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Inleiding 
 
Door de beslissingen van het Comité van Ministers om vanaf medio 2015 op jaarbasis 400.000 euro te 
bezuinigen op het instituut, liep de structurele basisfinanciering terug van 2.345.000 euro naar 
1.945.000 euro. De reorganisatie werd in goede banen geleid door overleg met de Taalunie en de 
Nederlandse en Vlaamse overheden en leidde tot een ingrijpende statutenwijziging van de Stichting 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) per 1 januari 2016. 
In het jaar 2016 werd de reorganisatie afgerond en het INL werd hervormd tot het Instituut voor de 
Nederlandse Taal (IvdNT), een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het 
Nederlands. 
Het IvdNT wil een centrale positie innemen in het hele Nederlandse taalgebied (o.a. Vlaanderen, 
Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en 
duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal. 
Het IvdNT streeft ernaar om het best gesorteerde en tegelijkertijd een zeer goed toegankelijk 
wetenschappelijk instituut te zijn op het gebied van de Nederlandse taal en de woordenschat. Het 
instituut ontwikkelt en levert data voor woordenboeken, (computationele) lexica, corpora en tools. De 
woordenboeken zijn online te raadplegen. Software en computerlinguïstische tools zijn open source 
beschikbaar.  
Het instituut speelt in op de nieuwe ontwikkelingen in de geesteswetenschappen, met name op het 
terrein van de digital humanities. Om deze rol te kunnen vervullen beheert en onderhoudt het IvdNT 
een digitale infrastructuur voor het Nederlands, met aandacht voor taalvariatie (terminologie, dialecten 
etc.). Zowel academische als niet-academische partijen kunnen gebruikmaken van deze infrastructuur. 
 
Het IvdNT zal zich met name toeleggen op het al dan niet in samenwerking met derden ontwikkelen 
en ontsluiten van concrete producten: corpora, woordenboeken van standaardtaal en dialecten, 
vertaalwoordenboeken, grammatica’s en taaladvieshandboeken etc. 
Het IvdNT is onder de koepel van de Taalunie gebracht, direct onder het Comité van Ministers, naast 
het Algemeen Secretariaat. Het toezicht op het bestuur van het instituut wordt verzekerd door een uit 
drie personen bestaande Raad van Toezicht (RvT) op een wijze zoals vastgesteld in de statuten. Er is 
tevens een Raad van Advies (RvA), die uit tien leden bestaat: zeven hoogleraren taalkunde (van wie de 
voorzitter de KNAW vertegenwoordigt, en de vicevoorzitter de KANTL), twee experts uit het 
culturele domein en één expert voor Suriname en de Antillen. De leden van de RvT en de RvA worden 
benoemd door het Comité van Ministers. Op deze wijze functioneert het Instituut voor de Nederlandse 
Taal als een zelfstandig instituut, maar toch in goed overleg met de Taalunie. De RvT die in 2016 de 
reorganisatie heeft afgerond, heeft afscheid genomen en op 5 december 2016 is een nieuwe RvT 
benoemd. Deze bestaat uit de volgende leden: de heer P. Rüpp (voorzitter), de heer J. Cerfontaine en 
mevrouw G. van der Vliet. Tevens werd in 2016 een vacature uitgeschreven voor de functie van 
wetenschappelijk directeur/bestuurder. De interim-directeur M. Everaert gaf aan dat zijn werk 
beëindigd was. De vacature resulteerde in de aanstelling van prof. dr. F. Steurs als nieuwe directeur. 
Zij startte haar werkzaamheden bij het instituut op 1 september 2016. 
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1. Algemeen Nederlands Woordenboek 
 
Taak en werkwijze  
Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) is een corpusgebaseerd, digitaal woordenboek dat het 
eigentijdse Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied zo uitgebreid 
mogelijk beschrijft. Deze beschrijving strekt zich uit over de hele algemene woordenschat en wordt 
aangevuld met actuele neologismen. In 2016 werd verder gewerkt aan de beschrijving van 
substantieven die behoren tot de kern van de Nederlandse woordenschat. Daarnaast zijn gangbare 
woorden van andere woordsoorten en tal van woorden met een beperkt profiel (d.w.z. met alleen 
informatie over grammaticale gegevens, de woordvorming, de uitspraak e.d.) bewerkt en deels ook 
online gezet. 
Verder is net als in het verslagjaar 2015 specifiek aandacht besteed aan woorden die vooral in 
Suriname en het Caribisch gebied voorkomen om gebruikers van het Groene Boekje, waarin deze 
woorden opgenomen zijn, ter wille te zijn. Deze categorieën zijn zo uniform mogelijk bewerkt, zodat 
de groeiende groep van ANW-gebruikers ze op die manier snel en gemakkelijk terug kan vinden, 
vooral bij het zoeken op het kenmerk Taalvariëteit. Een groot deel van deze woordenboekartikelen is 
inmiddels ook in de onlineversie van het ANW raadpleegbaar, samen met woorden uit vele andere 
domeinen van de samenleving.  
 
Redactie en databewerking  
Gebruikelijk is dat het ANW vier keer per jaar geüpdatet wordt, maar in verband met de outsourcing 
van systeembeheer hebben de updates in september en december geen doorgang gevonden. Wel 
werden updates in april en juni gerealiseerd.  
In april werden 2755 artikelen toegevoegd, t.w. 2349 artikelen met een minimaal profiel en 406 
volledig bewerkte artikelen, en in juni 3200 artikelen, t.w. 2950 artikelen met een minimaal profiel en 
250 volledig bewerkte artikelen. Dat brengt het totaal van in 2016 aan het ANW online toegevoegde 
artikelen op 5955 artikelen (5299 artikelen met een minimaal profiel en 656 volledig bewerkte 
artikelen). 
Na de update van juni 2016 bevatte het ANW 210.775 woorden die behandeld zijn in 54.248 
trefwoorden. De trefwoorden herbergen in totaal 38.753 betekenissen, 27.156 synoniemen, 208.640 
voorbeeldzinnen, 100.879 combinaties, 7576 vaste verbindingen en 282 spreekwoorden. Verder zijn 
4677 afbeeldingen, 649 filmpjes en 181 geluiden opgenomen. 
In de periode van juni tot en met december 2016 zijn nog eens 5435 artikelen met een beperkt profiel 
en 433 volledig bewerkte artikelen voor publicatie gereedgemaakt. Deze artikelen worden in 2017 
online gezet, zodra de outsourcing voltooid is. 
In 2016 werden in totaal 11.823 woordenboekartikelen geheel of gedeeltelijk bewerkt. 
 
Actieplan 
In het jaar 2016 boette het ANW als gevolg van langdurige ziekte van enige medewerkers en vooral 
als gevolg van de reorganisatie behoorlijk aan werkkracht in. Zo werd het contract van twee 
redacteuren niet verlengd en ging een drietal redacteuren  vooruitlopend op nieuwe, in het kader van 
het IvdNT te entameren projecten  deels voor die andere projecten werken. 
Het werk van de in 2015 ontslagen lexicologische medewerkers werd voor een deel van hun werktijd 
overgenomen door de dataproductiemedewerkers Marjolijn van Bennekom, Wil de Ruyter en Boukje 
Verheij, waarbij zij begeleid werden door projectleider Rob Tempelaars. 
Ondanks het verlies aan werkkracht is het aantal van 10.000 toe te voegen artikelen, dat in het 
Actieplan 2015 in het vooruitzicht werd gesteld, (met inbegrip van de bewerkte, maar nog niet 
gepubliceerde artikelen) ruimschoots gehaald. 
De voorbeeldzinnen van alle volledig bewerkte, nog te publiceren artikelen zijn inmiddels 
gecontroleerd. 
In 2016 werd speciaal aandacht besteed aan het uniformeren van reeds gepubliceerde en nog te 
publiceren woorden uit eenzelfde categorie, speciaal met het oog op de betekenisklassen (abstractum, 
zaaknaam, stofnaam e.d.) en de woordvorming. 
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Technische ondersteuning  
De redactionele werkzaamheden worden ondersteund door een computerlinguïst en een 
ontwikkelaar/programmeur.  
In het Actieplan 2015 werden de volgende activiteiten in het vooruitzicht gesteld: koppeling van het 
ANW aan de centrale data-infrastructuur, koppeling van het ANW en het Corpus Hedendaags 
Nederlands (CHN) en perfectionering van de INL-editor. Voorbereidende werkzaamheden zijn 
daarvoor in 2016 verricht of deels gerealiseerd, maar moeten in 2017 definitief hun beslag krijgen. 
De dataverzameling en -verwerking op het gebied van neologismen is inmiddels in een apart traject 
ondergebracht (Neoloog), waarbinnen medewerkers van verschillende afdelingen samenwerken. Het 
project beoogt automatisch kandidaat-neologismen voor opname in het ANW te selecteren, die 
vervolgens in een redactionele omgeving goed- of afgekeurd worden. Het systeem daarvoor is 
inmiddels volledig operationeel. 
 
Samenwerking  
Er is een samenwerkingsverband met de Fryske Akademy voor het nieuw op te zetten 
onlinewoordenboek Nederlands-Fries. De aangepaste ANW-editor is inmiddels naar tevredenheid 
opgeleverd en er zijn verdere afspraken over het gebruik van corpusmateriaal gemaakt. 
 
 
2. Neologismen 
 
Op het IvdNT wordt continu gewerkt aan het onderzoeken en beschrijven van nieuwe woorden, 
neologismen. Ieder jaar komen er duizenden neologismen bij; in 2016 bijvoorbeeld brexit, kijksluiter, 
nepnieuws en toetsenbordterrorist. Veel van die neologismen worden maar kort gebruikt en 
verdwijnen weer, maar sommige raken snel ingeburgerd en komen in woordenboeken terecht, 
bijvoorbeeld in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Ook in 2016 zijn er veel 
neologismen in het ANW opgenomen 
(http://anw.ivdnt.org/search?type=feature&tijd=neologisme&order=tijd). En ook dit jaar weer 
behandelden Rob Tempelaars en Vivien Waszink elke dinsdag op ivdnt.org een nieuw woord in de 
webrubriek Neologisme van de week (http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-
lexicografie/neologisme-van-de-week). Aan het eind van 2016 vatten we die neologismen 
traditiegetrouw nog eens samen in een jaaroverzicht (http://ivdnt.org/onderzoek-a-
onderwijs/webrubrieken/jaaroverzicht-in-neologismen).  
Verder werd er dit jaar, zoals hierboven al vermeld, een begin gemaakt met het opsporen van 
neologismen met behulp van Neoloog, een op het IvdNT nieuw ontworpen programma. Ook zullen 
neologismen regelmatig aan bod komen in de bijdragen van het IvdNT aan de taalrubriek van het 
Taalteam in het programma De Ochtend op NPO Radio 1, waar begin 2017 mee begonnen wordt. 
 
In 2017 zal een begin worden gemaakt met het onderzoeken en bewerken van neologismen in een 
apart neologismenproject. Omdat veel neologismen ‘eendagsvliegen’ zijn, vinden ze de weg naar het 
woordenboek niet, maar vaak is het toch interessant om ze vast te leggen en te beschrijven, 
bijvoorbeeld omdat veel neologismen morfologisch gezien in een bepaalde reeks passen en er patronen 
zichtbaar zijn: zo worden er zeer regelmatig nieuwe samenstellingen gevormd met het eerste lid lok- of 
sjoemel- en nieuwe afleidingen op -ing, vooral in benamingen voor nieuwe trends of rages. 
 

http://anw.ivdnt.org/search?type=feature&tijd=neologisme&order=tijd
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/webrubrieken/jaaroverzicht-in-neologismen
http://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/webrubrieken/jaaroverzicht-in-neologismen
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3. Historische woordenboeken 
 
Na de belangrijke update eind 2015 van de data van het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en 
het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) in de onlineapplicatie (http://gtb.ivdnt.org/) bleven 
de werkzaamheden aan de historische woordenboeken in 2016 relatief beperkt. Ten behoeve van de 
historische component binnen het GiGaNT-lexicon (waarover hierna meer) werden wel in de citaten 
van het Oudnederlands Woordenboek (ONW) en het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) 
alle woordvormen gemarkeerd van de lemmata waarbij die citaten het illustratiemateriaal vormen. Ook 
zijn er correcties doorgevoerd op de moderne lemmata die aan de ingangen van ONW, VMNW, MNW 
en WNT toegekend zijn. Deze correcties komen ten goede aan de onderlinge koppeling van de 
woordenboeken en aan het gebruik van de lexicondata in Nederlab. Tot slot kunnen we nog wijzen op 
de tweewekelijkse webrubriek Terug in de Taal, in april opgestart om de historische woordenboeken 
nog meer onder de aandacht te brengen. 
 
 
4. Terminologie 
 
Door de omvorming van het oude INL tot een breder Instituut voor de Nederlandse Taal maakt ook 
terminologie deel uit van het nieuwe takenpakket. De doelstelling op termijn is dat het IvdNT zich 
ontwikkelt tot een expertisecentrum voor terminologie voor het Nederlandse taalgebied. In dat kader 
vindt sinds 1 juli 2016 een gefaseerde overdracht plaats van voorzieningen, materialen en taken door 
de Nederlandse Taalunie in samenwerking met de veldvereniging voor terminologie NL-Term. 
 
Op verschillende manieren heeft in de tweede helft van 2016 het (infrastructureel) ondersteunen van 
terminologie zijn beslag gekregen. In het kader van terminologiebeleid is overleg gevoerd met 
instanties die het terminologiebeleid voor het Nederlands mee bepalen of beïnvloeden, zoals de 
veldvereniging voor terminologie NL-Term, het Nationaal ICT-Instituut in de Zorg (Nictiz) en de 
Termraad Academy. 
  
Vanuit het overgedragen Steunpunt Nederlandstalige Terminologie heeft het IvdNT de jaarlijkse 
terminologiedag van NL-Term (TiNT) mee georganiseerd. Het congres vond plaats op 18 november in 
Bilthoven en had als thema de terminologie in de gezondheidszorg. Mede met het oog op de 
zichtbaarheid en de netwerkfunctie was het IvdNT ook vertegenwoordigd op internationale 
bijeenkomsten, met name op het TranslatingEurope Forum van 27-28 oktober in Brussel en het achtste 
congres van de European Association for Terminology (EAFT) op 14-15 november in Luxemburg. 
 
Ter ondersteuning van het vakgebied is een aanvang gemaakt met het verzorgen van nieuwsbrieven 
waarvan in september de eerste is verstuurd. 
  
Wat de voorzieningen en materialen betreft, is in 2016 de overdracht gerealiseerd van Termtreffer, een 
webservice voor semi-automatische termextractie. Deze wordt nu door het IvdNT ter beschikking 
gesteld van gebruikers. De overdracht van tools zoals Termbeheerder, een beheersysteem voor 
terminologiecollecties, en het onderhoud en de aanpassing van de website NedTerm voor 
Nederlandstalige terminologiedocumentatie, zijn geïnitieerd maar worden pas in 2017 beoogd. 
 

http://gtb.ivdnt.org/
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5. Taalbank Nederlands 
 
De Taalbank Nederlands is een databank met daarin corpora en computationele lexica van zowel 
modern als historisch Nederlands verzameld. Doel is het materiaal samen te stellen en inzetbaar te 
maken voor onderzoek. Hieronder een stand van zaken (zie bijlage 4 voor een uitgebreid verslag). 
 
GiGaNT-HILEX: Historische lexiconcomponent  
GiGaNT (Groot Geïntegreerd Lexicon van de Nederlandse Taal) is een computationeel lexicon van de 
Nederlandse taal vanaf de zesde eeuw tot en met het heden. Werkzaamheden aan de historische 
lexiconcomponent (HILEX) zijn overwegend uitgevoerd in de context van het project Nederlab. 
Het lexicon wordt in modules gebouwd en gepubliceerd in de lexiconservice van het IvdNT. Vanaf 
februari 2016 is de lexiconservice een volwaardige dienst geworden in www.delpher.nl van de 
Koninklijke Bibliotheek. In de huidige lexiconservice zitten de modules gebaseerd op het 
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). De 
diverse modules zijn separaat opvraagbaar, maar ook geïntegreerd. 
Er is, afgezien van het uitvoeren van correcties op de modules MNW en WNT, voornamelijk werk 
uitgevoerd aan de modules gebouwd op basis van het Oudnederlands Woordenboek (ONW) en het 
Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW). 
Verder is ook gewerkt aan de omspelling van historische lemmata in een aparte database. Ook is er in 
het najaar van 2016 een begin gemaakt met het integreren van de lexiconmodule gebaseerd op het 
WNT in de moderne lexiconcomponent GiGaNT-MOLEX. 
 
GiGaNT-MOLEX: Moderne lexiconcomponent 
De moderne lexiconcomponent (MOLEX) van GiGaNT wordt continu geactualiseerd, zodat onder 
andere het project spelling (zie hoofdstuk 6) van nieuw lexicaal materiaal kan worden voorzien. Er is 
materiaal toegevoegd op basis van het project neologismen (zie hoofdstuk 2) en op grond van (CHN-
interne) corpusfrequentie. De logbestanden met informatie over zoekopdrachten in woordenlijst.org 
hebben ook aanleiding gegeven tot uitbreiding van GiGaNT-MOLEX. 
 
DiaMaNT 
DiaMaNT (Diachroon seMantisch lexicon van de Nederlandse Taal) is een project dat uitgevoerd 
wordt binnen CLARIAH (zie hoofdstuk 17). Het is gestart op 15 oktober 2015 en loopt tot en met 31 
december 2018. In het project zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een diachroon semantisch 
lexicon van het Nederlands. Dit project moet het ontwerp, de bouwwijze en een eerste versie 
opleveren van een diachroon semantisch lexicon. Het diachroon semantisch lexicon heeft als doel een 
hulpmiddel te bieden bij tekstontsluiting en bij het onderzoek naar begrippen door de eeuwen heen. 
Het lexicon zal relaties leggen tussen woordvormen en betekeniseenheden (concepten), en deze in de 
tijd plaatsen.  
Verder is er een bronnendatabase aangelegd, is er gewerkt aan het automatisch detecteren van 
synoniemendefinities uit het MNW en het WNT en is er onderzoek gedaan naar semantisch 
gerelateerde woorden en woordbetekenis. 
 
Modern corpusmateriaal: Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) 
Het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) is een verzameling van meer dan 800.000 teksten uit 
kranten, tijdschriften, journaaluitzendingen en juridisch materiaal. Hoewel er in 2016 geen release is 
geweest, is ook dit jaar binnenkomend materiaal verder verwerkt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt 
dat zowel het Nederlandse als het Vlaamse parlementaire materiaal door het IvdNT verwerkt kan 
worden. 
Er is overleg geweest met de vakgroep Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL) 
van de Universiteit Leuven om te komen tot een nadere samenwerking wat betreft corpusbouw. Mede 
naar aanleiding daarvan is er een begin gemaakt met werkzaamheden voor de conversie van Vlaams 
krantenmateriaal naar het formaat van het CHN. 

http://www.delpher.nl/
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Tot slot zijn er stappen ondernomen tot het realiseren van een structurele en systematische uitbreiding 
van het CHN met materiaal uit Suriname. 
Aan het corpuszoeksysteem BlackLab zijn, onder andere in de context van CLARIAH, diverse 
verbeteringen doorgevoerd waaronder bugfixes.  
 
Historisch corpusmateriaal 
Er is een nieuwe release van het Corpus Gysseling voorzien, waarin allerlei optimalisaties van de 
verrijking doorgevoerd moeten worden, die ook ten goede komen aan GiGaNT-HILEX (zie boven). 
Nu zijn er vooral correctiewerkzaamheden gedaan. 
 
Externe projecten: Nederlab 
Nederlab wil een gebruiksvriendelijke webinterface inrichten van waaruit onderzoekers losse, 
historische corpora als eenheid kunnen doorzoeken en analyseren. Het IvdNT werkt eraan mee om 
historisch lexicaal materiaal inzetbaar te maken voor zoeken in het historisch corpusmateriaal van 
Nederlab. Een substantieel deel van het werk aan de historische lexica (zie GiGaNT-HILEX) wordt in 
het kader van Nederlab uitgevoerd. Daarnaast heeft het IvdNT de taak op zich genomen een 
substantieel deel van het totale Nederlabcorpus af te ronden. Het werk zal worden uitgevoerd in 2017 
en begin 2018. In 2016 is de IvdNT-bijdrage aan het corpus afgestemd. Verder is er overeenstemming 
bereikt over de nog toe te voegen collecties; de acquisitie is gestart, een infrastructuur is ingericht en is 
extern personeel (Pieter Masereeuw) ingehuurd om aan corpusconversie te werken. 
 
 
6. Spelling 
 
Woordenlijst  
Het project Woordenlijst werd eind 2015 succesvol afgesloten met de oplevering van de data voor het 
Groene Boekje 2015 en de spelling-API (Application Programming Interface) van de Taalunie. In 
2016 werd in overleg met de Taalunie een vervolgtraject vastgelegd voor de driemaandelijkse updates 
van het onlinespellingbestand. Ten behoeve van deze updates werd in het eerste kwartaal van 2016 de 
werkomgeving geoptimaliseerd. Vanaf het tweede kwartaal werd telkens nieuw materiaal geselecteerd 
en voorzien van bijkomende features, vervolgens voorgelegd aan de Commissie Spelling, waarna de 
laatste opmerkingen werden verwerkt en het bestand werd klaargezet. Vanaf 2017 zal er elk kwartaal 
een update gebeuren volgens de beschreven procedure. Uiteraard horen bij deze updates de nodige 
datawerkzaamheden, inhoudelijke controles (automatisch en/of handmatig), werkzaamheden t.b.v. de 
export, finale nalezing op papier (pdf) enz. 
In 2016 waren er vijf vergaderingen van de Commissie Spelling: de relevante output hiervan werd in 
het spellingbestand verwerkt en toegepast.  
 
Keurmerk spelling  
Reguliere spellingwerkzaamheden waren:  
- twee keurmerkcontroles voor Van Dale van respectievelijk 750 trefwoorden (voor de Dikke Van 
Dale Online) en 1429 trefwoorden (voor de Dikke Van Dale Online, en voor Van Dale Groot 
woordenboek hedendaags Nederlands Online en versie 7.1); 
- twee keurmerkcontroles voor Gateway Woordenboeken, bestaande uit de afwerking van ruim 89.000 
voorbeeldzinnen (in samenwerking met een freelance medewerker van de Taalunie) en ruim 3500 
toevoegingen aan het Juridisch-Economisch Lexicon; 
- de afronding van drie keurmerkcontroles voor uitgeverij Boom, bestaande uit twee woordenlijsten 
van ruim 8300 trefwoorden en een hoofdstuk over spelling (153 bladzijden) in de nieuwe druk van 
Vraagbaak Nederlands.  
 
Spelspiek  
In het kader van Spelspiek zijn in 2016 ruim 154 vragen beantwoord. 
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7. TST-materialen 
 
Overdracht 
Vanaf 1 april 2016 is het beheer van de taal- en spraaktechnologische materialen (TST-materialen) van 
de voormalige TST-Centrale overgedragen aan het IvdNT. Voor deze overdracht is met de Taalunie 
een werkplan opgesteld.  
 
Data 
De data zijn bij ons aangeleverd op een aantal harddisks met in totaal 4 terabyte. In de interne 
infrastructuur zijn voorzieningen getroffen om deze grote hoeveelheid data op te nemen.  
 
Servicedesk  
De servicedesk richt zich voornamelijk op het beantwoorden van vragen en het afhandelen van 
aanvragen voor licenties. Voorafgaand aan de overdracht heeft Griet Depoorter van de Taalunie een 
aantal keer met medewerkers van het IvdNT de procedures besproken. Ook is een aantal 
standaardhandelingen gedocumenteerd. Op 20 april 2016 is het IvdNT gestart met de Servicedesk. 
Er zijn 135 bestellingen geplaatst voor niet-commercieel gebruik en dat betreft 156 producten. 
Daarnaast zijn er drie bestellingen geplaatst voor commercieel gebruik van twee producten. Hiervoor 
is een nettobedrag van 18.000 euro ontvangen. 
De servicedesk heeft 828 e-mails ontvangen. De meeste hiervan hadden betrekking op het plaatsen van 
bestellingen. 105 e-mails bevatten technische/inhoudelijke vragen. 
 
Website  
De website van de TST-Centrale (tst-centrale.org) is overgenomen door het IvdNT. Het bedrijf 
Welldotcom werd ingeschakeld om een aanpassing te maken aan de winkelcomponent van die 
website. Daarnaast moest een aantal aanpassingen gemaakt worden aan de interface van de website. 
 
Klantenbeheer 
Klantenbeheer werd bij de Taalunie gedaan met Exact eSynergy. Dit product was echter te duur voor 
de beperkte inzet die bij het IvdNT was voorzien. Daarom is de inhoud van de database van eSynergy 
overgedragen aan het IvdNT. Om die data te kunnen raadplegen is een interface ontwikkeld 
gebruikmakend van de standaard ontsluitingstechniek die intern is ontwikkeld bij het IvdNT (Lexit). 
 
Producten 
Er is een update van Lassy (4.0) in de catalogus geplaatst. 
Er is in december een bespreking geweest met de makers van BasiScript over de overdracht aan het 
IvdNT. Die zal begin 2017 plaatsvinden. 
 
 
8. Taalportaal 
 
Het Taalportaal is een website waarop de grammatica van het Nederlands, Fries en Afrikaans voor een 
wetenschappelijk publiek toegankelijk is gemaakt. Het project is inmiddels officieel afgerond maar er 
blijft structureel werk aan verricht worden. Het project wordt nu geleid door een zogenaamde 
‘governance’, bestaande uit Ton van der Wouden (Meertens Instituut), Hans van de Velde (Fryske 
Akademy) en Frank Landsbergen (IvdNT). 
 
In het voorjaar van 2016 is de site geüpdatet, en uitgebreid met een groot aantal Afrikaanse topics. 
Tevens zijn de topics over de Nederlandse syntaxis voorzien van een bibliografie. Daarnaast is er 
gedurende het jaar klein onderhoud gepleegd aan de redactieomgeving, de site en de back-end van de 
applicatie. De governance-groep is in augustus bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken. 
Voorzien is dat er de komende jaren nog structureel materiaal aan de site zal worden toegevoegd. 

http://tst-centrale.org/nl/
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Eind 2016 werd bekend dat het Duitse GRAMMIS-project zal gaan werken aan een koppeling tussen 
de GRAMMIS- en de Taalportaalsite.  
 
In maart 2016 is er in Nederlandse Taalkunde een overzichtsartikel over het Taalportaalproject 
gepubliceerd. 
 
 
9. Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) 
 
In 2016 is het Instituut voor de Nederlandse Taal officieel projectpartner en kernteamlid geworden van 
het project ‘eANS 3. Naar een actualisering en uitbreiding van de (gedigitaliseerde) 2e editie van de 
Algemene Nederlandse Spraakkunst’. Het IvdNT zal werkpakket 4 ‘Ergonomische revisie en digitale 
omgeving’ op zich nemen. Dit komt neer op de volgende taken: (1) conversie van de huidige e-ANS 
naar Taalportaal-xml, (2) ontwikkeling van een redactieomgeving voor auteurs, en (3) het opzetten en 
bijhouden van de nieuwe webapplicatie. In het najaar van 2016 zijn de afspraken hierover 
geformaliseerd. 
 
In het najaar van 2016 is het IvdNT samen met Peter-Arno Coppen (Radboud Universiteit) begonnen 
met de conversie van de huidige e-ANS en de ontwikkeling van de redactieomgeving. De conversie, 
naar Taalportaal-xml, is nu voor driekwart afgerond. Deze omgeving wordt nu gebruikt door enkele 
auteurs. 
 
 
10. Nederlands in Cijfers 
 
Nederlands in Cijfers is een pilotproject dat beoogt de huidige toestand van het Nederlands (op de 
gebieden lexicon, morfologie, syntaxis) in kaart te brengen. Doel in 2016 was om te zien of en zo ja op 
welke manier dit idee uitgewerkt kon worden naar een concreet product. Dit betekende onderzoek naar 
o.a. het bouwen van een webcrawler voor het ophalen van webteksten, het automatisch parseren van 
het materiaal en kijken welk soort informatie interessant zou kunnen zijn om te tonen. Dit onderzoek 
loopt nog steeds. 
 
 
11. Vertaalwoordenschat 
 
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor de overdracht van de vertaalwoordenschat van de 
Taalunie aan het Instituut voor de Nederlandse Taal. 
 
In de afgelopen decennia zijn, onder meer in opdracht van de Commissie Lexicologische 
Vertaalvoorzieningen (CLVV, 1993-2003) verschillende tweetalige bestanden ontwikkeld waaruit 
vertaalwoordenboeken van en naar het Nederlands kunnen worden afgeleid. Het betrof talenparen die 
op de commerciële markt niet spontaan aan bod kwamen. In de meeste gevallen beschikt de Taalunie 
over het volledige auteursrecht op deze bestanden en zijn met diverse uitgevers afspraken gemaakt 
over de papieren publicatie ervan. In enkele gevallen deelt de Taalunie het auteursrecht met andere 
partijen of beschikt ze enkel over een uitgavelicentie. Enkele talenparen zijn nu opnieuw niet meer in 
druk omdat uitgevers er geen commerciële mogelijkheden meer in zien. Daardoor zijn deze bestanden 
niet meer beschikbaar voor gebruikers en worden vertalingen tussen diverse talenparen niet meer 
ondersteund.  
 
De Taalunie behoudt haar eigen (gedeelde) auteursrechten en uitgavelicenties, maar draagt de 
bestanden zelf over aan het IvdNT om ze te beheren, binnen zijn eigen mogelijkheden bij te werken en 
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binnen de grenzen van de vigerende auteursrechten en uitgavelicenties te gebruiken en publiek ter 
beschikking te stellen via een eigen online (vertaal)woordenschatplatform.  
 
De overdracht gaat per 1 januari 2017 in. 
 
 
12. Wetenschapscommunicatie 
 
Wetenschapscommunicatie is het communiceren over wetenschap voor diverse doelgroepen, vaak 
vanuit een populairwetenschappelijk perspectief en gericht op een groter publiek. Het doen van 
populairwetenschappelijk onderzoek en de rapportage of beschrijving ervan is met de overgang van 
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) naar het Instituut voor de Nederlandse Taal (IvdNT) 
een grotere rol gaan spelen. Ook dit jaar publiceerden we in populairwetenschappelijke tijdschriften 
(bijvoorbeeld in Ons Erfdeel) en werkten we mee aan onderzoeken of artikelen van onlineplatforms of 
tijdschriften (bijvoorbeeld Quest, Vice etc.). Ook werden al voorbereidingen getroffen voor het 
schrijven van de opvolger van de populaire boeken Waar komt pindakaas vandaan? en Waar komt 
hagelslag vandaan?: het derde deel in de reeks zal in oktober 2017 verschijnen. Ook het begeleiden 
van scholieren en studenten bij het maken van profielwerkstukken, scripties en andere onderzoeken 
valt onder wetenschapscommunicatie, net als het verzorgen van optredens op de radio (bijvoorbeeld in 
De Taalstaat) en tv en het doen van interviews voor kranten, tijdschriften en blogs. Ook houden 
medewerkers van het IvdNT regelmatig populairwetenschappelijke lezingen, vaak over neologismen, 
spelling, taalverandering, jongerentaal etc., bijvoorbeeld op taalcongressen, maar ook in het 
(middelbaar) onderwijs. 
 
 
13. Externe communicatie 
 
De belangrijkste verandering in de externe communicatie van 2016 is de naamswijziging van het 
instituut en de lancering van de nieuwe huisstijl. Als gevolg daarvan is de website vernieuwd en is er 
veel nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. De officiële opening van het instituut vond plaats tijdens de 
Week van het Nederlands in Nederland (open huis) en Vlaanderen (academische zitting). Verder trad 
het instituut op als sponsor van o.a. de TABUdag en het Drongofestival (zie bijlage 5 voor een 
uitgebreid rapport). 
 
Website 
De website is het gezicht van het instituut naar buiten en daarmee het belangrijkste 
communicatiemiddel. Bijna alle communicatie-uitingen zijn erop gericht om bezoekers naar de 
website te trekken. In oktober 2016 is de vernieuwde website ivdnt.org gelanceerd met een 
eenvoudigere, duidelijkere structuur en vormgegeven in de nieuwe huisstijl van het Instituut voor de 
Nederlandse Taal. Aandachttrekkers zijn de webrubrieken Neologisme van de week, Woordbaak en de 
in 2016 nieuw opgestarte rubriek Terug in de taal over historische woorden. De rubrieken zijn flink 
veel meer bekeken dan vorig jaar, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de vernieuwde website 
waarbij de rubrieken er beter uit springen op de homepage. In de loop van 2016 zijn er twee 
webrubrieken opgenomen in twee verschillende taalnieuwsbrieven: Neologisme van de week in 
Taalpost (Onze Taal) en Woordbaak/Terug in de taal in de Taalunienieuwsbrief (rubriek Woordblik).  
 
Nieuwsbrief 
De externe nieuwsbrief is om geïnteresseerden te blijven binden aan en te informeren over het 
instituut. In 2016 zijn er 4 nieuwsbrieven verschenen, 1 mailing over de presentatie van het 
vernieuwde instituut en 3 mailings over Weg met dat woord! In oktober 2016 zijn we overgestapt naar 
de nieuwsbriefsoftware MailChimp. Het abonneebestand van de nieuwsbrief is met de verhuizing naar 
MailChimp grondig opgeschoond en snel gegroeid. De verkiezing Weg met dat woord!, de directe 
bereikbaarheid van het aanmeldformulier op de homepage en betere zichtbaarheid op de rest van de 

http://www.ivdnt.org/
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website hebben daaraan bijgedragen. De cijfers voor het aantal opens en clicks zijn hoog in 
vergelijking met andere non-profitorganisaties (gemiddeld 44% opens en 17,5% CTO volgens de 
Nationale E-mail Benchmark van 2016). Dat laat zien dat lezers geïnteresseerd zijn, zich betrokken 
voelen en optimaal kennis nemen van de inhoud.  
 
Sociale media 
Sinds 2010 heeft het instituut een Twitteraccount. Via Twitter worden links naar de website en 
taalweetjes/taalnieuws gedeeld, en contacten met volgers en partnerorganisaties onderhouden. Het 
aantal volgers groeit gestaag met ongeveer 500 per jaar.  
Omdat de meeste bezoekers via Facebook op de website van Weg met dat woord! terechtkomen is er 
in 2016 een speciale Facebookpagina voor de verkiezing gelanceerd: 
https://www.facebook.com/wegmetdatwoord/. De pagina heeft inmiddels bijna 1000 likes. De pagina 
blijft in de lucht zodat door het jaar heen de aandacht beter vastgehouden kan worden voor de 
verkiezing en daarmee ook voor het instituut. 
 
Persberichten 
In 2016 zijn er vier persberichten gestuurd, waarvan drie over de verkiezing Weg met dat woord! 
Mede daarom is besloten het contract met de persberichtensoftware Smart.pr niet te verlengen. Voor 
2017 moet naar een andere oplossing gezocht worden voor het versturen van persberichten. 
 
Verkiezing Weg met dat woord! 
In 2016 organiseerden we de verkiezing voor de vierde keer en het heeft inmiddels een flinke 
bekendheid opgebouwd. Vanaf het begin was er enorm veel persaandacht; De Wereld Draait Door 
heeft er voor de vierde keer een item van gemaakt een week voor de start van de verkiezing. Tijdens 
deze editie zijn er ruim 8.000 woorden ingestuurd (5.000 in 2015), en in de tweede ronde zijn er circa 
22.000 stemmen uitgebracht (25.000 in 2015). In de communicatierapporten van 2014 en 2015 zijn 
berekeningen gemaakt van de mediawaarde (waarde van een artikel als het een advertentie was) van 
de verkiezing op basis van de Nederlandse pers: € 374.764,72 in 2015, en € 142.319,47 in 2014. 
Nieuw dit jaar was de Facebookpagina en de spelregels voor de samenstelling van de top 10 werd iets 
aangepast ten opzichte van de voorgaande jaren. Tot twee keer toe werd #wegmetdatwoord trending 
topic in Nederland op Twitter. 
Ieder jaar ontstaat weer de discussie of we geen aparte verkiezing voor Vlaanderen en Nederland 
moeten organiseren. In 2016 werden er opvallend veel woorden vanuit Vlaanderen ingestuurd tijdens 
de nominatieronde: de verhouding Vlaanderen-Nederland was ongeveer gelijk. In de stemronde liep de 
aandacht uit Vlaanderen weer terug naar 1/3. In de jubileumeditie van 2017 wordt deze kwestie 
opnieuw bekeken. 
 
 
14. European Network of e-Lexicography (COST IS1305) 
 
Het IvdNT speelt een belangrijke rol in het European Network of e-Lexicography (ENeL): Martin 
Everaert is voorzitter; Tanneke Schoonheim, Bob Boelhouwer en Carole Tiberius maken deel uit van 
de stuurgroep en de meeste taalkundigen/lexicografen, computerlinguïsten en 
programmeurs/ontwikkelaars zijn lid van één van de vier werkgroepen. Ook is het instituut 
aangewezen als grant holder van dit netwerk, wat betekent dat het verantwoordelijk is voor de 
coӧrdinatie van het netwerk en de verdeling van het budget.  
 
Op 31 maart en 1 april 2016 waren er bijeenkomsten van de stuurgroep, het managementcomité en alle 
werkgroepen in Barcelona. Namens het IvdNT waren hier aanwezig Martin Everaert, Bob 
Boelhouwer, Katrien Depuydt, Jesse de Does, Dirk Kinable, Tanneke Schoonheim en Carole Tiberius.  
 
Op 5 en 6 april vond in Skopje een workshop plaats over meerwoordsuitdrukkingen, die in 
samenwerking met het PARSEME-netwerk (COST IC1207) was georganiseerd. Doel van deze 

https://www.facebook.com/wegmetdatwoord/
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speciale workshop was om de problematiek van meerwoordsuitdrukkingen te bespreken vanuit een 
lexicografisch en computationeel perspectief. Namens het IvdNT waren Carole Tiberius en Lut 
Colman aanwezig. Lut Colman verzorgde een keynote. 
 
Van 17 tot 20 mei vond in Ljubljana een trainingsschool van werkgroep 3 plaats over ‘Tools and 
methods for creating innovative e-dictionaries’. Hierbij was Carole Tiberius als trainer betrokken.  
 
Op 15 juni en 22 december waren er Skypebijeenkomsten van de stuurgroep.  
 
Op 16 en 17 september 2016 waren er bijeenkomsten van de stuurgroep, het managementcomité en 
van werkgroep 3 in Brno. Namens het IvdNT waren hier aanwezig Martin Everaert, Frieda Steurs, 
Bob Boelhouwer en Carole Tiberius.  
 
Van 17 tot en met 19 november vond er een expert workshop van werkgroep 2 plaats in Berlijn over 
‘Toward Best Practice Guidelines for Encoding Legacy Dictionaries’. Katrien Depuydt en Jesse de 
Does waren hierbij aanwezig. 
 
In het kader van de zogeheten Short Term Scientific Missions ontving het Instituut voor de 
Nederlandse Taal in september 2016 Ursula Schultze van de Universiteit van Trier. Zij heeft een 
studie gedaan van de kenmerken van gedigitaliseerde woordenboeken ten behoeve van het Europese 
woordenboekenportaal. 
 
 
15. European Infrastructure for Lexicography (ELEXIS) 
 
ELEXIS is een Europese H2020-aanvraag met als doel een duurzame infrastructuur voor e-
lexicografie te creëren.  
Initiatieven (zoals Open Research Data Pilot) die open access van overheidsgefinancierde projecten 
promoten en de toename van (open) data op het web (Wikipedia, Wiktionary enz.) hebben geleid tot 
nieuwe trends binnen de lexicografie, in het bijzonder de overgang naar e-lexicografie. Deze nieuwe 
trend wordt nog niet ondersteund door een infrastructuur die het mogelijk maakt de kwalitatief 
hoogwaardige semantische informatie van woordenboeken op grote schaal te koppelen, delen, 
verspreiden en op te slaan. 
Het betreft een aanvraag in twee fasen. Fase 1 is succesvol afgerond, en het consortium is uitgenodigd 
om een voorstel voor de tweede fase in te dienen. De einddatum voor fase 2 is 31 maart 2017. 
 
 
16. European Language Resources Coordination Initiative (ELRC) 
 
Het Instituut voor de Nederlandse Taal is betrokken bij het ELRC-initiatief dat als doel heeft publieke 
tekstuele data beschikbaar te krijgen ten behoeve van de Connecting Europe Facility Automatic 
Translation (CEF.AT). 
Het doel van ELRC is om op grote schaal taaldata te verzamelen die gebruikt kunnen worden voor het 
ontwikkelen van automatische vertaalsystemen voor publieke diensten in alle EU-lidstaten, 
Noorwegen en IJsland, zodat er beter tegemoetgekomen kan worden aan de dagelijkse behoeften van 
publieke diensten in heel Europa. ELRC is een unieke inspanning voor het collecteren van data uit de 
publieke sector en beoogt de CEF.AT te voorzien van taal- en vertaaldata (monolinguale en bilinguale 
data) die relevant zijn voor de dagelijkse behoeften van de Europese nationale overheden. Dit alles is 
van groot belang om taalbarrières in Europa te slechten en de nationale talen, in dit geval de 
Nederlandse taal, te behouden in de digitale informatiemaatschappij. 
 
Om de publieke sector te informeren over het ELRC-initiatief is een workshop gehouden op dinsdag 
19 april 2016, in Den Haag. Deze workshop werd georganiseerd door Jan Odijk (UU) en Carole 
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Tiberius in opdracht van de European Language Resource Coordination (ELRC). Tijdens de workshop 
is nader uitgelegd wat voor data nodig en gewenst zijn, waarom die data zo nodig zijn voor de 
ontwikkeling van automatische vertaalsystemen van hoge kwaliteit, wat CEF.AT de publieke sector te 
bieden heeft, en hoe de publieke sector zelf kan bijdragen. Namens het instituut waren Martin 
Everaert, Katrien Depuydt en Carole Tiberius aanwezig. 
 
 
17. CLARIAH 
 
In 2015 ging het NWO-project CLARIAH van start: Common Lab Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities. Tot en met 2018 zal het Instituut voor de Nederlandse Taal, meestal als trekker, een 
groot aantal taken uitvoeren in twee werkpakketten: WP2 “Infrastructure” en WP3 “Linguistics”. 
Daarbij speelt de doorzoekbaarheid van taalkundig materiaal een prominente rol. In verband met 
noodzakelijke reorganisatie, het overhalen van de materialen van de TST-Centrale en de activiteiten 
rondom outsourcing, moesten de CLARIAH-werkzaamheden in 2016 op een laag pitje worden gezet. 
Wel werden in de tweede helft van het jaar de noodzakelijke, uitgebreide plannen opgesteld. 
Aansluitend werd een gedetailleerde planning opgesteld voor de jaren 2017 en 2018, zodat in 2017 de 
werkzaamheden volop kunnen starten. 
 
 
18. CLARIN ERIC 
 
De Taalunie en het Instituut voor de Nederlandse Taal hebben besloten om het IvdNT, een 
gecertificeerd CLARIN Centre type B, in te zetten als het CLARIN-centrum ten behoeve van 
Vlaanderen. In samenhang daarmee werd besloten de IvdNT-systeemarchitect vanaf de zomer in te 
zetten als Nationaal Coördinator CLARIN namens de Taalunie ten behoeve van Vlaanderen. Dit 
leidde onder meer tot de voordracht van Liesbeth Augustinus, Universiteit Leuven, als kandidaat voor 
de Steven Krauwer Award for CLARIN Young Scientists. Zij won de prijs, die in oktober werd 
uitgereikt tijdens de jaarlijkse CLARIN-conferentie in Aix-en-Provence. Eén van de 
systeemontwikkelaars nam plaats in de CLARIN Federated Search Taskforce. 
 
 
19. Systeemarchitectuur 
 
In 2016 werden de nieuwe, nauw met elkaar samenhangende functies systeemarchitect en 
systeemontwikkelaar ingevuld. Een volwaardige invulling daarvan werd belemmerd door dezelfde 
redenen die leidden tot vertragingen bij CLARIAH. Net als CLARIAH zal dit een positieve wending 
nemen in 2017. 
 
 
20. Outsourcing 
 
Sinds jaar en dag heeft het Instituut voor de Nederlandse Taal de IT vrijwel geheel in eigen beheer. In 
2015 was een begin gemaakt met een verkenning van een eventuele outsourcing van de IT-
infrastructuur en het systeembeheer. De wensen werden neergelegd in een programma van eisen. In 
2016 werden de verkenningen voortgezet. Daarbij stonden vier overwegingen voorop. Ten eerste de 
financiën. De toenemende hoeveelheid data en applicaties leidt en zal leiden tot gestaag stijgende 
kosten. Er werd gezocht naar potentiele partners die het IvdNT nu en in de toekomst kunnen helpen bij 
het in toom houden daarvan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de cloud. Een tweede 
overweging betrof de kwaliteit en inzetbaarheid van beheerders. Het IvdNT werkt met een relatief 
kleine beheertak. Het is niet realistisch om daarvan op alle terreinen hetzelfde kennisniveau te 
verwachten dat aanwezig is bij grote beheerorganisaties. De kleinschaligheid brengt tevens met zich 
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mee dat personele piekbelasting moeilijk op te vangen is. De derde overweging betrof de 
wetenschappelijke werkwijze van het instituut. Die houdt in dat materiaal op veel verschillende 
manieren geraadpleegd en bewerkt moet kunnen worden. De gebruikte applicaties, intern of extern 
ontwikkeld, zijn wetenschappelijk maatwerk. De laatste overweging was de absolute noodzaak van 
een uiterst betrouwbare back-up. 
 
Samen met het IT Shared Service Center (ISSC) van de Universiteit Leiden werd bestudeerd of het 
ISSC het serverbeheer van het IvdNT op zich zou kunnen nemen. Het antwoord was nee, omdat het 
ISSC een wezenlijk andere corebusiness heeft. Kort voor de zomer werd voor dit deel van de IT 
besloten tot het verstrekken van een opdracht van (vooralsnog) één jaar aan Proserve, een 
beheerorganisatie in Rotterdam (periode 1 januari-31 december 2017). Ook een eventuele outsourcing 
van de werkplekautomatisering werd bestudeerd, maar een besluit hieromtrent zal pas in 2017 worden 
genomen. Na de zomervakantie werd samen met Proserve gestart met het migreren van de servers naar 
het nieuwe datacentrum, een activiteit die begin 2017 zal worden afgerond. Tijdens de migratie 
worden belangrijke en noodzakelijke upgrades doorgevoerd van besturingssystemen en middleware. 
Tegelijkertijd wordt de serverinstallatie maximaal geautomatiseerd. 
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Bijlage 1: Raad van Toezicht en Raad van Advies 
 
Raad van Toezicht 
Tot 1 december 2016: 
Jan Franssen, voorzitter 
Philip De Heer 
Axel Buysse 
 
Per 1 december 2016:  
Paul Rüpp, voorzitter  
Gertine van der Vliet  
Jan Cerfontaine 
 
Raad van Advies 
Antal van den Bosch (voorzitter) 
Willy Vandeweghe (vicevoorzitter) 
Dirk Geeraerts 
Veronique Hoste 
Reinhild Vandekerckhove 
Jack Hoeksema 
Paula Fikkert 
Jan Jaap Knol 
Wim Vanseveren 
Gert Oostindie
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Bijlage 2: Medewerkers 
 
Prof. dr. Martin Everaert - directeur/bestuurder (tot 31 augustus 2016) 
Prof. dr. Frieda Steurs - directeur/bestuurder (vanaf 1 september 2016) 
 
Dr. Anna Aalstein – onderzoeker/taalkundige  
Dr. Jan Theo Bakker – systeemarchitect 
Petra Belt – administrateur 
Marjolijn van Bennekom – dataproductiemedewerker 
Dr. Bob Boelhouwer – computerlinguïst 
Lic. Lut Colman – onderzoeker/taalkundige  
Lic. Katrien Depuydt – onderzoeker/taalkundige 
Dr. Jesse de Does – computerlinguïst 
Drs. Quin van Dijk – onderzoeker/taalkundige (tot 28 juni 2016) 
Laura van Eerten MA – coördinator externe communicatie  
Drs. Mathieu Fannee – programmeur/ontwikkelaar 
Lic. Dirk Geirnaert – onderzoeker/taalkundige 
Bart Hoogeveen – programmeur/ontwikkelaar 
Dr. Dirk Kinable – onderzoeker/taalkundige 
Drs. Marco van der Laan – systeemontwikkelaar/programmeur 
Dr. Frank Landsbergen – computerlinguïst 
Drs. Jan Niestadt – systeemontwikkelaar/programmeur 
Wil de Ruyter – dataproductiemedewerker  
Dr. Tanneke Schoonheim – onderzoeker/taalkundige 
Rob van Strien – programmeur/ontwikkelaar 
Dr. Josefien Sweep – onderzoeker/taalkundige (tot 1 juli 2016) 
Paulette Tacx – managementassistent 
Drs. Rob Tempelaars – onderzoeker/taalkundige 
Dr. Carole Tiberius – computerlinguïst 
Lic. Katrien Van pellicom – projectleider Spelling  
Drs. Boukje Verheij – dataproductiemedewerker 
Drs. Vivien Waszink – onderzoeker/taalkundige  
Karin van Weerlee – managementassistent 
Dr. Hans Westgeest – onderzoeker/taalkundige 
 
Vrijwilligers 
Prof. dr. Arend Quak – Oudnederlands 
Mr. Karling Rottschäfer – Oudnederlands 
Arjen Figee – ANW 
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Bijlage 3: Publicaties, lezingen etc. 
 
Publicaties 
 
Bob Boelhouwer 
Bob Boelhouwer: Dictionary Portals, een hoofdstuk in Bob Boelhouwer, Hindrik Sijens en Anne 
Dykstra: Routledge Handbook of Lexicology. 
 
Lut Colman 
Lut Colman: Sustainable lexicography: where to go from here with the ANW (Algemeen Nederlands 
Woordenboek, an online general language dictionary of contemporary Dutch)? In: International 
Journal of Lexicography 29 (2), p. 139-155 (2016). 
 
Laura van Eerten 
Bijdrage Welk boek mee in de koffer? In: Onze Taal 85, 7/8, p. 21. 
 
Laura van Eerten: Ergerwoorden. In: Taalvoutjes, 25 nov 2016; https://www.taalvoutjes.nl/column-
ergerwoorden. 
 
Dirk Kinable 
Dirk Kinable: Dictionary Use and Historical Text Research. A Fourteenth-Century Middle Dutch Play 
of Winter and Summer as a Test-Case ("een abel spel vanden winter ende vanden somer"); 
http://www.elexicography.eu/wp-content/uploads/2016/03/Kinable_Dictionary-Use-and-Historical-
Text-Research.pdf. 
 
Frank Landsbergen 
Frank Landsbergen: Dat is wel echt een dingetje. In: Ronny Boogaart, Saskia Lensink & Alex 
Reuneker (red.). Aries netwerk. Een constructicon, 132-134 (2016). 
 
Ton van der Wouden and others (o.a. Frank Landsbergen en Carole Tiberius): Het Taalportaal: Een 
nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans). In: 
Nederlandse Taalkunde 21, 1 2016, 157-168 (2016). 
 
Frieda Steurs 
Frieda Steurs: SCATE: Smart Computer-Aided Translation Environment - what about terminology in the 
translation process? In: Edition, 16 (2), 21-24 (2016). 
 
Frieda Steurs: Taal is Business. Taal, de turbo naar economisch succes! Schiedam: Scriptum (2016). 
 
Frieda Steurs, Sauberer, G.: Terminology and Technical Documentation Management: Safety and Security 
for Industry and Engineering Environments. EuroAsiaSPI Conference. Graz, Oostenrijk, 14-16 september 
2016. 
 
Vandeghinste, V., Vanallemeersch, T., Augustinus, L., Pelemans, J., Heymans, G., van der Lek-Ciudin, I., 
Tezcan, A., Degraen, D., Van den Bergh, J., Macken, L., Lefever, E., Moens, M., Wambacq, P., Steurs, F., 
Coninx, K., Van Eynde, F. (2016). SCATE - Smart Computer-Aided Translation Environment. In: Baltic 
Journal of Modern Computing. Special Issue. (ISSN 2255-8950): vol. 4 (2). Annual conference of the 
European Association for Machine Translation - EAMT 2016. Riga, Letland, 30 mei-1 juni 2016, 382 
(2016). 
 
Frieda Steurs, van der Lek-Ciudin, I., Vanallemeersch, T.: How translators work in real-life: SCATE 
observations. Translating for Europe Forum. Brussel, België, 27-28 oktober 2016. 
 

https://www.taalvoutjes.nl/column-ergerwoorden
https://www.taalvoutjes.nl/column-ergerwoorden
http://www.elexicography.eu/wp-content/uploads/2016/03/Kinable_Dictionary-Use-and-Historical-Text-Research.pdf
http://www.elexicography.eu/wp-content/uploads/2016/03/Kinable_Dictionary-Use-and-Historical-Text-Research.pdf
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Id-Youss, L., Daniëls, H. (sup.), Steurs, F. (cosup.), Kockaert, H. (cosup.) (2016). Concept System 
Construction: a Step toward better legal Communication., 467 pp. (2016). 
 
Rob Tempelaars 
Berthold van Maris, m.m.v. Rob Tempelaars: Briesende paarden, dravende paarden. Wat 
woordcombinaties onthullen over woordbetekenissen. In: Onze Taal 85, 5, 14-17 (2016). 
 
Vivien Waszink 
Vivien Waszink, Carwashrokken, poepvrije wc-borstels en integritis, Nieuwe woorden van 2015. In: 
Neerlandia 1, februari 2016.  
 
Vivien Waszink, Kraamkost, tabletbochels en lelijke groente, Hoe zien nieuwe woorden eruit en wie 
gebruikt ze? In: Ons Erfdeel 3, september 2016. 
 
Vivien Waszink, Content uitrollen, pdf’s bakken en feedback over de schutting gooien, Kantoortaal, 
bedrijfsjargon en businesslingo. In: Ad Rem, september 2016. 
 
Vivien Waszink, OMG! Vette patta’s van me bff! #yolo. Jongeren en hun eigen taal. In: Neerlandia 3, 
september 2016. 
 
Vivien Waszink, Hoe x is dat! In: Ronny Boogaart, Saskia Lensink & Alex Reuneker (red.). Aries 
netwerk. Een constructicon. 
 
 
Lezingen, presentaties en onderwijs 
 
Bob Boelhouwer 
 
Presentaties 
COST Meeting Barcelona: 31 maart/1 april 2016 
Presentation of the results of the Survey on Online Dictionaries, Dictionary Portals and their Users 
(Carole Tiberius & Bob Boelhouwer) 
 
Added value of Dictionary Portals (Bob Boelhouwer, Hindrik Sijens, Anne Dykstra) 
 
Lut Colman 
 
Lezingen 
PARSEME/ENeL workshop on MWE e-lexicons, 5-6 april 2016 
 
Lezing: ‘MWEs from a lexicographical perspective - a global view’ 
 
‘Construction of MWE lexicographical resources. Presentation of frameworks and standards used in 
Lexicography. Some demos of how lexicographers work’. Universiteit van Ljubljana, Slovenië 
 
‘MWE dictionaries and more: practical session’ (samen met Polona Gantar). Universiteit van 
Ljubljana, Slovenië 
 
Katrien Depuydt 
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Lezingen en presentaties 
Diachronic Semantic Lexicon of Dutch, poster, pitch (Katrien Depuydt) + demonstratie (Jesse de 
Does) voor Digital Humanities 2016, in Krakau, 12-15 juli 2016.  
 
Naar een diachroon semantisch lexicon van het Nederlands, Katrien Depuydt. Lezing gehouden op de 
bijeenkomst: Informatiesessie CLARIAH Call for Research Pilots en Lezing Katrien Depuydt (INT) in 
Utrecht, 22 september 2016. 
 
Naar een diachroon semantisch lexicon van het Nederlands, presentatie door Katrien Depuydt en demo 
door Jesse de Does, op de open dag van het Instituut voor de Nederlandse Taal, 12 oktober 2016. 
 
Naar een diachroon semantisch lexicon van het Nederlands, presentatie door Katrien Depuydt en demo 
door Jesse de Does, voor de adviesraadsleden van het IvdNT, 2 december 2016. 
 
Dirk Geirnaert  
 
Lezingen en presentaties 
‘Brugse vernieuwing van oude fabels: de emblematische fabelcollectie van Eduard de Dene’. Lezing 
gehouden op het jaarlijkse congres van de rederijkerskamer ‘De Fonteine’, Gent, 22 mei 2016. 
 
‘Innovation Through Collaboration: De Warachtighe Fabulen der Dieren (Bruges, 1567)’. Lezing 
gehouden op het jaarlijke congres van de Sixteenth Century Society, Brugge, 19 augustus 2016. 
 
Presentatie over de historische woordenboeken van het IvdNT. Presentatie gehouden bij het bezoek 
van een Surinaamse delegatie aan het IvdNT, Leiden, 19 september 2016. 
 
Expositie rond de bronnen van de historische woordenboeken, in combinatie met een demonstratie van 
de online woordenboekenapplicatie. Gehouden op de open dag van het IvdNT, 12 oktober 2016. 
 
Dirk Kinable 
 
Presentaties 
‘Dictionary Use and Historical Text Research’. Lezing op de WG1-bijeenkomst van het European 
Network of e-Lexicography in Barcelona, Spanje, 31 maart-1 april 2016. 
 
‘Historische woordenboeken op het IvdNT: wetenschap in alfabetische vorm?’ Presentatie op de open 
dag van het IvdNT, 12 oktober 2016. 
 
Jan Niestadt 
 
‘Blacklab: six years of searching’, poster en demonstratie op de CLARIN Annual Conference, Aix-en-
Provence, 26-28 oktober 2016. 
 
Frieda Steurs 
 
Lezingen en onderwijs 
Language policy and planning: the issues of creating language for special purposes versus domain loss. 
Politics of Translation: Representations and power. Doha, Qatar, 28-29 maart 2016. 
 
Colleges over juridisch vertalen, vertalen van de terminologie van het hoger onderwijs, medische 
terminologie, vertalen van toeristische teksten en de impact van meertaligheid op het bedrijfsleven. 
Universiteit van Zagreb (Kroatië) bij de Leerstoel Nederlands voor docenten van Zagreb en Belgrado. 7-11 
september 2016. 
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The Translator in a New Era: Towards Collaborative Translation and New Tools. TETRA Conference. 
Bologna, Italië, 30 september 2016. 
 
Terminology Training: a new approach in the Low Countries. EAFT Summit. Luxemburg, 14-15 
november 2016. 
 
Carole Tiberius 
 
Lezingen 
Presentation of the results of the Survey on Online Dictionaries, Dictionary Portals and their Users 
(samen met Bob Boelhouwer): COST-bijeenkomst Barcelona 31 maart-1 april 2016. 
 
Presentatie/lezing over ‘het Algemeen Nederlands Woordenboek als innovatief e-woordenboek’ en 
‘datamodellering voor lexicografie’: COST Training School 17-20 mei 2016. 
 
Lezing ‘Wat corpora ons vertellen …’ (samen met Rob Tempelaars): open dag IvdNT, 12 oktober 
2016. 
 
ELRC-bijeenkomst (mede-organisator), lezing ‘Wat voor data zijn nodig?’ en report ‘ELRC 
Workshop Report for the Netherlands’ (http://lr-coordination.eu/sites/default/files/Netherlands/ELRC-
Workshop-Report_NL_2016-05-24.pdf) (samen met Jan Odijk), Den Haag, 19 april 2016. 
 
Rob Tempelaars 
 
Lezingen, presentaties en gastcolleges 
Presentatie over ANW t.b.v. commissie Suriname, 14 september 2016. 
 
Presentatie over corpora (samen met Carole Tiberius). Open dag IvdNT, 12 oktober 2016. 
 
Presentatie over corpora en het ANW. Presentatie voor eerstejaarsstudenten Nederlands uit Leiden. 
 
Presentatie over het ANW voor twee leden van de Raad van Advies (Jan Jaap Knol en Wim van 
Severen), 2 december 2016. 
 
Presentatie over corpora en het ANW. Presentie voor studenten taalwetenschap uit Groningen. 
 
Vivien Waszink 
 
Lezingen en onderwijs 
BA-college Woord en Betekenis, Universiteit Leiden, 14 april 2016: ANW: Definities en 
semagrammen; 21 april 2016: Neologismen 
 
KNAW-lezing in de lezingenreeks De ideale stad, Hiphop en de stad; Amsterdam, 15 juni 2016: 
https://vimeo.com/173091558 
 
Lezing, ‘break-out-sessie’ op ROC TOP Start Event; Amsterdam; 15 september 2016: Taal vroeger, 
nu en straks: de toekomst van taal 
 
Lezing open dag IvdNT; Leiden, 12 oktober 2016; Yurigate, sjoemelstaal en krokodel, Nieuwe 
woorden zijn er altijd (deze lezing hield ik ook, in iets aangepaste vorm, nog twee keer voor studenten 
van de Universiteit Groningen en de Universiteit Leiden). 
 
 

http://www.elexicography.eu/wp-content/uploads/2016/07/Annex6_ENeL_WG1-3_Survey-DictionaryUse-publ.pdf
http://lr-coordination.eu/sites/default/files/Netherlands/ELRC-Workshop-Report_NL_2016-05-24.pdf
http://lr-coordination.eu/sites/default/files/Netherlands/ELRC-Workshop-Report_NL_2016-05-24.pdf
https://vimeo.com/173091558
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Congressen en workshops 
 
Katrien Depuydt en Jesse de Does 
 
ABBYY-workshop tijdens Demystifying Digitisation: a hands-on Master Class in text digitisation 
(DARIAH-BE & DHuF (Digital Humanities Flanders)). Antwerpen, 29 september 2016. 
 
Workshop over lexical data modeling bijgewoond. COST-ENeL van ENeL-DARIAH-PARTHENOS. 
Berlijn, 17-19 november 2016. 
 
Begeleiding STSM van Ursula Schulze (University of Trier, Duitsland) in september 2016. 
 
Dirk Kinable 
 
Achtste congres bijgewoond van de European Association for Terminology (EAFT). Luxemburg, 14-
15 november 2016. 
 
Marco van der Laan 
 
Minisymposium Taalunie/DAC (Department of Arts and Culture (DAC) of South Africa) over 
mogelijke vormen samenwerking TSTC/HLT (human language technology). Johannesburg, Zuid-
Afrika, 26 mei 2016. 
 
Carole Tiberius 
 
COST-bijeenkomst Barcelona 31 maart-1 april 2016 
COST-workshop Skopje 5-6 april 2016 
ScotLex Symposium, Edinburgh, 8 april 2016 
COST-bijeenkomst Brno 16-17 september 2016 
ELRC-bijeenkomst Den Haag 19 april 2016  
2nd ELRC Conference Brussel 26 oktober 2016 
 
 
Publiciteit 
 
Laura van Eerten 
 
Interview Parool over Weg met dat woord! in de rubriek ‘Aldus’ (29 november 2016) 
 
NPO Radio 2, interview over het woord hagelslag (18 mei 2016) 
 
Groot op 5, Radio 5, optreden over Weg met dat woord! (30 november 2016) 
 
Radio Veronica, optreden over Weg met dat woord! (30 november 2016) 
 
NPO Radio 1, optreden over Weg met dat woord! (1 december 2016) 
 
100% NL, optreden over Weg met dat woord! (1 december 2016) 
 
RTV Noord, optreden over Weg met dat woord! (1 december 2016) 
 
NPO Radio 1, optreden over Weg met dat woord! (8 december 2016) 
 

http://be.dariah.eu/
http://dighum.uantwerpen.be/dighum/wog/
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NOS Journaal, radio & tv, optreden over Weg met dat woord! (8 december 2016) 
 
 
Tanneke Schoonheim 
 
Radio 538, interview over het Franse dakje in de Nederlandse spelling (12 april 2016) 
 
Trouw, interview over het Franse dakje in de Nederlandse spelling (12 april 2016) 
 
 
Frieda Steurs 
 
De Taalstaat, NPO Radio 1 over het nieuwe IvdNT en de nieuwe directeur (28 augustus 2016) 
De Ochtend, Radio 1 België, optreden over Weg met dat woord! (8 december 2016) 
De Taalstaat, NPO Radio 1 Voorstelling van het Taalteam (31 december 2016) 
 
Rob Tempelaars 
 
Frank Beijen, ‘Zacht gezegd. Waarom we steeds nieuwe termen voor taboeonderwerpen verzinnen’. 
In: Quest 144 (februari 2016), 84-85. [Interview met Rob Tempelaars over het vermijden van 
taboewoorden.] 
 
Live interview voor radio FunX over het nut van vloeken en schelden (3 maart 2016),  
 
Interview met Maartje Heiblom over spelling (25 maart 2016). Filmpje ten behoeve van Het Klokhuis. 
 
Interview met Niels Jager (22 april 2016), stagiair bij het tijdschrift Quest, over Quest Test Nederland 
en de scheldwoordentest van Quest en het INL. Resultaten daarvan in zijn afstudeerscriptie. 
 
Vivien Waszink 
 
NPO Radio 2: interview over het boek De Nieuwe woorden van 2015 (2 januari 2016) en een 
interview over emoticons (31 januari 2016) 
 
BNR Nieuwsradio: interview over nieuwe woorden (9 maart 2016) 
 
FunX: interview over mensen die zich aan taal ergeren (6 april 2016) 
 
De Taalstand, Sportzomer, NPO Radio 1, optreden over het woord snitchen; 14 juni 2016 
 
Van de straat of van de Jeugd? 24 september 2016; interview in Algemeen Dagblad over jongerentaal 
 
Taalstaat, NPO Radio 1, 17 september 2016, optreden in de rubriek Digitaalstaat, over de taal in 
vlogs, naar aanleiding van de hoodvloggers in Zaandam; http://www.npo.nl/de-taalstaat/17-09-
2016/RBX_KN_4190254/RBX_KN_5151152. 
 
Week van het Nederlands, 8-15 oktober 2016: filmpjes over de etymologie van woorden; 
http://weekvanhetnederlands.org/. 
 
Hautekiet, Radio 1 België, 24 november 2016 én 1 december 2016: optreden over Weg met dat 
Woord!-verkiezing; http://radio1.be/welk-woord-zouden-we-definitief-moeten-verbannen-stem-nu. 
 
Coen en Sander Show, Radio 538 Nederland, 24 november 2016 én 1 december 2016: optreden over  

http://www.npo.nl/de-taalstaat/17-09-2016/RBX_KN_4190254/RBX_KN_5151152
http://www.npo.nl/de-taalstaat/17-09-2016/RBX_KN_4190254/RBX_KN_5151152
http://weekvanhetnederlands.org/
http://radio1.be/welk-woord-zouden-we-definitief-moeten-verbannen-stem-nu
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Weg met dat Woord!-verkiezing: https://www.538.nl/coen-en-sander-show/welk-woord-verbannen-
we-dit-jaar-uit-de-nederlandse-taal en https://www.538.nl/coen-en-sander-show/deze-woorden-zijn-
genomineerd-voor-weg-met-dat-woord-verkiezing. 
 
RTVNH, Radio Noord-Holland Nederland, 29 november 2016: optreden over Weg met dat Woord!-
verkiezing. 
 
EditieNL, televisie RTL4 Nederland, 30 november 2016: optreden over Weg met dat Woord!-
verkiezing: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/het-lelijkste-woord-van-2016. 
 
RTL Live, televisie RTL4 Nederland, 30 november 2016: optreden over Weg met dat Woord!-
verkiezing: http://www.rtllive.nl/item/9924/welke_woorden_willen_we_niet_meer_horen. 
 
Ekdom in de ochtend, NPO Radio 2, 1 december 2016: optreden over Weg met dat Woord!-
verkiezing: primeur: bekendmaken van de top 10: 
http://www.nporadio2.nl/ekdomindeochtend/nieuws/13431/weg-met-dat-woord-shortlist. 
 
Joost = Wakker, Radio Slam FM Nederland, 1 december 2016: optreden over Weg met dat Woord!-
verkiezing. 
 
Hemmen, BNR Nieuwsradio Nederland, 1 december 2016: optreden over Weg met dat Woord!-
verkiezing: https://www.bnr.nl/radio/roelof-hemmen/10314692/1-december-sven-ratzke-de-tomaat-en-
olijfolie. 
 
Campusradio, radio Nederland, 2 december 2016: optreden over Weg met dat Woord!-verkiezing. 
 
Wekker Wakker, NPO Radio 5, 6 december 2016: optreden over Weg met dat Woord!-verkiezing in de 
rubriek de Taalwijzer. 
 
Ekdom in de ochtend, Radio 2 Nederland, 8 december 2016: optreden over Weg met dat Woord!-
verkiezing; bekendmaken winnaar. 
 
 
Diversen 
 
Lut Colman 
Jurylid het Groot Voorburgs Dictee op 9 november 2016. 
 
Jurylid het Groot Leiderdorps Dictee op 17 november 2016. 
 
Dirk Kinable 
Coördinator Steunpunt Nederlandstalige Terminologie 
 
Vivien Waszink 
Voorzitter ondernemingsraad IvdNT 
 
Redactielid tijdschrift Neerlandia 
 
Jurylid van de Lage Landen Lijst, samen met Frits Spits en Jan Hautekiet: uitgebreide programma’s op 
Radio 1 België en Radio 5 Nederland 
 
 

https://www.538.nl/coen-en-sander-show/welk-woord-verbannen-we-dit-jaar-uit-de-nederlandse-taal
https://www.538.nl/coen-en-sander-show/welk-woord-verbannen-we-dit-jaar-uit-de-nederlandse-taal
https://www.538.nl/coen-en-sander-show/deze-woorden-zijn-genomineerd-voor-weg-met-dat-woord-verkiezing
https://www.538.nl/coen-en-sander-show/deze-woorden-zijn-genomineerd-voor-weg-met-dat-woord-verkiezing
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/het-lelijkste-woord-van-2016
http://www.rtllive.nl/item/9924/welke_woorden_willen_we_niet_meer_horen
http://www.nporadio2.nl/ekdomindeochtend/nieuws/13431/weg-met-dat-woord-shortlist
https://www.bnr.nl/radio/roelof-hemmen/10314692/1-december-sven-ratzke-de-tomaat-en-olijfolie
https://www.bnr.nl/radio/roelof-hemmen/10314692/1-december-sven-ratzke-de-tomaat-en-olijfolie
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Bijlage 4: Verslag Taalbank Nederlands 
 
De Taalbank Nederlands omvat corpora en computationele lexica van zowel modern als historisch 
Nederlands. Doel is het materiaal samen te stellen en inzetbaar te maken voor onderzoek in de vorm 
van diverse producten die in principes van verrijking en structuur op elkaar aansluiten, maar 
bovendien in toenemende mate inhoudelijk aan elkaar gekoppeld zijn. Hieronder een stand van zaken. 
 
I Lexica 
 
I.1 GiGaNT 
 
GiGaNT-HILEX: Historische lexiconcomponent  
Werkzaamheden aan de historische lexiconcomponent zijn overwegend uitgevoerd in de context van 
het project Nederlab, lexicontrack. 
Het lexicon wordt in modules gebouwd en gepubliceerd in de lexiconservice van het IvdNT. Vanaf 
februari 2016 is de lexiconservice een volwaardige dienst geworden in www.delpher.nl van de 
Koninklijke Bibliotheek. In de huidige lexiconservice zitten de modules gebaseerd op het 
Middelnederlandsch Woordenboek en het Woordenboek der Nederlandsche Taal. De diverse modules 
zijn separaat opvraagbaar, maar ook geïntegreerd. 
Er is, afgezien van het uitvoeren van correcties op de modules MNW en WNT, voornamelijk werk 
uitgevoerd aan de modules gebouwd op basis van het Oudnederlands Woordenboek (ONW) en het 
Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW). 
 
Lexiconmodule gebaseerd op ONW 
Het citatenmateriaal, waarin reeds tijdens het ONW-online-project automatisch markeringen van 
voorkomens van het trefwoord aangebracht waren, is geladen in de attestatietool en op dit punt door 
de dataproductiemedewerkers gecorrigeerd. Het resultaat is omgezet en in eerste versie geïntegreerd in 
de GiGaNT-HILEX-database. 
 
Lexiconmodule gebaseerd op het VMNW en het Corpus Gysseling 
Woordenboek en lexicon 

- Met behulp van het gelemmatiseerde Corpus Gysseling is het citatenmateriaal in de 
attestatietool geladen, waarmee de gemarkeerde kandidaat-attestaties van het trefwoord door 
de dataproductiemedewerkers nagekeken en gecorrigeerd zijn.  

- De koppeling van VMNW met MNW en WNT is scriptgewijs gelegd en door Dirk Geirnaert 
handmatig in Lex’it gecontroleerd. 

- Daarmee is een afronding van de GiGaNT-lexiconcomponent wat betreft het VMNW dichtbij. 
Aandachtspunten betreffen diverse correcties op punten waar de lemmatisering van het corpus 
achterloopt bij de stand van het woordenboek. 

 
Integratie omspeldatabase online historische woordenboeken 
De omspelling van de historische lemmata van de online woordenboeken worden bijgehouden in een 
aparte database. Om de synchronisatie tussen de werkzaamheden aan de lemmata van GiGaNT-
HILEX en deze database te realiseren, is de database in GiGaNT-HILEX geïncorporeerd. 
 
Integratie WNT-module met GiGaNT-MOLEX 
Er is in het najaar van 2016 gestart met fase 1 van de integratie van de lexiconmodule gebaseerd op het 
WNT met de moderne lexiconcomponent GiGaNT-MOLEX (zie hierna). Deze werkzaamheden 
bestaan uit het automatisch koppelen en handmatig controleren in een daartoe gebouwde 
werkomgeving van lemmata. 
 
 
 

http://www.delpher.nl/
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GiGaNT-MOLEX: Moderne lexiconcomponent 
De moderne lexiconcomponent wordt continu geactualiseerd, zodat onder andere het project spelling 
(zie aldaar) van nieuw lexicaal materiaal kan worden voorzien. Er is materiaal toegevoegd op basis 
van het project neologismen (zie aldaar) en op grond van (CHN-interne) corpusfrequentie. De logfiles 
van woordenlijst.org hebben ook aanleiding gegeven tot uitbreiding van GiGaNT-MOLEX. 
 
I.2 DiaMaNT 
In dit project, dat uitgevoerd wordt binnen CLARIAH en dat gestart is op 15 oktober 2015 en zal 
lopen tot en met 31 december 2018, zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een Diachroon 
semantisch lexicon van het Nederlands (DiaMaNT). Dit project moet het ontwerp en de bouwwijze en 
een eerste versie opleveren van een diachroon semantisch lexicon. Het diachroon semantisch lexicon 
heeft als doel een hulpmiddel te bieden bij tekstontsluiting en bij het onderzoek naar begrippen door 
de eeuwen heen. Het lexicon zal relaties leggen tussen woordvormen en betekeniseenheden 
(concepten), en deze in de tijd plaatsen. De bedoeling van het diachrone semantische lexicon is om 
diachrone onomasiologie, d.i. de veranderende uitdrukking/verbalisatie van een concept, en 
semasiologie, d.i. de verschuiving van betekenis(nuance) van woorden in de tijd, systematisch vast te 
leggen op een zodanige wijze dat de informatie voor mens en computer bruikbaar is. 
Enerzijds dient de onomasiologische component de zoekmogelijkheden, omdat gerelateerde 
historische concepten kunnen worden toegevoegd aan een zoekvraag (slager → beenhouwer, 
beenhakker, vleeshouwer; boer → landman). Anderzijds draagt de semasiologische component (het in 
kaart brengen van betekenisverandering) bij aan de toegankelijkheid van historische tekst door de 
gebruiker erop te attenderen dat woorden in een bepaalde historische context een geheel andere 
betekenis kunnen hebben; zo is de oudste betekenis van appel ‘vrucht in het algemeen’ (dus ook peer, 
pruim etc.). Het lexicon vormt een laag op GiGaNT-HILEX, en heeft dus als belangrijkste bron de 
historische woordenboeken van het IvdNT. 
 
Inrichting van een bronnendatabase 
Deze bronnendatabase integreert vocabulaire van de historische woordenboeken, GiGaNT-MOLEX en 
uit externe projecten (zie volgende punt) in een postgres database zodat makkelijk kruisverbanden te 
leggen zijn. 
 
Keuze van een uitgangsdataset op basis van de historische woordenboeken en use cases uit lopende 
projecten 
Basisverzameling: lemmata uit WNT en MNW met 20 of meer citaten (dus niet lemmata met 20 
citaten uit gecombineerd WNT en MNW). Hiervan uitgaande is volgens een strakke procedure 
materiaal geselecteerd uit de volgende bronnen: zoals Cornetto, HISCO (historische beroepenlijst), 
frequente zoektermen uit Delpher etc. 
 
Extractie van synoniemdefinities uit MNW en WNT 
Met een patroongebaseerde methode zijn synoniemdefinities (WNT) en modern-synoniemdefinities 
(MNW) gedetecteerd. 

− MNW: 147110 kandidaten. Naar schatting minstens 80% correct. 
− WNT: 184429 kandidaten. Naar schatting 85% correct. 

Diverse selecties zijn nagekeken. In 2017 zullen substantiële sets geverifieerd worden opgeleverd. 
 
Experimenten met distributionele acquisitie van semantisch gerelateerde woorden en word sense 
disambiguation van homografen 

- Acquisitiegerelateerde termen. Op basis van voornamelijk het DBNL-corpus zijn word 
embeddings gemaakt met word2vec. Deze zijn gebruikt om binnen definities de meest met het 
trefwoord verwante woorden te halen. Op deze manier vindt men inderdaad een aantal 
synoniemen die bij voorgaande methode gemist worden, maar er is veel ruis. Dat is een gevolg 
van het type verwantschap dat met word2vec gevonden wordt. 
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- Word sense disambiguation. Dataset: WNT nominale homografen met minstens 50 citaten per 
entry. (Nu: 219 lemmata, 38000 citaten.) Diverse methoden leveren accuratesse tussen 77% 
(“tweede orde Lesk”) en 82,5% (doc2vec similariteit). De bedoeling van deze en dergelijke 
experimenten is niet zozeer een operationeel WSD-systeem voor historisch Nederlands te 
ontwikkelen als wel te onderzoeken en tot een goed similariteitsbegrip op definities en citaten 
te komen. 

 
Initieel ontwerp van een rdf-datamodel, integratie met externe data en experimenten met een 
prototype-applicatie 
Mede met het oog op demonstraties is een op de triple store apache Jena gebaseerde applicatie 
ontwikkeld waar diverse visualisaties van automatisch aangebrachte koppelingen binnen het 
DiaMaNT -vocabulaire en koppelingen met overige lexicale data als Open Dutch Wordnet, Cornetto 
en DBPedia in geïmplementeerd zijn. 
 
II Corpora 
 
Modern corpusmateriaal: Corpus Hedendaags Nederlands 
 
Data 
Hoewel er geen release is geweest, is ook dit jaar binnenkomend materiaal verder verwerkt. 
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt dat zowel het Nederlandse als het Vlaamse parlementaire 
materiaal door het IvdNT verwerkt kan worden. 
Er is overleg geweest met de groep van Dirk Geeraerts (QLVL) om te komen tot een nadere 
samenwerking m.b.t. corpusbouw. Mede naar aanleiding daarvan is een begin gemaakt met 
werkzaamheden voor de conversie van Vlaams krantenmateriaal naar het formaat van het CHN. 
Tot slot zijn naar aanleiding van het door de NTU georganiseerde werkbezoek van een delegatie van 
mogelijke dataproviders stappen ondernomen tot het realiseren van een structurele en systematische 
uitbreiding van het CHN met materiaal uit Suriname. 
 
Corpusworkflow 
De corpusworkflow heeft een technische update gehad en de automatische corpusverwerking van data 
die via de ftp-server binnenkomen is verder aangevuld met ontdubbeling, taalkundige verrijking, 
opslag van metadata en teksten in een database en indexering. De workflow kan worden gekoppeld 
met Neoloog.  
 
BlackLab/BlackLab-server 
Aan de zoekapplicatie zijn, o.a. in de context van CLARIAH, diverse verbeteringen uitgevoerd, 
waaronder: 

- talrijke bugfixes en performanceverbeteringen; 
- betere organisatie: BlackLab en BlackLab-server in een repository; uitgebreide refactoring en 

meer modulaire opbouw; 
- export van corpus uit index; 
- toevoegingen aan API: functionaliteit om over documenten te itereren. 

 
Historisch corpusmateriaal 
 
Corpus Gysseling 
Er is een nieuwe release van het Corpus Gysseling voorzien, waarin allerlei optimalisaties van de 
verrijking doorgevoerd moeten worden, die ook ten goede komen aan GiGaNT-HILEX (zie boven). 
Een eerste grote taak was het corrigeren van de clitische combinaties. Een gebrek in de relationele 
database waar het verrijkt corpus in is opgeslagen is dat de volgorde van delen van clitische 
combinaties (thooft = het(1) + hoofd(2)) hierin niet was opgeslagen. Door middel van een 
automatische markering van de meest waarschijnlijke volgorde en een handmatige correctieklus door 
de dataproductiemedewerkers in Lex’it, is dit mankement hersteld. 
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III Externe projecten 
 
Nederlab 
Datatrack lexica 
Het doel is om historisch lexicaal materiaal inzetbaar te maken voor zoeken in het historisch 
corpusmateriaal van Nederlab. Een substantieel deel van het werk aan de historische lexica (zie 
GiGaNT-HILEX) wordt in het kader van Nederlab uitgevoerd. 
 
Datatrack corpora 
Het IvdNT heeft de taak op zich genomen een substantieel deel van het totale Nederlabcorpus af te 
ronden. Het werk zal worden uitgevoerd in 2017 en begin 2018. In 2016 is de IvdNT-bijdrage aan het 
corpus afgestemd. Het datamodel van metadata en corpuscodering is geanalyseerd zodat het werk 
opgestart kan worden. Voorts is overeenstemming bereikt over de nog toe te voegen collecties; de 
acquisitie is gestart, een infrastructuur is ingericht en er is extern personeel (Pieter Masereeuw) 
ingehuurd om aan corpusconversie te werken. 
 
Management 
Katrien Depuydt is lid van de corpuscommissie die verantwoordelijk is voor de selectie van 
corpusmateriaal voor Nederlab en maakt deel uit van de stuurgroep. 
 
IV Dienstverlening 
 
Afgezien van het beantwoorden van diverse vragen door gebruikers zijn diverse producten ter 
beschikking gesteld. 
 
Uitlevering taalbankproducten aan externen 
INL MPACT NE lexicon Nederlands 
Gerrit Bloothooft (Universiteit Utrecht) 
INL Historische Woordenlijst 
Claartje Rasterhoff (project CREATE, Universiteit van Amsterdam) 
Gertjan Filarski, Rik Hoekstra (Huygens ING) 
Corpus Middelnederlands 
Mike Kestemont (Universiteit Antwerpen) 
Nicoline van der Sijs (Meertensinstituut, Radbouduniversiteit Nijmegen) 
Brieven als Buit gouden standaard 
Nicoline van der Sijs (Meertensinstituut, Radbouduniversiteit Nijmegen) 
 
Nieuwe gebruikers INT lexicon service (GiGaNT) 
Vyaceslav Tykonov (DANS/IISG), Joris van Zundert (Huygens ING), Henk Laloli (Centraal Bureau 
voor de Statistiek)
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Bijlage 5: Rapport Externe Communicatie 
 
1. Website 

De website is het gezicht van het instituut naar buiten en daarmee het belangrijkste 
communicatiemiddel. Bijna alle communicatie-uitingen zijn erop gericht om bezoekers naar de 
website te trekken. In oktober 2016 is de vernieuwde website ivdnt.org gelanceerd met een 
eenvoudigere, duidelijkere structuur en vormgegeven in de nieuwe huisstijl van het Instituut voor de 
Nederlandse Taal. 
 
Indicatoren 
Algemeen   2015 2016 
Totaal aantal paginaweergaven   327.590 411.554 
Totaal aantal sessies   141.402 187.373 
Bezoeken uit Nederland   100.217 129.900 
Bezoeken uit België   24.552 35.347 
Gemiddelde tijd op pagina   00.01.41 00.01.52 
 
 
Paginaweergaven rubrieken 2015 2016 
Neologismen (neo v/d week + neo v/d week 
archief + neologismen algemeen)* 

56.063 86.208 

Neologisme van de week 47.498 75.624 
Index/home 52.423 61.831 
Woordbaak** 29.038 59.384 
Historische woordenboeken (algemeen + ONW, 
VNMW, MNW, WNT, WFT) 

25.365 24.438 

Nieuws 15.169 17.450 
Terug in de taal  9.322 
Jaaroverzicht in neologismen 3.740 4.910 
Taalmaterialen 5.943 3.887 
Spelling & het Groene Boekje 671 3.736 
Gelegenheidswoordenboekjes 5.102 3.371 
Etymologie 2.799 3.005 
Taalvragen 3.892 2.944 
ANW 2.813 1.771 
Contact/medewerkers 2.046 1.341 
* Populairste rubriek: Neologisme van de week 
** Top 3: ‘Zijn pappa en mamma wel correct?’, ’ Wat is een hipster?’, ‘Waar komt het woord ‘hort’ 

vandaan?’ 
 

http://www.ivdnt.org/
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Bronnen/verwijzingen 

 
• Nieuw in 2016: 3,5% van de verwijzingen afkomstig van Taalpost (onzetaal.m12.mailplus.nl) en 

1,2% van de Taalunienieuwsbrief (nederlandsetaal.m10.mailplus.nl)  
 
 
Opvallende bezoekersaantallen 

 
• 14 april: publicatie Woordbaak over arretjescake 
• 12 mei: neologisme affluenza in het nieuws i.v.m. uitspraak Ethan Couch 
• 12/13 oktober: opening Instituut voor de Nederlandse Taal 
• 24 november t/m 8 december: verkiezing Weg met dat woord! 

 
Conclusies 
De website heeft in 2016 meer bezoekers getrokken dan het voorgaande jaar. 69% van alle bezoeken is 
afkomstig uit Nederland (71% in 2015) en 19% uit België (17% in 2015). 
 
Aandachttrekkers zijn de webrubrieken Neologisme van de week, Woordbaak en de in 2016 nieuw 
opgestarte rubriek Terug in de taal over historische woorden. De rubrieken zijn flink veel meer 
bekeken dan vorig jaar, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de vernieuwde website waarbij de 
rubrieken er beter uit springen op de homepage. 
 
Opvallend is de enorme toename in bezoekersaantallen voor het artikel Spelling & het Groene Boekje. 
De oorzaak is niet duidelijk; er was in 2016 geen directe aanleiding zoals het verschijnen van een 
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nieuwe editie. Het artikel staat wel hoog in de rankings van Google voor de zoekopdracht “Groene 
Boekje”. 
 
Bijna de helft van de bezoekers vindt de website via Google en 17,5% gaat direct naar ivdnt.org. 
Ongeveer 6% van de bezoekers komt binnen via de GTB-woordenboekapplicatie en 6% via de ANW-
woordenboekapplicatie: twee stabiele bronnen voor traffic naar de website. Ongeveer 3% van de 
bezoekers vindt de website via wegmetdatwoord.org.  
 
In de loop van 2016 zijn er twee vaste rubrieken van het Instituut voor de Nederlandse Taal 
opgenomen in twee verschillende taalnieuwsbrieven: Neologisme van de week in Taalpost (Onze Taal) 
en Woordbaak/Terug in de taal in de Taalunienieuwsbrief (rubriek Woordblik). Het effect is duidelijk 
te zien: 3,5% van de verwijzingen naar de website is afkomstig van Taalpost en 1,2% van de 
Taalunienieuwsbrief. 
 
2. Website ‘Weg met dat woord!’ 
Voor de verkiezing Weg met dat woord! is sinds 2015 een aparte (onepage)website in gebruik die het 
grote aantal bezoekers aankan. De website is eenvoudig, toegespitst op mobiel gebruik en heeft 
verschillende doorverwijzingen naar webrubrieken op ivdnt.org. De vormgeving is in 2016 aangepast 
conform de nieuwe huisstijl van het instituut.  
 
Indicatoren 
Algemeen    2015 2016 
Totaal aantal paginaweergaven    103.173 112.341 
Bezoeken uit Nederland    53.749 44.087 
Bezoeken uit België    7.691 21.999 
 
 
Bronnen/verwijzingen & apparaten 
 

 
 
 

http://www.ivdnt.org/
http://www.wegmetdatwoord.org/
http://www.ivdnt.org/
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WMDW-website 24 november - 8 december 

 
1. Start eerste ronde op 24 november: 9.063  
2. Start tweede ronde op 1 december: 19.720  
3. Uitslag op 8 december: 2.964  

 
 
IVDNT-website zelfde periode 

 
1. 24 november: 2.101  
2. 1 december: 2.553 
3. 8 december: 1.531 

 
Conclusies 
De verkiezingswebsite trok meer bezoekers dan in 2015; de verkiezing wordt met het jaar bekender. 
De doorverwijzing naar verschillende webrubrieken op ivdnt.org werkte goed: tijdens de verkiezing 
steeg het gemiddelde aantal bezoekers op de website van het instituut van een paar honderd naar 
duizenden bezoekers per dag. 
 
51% van de bezoekers bezocht wegmetdatwoord.org via een smartphone (voor ivdnt.org is dat 27%) 
en 39% via een desktop (61% voor ivdnt.org). 60% van de bezoeken was afkomstig uit Nederland, en 
30% uit België; een toename in bezoeken uit België ten opzichte van 2015. Dat is o.a. te verklaren 
door de verwijzingen van Belgische media naar wegmetdatwoord.org: 5% van de bezoekers kwam via 
demorgen.be en 4% via standaard.be. 
 
De meeste bezoekers kwamen er terecht via Facebook (41%). 20% ging direct naar de website, 2,4% 
kwam via Twitter en 1,3 % via ivdnt.org.  
 
3. Sociale media 
Sinds 2010 heeft het instituut een Twitteraccount. De naam @Taalbank_INL is in 2016 gewijzigd in 
@ivdnt. Ook de vormgeving is aangepast conform de nieuwe huisstijl. Via Twitter worden links naar 
de website en taalweetjes/taalnieuws gedeeld, en contacten met volgers en partnerorganisaties 
onderhouden.  
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Indicatoren 
 December 2015 December 2016 
Aantal volgers  3.041 3.573 
 
Facebook 
Omdat de meeste bezoekers via Facebook op de website van Weg met dat woord! terechtkomen is er 
dit jaar een speciale Facebookpagina voor de verkiezing gelanceerd: 
https://www.facebook.com/wegmetdatwoord/. De huisstijlontwerpers hebben een logo en 
coverafbeelding gemaakt in lijn met de nieuwe huisstijl. De pagina heeft inmiddels bijna 1000 likes.  
 
Conclusies 
Twitter groeit gestaag met ongeveer 500 volgers per jaar. De Facebookpagina voor Weg met dat 
woord! blijft in de lucht zodat door het jaar heen de aandacht beter vastgehouden kan worden voor de 
verkiezing en daarmee ook voor het instituut. 
 
4. Nieuwsbrieven 
De externe nieuwsbrief is om geïnteresseerden te blijven binden aan en te informeren over het 
instituut. In 2016 zijn er 4 nieuwsbrieven verschenen (2 minder dan gebruikelijk i.v.m. reorganisatie & 
ziekte), 1 mailing over de presentatie van het vernieuwde instituut en 3 mailings over Weg met dat 
woord! In oktober 2016 zijn we overgestapt naar de nieuwsbriefsoftware MailChimp: eenvoudiger en 
voordeliger dan Tripolis Dialogue.  
 
Indicatoren  
Externe nieuwsbrief  2015 2016 
Aantal inschrijvingen  2.863 (Tripolis) 3.019 (MailChimp) 
Gemiddeld aantal opens  53% 55% 
Gemiddeld aantal clicks (CTO)*  30% 37% 

* CTO = click-to-open ratio, een percentage dat wordt bepaald door het aantal ontvangers dat de 
mail opent en doorklikt (clicks e-mail gedeeld door geopende e-mails) 
 
• Best gelezen nieuwsbrief is de novembereditie (59% opens, 39% clicks): de eerste nieuwsbrief in 

nieuwe huisstijl verstuurd met MailChimp, met o.a. de opening van het instituut, Weg met dat 
woord! en terminologienieuws.  

• Best gelezen artikelen: ‘Heeft schrikkeljaar met schrikken te maken?’ (313 unieke clicks), ‘Zijn 
kattebelletjes altijd geschreven?’ (131 unieke clicks), ‘Terug in de taal: wereldwijf’ (213 unieke 
clicks), ‘Wat doet het schoonmaakattribuut in dweilorkest?’ (205 unieke clicks).  
 

Conclusies 
Het abonneebestand van de nieuwsbrief is met de verhuizing naar MailChimp grondig opgeschoond: 
o.a. uitschrijvers en gebouncete e-mailadressen zijn verwijderd. De groei van het adressenbestand in 
de tabel hierboven geeft daarom een iets vertekend beeld: sinds de start van Weg met dat woord! op 24 
november zijn er namelijk al zo’n 365 inschrijvingen bij gekomen. De directe bereikbaarheid van het 
aanmeldformulier op de homepage en betere zichtbaarheid op de rest van de website heeft 
waarschijnlijk ook bijgedragen aan de snelle groei van het bestand. 
 

https://www.facebook.com/wegmetdatwoord/
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De cijfers voor het aantal opens en clicks zijn wederom hoog in vergelijking met andere non-
profitorganisaties (gemiddeld 44% opens en 17,5% CTO volgens de Nationale E-mail Benchmark van 
2016). Dat laat zien dat lezers geïnteresseerd zijn, zich betrokken voelen en optimaal kennis nemen 
van de inhoud.  
 
5. Persberichten 
Met het versturen van persberichten wordt media-aandacht gegenereerd voor nieuws van en over het 
instituut. In 2016 werd hier opnieuw Smart.pr voor gebruikt: software voor het versturen en opmaken 
van persberichten, inclusief een uitgebreid persbestand.  
 
Indicatoren 
4 persberichten: 

24 juni Frieda Steurs nieuwe directeur Instituut voor de Nederlandse Taal 
24 november Weg met dat woord! (aankondiging) 
1 december          Weg met dat woord! – de nominaties 
8 december ‘Hun hebben diervriendelijk vlees weggestemd’ 

 
Conclusies 
Gezien het geringe aantal persberichten dat het instituut jaarlijks verstuurt is besloten het contract met 
Smart.pr niet te verlengen. Voor 2017 moet naar een andere oplossing gezocht worden voor het 
versturen van persberichten. 
 
6. Huisstijl, promotiemateriaal en sponsoring 
De belangrijkste verandering in de communicatie van 2016 is de naamswijziging van het instituut en 
de lancering van de nieuwe huisstijl. Als gevolg daarvan is de website vernieuwd en is er nieuw 
promotiemateriaal ontwikkeld, waaronder visitekaartjes, banners, notitieblokjes, pennen en een 
boekenlegger. De officiële opening van het instituut vond plaats tijdens de Week van het Nederlands 
in Nederland (open huis) en Vlaanderen (academische zitting). Verder trad het instituut op als sponsor 
op voor o.a. de TABUdag en het Drongofestival.  
 
7. Resultaten/spin-off 
De gecombineerde communicatieactiviteiten in 2016 hebben geleid tot meer bezoekers op de website, 
nieuwe nieuwsbriefabonnees, meer volgers op Twitter, publicaties in vaktijdschriften en kranten, 
artikelen op goedbezochte nieuwswebsites en aandacht op radio en tv. Zie hieronder een uitgebreide 
(maar niet volledige) lijst, onderverdeeld in print, radio & tv en online.  
 
Weg met dat woord! & mediawaarde 
Jaarlijks wordt verreweg de meeste media-aandacht voor het instituut gegenereerd naar aanleiding van 
de verkiezing Weg met dat woord! In de rapporten van 2014 en 2015 zijn berekeningen gemaakt van 
de mediawaarde (waarde van een artikel als het een advertentie was) van de verkiezing op basis van de 
Nederlandse pers: € 374.764,72 in 2015, en € 142.319,47 in 2014.  
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Print  
Datum Bron Onderwerp Titel/rubriek 
1 jan VARAgids Waar komt hagelslag vandaan? Waar komt hagelslag 

vandaan? 
1 feb  Quest Rob Tempelaars over taboewoorden Zacht gezegd 
31 mrt Flow Magazine Waar komt hagelslag vandaan? Waar komt hagelslag 

vandaan? 
12 apr NRC Column Sterre van der Hee over nieuwe woorden Kwarkbaard 
1 mei Onze Taal Woordcombinaties in het ANW (Berthold van 

Maris) 
Briesende paarden, 
dravende paarden 

1 juni De Volkskrant Oudste vindplaats van het woord ‘verbinden’ Hou op met 
‘verbinden’ 

juli Onze Taal Laura van Eerten over vakantieboeken Welk boek mee in de 
koffer? 

29 nov Het Parool Interview Laura van Eerten over Weg met dat 
woord! 

Aldus 

dec Onze Taal Frieda Steurs over het taaljaar 2016 Het taaljaar 2016 
3 dec Nederlands 

Dagblad 
Interview Vivien Waszink over Weg met dat 
woord! 

Nederlander uit 
graag taalergernis 

 
 
Radio & tv 
Datum Bron Onderwerp 
2 jan Radio 2 De nieuwe woorden van 2016 (Vivien Waszink) 
31 jan NPO Radio 2 Emoticons (Vivien Waszink) 
3 mrt FunX Vloeken en schelden (Rob Tempelaars) 
9 mrt BNR Nieuwe woorden (Vivien Waszink) 
6 apr FunX Karakter van mensen die over taal zeuren (Vivien Waszink) 
12 apr Radio 538 Franse dakje in Nederlandse spelling (Tanneke Schoonheim) 
18 mei Radio 2 Waar komt hagelslag vandaan? (Laura van Eerten) 
14 juni De Taalstaat Snitchen (Vivien Waszink) 
17 nov DWDD (tv) Onder professoren over Weg met dat woord!  
24 nov Hautekiet, Radio 1 

BE 
Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

24 nov Radio 538 Coen & Sander interview Vivien over Weg met dat woord! 
24 nov Klara radio BE Weg met dat woord! 
29 nov Radio Noord-

Holland 
Arjen Burggraaf Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

30 nov RTL Live (tv) Vivien Waszink over Weg met dat woord! 
30 nov Editie NL (tv) Vivien Waszink over Weg met dat woord! 
30 nov Groot op 5 Laura van Eerten over Weg met dat woord! 
30 nov Radio Veronica Laura van Eerten over Weg met dat woord! 
1 dec Radio 2 Ekdom in de ochtend: bekendmaking top tien Weg met dat 

woord! (Vivien Waszink) 
1 dec Radio 1 Top tien Weg met dat woord! (Laura van Eerten) 

http://alexis.inl.loc/images/stories/voorpagina/QuestRobT.pdf
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1 dec Slam FM Top tien Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 
1 dec 100% NL Top tien Weg met dat woord! (Laura van Eerten) 
1 dec BNR Top tien Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 
1 dec RTV Noord Top tien Weg met dat woord! (Laura van Eerten) 
1 dec Omroep Max (tv) Hallo Nederland: item over ‘leuk’ in Vlaanderen n.a.v. Weg met 

dat woord! 
1 dec RTL Late Night 

(tv) 
Top tien in de virals van 1 december 

7 dec Hautekiet, Radio 1 
BE 

Oproep tot stemmen Weg met dat woord! 

8 dec Radio 2 Ekdom in de ochtend: uitslag Weg met dat woord! (Vivien 
Waszink) 

8 dec Radio 1 Uitslag Weg met dat woord! (Laura van Eerten) 
8 dec Radio 1 BE, De 

Ochtend 
Uitslag Weg met dat woord! (Frieda Steurs) 

8 dec NOS Journaal (tv) Uitslag Weg met dat woord! (Laura van Eerten) 
8 dec Goedemorgen 

Nederland (tv) 
Uitslag Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

8 dec 100% NL Uitslag Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 
8 dec Radio Gelderland Uitslag Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 
8 dec Radio Haarlem Uitslag Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 
11 dec Radio 1 Item over Weg met dat woord! internationaal 
 
 
Online 
Datum Bron Onderwerp Titel 
15 mrt Quest.nl Questtest over scheldwoorden 

(i.s.m. Rob Tempelaars) 
Hoe scoor jij op de schaal 
van Gordon Ramsay? 

12 apr Trouw Tanneke Schoonheim over 
spelling 

Het Franse dakje leeft 
voort in Nederland 

24 nov Dutch Cowboys Weg met dat woord! Welk woord wil jij nooit 
meer horen in 2017? 

24 nov Metrotime.be Weg met dat woord!  
24 nov Hln.be Weg met dat woord! Na oudjes en kids - Wat 

vindt u het lelijkste 
woord? 

24 nov Gooieneemlander.nl Weg met dat woord!  
24 nov Demorgen.be Weg met dat woord!  
24 nov Krapuul.nl Weg met dat woord!  
24 nov Standaard.be Weg met dat woord!  
24 nov Vrt.be Weg met dat woord!  
24 nov VTM.be Weg met dat woord! Nomineer nu lelijkste 

woord van het jaar 
1 dec Demorgen.be Weg met dat woord! Dit zijn de tien woorden 

die u absoluut weg wilt 

http://www.quest.nl/test/hoe-scoor-jij-op-de-schaal-van-gordon-ramsay
http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/4280759/2016/04/12/Het-Franse-dakje-leeft-voort-in-Nederland.dhtml
http://www.dutchcowboys.nl/nieuws/welk-woord-wil-jij-nooit-meer-horen-in-2017
http://nl.metrotime.be/2016/11/24/news/draag-bij-tot-het-nederlands-met-weg-met-dat-woord/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/3000312/2016/11/24/Na-oudjes-en-kids-wat-vindt-u-het-lelijkste-woord.dhtml
https://www.gooieneemlander.nl/cultuur-en-media/woorden
http://www.demorgen.be/nieuws/na-oudjes-en-kids-wat-vindt-u-het-lelijkste-woord-bf11327f/
http://www.krapuul.nl/samenleving/2540385/weg-met-dat-woord/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161124_02589217
http://www.vrt.be/taal/weg-met-dat-woord-2016
http://nieuws.vtm.be/binnenland/215843-nomineer-nu-lelijkste-woord-van-het-jaar
http://www.demorgen.be/cultuur/dit-zijn-de-tien-woorden-die-u-absoluut-weg-wilt-bdd6471d/
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1 dec Metronieuws.nl Weg met dat woord! Deze woorden willen we 
in 2017 niet meer horen 

1 dec Nieuwsblad.be Weg met dat woord!  
1 dec Flair.be Weg met dat woord! Deze tien woorden zijn 

we liever kwijt dan rijk 
1 dec Sevendays.nl Weg met dat woord! Weg met die gruwelijke 

groentjes 
1 dec  

Nrc.nl 
Weg met dat woord!  

1 dec Rtlnieuws.nl Weg met dat woord! Deze woorden kunnen we 
niet meer horen 

8 dec Nu.nl Weg met dat woord! Diervriendelijk vlees 
ergste uitdrukking 

8 dec Telegraaf.nl Weg met dat woord! Diervriendelijk vlees 
ergste uitdrukking 

8 dec Demorgen.be Weg met dat woord! Deze woorden haat u het 
meest 

8 dec Newsmonkey.be Weg met dat woord!  
8 dec Metronieuws.be Weg met dat woord! Diervriendelijk vlees 

irritantste uitdrukking 
8 dec Nieuwsblad.be Weg met dat woord!  
8 dec Rtlnieuws.nl Weg met dat woord! Gruweluitdrukking van 

het jaar 
8 dec Hln.be Weg met dat woord! Diervriendelijk vlees is 

irritantste uitdrukking 
8 dec Powned.tv Weg met dat woord! Diervriendelijk vlees is 

irritantste woord 
8 dec Trouw.nl Weg met dat woord! Hun hebben 

diervriendelijk vlees 
weggestemd 

8 dec NOS.nl Weg met dat woord! Hun willen af van 
diervriendelijk vlees 

8 dec Volkskrant.nl Weg met dat woord!  
8 dec Maxvandaag.nl Weg met dat woord! De ergste uitdrukking van 

2016 
8 dec Haarlemsdagblad.nl Weg met dat woord! Diervriendelijk vlees is 

ergste uitdrukking 
8 dec Dutchnews.nl Weg met dat woord! Animal friendly meat 

most hated phrase this 
year 

8 dec Standaard.be Weg met dat woord!  
 
 

http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/12/deze-woorden-willen-we-in-2017-niet-meer-horen
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161201_02602302
http://www.flair.be/nl/uit-thuis/402338/ciao-deze-10-woorden-zijn-we-liever-kwijt-dan-rijk
http://www.sevendays.nl/nieuws/weg-met-die-gruwelijke-groentjes
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/02/absoluut-sowieso-5615616-a1534690
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/weg-met-dat-woord-deze-woorden-kunnen-we-niet-meer-horen
http://www.nu.nl/binnenland/4362157/instituut-nederlandse-taal-roept-diervriendelijk-vlees-ergste-uitdrukking.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27187355/___Diervriendelijk_vlees__is_ergste_uitdrukking__.html
http://www.demorgen.be/binnenland/weg-met-diervriendelijk-vlees-deze-woorden-haat-u-het-meest-b82a9e60/
http://newsmonkey.be/article/74017
http://www.metronieuws.nl/nieuws/koffiepauze/2016/12/diervriendelijk-vlees-irritantste-uitdrukking-2016
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161208_02614877
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/gruweluitdrukking-van-het-jaar-diervriendelijk-vlees
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/3025936/2016/12/08/Diervriendelijk-vlees-is-irritantste-uitdrukking.dhtml
https://www.powned.tv/artikel/diervriendelijk-vlees-meest-irritante-woord
http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4430231/2016/12/08/Hun-hebben-diervriendelijk-vlees-weggestemd.dhtml
http://nos.nl/artikel/2147144-hun-willen-af-van-diervriendelijk-vlees.html
http://www.volkskrant.nl/opinie/weg-met-diervriendelijk-vlees-in-klagen-over-taal-klinkt-het-verlangen-jezelf-te-verheffen~a4430271/
http://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/de-ergste-uitdrukking-van-2016/
http://www.haarlemsdagblad.nl/algemeen/binnenland/article28836854.ece/Diervriendelijk-vlees-is-ergste-uitdrukking?lref=SL_5
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/12/animal-friendly-meat-most-hated-phrase-this-year-poll/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161209_02616577
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