
De Nederlandse Volksverhalenbank bevat ruim 10.000 moppen en de 
wordcloud van al deze moppen bevestigt keurig wat de twee belangrijkste 
onderwerpen zijn: seks en domheid. 

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestu-
dering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Er 
worden vier onderzoeksgebieden onderscheiden: orale cultuur, 
tradities en rituelen, syntactische taalvariatie en fonologische 
taalvariatie. Met het onderzoek wil het instituut een bijdrage le-
veren aan het begrip van taal en cultuur en in het bijzonder van de 
diversiteit en de dynamiek daarvan.

Het onderzoek aan het instituut is georganiseerd in themagroepen 
en projecten van wisselende samenstelling, om nieuwe vormen van 
samenwerking, nieuwe onderzoeksvragen en nieuwe methoden te 
ontwikkelen. Bij veel van de projecten spelen digitale infrastruc-
tuur en tools een belangrijke rol. 

Thema Grenzen aan taalvariatie

In dit onderzoeksthema wordt enerzijds bestudeerd welke taalver-
schijnselen mogelijk en onmogelijk zijn in natuurlijke taal en anderzijds 
welke taalverschijnselen al dan niet voorkomen in de sociale ruimte.

In het online grammatica-platform Taalportaal (NWO groot) is in-
middels vrijwel alle beschikbare grammaticale kennis over het 
Nederlands en Fries samengebracht. Daarnaast wordt ook de 

teresseerden konden meedoen aan experimenten over de variatie 
in de uitspraak van de beide klanken en kregen uitleg over waar 
die in heden en verleden aanleiding toe heeft gegeven. 

Thema De relatie tussen sociale, geografische en 
diachrone diversiteit in cultuur
 
Het onderzoek in dit thema richt zich op de vraag hoe verandering 
en continuïteit in culturele verschijnselen zich precies verhouden tot 
externe factoren, tot hun sociale en ruimtelijke diversiteit. Uitgangs-
punt in dit thema is de stelling dat mensen door en door sociaal zijn. 

Op 5 januari verscheen het nieuwjaarsboekje, Het fenomeen Hazes. 
Een venster op Nederland, geschreven door Irene Stengs. Rond de 
presentatie werd een symposium over Hazes en Nederlandsheid 
georganiseerd. De themagroep was uitgebreid betrokken bij de 12e 
SIEF conferentie (Zagreb), zowel bij de organisatie (Peter Jan Margry, 
Sophie Elpers) als inhoudelijk met een panel over UNESCO, immate-
rieel erfgoed, Europa en nationale identiteit. In het kader van het 
KNAW-programma ‘Impact of Circulation’ kon Markus Balkenhol per 
1 september beginnen aan zijn postdoc-project The Circulation of 
Race? The Zwarte Piet controversy and debates on race and racism be-
tween Amsterdam, New York, and Paramaribo.

cultuur. Op het Meertens Instituut krijgt dit onderzoek vooral vorm 
binnen het project ‘taalcultuur’.

Leonie Cornips en Vincent de Rooij (UvA) verzorgden colleges 
taalcultuur aan de PhD LOT-winterschool (UvA). De themagroep 
organiseerde aan de Universiteit van Maastricht (i.s.m. Jolien  
Clijsen, Lotte Thissen en Vincent de Rooij) de internationale work-
shop The languagecultural conceptualisation of ‘belonging’. 
In samenwerking met Cubiss (bibliotheken Limburg en Brabant) en 
Hogeschool Zuyd organiseerde Leonie Cornips de goed bezochte 
publieksmiddag Taalkunstenaars in de dop. Inspiratiemiddag over 
jonge dialectsprekende kinderen. Als vaste columnist bij het Lim-
burgs Dagblad/De Limburger schreef zij het afgelopen jaar twintig 
columns over het thema taalcultuur.

Oraties en benoemingen

Ben Hermans sprak op 3 juni 2015 zijn oratie uit als bijzonder 
hoogleraar Taaltypologie aan de Faculteit der Letteren van de 
Vrije Universiteit Amsterdam, getiteld De zwaarte van lengte in de 
talen van de wereld.

Theo Meder is op 1 september 2015 aan de Faculteit der Letteren 
van de Rijksuniversiteit Groningen benoemd als bijzonder hoog-

grammatica van het Afrikaans via het VivA!- project onderdeel van 
Taalportaal. 
Lotte Hendriks, die in het kader van het Maps and Grammar project 
werkt aan een proefschrift over werkwoordclustering, verbleef drie 
maanden als visiting scholar aan de University of Pennsylvania. 
Sjef Barbiers gaf een PhD cursus van drie weken over grammatica 
en geografische distributie aan de Jawaharlal Nehru University in 
New Delhi. Daarnaast organiseerde het Maps and Grammar team 
met de Universiteit van Amsterdam een internatio nale workshop 
over variatie in werkwoordclustering.

Thema De relatie tussen dynamiek en diversiteit in taal

Dit onderzoeksthema bestudeert in hoeverre dynamiek in dialecten 
en andere taalvariëteiten een evolutionaire visie op taalverandering 
ondersteunt. 

Het onderzoek binnen deze themagroep heeft drie hoofdonder-
werpen: de uitspraak van de r en l (de zogenaamde liquidae) aan 
het eind van de lettergreep, Turkse en Marokkaanse verschijnings-
vormen van het Nederlands en de nakomelingen van Nederlandse 
en Nederduitse dialecten in Brazilië. Eind september werd het 
liquidae-project gepresenteerd op het Drongo talenfestival. Geïn-

Thema Grenzen aan culturele diversiteit 

Dit onderzoeksthema bestudeert de manier waarop zowel interne 
als externe factoren een rol spelen in de vormgeving van cultuur. 
Er wordt onderzoek gedaan naar de mechanismen van variabiliteit 
en stabiliteit in de mondelinge overlevering, op basis van big data, 
verzameld in de Nederlandse Liederenbank en de Nederlandse Volks-
verhalenbank.

Dankzij nieuwe technologische toepassingen kan de Nederland-
se Volksverhalenbank sinds 2015 niet alleen beter doorzocht 
worden, maar is het ook mogelijk visuele data aan de bank toe 
te voegen, zoals kaarten, tijdlijnen en stambomen. In 2015 werd 
ook de SagenJager voltooid: een mobiele website met toeristi-
sche fiets- en wandelroutes van volksverhaal naar volksverhaal. Er 
zijn routes uitgezet in Waterland, de Friese Wouden en Arnhem.  
Folgert Karsdorp won met het paper ‘Animacy Detection in Stories’ 
de Best Paper Award tijdens de Sixth International Workshop on 
Computational Models of Narrative in Atlanta (VS). In november 
2015 werd de melodieënzoekmachine van de Liederenbank open-
gesteld voor het publiek. Bezoekers kunnen melodiefragmentjes 
zoeken met behulp van een online pianoklaviertje. 

Thema Kennis en cognitie: taal en cultuur vanuit intern 
perspectief 

De centrale stelling is dat cultuur (taal, poëzie, muziek en beeldende 
kunst) voor een deel bepaald wordt door aangeboren menselijke kennis. 
Het Meertens Instituut concentreert zich op telwoordsystemen en poëzie.

Binnen dit thema lopen twee deelprojecten van het NWO-Horizon 
project Kennis en Cultuur. Het eerste project heeft als onderwerp 
poëtische metriek onder leiding van Marc van Oostendorp, en on-
derzoekt of er een voorkeursritme bestaat in gedichten en of dat is 
veranderd in de loop der tijd. Een belangrijk hoogtepunt voor het 
metriekproject was de organisatie van een internationale workshop 
over The Structure of Verse met experts van over de hele wereld, in 
Leiden. Het andere project richt zich op getal en taal, onder leiding 
van Sjef Barbiers. Het project onderzoekt variatie in telwoordsyste-
men in de talen van de wereld en werkt aan een databasestructuur 
waar alle gegevens in worden samengebracht. 
 

Thema Externe aspecten van taal en cultuur 

Dit onderzoeksthema bestudeert de manier waarop maatschap-
pelijke veranderingen gepaard gaan met veranderingen in taal en 

leraar Volksverhaal en vertelcultuur van de middeleeuwen tot 
heden in Nederland in een internationale context.

En verder

Op 31 januari 2015 ging de documentaire Braziliaanse Koorts in 
première. Deze documentaire gaat over de fascinerende geschie-
denis van ruim 700 straatarme Zeeuwen die tussen 1858-1862 naar 
Brazilië emigreerden. Een hele kleine groep nazaten spreekt ruim 
160 jaar na het vertrek van hun voorouders nog Zeeuws. Taalkun-
dige Gertjan Postma van het Meertens Instituut was betrokken bij 
het project. Hij heeft in het verleden veldwerk verricht in Brazilië 
onder nazaten van deze emigranten. Verder is er gebruik gemaakt 
van audio-opnames uit de collecties van het Meertens Instituut.

Marc van Oostendorp gaf een collegereeks aan de Universiteit van 
Nederland over de veelzijdige uitspraak van een taal. Verder was 
hij actief betrokken bij de Nationale Wetenschapsagenda. Frans 
Hinskens werkte mee aan de app Sprekend Nederland. Deze app 
brengt Nederlandse accenten in kaart en levert een schat aan we-
tenschappelijke informatie op voor taalkundigen, etnologen en 
sociologen. 

Op vrijdag 2 oktober 2015 opende het Meertens Instituut de deu-
ren. Iedereen was welkom om het onderzoek en de collecties van 
dichtbij te bekijken. Een middag met lezingen, tentoonstellingen 
en rondleidingen door het instituut. Het thema van de dag was 
‘ Muziek op het Meertens’ en vond plaats in het kader van het 
Weekend van de Wetenschap. De open dag trok ongeveer 130 be-
zoekers.  De open dag kreeg van de bezoekers een 8 en 94% van 
de respondenten gaf aan de open dag aan te bevelen bij anderen.

De foto is genomen door Irene Stengs in Amsterdam (Westerstraat, 
Café de Blaffende Vis) tijdens Kroningsdag, 30 april 2013. 



KNAW Humanities-cluster
 
In 2015 zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een 
KNAW Humanities-cluster. Bij dit initiatief zijn het Huygens ING, het 
IISG, het Meertens Instituut en het NIAS betrokken. Het belangrijkste 
doel is het vergroten van de samenwerking tussen deze instituten 
op verschillende terreinen. Er is een wetenschappelijk programma 
ontwikkeld, Impact of Circulation, waarin de instituten samenwer-
ken en waarvan onderdelen in 2015 zijn gestart. Daarnaast zijn 
plannen ontwikkeld op het gebied van digital humanities en di-
gitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen. Naast een 
inhoudelijke vernieuwing beoogt het KNAW-cluster ook op het ter-
rein van de bedrijfsvoering en de huisvesting samenwerking. In 
2015 zijn de plannen voor een gemeenschappelijke locatie voor 
de instituten in het KNAW Humanities-cluster voltooid. Het Huy-
gens ING en het Meertens Instituut worden samen met het NIAS 
gevestigd aan de Oudezijds Achterburgwal / Spinhuissteeg in het 
centrum van Amsterdam.

Uitgelicht: Crowdsourcing

Sinds 2011 leidt Nicoline van der Sijs op het Meertens Instituut 
verschillende omvangrijke crowdsourcingprojecten, waarbij meer 

dan 600 vrijwilligers actief zijn betrokken. Hierdoor konden in 
2015 de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten 
(eWND) en de Uitleenwoordenbank, met Nederlandse leenwoorden 
in andere talen, worden gelanceerd. Andere databanken waaraan 
vrijwilligers een bijdrage hebben geleverd, zijn de Kaartenbank, 
de Gekaapte brieven en de Etymologiebank. Vrijwilligers wer-
ken ook mee aan het ontsluiten van regionale woordenboeken, 
17de-eeuwse kranten, oude Meertens-vragenlijsten en gedrukte 
werken uit de vroegmoderne tijd.

De databanken zijn gemaakt dóór het publiek en vóór het publiek. 
Dat het publiek er daadwerkelijk belangstelling voor heeft, blijkt 
uit de bezoekersaantallen: zo werd de Etymologiebank in 2015 
meer dan 5 miljoen keer bekeken. De projecten staan echter altijd 
in directe dienst van het wetenschappelijke onderzoek. 

De projecten leveren belangrijke data voor de twee hoofdthema’s 
van het onderzoek van Van der Sijs: taalverandering en taalcontact. 
Die thema’s hangen eng samen, want taalcontact wordt algemeen 
gezien als een van de drijvende krachten achter taalverandering: 
wanneer sprekers van verschillende talen of dialecten contact 
hebben, nemen ze taalverschijnselen als klanken of woorden van 
elkaar over, maar ze kunnen ook hun taalgebruik aan elkaar aan-
passen of vereenvoudigen. 

Over de oorzaken van taalverandering is nog veel onduidelijk. Om 
die te kunnen achterhalen zijn veel gegevens nodig, en daarvoor 
dienen de databanken, waarin gegevens uit verschillende bron-
nen aan elkaar worden gekoppeld. Het ontsluiten en koppelen 
van gegevens kan alleen met behulp van crowdsourcing. Over hoe 
dat werkt en welke verbeteringen er denkbaar zijn, is eind 2015 
een rapport verschenen: Nicoline van der Sijs, Anna Kirstein, Daan 
Broeder, ‘Strategische dataproductie: representativiteit van data 
via crowdsourcing’.

Kernpublicaties

Bylinina, L. & Y. Sudo (2015). Varieties of Intensification. Natural 
Language & Linguistic Theory. 33, 881-895.

Broekhuis, H., N. Corver & R. Vos (2015). Syntax of Dutch: Verbs and 
Verb Phrases, Volume 1 & 2. (Comprehensive Grammar Resources). 
Amsterdam: Amsterdam University Press.

Meder, T., D. Nguyen & R. Gravel (2015). The Apocalypse on Twitter. 
DSH. Digital Scholarship in the Humanities, 30 (1), 1-13. 

Stengs, I., Het fenomeen Hazes. Een venster op Nederland. Amster-
dam: Amsterdam University Press.

Website

Bezoekers van website (pageviews)* 53.403.565
Bezoekers van website (unieke IP-adressen)  2.269.847

* Exclusief robots van zoekmachines

Databanken (pageviews)
 
Nederlandse Voornamenbank 14.034.213
Nederlandse Familienamenbank 6.427.394
Nederlandse Liederenbank 6.157.585
Etymologiebank 5.726.229
Nederlandse Dialectenbank 1.010.352
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten 834.860
Plantennamen in de Nederlandse Dialecten 740.076
Nederlandse Volksverhalenbank 373.000
Nederlandse Bedevaartbank 356.938
Volkskundige Trefwoordenbank 335.747
Meldpunt Taal 271.577
Databank Beschermheiligen 233.429
Elektronische Woordenbank van de 
   Nederlandse dialecten 223.161

Gekaapte Brieven 212.952
De oude Nederlandse maten en gewichten 211.312
Taaldetector 196.872
Nederlandse Kaartenbank 138.010
SagenJager 120.160
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten 99.500
Archieven en Collecties 81.748
Boedelbank 50.022
Uitleenwoordenbank 48.466
Migratie in Nederland in de 20e eeuw interactief 
   in kaart 46.704
Namen en naamkunde in Nederland 34.214
Bibliotheekcatalogus 26.914
Wederopbouwboerderijen in Nederland 15.339

Financiën

Budget 2015: 5.0 miljoen euro
Bijdrage KNAW 61%
Externe financiering 39% 

Wetenschappelijke output

Artikelen in gerefereerde tijdschriften 23
Artikelen in niet-gerefereerde tijdschriften 4
Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 37
Boeken/monografieën 7
Populariserende artikelen 75
Organisatie wetenschappelijke bijeenkomsten 21
Lezingen 185

 
Gemiddelde formatie in 2015 (in fte’s)

Formatie  FTE

Directie 2,0
Onderzoek 22,5
Technische Ontwikkeling 10,0
Collecties (inclusief audiodigitalisering)* 7,1
Algemene Zaken 5,1

* dit is inclusief de collectiemensen van de afdeling onderzoek

Op 25 augustus 2015 plaatste het Meertens Instituut een tweet met daar-
bij de ‘patatkaart’ uit de Dialectatlas (2011), die ook te vinden is in de 
Kaartenbank. Deze tweet leidde tot een felle strijd op social media tussen 
#teampatat en #teamfriet. We waren een dag ‘trending topic’ op Twitter 
en diverse media doken op het onderwerp.


