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Inleiding 
Missie en visie van het instituut 

Missie 

 

 Het bevorderen van kennis en gebruik van de Nederlandse taal door het uitvoeren van 
toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek  

 Het stimuleren en coördineren van de wetenschappelijke beschrijving van de Nederlandse 
woordenschat en grammatica in al zijn facetten door de eeuwen heen. 

 De productie, koppeling en ontsluiting van bronnenmateriaal voor het Nederlands in de vorm 
van historische en eigentijdse corpora, woordenboeken, lexicale digitale databases, 
grammatica’s en de daarbij behorende technologische hulpmiddelen. 

Visie 

Het Instituut voor de Nederlandse Taal wil een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut zijn op 
het gebied van het Nederlands. Daarnaast wil het instituut 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. 

Wat hebben we gerealiseerd in 2017? 
 
Er waren 4 vergaderingen van de Raad van Toezicht en twee vergaderingen van de Raad van Advies. 
Samenstelling Raad van Toezicht 
Paul Rüpp, Jan Cerfontaine, Gertine van der Vliet. 
 
De Raad van Toezicht kwam in 2017 bijeen op 8 februari, 15 mei, 14 september (samen met de Raad 
van Advies) en op 8 december. 
Belangrijke thema’s die aan bod kwamen was de interne organisatie van het instituut en ook de 
organisatie van de IT-infrastructuur; zo werd besloten om de outsourcing terug te draaien en naar de 
oude structuur terug te keren met het rechtstreekse beheer van de servers via het ISSC. 
Verder werden besproken: de relaties met een aantal wetenschapsinstituten in Nederland en 
Vlaanderen; de relatie met de Vlaamse overheid (EWI) en meer specifiek de acties als Clarin instituut 
in Vlaanderen en de activiteiten rond wetenschapscommunicatie. 
 
Samenstelling Raad van Advies:  
Antal van den Bosch (voorzitter) , Willy Vandeweghe (vice-voorzitter), Dirk Geeraerts, Jack 
Hoeksema, Veronique Hoste, Paula Fikkert, Jan Jaap Knol, Gert Oostindie, Reinhild Vandekerckhove, 
Wim Vanseveren . 
De Raad van Advies kwam in 2017 bijeen op 19 januari en samen met de Raad van Toezicht op 14 
september. Na een wederzijdse kennismaking wordt zal het INT in de toekomst advies vragen aan de 
RvA bij nieuwe projecten. Belangrijk punt was het opnieuw instellen van de begeleidingscommissies 
lexicografische projecten.  
Het meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2018-2022 werd voorgesteld en goedgekeurd door beiden 
raden. 
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In 2017 konden een groot aantal projecten worden geconsolideerd en werd er verder ingezet op een 
algemene bekendmaking van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) met zijn nieuwe taken.  
Ook werd er veel activiteit ontwikkeld in Vlaanderen, wat voordien minder het geval was.  
Na de herstructurering besteden we aandacht aan het in kaart brengen van de projecten, de 
aansturing door de projectleiding en de interne processen, dit om een vlotte werking te garanderen. 
Een betere uitwerking van de planning en het oplossen van pijnpunten bij te druk bezette 
werknemers was een van de aandachtspunten. 
De algemene woordenboekprojecten, met name het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) en 
de historische woordenboeken, worden verdergezet. Ook de neologismen blijven aandacht krijgen 
en worden apart verwerkt. Nieuw is dat per 1 januari 2017 van start is gegaan met de creatie van een 
project rond woordcombinaties. Dit kan leiden tot meerdere producten zoals een 
collocatiewoordenboek en het materiaal kan ook in het ANW worden opgenomen. Dit project is 
verbonden met een computerondersteunde leermodule voor het Nederlands als tweede taal (NT2).  
Dit laat ons toe om een product te ontwikkelen dat inzetbaar is in het taalonderwijs. 
Het eerste vertaalwoordenboek, deel van een hele collectie vertaalwoordenboeken uitgebracht door 
de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen (CLVV) is online gezet: het betreft de collectie 
Nederlands/Nieuwgrieks, Nieuwgrieks/Nederlands. 
Wat betreft de terminologie bouwen we vanaf 2017 een expertisecentrum terminologie uit, waarin 
zowel aandacht is voor het delen van kennis met de buitenwereld via de nieuwsbrief en de website, 
maar ook voor terminologieprojecten, en dit voor de domeinen jeugdzorg en hoger onderwijs. 
De taalbank wordt verder ontwikkeld en de reeds aanwezig corpora worden verder uitgebreid. 
De voormalige TST-Centrale wordt geïntegreerd in de website van het INT en krijgt een nieuwe, 
gebruiksvriendelijke webomgeving (deze werd ontwikkeld en uitgetest in 2017 en zal vanaf maart 
2018 online zijn) en de licentiepolitiek werd vereenvoudigd. 
Het Europese project COST-e-Lexicology werd afgerond in oktober 2017 en gelinkt met het grote 
ELEX-congres dat we in september 2017 organiseerden. Tegelijk participeren we in nieuwe Europese 
aanvragen zoals Horizon2020 TermNeXT (Terminologie) en zijn we betrokken bij het nieuwe COST-
netwerk ENetCollect, dat op 7 maart 2017 van start ging en loopt tot eind 2021. 
Een aantal externe projecten wordt voortgezet met een brede inzet van het INT, zoals daar zijn: 
Nederlab en Diamant. 
Naast de werkzaamheden binnen de bestaande CLARIAH-projecten schreven we mee aan een 
nieuwe ronde: Clariah+. 
Clarin-Eric: we werken actief aan de zichtbaarheid van het instituut als Clarin centrum voor 
Vlaanderen en we organiseerden een eerste workshop voor onderzoekers in Antwerpen. 
Door de grote activiteiten binnen de IT-afdeling en bij systeembeheer werd een nieuwe structuur 
voor de IT-afdeling uitgewerkt en operationeel gemaakt. 
 
Naast de lopende ondersteunende taken zoals financiën, personeelsadministratie etc. is er grote 
aandacht voor wetenschapscommunicatie. Het instituut werkte in 2017 actief mee aan de Week van 
het Nederlands, het DRONGO talenfestival en andere activiteiten. 
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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 2017 werd verder gewerkt aan de beschrijving van 
substantieven die behoren tot de kern van de Nederlandse woordenschat. Daarnaast zijn gangbare 
woorden van andere woordsoorten, woorden uit Suriname en het Caribisch gebied 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. 

Updates en databewerking  

In 2017 hebben er twee grote updates van het ANW plaatsgevonden, bestaande uit volledige 
bewerkte artikelen en artikelen met een minimaal betekenisprofiel (de zogeheten “kopjesartikelen”). 
Op 4 juli 2017 werden er 12.030 artikelen aan het ANW toegevoegd, t.w. 643 volledig bewerkte 
artikelen en 11.387 woorden met een minimaal betekenisprofiel. Op 29 november werd het ANW 
nog eens uitgebreid met 4450 artikelen, t.w. 160 volledig bewerkte artikelen en 4290 woorden met 
een minimaal betekenisprofiel. In totaal werden er in het verslagjaar 2017 dus 16.480 artikelen 
toegevoegd, waarvan 803 volledig bewerkt. 
Net als 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. 
Een apart project onder leiding van Griet Depoorter – de koppeling tussen de spellingdatabase en de 
al dan niet gepubliceerde ANW-artikelen, waarbij discrepanties tussen beide aan het licht kwamen  – 
leverde als “bijvangst” een groot aantal correcties op: vaak in de ANW-artikelen, maar ook in de 
spellingdatabase en bijgevolg de Woordenlijst Nederlandse Taal. 
Voor het toevoegen van afbeeldingen werd een nieuw systeem opgezet, waarbij de rechtenvrije 
afbeeldingen voorzien worden van een bronopgave in een Excellijst, waarna de afbeeldingen 
volautomatisch aan het ANW toegevoegd worden. 
Op dezelfde wijze is een veelbelovend begin gemaakt met het toevoegen van ontbrekende 
fonetische schrijfwijzen aan het veld “Uitspraak” in het ANW. 
Verder werden er in 2017 8871 voorbeeldzinnen gecheckt in 305 artikelen. 
In totaal bewerkte de redactie van het ANW 277 trefwoorden. Aangezien het ANW een synchroon 
woordenboek is en artikelen samenneemt die in een traditioneel woordenboek tot verschillende 
lemmata zouden leiden, ligt het feite aantal bewerkte woordenboekartikelen iets hoger, namelijk 
286 artikelen. 

Redactie 

Ook na de ingrijpende reorganisatie, waarbij de redactie behoorlijk aan werkkracht inboette, blijft de 
redactionele bezetting bij het ANW een pijnpunt. Het merendeel van de zittende redacteuren kan 
vooral door andere werkzaamheden in geringe mate bijdragen aan de voortgang van het ANW. Als 
compensatie daarvoor werd in maart 2017 oud-redacteur Josefien Sweep opnieuw in dienst 
genomen op tijdelijke basis voor 16 uur per week. In laatste maanden van het jaar werd zij voor 
vijftig procent gedetacheerd bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in verband met een nieuw op 
te zetten opleiding Leraar Duits, die in het studiejaar 2018-2019 van start moet gaan. 
Op de dataproductiemedewerkers Marjolijn van Bennekom, Wil de Ruyter en Boukje Verheij kon in 
2017 geen beroep worden gedaan in verband met hun benodigde inzet voor andere projecten. 
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Om de continuïteit van de productie op een enigszins aanvaardbaar peil te houden, blijft 
redactionele versterking van de ANW-redactie wenselijk. Bovendien zal meer dan ooit ingezet 
moeten worden op de automatisering van de bewerkingsprocessen. 
Tegenover het pijnpunt staat ook een lichtpunt. Afgesproken is dat de resultaten van het 
collocatieproject van Lut Colman en het neologismenproject van Vivien Waszink direct opgenomen 
kunnen worden in het ANW. De verwachting is dat dit het woordenboek een belangrijke impuls kan 
geven. 

Technische ondersteuning  

De redactionele werkzaamheden worden ondersteund door een computerlinguïst en een 
ontwikkelaar/programmeur. Na 2017 zal het lexicografische proces steeds meer automatisch 
ondersteund worden.  
Het is de bedoeling dat het ANW voor het INT ook een experimenteel platform wordt, waarvan de 
resultaten ook andere projecten ten goede komen. Zo zullen de ideeën die ontwikkeld zijn in het 
kader van het ANW met betrekking tot het zoeken op kenmerken nader uitgewerkt en 
geïmplementeerd worden, niet alleen voor het ANW, maar ook voor andere 
woordenboekapplicaties. 

Samenwerking  

Er is een samenwerkingsverband met de Fryske Akademy voor het nieuw op te zetten 
onlinewoordenboek Nederlands-Fries, waarvoor momenteel proefartikelen worden gemaakt. De 
aangepaste ANW-editor is inmiddels naar tevredenheid opgeleverd, er zijn verdere afspraken over 
het gebruik van corpusmateriaal gemaakt en regelmatig wordt ANW-materiaal aan de Fryske 
Akademy geleverd. 
In 2017 is het contract met de firma ReadSpeaker, die de uitspraak van de ANW-lemmata zou 
verzorgen en voor een groot aantal lemmata de fonetische transcriptie leverde, is niet 
gecontinueerd. Op basis van de reeds geleverde transcripties gaat de ANW-redactie de ontbrekende 
fonetische schrijfwijzen zelf toevoegen. 
Met prof. dr. Michael Zock (Directeur de Recherche Émérite Aix-Marseille Université), die in oktober 
enige tijd te gast was bij het INT, is afgesproken dat een aantal semagrammen van diernamen in een 
voor hem toegankelijke wijze worden bewerkt, zodat hij nader onderzoek kan doen naar het nut van 
het semagram. 
 

2. Neologismen 

 
Op het INT wordt continu gewerkt aan het onderzoeken en beschrijven van nieuwe woorden, 
neologismen. Ook in 2017 kwamen er veel neologismen bij, bijvoorbeeld drieklapszoen ‘verschijnsel 
dat iemand een bekende bij wijze van begroeting drie zoenen geeft’,  pop-updijk ‘eenvoudig te 
demonteren dijk die tijdelijk wordt aangebracht als het water in de Nederlandse rivieren erg hoog 
staat’ en hijabista ‘fashionista met een hoofddoek’. Ook viel er dit jaar een aantal nieuwe woorden 
op met een hashtag ervoor, zoals het bekende #MeToo, maar ook #StormPoolen ‘hashtag die 
twitteraars die een lift aanbieden of zoeken gebruiken tijdens een periode van hevige storm’. 
Sommige neologismen raken ingeburgerd en komen uiteindelijk in een woordenboek terecht, 
bijvoorbeeld het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Ook in 2017 zijn er weer veel 
neologismen in het ANW opgenomen.  
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. Aan het eind van 2017 vatten we die 
neologismen traditiegetrouw nog eens samen in een jaaroverzicht. 
  

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/webrubrieken/jaaroverzicht-in-neologismen
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In 2017 gingen we verder met het opsporen van neologismen met Neoloog, een op het INT 
ontworpen programma. Ook is dit jaar verder gewerkt aan het ontwikkelen van een 
neologismenproject, waarvoor een aparte editor of database ontworpen zal worden. Daarin worden 
neologismen opgenomen en taalkundig uitgebreid beschreven. Naast een definitie zal er bij de 
woorden bijvoorbeeld ook spellingsinformatie, morfologische informatie en etymologische 
informatie worden opgenomen. 
Omdat veel neologismen ‘eendagsvliegen’ zijn, vinden ze de weg naar het woordenboek, 
bijvoorbeeld het ANW, niet, maar vaak is het toch zinvol om ze vast te leggen en te beschrijven, 
bijvoorbeeld omdat veel neologismen morfologisch gezien in een bepaalde reeks passen en er 
taalkundige patronen zichtbaar zijn: zo werden er bijvoorbeeld ook in 2017 weer woorden gevormd 
met het eerste lid lok- (lokhipster) en pop-up- (pop-updijk).  In 2018 zal een begin worden gemaakt 
met het bewerken en beschrijven van deze neologismen in een database of editor. 
 
Daarnaast zijn de tussen 2012-2015 in Word verzamelde neologismen en de bijbehorende artikelen 
waarin deze zijn gevonden, in december omgezet naar TEI-XML, zodat ze in het begin van 2018 
kunnen worden toegevoegd aan het interne Corpus Hedendaags Nederlands. 
 

3. Historische woordenboeken 

 
In het voorbije jaar is gewerkt aan een nieuwe interface voor de onlineapplicatie van de historische 
woordenboeken (release voorjaar 2018). Ook is er voorbereidend onderzoek verricht naar een 
eventuele uitbreiding van de applicatie met het Rhetoricaal Glossarium van J.J. Mak en met het 
Supplement op het Middelnederlandsch Handwoordenboek van J. J. van der Voort van der Kleij. 
Verder is het sinds afgelopen jaar mogelijk geworden om via een webformulier aanvullingen op de 
informatie van de historische woordenboeken door te geven. Tot slot wijzen we ook nog op de 
tweewekelijkse webrubriek Terug in de Taal, waarmee we onze historische woordenboeken ruimer 
onder de aandacht brengen. Het feit dat deze rubriek doorgaans ook overgenomen wordt in de 
nieuwsbrief van de Taalunie is daarbij een mooi meegenomen extra ondersteuning. 
 

4. Terminologie 

 
In het eerste volledige werkjaar waarin terminologie deel was van het takenpakket van het Instituut 
voor de Nederlandse Taal, laten de activiteiten op dit gebied zich onderverdelen in vier opzichten.  
Een eerste aandachtspunt vormde de ondersteuning van het veld. Daarop is via het 
communicatiekanaal van de nieuwsbrieven ingezet met verzending van een nieuwsbrief per 
kwartaal. Gekoppeld daaraan werd een rubriek ontwikkeld op de webpagina terminologie van de 
INT-website, met een doorlinkmogelijkheid naar de inrichtende instanties van  terminologische 
evenementen in Nederland en Vlaanderen alsook elders in Europa. Werkzaamheden om het veld te 
bedienen hebben ook hun beslag gekregen in de herwerking en update van een aantal 
hoofdrubrieken van de terminologiepagina NedTerm van de Nederlandse Taalunie, te weten de 
beschikbare opleidingen, terminologietools en  termenlijsten. Eveneens is de termextractietool 
TermTreffer getest die het INT ten behoeve van het terminologische veld zal hosten. 
Daarnaast heeft het Instituut voor de Nederlandse Taal op uiteenlopende wijze bijgedragen of 
deelgenomen aan terminologiegerelateerde werkzaamheden en projecten. Te vermelden is de 
versteviging van de positie in het terminologische netwerk door lidmaatschap van het internationale 
samenwerkingsverband TermNet en participatie aan de door TermNet jaarlijks ingerichte 
zomercursus terminologie. Tevens is tussen de NUT-vertaaldiensten (Nederlandstalige Universitaire 
Talencentra) en het INT een pilotproject opgezet onder de benaming HOTNeV (Hoger Onderwijs 
Terminologie in Nederland en Vlaanderen) om Engelstalige EU-terminologie te voorzien van 
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Nederlandstalige equivalenten  die binnen de Nederlandstalige onderwijswereld zijn geaccordeerd in 
plaats van ad hoc gecreëerd. Een stagedag van de Zomercursus Nederlands van de NTU werd 
ingevuld met een werksessie over contextanalyse en definiëring in zowel vaktalig als algemeen 
taalgebruik. 
Ondersteuning is verder geboden aan de vakvereniging NL-Term. Zo is een eventbookingsite 
ontwikkeld om de inschrijvingsadministratie bij activiteiten van de vakvereniging voortaan 
automatisch te laten verlopen. Daarnaast heeft het Instituut voor de Nederlandse Taal bijgedragen 
aan de organisatie van  twee terminologie-evenementen van NL-Term, te weten de 
symposiumviering voor het 20-jarig bestaan van NL-Term op 10 november 2017 in Antwerpen en de 
jaarlijkse TiNT-dag, ditmaal over het thema ‘veiligheid’ op 24 november in Breda. 
Opleidingen en stages vormen het vierde deelterrein van de INT-activiteiten op het vlak van 
terminologie. Voor meer inzicht in de klassieke terminologieleer en ISO-standaarden werd de 
Terminology Summer School in Keulen bijgewoond. Ook zijn stagevoorstellen uitgewerkt voor 
studenten die een master of een bachelor vertalen volgen. De stagevoorstellen zijn uitgezet bij 
verschillende opleidingen en de eerste studente heeft zich al aangemeld; zij start met de stage begin 
2018. 
 

5. Woordcombinaties 

 
In 2017 is een nieuw project Woordcombinaties van start gegaan. Woordcombinaties wordt een 
online taaltool die leerders van het Nederlands als vreemde taal en taalgebruikers in het algemeen 
ondersteunt bij het gebruiken van woorden in context. In een pilot met werkwoorden wordt bekeken 
in hoeverre een collocatie- en idioomwoordenboek en een patroonwoordenboek geïntegreerd 
kunnen worden.  
Het project is corpusgebaseerd en gebruikt de Sketch Engine als corpusquerytool. Voor de 
beschrijving van patronen en hun betekenis wordt de Corpus Pattern Analysis (CPA) gebruikt van 
Patrick Hanks. 
Woordcombinaties toont hoe woorden gebruikt worden in goede voorbeeldzinnen, welke woorden 
met elkaar gecombineerd worden en hoe valentiepatronen samen met collocaten gebruikt worden 
voor het bouwen van zinnen. Taalleerders en taalgebruikers leren met de tool niet alleen woorden 
kennen, maar ook woorden gebruiken.  

Werkzaamheden 

2017 was een jaar van conceptontwikkeling en projectvoorbereiding. Literatuur op het gebied van de 
fraseologie is bestudeerd en verschillende gelijksoortige projecten voor andere talen dan het 
Nederlands hebben we met elkaar vergeleken. Met een Short Term Scientific Mission (STSM) van het 
European Network of e-Lexicography (ENeL) van Cost kon projectleider Lut Colman een week op 
werkbezoek bij prof. dr. Patrick Hanks, hoofdredacteur van de Pattern Dictionary of English Verbs. Op 
basis van die studies en het werkbezoek is een eigen projectvoorstel uitgewerkt voor 
Woordcombinaties. De te bewerken lemmata voor de pilot werden vastgelegd, de te bewerken 
informatiecategorieën (collocaties, idiomen, patronen en routineformules) en de methodiek (CPA, 
semiautomatische woordschetsen met nabewerking). Een paar proefartikelen zijn handmatig 
uitgewerkt en aan de hand daarvan is een eerste versie van het datamodel ontwikkeld. Afspraken 
met betrekking tot corpusinhoud en -omvang zijn gemaakt met de computerlinguïsten. Vereisten 
met betrekking tot de ontwikkeling van een geschikte editor zijn besproken met computerlinguïsten 
en programmeurs. Ten behoeve van een demopresentatie is een opzet gemaakt voor een frontend 
van de applicatie. 
Zodra corpus, ontsluitings- en bewerkingstools beschikbaar zijn, zal in 2018 begonnen worden met 
de redactionele bewerking van artikelen. 
 

http://www.sketchengine.co.uk/
http://www.patrickhanks.com/
http://pdev.org.uk/
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6. Taalbank Nederlands 

 
De Taalbank Nederlands omvat corpora en computationele lexica van zowel modern als historisch 
Nederlands. Het lexicon is bedoeld om ingezet te worden voor onderzoek. Hieronder een stand van 
zaken (zie bijlage 4 voor een uitgebreid verslag). 

GiGaNT  

GiGaNT (Groot Geïntegreerd Lexicon van de Nederlandse Taal) is het computationele 
woordvormenlexicon dat de door het INT beschreven woordenschat moet gaan bevatten van het 
Nederlands vanaf de 6e eeuw tot nu en de centrale database vormt van het Nederlands van het INT.  
In GiGaNT zit de formele beschrijving van de woorden. De semantische informatie zit in DiaMaNT, en 
in de diverse woordenboeken van het INT.  
Werkzaamheden aan deze centrale data-infrastructuur zijn modulair opgezet.  De twee grote 
componenten zijn GiGaNT-Molex, waarin de hedendaagse woordenschat wordt beschreven en 
GiGaNT-Hilex, de historische lexiconcomponent. De historische lexiconcomponent heeft als kern de 
vier historische woordenboeken van het Nederlands (ONW, VMNW, MNW en WNT) en wordt 
aangevuld met nieuw materiaal. De moderne lexiconcomponent bevat het hedendaags 
taalmateriaal. Afgelopen jaar is gewerkt aan de verdere integratie van de historische en de moderne 
lexiconmodule, en gewerkt aan de uitbreiding van de moderne lexiconcomponent, een continue 
taak. Er is ook werk gedaan aan de koppeling van het ANW en GiGaNT-Molex. Hiermee wordt op 
termijn niet alleen de data van het ANW toegevoegd aan de moderne lexiconcomponent, het is ook 
een stap die nodig is om te komen tot een geïntegreerde lexiconworkflow voor het beschrijven van 
de hedendaags Nederlandse woordenschat. 

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. Er is gewerkt aan het datamodel, aan de controle en de 
uitbreiding van de data, en een eerste versie is opgeleverd aan Clariah. Er is een eerste prototype 
zoekapplicatie gebouwd met querybuilder en visualisaties voor lexicale Linked Open Data. Tot slot is 
er verder geëxperimenteerd met distributionele semantiek en met word sense disambiguation. 
 
Modern corpusmateriaal: Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) 
Het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) bevat  hedendaags taalmateriaal met teksten 
voornamelijk uit kranten, tijdschriften, journaaluitzendingen en juridisch materiaal. Hoewel er geen 
release is geweest, is ook dit jaar binnenkomend materiaal verder verwerkt. Winst van het in 2017 
door de NTU georganiseerde werkbezoek is dat dataleverantie van materialen uit Suriname die ook 
al ten behoeve van het Groene Boekje 2015 waren toegevoegd, opnieuw tot stand is gekomen. Daar 
is een dataleverancier bijgekomen en een lijst contacten waar hopelijk in de toekomst nog meer 
taalmateriaal uit zal komen. Momenteel bevat het interne corpus 3,8 miljoen teksten. Een update 
van het corpus, intern en extern (dat kleiner is vanwege IPR-beperkingen) is gepland voor het 
voorjaar van 2018. Het zwaartepunt van de werkzaamheden voor het CHN lag bij de werkzaamheden 
aan de corpusworkflow. Het uitbreiden van het Corpus Hedendaags Nederlands is zoveel mogelijk 
geautomatiseerd. Ontvangen en opslaan van materiaal, conversies, verrijking en indexering zijn 
stadia in een corpusworkflow, uitgevoerd binnen een daartoe ontwikkelde tool DUCT (Data Update 
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Creation Tool) is een tool voor het converteren van bestanden in verschillende stappen. Aan het 
corpuszoeksysteem BlackLab zijn, onder andere in de context van CLARIAH, diverse verbeteringen 
doorgevoerd waaronder een verbeterd user interface en verbeteringen van de performance.  

Historisch corpusmateriaal 

Werkzaamheden aan het historisch corpusmateriaal zijn uitgevoerd in het kader van het project 
Nederlab. Sedert 1 januari 2017 is het INT verantwoordelijk voor de corpusprocessing van Nederlab. 
Dat betekent dat digitaal corpusmateriaal van derden wordt geconverteerd naar Nederlabformaat 
(XML-FoLiA) en voorzien van taalherkenning getokeniseerd aan de projectpartners wordt opgeleverd. 
De teksten worden voorzien van correcte metadata, inclusief thesaurering van de auteurs. In het 
afgelopen jaar zijn negen collecties aan het Nederlabcorpus toegevoegd, met in totaal ca. 31 miljoen 
woorden. Daarnaast is er met de toolstrack samengewerkt om de taalkundige verrijking op een zo 
goed mogelijk peil te krijgen. Er is geëvalueerd en er zijn evaluatiesets gemaakt. 
De werkzaamheden aan de zoekapplicatie van het INT, die uitgevoerd zijn in de context van het 
CLARIAH-project, en met name het verbeteren van het user interface, komt ook de historische 
corpora van het INT ten goede, en zullen zichtbaar zijn in nieuwe releases van bijvoorbeeld het 
Corpus Gysseling en Brieven als Buit in 2018. 

Externe projecten 

Nederlab 
Nederlab wil een gebruiksvriendelijke webinterface inrichten van waaruit onderzoekers losse, 
historische corpora als eenheid kunnen doorzoeken en analyseren. Het INT 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 INT de taak op zich genomen een 
substantieel deel van het totale Nederlabcorpus af te ronden. 
 
Nederlab klein deelproject: corpus 15e en 16e-eeuws Nederlands 
In samenwerking met de RU Nijmegen is gewerkt aan het bijeenbrengen van een corpus van 15e en 
16e-eeuws ambtelijk materiaal voor Nederlab. 
 

7. Spelling 

Actualisering van de woordenlijst online 

 driemaandelijkse updates: elk kwartaal minimaal 1500 nieuwe trefwoorden 

 eveneens driemaandelijks:: 
- uitvoeren/verwerken van correcties (met opname in erratalijst)  
- toevoegen van bijkomende woordvormen bij bestaande trefwoorden 
- toevoegen van extra informatie bij bestaande trefwoorden (bijvoorbeeld verwijzingen 

naar Taaladvies.net) 

Up-to-date houden van het spellingbestand 

Het spellingbestand (waaruit de updates voor woordenlijst.org worden geput) werd in 2017 op 
regelmatige basis aangevuld met nieuw materiaal: nieuwe trefwoorden, nieuwe woordvormen, extra 
informatie. Er werden enkele kleine ad-hocingrepen uitgevoerd in de databasestructuur. 

Erratalijst onlineversie woordenlijst.org en gedrukte Groene Boekje 2015 

Elke wijziging of correctie die werd aangebracht aan het spellingbestand en de onlinewoordenlijst, 
werd dadelijk ook opgenomen in onze allesomvattende erratalijst, waaruit op aanvraag deellijsten 
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werden gedestilleerd (bijvoorbeeld, op vraag van de spellingcommissie, de huidige erratalijst bij de 
gedrukte versie van de woordenlijst). 

HulK 

In 2017 zijn er een vijftal controles uitgevoerd in het kader van het toekennen van het 
spellingkeurmerk: 
 

 Uitgeverij Gateway heeft zowel in het voorjaar als in het najaar materiaal ter controle 
aangeboden, teneinde het keurmerk te ontvangen voor het Juridisch-Economisch Lexicon. Het 
ging hier om 3371 trefwoorden en 2230 voorbeeldzinnen in mei en 1838 trefwoorden en 3378 
voorbeeldzinnen in september. Deze werden gecontroleerd en zo nodig van een opmerking of 
correctie voorzien. 

 Voor het vertaalwoordenboek Nieuwgrieks-Nederlands / Nederlands-Nieuwgrieks 
(Vertaalwoordenschat INT) werd de spelling van  35.204 trefwoorden gecontroleerd en zo nodig 
gecorrigeerd. 

 OpenTaal heeft in 2017 ruim 230.000 trefwoorden ter controle aangeboden. Het INT heeft op dit 
materiaal een automatische controle uitgevoerd en heeft er eveneens een aantal extra features 
aan toegevoegd, waarna een handmatige controleronde is gebeurd door een externe corrector 
(in samenspraak met en in opdracht van de NTU). De resultaten van deze controleronde zijn 
vervolgens door het INT bekeken, gestructureerd en eind 2017 voorgelegd aan de uploader. In 
2018 zal deze keurmerkcontrole verder worden afgerond. 

 Taaltik heeft na de zomer eveneens een keurmerkaanvraag ingediend voor hun materiaal, 
momenteel bestaande uit ruim 915.000 trefwoorden. Gezien de omvang van dit project, hebben 
we in 2017 met de contactpersoon van dit bedrijf rond de tafel gezeten om de nodige afspraken 
te maken. Er werd al een aantal voorbereidende tellingen en controles uitgevoerd, teneinde een 
degelijke planning van dit project te kunnen opstellen. In 2018 wordt dit verdergezet.  

 Uitgeverij Van Dale heeft in 2017 beslist af te zien van het spellingkeurmerk; er werden door hen 
dus geen trefwoorden ter controle aangeboden. 

 In 2017 werd een voorlopige versie opgesteld van de nieuwe gebruikershandleiding met 
instructies ten behoeve van (nieuwe) uploaders. Deze tekst werd voorgelegd aan de 
spellingcommissie en becommentarieerd. In het voorjaar van 2018 is de finale versie van deze 
handleiding beschikbaar voor een laatste lezing en goedkeuring door de commissieleden, waarna 
deze beschikbaar kan worden gesteld aan uploaders. 

Spellingvragen & Spelspiek 

Zowel via e-mail als via de Spelspiekwebsite komen spellingvragen (en bij uitbreiding taalvragen) 
binnen, die zo snel mogelijk worden beantwoord (of, in het geval van taalvragen, doorgestuurd aan 
de juiste persoon of dienst, bv. Taaladviesdienst).  

Spellingcommissie 

In 2017 vonden er 5 vergaderingen van de spellingcommissie plaats: op 23 februari, op 20 april, 12 
juni, 11 september en 27 november. De projectleider spelling van het INT vervult in het kader van 
deze vergaderingen o.a. volgende taken: 
 

 aanleveren van woordenlijsten (incl. alle features) voor de updates van de onlinewoordenlijst 

 noteren en verwerken van alle opmerkingen van de commissieleden met betrekking tot 
bovenstaande woordenlijsten of uit andere bronnen (mails, artikels enz.) 

 verwerken van opmerkingen uit Mantis (= onlineplatform waarin commissieleden 
vragen/correcties/opmerkingen kunnen noteren, hetzij ter bespreking in de vergadering, hetzij 
ter verwerking in het bestand). 
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 voorbereiden van inhoudelijke kwesties (uit Mantismeldingen (zie ook hierboven), uit mails van 
gebruikers enz.) en samenstellen van lijsten ten behoeve van de commissiebesprekingen. 
 

8. TST-materialen 

 
Sinds april 2016 is de TST-Centrale terug ondergebracht bij het INT. Sinds die tijd wordt er gestaag 
gewerkt aan een betere zichtbaarheid van de webwinkel, de dienstverlening aan de gebruikers en de 
upgrades van de producten. Alle materialen en collecties blijven beheerd via onze eigen servers bij 
het ISSC in Leiden. 
 
Servicedesk 
Er zijn 135 bestellingen geplaatst voor niet-commercieel gebruik en dat betreft 156 producten. 
Daarnaast zijn er 4 bestellingen geplaatst voor commercieel gebruik van 2 producten. Hiervoor is een 
nettobedrag van €6000,- ontvangen. 
De Servicedesk heeft 1809 e-mails ontvangen. De meesten hiervan hadden betrekking op het 
plaatsen van bestellingen. Een aantal van 156 e-mails had betrekking op technische/inhoudelijke 
vragen. 
 
Producten 
Er zijn twee producten toegevoegd aan de catalogus: 

 Cd-rom Middelnederlands 

 Corpus Middelnederlands 
Die twee kregen veel aandacht van een aantal verenigingen die zich met historisch Nederlands bezig 
houden, met als gevolg een groot aantal bestellingen.  
Het was de bedoeling dat BasiScript in 2017 opgenomen zou worden in de catalogus. Helaas 
ontbreken nog enkele onderdelen uit de dataset, zodat de introductie uitgesteld moet worden tot 
2018. 
 
Website 
De ontwikkeling van de nieuwe website is in een vergevorderd stadium. Er is een nieuwe systematiek 
ontwikkeld voor het bestellen van producten. Voor de meeste producten zal gelden dat deze 
meteen, na het akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden, gedownload kunnen worden zonder dat 
een licentie getekend dient te worden. Ten behoeve hiervan zijn met behulp van een jurist nieuwe 
gebruiksvoorwaarden opgesteld. De nieuwe website zal zijn geïntegreerd met de INT-website, en zal 
het zoeken naar producten eenvoudiger maken. 
 
Bestelde Producten 
In 2017 zijn er 565 producten besteld en geleverd.  De bestellingen zijn afkomstig uit volgende 
landen: Nederland (333), België (130), Duitsland (32), Verenigde Staten (12), Verenigd Koninkrijk (12), 
Zwitserland (7), Rusland (7), Frankrijk (6), Italië (3), Polen (3), Finland (2), Australië (2), Zweden (2), 
Tsjechië (2), Spanje (2), Zuid-Afrika (3), Luxemburg (1), Roemenië (1), Curaçao (1), Indonesië (1), 
Maleisië (1), Taiwan (1). 
 
Verder hebben we nog gekeken naar de omschrijving die de klanten hebben achtergelaten bij hun 
bestellingen. De onderstaande rubrieken zijn geconstrueerd aan de hand van die omschrijvingen. 
Vaak was bij de omschrijving aangegeven dat het om eigen onderzoek ging. Als bij de bestelling een 
privéadres was geplaatst zijn we ervan uitgegaan dat het bedoeld was voor particulier gebruik. Indien 
uit het e-mailadres was af te leiden dat het om een werknemer aan een onderzoeksinstelling ging 
dan werd de bestelling geplaatst in de rubriek ‘Wetenschappelijk onderzoek’. Als uit de omschrijving 
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of uit het e-mailadres bleek dat een student het product aanvroeg voor studiedoeleinden dan werd 
de bestelling geplaatst in de rubriek ‘Student onderzoek’. 
 
 

Toepassing Aantal 

Particulier gebruik 262 

Wetenschappelijk onderzoek 141 

Student onderzoek 73 

Onderwijs 34 

Praktijkgericht onderzoek 32 

 
 
Overname sites Kennisbank Begrijpelijke Taal en T-Scan 
In het voorjaar van 2017 kwam van Leo Lentz (UU) het verzoek zijn Kennisbank Begrijpelijke Taal as-is 
over te nemen en te waarborgen voor de toekomst. Deze kennisbank brengt het 
begrijpelijkheidsonderzoek in kaart voor wetenschappers, communicatie- en taaladviseurs, 
studenten, beleidsmakers en andere belangstellenden. In het najaar van 2017 is deze overname 
gerealiseerd. Het INT heeft toegezegd het initiatief te nemen voor vijfjaarlijkse updates. 
 

9. Taalportaal 

 
Het Taalportaal is dé internationale portaalsite 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 (INT). 
 
In 2017 is de site twee keer geüpdatet, in maart en september. Met name het Afrikaanse deel van 
het Taalportaal is hiermee flink uitgebreid. Bij de update van maart hebben we ook de applicatie en 
de automatisering van de updates onder handen genomen. Hierdoor kunnen toekomstige updates 
veel simpeler uitgevoerd worden. 
 
In december is de governancegroep bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken. Voorzien is 
dat er de komende jaren nog structureel materiaal aan de site zal worden toegevoegd. Hans 
Broekhuis zal naar verwachting eind 2018 of begin 2019 een nieuw hoofdstuk aanleveren. De 
koppeling met het Duitse GRAMMIS-project is op de lange baan geschoven. 
 
Eind december is er een overzichtsartikel verschenen over het Taalportaal in de bundel Clarin in the 
Low Countries (Odijk & Van Hessen 2017). 
 

10. Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) 

 
Het INT is sinds 2016 projectpartner en kernteamlid van het project ‘e-ANS 3. Naar een actualisering 
en uitbreiding van de (gedigitaliseerde) 2e editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst’ en voert 
werkpakket 4 ‘Ergonomische revisie en digitale omgeving’ uit. In het voorjaar is hiervoor de conversie 
afgerond van de huidige e-ANS naar Taalportaal-XML, in samenwerking met Peter-Arno Coppen (RU). 
Vervolgens is een redactieomgeving voor auteurs ontwikkeld. Deze omgeving is een aangepaste 
versie van de omgeving die voor het Taalportaalproject is gebruikt. Dit is in het najaar afgerond, en 

http://www.kennisbank-begrijpelijketaal.nl/
https://www.ubiquitypress.com/site/chapters/10.5334/bbi.24/
https://www.ubiquitypress.com/site/chapters/10.5334/bbi.24/
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de auteurs kunnen nu in Oxygen aan het werk. Om de auteurs enthousiast te maken is er een korte 
Oxygenworkshop geweest. Ook wordt er Oxygenbijstand verleend waar nodig. 
 
In het najaar is begonnen met het opstellen van een functioneel ontwerp van de ANS-webapplicatie. 
Eind december is een demoversie getoond op de uitvoerdersvergadering en deze zal worden 
uitgewerkt en worden opgeleverd op 1 maart 2018. 
 

11. 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. Wegens tijdgebrek heeft dit project in 
2017 stilgelegen. Wel zijn gedurende het hele kalenderjaar interessante webdata (van het 
Nederlandse webforum fok.nl, dat het genre geschreven spreektaal goed benadert) met goedkeuring 
van de site binnengehaald en worden de voor dit project ontwikkelde computationele technieken 
gebruikt in andere projecten, zoals ‘Het jaar in taal’ (december 2017). 
 

12. Vertaalwoordenschat 

 
In 1993 is door de toenmalige ministers van Onderwijs van Nederland en Vlaanderen de Commissie 
Lexicografische Vertaalvoorzieningen (CLVV) ingesteld om de productie van tweetalige 
woordenboeken met het Nederlands als bron- of doeltaal te coördineren, stroomlijnen, verbeteren 
en stimuleren. Het betrof met name talen die maatschappelijk gesproken voor de Nederlandstalige 
relevant zijn, maar die op de commerciële markt niet spontaan aan bod kwamen. Onder leiding van 
deze commissie, zijn eind vorige eeuw, begin deze eeuw verschillende tweetalige bestanden 
ontwikkeld die als basis hebben gediend voor vertaalwoordenboeken van en naar het Nederlands 
(o.a. Nederlands – Deens, Nederlands – Nieuwgrieks, Nederlands – Russisch). Enkele talenparen zijn 
nu 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. In de meeste gevallen beschikt de Taalunie over het volledige 
auteursrecht op deze bestanden. In enkele gevallen deelt de Taalunie het auteursrecht met andere 
partijen of beschikt ze enkel over een uitgavelicentie.  
Begin 2017 heeft de Taalunie de bestanden overgedragen aan het Instituut voor de Nederlandse Taal 
om ze te beheren, binnen zijn eigen mogelijkheden bij te werken en binnen de grenzen van de 
vigerende auteursrechten en uitgavelicenties (die de Taalunie zelf behoudt) te gebruiken en publiek 
ter beschikking te stellen via een eigen onlinevertaalwoordenschatplatform. In september is 
Nederlands – Nieuwgrieks / Nieuwgrieks – Nederlands  als eerste taalpaar via het online platform, de 
Vertaalwoordenschat, ontsloten. In de toekomst zullen andere taalparen volgen. 
 

13. Externe communicatie & wetenschapscommunicatie 

 
De externe communicatie stond in 2017 in het teken van uitbreiding van de huisstijl, voortzetting en 
verbetering van bestaande communicatiemiddelen en de uitbreiding van populairwetenschappelijke 
activiteiten. Net als voorgaande jaren trad het instituut ook op als sponsor voor onder andere CLIN 
en de TABU-dag (zie bijlage 5 voor een uitgebreid verslag). 
 
Op het gebied van wetenschapscommunicatie gingen we op dezelfde voet voort: ook dit jaar 
publiceerden we in populairwetenschappelijke tijdschriften en werkten we mee aan onderzoeken of 
artikelen van onlineplatforms of tijdschriften. Ook het begeleiden van scholieren en studenten bij het 
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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 INT regelmatig populairwetenschappelijke lezingen, vaak over neologismen, 
spelling, taalverandering, jongerentaal etc., bijvoorbeeld op taalcongressen, maar ook in het 
(middelbaar) onderwijs. 

Huisstijl 

De nieuwe huisstijl is verder doorgevoerd in onder andere flyers, webapplicaties, mailings, 
persberichten en ‘gadgets’ voor bijeenkomsten en congressen. In mei won Studio de Ronners een 
bronzen European Design Award voor het ontwerp van de huisstijl van het INT. 

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. Er is duidelijk een stijgende lijn in bezoekersaantallen waarneembaar: de site had 
in 2017 16% meer paginaweergaven dan in 2016. 
Aandachttrekkers zijn de populairwetenschappelijke webrubrieken Woordbaak over onder andere 
etymologie, Neologisme van de week over nieuwe woorden en de Terug in de taal over historische 
woorden. Daarnaast valt op dat informatie over de historische woordenboeken goed bezocht wordt. 
In de loop van 2016 zijn de 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). Dit zorgt nog steeds voor een toename in 
bezoekersaantallen. 

Nieuwsbrieven 

De externe nieuwsbrief is om geïnteresseerden te blijven binden aan en te informeren over het 
instituut. Sinds begin 2017 is er een nieuwsbrief toegevoegd: de Nieuwsbrief Terminologie. In 2017 
zijn er 5 algemene nieuwsbrieven verschenen en 4 terminologienieuwsbrieven. Daarnaast zijn er nog 
12 specifieke mailings verstuurd (o.a. aankondigingen symposia en mailings Weg met dat woord!). 
Voor de verzending en beheer van het adressenbestand wordt gebruikgemaakt van de 
nieuwsbriefsoftware MailChimp.  
Het totale abonneebestand van de nieuwsbrieven bestaat uit meer dan 6.000 e-mailadressen, en is 
in 2017 flink gegroeid met ongeveer 1.000 nieuwe aanmeldingen (+800 algemeen en +200 
terminologie). De cijfers voor het aantal opens en clicks van de algemene nieuwsbrief zijn goed 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. De cijfers voor de terminologienieuwsbrief zitten 
op dit moment nog onder de gemiddelden van de benchmark. 

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 al jaren gestaag met ongeveer 400 à 500 per jaar.  
Het instituut heeft geen algemene Facebookpagina, maar er is wel een specifieke pagina voor de 
verkiezing Weg met dat woord!: https://www.facebook.com/wegmetdatwoord/. De pagina heeft 
inmiddels 1.252 likes (+250 in 2017). 

Persberichten 

In 2017 zijn er vier persberichten gestuurd, waarvan drie over de verkiezing Weg met dat woord!. De 
berichten zijn verstuurd via het programma MailChimp nu het contract met de 

https://www.facebook.com/wegmetdatwoord/
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persberichtensoftware Smart.pr opgezegd is. Gezien de respons werkt deze aanpak even goed, alleen 
moet het persbestand nu steeds handmatig bijgewerkt en opgeschoond worden. 

Verkiezing Weg met dat woord! 

In 2017 organiseerden we de verkiezing voor de vijfde keer. Nieuw aan deze jubileumeditie was dat 
er voor het eerst twee top tienen werden samengesteld: één voor Nederland en één voor 
Vlaanderen. 
Dit jaar was er opnieuw veel aandacht voor: er werden in totaal 4.200 (8.000 in 2016, 5.000 in 2015) 
woorden ingestuurd en in de tweede ronde werden er 23.632 stemmen uitgebracht (22.000 in 2016, 
25.000 in 2015). Ook De Wereld Draait Door nam weer een uitgebreid item op in het programma. 
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. 
De vraag rijst wel of de rek er niet uit is na vijf jaar. In 2018 wordt bekeken of en hoe we verdergaan 
met de verkiezing. 

Populairwetenschappelijke activiteiten  

In september werd tijdens de Week van het Nederlands en in aanloop naar de jubileumeditie van 
Weg met dat woord! een populairwetenschappelijke lezingenmiddag over irritante taal 
georganiseerd. De opkomst was hoog en er kwam veel positieve feedback van bezoekers. 
Eind september was het instituut goed vertegenwoordigd op het DRONGO talenfestival met een lab 
over neologismen, een workshop Algemeen Nederlands Woordenboek voor docenten, een keynote 
van Frieda Steurs tijdens de netwerkbijeenkomst en deelname aan een panel over artificially 
intelligent language.  
In oktober verscheen bij Thomas Rap het populairwetenschappelijke boek Waar komt suikerspin 
vandaan? En 99 andere vragen over woorden. Het boek werd geschreven door het INT en Onze Taal, 
en is de derde in de reeks boeken over alledaagse etymologie. 
Eind december organiseerde het INT samen met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren ‘Het jaar in 
taal’: een avond over woorden die het publieke debat in 2017 domineerden. 
Door het jaar heen beantwoorden we veel vragen over het Nederlands aan journalisten en 
(vak)bladen. In 2017 werd het instituut bijvoorbeeld regelmatig door Quest benaderd voor 
taalkwesties voor de kalender van 2019. 
 

14. European Network of e-Lexicography (COST IS1305) 

 
2017 was het laatste jaar van de succesvolle COST-actie ENeL, European Network of e-Lexicology. 
Binnen deze actie was het INT als Grant Holder verantwoordelijk voor de financiën. Ook inhoudelijk 
zat het instituut in het hart van de actie met Bob Boelhouwer en Carole Tiberius als vicevoorzitter 
van respectievelijk werkgroep 1 en 3 en Tanneke Schoonheim als STSM-manager. Oud-interim-
directeur Martin Everaert bleef ook na het aantreden van Frieda Steurs aan als voorzitter van het 
netwerk. Verder waren met name Katrien Depuydt, Jesse de Does en Dirk Kinable actief met 
bijdragen aan de bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen. 

STSMs 

Een van de mogelijkheden binnen een COST-actie is de Short Term Scientific Mission (STSM). Hierbij 
verblijft een (jonge) onderzoeker gedurende een periode van een week tot drie maanden bij een 
gastinstituut om daar onderzoek te doen. In het kader hiervan was Anna Pytlowany (Uppsala, 
Zweden) van 4 tot en met 8 september op het instituut voor onderzoek naar en overleg over 
‘Methodology and tools for an integrated multilingual dictionary of early Hindustani’. Michael Zock 
(Marseille, Frankrijk) was van 25 september tot en met 9 oktober op het INT in het kader van de 



17 

 

STSM ‘Wheels for the mind of the language producer: microscopes, macroscopes, semantic maps 
and a good compass’. Michal Mechura (Brno, Tsjechië) werkte van 28 september tot 10 oktober aan 
de STSM ‘Future-Proofing the European Dictionary Portal’. 
Vanuit het INT ging Katrien Depuydt op STSM naar Leuven (België). Zij werkte daar van 25 tot en met 
29 november aan haar onderzoek ‘A diachronic semantic lexicon of Dutch’. Kris Heylen was van 4 
oktober tot en met 10 oktober in Ljubljana (Slovenië) in het kader van de STSM ‘Word Sense 
Induction for Linked Data Lexicography’. 

Bijeenkomsten 

Op 24 en 25 februari kwam het netwerk bij elkaar in Budapest. Bob Boelhouwer en Carole Tiberius 
waren betrokken bij de organisatie hiervan. Dirk Kinable leverde een bijdrage aan de gezamenlijke 
bijeenkomst van werkgroep 1 en 4 onder de titel ’The quest for dictionaries as a research tool: a 
remarkable intersection’.  
De slotbijeenkomst van de actie vond op 18 september plaats in Leiden. Tijdens deze bijeenkomst 
werden de resultaten van de actie gepresenteerd en werd er ook een blik in de toekomst geworpen. 
Dankzij de toekenning van een Horizon 2020-subsidie is het namelijk mogelijk om de activiteiten van 
ENeL voort te zetten binnen ELEXIS,  European Lexicographic Infrastructure. De presentaties van deze 
dag zijn te zien op de website elexicography.eu. 
 

http://www.elexicography.eu/wp-content/uploads/2017/04/Budapest_2017_WG14_DirkKinable_TheQuestforDictionariesasaResearchToolaRemarkableIntersection.pptx
http://www.elexicography.eu/wp-content/uploads/2017/04/Budapest_2017_WG14_DirkKinable_TheQuestforDictionariesasaResearchToolaRemarkableIntersection.pptx
http://www.elexicography.eu/events/meetings/final-action-conference/
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15. EnetCollect, European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing 
Techniques (2017-2021) 

 
Inmiddels is het INT alweer betrokken bij een nieuwe COST-actie, EnetCollect, European Network for 
Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques. Frieda Steurs is binnen deze actie 
actief als vicevoorzitter van werkgroep 3 ‘User-oriented design strategies for a competitive solution’, 
Carole Tiberius en Tanneke Schoonheim zijn beiden lid van het Management Comittee.  
Frieda Steurs was aanwezig bij de Kick-Offmeeting in Brussel op 7 maart. Op 21 en 22 juni bezocht zij 
als vicevoorzitter van werkgroep 3 de bijeenkomst van de coregroup van de actie. Tanneke 
Schoonheim bezocht de bijeenkomst van het netwerk in Bolzano op 7 en 8 september. Hierbij 
verzorgde zij een algemene presentatie van het instituut en een poster over de huidige 
crowdsourcingactiviteiten van het INT.  
 

16. European Infrastructure for Lexicography (ELEXIS) 

 
In augustus 2017 is de Europese Horizon 2020-aanvraag ELEXIS gehonoreerd. 
Het project heeft als doel een duurzame infrastructuur voor e-lexicografie te creëren die het mogelijk 
maakt de kwalitatief hoogwaardige semantische informatie die momenteel nog veelal opgesloten zit 
in individuele lexicografische bronnen verspreid over Europa op grote schaal te koppelen, delen, 
verspreiden en op te slaan. Tevens zal ELEXIS bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen 
gemeenschappen met veel en weinig lexicografische expertise. 
 
ELEXIS komt voort uit de COST-actie IS1305 European Network of eLexicography, die in oktober 2017 
afliep. Binnen dit netwerk kwam duidelijk de behoefte naar voren voor een bredere en meer 
systematische uitwisseling van expertise, voor het vaststellen van gemeenschappelijke standaarden 
en oplossingen voor de ontwikkeling en integratie van lexicografische materialen en voor het 
uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van deze kwalitatief hoogwaardige materialen, o.a. 
binnen het semantische web, de kunstmatige intelligentie, NLP en de Digital Humanities. 
 
ELEXIS is een samenwerkingsverband tussen 17 partners: Jožef Stefan Instituut, Slovenië 
(hoofdaanvrager); Lexical Computing CZ s.r.o., Tsjechië; Instituut voor de Nederlandse Taal, 
Nederland; Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, Italië; National University of Ireland Galway, 
Ierland; Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Oostenrijk; Centar za digitalne humanisticke 
nauke, Servië; Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, Hongarije; Institute for 
Bulgarian Language Prof Lyubomir Andreychin, Bulgarije; Universidade Nova de Lisboa, Portugal; K 
Dictionaries Ltd, Israël; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italië; Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab, Denemarken; Kobenhavns Universitet, Denemarken; Eesti Keele Instituut, Estland; 
Universitӓt Trier, Duitsland en Real Academia Española, Spanje. 
 
Het INT leidt het werkpakket “Lexicographic data and workflow”.  Speerpunten van dit werkpakket 
zijn a)  het maken van een inventarisatie van de behoeften van de lexicografische gemeenschap om 
zo het maken van woordenboeken optimaal te kunnen ondersteunen; b) het vastleggen en 
ondersteunen van gezamenlijke standaarden en werkwijzen voor het lexicografische proces en c) het 
ontwikkelen van methoden en tools voor de conversie, automatische segmentatie en identificatie 
van lexicografische inhoud. 
 
ELEXIS heeft een looptijd van 4 jaar en gaat in februari 2018 van start. 
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17. 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. 
De eerste fase van het ELRC-project liep af in het eerste kwartaal van 2017. In deze fase heeft het INT 
verschillende taalmaterialen voor ELRC verzameld. Vanaf april 2017 is de tweede fase van het project 
begonnen, die doorloopt tot 2019. In deze fase wordt het verzamelen van taalmateriaal verder 
uitgebreid, met name naar de Digital Service Infrastructuren. Hiervoor zal in 2018 een nationale 
workshop voor potentiële dataleveranciers georganiseerd worden. 
Op 7 november vond de 3de ELRC conferentie plaats in Brussel, voorafgegaan door een Language 
Resource Board-bijeenkomst. Namens het INT was Carole Tiberius hierbij aanwezig. 
Carole Tiberius is samen met Jan Odijk (Universiteit Utrecht) Technical National Anchor Point voor 
het ELRC-project. 

18. 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 2017 zijn binnen WP2 (infrastructuur) de volgende resultaten behaald: Oplevering van een eerste 
versie van het DiaMaNT diachroon semantisch lexicon (zie voor nadere informatie aldaar) en eerste 
implementatie van een door projectpartner RU verbeterde versie van de PICCL-webapplicatie, die 
workflows voor OCR en taalkundige verrijking implementeert. Een aandachtspunt was met name 
integratie in de CLARIAH gefedereerde login.  
 
Binnen WP3 (taalkunde) is vooral gewerkt aan tools die de doorzoekbaarheid van taalkundige data 
bevorderen. Het OpenSoNaR+ project, waarbij een groot corpus van modern Nederlands met behulp 
van de op het INT ontwikkelde zoekmachine BlackLab toegankelijk gemaakt is, is afgerond. In het 
kader hiervan zijn belangrijke optimalisaties aan de zoekmachine uitgevoerd. 
Goede vorderingen zijn gemaakt bij het werk aan AutoSearch, een tool die de onderzoeker zelf in 
staat stelt een taalkundig doorzoekbaar corpus samen te stellen, gebaseerd op de 
BlackLabzoekmachine. Belangrijke aspecten zijn hierbij het verder ontwikkelen van het userinterface, 
verbetering van de indexeerprocedure, en toevoeging van een interactieve query builder voor 
complexe zoekvragen.  
Er is een eerste versie ontwikkeld van een applicatie (federated search corpora) die het mogelijk 
maakt corpora binnen de CLARIN-infrastructuur gedistribueerd doorzoekbaar te maken, met 
afbeelding van de woordsoortinformatie van en naar de Universal Depencies tagset.  
Met het oogmerk op gecombineerde opvraagbaarheid van lexicale data (federated search lexica)  is 
een gemeenschappelijk Linked Open Datamodel opgesteld van een aantal voor de studie van het 
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Nederlands essentiële lexica, waaronder CELEX, DuELME, GiGaNT, DiaMaNT en het CGN-lexicon, en 
zijn de beschikbare data op dit model afgebeeld. 
 
Daarnaast kent het CLARIAH-project research pilots waarin onderzoekers samen met technische 
partners onderzoeksvragen aanpakken met behulp van de infrastructuur in ontwikkeling. 
Substantiële vorderingen zijn al gemaakt in de researchpilots Names, waarin een referentiedatabase 
voor de normalisering van eigennaamvarianten wordt ontwikkeld, en Serpens, waarin de historische 
ontwikkeling van de publieke perceptie onderzocht wordt van met name als schadelijk ervaren 
diersoorten aan de hand van het KB-krantencorpus. Het INT is hierbij verantwoordelijk voor een deel 
van de database-infrastructuur en de koppeling van lexicale data. De research pilots TICCLAT 
(extractie van diachrone lexicale informatie, met name met behulp van TICCL en het Nederlabcorpus) 
en DB:CCC (text en concept mining om de goederen en mensenstromen samenhangende met de 
diamanthandel beter in beeld te krijgen) zijn opgestart. 
 

19. CLARIN ERIC 

 
Het INT wordt als CLARIN-center ingezet ten behoeve van Vlaanderen (en Nederland). In 2017 werd 
de officiële erkenning als Centre type B vernieuwd.  
 
De zichtbaarheid van het INT als CLARIN-center werd vergroot door een voortzetting van de in 2016 
begonnen informatieronde (de “Tour de Flandre”), waarbij het INT zichzelf en CLARIN voorstelde in 
Vlaanderen. Bovendien organiseerde het INT in Vlaanderen ook een eerste workshop voor digital 
humanists (omtrent corpusopbouw, corpusannotatie, en corpusexploratie) en verduidelijken een 
vernieuwd en uitgebreid CLARIN-portaal en nieuw ontwikkelde flyers de rol van het INT als CLARIN-
center.  
 
In het kader van CLARIN werden er meermaals presentaties gegeven op (internationale) congressen 
en vond er een – door een CLARIN mobility grant mogelijk gemaakte – kennisuitwisseling op het 
gebied van tools plaats tussen Språkbanken (the Swedish Language Bank) in Gothenburg en het INT. 
 
In 2017 werden ook de eerste stappen gezet naar een samenwerking tussen CLARIN en DARIAH in 
Vlaanderen. 
 
 

https://www.clariah.nl/projecten/research-pilots/names/names
https://www.clariah.nl/projecten/research-pilots/serpens/serpens
http://www.delpher.nl/
https://www.clariah.nl/en/new/news/escience-center-and-clariah-grant-four-projects-in-the-arts-and-humanities#ticclat-text-induced-corpus-correction-and-lexical-assessment-tool-2
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20. Systeembeheer en insourcing 

Insourcing en projecten 

Het begin van 2017 stond in het teken van het afronden van het outsourcingsproject met het 
terugverhuizen van de verschillende reeds uitbestede projecten zoals Nederlab en een deel van de 
lexicabuildingomgeving. Verder zijn de data van de voormalige TST-Centrale en onlineservices vanuit 
de Taalunie (her)opgenomen in de INT-infrastructuur. Het tweede deel van 2017 is ingenomen door 
het up-to-date brengen van de infrastructuur en het starten van CLARIAH-projecten zoals Piccl en 
Clever. 
 
In anticipatie op de outsourcingsplannen zijn de ontwikkeling en investeringen in de eigen service-
infrastructuur uitgesteld waardoor we flinke achterstand hebben in het up-to-date houden van 
belangrijke services. Dit zal in 2018 een belangrijk aandachtspunt worden. 

Systeembeheer 

In 2016 was de mankracht van de afdeling systeembeheer tot 40% teruggebracht in anticipatie op 
verminderde werkdruk vanwege de outsourcing. Na het terugdraaien van de outsourcing bleek  de 
overgebleven capaciteit te weinig om zowel de dagelijkse bedrijfsvoering als de interne en externe 
projecten te voorzien van voldoende expertise. In november 2017 is er weer 1 fte aangenomen om 
congestie van de processen te voorkomen. 
 

21. IT-afdeling: projecten en organisatie 

Projecten 

Veel ontwikkeltijd is in 2017 besteed aan de CLARIAH-projecten OpenSonar+, AutoSearch en 
Federated Content Search. Andere projecten waaraan veel ontwikkeld is, zijn: Vertaalwoordenschat, 
Nederlab, het binnenhalen van de website van de TST-centrale, Weg met dat Woord, de verwerking 
van divers corpusmateriaal en updates van Taalportaal. 
 
De vertaalwoordenschat van het eerste woordenboek staat inmiddels online. De CLARIAH-projecten, 
de TST-website en Nederlab zullen in 2018 worden afgerond. Het systeem voor verwerking van 
corpusmateriaal zal komend jaar leiden tot frequentere updates van onze onlinecorpora. 

Organisatie 

Begin 2017 werd de nieuwe functie teamleider softwareontwikkeling ingevuld. Doel is om 
kruisbestuiving tussen softwareprojecten te stimuleren en het plannen en monitoren van de 
projecten te verbeteren. 
 
Eind 2017 ging een van de ontwikkelaars met pensioen. Ter vervanging was in maart alvast een 
nieuwe ontwikkelaar aangetrokken en gaandeweg het jaar is veel kennis overgedragen. In 2018 
zullen we op zoek gaan naar nog een ontwikkelaar om de voortgang van onze projecten te 
waarborgen. Dit zal voorlopig een aanstelling voor één jaar zijn. 
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Bijlage 1: Raad van Toezicht en Raad van Advies 

 
Raad van Toezicht 
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. Frieda Steurs - directeur/bestuurder 
 
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 
Laura van Eerten MA – coördinator externe communicatie  
Drs. Mathieu Fannee – programmeur/ontwikkelaar 
Lic. Dirk Geirnaert – onderzoeker/taalkundige 
Dr. Kris Heylen – onderzoeker/taalkundige  
Bart Hoogeveen – programmeur/ontwikkelaar 
Dr. Dirk Kinable – onderzoeker/taalkundige 
Drs. Marco van der Laan – systeemontwikkelaar/programmeur 
Dr. Frank Landsbergen – computerlinguïst 
Jorrit Linnert – programmeur/ontwikkelaar 
Koen Mertens – programmeur/ontwikkelaar  
Drs. Jan Niestadt – systeemontwikkelaar/programmeur 
Wil de Ruyter – dataproductiemedewerker  
Dr. Tanneke Schoonheim – onderzoeker/taalkundige 
Rob van Strien – programmeur/ontwikkelaar 
Dr. Josefien Sweep – onderzoeker/taalkundige 
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 
Drs. Wies van Velzen – ANW  
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Bijlage 3: Publicaties, lezingen etc. 

Publicaties 

Lut Colman 
Colman, Lut (2017), ‘Paardengym’. In: Willy Martin & Marcel Thelen (red.). Vak-Taal. Van Achterhand 
tot Zwavelgeel elfenbankje.  
 
Katrien Depuydt 
Katrien Depuydt, Jesse de Does, Pieter Duijff, Hindrik Sijens, “Making The Dictionary of the Frisian 
Language available in the Dutch historical dictionary portal.” In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) 
CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbi. 
License: CC-BY 4.0.  
 
Jesse de Does, Jan Niestadt en Katrien Depuydt, “Creating research environments with BlackLab.” In: 
Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp., 245-257. London: Ubiquity 
Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbi. License: CC-BY 4.0. 
 
Jesse de Does, Katrien Depuydt, Karina van Dalen-Oskam en Maarten Marx, “Namescape: NER from a 
Literary Perspective.” Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries,  
pp., 361-370. London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbi. License: CC-BY 4.0. 
 
Jesse de Does 
Katrien Depuydt, Jesse de Does, Pieter Duijff, Hindrik Sijens, “Making The Dictionary of the Frisian 
Language available in the Dutch historical dictionary portal.” In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) 
CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbi. 
License: CC-BY 4.0. 
 
Jesse de Does, Jan Niestadt en Katrien Depuydt, “Creating research environments with BlackLab.” In: 
Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp., 245-257. London: Ubiquity 
Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbi. License: CC-BY 4.0. 
 
Jesse de Does, Katrien Depuydt, Karina van Dalen-Oskam en Maarten Marx, “Namescape: NER from a 
Literary Perspective.” Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp., 361-
370. London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbi. License: CC-BY 4.0. 
 
Laura van Eerten 
Bijdragen aan: Taalkalender 2017 van Onze Taal. 
 
Eerten, Laura van (ed.), Waar komt suikerspin vandaan? En nog 99 andere vragen over woorden. 
Amsterdam, Thomas Rap, 2017. 
 
Eerten, Laura van, Allemaal beestjes. In: Taalvoutjes, 1 oktober 2017. 
 
Eerten, Laura van, Genderneutrale kids. In: Taalvoutjes, 10 november 2017.  
 
Dirk Kinable 
At the Crossroads of Digital Humanities and Historical Lexicography: The Middle Dutch ‘Seemly Play 
(abel spel) of Winter and Summer’ as a Research Case, in: Digital Scholarship in the Humanities, 
fqx051, https://doi.org/10.1093/llc/fqx051. Published: 11 October 2017 (Advance articles). 
 

https://doi.org/10.5334/bbi
https://doi.org/10.5334/bbi
https://doi.org/10.5334/bbi
https://doi.org/10.5334/bbi
https://doi.org/10.5334/bbi
https://doi.org/10.5334/bbi
https://doi.org/10.1093/llc/fqx051
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Frieda Steurs 
Steurs, F. (2017) Is Taal Business? In:, Ad Rem (VVZC) Vol. 31 Issue 1, pp., 12-14. 
 
Steurs, F. (2017) Taaldiversiteit in economisch perspectief. Is er ook ruimte voor regiolecten en 
dialecten? In: V; De Tier, T; Wijngaard & Q; Ghyselen.  Taalvariatie in de meertalige grootstad. 
Stichting Nederlandse Dialecten vzw, Leiden 2017. 
 
Rob Tempelaars 
‘Vijftien eeuwen Nederlands gratis online. De woordenboeken van het Instituut voor de Nederlandse 
Taal in kaart gebracht', in: Neerlandia121 (2017), 4 (december), pp. 36-38.  
 
Bijdragen aan: Eerten, Laura van (ed.), Waar komt suikerspin vandaan? En nog 99 andere vragen over 
woorden. Amsterdam, Thomas Rap, 2017.  
 
Carole Tiberius 
Carole Tiberius, Thierry Declerck. (2017). A lemon Model for the ANW Dictionary. In: Iztok Kosem  
 
Carole Tiberius, Miloš Jakubíček, Jelena Kallas, Simon Krek, Vit Baisa (eds.) ‘Electronic lexicography in 
the 21st century’. Proceedings of eLex 2017 conference. pp., 237-251.  
 
Iztok Kosem Carole Tiberius, Miloš Jakubíček, Jelena Kallas, Simon Krek, Vit Baisa (eds.) ‘Electronic 
lexicography in the 21st century’. Proceedings of eLex 2017 conference. pp., 237-251.  
 
Vivien Waszink 
Vivien Waszink (2017), met Alex Reuneker en Ton van der Wouden: Sanskriet op de beat. Op: 
http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/sanskriet-op-de-beat/ 
 
Bijdragen aan: Eerten, Laura van (ed.), Waar komt suikerspin vandaan? En nog 99 andere vragen over 
woorden. Amsterdam, Thomas Rap, 2017.  
 
Vivien Waszink (2017): ‘Plasvriendelijk, ontzooën en #MeToo': de nieuwe woorden van 2017’. In: 
Neerlandia, jaargang 127, pp. 34-35.  

Lezingen, presentaties en onderwijs 

 
Lut Colman 
Dutch Verb Patterns. Research Institute in Information and Language Processing, University of 
Wolverhampton (27 april 2017).  
 
Infodag INT voor Hogeschooltaal en Noordhof, presentatie Woordcombinaties (15 november 2017). 
 
Katrien Depuydt 
Katrien Depuydt, Het nieuwe INT. Presentatie op de afdeling Nederlands van de EU-DGT in 
Luxemburg, 1 maart 2017. 
 
Katrien Depuydt en Frieda Steurs, Het nieuwe INT: Centrale hub voor Nederlands taalmateriaal. 
Linguists’ Day Antwerpen, 5 mei 2017. 
 
Katrien Depuydt, The Impact Centre of Competence. 1st meeting of the DCHE expert group on Digital 
Cultural Heritage and 'Europeana',  Luxemburg, 8 mei 2017. 
 

http://www.neerlandistiek.nl/2017/04/sanskriet-op-de-beat/
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Katrien Depuydt, Margit Rem, Nicoline van der Sijs, Presentatie van het project Samenstelling van een 
corpus van de 15e en de 16e eeuw. Presentatie op de bijeenkomst voor Nederlab kleine 
deelprojecten, Amsterdam, 14 mei 2017. 
 
Katrien Depuydt, The Nederlab Project: Corpus processing. IMPACT Centre of Competence Members 
meeting, Goettingen, 31-05-2017. 
 
Katrien Depuydt en Jesse de Does, Distributionele semantiek in de historische lexicografie. Workshop 
The Mental Lexicon, Leiden, 15 juni 2017.` 
 
Katrien Depuydt en Jesse de Does, Diachronic Semantic Lexicon of Dutch. From dictionary to 
morphosyntactic and semantic lexicon. Poster op DH Benelux, 3-5 juli 2017. 
 
Katrien Depuydt, The European Landscape of Retrodigitised Dictionaries: A Survey. European Network 
of e-Lexicography final conference, Leiden, 18 september 2017. 
 
Katrien Depuydt en Jesse de Does, The Diachronic Semantic Lexicon of Dutch as linked open data in 
the CLARIAH infrastructure. eLex 2017, 19 september 2017. 
 
Katrien Depuydt en Jesse de Does, The Diachronic Semantic Lexicon of Dutch as linked open data in 
the CLARIAH infrastructure. CLARIAH Techdag , 6 oktober 2017. 
 
Katrien Depuydt, Riddles in the Dark. Over corpusbouw. DHuF en INT workshop, Antwerpen, 25 
oktober 2017. 
 
Jesse de Does 
Jesse de Does, Out of Frying-Pan Into The Fire. Over corpusannotatie. DHuF en INT workshop, 
Antwerpen, 25 oktober 2017. 
 
Jesse de Does & Katrien Depuydt, The Gathering of the Clouds. Lexical resources en Linked Open 
Data. DHuF en INT workshop, Antwerpen, 25 oktober 2017. 
 
Dirk Kinable 
‘The quest for dictionaries as a research tool: a remarkable intersection’. Lezing op de Working Group 
1-bijeenkomst van het European Network of e-Lexicography in Boedapest, Hongarije (24-25 
februari). 
 
Jan Niestadt 
DHuF in Antwerpen, presentatie over BlackLab: "Inside Information: over corpus search". 
 
CLARIN Annual Conference in Boedapest, software demo, "BlackLab: corpus search for everyone" 
 
CLARIN mobility grant Gothenburg, presentatie over BlackLab. 
 
Frieda Steurs 
Steurs, F. Semantic Relations in Terminology. The Mental Lexicon . Lorentz Center Workshop, Leiden, 
12-16 June 2017. 
 
Id-Youss H., Steurs F., Alsulaiman A.(2017). Legal-based Ontologies Between serious needs and 
challenging realities.  Toth. Chambery, France, 8-9 june 2017. Chambery University of Savoie. 
 
Steurs, F.  Het nieuwe INT (16 november 2017) ; presentatie in Leiden voor uitgeverij Noordhoff. 

http://www.elexicography.eu/wp-content/uploads/2017/04/Budapest_2017_WG14_DirkKinable_TheQuestforDictionariesasaResearchToolaRemarkableIntersection.pptx
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Steurs, F. Computer Ondersteund Leren: economische impact (16 november 2017)  presentatie in 
Leiden voor uitgeverij Noordhoff. 
 
Steurs, F. Taal is business: (vak)taal als centrale schakel voor de economie en samenleving.  Keynote 
voor De Dagen van het Nederlands “Het (on)vertaalbare vertaald” te Lublin, 9 november 2017. 
 
Steurs, F. Het INT als schakel in Taal- en spraaktechnologie (13 oktober 2017); bijeenkomst NOTAS 
(Leiden) 
 
Steurs, F. Clarin, Clariah and Dariah: towards a full infrastructure for Digital Humanities in Europe. 
Keynote voor het Dariah.eu seminarie (4-8 december 2017). Berlin-Brandenburger Akademie, Berlijn. 
 
Steurs, F. Het nieuwe INT als informatiebron voor Nederlandstalige ambtenaren. Lezing op 2 oktober 
2017 voor de bijscholingsdag Nederlandstalige ambtenaren van de EC Luxemburg. 
 
Steurs, F. From Terminology to Knowledge management; The KDS case. Lecture held in honor of 
Klaus-Dirk Schmitz, Köln, 21 juli 2017 
 
Steurs, F. On the future of the translation profession. Keynote at the 2nd Translation Technology 
Summer School, Antwerpen, 3 september 2017. 
 
Steurs, F. Taal is Business! Over globalisering en toepassingen in de taalkunde. Keynote op het 
Regionaal Colloquium Neerlandicum in Wroclaw, Polen. 24-27 mei 2017. 
  
Steurs, F. The Dutch Language Insitute; centre for digital linguistic infrastructure.  EFNIL, Mannheim, 
5 oktober 2017. 
 
Steurs, F. Juridisch vertalen.  Een specifieke uitdaging. Lezing voor de workshop juridisch vertalen aan 
de Comenius Universiteit, Bratislava. 31 oktober 2017. 
 
Steurs, F. Instituut voor de Nederlandse Taal, de centrale hub voor Nederlands taalmateriaal. Lezing 
op de studiedag van de Belgische Kring voor Linguïstiek, 22 april 2017, Antwerpen. 
 
Steurs, F. The Dutch Language Institute: The Central Hub for Dutch Language Resources. Keynote at 
the ELEX conference, Leiden, 19 september 2017. 
 
Steurs, F. INT: The Dutch Language Institute. Developer, keeper and distributor of sustainable 
language resources. Lecture at CLIN 27, KU Leuven, 10 februari 2017. 
 
Steurs, F. Taal is big business.  Keynote op het DRONGO talenfestival Utrecht, 29 september 2017. 
 
Pancirov Cornelisse Z., Žagar A., Steurs F.(2017). Vertalen voor toerisme: een oefening in persuasieve 
teksten.Casus: de Nederlandstalige brochure over Zagreb. Regionaal Colloquium Neerlandicum 2017 
Op reis! Regionaal Colloquium Neerlandicum 2017. Wroclaw, Poland, 24-27 May 2017. 
 
Vandeghinste V., Vanallemeersch T., Augustinus L., Van Eynde F., Pelemans J.,Verwimp L., Wambacq 
P.,Heyman G., Moens M., van der Lek-Ciudin I., Steurs F., Rigouts Terryn A., Lefever E., Tezcan 
A.,Macken L., Coppers S., Van den Bergh J., Luyten K., Coninx K.(2017). SCATE – Smart Computer-
Aided Translation Environment – Year 3 (/4). Proceedings EAMT 2017. Annual conference of the 
European Association for Machine Translation - EAMT 2017. Prague, Czech Republic, 28-31 May 
2017. 
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Steurs F. Taal en economische aspecten. Lezing voor de SCEZ Middelburg. 31 januari 2017. 
 
Rob Tempelaars 
College (Universiteit Leiden) over ‘Woordbetekenis, betekenisrelaties en definities’ (19 april 2017). 
 
Werksessie met een Servische en Zuid-Afrikaanse studente Nederlands uit Gent, als onderdeel van 
een korte stage (9 augustus 2017). 
 
Demonstratie van het ANW voor 37 eerstejaarsstudenten Nederlands uit Leiden o.l.v. Esther Op de 
Beek (17 november 2017). 
 
Carole Tiberius 
eLex 2017; Openingsspeech, slotspeech (19-21 september 2017). 
 
Raad van Toezicht; ELEXIS: een Europese LEXicografische InfraStructuur (8 december 2017). 
 
Vivien Waszink 
April en mei 2017: BA-college Woord en Betekenis, Universiteit Leiden, ANW: Definities en 
semagrammen en Neologismen. 
 
September 2017: Lezing/Workshop DRONGO talenfestival, ‘Woordenboeken? Ik googel gewoon 
even’, met Josefien Sweep. 
 
September 2017: Lab DRONGO talenfestival, Lab over neologismen. 
 
Oktober 2017: Lezing ‘Kids, me moeder en diervriendelijk vlees: Vijf jaar Weg met dat woord!’, 
lezingenmiddag Irritante Taal, Leiden. 
 
Oktober 2017: Lezing: ‘Downdaten, tinderellasyndroom en ‘Netflix and chill’: De taal van het daten’, 
Maand van de geschiedenis-lezing in de Chocoladefabriek Gouda. 
 
November 2017: Lezing: ‘Lokhipster, netflixisering en wifirollator: nieuwe woorden zijn er altijd’, 
lezing voor studenten Nederlands Universiteit Leiden. 
 
November 2017: Deelnemer hSn-Conferentie Onderwijs Nederlands, Zwolle. 
 
November 2017: Lezing: ‘Snakwater, lasagnecoma en plonsvrees: Taalmuseum: nieuwe woorden 
gezocht’, Lezing Taalmuseum, Openbare Bibliotheek Leiden. 
 
December 2017: Lezing: ‘Woorden en betekenissen’, lezing Vertalersvakschool Amsterdam. 
 
December 2017: Taalprogramma Het Jaar in Taal, deBuren Brussel. 

Congressen en workshops 

 
Lut Colman 
20 januari: workshop The Syntax of Idioms (Utrecht). 
10 februari: CLiN-dag (Leuven). 
24 februari: symposium Foute taal (Leiden). 
28 maart: lezing Dr. Henrik Gyllstad, Investigating phraseological processing and representation in a 
L2. KU Leuven (Elke Peters). 
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20 april: studieavond Over Taal: Welke (moeder)taal in de klas? UGent. 
24 t/m 28 april: STSM COST Research Institute in Information and Language Processing, University of 
Wolverhampton: exploring methodology and editing tools for CPA in Dutch (Sara Moze & Patrick 
Hanks).  
8 mei: minisymposium woordenschatverwerving NT2, Leuven. 
12 t/m 16 september: Lexicom-cursus, Leiden 
18 september: Cost meeting 
19 t/m 21 september: eLex-conferentie  
29 september: netwerkbijeenkomst DRONGO talenfestival 
4 oktober: lezing Clarin Dieter van Uytvanck 
10 oktober lezing Michael Zock 
10 november: NL-Term, boekpresentatie Vak-Taal 
24 & 25 november: hsn-conferentie (het schoolvak Nederlands), Zwolle 
 
Katrien Depuydt 
Deelname aan de workshop The Mental Lexicon (12-16 juni, Leiden). 
Medeorganisatie workshop: wat heeft INT voor “digital humanists te bieden, samen met het 
platform Digital Humanities Flanders (DHuF) in Antwerpen, 25 oktober 2017 
 
Jesse de Does 
Deelname aan de workshop The Mental Lexicon (12-16 juni, Leiden). 
Medeorganisatie workshop: wat heeft INT voor “digital humanists te bieden, samen met het 
platform Digital Humanities Flanders (DHuF) in Antwerpen, 25 oktober 2017 
 
Laura van Eerten 
Deelname aan de Training Wetenschapscommunicatie, NEMO Amsterdam, 1 september 2017 
Organisatie Irritante taal in de Week van het Nederlands, 11 oktober 2017 
Laborant tijdens DRONGO talenfestival, 30 september 2017 
 
Dirk Kinable 
Jaarlijks organiseert TermNet de Terminology Summer School. Dirk Kinable nam deel aan de editie 
van 2017 in Keulen van 10-14 juli 
 
Frieda Steurs 
Deelname aan de workshop The Mental Lexicon (12-16 juni, Leiden). 
Medeorganisatie workshop: wat heeft INT voor “digital humanists te bieden, samen met het 
platform Digital Humanities Flanders (DHuF) in Antwerpen, 25 oktober 2017 
Deelname aan de Terminology Summer School Keulen, 10-14 juli  als trainer 
Deelname aan de Translation Technology Summer School in Antwerpen, 3-7 september als trainer en 
medeorganisator  

Publiciteit 

 
Laura van Eerten 
8 februari 2017: Interview over herkomst van woorden en uitdrukkingen voor artikel in Dagblad De 
Limburger: Stinkend rijk heilig boontje is de sigaar. 
 
7 oktober 2017: De Taalstaat, NPO Radio 1. Interview over het boek Waar komt suikerspin vandaan? 
 
16 oktober 2017: Radio 2. Interview over het boek Waar komt suikerspin vandaan? 
 
7 december 2017: Radio 1 Journaal. Interview over Weg met dat woord! 
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7 december 2017: BNR Nieuwsradio. Interview over Weg met dat woord! 
 
7 december 2017: SLAM FM. Interview over Weg met dat woord! 
 
9 december 2017: Open Huis, Radio 5. Studiogast over o.a. Weg met dat woord!, Waar komt 
suikerspin vandaan? en neologismen.  
 
Rob Tempelaars 
Interview door Berthold van Maris met Frieda, Carole en Rob T. over het ANW (ten behoeve van een 
artikel voor Onze Taal, 24 januari 2017).  
 
Interview met RTL-Nieuws t.b.v. een artikel op de RTL-website over het taalgebruik van politici ten 
tijde van de formatie (30 april 2017).  
 
Interview met BNR Nieuwsradio (Koos Tervooren) over het Nederlandse equivalent van het Zweedse 
bijvoeglijk naamwoord (en modewoord) lagom (23 augustus 2017). 
 
Interview website VICE (Yoran Custers) over Nederlandse ziekteverwensingen (17 november 2017). 
 
Interview met RTL-Nieuws (Jaap van Deurzen) over het gebruik van het woord kanker in 
scheldwoorden en verwensingen. Uitgezonden op 22 december in RTL-Nieuws (20 december 2017). 
 
Frieda Steurs 
Interview door Berthold van Maris met Frieda, Carole en Rob T. over het ANW (ten behoeve van een 
artikel voor Onze Taal, 24 januari 2017). 
 
Januari 2017 - april 2017: lid Taalteam De Ochtend, taalrubriek NPO Radio 1 Nederland 
 
Carole Tiberius 
Interview door Berthold van Maris met Frieda, Carole en Rob T. over het ANW (ten behoeve van een 
artikel voor Onze Taal, 24 januari 2017). 
 
De Taalstaat NPO Radio 1: kort interview over de Vertaalwoordenschat (9 september 2017). 
 
Vivien Waszink 
Januari 2017 - april 2017: lid Taalteam De Ochtend, taalrubriek NPO Radio 1 Nederland 
 
April 2017: diverse interviews over hiphoponderzoek ‘Sanskriet op de beat’, o.a. in de Volkskrant en 
op nos.nl 
 
April 2017: interview over hiphoponderzoek ‘Sanskriet op de beat’ in de Tros Nieuwshow, NPO Radio 
1 Nederland 
 
April 2017: interview over hiphoponderzoek ‘Sanskriet op de beat’ in Spijkers met Koppen, NPO Radio 
2 Nederland 
 
April 2017, juni 2017, oktober 2017: weekgast in de Wat Een Week Show, NPO Radio 2 Nederland 
 
April 2017: De Optimist (over hiphoptaal) in rubriek Een Vandaag, NPO Radio 1 Nederland 
 
Juni 2017: interview Qompas Magazine over hiphoptaal. 

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/van-motorblok-tot-pre-onderhandeling-formatie-is-ideale-voedingsbodem-voor-jargon
https://www.vice.com/nl/article/43njww/waarom-schelden-we-in-nederland-zo-vaak-met-ziektes?utm_source=vicefbned
https://nos.nl/op3/artikel/2166930-deze-rappers-kennen-meer-woorden-dan-harry-mulisch.html
http://qompasmagazine.nl/qm-juni-2017/hiphoppers-zijn-woordkunstenaars/
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Augustus 2017: optreden over het gebruik van straattaal in vacatures en beleidsteksten, RTL Late 
Night, televisie RTL 4 Nederland 
 
Oktober 2017: optreden over Waar komt suikerspin vandaan?, Riza, NPO Radio 1, Nederland 
Algemeen Dagblad 
 
November 2017: Groot Nieuws Radio, optreden over verkiezing Weg met dat Woord!, radio 
Nederland 
 
November 2017: optreden over de Woord van het Jaar-verkiezing, RTL Late Night, televisie RTL 4 
Nederland 
 
November 2017: optreden over verkiezing Weg met dat Woord!, Coen en Sander Show, Radio 538 
Nederland 
 
November 2017: Editie.nl, optreden over verkiezing Weg met dat Woord!, televisie RTL4 Nederland 
 
December 2017: Koffietijd, optreden over verkiezing Weg met dat Woord!, televisie RTL 4 Nederland 
 
December 2017: interview over verkiezing Weg met dat kantoorwoord!, Algemeen Dagblad 
 
November en december 2017: optreden over verkiezing Weg met dat Woord!: bekendmaken top 
tien en winnaar; Ekdom in de ochtend, Radio 2 Nederland 
 
December 2017: optreden over verkiezing Weg met dat Woord!; Domien, 3fm, NPO radio 3 
Nederland 
 
December 2017: optreden over verkiezing Weg met dat Woord!; Evers staat op, Radio 538 Nederland 
 
December 2017: Reportage over hiphoponderzoek ‘Sanskriet op de beat’ in de Avond van Taal, 
televisie NPO 2 Nederland 
 

Diversen 

 
Lut Colman 
Lid scientific committee eLex 2017. 
 
Katrien Depuydt 
Begeleiding van de STSM van Anna Pytlowany (Linguistics and Philology Department of the Uppsala 
University) in september 2017 (project COST-ENeL). 
In het kader van STSM bij COST-ENeL een week doorgebracht bij Dirk Geeraerts aan QLVL (KU 
Leuven), voor werk aan het project DiaMaNT en als voorbereiding op haar promotieonderzoek. 
 
Dirk Kinable  
Coördinator Steunpunt Nederlandstalige Terminologie. 
 
Rob Tempelaars 
Redacteur en redactiesecretaris van het tijdschrift Trefwoord. 
Projectleider namens het INT van Meldpunt Taal. 
Secretaris van de Begeleidingscommissie. 
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Vivien Waszink 
Voorzitter ondernemingsraad INT. 
Redactielid tijdschrift Neerlandia. 
Lid werkgroep onderwijs Taalunie. 
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Bijlage 4: Verslag Taalbank Nederlands 

 
Katrien Depuydt 
 
De Taalbank Nederlands omvat corpora en computationele lexica van zowel modern als historisch 
Nederlands. Het lexicon is bedoeld om ingezet te worden voor onderzoek in de vorm van diverse 
producten die niet alleen 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 is het computationele woordvormenlexicon dat de door het INT beschreven woordenschat 
moet gaan bevatten van het Nederlands vanaf de 6e eeuw tot nu en de centrale database vormt van 
het Nederlands van het INT.  In GiGaNT zit de formele beschrijving van de woorden. De semantische 
informatie zit in DiaMaNT, en in de diverse woordenboeken van het INT.  
Werkzaamheden aan deze centrale data-infrastructuur zijn modulair opgezet.  De twee grote 
componenten zijn GiGaNT-Molex, waarin de hedendaagse woordenschat wordt beschreven en 
GiGaNT-Hilex, de historische lexiconcomponent.  De historische lexiconcomponent heeft als kern de 
vier historische woordenboeken van het Nederlands (ONW, VMNW, MNW en WNT) en wordt 
aangevuld met nieuw materiaal. De moderne lexiconcomponent bevat het hedendaags 
taalmateriaal. Afgelopen jaar is gewerkt aan de verdere integratie van de historische en de moderne 
lexiconmodule, en gewerkt aan de uitbreiding van de moderne lexiconcomponent. Er is ook werk 
gedaan  aan de koppeling van het ANW en GiGaNT-Molex. Hiermee worden op termijn niet alleen de 
data van het ANW toegevoegd aan de moderne lexiconcomponent, het is ook een stap die nodig is 
om te komen tot een geïntegreerde lexiconworkflow  voor het beschrijven van de hedendaags 
Nederlandse woordenschat.  
 

a. GiGaNT- HILEX: Historische lexiconcomponent  
 
Werkzaamheden aan de historische lexiconcomponent zijn overwegend uitgevoerd in de context van 
het project Nederlab, lexicontrack. De werkzaamheden hebben zich geconcentreerd op een aantal 
zaken. 
Allereerst is er gewerkt aan een update van de WNT-module met de resultaten van de laatste 
(substantiële) data-update van het onlinewoordenboek. Deze update was bijzonder uitdagend omdat 
de data-update wijzigingen in de afbakeningen van het citatenmateriaal betrof, resulterend in het 
toevoegen van nieuw attestatiemateriaal en het verwijderen van foutief citatenmateriaal. Het heeft 
geresulteerd in een aantal aanpassingen in de HILEX-database en verbetering  van het materiaal in 
Hilex. Het resultaat wordt gereleaset in 2018, na het verwerken van overig geplande correcties aan 
deze module. 
Daarnaast is er gewerkt aan een data-update van de omspeldatabasemodule van de historische 
woordenboeken online, die in 2016 was geïntegreerd. Om voor de toekomst synchronisatie tussen 
deze module en HILEX te kunnen realiseren hebben de data van de omspelmodule een grote revisie 
ondergaan. Fase 1 van deze revisie is afgerond. 
Tot slot zijn er diverse aanpassingen gedaan aan de werkomgeving Lex’it, waarin GiGaNT-Hilex 
bekeken en bewerkt kan worden. 

 
b. GiGaNT- MOLEX: Moderne lexiconcomponent 
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De moderne lexiconcomponent wordt continu geactualiseerd. Er zijn ruim 7000 woorden toegevoegd 
afgelopen jaar, waarvan ca. 6000 de selectie gehaald hebben voor het spellingproject. 
Het gehele lexiconmateriaal is, ten behoeve van het Nederlabproject, als lexiconmodule voor het 
hedendaags Nederlands ter beschikking gesteld in de GiGaNT lexicon service. 
Integratie GiGaNT-Molex - ANW 
Zoals de historische woordenboeken deel uitmaken van GiGaNT-hilex, moet op termijn ook de 
woordenschat beschreven in het ANW deel uit maken van GiGaNT-Molex. Een eerste stap in de 
integratie is een koppeling tot stand brengen tussen de lemmata van GiGaNT-Molex en ANW-
lemmata, waarbij rekening gehouden wordt met de structuur van beide datasets. Een dergelijke 
koppeling wordt automatisch tot stand gebracht, en in een tool voor controle van koppelingen (IKEA) 
geverifieerd. Het betreft ca. 56.000 koppelingen waarvan 52.000 reeds zijn nagelopen in 2017. Dat 
heeft geleid tot een substantiële hoeveelheid suggesties voor correctie en/of aanvulling aan zowel 
ANW als GiGaNT-Molex. 
 

c. INTEGRATIE GiGaNT-Hilex - 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). Net zoals voor de koppeling 
ANW-Molex is de koppeling automatisch tot stand gebracht, en wordt de koppeling geverifieerd in 
IKEA (zie hierboven, bij integratie GiGaNT-Molex –ANW). In 2017 zijn de ruim 60.000 koppelingen 
een eerste keer nagelopen door de dataproductiemedewerkers van het INT. Omdat een koppeling 
historisch Nederlands – hedendaags Nederlands niet altijd evident is, volgt er nog een redactionele 
controle. Die is inmiddels gestart. 
 
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 bouwwijze en 
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 bv. de oudste betekenis van appel  ‘vrucht in het algemeen’ (dus ook 
peren, pruimen etc.). Het lexicon vormt een laag op GiGaNT-Hilex, en heeft dus als belangrijkste bron 
de historische woordenboeken van het INL. Er is gewerkt aan het datamodel, aan de controle en de 
uitbreiding van de data, en een eerste versie is opgeleverd aan Clariah. Er is een eerste prototype 
zoekapplicatie gebouwd. Tot slot is er verder geëxperimenteerd met distributionele semantiek en 
met word sense disambiguation. 
 
Datamodel en RDF-database 
Het RDF (linked open data)-datamodel en de bijbehorende dataconversie van DiaMaNT en GiGaNT 
naar een RDF-database is verder uitgewerkt, ook in samenhang met het CLARIAH-werkpakket  
linguistics. De dataset is geladen in de RDF-database Jena. 
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Oplevering dataset in  de CLARIAH WP2 Anansi repository 
Op de Clariah Tech-dag (CLARIAH-Techdag] van 6 oktober 2017 is de eerste versie van de dataset 
opgeleverd en succesvol geladen als Anansi repository en daarmee opgenomen in de CLARIAH- data-
infrastructuur.  
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MNW synoniemdefinities 
Deze dataset, die uit ongeveer 197.000 instanties bestaat, is nu voor ongeveer 75% nagekeken. Naar 
schatting zal dit ongeveer 115.000 relaties tussen een hedendaags en een historisch trefwoord 
opleveren. 
 
Koppelen met externe ontologieën 
Onder andere om retrieval in het KB-krantencorpus te ondersteunen in de CLARIAH research pilot 
SERPENS (zie onderdeel CLARIAH)  is een koppeling gemaakt tussen de WNT-ingangenlijst, de 
diernamen in het Nationaal Soortenregister en de diernamen uit Brouwers’ het Juiste woord. Er zijn 
2928 koppelingen aan het soortenregister en 1301 koppelingen Brouwers aangebracht. Deze 
koppelingen verrijken betreffende lijsten indirect met historische varianten. 
 
Applicatie en computationeel-linguïstische aspecten 
Prototype zoekapplicatie 
Een eerste versie van een zoekapplicatie met querybuilder en visualisaties voor lexicale Linked Open 
Data is ontwikkeld.  
 
Experimenten word sense disambiguation voor historische data en distributionele semantiek 
Eerste experimenten met word sense disambiguation op basis van een baseline op de WNT-citaten 
getraind WSD-systeem zijn gedaan.  De woordenboekcitaten vervullen hierbij de rol van semantisch 
corpus. Zoals op grond van de aard van het materiaal te verwachten was, is de accuratesse hier 
aanzienlijk minder dan voor modern materiaal. Bij deze en dergelijke experimenten speelt 
distributionele semantiek, gebaseerd op de combinatie van historische tekstcorpora en de 
woordenboekcitaten, een belangrijke rol.  Als aanzet voor een verkenning van de positionering van 
de in de woordenboeken gegeven woordbetekenissen  in deze distributionele ruimte is 
geëxperimenteerd met visualisaties op basis van het WNT. 
 
II Corpora 
 
II.1 Modern corpusmateriaal: Corpus Hedendaags Nederlands 
 
Corpusdata 
Het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) bevat  hedendaags taalmateriaal met teksten uit 
voornamelijk kranten, tijdschriften, journaaluitzendingen en juridisch materiaal. Hoewel er geen 
release is geweest, is ook dit jaar binnenkomend materiaal verder verwerkt. Winst van het in 2017 
door de NTU georganiseerde werkbezoek is dat dataleverantie van materialen uit Suriname die ook 
al ten behoeve van het Groene Boekje 2015 waren toegevoegd, opnieuw  tot stand is gekomen. Daar 
is een dataleverancier bijgekomen en een lijst contacten waar hopelijk in de toekomst nog meer 
taalmateriaal uit zal komen.  Momenteel bevat het interne corpus 3,8 miljoen teksten. Een update 
van het corpus, intern en extern (dat kleiner is vanwege IPR-beperkingen)  is gepland voor het 
voorjaar van 2018. 
 
Corpusworkflow (DUCT) 
Het uitbreiden van het Corpus Hedendaags Nederlands is zoveel mogelijk geautomatiseerd. 
Ontvangen en opslaan van materiaal, conversies, verrijking en indexering zijn stadia in een 
corpusworkflow, uitgevoerd binnen een daartoe ontwikkelde tool DUCT (Data Update Creation Tool). 
Dit is een tool voor het converteren van bestanden in verschillende stappen. In 2017 is gewerkt aan 
het verder vullen van de database van DUCT met ons corpusmateriaal. Naarmate de database 
groeide kwamen performanceproblemen aan het licht; deze zijn geanalyseerd en voor een groot deel 
opgelost. Er is verder een flexibele webapplicatie ontwikkeld waarmee de corpusworkflow doorzocht 
kan worden op metadata en XML-structuren. 
 

http://www.nederlandsesoorten.nl/
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BlackLab/BlackLab server 
In het kader van CLARIAH AutoSearch is het configureren van verschillende invoerformaten veel 
eenvoudiger gemaakt, en is begonnen met het sterk verbeteren van ons corpuszoekapplicatie. 
In 2018 zullen de resultaten hiervan online beschikbaar komen, in de AutoSearch-applicatie en de 
zoekinterfaces op onze diverse onlinecorpora. Tijdens CLARIAH OpenSonar is een aantal nieuwe 
mogelijkheden toegevoegd en performanceverbeteringen in het zoeken gerealiseerd. 
 
II.2 Historisch corpusmateriaal 
 
Corpusdata 
Werkzaamheden aan het historisch corpusmateriaal zijn uitgevoerd in het kader van het project 
Nederlab. Sedert 1 januari 2017 is het INT verantwoordelijk voor de corpusprocessing van Nederlab. 
Dat betekent dat digitaal corpusmateriaal van derden wordt geconverteerd naar Nederlabformaat 
(XML-FoLiA) en voorzien van taalherkenning getokeniseerd aan de projectpartners wordt opgeleverd. 
De teksten worden voorzien van correcte metadata, inclusief thesaurering van de auteurs. In het 
afgelopen jaar zijn de volgende collecties aan het Nederlabcorpus toegevoegd, met in totaal ca. 31 
miljoen woorden: 

 (Huygens-ING) Briefwisseling van Anthonie Heinsius 

 (Huygens-ING) Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 

 (Huygens-ING) Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland  

 (Huygens-ING) Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. 
Stellingwerff en S. Schot 

 (Huygens-ING) Pieter van Dam's Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 

 (Huygens-ING) Dagboek Willem de Clercq 1811-1844 

 (Huygens-ING) Varia: Walewein ende keye; Bartholomeus Engelsman, Van den Proprieteyten 
der Dinghen; Menschen en Bergen; Lodewijk van Deyssel De Ystroom 

 (Huygens-ING) Clusius Correspondentie 

 (Huygens-ING) Epistolarium 
 
Daarnaast is er een aanpassing gedaan aan het databaseschema t.a.v. de metadata bij de personen, 
en er is een opschoning gedaan van de persoonsgegevens van DBNL en EDBO. Er is een nog 
ingrijpender aanpassing gedaan aan het metadataschema om metadatering op tekstsegmentniveau 
toe te kunnen kennen. Uit het overleg met de toolstrack over de taalkundige verrijking ten slotte is 
de noodzaak gebleken om de reeds opgeleverde metadata van de DBNL qua datering verder uit te 
breiden, zodat selectie van teksten van een bepaalde taalperiode gemaakt kan worden.  Een eerste 
batch met 9500 documenten met verbeterde metadata is opgeleverd. 
 
Corpusdata: corpus 15e- en 15e-eeuws Nederlands 
In een klein deelproject van Nederlab heeft het INT meegewerkt aan het bijeenbrengen en 
metadateren van een corpus van 15e- en 16e-eeuws ambtelijk materiaal. Het corpus bestaat uit 2802 
documenten, en bevat ca. 5,7 miljoen woorden. Het  wordt aan de Nederlabcollectie toegevoegd in 
2018. 
 
Taalkundige verrijking 
In het kader van Nederlab is samengewerkt met de toolstrack van het project om de taalkundige 
verrijking conform de huidige state of the art op een zo goed mogelijk peil te krijgen. Er is een plan 
van aanpak voor het laatste jaar van het project geformuleerd. Onderdeel van dat plan is het maken 
van evaluatiesets voor de taalkundige verrijking. Daarvoor is een selectie gemaakt van een aantal 
teksten per eeuw, die voor de evaluatiesets gebruikt gaan worden. Het doel is om ca. 10.000 
woorden per eeuw aan evaluatiemateriaal te produceren. We hebben daarvoor de tagset vastgesteld 
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en beschreven die gebruikt zal worden in de evaluatiesets. Er zijn reeds twee evaluatiesets afgerond.  
Het evaluatiemateriaal zal voor onderzoek ter beschikking worden gesteld. 
 
Corpusapplicatie 
Net zoals voor het Corpus Hedendaags Nederlands, wordt voor de historische corpora online, 
momenteel het Corpus Gysseling en de Brieven als Buit, gebruikgemaakt van de Blacklabserver. De 
historische corpora zullen in 2018 een update krijgen van de applicatie, waarin met name de 
toevoeging van een query-builder het meer geavanceerd zoeken in het corpusmateriaal voor de 
gebruiker zal vereenvoudigd zal worden. 
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III Externe projecten 
Nederlab 
 
Datatrack lexica 
Het doel is om diachroon lexicaal materiaal inzetbaar te maken voor zoeken in het diachroon 
corpusmateriaal van Nederlab. Een substantieel deel van het werk aan het computationele lexicon 
GiGaNT  (I.1) wordt in het kader van Nederlab uitgevoerd. De taken van dit jaar waren uitbreiding 
van de lexicon service met modern materiaal en het werken de taalkundige verrijking van historisch 
corpusmateriaal (zie II.2). 
 
Datatrack corpora 
Het INT heeft  corpustrack overgenomen van het Meertensinstituut. De taak is om medio 2018 
minimaal 20 deelcorpora in Nederlab verwerkt te hebben. Bij aanvang van de werkzaamheden waren 
dat er 7. Voor een verdere beschrijving, zie II.2. 
 
Management 
Katrien Depuydt leidt de datatracks lexica en corpora,  is lid van de corpuscommissie die 
verantwoordelijk is voor de selectie van corpusmateriaal voor Nederlab en maakt deel uit van de 
stuurgroep. 
 
Nederlab: corpus 15e- en 15e-eeuws Nederlands 
In samenwerking met de RU Nijmegen is gewerkt aan het bijeenbrengen van een corpus van 15e en 
16e-eeuws ambtelijk materiaal voor Nederlab, dat een uitbreiding moet vormen op het ambtelijk 
materiaal van de 13e eeuw (Corpus Gysseling) en 14e eeuw (CRM – Corpus Van Reenen Mulder). Het 
project is in 2017 afgerond, en de resultaten komen in 2018 in het Nederlabportaal. Zie verder 
hierboven (II.2). 
 
Clariah 
Het CLARIAH-project ondersteunt de ontwikkeling van de lexiconcomponent DiaMaNT (zie 
hierboven). De ontwikkeling van DiaMaNT gebeurt als onderdeel van WP2, waarin naast een 
technische infrastructuur ook gewerkt wordt aan een data-infrastructuur van personen, plaatsen en 
concepten. DiaMaNT valt onder het laatste. In de context van kleine deelprojecten Serpens en 
Diamonds in Borneo (start in 2018) wordt het lexicon toegepast en verder uitgebreid. (Zie verder I.2 
en de projectinformatie van CLARIAH.) 
 
In de context van het CLARIAH-Namesproject wordt gewerkt aan een voornamen- en 
familienamenlexicon dat net zoals GiGaNT ook via de lexicon service ter beschikking zal worden 
gesteld. Het INT brengt met name naamkundige expertise in voor zowel het bouwen van gouden 
standaardmateriaal als het evalueren van automatisch verwerkt namenmateriaal. (Zie verder de 
projectinformatie van CLARIAH). 
 
IV DIENSTVERLENING 
 
Afgezien van het beantwoorden van diverse vragen door gebruikers zijn diverse producten ter 
beschikking gesteld. 
 
Uitlevering taalbankproducten aan externen 
INL Historische Woordenlijst 
Sally Chambers (Universiteit van Gent) 
Thomas de Meijer  
Prof. dr. Christophe Verbruggen (Universiteit van Gent) 
Corpus Gysseling 
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Mr. Philip Vanheessen 
Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut, Radbouduniversiteit Nijmegen) 
Brieven als Buit gouden standaard 
Henk van den Heuvel (Centre for Language and Speech Technology, Radboud Universiteit Nijmegen) 
Isabeau de Smet (QLVL, KU Leuven) 
Antal van den Bosch (Meertens Instituut, HUC Amsterdam) 
 
Nieuwe gebruikers INT lexicon service (GiGaNT) 
Tessa Wijckmans en Ivan Kisjes (UvA) 
Lizzy Jongma (NIOD) 
Remco van Veenendaal (Nationaal Archief) 
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Bijlage 5: Rapport Externe Communicatie 

 
Laura van Eerten 
 
In dit rapport worden de in 2017 ingezette communicatiemiddelen en de belangrijkste resultaten 
gepresenteerd. 
 

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.  
 
Indicatoren 

Algemeen   2016 2017 
Totaal aantal paginaweergaven   411.554 480.129 
Totaal aantal sessies   187.373 252.704 
Bezoeken uit Nederland   129.900 176.388 
Bezoeken uit België   35.347 52.374 
Gemiddelde tijd op pagina   00.01.52 00.01.45 

 
 

Paginaweergaven rubrieken 2016 2017 
Woordbaak* 59.384 108.542 
Neologismen (neo v/d week + neo v/d week 
archief + neologismen algemeen)** 

86.208 85.504 

Index/home 61.831 47.327 
Historische woordenboeken (algemeen + ONW, 
VNMW, MNW, WNT, WFT) 

24.438 27.664 

Nieuws 17.450 16.790 
Terug in de taal 9.322 13.215 
Taalmaterialen 3.887 6.755 
Jaaroverzicht in neologismen 4.910 4.510 
Gelegenheidswoordenboekjes 3.371 4.157 
Etymologie 3.005 3.247 
Algemeen Nederlands Woordenboek 1.771 2.426 
Spelling & het Groene Boekje 3.736 1.795 
Contact/medewerkers 1.341 1.411 
CLARIN-ERIC  860 

* Top 3: ‘Zijn pappa en mamma wel correct?’, ‘Waar komen de geldtermen ‘doni’ en ‘barki’ 
vandaan?’, ‘Waar komt het woord ‘hort’ vandaan?’. 

** Populairste rubriek: Neologisme van de week 
 
 



42 

 

Bronnen/verwijzingen 

 
 Er is overal een toename in verwijzingen (bezoekers die via een andere website op ivdnt.org 

terechtkomen) afgezien van het ANW en de GTB.  

 
 
Opvallende bezoekersaantallen 

 
 februari: algemene nieuwsbrief INT (best gelezen van 2017) 

 mei: neologisme vlasbak in Taalpost-mailing van Onze Taal 

 september/oktober: Week v/h Nederlands, Drongofestival, Congres Onze Taal etc. 

 november/december: verkiezing Weg met dat woord! 

 
Conclusies 
De website heeft in 2017 flink meer bezoekers getrokken dan in het voorgaande jaar. Ongeveer 70% 
van alle bezoeken is afkomstig uit Nederland en 21% uit België; een lichte stijging (2%) ten opzichte 
van 2016. 
 
Aandachttrekkers zijn de populairwetenschappelijke webrubrieken Woordbaak (etymologie),  
Neologisme van de week (nieuwe woorden), en Terug in de taal (historische woorden). Daarnaast 
valt op dat informatie over de verschillende historische woordenboeken goed bezocht wordt, en dat 
de pagina met taalmaterialen in 2017 veel vaker bekeken is dan in 2016. 
 
Bijna de helft van de bezoekers vindt de INT-website via Google en ongeveer 18% gaat direct naar 
ivdnt.org. Zo’n 3% van de bezoekers komt binnen via de GTB-woordenboekapplicatie en 4% via de 

http://www.ivdnt.org/
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ANW-woordenboekapplicatie, minder dan voorgaande jaren (6%). Ongeveer 3% van de bezoekers 
vindt de website via wegmetdatwoord.org.  
 
In 2016 zijn de webrubrieken 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 in 2017 nog 
steeds duidelijk merkbaar en het aantal bezoekers dat via een van die nieuwsbrieven binnenkomt is 
zelfs toegenomen: 3,5% van de verwijzingen naar de website zijn afkomstig van Taalpost en 3,5% 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 om het 
grote aantal bezoekers in goede banen te kunnen leiden. De website is eenvoudig, toegespitst op 
mobiel gebruik en heeft verschillende doorverwijzingen naar webrubrieken op ivdnt.org.  
 
Indicatoren 

Algemeen    2016 2017 
Totaal aantal paginaweergaven    112.341 99.841 
Bezoeken uit Nederland    44.087 30.924 
Bezoeken uit België    21.999 22.138 

 
 
www.wegmetdatwoord.org 16 november - 10 december 
 

 
 

 eerste piek: 16 nov. start eerste ronde: 4.000 bezoekers 

 tweede piek: 30 nov. start tweede ronde: 10.000 bezoekers 

 verhoogde belangstelling tussen 2 en 3: gemiddeld 1.500 bezoekers 

 derde piek: 6 dec: uitslag: 7.400 bezoekers 
 
 

http://www.wegmetdatwoord.org/
http://www.ivdnt.org/
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www.ivdnt.org 16 november – 10 december 
 

 
 

 eerste piek: 16 nov: 1.200 bezoekers 

 tweede piek: 24 nov: 1.600 bezoekers 

 derde piek: 30 nov: 2.000 bezoekers 

 vierde piek: 6-8 dec: gemiddeld 1.200 bezoekers 
 
Buiten de verkiezing om ligt het gemiddeld aantal bezoekers van de INT-website op 600 à 700 per 
dag.  
 
Verwijzingen 
De meeste bezoekers van wegmetdatwoord.org kwamen direct (60%), waarschijnlijk omdat de 
verkiezing in de afgelopen jaren veel bekendheid heeft opgebouwd. Ongeveer 15% kwam op de site 
via Facebook.  
 
Conclusies 
De verkiezingswebsite trok in totaal minder bezoekers dan in 2016. Er was wel een lichte toename in 
bezoeken uit België, waarschijnlijk omdat er in 2017 een aparte stemlijst voor Vlaanderen werd 
opgesteld. De doorverwijzing naar verschillende webrubrieken op ivdnt.org werkte nog goed: tijdens 
de verkiezing steeg het gemiddelde aantal bezoekers op de website van het instituut van een paar 
honderd naar duizenden bezoekers per dag. 
 

3. Social 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. 
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Indicatoren 

 December 2016 December 2017 
Aantal volgers  3.573 3.913 

 
Facebook 
Het instituut heeft geen algemene Facebookpagina, maar er is wel een specifieke pagina voor de 
verkiezing Weg met dat woord!: https://www.facebook.com/wegmetdatwoord/. De pagina heeft 
inmiddels bijna 1.252 likes (+250 in 2017).  
 
Conclusies 
Twitter groeit gestaag met ongeveer 400 à 500 volgers per jaar. De Facebookpagina voor Weg met 
dat woord! door het jaar heen wordt af en toe gebruikt om de aandacht beter vast te houden 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. Begin 2017 is er een tweede nieuwsbrief aan toegevoegd, de nieuwsbrief terminologie. 
 
In 2017 zijn er 5 algemene nieuwsbrieven verschenen, 4 nieuwsbrieven over terminologie en 12 
aparte mailings (nieuwjaarswens, taal- en spraaktechnologie, Weg met dat woord!, aankondiging 
LOF-prijs, jubileum NL-term, vertaalwoordenschat, TiNT-dag, middag irritante taal). Alle 
nieuwsbrieven en mailings zijn verstuurd via de nieuwsbriefsoftware MailChimp.  
 
Indicatoren  

Nieuwsbrief algemeen  2016 2017 

Aantal inschrijvingen  3.019 3.872 
Gemiddeld aantal opens  55% 48% 
Gemiddeld aantal clicks (CTO)*  37% 32% 

Nieuwsbrief terminologie    

Aantal inschrijvingen   2.671 

Gemiddeld aantal opens   33% 

Gemiddeld aantal clicks (CTO)   17% 

* 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 algemene nieuwsbrief is de februari-editie (54% opens, 32% clicks): met o.a. 

Taalteam Radio 1, Corpus Middelnederlands, Taal- en Spraaktechnologie en Woordbaak Chinese 

Vrijwilliger. 

 Best gelezen artikelen: Woordbaak: ‘Wat is er bruin aan een bruin cafe?’ (313 clicks), Woordbaak: 

‘Komt een Chinese vrijwilliger altijd uit China’ (283 clicks), Enquête woordenboekgebruik’ (278 

clicks).  

 Best gelezen nieuwsbrief terminologie is de maarteditie (38,9% opens, 22,2% clicks). De eerste, 

vernieuwde  terminologienieuwsbrief gestuurd vanuit het INT. 

 

https://www.facebook.com/wegmetdatwoord/
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Conclusies 
Het abonneebestand van de nieuwsbrief is in 2017 gegroeid met ruim 1000 inschrijvers (+800 
algemeen, +200 terminologie). De directe bereikbaarheid van het aanmeldformulier op de homepage 
en betere zichtbaarheid op de rest van de website heeft waarschijnlijk positief bijgedragen aan de 
snelle groei van het bestand. 
 
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.  
 
Opvallend is dat de nieuwsbrief terminologie minder vaak geopend wordt en een lager percentage 
clicks heeft dan de algemene nieuwsbrief van het INT.  
 

5. Persberichten 

Met het versturen van persberichten wordt media-aandacht gegenereerd voor nieuws van en over 
het instituut. Eind 2016 is het contract met Smart.pr opgezegd. In 2017 is gebruikgemaakt van 
MailChimp en de via Smart.pr opgedane perscontacten voor het versturen van persberichten.  
 
Indicatoren 

4 persberichten: 
15 september European Network of e-Lexicography succesvol beëindigd 
17 november Weg met dat woord! (aankondiging) 
30 november                 Weg met dat woord! – de nominaties 
7 december Weg met ‘genderneutraal’ en ‘ik heb zoiets van’ 

 
Conclusies 
Gezien de respons werkt de aanpak met MailChimp even goed, alleen moet het persbestand nu 

steeds handmatig bijgewerkt en opgeschoond worden. 

 

6. Huisstijl, sponsoring en populairwetenschappelijke activiteiten 

De nieuwe huisstijl is verder doorgevoerd in onder andere flyers, webapplicaties, mailings, 
persberichten en ‘gadgets’ voor bijeenkomsten en congressen. In mei won Studio de Ronners een 
bronzen European Design Award voor het ontwerp van de huisstijl van het INT. Net als voorgaande 
jaren trad het instituut ook op als sponsor voor onder andere CLIN en de TABU-dag. 
 
In september werd tijdens de Week van het Nederlands en in aanloop naar de jubileumeditie van 
Weg met dat woord! een populairwetenschappelijke lezingenmiddag over irritante taal 
georganiseerd. De opkomst was hoog en er kwam veel positieve feedback van bezoekers. 
Eind september was het instituut goed vertegenwoordigd op het DRONGO talenfestival met een lab 
over neologismen, een workshop Algemeen Nederlands Woordenboek voor docenten, een keynote 
van Frieda Steurs tijdens de netwerkbijeenkomst en deelname aan een panel over artificially 
intelligent language.  
In oktober verscheen bij Thomas Rap het populairwetenschappelijke boek Waar komt suikerspin 
vandaan? En 99 andere vragen over woorden. Het boek werd geschreven door het INT en Onze Taal, 
en is de derde in de reeks boeken over alledaagse etymologie. 
Eind december organiseerde het INT samen met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren ‘Het jaar in 
taal’: een avond over woorden die het publieke debat in 2017 domineerden. 
Door het jaar heen beantwoorden we veel vragen over het Nederlands aan journalisten en 
(vak)bladen. In 2017 werd het instituut bijvoorbeeld regelmatig door Quest benaderd voor 
taalkwesties voor de kalender van 2019. 
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7. Resultaten/spin-off 

De gecombineerde communicatieactiviteiten in 2017 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.  
 
Print  

Datum Bron Onderwerp Titel 

8 feb De Limburger Herkomst van woorden en 
uitdrukkingen  
(Laura van Eerten) 

Stinkend rijk heilig boontje is de sigaar 

1 okt Onze Taal Algemeen Nederlands 
Woordenboek (Frieda Steurs, 
Rob Tempelaars, Carole 
Tiberius) 

Woordenboek 2.0. De onbegrensde 
mogelijkheden van het Algemeen 
Nederlands Woordenboek (ANW) 

1 okt Onze Taal Voorpublicatie ‘Waar komt 
suikerspin vandaan?’ 

Waar komt suikerspin vandaan? 

5 okt Mare Leids 
Universitair 
Weekblad 

Week van het Nederlands – 
middag irritante taal 

Taalvoutjes 

12 okt Leidsch 
Dagblad 

Verslag van de middag 
irritante taal 

Hun hebben de kids van me moeder 

 
 
Radio & tv 

Datum Bron Onderwerp 

jan t/m apr Radio 1 De Ochtend Taalteam, wekelijkse rubriek (Vivien Waszink & Frieda 
Steurs) 

17 juli Radio 1 Dit is de dag Emoji’s 

23 aug BNR Nieuwsradio Nederlandse equivalent van het Zweedse lagom (Rob 
Tempelaars) 

7 okt De Taalstaat Suikerspinboekje (Laura van Eerten) 

8 okt  o.a. Suikerspinboekje (Vivien Waszink) 

11 okt BNR Nieuwsradio Irritante taal 

16 okt Radio 2 Suikerspinboekje (Laura van Eerten) 

9 dec Radio 5 Open Huis O.a. Weg met dat woord, neologismen, 
Suikerspinboekje (Laura van Eerten) 

16 nov Radio 1 BE Weg met dat woord! 

16 nov Groot Nieuws Radio Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

16 nov Radio 538 Coen & Sandershow Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

16 nov De Wereld Draait Door (tv) Weg met dat woord! 

29 nov EditieNL (tv) Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

http://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/417432-emoji-s-zijn-rijp-voor-een-lesprogramma-op-school
https://www.bnr.nl/opinie/alles-is-taal/10331302/irritante-taal-als-verdienmodel
https://www.nporadio5.nl/uitzendinggemist?show=113&date=09-12-2017
https://radio1.be/welk-woord-wil-jij-2018-niet-meer-horen
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/379340
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/hun-zijn-zeg-maar-supervegan-waarom-vinden-we-sommige-woorden-zo-irritant


48 

 

30 nov Ekdom in de Ochtend radio 2 Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

7 dec Ekdom in de Ochtend radio 2 Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

7 dec Radio 538 Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

7 dec 3FM Domien Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

7 dec Radio 1 journaal Weg met dat woord! (Laura van Eerten) 

7 dec BNR Nieuwsradio Weg met dat woord! (Laura van Eerten) 

7 dec Slam FM Weg met dat woord! (Laura van Eerten) 

7 dec Koffietijd (tv) Weg met dat woord! (Vivien Waszink) 

22 dec RTL Nieuws (tv) Gebruik van kanker in scheldwoorden en verwensingen 
(Rob Tempelaars) 

 
 
Online 

Datum Bron Onderwerp 

1 jan Taalunie:Bericht Interview over automatisch vertalen (Frieda Steurs)  

6 apr NOSop3 Woordenschat Nederlandse rappers (Vivien Waszink) 

30 mei RTL Nieuws Taalgebruik politici (Rob Tempelaars) 

16 nov Rendement.nl Weg met dat woord! 

16 nov Dutch Cowboys Weg met dat woord! 

16 nov Nu.nl Weg met dat woord! 

17 nov VICE.nl Nederlandse ziekteverwensingen (Rob Tempelaars) 

30 nov AD.nl Weg met dat woord! 

30 nov De Standaard Weg met dat woord! 

30 nov De Morgen Weg met dat woord! 

30 nov Welingelichte kringen Weg met dat woord! 

30 nov Metro.be  Weg met dat woord! 

30 nov Knack.be Weg met dat woord! 

1 dec Metro.nl Weg met dat woord! 

6 dec Nieuwsblad.be Weg met dat woord! 

6 dec Newsmonkey.be Weg met dat woord! 

7 dec HP De Tijd Weg met dat woord! 

7 dec VRT.be Weg met dat woord! 

7 dec Fonkonline Weg met dat woord! 

7 dec NOS.nl Weg met dat woord! 

7 dec Hart van Nederland Weg met dat woord! 

7 dec 100% NL Weg met dat woord! 

7 dec Metronieuws.nl Weg met dat woord! 

7 dec Sevendays.nl Weg met dat woord! 

7 dec AD.nl Weg met dat woord! 

7 dec RTL Nieuws Weg met dat woord! 

7 dec Lindanieuws.nl Weg met dat woord! 

7 dec Standaard.be Weg met dat woord! 

7 dec Trouw.nl Weg met dat woord! 

10 dec Trouw.nl Column genderneutraal WMDW! 

14 dec Boekblad.be Het jaar in taal (Vivien Waszink) 

http://taaluniebericht.org/artikel/taalbeleid/je-eigen-taal-blijven-horen
https://nos.nl/op3/artikel/2166930-deze-rappers-kennen-meer-woorden-dan-harry-mulisch.html
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/van-motorblok-tot-pre-onderhandeling-formatie-is-ideale-voedingsbodem-voor-jargon
https://www.rendement.nl/nieuws/id20475-welke-woorden-geven-vreugde-en-welke-jeuk.html
http://www.dutchcowboys.nl/online/weg-met-dat-woord-2017-inzendingen-zijn-open
https://www.nu.nl/opmerkelijk/5029112/genderneutraal-papadag-en-shinen-irritantste-woorden-2017.html?redirect=1
https://www.vice.com/nl/article/43njww/waarom-schelden-we-in-nederland-zo-vaak-met-ziektes?utm_source=vicefbned
https://www.ad.nl/binnenland/dit-zijn-de-irritantste-woorden-van-2017~a982cc06/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171130_03216315
https://www.demorgen.be/binnenland/weg-met-dat-woord-welk-woord-wilt-u-nooit-meer-horen-bb867038/
http://www.welingelichtekringen.nl/cultuur/751186/dit-zijn-de-tien-irritantste-woorden-van-2017.html
https://nl.metrotime.be/2017/11/30/must-read/comfortzone-me-time-leuk-en-super-irritantste-woorden-2017/?utm_content=buffer438ab&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.knack.be/nieuws/belgie/dit-zijn-de-irritantste-woorden-van-2017/article-normal-933151.html
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2017/12/waarom-kan-taal-zo-irritant-zijn
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171206_03227827
http://newsmonkey.be/article/84382
http://www.hpdetijd.nl/2017-12-07/woord-van-het-jaar-tenenkrommend/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/07/-ik-heb-zoiets-van--en--genderneutraal--zijn-de-meest-irritante-/
https://fonkonline.nl/artikelen/toeleveranciers/genderneutraal-wint-weg-met-dat-woord-verkiezing-43385.html
https://nos.nl/artikel/2206344-taalgevoeligen-vinden-genderneutraal-nog-irritanter-dan-in-je-kracht-staan.html
http://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/genderneutraal-irritantste-woord-van-het-jaar/
https://www.100p.nl/nieuws/meest-irritante-woord-van-2017-genderneutraal
https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2017/12/genderneutraal-is-meest-irritante-woord-van-2017
http://www.sevendays.nl/nieuws-identiteit/genderneutraal-het-irritantste-woord-van-2017
https://www.ad.nl/binnenland/genderneutraal-is-irritantste-woord-van-het-jaar~a0edd071/
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/genderneutraal-is-irritantste-woord-van-2017
https://www.lindanieuws.nl/nieuws/ja-hoor-daar-is-meest-irritante-woord-2017-is-genderneutraal/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171207_03229802
https://www.trouw.nl/home/genderneutraal-te-politiek-correct-~a4ce2337/
https://www.trouw.nl/opinie/-genderneutraal-irritant-daar-kan-ik-me-wel-iets-bij-voorstellen~a9d7219e/
https://boekblad.nl/Agenda/Item/het-jaar-in-taal


49 

 

22 dec AD.nl Het ergste kantoorwoord (Vivien Waszink) 

 
 

https://www.ad.nl/ad-werkt/we-nemen-het-mee-is-het-ergste-kantoorwoord~a4d87581/

