 
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http://chn.inl.nl 

http://chn.inl.nl/


Dataleveranciers: 
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Verrijking 

Wat corpora ons  vertellen ... 
PD 
(type=w-p, 
position=pron)  

NOU-C 
(number=pl)  

PD 
(type=pers|refl, 
person=1, 
number=pl, 
position=pron, 
case=acc|dat)  

VRB 
(finiteness=fin, 
mood=ind, 
tense=pres, 
number=pl) 
 

PUNC 

wat corpus wij vertellen … 

Metadata: 
Taalvariant:  NN 
Medium:      presentatie 
Datering:     12 oktober 2016 
Titel:        Wat corpora ons vertellen … 
Auteur:         Rob Tempelaars; Carole Tiberius 
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Taalkundig: 



Disclaimer 

o Authentieke taaldata 
o Resultaten afhankelijk van omvang en 

samenstelling van het corpus 
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Authentieke taaldata 
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Authentieke taaldata 
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na aanleiding van i.p.v.  naar aanleiding van 
al na gelang i.p.v.  al naar gelang  
na mijn idee i.p.v. naar mijn idee 

na mijn mening i.p.v. naar mijn mening 
na verhouding i.p.v. naar verhouding 

na verwachting i.p.v. naar verwachting 
 



Caracolesprobleem 

o ongebruikelijk woord: 
maar in een tekst over caracoles zal het veelvuldig 
voorkomen. 

 
 
 

o gebruikelijk woord: 
maar komt niet veel in geschreven teksten voor. 
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Bananenprobleem 

Kilgarriff 



Wat corpora ons vertellen … 

woordfrequentie    
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Wat is het frequentste zelfstandig 
naamwoord? 
Hele corpus: Toespraken/redes: 
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Wat corpora ons vertellen … 

 
puur / zuiver  
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puur … zuiver … 
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puur en zuiver … 
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pure chocolade 
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zuivere chocolade 
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Wat corpora ons vertellen … 

recent / recentelijk 
 

de recente verbouwing  
of  

de recentelijke verbouwing 
 

Wat is juist? 
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Onze Taal: 
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recent als bijvoeglijk naamwoord 
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31026 hits 



recentelijk als bijvoeglijk naamwoord 
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32 hits 



Wat corpora ons vertellen … 

 
 

door de tijd heen / doorheen de tijd 
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door de tijd heen |  doorheen de tijd 
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door de tijd heen 
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104 hits 



doorheen de tijd  
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46 hits 

45 hits 

1 hit 



Demo 

Corpus Hedendaags Nederlands, Brieven als Buit 
Duik zelf in onze corpora: lees liefdesbrieven van 
zeventiende-eeuwse zeelui in het corpus Brieven als 
Buit, of volg taaltrends in tijdschriften, kranten en 
boeken in het Corpus Hedendaags Nederlands. Hoe 
zoek je effectief, en wat voor interessants kun je 
vinden? 
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