
Onderzoeksoutput 2016

Wetenschappelijke gerefereerde artikelen 2016 28

Dissertaties 1

Hoofdstukken in boeken en bijdragen aan bundels 34

Boeken 4

Aantal open access publicaties 73 %

Bijdragen aan tijdschriften, dag- en weekbladen voor een niet-wetenschappelijk publiek 85

Gerecenseerd worden in niet-wetenschappelijke media 48

Optredens in media en/of nieuwsitems 69

Uitgesplitst naar medium:
• radio en tv: 37
• online pers: 11
• geschreven pers: 21

Aantal bijzonder hoogleraren bij universiteiten nationaal ( gemiddeld) 10  

Ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) 23,2 fte
Wetenschappelijk personeel (WP) 20,6 fte
Promovendi 5 fte



Gebruik van informatietechnologische producten

De verschillende websites die door het Meertens Instituut zijn gebouwd en gehost blijven een grote hoeveelheid bezoekers aantrekken: in 2016 werden 
ruim 36 miljoen pagina’s bekeken door bezoekers. De meest bezochte websites, naast de pagina’s die het instituut zelf beschrijven, zijn:

1. De voornamenbank (https://www.meertens.knaw.nl/nvb/)
2. De etymologiebank (http://www.etymologiebank.nl/)
3. De liederenbank (http://www.liederenbank.nl/) 
4. Veel aandacht trekken ook de Nederlandse Volksverhalenbank (http://www.verhalenbank.nl/) en de Nederlandse Dialectenbank 
 (https://www.meertens.knaw.nl/ndb/).
5. Op Facebook telde het Meertens Instituut aan het eind van 2016 ruim 2000 volgers, op Twitter 3000.

Prijs of erkenning

•	 Prof.	dr.	Peter	Jan	Margy	ontving	(in	competitie)	financiering	voor	een	Global	scholarship	aan	de	University	of	Oregon.	
• Prof. dr. Marc van Oostendorp werd benoemd tot erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letteren op grond van zijn verdiensten voor de Neder-

landse taalkunde.

Product- of activiteitontwikkeling in samenwerking met niet-academische partners (GW)

Het instituut werkt actief samen met maatschappelijke partners in de taal- en cultuurdomeinen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het ontwikkelen van 
crowdsourcing tools voor het verzamelen en verrijken van collecties, en de organisatie van publieksgerichte evenementen. Een greep uit de producten en 
activiteiten van 2016:

• De vulling en selectie van literaire werken voor het DBNL Limburg portaal in samenwerking met een stuurgroep en werkgroep bestaande uit vrijwilli-
gers,	gefinancierd	door	de	Provincie	Limburg	en	het	Winand	Roukens	Fonds.	http://www.dbnl.org/letterkunde/limburg/

•	 Organisatie	van	de	workshop	Limburg,	mobiliteit	en	de	wereld,	gefinancierd	door	ATHEME, in samenwerking met Fontys Hogescholen in Sittard. Het doel 
van de bijeenkomst was om handreikingen te bieden voor meertaligheid en interculturele communicatie. http://www.meertalig.nl/links/atheme-ad-
vancing-the-european-multilingual-experience/

• Ontwikkeling van een crowd-sourcing project genaamd Sprekend Nederland, samen met universiteiten van Utrecht, Twente en Nijmegen en de NTR, 
meer in het bijzonder journalisten van Kennis van Nu. Het afgelopen jaar is in dat kader met behulp van een gratis app data verzameld van zo’n 10.000 
sprekers van het Nederlands. NTR heeft eind 2015 en in de loop van 2016 enkele TV uitzendingen eraan gewijd.

 http://dekennisvannu.nl/site/special/Groot-Nationaal-Onderzoek-Sprekend-Nederland/17
•	 Coördinatie	van	de	Nederlandse	onderzoeksactiviteiten	ten	behoeve	van	het,	door	de	Nederlandse	Taalunie	geïnitieerde	en	gefinancierde,	Vlaams-Ne-

derlandse project Staat van het Nederlands. Dit project, waarvoor in de toekomst om de paar jaar nieuwe data verzameld zullen worden, wordt via een 
webenquête en daarnaast op basis van andere, openbaar toegankelijke gegevens, onderzocht welke plaats het Nederlands in de samenleving inneemt 
in maatschappelijke velden als onderwijs, cultuur, zorg etc. Eerste bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de ‘Week van het Nederlands’, begin oktober 
2016. www.staatvanhetnederlands.org



•	 Project	Data	van	dagboeken	in	samenwerking	met	het	Nederlands	Dagboek	Archief,	gefinancierd	door	DANS (Data Archiving and Networked Services) 
en het Meertens Instituut.

• Digitalisering van historische kranten in samenwerking met de Koninklijke bibliotheek en vrijwilligers (resultaat wordt opgenomen in Delpher).
• Uitvaartcongres “Levensverhalen” in samenwerking met museum Tot Zo en de Funeraire Academie, 15 december 2016.
•	 Samenwerking	met	de	Reinwardt	Academie,	resulterend	in	twee	gastdocentschappen.


