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Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 van het 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie 

 

1. Inleiding 
 

Het INL is een betrouwbare speler in de wetenschappelijke wereld en het krijgt daar 
ook waardering voor. 1 Het INL als de Schatkamer van de Nederlandse taal is een 
taalkundig kennis- en bronneninstituut in de Vlaams-Nederlandse 
onderzoekswereld. Het is opgericht in 1967 en als binationaal instituut enig in zijn 
soort, waarbij het synoniem is voor een expertise die elders niet structureel of 
systematisch aanwezig is. 

 
De Schatkamer van de Nederlandse taal is opgericht met als missie, als 
langetermijnopdracht de wetenschappelijke beschrijving, verrijking en 
beschikbaarstelling van de Nederlandse taal- en woordenschat in al zijn facetten door 
de eeuwen heen. Een dergelijk open en transparant kennisinstituut deelt zijn kennis 
in verschillende vormen. Wetenschappelijke publicaties, deelname aan en organisatie 
van internationale congressen, het geven van universitair onderwijs en interactieve 
kennisbenutting en popularisering ten behoeve van het grote publiek zijn daarvan de 
belangrijkste. 

 
Het INL heeft internationale faam verworven door onder meer zijn beschrijving van 
het Nederlands vanaf het vroegste begin in de 5e, 6e eeuw tot de 20e en 21e eeuw. 
Dat is het Nederlands van de tijd van de eerste kerstening in onze streken 
(Bonifatius en Willibrord) tot aan de eerste kruistochten; de woordenschat uit de 
bloeitijd van de Vlaamse lakenindustrie, toen Amsterdam nog klein was en Brugge 
en Gent de toon aangaven; de woorden uit de middeleeuwse literatuur, van Jacob 
van Maerlant, Van den vos Reynaerde en Karel ende Elegast; en het Nederlands van 
de rederijkers, de Gouden Eeuw, de Verlichting en de Nieuwe Tijd. Maar het INL 

krijgt ook hoge wetenschappelijke waardering voor zijn beschrijving van de recente 

woordenschat, van de woorden van vandaag en morgen, van 06-dealer tot 
weeralarm en van deeltijd-WW tot triobaan. 

 

De tijd staat niet stil en het INL al helemaal niet. Hield het instituut zich in het 
verleden bezig met diverse woordenboeken, eerst in druk en daarna online gezet, in 
de huidige opzet zijn dit mogelijke afgeleide producten van de meest volledige 
digitale infrastructuur voor de Nederlandse woordenschat door de eeuwen heen, de 
Taalbank Nederlands. Spelling, uitspraak, woordvorming, syntaxis, semantiek, 
pragmatiek en vele andere aspecten van woorden en van de omgeving waarin 
woorden zich kunnen ophouden, alle relevante informatie wordt wetenschappelijk 

                                                           
1 In een passage uit het “Advies inzake Implementatie Duurzame Geesteswetenschappen” dat in 2010 

werd aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap, nu 
minister J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart wordt de rol en de plaats van het INL als zelfstandig 
instituut binnen de taalwetenschap vergeleken met die van het FOM voor de natuurkunde. De auteurs 
zijn van mening dat het INL, dat tot nu toe geen formele partij is in het proces Duurzame 
Wetenschappen, in het vervolgproces volop betrokken zou zijn zodat “hier zou kunnen worden 
gekomen van parallelle universa tot sterren aan eenzelfde firmament” (p. 64). 
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beschreven en met de modernste methoden op de modernste informatiedragers 
vastgelegd. Deze digitale infrastructuur stelt het INL bovendien in staat om zijn 
gegevens direct te koppelen aan bestaande andere digitale bronnen en 
referentiewerken. Voorbeelden daarvan zijn de verwijzingen die straks mogelijk zijn 
vanuit de beschrijving van de woorden naar het digitale TaalPortaal waarin de 
grammatica van het Nederlands (en het Fries) beschikbaar komt; de link naar de 
officiële spellingregels en de mogelijkheid om relaties te leggen met de beschrijving 
van de oudste en nieuwste woorden van verwante talen zoals het Fries, het Duits, het 
Engels en het Afrikaans. Over dat laatste zijn besprekingen gestart met de Fryske 
Akademy en het Institut für Deutsche Sprache. 

 
Alle wetenschappelijke beschrijvingen van woorden en woordgroepen zijn gebaseerd 
op taalmateriaal. Daarom is reeds decennia lang een kerntaak van het INL het 
verzamelen en en verrijken van teksten (corpora). Deze teksten zijn geschreven in 
het vroegste Oudnederlands, dat bijvoorbeeld te vinden is in onze oudste 
plaatsnamen, in het Middelnederlands, het Nederlands van de Gouden Eeuw, dat van 
de moderne tijd en in de meest recente standaardtaal zoals die wordt gebruikt in 
Nederland, Vlaanderen en Suriname. Met moderne technologische hulpmiddelen 
worden de beschikbare en nieuwe materialen en bronnen voor alle lagen en sectoren 
van de maatschappij ontsloten, voor taalkundigen en vele andere 
geesteswetenschappers (bv. historici, letterkundigen, sociologen), taaldocenten op 
alle niveaus van het onderwijs, tot technologiebedrijven en iedereen die het 
Nederlands gebruikt, leert of erin is geïnteresseerd. Voor een volledig overzicht van 
de doelstellingen zoals geformuleerd in de Statuten van de Stichting en van de 
kerntaken zoals geformuleerd in het Bestuursbesluit en het Samenwerkingsprotocol 
verwijzen we naar Bijlage 1. In dezelfde bijlage wordt in de vorm van een tabel een 
overzicht gegeven van de verschillende onderdelen van onderhavig 
meerjarenbeleidsplan gelinkt aan de doelstellingen en kerntaken, aan de acterende 
en uitvoerende afdelingen en projecten en de herkomst van de financiën (Taalunie, 
NWO, EU etc.). 
 
Het INL als Schatkamer van de Nederlandse Taal, daaraan zal ook in de komende 
meerjarenbeleidsperiode gewerkt worden. Het INL is de plaats waar iedereen terecht 
kan die iets over de Nederlandse taal en dan met name over de woorden, hun 
spelling, vorm, betekenis of gebruik door de eeuwen heen wil weten. Het INL heeft 
de ambitie om uit te groeien tot het best gesorteerde en meest toegankelijke 
wetenschappelijke instituut op het gebied van de Nederlandse taal- en 
woordenschat; een instituut dat zich bij al zijn activiteiten door drie kernwaarden 
laat leiden: op wetenschappelijke kwaliteit gebaseerde resultaatgerichtheid, 
relevantie en toegankelijkheid. 
 
2. De Schatkamer van de Nederlandse taal; de meest volledige 
taalschat, raadpleegbaar voor iedereen 

 
Politie tasert jongen dood (De Telegraaf 23 maart 2009) 
OCMW lanceert uniek project: schoolbelbanen (De Standaard 19 februari 
2009) Stad betaalt horecabazen wc-premie (Noordhollands Dagblad 29 januari 
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2009) Mediabewuste rechters oefenen op pinguïnshot (Volkskrant 1 december 
2008) Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw. (Vlaamse 
Leeuw) 
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd. (Wilhelmus) 
Maect mij salich Heere, want die heylighe is ghefalgiert (Leuvense Bijbel 
(1548), psalm 11) 
Mine líeue trutíne (Floyris ende Blantseflur, ca. 1225) 
ec gelobo in got alamehtigen fadaer (Utrechtse doopbelofte ca. 790) 
bïrïd mi (runeninscriptie ca. 500) 

 
Voor de betekenis van alle schuingedrukte woorden kan men nu al terecht bij het 
INL, zo ook voor bijvoorbeeld alternatieve spellingen van die woorden, of informatie 
over het gebruik ervan. In de afgelopen beleidsperiode zijn de historische 
woordenboeken van het Nederlands gratis online beschikbaar gesteld en is een grote 
verzameling neologismen bewerkt en gepubliceerd. Zowel de wetenschapper als de 
geïnteresseerde leek kunnen naar voorkomens van die woorden in 
tekstverzamelingen zoeken. Het hedendaagse Nederlands wordt beschreven op een 
taalkundig vernieuwende manier, waardoor men niet alleen de betekenis van een 
woord kan opzoeken, maar ook via elementen uit een betekenisomschrijving een 
woord of lijst woorden terug kan vinden. Ook voor taalhulp kan men bij het INL 
aankloppen. Vanzelfsprekend is er informatie over spelling, maar ook over 
bijvoorbeeld morfologie, etymologie, woordgebruik en grammaticale kenmerken te 
vinden in de woordenboeken en de corpora. Daarvoor moet een gebruiker echter wel 
weten waar hij precies moet zoeken: in de citaten van het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal of binnen de betekenisomschrijvingen van het Oudnederlands 
Woordenboek? Of moet hij naar het Algemeen Nederlands Woordenboek (met de 
woordenschat van het laatste kwart van de 20e eeuw en die van de 21e eeuw) gaan en 
daar ‘zoeken naar woorden’? 

 
Het INL wil de toegang tot zijn informatie voor iedereen eenvoudiger maken en 
het beschikbare materiaal efficiënter kunnen bijwerken en aanvullen. In de 
komende beleidsperiode zal er daarom met name gewerkt worden aan: 

 
a. de lexicografische beschrijving van de Nederlandse woordenschat, 

zowel historisch als hedendaags. 
b. nieuwe technologieën en technieken om het internet toegankelijk te maken 

voor taalkundig onderzoek en om, continu aangevulde, uitgebreide corpora van 
hedendaags Nederlands te blijven onderhouden. 

c. bijdragen aan het toegankelijker maken van historisch tekstmateriaal 
(komend van binnen en buiten het INL), waarbij de enorme variatie aan 
spelling niet langer een hinderende factor is bij het zoeken, en waarbij 
handvatten worden geboden voor het detecteren van en omgaan met variatie 
in woordgebruik. 

d. het gebruik maken van, en het bijdragen aan nieuwe computerlinguïstische 
of taaltechnologische technieken voor informatie-extractie uit taalmateriaal.  

e. het formeel structureren van taalkundige informatie, zodat deze gebruikt 
kan worden voor computerlinguïstische toepassingen. 

f. de verdere uitbouw van de spellinginformatie, onder andere door koppeling 
van de huidige spellingdatabase met alle lexicale informatie op het INL, 
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waardoor de dekking van de lijst veel groter wordt2. 
g. het realiseren van voorzieningen waarmee derden interactief kunnen bijdragen 

aan de beschrijving van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld door het aandragen 
van nieuwe woorden en woordverklaringen. 

h. het optimaliseren van de centrale digitale data-infrastructuur om dit alles 
mogelijk te maken. 

 
2.1. Het INL voor de eindgebruikers, het algemeen publiek 

 
“Ik ben mijn dochter aan het voorlezen uit een boek van Thea Beckman. Het 
gaat over het meisje Hasse Simonsdochter, dat leefde in de 15e eeuw. Er komen 
woorden in voor die zij niet kent, zoals “poorters”. Ze wil graag weten wat dat 
betekent, en of het voor en na die tijd ook nog gebruikt werd. Ik wil haar laten 
zien dat het Nederlands er in de 15e eeuw heel anders uitzag dan tegenwoordig.” 

“Ik wil woorden in oude teksten zoeken maar die worden steeds anders 
gespeld. Kan ik ze ook in één keer vinden?” 
“Ik wil een overzicht van alle verwensingen en scheldwoorden die ooit in het 
Nederlands gebruikt zijn.” 
“Hoe werd een walvis vroeger eigenlijk genoemd? ” 
“Ik onderzoek de sociale positie van slagers door de eeuwen heen. Voor de 15e 
eeuw kan ik bijna niets vinden. Hadden ze toen geen slagers of heetten ze 
toen anders?” 
“Ik zoek naar een woord, maar ik kan er niet op komen. Helpt het INL mij dat 
te vinden?” 

 
Zulke vragen zullen binnenkort meteen en zeer eenvoudig te beantwoorden zijn. In 
veel gevallen zal het volstaan enkele woorden of kenmerken in te voeren in een 
zoekveld en een keuze te maken uit de gepresenteerde informatie. Een gebruiker 
moet vooraf niet meer bepalen in welk woordenboek de informatie zou kunnen 
staan, uit welke tijd een woord zou kunnen stammen en zelfs niet hoe het exact 
gespeld zou moeten worden. Deze laagdrempelige toegang tot de digitale taalschat 
van de Taalbank Nederlands zal hem bovendien toegang bieden tot informatie als 
bijvoorbeeld maatschappelijk domein (sport, wetenschap, muziek), gebruik, stijl, 
frequentie, voorbeelden met context, additionele informatie uit corpora en 
uiteindelijk het hele World Wide Web. En het is makkelijker te vinden wanneer een 
woord of betekenis opkwam of verdween. De mogelijkheden zijn legio en voor 
iedereen toegankelijk. 

 
Het aantal gebruikers van de producten van het INL is de laatste jaren enorm 
toegenomen: in 2010 waren er bijvoorbeeld ruim één miljoen zoekacties op alleen al 
de historische woordenboeken online en werd deze applicatie zo’n 500.000 keer 
benaderd door Google bij het indexeren. Maar het kan beter. Tijdens de nieuwe 
beleidsperiode zal gericht actie worden ondernomen om zoveel mogelijk potentiële 
gebruikers op de voor hen meest aangename en gepaste manier naar de INL-
producten te leiden. 

                                                           
2 Momenteel staat zo’n 50% van de gezochte woorden niet in de lijst van woordenlijst.org van de 

Taalunie. 
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Daarbij is het van groot belang dat iedereen die op zoek is naar informatie over een of 
meer woorden van het Nederlands door de eeuwen heen, te weten komt dat hij 
daarvoor bij het INL terecht kan. Nog teveel worden alleen de traditionele vragen 
gesteld en wordt er veel te weinig uit het aangeboden materiaal gehaald. Zo is het 
nieuw voor gebruikers dat de verzameling hedendaags materiaal niet alleen kan 
worden bevraagd op betekenis, maar dat er ook kan worden gezocht naar woorden 
op basis van kenmerken: Hoe heet dat dier ook alweer met een pels, eendenbek en 
zwemvliezen? Hebben we een werkwoord dat activiteit x uitdrukt?, en dat er 
binnenkort ook vragen kunnen worden gesteld als Hoe noemde men een slager in de 
vroege middeleeuwen? Welke woorden hadden in de Gouden Eeuw de betekenis 
“boodschappen doen”? Het INL is het aan zichzelf verplicht om alle middelen aan te 
wenden om de taalschatten die het beschrijft, aanvult, onderhoudt en beheert 
maximaal open te stellen voor elke gebruikers- of onderzoeksvraag. 

 
2.2. Het INL met een groothandelfunctie, als leverancier van data 

 
Een instituut wil hedendaags en historisch materiaal toegankelijker maken 
door een thesaurus (synoniemenwoordenboek) aan zijn zoekmachine toe te 
voegen enwoordverklaringen bij de teksten te zetten. Kan het INL iets voor zo’n 
instituut betekenen? 
Een organisatie wil een woordenlijst voor een spellingcontroleprogramma 
hebben, of een woordenlijst voor OCR. Kan je zo’n lijst bij het INL opvragen? 

 
Voor deze toepassingen hoeven geen speciale producten meer gemaakt te worden. De 
data zullen beschikbaar zijn in de centrale data-infrastructuur, die zo opgezet is, dat 
de informatie eruit ook in bovengenoemde toepassingen gebruikt kan worden. De 
gebruiker krijgt een eenvoudig te realiseren selectie van het materiaal dat voor hem 
bruikbaar is. 

 
Onze kennis van de Nederlandse taal blijft zich continu ontwikkelen. Per nieuwe 
historische tekst bijvoorbeeld is naar schatting 6 tot 7 procent van de woorden niet 
beschreven in de huidige woordenboeken. Dat komt mede doordat traditionele 
woordenboeken eindige producten zijn en nooit meer kunnen geven dan de 
beschrijving van een selectie van de woordenschat. Er komen echter niet alleen 
nieuwe woorden bij, maar de huidige vlucht in de digitalisering van allerhande 
materiaal, historisch en hedendaags, en de overvloed aan informatie op het web 
maken het nodig om de data van het Nederlands en onze kennis daarvan continu te 
actualiseren. Alleen zo kunnen wij onze taakstelling als kennisinstituut voor de 
Nederlandse taal blijvend waarmaken en dat vele materiaal voor de taalgebruiker van 

het Nederlands toegankelijk maken. 
 

3. Onze aanpak 

 
Het INL wil de Schatkamer van de Nederlandse Taal zijn, het best gesorteerde en 
meest toegankelijke wetenschappelijke instituut op het gebied van de Nederlandse 
taal- en woordenschat. Hoe pakken wij het aan om deze schatkamer continu te 
kunnen actualiseren, maar ook duurzaam te beheren, permanent te onderhouden 
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en laagdrempelig beschikbaar te stellen? 

 
3.1. Centrale data-infrastructuur van de Nederlandse woordenschat 

 
Om de toegang tot de informatie over de woorden van het Nederlands voor iedereen 
eenvoudiger maken en de data efficiënter te kunnen bijwerken en aanvullen, is 
gekozen voor het opzetten van een centrale data-infrastructuur van de Nederlandse 
woordenschat (Taalbank Nederlands), een zeer uitgebreide en rijke kennisbank van 
de Nederlandse taal, die het basismateriaal bevat voor onderzoek zowel binnen als 
buiten het INL. Daarin worden honderdduizenden woorden en woordgroepen uit de 
Nederlandse taal, historisch en modern, voorzien van informatie over spelling, 
uitspraak, betekenis, morfologie en syntaxis, en van informatie over 
combinatiemogelijkheden met andere woorden en over de context van het gebruik 
(pragmatiek). Deze informatie wordt per woord(groep) geïntegreerd opgeslagen en is 
daarom door een gebruiker op een zeer eenvoudige manier te bevragen. 

 
Er wordt niet meer gewerkt aan op zichzelf staande woordenboeken of lexica. 
Dergelijke producten moeten, net als het Algemeen Nederlands Woordenboek, 
geïntegreerd worden in de centrale data-infrastructuur. Ook is het mogelijk -ook 
door derden- om dergelijke producten uit die centrale data-infrastructuur af te 
leiden. Datzelfde geldt voor selecties van het materiaal die een gebruiker nodig heeft 
voor bv. verder onderzoek en aangeleverd wil hebben in aparte bestanden. Basis voor 
de data-infrastructuur zijn de lexicografische bronnen en corpora van het INL, 
aangevuld met materiaal van derden. 
Met deze nieuwe opzet zijn we beter toegerust om de steeds grotere stroom aan 
taalmateriaal te kunnen hanteren. Dat betreft zowel de bijna onuitputtelijke 
hoeveelheid hedendaags Nederlandse woordenschat die ons via de media en het 
internet bereikt, als de steeds grotere hoeveelheid historisch materiaal vanuit 
bijvoorbeeld Google Books of de in aantal toenemende digitaliseringsprojecten van 
bibliotheken. De centrale data-infrastructuur van de Nederlandse woordenschat 
moet een veelomvattende dwarsdoorsnede van de Nederlandse taal geven en voor 
iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. 

 
3.1.1. Duurzaam beheer 

 
Voor het beheer van de infrastructuur vinden we het wiel niet opnieuw uit. We 
passen bestaande standaarden en best practices toe op onze unieke situatie. Zo 
volgen we de aanbevelingen van de Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid 
op en sluiten we ons als aan als Trusted Digital Repository bij het Data Seal of 
Approval van het KNAW- instituut DANS. Back-up, versiebeheer en bijvoorbeeld 
bug- of incidentmelding handelen we af volgens op ITIL-leest (Information 
Technology Infrastructure Library, d.i. een referentiekader voor het inrichten van de 
beheerprocessen binnen ict) geschoeide voorschriften. Wat er al is en wat nog aan 
ons wordt toevertrouwd, gaat bij ons niet verloren. 
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3.1.2. Permanent onderhoud 

 
Wat er al is moet wel met zijn tijd meegaan. Naast beschikbaar blijven – duurzaam 
beheer – is bruikbaar houden – permanent onderhoud – daarom een belangrijke 
taak van het INL. De eigen infrastructuur en alle materialen die we momenteel nog 
(maar zie 5.) namens de Nederlandse Taalunie en anderen in de Centrale voor Taal- 
en Spraaktechnologie (TST-Centrale) beheren en beschikbaar stellen, worden 
daarom continu gemonitord en standaard onderhouden. Vanaf 2013 zal het INL zelf 
het technische onderhoud op zich nemen en zal de beschikbaarstelling verlopen via 
het INL als CLARIN B+-centre, zoals ook nu al het geval is. 

 
3.1.3. Kennismanagement 

 
Om dit alles te realiseren is kennis nodig. Kennismanagement is daarom structureel 
in onze organisatie verankerd. Voor het gezamenlijk en persoonsonafhankelijk 
vastleggen van kennis maken we veelvuldig gebruik van wikisystemen. Daarnaast 
ondersteunen we ons kennismanagement door software voor de afhandeling van 
bugmeldingen en een lerend servicedeskpakket. Werkzaamheden worden uitgevoerd 
door teams van mensen met diverse expertises uit de verschillende afdelingen van het 
INL. Hierdoor bevorderen we kennisdeling en stimuleren we project- en 
afdelingsoverschrijdende betrokkenheid. 
De ict-medewerkers scholen zich continu bij, zodat het INL meedraait met de 
meest recente state-of-the-art op het gebied van de automatisering. Voor het 
opbouwen, beheren en uitbreiden van de data-infrastructuur zijn specifieke 
technische vaardigheden op IT-gebied aanwezig. Het gaat hier immers niet om 
kantoorautomatisering, maar om hoogwaardige centrale systemen, gebaseerd op 
een technische en functionele architectuur. Het INL heeft specialistische kennis in 
huis voor de ontwikkeling en het gebruik, waarbij onder meer moet worden 
gedacht aan performance, back-up, afhandeling van grote hoeveelheden data, 
autorisatie en maatwerk-software. Het gaat daarbij om tal van datastromen, die deels 
geautomatiseerd en deels manueel worden aangestuurd. 

 
Omdat we ook materialen van anderen beheren, onderhouden en beschikbaar 
stellen, en een knooppunt vormen in het Europese CLARIN-netwerk (zie hierna) 
voor het toegankelijk maken van taalmateriaal en taaltechnologie, worden we in de 
gelegenheid gesteld om kennis hierover uit te wisselen met anderen. Die uitwisseling 
van kennis bereiken we ook in diverse andere samenwerkingsverbanden, waarin we 
werken aan een gezamenlijke agendaontwikkeling. 
 
Het INL ziet een duidelijke overlapping tussen de eigen corebusiness - de 
centrale data-infrastructuur - en recente ontwikkelingen binnen de eHumanities. 
Vanuit zijn eigen expertise draagt het INL bij aan de digitale toekomst van de 
humaniora in Nederland en Vlaanderen. Deze inspanning is een mes dat snijdt aan 
twee kanten. Enerzijds worden kennis en producten geleverd ten bate van andere 
wetenschappelijke organisaties, anderzijds verhoogt de samenwerking binnen de 
eHumanities de kwaliteit van de centrale data-infrastructuur van het Nederlandse 
woord. 
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3.1.4. Beschikbaarstelling 

 
Iedereen kan gebruikmaken van de complexe infrastructuur van Google door een 
zoekopdracht in te voeren in een eenvoudig invoerveld. Meer gespecialiseerde 
gebruikers kunnen gebruik maken van specifieke applicaties en 
programmeerinterfaces. Op vergelijkbare wijze kan iedereen gebruikmaken van de 
infrastructuur van het INL: we bieden laagdrempelige (web)applicaties aan voor het 
bladeren en het zoeken in data van onszelf en anderen of stellen datasets 
beschikbaar. Deze producten worden momenteel aangeboden via de webwinkel van 
de TST-Centrale. De meeste producten zijn vrij van registratie en gratis te 

gebruiken, want bij onze openheid hoort ook open access. Vooral voor het 

bedrijfsleven en de gebruikers buiten Nederland en Vlaanderen willen we nog beter 
zichtbaar worden. Onze strategie hiervoor wordt vastgelegd in onze jaarlijkse 
communicatieplannen. 

 
3.1.5. CLARIN 

 
Het CLARIN3 Centre dat bij het INL wordt opgebouwd in het kader van de Europese, 
Nederlandse en Vlaamse CLARIN-projecten, en waarvoor ook samengewerkt wordt 
met Sara en BigGrid, gaat structureel onderdeel uitmaken van de INL-infrastructuur. 
Via dit CLARIN Centre wordt het INL een van de knooppunten in een Europees 
netwerk dat ten dienste staat van zowel de linguïstiek en de geesteswetenschappen 
als de maatschappij in het algemeen. Gebruikers van dat netwerk krijgen 
laagdrempelig toegang tot talige data, tools en andere diensten, waar ze ook zijn en 
waar de materialen die ze gebruiken zich ook in het netwerk bevinden. 

 

3.1.6. Dienstverlening 

 
Het INL levert naast producten ook diensten. Via een servicedesk beantwoorden we 
vragen. Externe experts helpen ons waar nodig en dragen zo bij tot de 
dienstverlening. Men kan bij ons terecht voor advies over standaarden, formaten en 
andere best practices en we bieden maatwerk, workshops en gastcolleges aan bij onze 
producten. Ook als het gaat om intellectuele eigendomsrechten kan men onze hulp 
inschakelen. 

 
3.1.7. Beleidsontwikkeling 

 
Als we onderzoeksresultaten in beheer nemen, zorgen we ervoor dat ze 
beschikbaar worden gesteld als veilige, betrouwbare en goed gedocumenteerde 
producten. We brengen desgewenst advies uit aan beleidsmakers, opdrachtgevers 
en financiers. Zo dragen we actief bij aan een sterke positie van het Nederlands in 
de informatiemaatschappij. 

 

                                                           
3 CLARIN staat voor Common Language Resources and Technology Infrastructure. 
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In de komende meerjarenbeleidsperiode onderzoeken we de wenselijkheid en 
haalbaarheid van een rol voor het INL als evaluatie- en validatiecentrum voor 
(geschreven) Nederlandstalige taalmaterialen, iets waarvoor men in Nederland en 
Vlaanderen niet terecht kan en waaraan wel behoefte is. De externe evaluatie van 
bijvoorbeeld de welgevormdheid en de consistentie van een groot tekstencorpus 
kan dan dichter bij huis worden uitgevoerd. Het INL is door zijn expertise, ervaring 
en infrastructuur bij uitstek in staat om een dergelijke rol op zich te nemen. 

 
3.2. Onderzoek en universitair onderwijs 

 
Belangrijke hoofdtaken van een kennis- en onderzoeksinstituut zoals het INL bestaan 
erin om fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek te verrichten en daarover te 
publiceren, universitair onderwijs te verzorgen, resultaatgericht te werken naar 
producten toe, werk te blijven maken van de kennisbenutting dan wel de 
popularisering van de taalwetenschap en samenwerkingsverbanden aan te gaan om 
de opgedane kennis te delen en uit te wisselen. 

 
Voor de komende meerjarenbeleidsperiode zet het INL een brede onderzoekslijn 
verder uit die zich behalve over het puur lexicologisch-lexicografische gebied ook 
uitstrekt over belendende taalkundige domeinen en over onderzoeksgebieden zoals 
de computerlinguïstiek, de corpuslinguïstiek en de technische realisering van 
taalkundige tools. Dat onderzoek is een onmisbare component in het streven van het 
INL om een deskundig en gerespecteerd onderzoeksinstituut te blijven. 

 
Daarnaast wordt het inhoudelijke takenpakket verbreed naar meer en andere 
domeinen van het taalkundige spectrum. In eerste instantie betreft dit de historische 
en eigentijdse morfologie, de semantiek en de diepgaande annotatie van historische 
en eigentijdse corpora, m.a.w. de corpuslinguïstiek.  
 

Vanzelfsprekend wordt ook het onderzoek van computerlinguïstische aard 
voortgezet. De resultaten van dat onderzoek zijn bepalend voor de manier waarop het 
INL zijn centrale taalinfrastructuur vorm geeft. Daarbij zijn volledigheid, integratie, 
consistentie en uniformiteit de sleutelwoorden. 

 
Om de positie van het INL-onderzoek in het veld te verstevigen en om de bestaande 
onderzoeks- en samenwerkingsbanden tussen het INL en gerenommeerde 
(inter)nationale onderzoekers en instituten aan te halen, worden jaarlijks diverse 
gastsprekers uitgenodigd. De gastsprekers doceren in het kader van het huidige INL- 
studieprogramma lexicologie/lexicografie, corpuslinguïstiek en computerlinguïstiek 
gastcolleges over een van hun specialisaties. Altijd is een bezoek ook een 
werkbezoek, waarbij bilateraal overleg plaatsvindt over gemeenschappelijke 
projecten en over nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Uiteraard geven ook 
verschillende INL- medewerkers over hun eigen specialisaties en vakgebieden 
gastcolleges en studievakken (op bachelor- en masterniveau) aan verschillende 
Vlaamse en Nederlandse universiteiten en leggen ze werkbezoeken af bij 
vergelijkbare instituten en andere partners in binnen- en buitenland om kennis uit 
te dragen en nieuwe kennis op te doen. Tot slot stelt het INL zich breed Europees 
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open voor studenten in de vorm van het aanbieden van stageplaatsen. 

 
Ook wordt jaarlijks een INL-symposium georganiseerd rond een centraal thema. 
Daarnaast organiseert het INL incidenteel andere symposia en bijeenkomsten, 
zelfstandig of in samenwerking met een of meer andere instellingen. Zo zal 
bijvoorbeeld de 24e CLIN-conferentie (Computational Linguistics in the 
Netherlands, editie 2013-2014) door het INL worden georganiseerd. 

 
De onderzoeksresultaten zullen, zoals gezegd, maximaal worden toegepast op de 
interne werkzaamheden, maar belangrijker nog: ze zullen aan het onderzoeksveld 
worden aangeboden in de vorm van (gast)colleges, presentaties en publicaties. Meer 
nog dan tevoren zal het INL met zijn onderzoeksresultaten naar buiten treden en zal 
het op die manier zijn zichtbaarheid vergroten en zijn positie in zowel het 
taalkundige als het computerlinguïstische veld versterken. 

 
3.3. Scholing en begeleiding 

 
Het INL maakt er werk van om de bestaande variatie aan menselijke kennis en 
expertise op een kwalitatief hoog peil te houden en om nieuwe medewerkers aan 
te trekken die vooral ook complementaire kennis meebrengen. Doordat er een 
inhoudelijke verbreding op verschillende taalkundige domeinen wordt 
nagestreefd, zullen de lexicologen-taalkundigen zich ook meer gaan oriënteren op 
gebieden die grenzen aan hun oorspronkelijke domein. Ook de 
computerlinguïsten en de medewerkers van de IT-afdeling gaan hierin mee en 
volgen de laatste tendensen, ontwikkelingen en vernieuwingen op de voet. 

 
Door de betrokkenheid van het INL bij een aantal grotere (inter)nationale projecten 
zoals IMPACT in de afgelopen beleidsperiode, CLARIN en het TaalPortaal 
Nederlands en Fries, groeit de behoefte om de projectleiders extra coaching te geven 
of opleiding te laten volgen inzake management, coördinatie en overleg- of 
vergadertechnieken. Op die manier biedt het INL zijn medewerkers de 
mogelijkheden om hun horizonten te verbreden en hun capaciteiten verder uit te 
bouwen. 

 
3.4. Samenwerking 

 
Voorbeelden van samenwerking zijn bijvoorbeeld de CLARIN-projecten 
(www.clarin.nl en www.clarin.eu), het TaalPortaal (www.taalportaal.org), CLARIAH 
(www.clariah.nl), Nederlab, het Meldpunt Taal (www.meldpunttaal.be of 
www.meldpunttaal.nl) en onze betrokkenheid bij de stichting NOTaS 
(www.notas.nl). 
In het najaar van 2012 zal een vierde aanvraagronde in het kader van CLARIN-NL 
plaatsvinden; de gehonoreerde projecten zullen begin 2013 van start gaan. Het INL 
zal afhankelijk van de gekozen thema’s, net zoals aan de vorige drie rondes, ook 
(meermaals) aanvrager zijn in deze laatste ronde. 

 
Het NWO-grootproject “TaalPortaal Nederlands en Fries” werkt van 2011 tot 2016 aan 

http://www.clarin.nl/
http://www.clarin.eu/
http://www.clariah.nl/
http://www.meldpunttaal.be/
http://www.meldpunttaal.nl/
http://www.notas.nl/
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een online taalportaal voor de Nederlandse en Friese grammatica (klankleer, 
vormleer, zinsleer). Het INL, de Fryske Akademy, de Universiteit Leiden en het 
Meertens Instituut werken in dit project samen met vele betrokkenen uit het 
onderzoeksveld. 

 
Onlangs is voor een NWO-aanvraag aangaande infrastructuur voor de humane 
wetenschappen zaaigeld toegekend. Het gaat om CLARIAH dat staat voor ‘Common Lab 
Research Infrastructure for the Arts and Humanities’.Het project zou over 5 jaar lopen 
en de gevraagde subsidie is 24 miljoen euro. Het INL neemt deel aan zeven van de tien 
werkpakketten. Op 2 maart jl. is bekend geworden dat CLARIAH op de roadmap is 
geplaatst en dat er 1 miljoen euro zaaigeld is, dat zal worden besteed voor het 
opleveren van een geoptimaliseerde aanvraag, die in de loop van 2014 zal worden 
ingediend. Momenteel wordt nagegaan hoe het toegekende bedrag het best kan 
worden besteed. In ieder geval wordt ¼ van dat bedrag bijgedragen aan ‘Nederlab’ (zie 
hierna) voor werkzaamheden die bijdragen aan de inhoud van een verbeterde 
aanvvraag. 

 
Eind 2011 werd een NWO-grootaanvraag ingediend onder de naam ‘Nederlab: 
Laboratory for research on the patterns of change in the Dutch language and 
culture‘. Het project heeft als doel alle digitale teksten die belangrijk zijn voor ons 
nationale erfgoed samen te brengen in een gebruikersvriendelijke en vrij 
toegankelijke webinterface. Het consortium bestaat uit onder meer het Meertens 
Instituut, het Huygens ING, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, 
de Radboud Universiteit en het INL. De financiering bedraagt 3.4 miljoen euro 
waarvan ca. 2 miljoen door NWO wordt gedragen. Op 7 juni jl. werd het project 
goedgekeurd; het project vangt aan op 1 januari 2013 en loopt af op 31 december 2017. 

 
Het Meldpunt Taal is een idee van de taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders; 
dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd door het INL en het Meertens Instituut. 
Vrijwel alle grote instellingen op het gebied van de Nederlandse taal in Nederland 
en Vlaanderen hebben eveneens hun medewerking verleend. Bij het Meldpunt Taal 
werken taalgebruikers en onderzoekers samen om alle ontwikkelingen rond de 
Nederlandse taal vast te leggen. Sinds de start van dit forum (15 juni 2010) zijn er ca. 
5000 meldingen binnengekomen. 

 
Het INL is deelnemer, bestuurslid en webmaster voor de stichting Nederlandse 
Organisatie voor Taal en Spraaktechnologie (NOTaS). NOTaS behartigt de 
belangen van de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de sector taal- en 
spraaktechnologie en is voor het INL een belangrijk communicatiekanaal naar het 
bedrijfsleven. 

 
Verder zijn er samenwerkingsverbanden met de Koninklijke Bibliotheek, de 
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, het Huygens Instituut, het Max 
Planck Instituut, DANS, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en 
Letterkunde, en met universiteiten en allerlei andere kennisinstellingen in 
Nederland, Vlaanderen en Suriname. 
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4. Beoogde resultaten 2013-2017 gefinancierd met de Taaluniesubsidie 

 
De centrale taak van het INL omvat alle werkzaamheden, zowel van puur 
technische, computerlinguïstische als taalkundige aard ten behoeve van de 
Taalbank Nederlands. Dit betreft verschillende componenten (corpora, 
woordenboeken en computationele lexica (zie 4.3) en allerhande 
computerlinguïstische hulpmiddelen of tools om en de werkzaamheden binnen de 
componenten te kunnen uitvoeren en de data te ontsluiten. Per component 
beschrijven we de geplande resultaten voor deze meerjarenbeleidsperiode. 

 
4.1 Woordenboekencomponent 

 

 

Het INL verzorgt de wetenschappelijke beschrijving van de Nederlandse 
woordenschat, vanaf het allereerste begin tot nu. Momenteel ligt hierbij de focus op 
de hedendaagse woordenschat, voor het Algemeen Nederlands Woordenboek. De 
historische taalfase daarentegen is beschreven in de vier historische woordenboeken 
van het Nederlands, het Oudnederlands Woordenboek (ONW), het 
Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW), het Middelnederlands Woordenboek 
(MNW) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). In deze woordenboeken 
kan gemakkelijk gezocht worden omdat de ingang van ieder artikel niet alleen in 
historische spelling te bevragen is, maar ook in de moderne equivalente spelling. Aan 
de historische woordenboeken wordt in de komende beleidsperiode voornamelijk 
verder onderhoud gepleegd. 

 
4.1.1 Hedendaagse woordenschat 

 
Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) is een corpusgebaseerd, digitaal 
woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland en Vlaanderen. 
Corpusgebaseerd wil zeggen dat het materiaal wordt gedistilleerd uit een verzameling 
van teksten. De taalperiode die het ANW bestrijkt, loopt vooralsnog van 1970 tot 2019 
en valt min of meer samen met de naoorlogse generaties volwassen taalgebruikers. 
Het is een synchroon woordenboek, wat betekent dat het de eigentijdse taal beschrijft 
en in principe geen aandacht besteedt aan de herkomst ervan (etymologie). Daarvoor 
zijn gespecialiseerde etymologische woordenboeken. Een uitzondering is gemaakt 
voor de neologismen: gegevens met betrekking tot de herkomst daarvan worden wel 
zo nauwkeurig mogelijk vastgelegd. 

 
Het ANW richt zich op de standaardtaal in Nederland en Vlaanderen. Het 
‘Algemeen’ in de titel moet worden opgevat als: niet gebonden aan een bepaalde 
regio, een bepaalde groep personen of een bepaald vakgebied. Het hoofdaccent ligt 
op het geschreven Nederlands. Naast de woorden uit de kernwoordenschat worden 
in het ANW ook neologismen (nieuwe woorden, nieuwe verbindingen, nieuwe 
uitdrukkingen, nieuwe betekenissen van al bestaande woorden) beschreven. Deze 
worden gedurende de looptijd van het project verzameld en toegevoegd. 

 
Het ANW is een onlinewoordenboek waar geen papieren versie aan ten grondslag 
ligt. De woordenboekartikelen zijn hierop afgestemd en er is van meet af aan 
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rekening gehouden met de mogelijkheden, eisen en problemen die aan het maken 
van een nieuw digitaal woordenboek verbonden zijn. Dat geldt voor de 
materiaalverzameling, de bewerking en de publicatie. Zo zijn afbeeldingen, 
videofilmpjes of geluiden aan de beschrijving van de woordenboekartikelen 
toegevoegd op plaatsen waar dat relevant leek. Het ANW is ook een interactief 
woordenboek. Aanvullingen en correcties op de inhoud zullen met vaste regelmaat 
verwerkt worden en commentaar van de gebruikers is daarom ook van harte 
welkom. 

 
Het ANW wordt gemaakt op basis van een corpus (een verzameling teksten) van ruim 
100 miljoen woorden dat speciaal voor dit project is opgebouwd. Dit corpus bevat 
materiaal uit alle domeinen van de samenleving en wordt jaarlijks geactualiseerd. 
Het woordenboek wil diensten bewijzen aan gebruikersgroepen die uiteenlopen van 
de geïnteresseerde leek tot de professionele taalwetenschapper. 

 
Structuur 

Het ANW is een wetenschappelijk woordenboek en de structuur ervan komt daarom 
in grote lijnen overeen met die van andere wetenschappelijke woordenboeken, zoals 
bijvoorbeeld historische pendanten als het Oudnederlands Woordenboek of 
contemporaine soortgenoten als de Oxford English Dictionary. De trefwoorden 
bevatten bijvoorbeeld traditionele grammaticale informatie over woordsoort en 
functie, spelling en uitspraak, woordvorming, registers en domeinen e.d. 

 
In het lexicaal-semantische deel van de beschrijving is uiteraard plaats voor de 
betekenisdefinitie, vaste verbindingen, spreekwoorden en illustratieve voorbeelden 
daarbij, maar wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan de aangetroffen 
combinatiemogelijkheden van het trefwoord. Verder is ruimte gereserveerd voor de 
beschrijving van de relaties van het trefwoord met andere woorden, bijvoorbeeld 
hyperoniemen, synoniemen en antoniemen, en aan de zogenoemde woordfamilie, 
die voor het grootste deel bestaat uit afleidingen en samenstellingen, maar ook 
uitheemse woordreeksen kan bevatten. 

 
Het belangrijkste vernieuwende element van het ANW is de toevoeging van het 
zogenoemde semagram. Het semagram bevat een categorisering van het trefwoord en 
een reeks kenmerken, met name kenmerken waarmee het woord zich plaatst in of 
juist onderscheidt van een of meer andere trefwoorden. Het semagram is eigenlijk 
een uitvoerige biografie van het woord in kwestie en biedt veel meer informatie dan 
een definitie kan doen. Het toevoegen van beschikbaar beeld- en geluidsmateriaal 
zorgt voor informatie ter aanvulling en illustratie van de gegevens in de definities en 
het semagram. 

 
Het feit dat er voor het eerst met semagrammen wordt gewerkt, impliceert dat het 
voor het eerst mogelijk wordt om op basis van betekenis(onderdelen) te zoeken 
naar woordvormen. Dat kon niet plaatsvinden in het predigitale tijdperk van de 
gedrukte woordenboeken, terwijl de mogelijkheden van de moderne 
informatiemaatschappij dat nu wel mogelijk maken. 
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Omvang 

De woordenlijst van het ANW is gebaseerd op enerzijds corpusonderzoek, vooral 
op basis van het ANW-corpus, en anderzijds op informatie uit bestaande lexica als 
bijvoorbeeld de Woordenlijst Nederlandse taal (Groene boekje) en de 
referentiebestanden Nederlands en Belgisch-Nederlands (RBN (klein) en RBBN) 
uit 
2005. Aangevuld met een selectie uit de reeds verzamelde en nog te verzamen 
neologismen wordt uiteindelijk in een totaal aantal van ca. 35.000 bewerkte 
artikelen voorzien. Een artikel bevat het trefwoord of lemma, alle spellingvarianten, 
homoniemen, afleidingen en samenstellingen. Dit is haalbaar omdat uit de 
proefperiode is gebleken dat de huidige redactie ca. 50 trefwoorden van 
verschillende grootte per persoon per maand kan bewerken. Concreet betekent dit 
dat vanaf 2013 jaarlijks ca. 3600 lemmata aan het ANW zullen worden toegevoegd 

 
Werkwijze en resultaat 

De redactie werkt modulair en bewerkt de woorden per semantische categorie, bv. 
vervoermiddelen, muziekinstrumenten, plantnamen, gebouwen. Per categorie 
worden de trefwoorden (bv. auto, fiets en taxi) beschreven en voorzien van een 
volledig semagram, een compleet overzicht van combinatiemogelijkheden en de 
volledige woordfamilie. Daarna zijn de afleidingen en samenstellingen die in de het 
basisbestand voorkomen aan de beurt (bv. brandweerauto, bakfiets en treintaxi), 
waarbij in principe alleen de van het semagram en de combinatiemogelijkheden van 
het trefwoord afwijkende informatie wordt ingevuld. 

 
Deze uitvoerige en unieke beschrijvingswijze van de woordenschat vormt een 
stevige, waardevolle grondslag voor verder wetenschappelijk onderzoek en biedt 
goede mogelijkheden voor uitbreiding in welke vorm dan ook. Het geeft daarnaast 
een zeer stevige aanzet voor de door de Taalunie (en andere partijen) gewenste 
update van het RBN en het RBBN en draagt bij aan de update van de officiële 
spellingwoordenlijst van 
2015. 

 
Het bewerken van de trefwoorden vindt plaats in een organische samenwerking 
tussen redacteuren en lexicologisch medewerkers. De lexicologisch medewerkers 
voorzien de geselecteerde trefwoorden in een voorbewerking van grammaticale en 
encyclopedische gegevens, categorisering en woordfamilie. De redacteur voegt 
vervolgens betekenisprofiel, combinatiemogelijkheden, vaste verbindingen en 
spreekwoorden toe, en selecteert illustratief voorbeeldmateriaal. Dit 
voorbeeldmateriaal wordt ten slotte door de lexicologische medewerkers geredigeerd, 
waarna ook beeld- en geluidsmateriaal door hen wordt toegevoegd. 

 
4.1.2 Historische woordenschat 

 
De Taalbank Nederlands zal jaarlijks een nieuwe release van de online 
woordenboeken (Oudnederlands, Vroegmiddelnederlands, Middelnederlands, WNT) 
uitbrengen, waarbij de werkzaamheden zich beperken tot het verbeteren van 
gemelde fouten en van de lemmatisering (d.i. het herleiden tot en onderbrengen bij 
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het grondwoord) van de ingangen, voor zoverre daar via de inzet van GiGaNT (zie 
hierna) voor verrijking aanleiding toe is. Bij het Oudnederlands Woordenboek wordt 
het werk aan de cognaten, momenteel uitgevoerd door vrijwilligers, ook in de 
releases opgenomen. Cognaten zijn verschillende woorden binnen dezelfde taal of in 
verschillende talen die etymologisch een gemeenschappelijke oorsprong hebben, en 
daardoor qua vorm in meer of mindere mate op elkaar lijken. 

 
Hierna worden de andere taken en werkzaamheden van de Taalbank 
Nederlands opgesomd. 

 

4.2 Corpuscomponent 

 
Voor de wetenschappelijke beschrijving van woorden en woordgroepen is 
taalmateriaal nodig. Dat taalmateriaal wordt verzameld uit corpora 
(tekstverzamelingen) die daarvoor op het INL worden samengesteld. Voor de oudste 
periode van het Nederlands (de ONW-periode van ca. 500-1200 (Oudnederlands)) en 
de VMNW-periode (1200-1300, Vroegmiddelnederlands) zijn destijds corpora 
samengesteld die handmatig zijn verrijkt om snel woordmateriaal te distilleren voor 
de bewerking in de daaraan gerelateerde woordenboeken. 

 
Voor het hedendaags taalmateriaal is er ook een corpus samengesteld, en wordt er 
dagelijks nieuw materiaal aangevoerd bij het INL vanuit kranten (het zogenaamde 
monitorcorpus). Dat nieuwe materiaal wordt doorzocht om o.a. nieuwe woorden op 
te sporen (neologismen). 

 
Zoeken in corpusmateriaal gaat gemakkelijker als het corpus verrijkt is met lemma 
(grondwoord) en woordsoort. Verrijking met een lemma houdt in dat er aan ieder 
woord een genormaliseerde vorm wordt toegekend, een lemma, dat als kapstok dient 
voor alle mogelijke spellingen, vervoegingen dan wel verbuigingen van een bepaald 
woord. Zo krijgt men bij het zoeken naar lopen, resultaatzinnen met daarin lopen of 
ook liep, gelopen, loopt en in historisch corpusmateriaal ook loopen, loept, ghelopen, 
ylopen… Daarnaast helpt het om ook de woordsoort toe te kennen, bijvoorbeeld 
werkwoord of zelfstandig naamwoord, om het zoeken naar bepaalde woorden nog 
gerichter te kunnen doen. Verrijking met lemma en woordsoort wordt gedaan met 
behulp van software, respectievelijk een lemmatiseerder en een PoS-tagger (PoS = 
Part of Speech ‘woordsoort’) en een computationeel lexicon (zie onder 4.3), dat 
informatie over lemmata en woordvormen bij dat lemma bevat. Op iedere 
automatische verrijkingsslag volgt handmatige correctie, in een daarvoor ontworpen 
bewerkingsomgeving.  
 
Zoeken in een corpus gebeurt met behulp van zoeksoftware. In de komende 
beleidsperiode zal onderhoud gedaan worden aan het oudste corpusmateriaal, zodat 
het online beschikbaar kan worden gesteld. Daarnaast zullen ook op regelmatige 
tijdstippen nieuwe releases van het monitorcorpus beschikbaar worden gesteld. Dat 
beschikbaar stellen van het INL-corpusmateriaal gebeurt via internet met behulp van 
een corpuszoekmachine die door het INL is ontwikkeld, BlackLab, die in een eerste 
release gepresenteerd wordt in 2012 en in de onderhavige beleidsperiode verder 
uitgewerkt zal worden. Daarnaast zal onderzocht worden of de bestaande 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Etymologie
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lemmatiseerders en PoS-taggers voldoende geschikt zijn om ook Middeleeuws 
materiaal uit de cd-rom Middelnederlands aan het INL-corpus te kunnen toevoegen. 
Mocht dat het geval zijn, dan wordt ook dit materiaal voor onderzoek en aan het 
publiek ter beschikking gesteld. Om de verrijkingswerkzaamheden zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen zal er een workflow voor PoS-tagging en lemmatisering 
van taalmateriaal worden opgezet. 
 
4.3 Lexiconcomponent 

 
Om in software gebruikt te kunnen worden, dient de beschrijving van de 
woordenschat een daartoe geschikte vorm te hebben. Een dergelijke databank 
met systematische informatie over de woordenschat noemen we een 
computationeel lexicon. 

 
Het Nederlandse computationele lexicon voor de WNT-periode (Woordenboek 
der Nederlandsche taal) dat mede in het kader van het IMPACT-project 
ontwikkeld is, wordt onder andere gebruikt voor de verbetering van OCR 
(optische karakterherkenning), het taalkundig verrijken van corpusmateriaal met 
lemma en woordsoort (zie 4.2), en het beter doorzoekbaar maken van historisch 
materiaal onafhankelijk van spelling- en andere vormvariatie. 

 
De doelen voor de komende periode zijn: uitbreiding van de lexiconcomponent op 
syntactisch gebied (4.3.1) wat betreft periode, en verdere verdieping door 
toevoeging van een morfologische laag. Het lexicon zal ingezet worden bij het 
verbeteren van de doorzoekbaarheid van de lexicografische informatie in de 
internetzoekbox van de Taalbank Nederlands zodat gebruikers op alle mogelijke 
spellingen en flexievormen kunnen gaan zoeken maar telkens toch bij het juiste 
woordenboekartikel terecht zullen komen. Daarnaast zal de toegang tot het lexicon 
zelf vereenvoudigd worden met behulp van diverse webservices, waaronder een 
webservice die kan functioneren in door derden ontwikkelde applicaties die niet op 
het INL draaien. Ten slotte zal er gewerkt worden aan het toevoegen van een 
semantische component (4.3.2) waarmee onder andere ook teksten met woorden 
die geen hedendaagse verwanten met dezelfde betekenis meer hebben toegankelijk 
gemaakt kunnen worden. Dit is met name interessant voor bijvoorbeeld historici 
die onderzoek doen in historisch digitaal tekstmateriaal. Door het inzetten van 
GiGaNT (zie 4.3.1) hoeven ze alleen een modern lemma in te tikken en ze vinden 
alle mogelijke spelling- en morfologische varianten. Door de inzet van DIAMANT 
(zie 4.3.2) zullen ze uiteindelijk niet meer zelf hoeven te bedenken hoe bepaalde 
concepten in het verleden genoemd werden. 
 
4.3.1 Morfosyntactisch: GiGaNT 

 
- De toevoeging van een basismodule met de woorden van het ONW 

(Oudnederlands) in 2013; de basismodules VMNW, MNW 
(Vroegmiddelnederlands en Middelnederlands) en het ANW 
(hedendaags Nederlands) in de daaropvolgende werkjaren 

- De toevoeging van een morfologische module voor de woordenschat uit het 
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alle historische woordenboeken en het ANW 
- Het ontwikkelen van een toolbox (digitale gereedschapskist) voor de 

toevoeging van de morfologische module 
- De integratie van de gehele GiGaNT-lexiconmodule in de zoekbox op de 

INL- website (www.inl.nl). 
- Het opzetten van een webservice waarmee woordvormen tot hun 

mogelijke lemma worden teruggebracht en omgekeerd 
- Het opzetten van een webservice voor het aanbieden van lexiconbevraging 
- Het opzetten van een webservice voor het verzamelen en vergelijken 

van woordverklaringen in verschillende edities van historisch materiaal 
- Het opleveren van een plan van aanpak met daarin bepaald de strategie voor 

het systematisch uitbreiden van het lexicon met corpusmateriaal 
 

4.3.2 Semantisch: DIAMANT 

 
- Het finaliseren van de conceptvorming en het opzetten van de structuur van 

het diachroon semantisch lexicon 
- Het opvullen van een toolbox t.b.v. het diachroon semantisch lexicon 
- Het werken aan de lexiconinhoud. De omvang van de werkzaamheden 

zal jaarlijks worden bepaald. 
- De extractie van semantische relaties uit voorhanden zijnde gedigitaliseerd 

corpusmateriaal, mede ten behoeve van het ANW. Het uitwerken van 
een strategie (document) en het ontwikkelen van een toolbox 

 
Conceptvorming en structuur voor het diachroon semantisch lexicon kan gerealiseerd 
worden met de structurele financiering. Voor de overige activiteiten die hierboven 
zijn opgesomd, zal in de komende beleidsperiode extra financiering aangevraagd 
worden in de vorm van projectbeschrijvingen voor deeltaken. 

 
4.4 Infrastructuur 

 
Het INL wil ervoor zorgen dat de beschrijving van de Nederlandse woordenschat als 
een consistent geheel ontwikkeld kan worden in plaats van in de vorm van een 
aantal los van elkaar staande deelproducten, en dat de bewerking van taalkundige 
informatie efficiënt kan verlopen. Hiertoe wordt gewerkt aan een data-infrastructuur 
waarin tot nu toe onafhankelijke componenten van de taalbeschrijving 
bijeengebracht worden, en waarin de basiswoordkenmerken op een centrale plaats 
kunnen worden bewerkt. Voor de onderhavige beleidsperiode betekent dit concreet 
dat er aan het volgende gewerkt zal worden: 

- Start integratie van de ANW-woordenschat: de lexicografische beschrijving 
van de moderne woordenschat wordt gekoppeld aan die van de historische 
woordenboeken en de aan de spellingdatabase via het GiGaNT lexicon  

- Integratie spellingdatabase en de moderne, hedendaagse component van 
GiGaNT 

- Geïntegreerd datamanagementsysteem voor de processing van de 
basiswoordkenmerken van alle op het INL in bewerking zijnde lexicale 
datasets. 

http://www.inl.nl/
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5.  Herziene meerjarenbegroting en bijkomende plannen 

 
De meerjarenbegroting die aan het Comité van Ministers in mei 2011 werd 
aangeboden, ging uit van een Taaluniesubsidie van 2.638.500 euro. In de 
meerjarenbegroting die nu in april 2012 voorligt is als Taaluniesubsidie 2.317.500 euro 
opgenomen. Dat bedrag werd overgenomen uit de brief dd. 16 november jl. door 
staatssecretaris de heer Halbe Zijlstra, namens het Comité van Ministers, aan het INL 
gericht. Het verschil tussen beide bedragen, ca. 300.000 euro, is gebaseerd op 
enerzijds de bezuiniging van 5% in 2012 en het stopzetten van de financiering van het 
project ‘Naar een Taalbank Nederlands’. Dat project bezorgde het INL een inkomst 
van 200.000 voor 2011 en eenzelfde bedrag voor 2012. Uit het eigen INL-vermogen 
werd die subsidie aangevuld met telkens 100.000. 

 
In deze barre economische tijden is het INL verheugd met de toezegging van de 
heer Zijlstra dat het INL de volgende werkjaren, tot en met 2017, kan rekenen op 
een basissubsidie van ca. 2.3 miljoen euro. Daarnaast biedt de heer Zijlstra het INL 
de mogelijkheid om bij de Taalunie tussentijdse extra projectsubsidies aan te 
vragen die kunnen worden ondersteund indien dat financieel haalbaar is. 

 
Daarnaast zet het INL zich voortdurend in om zijn ambities en zijn kerntaken waar 
te maken en om daarvoor extra financiële middelen aan te zoeken, bv. in de vorm 
van onderzoeksaanvragen bij NWO of bij de EU. Het INL heeft de ANBI-status; het 
is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat het wegens de recent 
gewijzigde regelingen nu mogelijk is geworden om samen met en gedeeltelijk in 
opdracht van de bedrijfswereld werkzaamheden uit te voeren waarvan de resultaten 
terugstromen naar de belastingbetaler. Het INL is de komende tijd dan ook van plan 
om projecten te initiëren en uit te werken in de lexicografische en taaltechnologische 
sfeer. 

 
Het INL wil graag ingaan op de geboden kans om bij de Taalunie extra 
projectsubsidies te verwerven. Op de eerste plaats staat onze wens om het project 
‘Naar een Taalbank Nederlands’ dat voor 2011 en 2012 werd gehonoreerd, verder te 
zetten in de vorm van vooral werkzaamheden aan de centrale data-infrastructuur met 

in de kijker DIAMANT. In de toenmalige projectbeschrijving is reeds een eerste 

aanzet gegeven van de vervolgwerkzaamheden voor de meerjarenbeleidsperiode 2012 
– 2017. Tegelijkertijd zou de investering in het bewerken van het hedendaags 
Nederlands kunnen worden opgetrokken, zodat in het ANW een nog ruimer deel van 
de hedendaagse woordenschat kan worden beschreven. Vervolgens lijkt het voor 
zowel Taalunie als het INL voor de hand te liggen dat er samengewerkt wordt aan het 
thema ‘spelling’ met het oog op een geactualiseerde woordenlijst in 2015 en ook 
daarna. Ook de uitbreiding van de algemene woordenschat met de Surinaamse 
variant in het ANW is een wens die zowel de Taalunie als het INL zouden kunnen 
hebben. Tot slot is er ook een verbreding mogelijk van het onderzoek naar en de 
beschrijving van de algemene woordenschat naar bepaalde domeinspecifieke 
terminologie. Behalve deze mogelijkheden wordt ook gedacht aan: 
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Histolex 

Voor het historische deel van de woordenschat is een plan ontwikkeld onder de naam 
HistoLex, een lexicaal-semantische beschrijving van de basiswoordenschat door de 
tijd heen, waarin de betekenisontwikkeling van woorden gevolgd kan worden vanaf 
hun moment van ontstaan tot hun eventuele tijdstip van verdwijnen. Dit project is in 
eerste instantie gebaseerd op het bewerken van ongeveer 5000 trefwoorden; de 
output is afhankelijk van de bemensing en kan variëren van ca. 1500 tot ca. 2500 
trefwoorden per jaar. 

 
Web als corpus 

Het monitorcorpus dat o.a. ten behoeve van het bijhouden van de hedendaagse 
woordenschat wordt gemaakt, bestaat uit krantenmateriaal van de NRC en De 
Standaard. Het is zinvol om het hedendaagse materiaal verder uit te breiden en het 
Web als corpusmateriaal te gaan gebruiken. Voor de werkzaamheden hiervoor, 
reeds aangekondigd in het projectplan Naar een Taalbank Nederlands, zal naar extra 
projectgeld gezocht worden. 

 
Herbezinning op andere werkzaamheden 

Momenteel wordt aan twee Nederlandse en twee Vlaamse universiteiten college 
gegeven op bachelor- en masterniveau. De interesse van de jonge wetenschappers 
is voldoende om de huidige vakken te continueren. Het INL zal nagaan hoeveel de 
huidige tijdsinvestering kan worden gehandhaafd. 
Sinds 2010 heeft het INL een tijdelijke communicatiemedewerker in dienst. Bij 
afloop van het contract zal ook over deze post moeten worden nagedacht, in termen 
van spreiding of het aantrekken van een deeltijdse medewerker. Immers, het INL is 
er voorstander van dat de activiteiten worden gecontinueerd die zijn ingezet in het 
kader van informatieverstrekking, de zichtbaarheid van het INL en zijn resultaten en 
de popularisering van de wetenschap in de vorm van bv. taalspellen voor studenten, 
docenten en het grote publiek. 
Voorts heeft de Taalunie het INL medio juni 2012 ervan in kennis gesteld de TST-
Centrale in eigen beheer en in eigen huis te nemen, en om de materiële infrastructuur 
per januari 2013 uit te besteden. Het spreek vanzelf dat het INL zich volledig zal 
inspannen om samen met de Taalunie hierin tot een goede afronding te komen. 

 
6. Meerjarenbegroting 

 
Alle werkzaamheden voor deze meerjarenbeleidsperiode zullen worden 
gespecificeerd in de jaarlijkse actieplannen, inclusief de jaarlijkse begrotingen. Voor 
de werkzaamheden van deze meerjarenbeleidsperiode ligt de hierna volgende 
begroting ten grondslag. 


