INSTITUUT VOOR DE NEDERLANDSE TAAL

Dick Wortel

Het Instituut voor de Nederlandse
Taal wordt een echte schatkamer
Uit een gesprek met Frieda Steurs,
de nieuwe directeur van het INT
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) bestaat niet meer. Maar er is een waardige opvolger:
het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Tijd voor een gesprek met de Vlaamse directeur, prof. dr.
Frieda Steurs. Nederland bevalt haar goed: “Ik heb altijd enorm veel van Nederland gehouden. Mijn
ouders namen mij veel mee naar Nederland. We deden heel veel daguitstapjes toen ik een kind was. In
mijn studietijd werd ik door mijn Nederlandse promotor voor de leeuwen geworpen en moest ik direct
in Nederland lezingen komen geven. Na mijn promotie heb ik in Nederland in heel veel commissies
gezeten van de Taalunie en andere instellingen. Dus ik ken Nederland vrij goed”. Over wat er gebeurt,
en vooral over de toekomstplannen, praten wij in de kamer van de directeur in Leiden.
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Wij zijn echt een Nederlands-Vlaamse
instelling

Samenwerking
Nederland-Vlaanderen
Het INT is een stichting naar Nederlands model, met
een derde Vlaams en twee derde Nederlands geld.
Wij hangen direct onder de koepel van het verdrag
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Nieuwsbrieven
Er is een nieuwsbrief van het INT zelf en er is een nieuwsbrief van het steunpunt Terminologie. Zij zijn gratis.
Via deze link kunt u zich abonneren: http://ivdnt.org/over-ons/wat-doen-wij/nieuwsbrieven. Wie zich daar heeft
opgegeven, kan in zijn profiel vervolgens aangeven (ook) de nieuwsbrief over terminologie te willen ontvangen.
Dick Wortel was van 1971 tot 2011 lexicologisch medewerker bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, nu Instituut
voor de Nederlandse Taal. Hij is lid van de redactie van Neerlandia.
Contact: dick.wortel@planet.nl.
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