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Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gericht op onderzoek en
documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het instituut, met in totaal
zeventig medewerkers, bestaat uit de onderzoeksgroepen Nederlandse
Etnologie en Variatielinguïstiek, en de afdeling Algemene Zaken.
De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert en verklaart
mede vanuit een ontwikkelingsperspectief contemporaine cultuurverschijnselen en -patronen die vorm geven aan het dagelijks leven van de inwoners
van Nederland en hun sociale verbanden. De etnologie, met andere woorden, onderzoekt dergelijke verschijnselen en patronen in hun historische,
sociaal-culturele en ruimtelijke dimensie en interpreteert ze als processen
van vorm- en betekenisgeving, toe-eigening en de constructie van (sociale)
identiteit en habitus. De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie kent momenteel de volgende onderzoekszwaartepunten: Feest en Ritueel, Materiële
Cultuur, Orale Cultuur, Religieuze Cultuur.
De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek doet comparatief onderzoek naar
synchrone, grammaticale taalvariatie. Het onderzoek kent de zwaartepunten:
Fonologische Variatie, Syntactische Variatie en Naamkunde. De nadruk in de
betreffende projecten ligt aan de ene kant op formele, theoretische aspecten van taalvariatie en aan de andere kant op buitentalige (in het bijzonder
geograﬁsche en sociale) aspecten.
De afdeling Algemene Zaken omvat ﬁnanciën, personeelszaken, receptie
en secretariaat, de bibliotheek, documentatie en digitalisering, communicatie
en desktop-publishing, ICT en facilitair beheer. Ondersteunend voor het wetenschappelijk onderzoek zijn de uitgebreide, en deels digitaal beschikbare,
databestanden en collecties die aanwezig zijn op het Meertens Instituut.
Verschillende van deze collecties maken deel uit van (nationale) digitaliseringsprogramma’s gericht op ontsluiting en toegankelijkheid van cultureel
erfgoed. De audio-studio van het instituut biedt optimale faciliteiten op het
gebied van de digitalisering van geluidsmateriaal.
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Meertens Instituut, KNAW
Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam
Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam
Tel. 020 462 85 00
Fax: 020 462 85 55
e-mail: info@meertens.knaw.nl
http://www.meertens.knaw.nl
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Introductie

In dit jaaroverzicht vindt U
een overzicht van de resultaten van het jaar 2005. Een
jaar dat gekenmerkt werd
door een aantal hoogtepunten. Een mooi moment was
de uitreiking van het eerste
exemplaar van deel I van
de Morfologische Atlas van
de Nederlandse Dialecten
( MAND ) en van deel I van
de Syntactische Atlas van de
Nederlandse Dialecten (SAND) aan Hugo Brandt Corstius en Johan Taeldeman op 22 juni in het snikhete jeugdtheater De Krakeling in Amsterdam.
Dit moment markeert de afronding van twee grote Nederlands-Vlaamse
projecten waarbij het Meertens Instituut de regie had. Een ander heuglijk
moment was de uitreiking van de Visser-Neerlandia prijs van het Algemeen
Nederlands Verbond aan Louis Grijp op 26 november in theater Concordia
in Den Haag. Op 30 juni werd bovendien het eerste nummer van het langverwachte etnologische tijdschrift cULTUUR gepresenteerd in Brussel.Tenslotte
werd Gerard Rooijakkers benoemd tot lid van de Raad voor Cultuur. Het
zijn voorbeelden van bijzondere gebeurtenissen in 2005.
Maar ook andere resultaten verdienen een aparte vermelding. Zo heeft
het instituut het voortouw genomen bij de organisatie van interessante en
goed bezochte internationale congressen, zoals het symposium Narratives,
Roles and Beliefs in the New Age Era (februari), de International Conference
on Language Variation (juni), de workshop Early Child Bilingualism (december) en het congres Variation in Inﬂection (december). Het organiseren van
dergelijke congressen benadrukt de rol die het instituut wenst te spelen op
internationaal gebied.
In 2005 zijn wederom enkele nieuwe, door NWO geﬁnancierde projecten van start gegaan: de programma’s ‘Roots of Ethnolects’ (ism Radboud
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Universiteit), ‘Tone and Intrasegmental Structure in West-Germanic Dialects’ (ism UVA) en ‘Bringing History Home: Postcolonial Identity Politics
in the Netherlands’ (ism KITLV & IISG). Ook het door de ESF geﬁnancierde
EURYI-project van Sjef Barbiers ‘European Dialect Syntax’ is in 2005 gestart
met het aantrekken van twee postdocs. Deze projecten zorgen ervoor dat
veelbelovende jonge wetenschappers een kans krijgen om zich nationaal en
internationaal te manifesteren in het onderzoek naar Nederlandse taal en
cultuur. Tegelijkertijd wordt hierdoor de verhouding tussen onderzoekers
met een ruime staat van dienst en jonge, ambitieuze onderzoekers enigszins
in balans gehouden.
Het afgelopen jaar is er veel gesproken over het nieuwe onderzoeksplan
voor de periode 2006-2010. In de beide onderzoeksgroepen – Variatielinguistiek en Nederlandse Etnologie – zijn discussies gevoerd over aanpassingen en veranderingen van de inhoudelijke koers voor de komende
jaren. Vooruitlopend op dit onderzoeksplan heeft de onderzoeksgroep
Variatielinguistiek reeds een belangrijke koerswijziging ingezet. De diachrone
taalkunde was tot nog toe geen onderdeel van het onderzoeksprogramma.
Dit bleek een belangrijke lacune aangezien taalvariatie in geograﬁsche en
sociale zin alleen goed begrepen kan worden als daarbij ook gekeken wordt
naar taalverandering. Met de komst van de onderzoekers Gertjan Postma
en Ben Hermans in 2005 heeft de taalverandering een structurele plaats
gekregen in het onderzoek. De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie
zoekt verdere aansluiting met het nationale en internationale debat door
naast de traditionele onderzoeksgebieden – orale cultuur, feest en ritueel,
materiële cultuur en religieuze cultuur – te kiezen voor een aantal nieuwe
invalshoeken: erfgoed, performance en visuele cultuur. Deze veranderingen
zullen deel uitmaken van het nieuwe onderzoeksplan en vanaf 2006 in het
onderzoek worden geïntroduceerd.
Het jaar 2005 stond in technisch opzicht ook in het teken van de aansluiting van de KNAW bij de CAO van de Nederlandse Universiteiten. Dat had
tot gevolg dat de gehele functiewaarderingssystematiek in overeenstemming
moest worden gebracht met de universitaire systematiek UFO. Deze redelijk
omvangrijke operatie is in 2005 vrijwel voltooid.
Financieel is de situatie van het instituut niet bijzonder rooskleurig. Door
een aantal factoren zoals de verhoging van de gemiddelde salarislast, het
ontbreken van indexering voor materiële zaken en matching van extern
geﬁnancierde projecten is het noodzakelijk om voor de middellange termijn
bezuinigingen te realiseren. In 2005 werden op dit punt discussies gevoerd
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met de directie van de KNAW, het Management Team en andere betrokken
gremia om te komen tot een aanvaardbaar plan voor de periode 20062010.
In 2005 werd onze buurman, het NIWI, opgeheven. Naast een confrontatie
met een nogal complexe en pijnlijke reorganisatie heeft deze situatie voor
het Meertens Instituut een aantal gevolgen gehad. De facilitaire en ﬁnanciële
zaken die voor het Meertens Instituut verzorgd werden door het NIWI zijn
naar ons overgeheveld. Bovendien is het gebouw aan de Joan Muyskenweg
door het vertrek van het NIWI, inclusief de voorraad boeken en tijdschriften,
voor meer dan de helft leeg gekomen. Dit heeft geleid tot een discussie over
de huisvesting van ons instituut met de KNAW en de Rijksgebouwendienst
die nog niet is afgesloten.
Wat betreft de documentatie is in 2005 een begin gemaakt met een
discussie over een aantal speciﬁeke documentatie- en onderzoekscentra
(DOCs). Het gaat daarbij om die onderdelen van het instituut waarvoor
de behoefte aan documentatie voor het onderzoek en bij het publiek het
grootst is. Het betreft de onderafdelingen Nederlands lied, Nederlands
volksverhaal en Naamkunde. Deze centra zullen in 2006 met een bijdrage
uit het Strategiefonds van de KNAW van start gaan.
In 2005 was er ook enige aandacht voor de naamgever van het Meertens
Instituut. De verschijning van ‘Uit liefde voor het volk’ van Barbara Henkes
(tot 2004 postdoc bij het Meertens Instituut) over een viertal volkskundigen
in de periode 1918-1948, waaronder Piet Meertens, werd gevierd met een
symposium. Daarnaast ontstond er enige commotie vanwege aantijgingen
gericht aan het adres van Meertens en de KNAW met betrekking tot Meertens’
oorlogsverleden. Een commissie onder leiding van prof. dr. H.W. von der Dunk
is ingesteld om de juistheid van deze aantijgingen te onderzoeken.
Al de hierboven aangestipte zaken vormen natuurlijk slechts een bloemlezing van de activiteiten van het Meertens Instituut. Andere resultaten vindt
U in dit jaarverslag terug. Bij elkaar geeft het een indruk van een bedrijvig
instituut dat er naar mijn mening in slaagt om zich in onderzoek, documentatie,
ICT en bedrijfsvoering te presenteren als een dynamische en slagvaardige
organisatie.
Hans Bennis
Amsterdam, mei 2006
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Commissies

Managementteam
In 2005 kwam het managementteam eens in de twee weken bijeen. De samenstelling van het MT bleef in 2005 ongewijzigd. Frans Hinskens maakt deel
uit van het MT als leider van de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek, Herman
Roodenburg als leider van de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie en
Willy Jongenburger als hoofd van de afdeling Algemene Zaken. Hans Bennis, directeur van het instituut, is voorzitter. De notulen zijn gemaakt door
Hetty Garcia.
Regelmatig terugkerende onderwerpen op de agenda van het MT zijn de
aanstelling van vaste en tijdelijke medewerkers, het ﬁnanciële jaarverslag, de
kwartaalcijfers, de begroting, het inhoudelijke jaarverslag, de voorjaarsnota,
de agenda en de evaluatie van vergaderingen van de Wetenschapscommissie,
gevraagde en ongevraagde adviezen van de CSB, overleg met de Onderdeelscommissie en de aanvraag van externe of interne projecten.
Het invoeren van UFO, het Universitair Functie Ordeningssysteem als gevolg van de overstap naar de CAO-NU, heeft veel tijd gekost. Aan het einde van
het jaar was zo’n 90% van alle functies op het instituut ingedeeld in UFO.
Ook dit jaar ging veel aandacht uit naar de ﬁnanciële situatie omdat de
structurele uitgaven groter zijn dan de structurele inkomsten. Getroffen
maatregelen zoals het versnellen van natuurlijk verloop (o.a. door FPU-regelingen) en het gedeeltelijk herbezetten van vrijkomende posities compenseren enigszins de toenemende materiële lasten, oplopende salariskosten
o.a. vanwege de implementatie van UFO en de matchingsproblematiek bij
externe projecten.
Een ander onderwerp betrof de overname van personeel van het NIWI
per 1 juli, de datum waarop het NIWI werd opgeheven. Het Meertens Instituut
heeft per die datum de ondersteunende taken van het NIWI op het terrein
van ﬁnanciën en facilitair beheer overgenomen. Besloten is dat het Meertens
Instituut met de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) van de KNAW
vooralsnog op de huidige locatie aan de Joan Muyskenweg blijft.
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Regelmatig stond de situatie bij de afdeling Technische Ontwikkeling op
de agenda. Er is een oplossing gezocht voor de ondoorzichtigheid van de
verdeling en prioritering van taken bij deze afdeling. Bij wijze van experiment
is besloten de taken te verdelen en te prioriteren in overleg met de ontwikkelafdeling zelf. Deze werkwijze bevalt goed en wordt voortgezet.
De reorganisatie van de DTP is afgerond.
Wat betreft het onderzoek is uitvoerig gesproken over het nieuwe
onderzoeksplan voor de periode 2006-2010. Zo stond een aanvraag bij het
Strategiefonds (KNAW) van de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie over
visuele cultuur op de agenda. Ook zijn de plannen voor onderzoeksprogrammering van de onderzoeksgroepen Variatielinguïstiek en Nederlandse
Etnologie uitgebreid doorgenomen en becommentarieerd.
Verder is een aanvraag voor het strategiefonds van de KNAW voor drie
Documentatie en Onderzoeks Centra (DOC) binnen het Meertens Instituut
uitgewerkt en ingediend. Het gaat hierbij om centra voor lied, verhaal en
namen. Er is gesproken over de doelstellingen van dergelijke centra, organisatorische aspecten en de netwerkfunctie van het Meertens Instituut.

Commissie Strategie en Beleid
De Commissie Strategie en Beleid (CSB) bestond tot mei 2005 uit Hester
Dibbits (voorzitter),Ton Goeman, Marc van Oostendorp, en Martin Ramstedt,
en na juni 2005 uit Marc van Oostendorp (voorzitter), Gertjan Postma, Irene
Stengs en Martin Ramstedt.
In de loop van het jaar heeft de CSB het MT een aantal malen van gevraagd
en ongevraagd schriftelijk advies voorzien over onder andere de instelling
van Documentatie en Onderzoeks Centra (DOCs) op het gebied van de
Naamkunde, het Nederlandse verhaal en het Nederlandse lied; het mogelijke
verdwijnen van tijdelijke onderzoeksposities voor OIO’s en postdocs (een brief
hierover werd opgesteld in overleg met de twee onderzoeksgroepen). Aan
het begin van het kalenderjaar stuurde de CSB een notitie over de samenhang
tussen het onderzoek in de variatielinguïstiek en de Nederlandse Etnologie
rond. Deze notitie gaf aanleiding tot veel discussie in de onderzoeksgroepen,
en zal door de directie als bron worden gebruikt bij het opstellen van het
nieuwe onderzoeksplan.
Daarnaast heeft de CSB onder de medewerkers een inventarisatie gemaakt van externe subsidieaanvragen. Waar de ﬁnanciële middelen van het
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instituut minder groot worden, is het instituut steeds meer afhankelijk van
dit soort externe bronnen.

Onderdeelcommissie
De OC van het Meertens Instituut bestond in 2005 uit Doreen Gerritzen,
Margreet van der Ham, Maaike Twisk, Marianne van Zuijlen en Theo Meder
(voorzitter). Door omstandigheden, waaronder een sabbatical van de voorzitter, zijn er in dit jaar slechts drie overlegvergaderingen tussen de OC en
de directie geweest.
De OC is akkoord gegaan met het ARBO-plan van aanpak 2005. Als
verplichte vrije dag is in 2005 louter de vrijdag na Hemelvaart aangewezen;
gezien de geringe opkomst van medewerkers tussen Kerst en Oud en
Nieuw wordt overwogen om volgend jaar rond deze dagen het instituut
ook te sluiten.
Zoals ieder jaar heeft de OC ook in 2005 weer een OC-enquête gehouden,
die peilde naar het welbevinden op het werk, naar functionerings- en POPgesprekken, communicatie en begeleiding binnen het instituut, het wegwerken
van het stuwmeer aan verlofuren, een eventuele verhuizing en een top-5
van instituutsverlangens.Voor het tweede achtereenvolgende jaar bevatte de

V.l.n.r. Theo Meder, Marianne van Zuijlen, Doreen Gerritzen, Maaike Twisk, Margreet
van der Ham
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enquête ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De uitslag is tijdens
een OC-lunch gepresenteerd. Ook dit jaar bleek dat het Meertens door de
bank genomen een tevreden instituut genoemd mag worden. Problemen
die de vorige enquête te zien had gegeven, met name bij Algemene Zaken,
waren merkbaar verminderd.
Wel is er in 2005 weer enige achterstand ontstaan met de functioneringsgesprekken. Onderlinge communicatie en overleg zijn verbeterd, al kan de
communicatie van het MT richting de werknemers nog altijd beter. Er is ook
nog steeds ruimschoots behoefte aan informatie over het werk van andere
medewerkers, vooral het werk van de onderzoekers. Tot slot werd in de
enquête uitbreiding van de ondersteunende diensten als een oplossing
aangedragen om de werkdruk aldaar te verminderen.
Op de reguliere vergaderingen zijn allerhande onderwerpen ter sprake
gebracht, zoals de voortgang van de POP-gesprekken: waar in 2005 bij
Algemene Zaken de POP-gespreken nagenoeg allemaal gevoerd zijn, ligt
dit aantal bij de twee wetenschappelijke afdelingen lager. Dat komt vooral
omdat de wetenschappers zelf aangeven geen behoefte te hebben aan een
POP-gesprek.
Ondanks het voornemen om de decentrale gelden meteen aan het
begin van het jaar een vaste plaats op de begroting toe te kennen, is dit niet
gelukt. Pas nadat 2005 al verstreken was, kregen de decentrale uitgaven hun
deﬁnitieve bestemming.
Er is overleg gepleegd over de krappe bezetting bij Helpdesk, Netwerk- en Systeembeheer, en de werkdruk bij Technische Ontwikkeling. De
directeur geeft voorrang aan onderzoek, en meent in het algemeen dat het
Meertens Instituut in vergelijking met andere KNAW-instituten al ruim in zijn
ondersteunend personeel zit.
Ergernissen waren er over de spam en het gebrekkige spam-ﬁlter. Thuis
inloggen op database-gegevens bleef een moeilijk punt, vooral vanwege de
beveiligingsperikelen. De ophefﬁng van het NIWI heeft gevolgen gehad voor
het Meertens Instituut. Zo is er tot genoegen van de OC enig ondersteunend
NIWI-personeel in Meertens-dienst overgegaan. Over andere consequenties
van de ophefﬁng van het NIWI is ook overlegd, zoals de ﬁnanciële gevolgen
voor catering en beveiliging, en zelfs een verplichte verhuizing van het Meertens (die vooralsnog niet is doorgegaan).
De OC heeft zich ontevreden getoond met de geringe mate waarin medewerkers zijn voorgelicht over en voorbereid op de overgang naar UFO.
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Toekomstplannen, aanbevelingen voor nieuwe OC
Meerdere OC-leden zullen zich na zes jaar OC-dienst niet herkiesbaar stellen. Het ziet er naar uit dat het Meertens Instituut het de komende jaren
ﬁnancieel steeds moeilijker krijgt, t.g.v. UFO, verplichte matching bij NWOprojecten en beperkte prijscompensatie door de KNAW. Zo dreigen intern
geﬁnancierde AIO’s verloren te gaan. Ook de interne communicatie tussen
MT en medewerkers zal een punt van aandacht blijven.

Arbo-commissie
Begin 2005 werd de arbocommissie gevormd door leden van het Meertens
Instituut en het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI). Door ophefﬁng van het NIWI zijn deze leden per 1 juli 2005 uit
de arbocommissie gestapt. Voor het Meertens Instituut bleven Koos Schell
en Astrid Verburg over. Namens de OC had Margreet van der Ham zitting
in deze commissie.
De arbocommissie heeft slechts één keer vergaderd. Er is een jaarplan
opgesteld dat goedgekeurd werd door beide directeuren.
Op de deuren van de magazijnen zijn zaklampen geplaatst, die vastgekleefd
zijn met een magneet. Bij uitval van de elektriciteit kunnen medewerkers op
deze manier uit het donkere magazijn gehaald worden.
In september 2005 zijn alle brandblusapparaten gecontroleerd door
AJAX brandblusmiddelen.
In 2005 zijn er alleen vervolgcursussen EHBO gegeven, er zijn geen nieuwe
EHBO’ers opgeleid. Er hebben in 2005 enkele ontruimingsoefeningen plaats
gevonden. In december is er door de BHV’ers en EHBO’ers een training gevolgd
bij de brandweer Amsterdam op het oefenterrein op de Spaklerweg.
Door ophefﬁng van het NIWI was de ingang aan de Joan Muyskenweg
niet langer beveiligd en gesloten voor bezoekers. In geval van nood kon het
gebouw wel verlaten worden aan deze zijde.

Wetenschapscommissie
De Wetenschapscommissie van het Meertens Instituut is een door de KNAW
benoemde commissie die de directeur van het Meertens Instituut en de
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directie van de KNAW adviseert over het werkprogramma van het Instituut,
in het bijzonder betreffende de aard, de richting en de kwaliteit van het
wetenschappelijk onderzoek.
In 2005 was de Wetenschapscommissie als volgt samengesteld: Heidi
Dahles (hoogleraar Organisatieantropologie, in het bijzonder etnograﬁe
van organisaties, Vrije Universiteit Amsterdam, met ingang van 1 oktober),
Henk Driessen (bijzonder hoogleraar Mediterrane Studies, Radboud Universiteit Nijmegen), Dirk Geeraerts (hoogleraar Algemene en Nederlandse
Taalkunde, Katholieke Universiteit Leuven), Pieter Muysken (hoogleraar
Algemene Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen), Johan Taeldeman (hoogleraar Nederlandse Taalkunde, Rijksuniversiteit Gent), Alfons Thijs
(hoogleraar Geschiedenis, Universiteit Antwerpen) en Jan Vaessen (voorzitter,
Algemeen Directeur Nederlands Openluchtmuseum Arnhem). Hans Bennis,
directeur van het Meertens Instituut, fungeerde als ambtelijk secretaris van
de commissie.
De Wetenschapscommissie kwam in 2005 tweemaal bijeen, op 18 maart
en 21 oktober. In deze vergaderingen is uitvoerig gesproken over het nieuwe
onderzoeksplan voor de periode 2006-2010. Zo stond de aanvraag bij het
Strategiefonds (KNAW) van de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie
over visuele cultuur op de agenda. Verder zijn de traditionele aandachtspunten binnen de onderzoeksprogrammering voor etnologie, te weten
orale cultuur, religieuze cultuur, feest en ritueel en materiële cultuur, vanuit
de invalshoeken beeld en beeldperceptie, erfgoed en performance en performativiteit besproken. Ook de plannen voor onderzoeksprogrammering
van de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek zijn uitgebreid doorgenomen en
becommentarieerd.
De Wetenschapscommissie heeft zich positief uitgesproken over de
wenselijkheid van het oprichten van drie Documentatie en Onderzoeks
Centra (DOC) binnen het Meertens Instituut. Het gaat hierbij om centra
voor lied, verhaal en namen. Er is gesproken over de doelstellingen van
dergelijke centra, organisatorische aspecten en de netwerkfunctie van het
Meertens Instituut.
De Wetenschapscommissie is verheugd over het verschijnen van de
eerste twee aﬂeveringen van het tijdschrift cULTUUR.
Dank en waardering gaan uit naar Astrid Verburg voor haar bijdrage aan
de voorbereiding en notulering van de vergaderingen.
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Onderzoek

Onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie
Onderzoek
In 2005 werden de contouren zichtbaar van het nieuwe onderzoeksprogramma voor de jaren 2006-2010. Besloten werd tot een aantal vernieuwingen. Zo zal de structuur van de onderzoeksgroep – de verdeling in de
aandachtsgebieden Feest en Ritueel, Religieuze Cultuur, Materiële Cultuur en
Orale Cultuur – gehandhaafd blijven.Tegelijk zal de onderzoeksgroep, ter versterking van de onderlinge samenwerking en van haar positie in het nationale
en internationale krachtenveld, zich richten op drie speciﬁeke invalshoeken,
te weten ‘performance en performativiteit’, ‘beeld en beeldperceptie’ en
‘erfgoed’. Een tweede wezenlijke vernieuwing betreft de inrichting van twee
Documentatie- en Onderzoekscentra binnen het aandachtsgebied Orale
Cultuur: een DOC ‘Nederlands Lied’ en een DOC ‘Volksverhalen in Nederland’.
Met deze twee centra wordt een waarborg ingebouwd voor de ﬁlologische
en musicologische tradities van de etnologie. Meer dan de andere, meer etnograﬁsche tradities zijn deze sterk afhankelijk van uitvoerige documentatie en
de opbouw en het onderhoud van grote databases. Een derde vernieuwing
betreft de ruimere aandacht voor de historische dimensies van de etnologie.
Evenals de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek hecht de onderzoeksgroep
Nederlandse Etnologie aan diachrone benaderingen. Wel zal dit onderzoek
naar de historische ontwikkelingslijnen van cultuur in Nederland telkens
vanuit contemporaine vraagstellingen worden geformuleerd.
Een bijzondere gebeurtenis in 2005 was de toekenning van de VisserNeerlandiaprijs voor Cultuur aan Louis Grijp. De prijs, die hij deelt met zijn
Vlaamse collega Frank Willaert (Universiteit Antwerpen) werd uitgereikt op
26 november. De laudatio werd uitgesproken door Hans Bennis.
Een andere opmerkelijke gebeurtenis was de benoeming van Gerard
Rooijakkers tot lid van de Raad voor Cultuur. De benoeming, bekend gemaakt op 19 december, geldt voor vier jaar en kan met nog eens vier jaar
worden verlengd. Behalve als een erkenning van Rooijakkers’ bijzondere
wetenschappelijke verdiensten kan de benoeming mede beschouwd worden
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als een erkenning van de toenemende maatschappelijke betekenis van de
etnologie.
In 2005 verschenen de eerste twee aﬂeveringen van het nieuwe tijdschrift
cULTUUR. Tijdschrift voor Etnologie. Daarmee heeft het Volkskundig Bulletin, beeindigd in 2000, een belangrijke en vernieuwende opvolger gekregen. Het
is gericht zowel op een Vlaams als op een Nederlands academisch publiek.
Het eerste nummer werd op 30 juni gepresenteerd in Brussel, in het VlaamsNederlands Huis ‘De Buren’. Het tweede nummer werd op 19 december
aangeboden aan drs. Judith van Kranendonk, directeur-generaal Cultuur en
Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De aanbieding werd voorafgegaan door een internationaal symposium, gewijd aan
cultureel erfgoed en gehouden aan het Meertens Instituut.
Op 7 april 2005 werd de Stichting Erfgoed van het Nederlandse Lied
opgericht, waarin het Meertens Instituut zich samen met de Koninklijke Bibliotheek, het Theater Instituut Nederland, het Nederlands Muziek Instituut,
de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de Vereniging BUMA ten doel stelt
‘het behouden en levend houden van het erfgoed van het Nederlandse lied
alsmede het bevorderen en uitdragen van de kennis ervan’. Namens het
Meertens Instituut namen Louis Grijp (voorzitter) en drs. Martine de Bruin
(bestuurslid) zitting.
Per 1 juni 2005 ging een nieuw onderzoeksproject van start, met de
benoeming voor drie jaar van Lizzy van Leeuwen in het gezamenlijk met het
KITLV en het IISG aangevraagde NWO-project Bringing History Home: Postcolonial
Identity Politics in the Netherlands. Coördinator aan het Meertens Instituut is
Herman Roodenburg.
Op 23 november werd het boek Veranderingen van het alledaagse
1950-2000, geredigeerd door Hester Dibbits e.a., aangeboden aan drs.
Medy van der Laan, staatssecretaris Cultuur en Media van het Ministerie van
OCW. De aanbieding vond plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
en vormde de afsluiting van een landelijk symposium, geheten Wat bindt
Nederland?Migratie en culturele dynamiek, de canon en zijn schaduwzijden
Projectaanvragen
In 2005 werd een gezamenlijke aanvraag gehonoreerd van het Meertens
Instituut (Louis Grijp), de Universiteit Utrecht en het Theater Instituut Nederland. Het betrof een aanvraag bij het CATCH-programma van NWO. Het
project, met de naam WITCHCRAFT (What is Topical in Cultural Heritage: Content-based Retrieval Among Folksong Tunes) heeft tot doel het ontwerpen,
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implementeren en evalueren van een zoekmachine voor volksliedmelodieën.
Een centrale rol hierin vervult de liedcollectie Onder de Groene Linde, deel
van de Nederlandse Liederenbank en berustend op het Meertens Instituut.
Begin 2006 zullen drie onderzoekers voor vier jaar aan het instituut worden
ondergebracht. De coördinatie ligt bij Louis Grijp.
Onderwijs
Als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht verzorgde Louis Grijp
zijn jaarlijkse cursus ‘Nederlandse muziek- en liedcultuur’, onderdeel van het
introductiecollege Muziekwetenschap. Hij begeleidt twee promovendi.
Als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam verzorgde
Gerard Rooijakkers zijn jaarlijkse minor ‘Volkscultuur in Nederland’ en droeg
hij bij aan drie andere cursussen in de afdeling Algemene Cultuurwetenschappen. Daarnaast houdt hij een zeswekelijks Etnologisch Colloquium met
promovendi en gevorderde onderzoekers op het terrein van de Nederlandse
Etnologie. Hij begeleidt acht promovendi.
Als bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven verzorgde
Herman Roodenburg zijn jaarlijkse cursus (eerste en tweede licentie) ‘Inleiding in de Historische Antropologie’. Hij begeleidt één promovendus. In het
wintersemester 2005-2006 was hij bovendien als gasthoogleraar verbonden
aan het Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie van de Westfälische
Wilhelms-Universität te Münster. Daar verzorgde hij twee werkcolleges:‘Performance Studies. An Introduction’ en ‘Die niederländische Volkskunde unter
der Okkupation’. Ook trad hij op als ‘external examiner’ bij het MA-programma
The Dutch Golden Age, History Department, University College London.
Een aantal medewerkers gaf gastcolleges of begeleidde studenten aan
verschillende universiteiten.
Lezingencycli en congressen
In 2005 werd begonnen met een internationale lezingencyclus, de Meertens
Ethnology Lectures. Deze voordrachten zullen telkens twee of drie keer per jaar
gehouden worden. De belangrijkste worden gepubliceerd door Amsterdam
University Press, in de nieuw gestarte reeks Meertens Ethnology Cahiers.
Op 10 maart hield de Engelse cultuurhistoricus prof. dr. Peter Burke
(Emmanuel College, Cambridge) de eerste lezing in de cyclus. Begin 2006
is de tekst in druk verschenen: Peter Burke, Towards a Social History of Early
Modern Dutch (Amsterdam, AUP, 2006).
Op 6 oktober werd de tweede lezing gehouden door de Amerikaanse et-
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noloog prof. dr. Simon Bronner (Penn State University at Harrisburg), getiteld
Manly Traditions. Ook deze lezing zal in de reeks gepubliceerd worden.
Een andere voordracht, buiten de cyclus om en getiteld Notions of Nation
in a Divided Society: South Africa, Ethnicity, “Race”, Class, and Health, werd op
11 juli gehouden door de Zuid-Afrikaanse socioloog prof. dr. Gerhard Maré
(University of Kwazulu Natal, Durban).
Als bestuurslid van de landelijke werkgroep Visuele Cultuur (HuizingaInstituut) was Marjolein Efting Dijkstra mede-organisator van Dutch Eyes: A
Critical History of Photography in the Netherlands, gehouden op 20 januari in
het Stedelijk Museum, Amsterdam. Het congres betrof een samenwerking
van de werkgroep Visuele Cultuur en de Stichting Fotograﬁe in Nederland
(voorzitter Gerard Rooijakkers).
Op 25 februari vond aan het Meertens Instuut, georganiseerd door Theo
Meder, een internationaal symposium plaats, met als titel Narratives, Roles and
Beliefs in the New Age Era plaats. De lezingen worden in 2007 gepubliceerd
in het gerenommeerde internationale tijdschrijft Fabula.
Op 7 oktober organiseerde Irene Stengs aan het Meertens Instituut het
symposium Percepties van lokaliteit in de hedendaagse Nederlandse feestcultuur. De bijdragen worden in 2007 gepubliceerd in een bundel geredigeerd
door Stengs.
Op 3 en 4 november was zij bovendien mede-organisator van een workshop, getiteld The Dynamics of In- and Exclusion in Ethnographic Fieldwork, op
het jaarlijkse congres van de Antropologische Beroepsvereniging, gehouden
in het Openluchtmuseum te Arnhem.
Een internationaal symposium, gewijd aan nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de etnologie, vond plaats op 24 november: Tradition in Transition:
An International Roundtable on Trajectories of Ethnology and Folklore Studies,
georganiseerd door Marjolein Efting Dijkstra en Peter Jan Margry.
Tenslotte werd op 19 december, opnieuw aan het Meertens Instituut,
een Vlaams-Nederlands symposium gehouden met als titel Een voet tussen
het erfgoeddebat. Kanttekeningen bij UNESCO’S ‘Meesterwerken van de Mensheid’.
Met deze erfgoed-bijeenkomst werd een voorschot genomen op een van de
drie nieuwe onderzoeksaccenten in het onderzoeksplan 2006-2010.
Internationalisering
Gedurende vier maanden (1 september tot 31 december) verbleef prof.dr.
Simon Bronner, hoogleraar American Studies and Folklore aan Pennsylvania
State University at Harrisburg, aan het Meertens Instituut.
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Vanaf 1 juni was Marjolein Efting Dijkstra verbonden als gastonderzoeker
aan het Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie aan de Ludwig-Maximilians-Universität te München.
Peter Jan Margry is secretaris en vice-president van de Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), de belangrijkste internationale vereniging
van volkskundigen. Het SIEF-secretariaat, gevestigd aan het Meertens Instituut,
geeft ook de SIEF Newsletter uit.
Populair-wetenschappelijke activiteiten
Een bijzondere samenwerking kwam tot stand met het NCRV-programma
Willem Wever, dat twaalf sagen uit de twaalf provincies verﬁlmde en op
televisie vertoonde. De sagen werden telkens door Theo Meder van commentaar voorzien op de website van het programma.
Personeel
Per 1 juni is Lizzy van Leeuwen aan het Meertens Instituut benoemd. Zij
neemt het Meertens-aandeel in het NWO-project Bringing History Home voor
haar rekening. Haar aanstelling geldt voor drie jaar voor 0.8 fte.

Onderzoeksprojecten
Feest en ritueel
Het dier als ritueel rekwisiet (2001-2006)
Promotieonderzoek naar de functie en de betekenis van dieren die als
spelobject worden gebruikt in lokale Nederlandse feesten. In dit binnenkort af te ronden onderzoek worden etnologische en kunsthistorische
inzichten met elkaar verenigd.
Resultaten in 2005: 1 lezing
Medewerkers: E.M. Efting Dijkstra (promovendus), G.W.J. Rooijakkers
(promotor/begeleider).
Dutch Rituals. Hedendaagse kalenderfeesten in Nederland (1999-2005)
Onderzoek naar de diepere dimensies van de hedendaagse volkscultuur door rituelen rond het vieren van de tijd als sleutels te hanteren
tot culturele categorieën van de Nederlandse samenleving. De centrale
vraag daarbij luidt: waarom en op welke gedifferentieerde wijzen vieren
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groepen mensen feest? De viering wordt hierbij beschouwd als een
scharniermoment van emotie waarin allerlei waarden op een geritualiseerde wijze tot uitdrukking worden gebracht die de onderzoeker inzicht
verschaffen in de culturele circuits van een samenleving. Daarbij stuit men
ook op thema’s zoals regionalisme of lokalisme, toerisme en vrije tijd,
ecologie en musealisering. Aangezien het geen historisch project betreft,
zal niet zozeer de ontstaansgeschiedenis van de rituelen, maar juist de
hedendaagse vorm- en betekenisgeving ervan centraal staan.
Resultaten in 2005: 1 artikel, 3 lezingen
Medewerkers: G.W.J. Rooijakkers.
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Feestcultuur in Nederland (2002-2006)
Onderzoek naar ‘Hedendaagse Feestcultuur in Nederland’. Uitgangspunt
hierbij is Nederland als multiculturele samenleving. Door middel van
etnograﬁsche beschrijvingen en analyses van de feesten en vieringen van
verschillende groepen en gemeenschappen worden relevante maatschappelijke, historische en culturele ontwikkelingen aan de orde gesteld. Aan
de hand van een aantal centrale thema’s en vragen zal in verschillende te
publiceren bundels worden ingegaan op vragen als waarom en op welke
wijze de betreffende vieringen voor de betrokkenen betekenisgevend zijn.
Afhankelijk van de aard van de viering zullen de bijdragen ingaan op de
hedendaagse wijze van vieren, de historische ontwikkeling van het feest,
de geograﬁsche verspreiding, regionale variaties en de ontwikkeling van
het feest in zijn maatschappelijke context. Daarnaast zal een aparte bundel
aan thematische verkenningen worden gewijd, met als doel een aantal
dwarsverbanden in de hedendaagse feestcultuur te kunnen leggen.
Resultaten in 2005: 1 artikel, 5 lezingen
Medewerkers: I.L. Stengs (projectleider/uitvoerder), E. Doelman (uitvoerder), J.I.A. Helsloot (uitvoerder), M.L.C. van Zuijlen (documentalist).
Historische feestcultuur in Nederland (2000-2005)
Onderzoek naar de veranderingen in de feestcultuur in Nederland.
In dit project wordt de viering van, vooral nationale, kalenderfeesten
geplaatst in historisch perspectief (vanaf eind 18e eeuw tot heden). De
probleemstelling betreft een aspect van de feestcultuur: het impliciete of
expliciete streven van (belangen)groepen, dat met name sinds de tijd van
de Verlichting sterk lijkt toe te nemen, om jaarlijks terugkerende feesten
te instrumentaliseren ten bate van bepaalde ideële doelstellingen. Deze
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problematiek wordt onderzocht aan de hand van een tweetal onderscheiden soorten kalenderfeesten of elementen daarvan, waarin het
aspect ‘ideologie’ aanwezig is: enerzijds de (feest)dagen ‘in het teken van’
een bepaald idee of ideaal (zoals moederdag, dierendag) en anderzijds
feesten waarbij ﬁguren uit de pedagogische ‘lagere mythologie van de
burgerij’ (paashaas, Zwarte Piet, kerstman) een rol spelen.
Resultaten in 2005: 5 artikelen, 3 lezingen
Medewerkers: J.I.A. Helsloot.

Materiële cultuur
Bringing History Home: Postcolonial Identity Politics in the Netherlands
(2005-2008)
This research project focuses on the interplay of identity politics among
postcolonial migrants in the Netherlands, the growing receptivity of the
host society to such strategic appeals, and the changing objectives to
which these are being used.The theoretical aim of the project is to utilise
concepts developed in the study of identity politics and transnationalism
in a thorough historical analysis of the postcolonial migration experience
as it took shape over the past six decades in the Netherlands, and compare these to postcolonial experiences elsewhere in Western Europe
and the United States.
Project in collaboration with: KITLV, IISG.
Resultaten in 2005 (aanvang 1 juni): 1 lezing
Medewerkers: L. van Leeuwen, H.W. Roodenburg (projectleider Meertens).
Kleedgedrag en lichamelijkheid in Nederland, 1850 tot heden (2002-2007)
Het project richt zich op de Nederlandse samenleving vanaf circa 1850
tot heden, waarbij in de eerste plaats de vervlochtenheid van kleedgedrag
en dagelijkse omgangsvormen, zoals ze gepraktiseerd werden en worden
onder de hogere klassen, zal worden getraceerd aan de hand van uiteenlopende bronnen. Hoe werd en wordt men geacht zich letterlijk en
ﬁguurlijk in deze kringen te bewegen en aan welke bewuste en onbewuste
modellering is het lichaam, ter ‘distinctie’ van lagere maatschappelijke
groeperingen als boeren en arbeiders onderworpen? Wezenlijk hierbij
zijn elementen van habitus, performativiteit en beeldcultuur. Wegens
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benoeming van de uitvoerder tot hoofd van de afdeling Etnologie werd
het project met twee jaar verlengd.
Resultaten in 2005: 1 lezing
Medewerkers: H.W. Roodenburg.
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Migratie en materiële cultuur (2000-2006)
Onderzoek naar de relatie tussen materiële cultuur en etnische identiteit. Het project onderzoekt de rol van huisraad en huisinrichting bij
de constructie van etnische identiteiten onder verschillende migrantengroepen. In hoeverre oriënteren de diverse groepen zich bij de inrichting
van hun woonhuis op het land van herkomst? In hoeverre is er sprake
van verschillen tussen groepen migranten, binnen de groepen en tussen
generaties?
Project in samenwerking met SISWO.
Resultaten in 2005: 1 bundel, 3 artikelen, 3 lezingen; veldwerk door promovendi en stagiairs, invoer Meertens-vragenlijst.
Medewerkers: H.C. Dibbits (projectleider Meertens /uitvoerder), H.M. van
der Horst (oio Meertens Instituut/NWO/ASSR), J. Messing (oio NWO/ASSR),
K. Roukens (SISWO).
Migratie en materiële cultuur, de interieurs van Turkse migranten en hun nakomelingen in Nederland (2003-2007)
In dit promotieonderzoek wordt gekeken naar de rol van materiële zaken
in de sociale positionering van Turkse immigranten en hun nakomelingen
in Nederland. Daarbij wordt de aandacht vooral gericht op de decoratie
van woningen. Bovendien worden etniciteit, religie en sociaal-economische status centraal gesteld. De belangrijkste onderzoeksdata worden
verzameld via interviews en foto’s in de interieurs van de informanten.
Deelproject van ‘Migratie en materiële cultuur’.
Resultaten in 2005: de onderzoeker verbleef in het kader van dit project
5,5 maand in Turkije, en besteedde daarvan ruim 2 maanden aan veldwerk. Ook het veldwerk in Nederland werd goeddeels afgerond. Het
19e maands-paper voor de ASSR werd goedgekeurd. Overige resultaten:
1 artikel, 3 lezingen.
Medewerkers: H.C. Dibbits (begeleider), H. van der Horst (promovendus), G.W.J. Rooijakkers (begeleider/promotor), J.T. Sunier (copromotor,
UVA).
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Orale cultuur
Liedblad en smartlap: de populariteit van het ‘populaire’ lied (2001-2006)
Dit promotieonderzoek behandelt de positie van enkele vormen van
het populaire lied in Nederland - de smartlap en het levenslied - en de
factoren die daarbij een rol spelen. Het onderzoek richt zich met name
op de late 19e en de 20e eeuw. Twee centrale foci zijn de omslag aan
het einde van de 19e eeuw van volksvermaak naar amusementsindustrie, en de jaren negentig van de 20e eeuw toen de culturele elite de
smartlap omarmde. Centraal staat de herkomst van de betrokkenen, de
performance (het samenspel van zanger en publiek) en de attitude van
de betrokkenen en buitenstaanders. Er wordt zowel naar de professionele zangers als naar het circuit van amateurs gekeken. Het onderzoek
spitst zich toe op de amateuristische zangcultuur (smartlappenkoren) en
daaraan gerelateerde verschijnselen als smartlappencafés, -competities,
etc. Door vermindering van werkuren van de onderzoeker is de duur
van het project met een jaar verlengd.
Resultaten in 2005: 1 artikel, 1 college.
Medewerkers: M.J. de Bruin (promovendus), L.P. Grijp (begeleider/promotor).
Onder de Groene Linde (1992-2005)
Uitgave van verhalende mondeling overgeleverde liederen (verzameld in
de periode van circa 1950 tot 1975 door Will Scheepers en Ate Doornbosch) en onderzoek naar de herkomst van de liederen alsmede naar de
overeenkomsten en verschillen met schriftelijk overgeleverde liederen
en volksverhalen. Het betreft de afronding van deel vier dat liederen zal
bevatten over sociale verschillen tussen geliefden, en de ontwikkeling
van nieuwe uitgaven. Parallel wordt een uitgave van een cd-box met
veldwerkopnamen voorbereid.
Resultaten in 2005: dl. 4 in manuscriptvorm afgerond, verschijning gepland
voor 2006; 2 lezingen.
Medewerkers: M.B.G. van Dijk (uitvoerder), L.P. Grijp (redactionele
ondersteuning), P.J. Margry (redactionele ondersteuning), Th. Meder
(redactionele ondersteuning).
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Traditie en vernieuwing in de Nederlandse liedcultuur (2002-2005)
Dit project onderzoekt het concept ‘Van Hadewijch tot Hazes’, waarmee
is bedoeld dat er van de Middeleeuwen tot het heden een doorgaande
lijn is te trekken van een liedcultuur waarin zangers en luisteraars enerzijds
nieuwe liederen maken, presenteren en consumeren, en anderzijds oude
liederen hernemen, veranderen of van nieuwe betekenissen voorzien.
Resultaten in 2005: 10 lezingen.
Medewerkers: L.P. Grijp.
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Verhaalrepertoires en vertelcultuur (1995-2005)
Onderzoek naar de vertelcultuur in Nederland, en naar de verhaalrepertoires van individuele personen en van groepen in de huidige (multiculturele en pluriforme) samenleving.
Resultaten in 2005: 4 artikelen, waarvan één i.s.m. Eric Venbrux, 1 gastcollege en 4 recensies.
Medewerkers: Th. Meder.
Vertellingen van de Nieuwe Tijd (2001-2005)
Onderzoek naar verhalen in een speciﬁeke richting binnen de new-agebeweging, rond buitenaardse intelligentie, UFO’s,‘goden als kosmonauten’,
graancirkels, en alle opvattingen die daarmee samenhangen, bijvoorbeeld
over energieën, de schepping en de eindtijd. Dit alles in de context van
de heropleving van het spirituele denken, en de brede culturele revival
van volksverhaal en ‘fantasy’. De verhalen staan gedeeltelijk in de traditie
van de moderne sagen, maar onderscheiden zich daarvan doordat ze
meer deel uitmaken van een holistisch wereldbeeld en een esoterische
kosmopologie. De verhalen en hun samenhang zijn ook per individu
verschillend: ieder construeert met verhalen het wereldbeeld dat het
best bij hem of haar past; de centrale onderzoeksvragen luiden dan ook:
wie gelooft en vertelt wat en waarom?
Resultaten in 2005: 1 artikel, 2 lezingen, 1 congres; eind 2005 werd dit
project afgerond, het resulterende boek verschijnt in 2006.
Medewerkers: Th. Meder.
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Religieuze cultuur
Detraditionalisering en normalisering van nieuwe vormen van religiositeit in de
hedendaagse Nederlandse samenleving (2001-2006)
Het onderzoek bestaat uit een algemeen, meer theoretisch, historischsociologisch gedeelte en een empirisch gedeelte. Het algemene onderzoek is gericht op het proces van detraditionalisering van de Nederlandse samenleving vanaf het einde van de 19e eeuw tot heden, en de
daarmee in verband staande opkomst en geleidelijke normalisering van
nieuwe vormen van religiositeit. Betoogd wordt dat de nieuwe, alternatieve spiritualiteit elementen bevat die erop gericht zijn de individuele
verbeeldingskracht te stimuleren en te leiden, zodat het persoonlijke
verhaal (‘narrative’) en een bepaald spiritueel verhaal mentaal samengevoegd worden en leiden tot een re-sacralisering van de persoonlijke
belevingswereld. Het empirisch onderzoek richt zich op nieuwe vormen
van religiositeit die in de huidige detraditionalisering van de Nederlandse
samenleving naar voren komen: het neo-paganisme, met name moderne
hekserij, en alternatieve spiritualiteit binnen het moderne management.
Ze wijzen op een zekere normalisering van alternatieve religiositeit binnen de hedendaagse Nederlandse samenleving.
Project in samenwerking met: Afdeling Culturele Antropologie, KUN.
Resultaten in 2005: 1 lezing
Medewerkers: M. Ramstedt (projectleider), F. Hüskens (KUN), P.J. Margry
(projectsupervisie), T. Scheepers (KUN).
‘Moderne devoties’. Personen en patronen in Nederland en Europa. Comparatief-etnologische verkenningen naar sacraliteitsverschuivingen en processen van
individualisering van religiositeit aan het begin van de 21e eeuw. (2000-2005)
Een comparatief onderzoek naar hedendaagse ‘deviante’ devoties en
culten en de daarmee samenhangende processen met betrekking tot
individualisering en privatisering van religiositeit. Het onderzoek focust op
hedendaagse devotionele en religieuze uitingen in Nederland en enkele
andere Europese landen, en analyseert de ontwikkelingen ten aanzien van
deze religieuze verschijningsvormen in internationaal perspectief. Centraal
staan daarbij de (constructie van) nieuwe devoties rond verschijningen,
zieners en ‘heilige’ personen in de marge van de christelijke religies, in het
bijzonder van de rooms-katholieke kerk. Onderzocht wordt in hoeverre
individuele verschijningen en devoties gezamenlijk een katalysator vormen
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in het ontstaan van een brede nieuwe religieus-spirituele beweging.
Project in samenwerking met prof.dr. M. Macioti (Sapienza, Rome).
Resultaten in 2005: 1 lezing.
Medewerkers: P.J. Margry.
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Fan van Jim Morrison (The Doors) brengt op Morrisons sterfdag, 3 juli 2004, een
foto van de zanger naar het graf met daarop de handtekeningen van andere fans die
dat jaar geen bedevaart naar Père Lachaise (Parijs) konden maken.

Strategische en informele modellen van heiligheid: gepersonaliseerde heiligheid
aan het begin van de 21e eeuw (2000-2005)
Onderzoek naar de variatie in formele en informele heiliging en, in
relatie daarmee, de meer formele heiligingsprocessen binnen de roomskatholieke kerk en de daarmee samenhangende strategieën aan het
einde van de 20e en het begin van de 21e eeuw. Hoe verhouden deze
ontwikkelingen zich tot een steeds bredere tendens naar informele en
niet-confessionele heiliging, toe-eigening en persoonlijke zelfheiliging in
de samenleving, en wat is daarbij de betekenis van de rol van niet-confessionele heilige personen en martelaren? Het onderzoek is gericht
op heiligen en geheiligde idolen en personen in het algemeen, en in
Nederland in het bijzonder.
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Project in samenwerking met: Titus Brandsma Instituut, Nijmegen, Roma
Tre Universiteit, Italië.
Resultaten in 2005: 2 artikelen.
Medewerkers: P.J. Margry (projectleider), S. Boesch Gajano (Roma Tre
Universiteit, Italie), C. Caspers (Titus Brandsma Instituut, Nijmegen).

Overige projecten
Theorie en geschiedenis van de etnologie (2005-2010)
Naast de projecten die direct verbonden zijn met de verschillende aandachtsgebieden schrijven verschillende medewerkers regelmatig artikelen
of houden lezingen op het gebied van de theorie of geschiedenis van
de etnologie.
Resultaten in 2005: 1 boek, 8 artikelen, 3 lezingen
Medewerkers: wisselend
Culture wars (1995-2010)
Onderzoek naar de ‘culture wars’, zoals die in de 19e en eerste helft 20e
eeuw gestalte kregen in Nederland en ook in de rest van Europa. Het
betreft hier een koepel voor het onderzoek dat is begonnen voor en
mede voortvloeit uit het proefschrift Teedere Quaesties van P.J. Margry
uit 2000.
Project in samenwerking met: Theologische Faculteit Tilburg, Vrije Universiteit Amsterdam.
Resultaten in 2005: 1 artikel.
Medewerkers: P.J Margry
Visuele Cultuur (2003-2005)
Met dit pilotproject wordt een theoretische en methodologische ontwikkeling beoogd van een nieuwe onderzoekslijn ‘Visuele Cultuur’, waarin
bijzondere aandacht wordt besteed aan de precieze rol van visuele
representatie in het dagelijks leven en de betekenisvolle wijze waarop
mensen omgaan met visuele cultuur. Een pilotproject moet antwoord
geven op de vraag hoe deze lijn theoretisch en methodologisch gestalte
kan krijgen binnen de kaders van nieuwe etnologische onderzoeksvelden
na 2005.
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Resultaten in 2005: 2 artikelen, 1 lezing, 1 intern rapport; het project
werd eind 2005 afgesloten.
Medewerkers: E.M. Efting Dijkstra.

Onderzoekers
Bruin, M.J. de
OVERIGE PUBLICATIES

·

Bruin, M.J. de (2005) ‘Was Kortjakje schoolziek?’ Respons 7, 38-42. (Liedblad
en smartlap: de populariteit van het ‘populaire’ lied).

ONDERWIJS

·
30

Tranen gewenst. Repertoire smartlap, Meertens Instituut, Studenten
taalkunde van UVA/Radboud, BA, 04-03-2005.

BESTUUR

·
·

Meertens Instituut, websitecommissie, lid, vanaf 2001.
Stichting erfgoed van het Nederlandse lied, lid, vanaf 07-04-2005.

Dibbits, H.C.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·

Dibbits, H.C. (2005) ‘Nieuw maar vertrouwd. Migranteninterieurs, sociale
klasse en etniciteit.’ Sociologie 1 (2), 143-159. (Migratie en materiële cultuur).

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

·

I. Hoving & H.C. Dibbits & M. Schrover [red.] (2005) Veranderingen van
het alledaagse, 1950-2000. Sdu, Den Haag, 480 p. (Cultuur en Migratie
in Nederland, nr. 5).

OVERIGE PUBLICATIES

·

·

Dibbits, H.C. & I. el Kaka & L. Helder (2005) ‘Mooi. Hoe de vetkuif in
Nederland kwam.’ In: I. Hoving & H.C. Dibbits & M. Schrover [red.]
Veranderingen van het alledaagse, 1950-2000. Sdu, Den Haag, pp. 27-58.
(Cultuur en Migratie in Nederland, nr. V).
Nortier, J. & F. Conradie & H. Dibbits (2005) ‘Leuk. De gasten die het
Nederlands veranderen.’ In: I. Hoving & H. Dibbits & M. Schrover [red.]
Veranderingen van het alledaagse, 1950-2000. Sdu, Den Haag, pp. 59-76.
(Cultuur en migratie in Nederland, nr. V).

LEZINGEN

·

Banken voor bezoek. Interieurs van Marokkaanse Nederlanders. Voor-
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·

·

dracht in het kader van een bijeenkomst van adviesgroep van het project
Migratie en Materiële Cultuur. Meertens Instituut, Amsterdam, 27-01-2005.
(Migratie en materiële cultuur).
Boedels in een tabel. Wat kan niet en wat kan wel. Kwantitatieve methoden en cultuurhistorisch onderzoek, Huizinga Instituut, Universiteit
van Amsterdam, Amsterdam, 18-03-2005. (Databank materiële cultuur
(Boedelbank)).
‘Marokkanen zijn gek op hoogglanzend behang met drukke motieven,
zeg maar oud-Jordanees’. Migranteninterieurs en het samenspel tussen
sociale klasse en etniciteit. Bezoek leden KNAW aan het Meertens Instituut,
Meertens Instituut, Amsterdam, 13-05-2005.

ORGANISATIE

·

Plenaire bijeenkomst van de projectgroep Migratie en Materiële Cultuur,
workshop georganiseerd door H.C. Dibbits, te Amsterdam, 27-01-2005.

PROMOVENDI

·
·

Begeleider/copromotor van H.M. van der Horst (Meertens Instituut/
NWO).
Begeleider/copromotor van J. Messing (Siswo/NWO).

STUDENTEN

·
·

Begeleider van Arjette van der Mark (Universiteit van Leiden, Letteren,
Frans). Van 01-03-2005 t/m 23-06-2005. Stageonderzoek: Interieurs van
autochtone Nederlanders.
Begeleider van Maarten Delwel (Universiteit van Nijmegen, culturele
antropologie).Van 18-04-2005 t/m 18-12-2005. Stageonderzoek: De interieurs van Hindostaanse moslims en hun nakomelingen in Nederland.

BESTUUR

·
·
·

Studiegroep boedelbeschrijvingen, secretaris, vanaf 01-01-1992.
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Rijksmuseum Amsterdam, Commissie Atlas Zeden en Gewoonten, lid, vanaf 01-01-1999.
Meertens Instituut, Commissie Strategie en Beleid, voorzitter/lid, 01-052002 t/m 01-05-2005.

Dijk, M.B.G. van
RECENSIES

·

Dijk, M.B.G. van (2005) Geheimschrift. Recensie van: Brand-Claussen, B.,
en E. Stephan / E. Snick, Sammlung Prinzhorn / Geheim schrift (Heidelberg-Jena / Gent, 2002/2003). In: cULTUUR Tijdschrift voor etnologie 1 (1),
144-145.
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Doelman, E.
LEZINGEN

·

Lokale identiteit en rivaliteit in Zuidoost-Friesland: rituele diefstallen
door oudejaarsverenigingen. Percepties van lokaliteit in de hedendaagse
Nederlandse feestcultuur, Meertens Instituut, Amsterdam, 07-10-2005.
(Feestcultuur in Nederland).

Efting Dijkstra, E.M.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·
·
32

Efting Dijkstra, E.M. (2005) ‘“Words,Things and Music”:Vijftig jaar “Folklore
Studies” in Bloomington (Indiana) vanuit een comparatief perspectief.’ cULTUUR:Tijdschrift voor Etnologie (1), 126-130. (Het dier als ritueel rekwisiet).
Efting Dijkstra, E.M. (2005) ‘Visuele cultuur als etnologisch onderzoeksveld:
Beeld en identiteit.’ cULTUUR: Tijdschrift voor etnologie (2), 74-83. (Visuele
Cultuur).

OVERIGE PUBLICATIES

·

Efting Dijkstra, E.M. (2005) ‘Open kunst: Naar een Nederlands museum
voor volkskunst?’ Levend Erfgoed 2 (1), 14-20.

LEZINGEN

·

·

Dier en spel: Een Westeuropees voorbeeld van ganstrekken in verandering. Percepties van lokaliteit in de hedendaagse Nederlandse feestcultuur, Meertens Instituut, Amsterdam, 07-10-2005. (Het dier als ritueel
rekwisiet).
On the Absence of Dutch Folk Art Museums:The Cultural Biography of
an Art Category. AFS Annual Meeting 2005, American Folklore Society,
Atlanta, VS, 20-10-2005. (Het dier als ritueel rekwisiet).

ORGANISATIE

·
·

·

Dutch Eyes: A Critical History of Photography in the Netherlands, symposium georganiseerd door A. Vorstermans & M. Altena & E.M. Efting
Dijkstra, Post CS te Amsterdam, 20-01-2005.
Tradition in Transition: An International Roundtable on Trajectories of
Ethnology and Folklore Studies, symposium georganiseerd door E.M. Efting
Dijkstra & P.J. Margry & S.J. Bronner, Meertens Instituut te Amsterdam,
24-11-2005.
Meertens Ethnology Lectures, lezingenreeks georganiseerd door E.M.
Efting Dijkstra & P.J. Margry & I. Stengs, Meertens Instituut te Amsterdam,
01-01-2005 t/m 31-03-2006.
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BESTUUR

·

Huizinga Instituut,Werkgroep Visuele Cultuur, lid, 13-05-2002 t/m 01-042005.

REDACTIE

·

Redacteur (vanaf 01-01-2003), tijdschrift cULTUUR.Tijdschrift voor etnologie,
verschijnt twee keer per jaar.

Grijp, L.P.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

·

Grijp, L.P. (2005) ‘The cittern of Sweelinck and Vermeer. Contextual information for the excavated Zuyderzee citterns.’ In: Monika Lustig [red.]
Gitarre und Zister. Bauweise, spieltechnik und geschichte bis 1800. Stiftung
Kloster Michaelstein, Blankenburg, pp. 79-86. (Michaelsteiner Konferenzberichte, nr. 66).
Grijp, L.P. (2005) ‘La chanson néerlandaise dans la tradition bourguignonne.
Problèmes de reconstruction dans le chansonnier de Maestricht (1554).’
In: J.-M. Cauchies [red.] Rencontres de Dordrecht (23 au 26 septembre
2004) “Poètes et musiciens dans l’espace bourguignon. Les artistes et leurs
mécènes”. Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.),
Neuchâtel, pp. 237-245.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·

Grijp, L.P. (2005) ‘Nagedachten bij de muzikale reconstructie van het
Antwerps Liedboek.’ Nederlandse letterkunde 10, 86-97.

OVERIGE PUBLICATIES

·
·
·
·

Grijp, L.P. (2005) ‘Hendrik Eduard Reeser - Herdenking.’ In: Levensberichten
en herdenkingen 2005. KNAW, Amsterdam, pp. 90-97.
Grijp, L.P. (2005) ‘Portret van Eduard Reeser.’ Toonkunst-Nieuws 150 (2),
5-12.
Grijp, L.P. (2005) ‘Skimmies voor Gerrit Komrij. Hoe Obrechts liedekens
toch nog gezongen kunnen worden.’ Tijdschrift voor Oude Muziek 20 (3),
20-23.
Grijp, L.P. & H. Roodenburg (2005) Blues & Balladen. Alan Lomax en Ate
Doornbosch, twee muzikale veldwerkers. AUP, Amsterdam, 92 p.

CD’S

·

Grijp, L.P. (2005) Jacob Obrecht. De wereldlijke werken/ The secular songs.
AUDIO-CD. Globe, Castricum. (GLO, nr. 6059).

LEZINGEN

·

Het volkslied in Nederland. Walter Maashuis, De Bilt, 16-01-2005.
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·
·
·
·
·

·
34

·
·
·
·
·

Music and Painting in the Dutch Golden Age. University of Maryland,
Washington, Verenigde Staten, 31-01-2005.
Muziek en groepsidentiteit. Katholieke Universiteit Brabant, Liturgisch
Instituut, Tilburg, 17-02-2005.
Muziek en schilderkunst in de Gouden Eeuw. Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, Amsterdam, 11-04-2005.
De reconstructie van oude muziek. Lion’s Club, Utrecht, 20-04-2005.
Das Antwerpener Liederbuch - Text und Musik dichotomatisch betrachtet.
Symposium Niederländisches und deutsches weltliches Lied von 1480 bis
1640, Stiftung Kloster Michaelstein - Musikinstitut für Aufführungspraxis,
Blankenberg, Duitsland, 07-05-2005.
Onder de groene linde. Met music retrieval naar een web-based expertisecentrum van het Nederlandse lied. Informatica voor historici, IISG,
Amsterdam, 03-06-2005.
The Well-Equipped Ship.Vestfold Festspillene, Larvik, Noorwegen, 05-072005.
Music for the Dutch East India Company.Washington Early Music Festival,
Washington, Verenigde Staten, 10-07-2005.
New lyrics for Jacob Obrecht’s liedekens. Jacob Obrecht: The Quincentenary Conference, Kath. Universiteit Leuven & Alamire Foundation,
Antwerpen, België, 28-08-2005.
De liedcultuur van de Gouden Eeuw: Holland en Friesland. Universitet
Stockholm, Stockholm, Zweden, 22-09-2005.
Van Blijde Bongerd en Wilde Vespers. Verschuivingen in zangrepertoire.
Afscheidssymposium prof. dr A. Vernooij, KUB, Instituut voor Liturgiewetenschap, Tilburg, 14-10-2005. (Traditie en vernieuwing in de Nederlandse
liedcultuur).

PROMOVENDI

·

Begeleider/promotor van M.J. de Bruin (Meertens Instituut).

BESTUUR

·

Meertens Instituut, Redactieraad, lid, vanaf 01-01-2000.

Helsloot, J.I.A.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

Helsloot, J.I.A. (2005) ‘De Sint-Pitertraditie in Grou in vergelijkend perspectief.’ In: Breimer Jan & Nell Lodewijk A. [red.] Sint Piter te Grou. Documentatie
bij het Sint Piter Weekeinde 2005 op 19 en 20 februari 2005 te Grou. Sint
Piter Gemeente, Grou, pp. 19-28. (Historische feestcultuur in Nederland).
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WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·
·

Helsloot, J.I.A. & J.P.A. van Vugt (2005) ‘Contouren van het feest. Een
nabeschouwing.’ Jaarboek Numaga 52, 117-129.
Helsloot, J.I.A. (2005) ‘Das Schweigen durchbrechen. Der Triumphzug
des Valentinstags in den Niederlanden – nach 50 Jahren.’ Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde 50, 141-168. (Historische feestcultuur in
Nederland).

OVERIGE PUBLICATIES

·

·

Helsloot, J.I.A. (2005) ‘De strijd om Zwarte Piet.’ In: Isabel Hoving & Hester Dibbits & Marlou Schrover [red.] Veranderingen van het alledaagse
1950-2000. Sdu, Den Haag, pp. 249-271, 398-402. (Cultuur en migratie
in Nederland) (Historische feestcultuur in Nederland).
Helsloot, J.I.A. (2005) ‘De wortels van Floralia.’ Het Peperhuis (10), 1618.

LEZINGEN

·
·

·
·

De Sint-Pitertraditie in Grou in vergelijkend perspectief. Sint Piter Weekeinde 2005, Grou, 19-02-2005. (Historische feestcultuur in Nederland).
Kinderen en Kerstmis, 1840-1960. Voor studenten deelnemend aan de
cursus Canonvorming en cultuurgeschiedenis, Faculteit der letteren,
Universiteit van Tilburg, docent dr. P.E.J.M. Mooren. Meertens Instituut,
Amsterdam, 23-02-2005. (Historische feestcultuur in Nederland).
De logica van het auto-exotisme: het Sint-Pitersfeest in Grou. Percepties
van lokaliteit in de hedendaagse Nederlandse feestcultuur, Meertens
Instituut, Amsterdam, 07-10-2005. (Feestcultuur in Nederland).
Sinterklaas en Kerstmis op Java, 1870-1941.Tgv 20-jarig jubileum van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Feesten in Indië, Arnhem
(Bronbeek), 06-11-2005. (Historische feestcultuur in Nederland).

STUDENTEN

·
·

·

Begeleider van Nalan Hasirci (Vrije Universiteit, Letteren, Geschiedenis).
Van 01-03-2002 t/m 22-02-2005. Scriptieonderzoek: Geschenk aan de
jeugd rond de wending van de 18e eeuw. Zo viert men feest!
Begeleider van Eva van der Maaden (Universiteit van Tilburg, Letteren,
Cultuur en letteren). Van 13-09-2004 t/m 28-02-2005. Stageonderzoek:
Het (on)geloof in Sinterklaas zoals gepresenteerd in de kinderbijlage van
enkele kranten, 1945-heden.
Begeleider van Eva van der Maaden (Universiteit van Tilburg, Letteren,
Cultuur en Letteren).Vanaf 01-04-2005. Scriptieonderzoek: Een hulpeloze
heilige? Een onderzoek naar de competentieverschuiving van Sint-Nicolaas
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·

in gedichten uit de negentiende en twintigste eeuw.
Begeleider van Annette de Bruijn (Universiteit van Tilburg, Letteren,
Cultuur en Letteren).Van 19-09-2005 t/m 15-01-2006. Stageonderzoek:
Van Kindeke tot Kerstman. Kerstmis in kinderbijlagen van kranten: ontwikkelingen in de periode 1850-2000.

Horst, H. van der
OVERIGE PUBLICATIES

·

Horst, H. van der & A. Ouwehand (2005) ‘Identiteit en multiculturaliteit:
een interessante paradox.’ Agora 21 (2), 20-23.

LEZINGEN

·
36
·

·

Geographies and politics of displaying Turkish identities in the Netherlands.
When “Away” Becomes “Home”: Migration and Cultural Metamorphosis,
Ege University, Izmir,Turkije, 04-05-2005. (Migratie en materiële cultuur, de
interieurs van Turkse migranten en hun nakomelingen in Nederland).
Domestic material culture among Turkish migrants and their descendants
in the Netherlands. ‘Identity and culture’, Istanbul, Turkije, 14-06-2005.
(Migratie en materiële cultuur, de interieurs van Turkse migranten en hun
nakomelingen in Nederland).
The transnationality of ‘home’ for Turkish migrants and their descendants
in the Netherlands. Doing thinking Feeling home, Universiteit van Delft,
Delft, 13-10-2005. (Migratie en materiële cultuur, de interieurs van Turkse
migranten en hun nakomelingen in Nederland).

STUDENTEN

·

Begeleider van Eefke Verheij (Universiteit van Amsterdam, FMG, Sociologie).
Van 01-06-2004 t/m 10-01-2005. Scriptieonderzoek: ‘Ik woon dus ik ben,
Het verband tussen woninginrichting en de constructie van identiteit bij
Turkse jongeren in Nederland.

Leeuwen, L.Van
LEZINGEN

·

"Hallo Bandoeng" op herhaling. Radio Kootwijk en de Indische herinnering.
Autochtonen, Burgers, en Vreemdelingen. Kwesties van in- en uitsluiting,
Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, 04-11-2005.

Margry, P.J.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

Margry, P.J. (2005) ‘Larense Mythologie en de vroege Sint Janscultus.’ In: Leo

Jaarverslag 2005

·

·

Janssen & Karel Loeff [red.] Getuigenis op Straat. De Larense Sint Janstraditie. Uitgeverij Noord-Holland, Wormer, pp. 17-32. (Bedevaartplaatsen
in Nederland on Line (BiN-on Line/BoL)).
Margry, P.J. (2005) ‘Berm-altaartjes en Sint Jannekes.’ In: Leo Janssen & Karel
Loeff [red.] Getuigenis op Straat. De Larense Sint Janstraditie. Uitgeverij
Noord-Holland, Wormer, pp. 182-189. (Bedevaartplaatsen in Nederland
on Line (BiN-on Line/BoL)).
Margry, P.J. (2005) ‘De Ordo Processionis van de Larense processie.’ In:
Leo Janssen & Karel Loeff [red.] Getuigenis op Straat. De Larense Sint
Janstraditie. Uitgeverij Noord-Holland, Wormer, pp. 137-142.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·

Margry, P.J. (2005) ‘Sakrale materielle Kultur in den Niederlanden der
Gegenwart: Persönliche Altäre und private Heiligtümer.’ Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 5 (2003/2004), 247-263. (Strategische en informele
modellen van heiligheid: gepersonaliseerde heiligheid aan het begin van de
21e eeuw).

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

·

P.J. Margry & P. van de Laar & C. Santing [red.] (2005) Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden
over geloof en samenleving in de laat-middeleeuwse Nederlanden. Verloren,
Hilversum, ca, 270 p.

OVERIGE PUBLICATIES

·

·

·
·

Margry, P.J. (2005) ‘24 lemmata: bedevaart; bloedprocessie; boeteprocessie;
broederschap; Echternacher springprocessie; heidendom; Kevelaer; Medjugorje; Miraculeuze medaille; Noodhelpers; Noodkist; ommegang; Sint
Ontcommer; paasgebruiken; pelgrim; pelgrimsteken; pestheil.’ In: George
Harinck [red.] Christelijke Encyclopedie. Kok, Kampen, pp. 152-156, 213,
221, 247, 481, 752-754, 1015, 1175,.
Margry, P.J. (2005) ‘Inleiding.’ In: P. van de Laar & P.J. Margry & C. Santing
[red.] Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen. Opstellen van prof.
dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laat-middeleeuwse
Nederlanden. Verloren, Hilversum, pp. 10-25.
Margry, P.J. (2005) ‘"Jezuïetenstreken”. Mythevorming rond jezuïeten in
negentiende-eeuws Nederland.’ Streven. Cultureel Maatschappelijk Maandblad 72 (2005), 99-111. (Culture wars).
Margry, P.J. (2005) ‘‘Transformatie van Bedevaart naar Processie. De Larense Sint Jansverering in de negentiende en twintigste eeuw’, in: (ed.),.’
In: Leo Janssen & Karel Loeff [red.] Getuigenis op Straat. De Larense Sint
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Janstraditie. Uitgeverij Noord-Holland, Wormer, pp. 33-57. (Bedevaartplaatsen in Nederland on Line (BiN-on Line/BoL)).
LEZINGEN

·

·
·

38
·
·
·

Moderne Devoties. onderzoekspresentatie, Amsterdam, 07-03-2005.
(‘Moderne devoties’. Personen en patronen in Nederland en Europa. Comparatief-etnologische verkenningen naar sacraliteitsverschuivingen en processen
van individualisering van religiositeit aan het begin van de 21e eeuw.).
Sinterklaas slachtoffer van globalisering? De Unescoconventie voor het
immateriële erfgoed en de Nederlandse cultuur van het dagelijks leven.
Immaterieel erfgoed, Universiteit Leiden, Leiden, 21-04-2005.
Il ‘marketing’ di Padre Pio. Strategie cappuccine e Vaticane e la coscienza
religiosa collettiva. AISSCA Seminario ‘Le devozioni nella società di massa’,
Università Roma Tre, Rome, Italië, 10-06-2005. (Strategische en informele
modellen van heiligheid: gepersonaliseerde heiligheid aan het begin van de
21e eeuw).
De Larense Processie: een lokaal ritueel van nationale betekenis. Lokaal
en Traditie?, Meertens Instituut, Amsterdam, 07-10-2005.
De Amsterdamse Mirakelcultus: processies en ommegangen. Amsterdam
Historisch Museum / Amstelodamum, Amsterdam, 10-11-2005. (Bedevaartplaatsen in Nederland on Line (BiN-on Line/BoL)).
Nederland en zijn immaterieel cultureel erfgoed. Een voet tussen het
erfgoeddebat. Kanttekeningen bij UNESCO’S ‘Meesterwerken van de Mensheid’, Meertens Instituut, Amsterdam, 19-12-2005.

ORGANISATIE

·
·

·
·

Meertens Ethnology Lectures, lezingenreeks georganiseerd door E.M.
Efting Dijkstra & P.J. Margry & I. Stengs, Meertens Instituut te Amsterdam,
01-01-2005 t/m 31-03-2006.
Tradition in Transition: An International Roundtable on Trajectories of
Ethnology and Folklore Studies, workshop georganiseerd door P.J. Margry
& M. Efting Dijkstra & S. Bronner, Meertens Instituut te Amsterdam, 2411-2005.
Erfgoed Fortuyn online, evenement georganiseerd door P.J. Margry,
Meertens Instituut te Amsterdam, 06-05-2005 t/m 06-05-2006.
Panel Musea en de presentatie van religie - van outsiders naar insiders
- de christelijke-judaeische traditie (congres Autochtonen, burgers, en
vreemdelingen. Kwesties van in- en uitsluiting), workshop georganiseerd
door P.J. Margry & Ad de Jong, Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem,
04-11-2005.
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BESTUUR

·
·
·
·

Stichting Vrienden Museum Amstelkring Amsterdam, Algemeen bestuur,
lid, vanaf 01-06-1996.
Stichting Onderzoek Cultuur van het
Dagelijks Leven, secretaris, vanaf 0108-2001.
Meertens Instituut, Redactieraad, lid,
vanaf 01-01-2000.
Museum Amstelkring, Begeleidingscommissie Verhalenonderzoek, lid,
20-10-2003 t/m 20-10-2005.

REDACTIE

·
·
·
·

Volksverhalenverzamelaar
Lid van editorial board (01-01-2001
G.J. Boekenoogen (1868-1930).
t/m 01-01-2005) tijdschrift Jaarboek
Nederlands Openlucht Museum, verschijnt een keer per jaar.
Redactieraad (editorial board) (vanaf 16-02-2004), tijdschrift Fieldwork
in Religion, verschijnt nog onbekend.
Editor (vanaf 01-05-2004), tijdschrift Newsletter SIEF, verschijnt twee keer
per jaar.
Series Editor (vanaf 01-05-2005), tijdschrift Meertens Ethnology Cahiers,
verschijnt twee à drie keer per jaar.

Meder, Th.
BOEKEN

·

Meder, Th. & C. Hendriks (2005) Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen
uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900). Aksant, Amsterdam, 830 p. 1e dr.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·
·
·
·

Meder, Th. (2005) ‘Wat moet de volkskunde met cultuur en kunst? Een
rechtstreekse reactie er rakelings langs.’ cULTUUR; tijdschrift voor etnologie 1
(1), 100-101. (Verhaalrepertoires en vertelcultuur).
Meder, Th. & E. Venbrux (2005) ‘Authenticity as an analytic concept in
folkloristics: a case of collecting folktales in Friesland.’ Etnofoor 17 (1-2),
199-214. (Verhaalrepertoires en vertelcultuur).
Meder,Th. (2005) ‘Schuß von der Kanzel (AaTh/ATU 1835A).’ Enzyklopädie
des Märchens 12 (1), 252-255. (De Nederlandse Volksverhalenbank).
Meder,Th. (2005) ‘To Believe or Not to Believe...The Crop Circle Phenomenon in the Netherlands.’ cULTUUR; tijdschrift voor etnologie 1 (2), 16-33.
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·

(Vertellingen van de Nieuwe Tijd).
Meder, Th. (2005) ‘Volkskundig walhalla.’ cULTUUR; tijdschrift voor etnologie
1 (2), 156-157. (Verhaalrepertoires en vertelcultuur).

RECENSIES

·
·

·
40

·

Meder, Th. (2005) Over moppen. Recensie van: Giselinde Kuipers, Goede
humor, slechte smaak. Een sociologie van de mop (Enschede, 2001). In:
cULTUUR; tijdschrift voor etnologie 1 (1), 145-148.
Meder, Th. (2005) Encyclopedie der dieren. Recensie van: Theo Schuster,
Bösselkatrien heet mien Swien. Das Tier in der ostfriesischen Kulturgeschichte und Sprache (Leer, 2001). In: cULTUUR; tijdschrift voor etnologie 1
(1), 149-150.
Meder,Th. (2005) Urban Legends. Recensie van: Jan Harold Brunvand,Too
Good to Be True.The Colossal Book of Urban Legends (Norton, 1999).
In: cULTUUR; tijdschrift voor etnologie 1 (1), 151-152.
Meder, Th. (2005) Spokerijen. Recensie van: Anton van Oorschot, Spokerijen in de Meierij en de Langstraat (Zaltbommel, 2001). In: cULTUUR;
tijdschrift voor etnologie 1 (2), 80-82.

OVERIGE PUBLICATIES

·

Meder, Th. (2005) ‘Nawoord.’ In: Ruben A. Koman [red.] Bèèh...! Groot
Dordts volksverhalenboek. Een speurtocht naar volksverhalen, bijnamen,
volksgeloof, mondelinge overlevering en vertelcultuur in Dordrecht. Proﬁel,
Bedum, pp. 237-238. (Verhaalrepertoires en vertelcultuur).

LEZINGEN

·

·

Modern Exempla: Crop Circle Tales in the New Age Era. Narratives, Roles
and Beliefs in the New Age Era: Homo narrans - Homo ludens - Homo
religiosus, Meertens Instituut, Amsterdam, 25-02-2005. (Vertellingen van
de Nieuwe Tijd).
Modern Exempla: Crop Circle Tales in the New Age Era. 14e internationale congres van de ISFNR. Folk Narrative Theories and Contemporary
Practices, Universiteit van Tartu, Tartu, Estland, 27-07-2005. (Vertellingen
van de Nieuwe Tijd).

PROJECTAANVRAGEN
· Meder, Th.: ‘HOMO NARRANS.

Research into the role of the narrator of
folktales in the Low Countries: the dynamic processes of appropriation
and ostension.’ (2006-2011; 1 senior onderzoeker, 1 post-doc, 4 oio, 1
invoerkracht), ingediend bij: NWO, VICI. Niet toegekend.

ORGANISATIE

·

Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era: Homo narrans - Homo
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ludens - Homo religiosus, symposium georganiseerd door Th. Meder,
Meertens Instituut te Amsterdam, 25-02-2005.
ONDERWIJS

·
·

Het vertellen van volksverhalen in de multiculturele wijk Lombok, Universiteit van Leiden, Arabistiek, BA, 25-04-2005.
HOVO-cursus ‘Gevaarlijke Dieren’:Winnie de Poema en de Waaslandwolf.
Broodjes Aap over wilde dieren in een geciviliseerde omgeving, Universiteit van Leiden, Letteren, post-doc, 22-11-2005.

BESTUUR

·

Meertens Instituut, Onderdeelcommissie, voorzitter/lid, 15-03-2000 t/m
15-03-2006.

REDACTIE

·

Redacteur (01-01-2003 t/m 01-01-2005) tijdschrift cULTUUR. Tijdschrift
voor etnologie (in oprichting), verschijnt twee keer per jaar.

Ramstedt, M.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

Ramstedt, M. (2005) ‘Anthropology and the nation state: applied anthropology in Indonesia.’ In: Jan van Bremen & Eyal Ben-Ari & Syed Farid Alatas
[red.] Asian Anthropology. Routledge, Londen en New York, pp. 201-223.
(Anthropology of Asia series).

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·

Ramstedt, M. (2005) ‘History of Anthropology in The Netherlands: A
Review Article.’ Anthropos 100, 570-579.

LEZINGEN

·

·

Not religious, but spiritual! The transformation of a Dutch monastery into
a spiritual management institution. CERES Netherlands Research School
for Resource Studies for Development Summer School 2005, Institute
of Social Studies, Den Haag, 28-06-2005. (Detraditionalisering en normalisering van nieuwe vormen van religiositeit in de hedendaagse Nederlandse
samenleving).
Zwischen Orthopraxie und Hindu Nationalismus: religiöser Wandel in Bali
nach dem Fall von Suharto. Konﬂikte - Menschenrechte - Interventionen,
DGV Tagung 2005, Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Halle,
Duitsland, 05-10-2005.

STUDENTEN

·

Begeleider van Roxanne Moellenkramer (Instituut Media en Re/Presentatie, Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, Media studies). Van 01-
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03-2005 t/m 01-09-2005. Stageonderzoek: Fantasy Enquetes ElfFantasy
Fair en Castlefeest 2005.
BESTUUR

·

Meertens Instituut, Commissie Strategie en Beleid, lid, vanaf 01-052003.

Roodenburg, H.W.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·
·

Roodenburg, H.W. (2005) ‘Pierre Bourdieu: Issues of Embodiment and
Authenticity.’ Etnofoor 17 (1/2), 215-226.
Roodenburg, H.W. (2005) ‘Etnologie en cultural studies: kanttekeningen
bij een mogelijke samenwerking.’ Volkskunde 106 (3), 217-227.

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

42

·

H.W. Roodenburg & J.N. Bremmer [red.] (2005) E Politismike Istoria tou
Xioumor [Griekse vertaling van ‘A Cultural History of Humour’]. Polutropon,
Athene, 334 p.

OVERIGE PUBLICATIES

·
·

Roodenburg, H.W. (2005) ‘Folklore en ‘performance’.’ Alledaagse Dingen
11 (3/4), 11-14.
Roodenburg, H.W. & L.P. Grijp (2005) Blues en balladen. Alan Lomax en
Ate Doornbosch, twee muzikale veldwerkers. Amsterdam University Press,
Amsterdam, 92 p.

LEZINGEN

·
·
·
·

Etnologie en cultural studies: kanttekeningen bij een mogelijke samenwerking. Synergie tussen Volkscultuur en Populaire Cultuur, Antwerpen,
België, 23-04-2005.
Geschiedwetenschap en Performance-benaderingen. Postgraduate
Seminar Geschiedenis en Antropologie, Katholieke Universiteit Leuven,
Leuven, België, 21-05-2005.
Folklore en ‘performance’. Nationale Volkscultuurdag, Utrecht, 22-102005.
Brains or Brawn: What Were Early Modern Universities Meant For?
Keynote Speech. Frühneuzeitliche Universitätskulturen, Westfälische
Wilhelms-Universität, Münster, Duitsland, 24-11-2005.

PROMOVENDI

·

Begeleider/copromotor A. Van Meeteren (EUR).

ONDERWIJS

·

Die niederländische Volkskunde unter der Okkupation, Westfälische
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·
·
·

Wilhelms-Universität Münster, Seminar für Volkskunde/Europäische
Ethnologie, 01-10-2005 t/m 01-02-2006.
Performance Studies: An Introduction,Westfälische Wilhelms-Universität
Münster, Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie, 01-10-2005 t/m
01-02-2006.
Historische Antropologie van de Nederlanden, KU Leuven, MA, medio
februari tot begin juni.
External examiner, University College London, History, MA, vanaf 01-122004.

STUDENTEN

·

Begeleider van licentiaatsverhandelingen Historische Antropologie (Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Departement Geschiedenis).
Vanaf 01-01-2002.

BESTUUR

·
·
·
·

Meertens Instituut, Stichting Meertens Externe Activiteiten, voorzitter,
vanaf 01-01-2002.
Huizinga Instituut, Werkgroep Visuele Cultuur, Bestuur, lid, vanaf 01-052003.
Meertens Instituut, Management Team, lid, 01-09-2004 t/m 31-08-2007.
Vereniging voor Cultuurwetenschap, Bestuur, lid, vanaf 01-01-2005.

REDACTIE

·
·
·
·
·
·

Redacteur (vanaf 1992), tijdschrift Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek,
verschijnt jaarlijks.
Redacteur (vanaf 1997), publikatiereeks Studies in Netherlandish Art and
Culture, verschijnt gemiddeld twee keer per jaar.
Redactieraad (vanaf 01-01-2001), tijdschrift Gesture, verschijnt twee keer
per jaar.
Redacteur (vanaf 01-10-2003), tijdschrift De Achttiende Eeuw, verschijnt
twee keer per jaar.
Redacteur (vanaf 01-01-2004), tijdschrift Levend Erfgoed, verschijnt twee
keer per jaar.
Redacteur (vanaf 01-12-2004), electronisch tijdschrift Apparences: Revue
Electronique en Ligne en Sciences Humaines et Sociales, verschijnt twee
keer per jaar.

Rooijakkers, G.W.J.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘De musealisering van het dagelijks leven.
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·

Cultureel erfgoed tussen bewaren en vergeten.’ In: Rob van der Laarse
[red.] Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering. Het Spinhuis,
Amsterdam, pp. 207-217.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘Het Rijke Roomsche Leven in een laatste
nieuw gewaad. Restyling van de Bossche Maria-omgang in 1953.’ In:Theo
Hoogbergen [red.] Marius de Leeuw, kunstenaar 1915-2000. Over leven
en werk. Waanders, Zwolle, pp. 42-55.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·
·
44

Rooijakkers, G.W.J. & M. Jacobs (2005) ‘Een onbeschaamde blik. Etnologie,
volkscultuur, erfgoed en dagelijks leven.’ cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie
1 (1), 3-21.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘Een provocerende alleseter. In memoriam Alan
Dundes (1934-2005).’ cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie 1 (1), 132-133.

RECENSIES

·
·

·

Rooijakkers, G.W.J. (2005) Recensie van: C. van Eldik, M. Bakker & M.
Stokroos (red.), ANWB Monumentenboek Nederland. Monumenten uit de
19e en 20e eeuw (Den Haag, 2003). In: Erfgoed van Industrie en Techniek
14 (2), 63-64.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) Recensie van: J.H. Pouls, Ware schoonheid of
louter praal. De bisschoppelijke bouwcommissie van Roermond en de
kerkelijke kunst van Limburg in de twintigste eeuw (Maastricht, 2002). In:
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
120 (4), 681-682.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) Stadse stoepenschijters. Recensie van: Jos Palm,
Oerend hard. Het onmogelijke hokersleven van Ben Jolink (Amsterdam,
2005). In: cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie 1 (2), 166.

OVERIGE PUBLICATIES

·
·
·
·
·

Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘De Beekstraat, ik weet nog hoe het was.’ In:
Louis Bressers [red.] Beekstraat Nuenen. 250 Jaar huizen en bewoners.
Bressers, Nuenen, pp. 6-9.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘De dialoog der tijden.’ In: Noud Aartsen [red.]
Weldadige weemoed. Kempen Uitgevers, Zaltbommel, pp. 4-9.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘Doodsbidders.’ Brabants. Kwartaaluitgave over
Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde 2 (1), 36-37.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘Een vriendelijk oog. Bovenlichten in Oirschot.’
Monumenten 17 (2), 22-23.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘God ziet mij.’ Brabants. Kwartaaluitgave over
Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde 1 (4), 41-42.
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·
·
·
·

Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘Normaalwoorden.’ Brabants. Kwartaaluitgave
over Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde 2 (3), 13-15.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘Omwegen in de geschiedschrijving. De straat
als historische categorie.’ Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 19 (1),
1-6.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘Sjibbolet.’ Brabants. Kwartaaluitgave over Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde 2 (2), 33-34.
Rooijakkers, G.W.J. (2005) ‘Streektaalﬁlms.’ Brabants. Kwartaaluitgave over
Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde 2 (4), 18-19.

LEZINGEN

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dutch Dilemma’s: National Identities. Dutch Eyes. A Critical History of
Photography in the Netherlands, Stedelijk Museum Post CS, Amsterdam,
20-01-2005.
Lectuur van analfabeten: de verkeerde wereld in prent. Open Dag Brabant-Collectie, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 24-04-2005.
Spin in het web of sterrenbeeld? Musea en de culturele biograﬁe van de
regio. Steunpunt Culturele Biograﬁe Vlaanderen, Antwerpen, 28-04-2005.
The Cultural Biography of Walled Towns. Policies of Deterrence and Attraction. Walled towns as European Heritage, Walled Towns Friendship
Circle / UNESCO, ‘s-Hertogenbosch, 02-06-2005.
De vitaliteit van het platteland. Presentatie onderzoeksrapport over de
toekomst van het bibliotheekwerk in kleine kernen, ProBiblio, Nederhorst
den Berg, 10-06-2005.
De Limes als identiteitslijn. De Limes van Levefanum naar Laurum, Architectuurcentrum Aorta / Provincie Utrecht, Utrecht, 14-06-2005.
Horizonten in tijd en ruimte. De genius loci van een nederzetting. Boekpresentatie, Historische Vereniging Rivierenland, Beuningen, 01-07-2005.
Het cultuurlaboratorium als museologisch experiment. Gat in de stad. 25
Jaar archeologisch onderzoek in Nederlandse steden, Limburgs Museum,
Venlo, 26-08-2005.
De brede en de smalle weg. Religieuze volkscultuur tussen voorgeschreven orde en geleefde praktijk. Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem,
03-09-2005.
Mindscape and Landscape. Opening Academisch Jaar, Academie van
Bouwkunst, Maastricht, 06-09-2005.
Het ritueel ontmanteld. Opening Academisch Jaar Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 08-09-2005.
Doodsbidders en de reanimatie van Nederland. Historisch Café, Am-
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·
·
·
·

sterdam, 14-09-2005.
Plattelandsmythen en de magie van Normaal. Boekpresentatie, Schouwburg Amphion, Doetinchem, 03-11-2005.
Culture with a Sting. Ethnology in Transition, Meertens Instituut, Amsterdam, 24-11-2005.
Routines and Rituals on the Shop Floor. International Colloquium on
Labour and Culture, AMSAB, Institute of Social History, Gent, België, 0212-2005.
Feest in de Stad. Presentatie Jaarboek Numaga 2005, Historische Vereniging Numaga, Nijmegen, 10-12-2005.

PROMOVENDI

·
46

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Begeleider/promotor van S. Reijnders (Centrum voor Populaire Cultuur
(UVA)).
Begeleider/promotor van E.M. Efting Dijkstra (Meertens Instituut).
Begeleider/promotor van M. Hoogsteijns (Archeologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam).
Begeleider/promotor van H. Thewissen (buitenpromovendus).
Begeleider/promotor van A. Timmers (Universiteit van Tilburg).
Begeleider/promotor van H. van der Horst (Meertens Instituut/NWO).
Begeleider/promotor van M. Penaloza Moreno (buitenpromovendus).
Begeleider/copromotor van K. Douma (buitenpromovendus).
Begeleider/promotor van K. Kerrebijn (Erasmus Universiteit).
Begeleider/promotor/copromotor van C. Curré (Erasmus Universiteit).
Begeleider/promotor van F. Meineke (buitenpromovendus).

ONDERWIJS

·

Rituele verbeeldingswerelden. De representatie van volkscultuur in
fotograﬁe en ﬁlm, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, BA, 07-09-2004 t/m 28-01-2005.

STUDENTEN

·

Begeleider van S. Elpers (Universiteit Bonn, Geisteswissenschaften,Volkskunde). Van 16-06-2004 t/m 12-02-2005. Scriptieonderzoek: Frau Antje
als Nationalstereotyp der Niederlande in Deutschland.

BESTUUR

·
·
·

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO), bestuur, lid, vanaf 0101-1991.
Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek SHBO, publicatiecommissie, lid,
vanaf 01-01-1991.
Stichting Nederlandse volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhelmina,
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

bestuur, voorzitter, vanaf 01-01-1993.
Stichting Streekdracht Documentatie- en Informatiecentrum, bestuur,
voorzitter, vanaf 01-01-1999.
Stichting Erfgoed van Industrie en Techniek, bestuur, voorzitter, vanaf 0101-2000.
Stichting Brabants Volksliedarchief Harrie Franken, bestuur, voorzitter,
vanaf 01-03-2003.
Stichting Het Brabants Landschap, bestuur, lid, vanaf 01-06-2001.
Limburgs Museum, Wetenschappelijke Adviesraad, lid, vanaf 01-062003.
Stichting Brabants Foto-Archief, bestuur, voorzitter, vanaf 01-03-1998.
Stichting Maaslandse Monograﬁeën, Raad van Advies, adviseur, vanaf 0103-2003.
Menasseh ben Israel Instituut, bestuur, lid, vanaf 01-09-2004.
Stichting Fotograﬁe in Nederland, voorzitter, vanaf 01-12-2003.

REDACTIE

·
·
·
·
·
·

Redacteur (vanaf 1986), tijdschrift Noordbrabants Historisch Nieuwsblad,
verschijnt tweemaandelijks.
Redacteur (vanaf 1994), tijdschrift Bijdragen tot de Geschiedenis, verschijnt
twee keer per jaar.
Editorial board (vanaf 01-01-1996), tijdschrift Van mensen en dingen.
Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, verschijnt om het kwartaal.
Redactieraad (vanaf 01-01-2002), tijdschrift Volkskunde. Driemaandelijks
tijdschrift voor de studie van de volkscultuur, verschijnt driemaandelijks.
Internet: http://www.volkskunde.be.
Hoofdredacteur (vanaf 01-05-2003), tijdschrift cULTUUR. Tijdschrift voor
etnologie, verschijnt twee keer per jaar.
Hoofdredacteur (vanaf 01-10-2004), tijdschrift De Heemkinderen, verschijnt jaarlijks.

Stengs, I.L.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

·

Stengs, I.L. (2005) ‘Presence of the King: The Vitality of the Image of King
Chulalongkorn for Modern Urban Thailand.’ In: James F. Hopgood [red.]
The Making of Saints. Contesting Sacred Ground.The University of Alabama
Press, Alabama, pp. 42-58.
Stengs, I.L. (2005) ‘The commodiﬁcation of King Chulalongkorn: His portraits, their cultural biographies, and the enduring aura of a Great King
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of Siam.’ In: Wim M.J. van Binsbergen & Peter L. Geschiere [red.] Commodiﬁcation,Things, Agency and Identities (The Social Life of Things revisited).
LIT Verlag, Munster, pp. 301-318.
OVERIGE PUBLICATIES

·

Stengs, I.L. (2005) ‘Dweilen en andere rituelen in Kneuterburcht en
omstreken. Een etnograﬁsche verkenning van het carnaval in Amsterdam-West.’ Respons 7. Mededelingen van het Meertens Instituut (7), 14-25.
(Feestcultuur in Nederland).

LEZINGEN

·
·
48
·

·

·

Worshipping King Chulalongkorn: Aesthetics of a Thai Kingly Cult. The
Future of the Religious Past, NWO, Amsterdam, 03-06-2005.
Dance Events: Ritual, Sensory Experience and Commerce. An Ethnographic Approach to Dance Culture. LSA 2005 Festivals and Events:
Beyond Economic Impacts July 6-8, 2005, Napier University, Edinburgh,
UK, 08-07-2005. (Feestcultuur in Nederland).
Individual and Collective Memorials: Different Strategies in Mourning
Trafﬁc Victims in The Netherlands. 7th Death, Dying and Disposal Conference, September 15-18, 2005, Bath University, Bath, UK, 17-09-2005.
(Feestcultuur in Nederland).
Wie wonen er nog in Knardorp en Kneuterburcht? De betekenis van
lokaliteit voor carnavalisten in Amsterdam-West. Percepties van lokaliteit
in de hedendaagse Nederlandse feestcultuur, Meertens Instituut, Amsterdam, 07-10-2005. (Feestcultuur in Nederland).
The dynamics of in- and exclusion in ethnographic ﬁeldwork. Autochtonen,
Burgers, en Vreemdelingen. Kwesties van in- en uitsluiting, Nederlands
Openluchtmuseum, Arnhem, 04-11-2005.

PROJECTAANVRAGEN

·

Cornips, L. i.s.m. M. van Oostendorp (Meertens Instituut), I.L. Stengs (Meertens Instituut), J. Leerssen (Huizinga Instituut): ‘De inzet van dialect in de
constructie van lokale identiteit.’ (2006-2009; 3 postdocs), ingediend bij: NWO,
programmatisch onderzoek geesteswetenschappen. Niet toegekend.

ORGANISATIE

·
·

The dynamics of in- and exclusion in ethnographic ﬁeldwork, workshop
georganiseerd door I.L. Stengs & A. Strating & M. de Witte, Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem, 03-11-2005 t/m 04-11-2005.
Percepties van lokaliteit in de hedendaagse Nederlandse feestcultuur,
symposium georganiseerd door I.L. Stengs, Meertens Instituut te Amsterdam, 07-10-2005.
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Onthulling van het Hazesstandbeeld op de Albert Cuyp, 23 september 2005.
ONDERWIJS

·
·

Gastcollege Asian States and Development: Kingship and the Thai state,
Universiteit van Amsterdam, ASIA, Comparative Asian Studies, MA, 27-092005.
Gastcollege New Public Rituals, Vrije Universiteit, Sociale en culturele
antropologie, BA, 21-11-2005.

STUDENTEN

·

·

·

Begeleider van D. van Leeuwen (Universiteit van Amsterdam, faculteit
der maatschappij en gedragswetenschappen, culturele antropologie).Van
01-04-2004 t/m 01-06-2005. Scriptieonderzoek: De ﬁetsendief die geen
dief is. Over de reacties van Amsterdamse drugverslaafden op sociale
uitsluiting.
Begeleider van C. Langejans (Universiteit van Amsterdam, faculteit der
maatschappij en gedragswetenschappen, culturele antropologie). Van
01-02-2004 t/m 01-06-2005. Scriptieonderzoek: Vixca Valencia! Representaties en betekenissen van het fallasfestival in Valencia.
Begeleider van J. Heuwekemeijer (Universiteit van Amsterdam, faculteit
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·

der maatschappij en gedragswetenschappen, Culturele Antropologie).
Van 01-09-2004 t/m 01-03-2005. Stageonderzoek: Wie zoet is krijgt
lekkers...maar van wie? Over de verhouding tussen het Suikerfeest en
Sinterklaas.
Begeleider van C. Klein Gunnewiek (Radboud Universiteit van Amsterdam,
Culturele antropologie).Van 01-09-2003 t/m 01-07-2005. Scriptieonderzoek: Unravelling the Webs. Deconstruction of identity in a Thai Buddhist
Nunnery.
Begeleider van N. Moot (Universiteit van Utrecht,Taal en cultuur).Van 0103-2005 t/m 01-09-2005. Stageonderzoek: Wat doen alleenstaanden op
de dansvloer? Een onderzoek naar dansavonden voor alleenstaanden.

BESTUUR

·
50

Stichting VISTA Far Reaching Visuals, lid, vanaf 21-04-2004.

REDACTIE

·

Redacteur (vanaf 01-01-1988), tijdschrift Etnofoor, verschijnt twee keer
per jaar.
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Onderzoeksgroep Variatielinguïstiek
Onderzoek
De belangrijkste ontwikkeling in het afgelopen jaar bij de onderzoeksgroep
Variatielinguïstiek is een wijziging in het onderzoeksprogramma. Om de aard
en de eigenschappen van taalvariatie optimaal te kunnen doorgronden wordt
taalvariatie op het Meertens Instituut onderzocht langs de geograﬁsche as, de
sociale as en vanaf het jaar 2005 ook de diachrone as. Deze drie dimensies
worden naast elkaar, maar ook in samenhang onderzocht. De diachrone
onderzoekslijn – het onderzoek naar de historische ontwikkeling van het
Nederlands, gezien vanuit een contemporain perspectief – werd in 2005
opgenomen in het onderzoeksplan. Met de aanstelling van Gertjan Postma
(afkomstig van de Radboud Universiteit Nijmegen) en Ben Hermans (afkomstig van Universiteit Tilburg) werd het mogelijk de diachrone onderzoekslijn
te incorporeren in het onderzoek. De toevoeging van een diachrone lijn
heeft belangrijke gevolgen voor het onderzoeksplan, waaraan sedert 2004
in stappen wordt gewerkt (opvolger van ‘Het oog op de toekomst; onderzoeksplan 2000-2005’). De belangrijkste consequentie is dat de morfologie,
de leer van de woordbouw, niet langer een zelfstandige plaats in de structuur
inneemt. Dit onderzoeksgebied overlapt met de fonologie (morfofonologie)
en met de syntaxis (morfosyntaxis). Delen van het vakgebied zullen worden
ondergebracht bij de fonologie en andere delen bij de syntaxis.
Naast taalkundige variatie wordt in de onderzoeksgroep ook naamkundige variatie onderzocht, in het bijzonder voor- en achternamen alsmede
toponiemen (plaats-, veld- en straatnamen). Een andere belangrijke wijziging
die in 2005 is voorbereid, betreft de inrichting van een Documentatie- en
Onderzoeks-Centrum (DOC) in oprichting voor naamkunde: Namen in Nederland. Bovendien is binnen het thema sociale variatie een onderzoekslijn
tweetalige kindertaalverwerving gestart.
In januari is het NWO-programma Roots of Ethnolects (thema sociale
variatie) van start gegaan met postdoc Wouter Kusters als uitvoerder. In dit
project onderzoekt men het ontstaan en de verbreiding van etnisch gekleurde
variëteiten van het Nederlands, in het bijzonder bij Nederlandse, Turkse en
Marokkaanse jongeren van 12 en 20 jaar oud in Amsterdam en Nijmegen.
Het project Vernieuwing Vragenlijsten is met ﬁnanciering van de KNAW op
1 juli van start gegaan met Harm Nijboer als uitvoerder. Dit project beoogt
de traditionele papieren vragenlijsten waar het Meertens Instituut meer dan
zeventig jaar gebruik van maakt, (op den duur) te vervangen door een online
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enquêtesysteem op internet. Daarbij wordt tevens de methodiek van het vragenlijstenonderzoek onder de loep genomen.Verder wordt binnen dit project
gewerkt aan de digitale ontsluiting van het oude vragenlijstenmateriaal.
In september is het project European Dialect Syntax (EURYI-prijs/Sjef
Barbiers) begonnen (thema geograﬁsche variatie). Twee postdocs (Olaf
Koeneman en Marika Lekakou) zijn op dit project genaamd Edisyn aangesteld, naast een onderzoeksmedewerker (Margreet Van der Ham) en een
automatiseerder (Jan-Pieter Kunst). Het hele Edisyn team was als adviseur/
spreker aanwezig bij de grote bijeenkomst van het verwante parapluproject
Scandinavian Dialect Syntax.Vanaf september is er een database opgezet met
gegevens over syntactische verdubbelingverschijnselen.
Ten slotte is in oktober een nieuw door NWO geﬁnancierd onderzoeksprogramma gestart - Tone and Intrasegmental Structure in West-Germanic
dialects van Ben Hermans en Marc Van Oostendorp in samenwerking met
prof.dr. P. Boersma (UVA), (thema geograﬁsche, historische variatie). Twee
promovendi (Ivo van Ginneken en Maike Prehn) zijn op dit project aan
het Meertens Instituut aangesteld. Het doel van dit project is een typologie
te maken van alle Limburgse processen waar tonen en segmenten elkaar
beïnvloeden, zowel historisch als synchroon.
Per 1 juni 2005 is Sjef Barbiers benoemd tot bijzonder hoogleraar Variatielinguïstiek van het Nederlands bij Nederlandse Taal en Cultuur aan de
Universiteit Utrecht.
Verschillende medewerkers zijn betrokken geweest bij de organisatie
van landelijke workshops: Sjef Barbiers was betrokken bij het Taal & Tongval
colloquium Nieuwe Dialectatlassen in Gent; Leonie Cornips was voor de 6e
maal medeorganisator van de landelijke Taalkunde-in-Nederland dag in Utrecht;
Ben Hermans en Marc van Oostendorp organiseerden een workshop on
Franconian Tone aan de Universiteit van Amsterdam; Gertjan Postma en Sjef
Barbiers ware mede-organisatoren van het Teun Hoekstra colloquium aan
de Universiteit van Leiden; Gertjan Postma, Sjef Barbiers, Leonie Cornips en
Wouter Kusters organiseerden de workshop Grammaticalization of heads in
the verbal domain aan het Meertens Instituut.
Zowel de morfologische atlas MAND als de syntactische atlas SAND zijn
Nederlands-Vlaamse samenwerkingsprojecten onder regie van het Meertens
Instituut. Van beide atlassen is in juni 2005 het eerste deel (in een nederlandstalige en een engelstalige versie) verschenen bij Amsterdam University
Press (Ton Goeman, Georges de Schutter, Boudewijn van den Berg en Thera
de Jong Morfologische Atlas van de Nederlandse dialecten en Sjef Barbiers,
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Hans Bennis, Gunther de Vogelaer, Magda Devos en Margreet van der Ham
Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten). In 2005 is de SAND database
bijna voltooid (streefdatum voorjaar 2006) terwijl voor de MAND een algehele
controle van de database heeft plaatsgevonden en een nieuwe webinterface
voor het Goeman-Taeldeman-Van Reenen project ontwikkeld is.
Tevens verscheen een themanummer van het Tijdschrift voor Nederlandse
taal- en letterkunde over de dialectoloog G.G. Kloeke onder redactie van prof.
dr. C. Van Bree, Frans Hinskens en Marc Van Oostendorp met artikelen van
medewerkers van het Meertens Instituut naar aanleiding van het in 2004
aan het Meertens Instituut gehouden congres.
Het instituut bood in 2005 onderdak aan twee gastonderzoekers die
ook een lezing presenteerden: drs. K. Rys (Universiteit Gent; twee weken)
en dr. A. Lenz (Universiteit Marburg; drie maanden). De derde gastspreker
in 2005 was prof. dr. T. Scheer (University of Nice).
Marc van Oostendorp ontving de LOT-populariseringsprijs. Bovendien
heeft hij vanuit het instituut samen met dr. M. Verrips van Studio Taalwetenschap de Vakpagina Taalwetenschappen van Kennislink opgezet.
Onderwijs
Barbiers verzorgde BA colleges Dialectvariatie in het Nederlands en Syntactische
verdubbeling aan de Universiteit Utrecht. Bennis en Hinskens verzorgden
BA-colleges Taalvariatie in Nederland aan de VU en UVA, Cornips verzorgde
MA-colleges Standaardisatie van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht.
Hermans verzorgde BA-colleges Morfologie en theoretische fonologie aan de
Universiteit van Tilburg. Kusters verzorgde BA-colleges Inleiding Taalwetenschap en MA-colleges Morphology aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
en Van Oostendorp verzorgde aan de Universiteit van Leiden de BA-colleges
Fonologie II, Geschiedenis van de taalkunde, Microvariation and generative grammar, Origins of markedness en een Post-doc PhD cursus Populariseren voor
taalkunde-aio’s (LOT) en een LOT-zomerschool cursus Faithfulness relations
in phonology.
Internationalisering
Met enige regelmaat worden er internationale congressen door de onderzoeksgroep georganiseerd. In maart was Marc van Oostendorp medeorganisator van de workshop Synchrony and diachrony in phonology; in juni
coördineerde en organiseerde Frans Hinskens ICLaVE-3 (International Conference on Language Variation in Europe), in december was Leonie Cornips
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medeorganisator van Early Child Bilingualism (in samenwerking met UVA,
Universiteiten van Hamburg, Edinburgh en Thessaloniki) en Alies Maclean
was betrokken bij de organisatie van de workshop Variation in Inﬂection
(in samenwerking met UVA). Tijdens ICLaVE zijn er de volgende workshops
georganiseerd: Quantitative Analysis of Language Variation in Time and Space
van Sjef Barbiers en Ton Goeman, Syntactic Microvariation van Leonie Cornips en Karen Corrigan en Crazy rules and lexical exceptions van Marc van
Oostendorp en Maria Rosa Lloret.
Bovendien verzorgde Marc van Oostendorp PhD/Post-doc colleges Input
- output relations in phonology aan de University of Wroclaw (EGG) en Microvariation and generative grammar aan University of Wroclaw en de The Theory
of Faithfulness aan de Universität Leipzig en Universitat de Barcelona.
Marco René Spruit ontving een prijs - Bursary Award - van The Association for Literary and Linguistic Computing tijdens de Conferentie Methods in
Dialectology in Canada.

“Check die Merrie” was een project van beeldend kunstenaars Nynke Deinema en
Caroline de Roy. Illustratie uit: Nynke Deinema & Caroline de Roy [red.] Check die
Merrie. Pantheon Drukkers, Velsen-Noord
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Populair-wetenschappelijke activiteiten
Naast vele radio en dagblad-interviews nam Van Oostendorp ook deel aan
het programma ‘Holland bestaat niet?’ dat in het najaar uitgezonden werd
door TV Noord-Holland, TV Rijnmond en TV West. Op het gebied van popularisering hebben Doreen Gerritzen en Gerrit Bloothooft meegewerkt aan
een kunstproject, namelijk een tijdschrift met fotoportretten van inwoners
van de nieuwe wijk Ypenburg. Leonie Cornips heeft aan diverse radiointerviews deelgenomen voor het onderwerp straattaal en jongerentaal.
Bovendien heeft zij de UB Amsterdam de straattaal-tentoonstelling “Check
die Merrie” geopend.
Personeel
Per 1 januari zijn Gertjan Postma en Wouter Kusters in dienst getreden. Op
1 februari begon Ben Hermans. Andere nieuwkomers waren Harm Nijboer
(1 juli) en Ivo van Ginneken, Olaf Koeneman, Marika Lekakou en Maike
Prehn (1 oktober). Mathilde Jansen werkt sinds 15 oktober voor 0.6 fte als
redacteur bij Kennislink en voor 0.4 fte bij het Meertens Instituut. Uit dienst
trad Joep Kruijsen (1 april).

Onderzoeksprojecten
Fonologische variatie
Fonologische variatie van Nederlandse dialecten (2000-2005)
Het onderzoek strekt zich uit tot segmentele variatie binnen het Nederlandse taalgebied. De nadruk ligt enerzijds op de bijdrage die de studie van deze
variatie kan leveren in het inzicht in segmentele representatie en anderzijds
op een verruiming en verscherping van het concept ‘dialectafstand’.
Resultaten in 2005: 1 lezing, 1 artikel.
Medewerkers: F.L.M.P. Hinskens (uitvoerder), M. van Oostendorp (uitvoerder).
Segmentstructuur en -modiﬁcatie (2002-2005)
Onderzoek naar de interne structuur van fonologische segmenten in
samenhang met natuurlijke klassen, met bijzondere aandacht voor complexe segmenten, aan de hand van de distributie van segmentmodiﬁcatie
(secundaire articulatie, fonatie en (pre)nasalisering). Het onderzoek
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betreft de natuurlijke talen van de wereld, meer in het bijzonder de
quotasteekproef (n=317) in Maddieson 1984.
Resultaten in 2005: bewerking en uitbreiding database; voorbereiding
analyses effect natuurlijke klassen.
Medewerkers: F.L.M.P. Hinskens (uitvoerder), dr. J. van de Weijer (Universiteit Leiden).
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Tone and intrasegmental structure in West-Germanic dialects (2005-2009)
The so-called ‘Franconian’ dialects of the borderland of Germany, the
Netherlands, Belgium and Luxemburg share an interesting phonological
feature: they have a lexical tone contrast, i.e. a word can mean different
things depending on which of the two tones it contains. Many aspects of
these dialects are not very well understood, particularly regarding the
interaction between tone and segmental structure.The current proposal
contains three closely related projects in which an attempt is made to
solve the numerous problems of Franconian tonology and to integrate
Franconian into the typology of tone languages. In these projects insights
of modern phonology and phonetics are put to work and combined
with the techniques of classical dialectology. Project in samenwerking
met: Instituut voor Fonetische Wetenschappen, UVA.
Resultaten in 2005: [in oktober gestart]
Medewerkers: I. Van Ginneken, M. Prehn, B. Hermans (projectleider), M.
van Oostendorp, prof. dr. P. Boersma (UVA), dr. N. Smith (UVA).

Morfologische variatie
Dialect-morfologie en fonologie: inﬂectie en klanksysteem (2000-2005)
Onderzoek naar de variatie en verspreiding van morfologische dialectkenmerken en naar de rol van fonologische verschijnselen in de morfologie.
Het onderzoek is gerelateerd aan het project Morfologische Atlas van
Nederlandse Dialecten (MAND).
Resultaten in 2005: 1 lezing, 1 ICLaVE workshop.
Medewerkers: B.L. van den Berg (uitvoerder), A.C.M. Goeman (coördinator/uitvoerder).
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Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten (MAND) (1995-2005)
Doel van dit project is de productie van een atlas die de variatie van
morfologische verschijnselen in de Nederlandse dialecten bestrijkt, op
basis van veldwerkmateriaal (GTP-data) voorzien van wetenschappelijk
commentaar. Deel 1: meervoudsvorming, verkleinwoorden, genus en
adjectiefﬂectie; deel 2: comparativering, pronomina en het werkwoord
met stammen en uitgangen. Project in samenwerking met: VU, UFSIA.
Resultaten in 2005: atlas Deel I is in Nederlandstalige en Engelstalige versies verschenen. Met Deel II is een aanvang gemaakt, 1 lezing, 1 stage.
Medewerkers: A.C.M. Goeman (projectleider), B.L. van den Berg (uitvoerder), prof. dr. P. van Reenen (VU), prof. dr. G. de Schutter (UIA).
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Agreementrelaties (2001-2005)
Het verschijnsel ‘agreement’ is een centraal thema in de theoretische
taalkunde. Bekend is dat agreementrelaties, zoals congruentie tussen
subject en persoonsvorm of tussen nomen en adjectief, een grote mate
van variatie vertonen. Doel van dit project is inzicht te verkrijgen in de
mate en de aard van variatie op dit terrein en de theoretische consequenties daarvan.
Resultaten in 2005: 1 artikel, 1 lezing.
Medewerkers: H.J. Bennis.
De rechterperiferie van de zin (2000-2005)
Onderzoek naar extrapositie, meer in het bijzonder naar asymmetrieën
in de distributie van syntactische categorieën aan de rechterkant van de
zin, met name in het Nederlands, Engels en Duits.
Resultaten in 2005: 1 lezing
Medewerkers: L.C.J. Barbiers.
Determinants of Dialectal Variation (2003-2007)
Promotieonderzoek gericht op het ontwikkelen van een syntactische
maat, het toepassen van deze maat op de Nederlandse dialecten in
de SAND-gegevensbank en het op kwantitatieve wijze verkennen van
syntactische correlaties. Internet: http://dialectometry.net
Project in samenwerking met: Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
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Resultaten in 2005: 1 lezingen, 3 artikelen.
Medewerkers: L.C.J. Barbiers (begeleider), H.J. Bennis (begeleider/promotor), J. Nerbonne (RUG), H. Niebaum (RUG), M. R. Spruit (promovendus).
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Etnisch Nederlands (2003-2005)
Onderzoek naar syntactische variatie in etnolecten, voortbouwend op
TCULT-onderzoek. Deelproject hiervan is ‘vroege tweede taalverwerving
van het Nederlands’. In deze deelstudie worden de eventuele structurele
overeenkomsten en verschillen onderzocht tussen jonge kinderen die
het Nederlands als eerste taal verwerven (monolinguale kinderen) en
hen die het Nederlands als tweede taal verwerven (bilinguale kinderen).
De kinderen zijn onder meer van Nederlandse, Marokkaanse, Turkse,
Surinaamse en Franse herkomst.
Resultaten in 2005: 2 artikelen.
Medewerkers: L.M.E.A. Cornips, prof. dr. A. Hulk (UVA)
European Dialect Syntax (2005-2010)
(i) Documentatie en analyse van syntactische verdubbelingsverschijnselen in Europese dialecten (ii) Opbouwen van Europees netwerk van
dialectsyntactici. Standaardiseren van methodologie, opslag en retrieval
van syntactische data.
Resultaten in 2005: [in oktober gestart]
Medewerkers: L.C.J. Barbiers (projectleider), M. van der Ham (onderzoeksmedewerker), O. Koeneman (postdoc), M. Lekakou (postdoc), J.P.
Kunst software-ontwikkelaar).
Microvariation in the syntax of ONE insertion (2001-2005)
Beschrijving en analyse van (variatie in) de syntactische eigenschappen
van constructies van het type ‘Jij bent ook en rare een’ in het Engels,
Fries, Gronings, Noord-Brabants en Noors. Project in samenwerking
met KUB.
Resultaten in 2005: 2 lezingen
Medewerkers: L.C.J. Barbiers.
Sociolinguïstisch/Syntactisch onderzoek: Limburg (2000-2005)
Onderzoek gericht op syntactische variatie en verandering in de Limburgse dialecten en het Limburgse Nederlands; parameters en sociale
distributie; comparatief onderzoek Romaans. Deelproject hiervan is
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syntactisch/sociolinguïstisch onderzoek naar grammaticale convergentie
en divergentie in het Heerlens Nederlands en South Armagh Engels
(Ierland) en de betreffende standaardtalen.
Project in samenwerking met: University of Newcastle, UK.
Resultaten in 2005: 1 geredigeerde bundel, 2 artikels, 3 lezingen.
Medewerkers: L.M.E.A. Cornips, dr. K. Corrigan (University of Newcastle).
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (2002-2007)
Verzamelen, in kaart brengen en analyseren van syntactische variatie in
het Nederlandse taalgebied op basis van theoretische vraagstelling. Dataverzameling d.m.v. schriftelijke enquête (367 meetpunten) en mondelinge
enquête (267 meetpunten). Doel: database met spraakmateriaal, getranscribeerd en verrijkt met taalkundige informatie. Deze database is bestemd
voor verder taalkundig onderzoek en voor het genereren van kaarten.
Daarnaast is er een tweedelige papieren atlas met inleiding en kaartbespreking. Internet: http://www.meertens.nl/projecten/sand/SAND.html. Project
in samenwerking met Universiteit van Gent, Universiteit van Antwerpen,
Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Fryske Akademy.
Medewerkers: J. van der Auwera (Universiteit Antwerpen), L.C.J. Barbiers
(projectleider), H.J. Bennis (supervisor/uitvoerder), prof. dr. M. Devos
(Universiteit Gent), M.H. van der Ham (coördinator/uitvoerder), J.P. Kunst
(software-ontwikkelaar), dr. G. de Vogelaer (Universiteit Gent).
Syntax of Modality (2001-2005)
Onderzoek naar de syntactische representatie van de semantische ambiguïteit van modale hulpwerkwoorden.
Resultaten in 2005: 1 artikel
Medewerkers: L.C.J. Barbiers.
Tweede Taalverwerving (2005-2010)
Onderzoek naar verwerving van syntaxis van het Nederlands door
twee en/of meertalige kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 tot 12 jaar. In dit
project wordt de eventuele structurele overeenkomsten en verschillen
onderzocht tussen jonge kinderen die het Nederlands als eerste taal verwerven (monolinguale kinderen) en hen die het Nederlands als tweede
taal verwerven (bilinguale kinderen). De kinderen zijn onder meer van
Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Franse herkomst.
Project in samenwerking met Universiteit van Amsterdam.
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Resultaten in 2005: 1 artikel, 6 lezingen, 1 workshop.
Medewerkers: L.M.E.A. Cornips, prof.dr. A. Hulk
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Variation in Inﬂection (2003-2007)
Onderzoeksprogramma (NWO) gericht op onderzoek naar de variatie die
kan worden aangetroffen bij verbale en adjectivale ﬂectie. Verschillende
dimensies worden bestudeerd: geograﬁsch, historisch, 1e taalverwerving,
2e taalverwerving. Dit is een deelproject van ‘Agreementrelaties’, in samenwerking met: Nederlandse Taalkunde UVA.
Resultaten in 2005: organisatie symposium Variation in Inﬂection, 2
lezingen.
Medewerkers: H.J. Bennis (projectleider), prof. dr. F. Weerman (projectleider UVA, Neerlandistiek), E. Blom (UVA, Neerlandistiek), A. Maclean
(promovendus), D. Polisenka (UVA, Neerlandistiek).

Naamkunde
Dimito: digitalisering van de microtoponiemen van het Meertens Instituut
(2004-2006)
Divena staat voor het DIgitaliseren van de VEldNAmen. Veldnamen zijn
namen voor kleinere landschappelijke entiteiten in zowel het natuurlandschap als het cultuurlandschap. Het Meertens Instituut heeft meer dan
30 jaar lang gegevens verzameld over de veldnamen die Nederland rijk
is. Het materiaal bestaat grotendeels uit handgeschreven ﬁches waarop
naast naam ook informatie genoteerd staat over ligging, bodemgesteldheid, bodemgebruik en bron van de naam. In totaal zijn er naar schatting
240.000 veldnamen. Daarnaast bestaat de collectie uit meer dan 1700
veldnaamkaarten. Dit zijn veelal kaarten van het kadaster waarop de
veldnamen zijn geschreven. Divena is een pilotproject. In eerste instantie
zal gekeken worden naar het materiaal en de mogelijkheden die er zijn
om het te digitaliseren. De gedachten gaan in de richting van een geograﬁsch informatiesysteem. Daarna zal een klein gedeelte gedigitaliseerd
worden.
Resultaten in 2005: 1 artikel, 1 lezing.
Medewerkers: D. Zeldenrust
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Urbane toponiemen. Een onderzoek naar moderne straatnamen en bedrijfsnamen
vanuit taalkundig en sociologisch perspectief (2001-2006)
Analyse en beschrijving van straatnamen (1950-2000) en bedrijfsnamen
vanuit taalkundig en sociologisch/etnologisch perspectief. Aandachtspunten: morfologische structuur, semantiek, regionale verscheidenheid,
dialectinvloed, invloed van straatnamen op andere urbane toponiemen,
motivatie van naamkeuze, gemeentebeleid en naamperceptie.
Internet: http://www.meertens.nl/medewerkers/reina.boerrigter/modernetoponiemen.html.
Resultaten in 2005: ter voorbereiding op het schrijven van het proefschrift is een uitgewerkte inhoudsopgave gemaakt met als werktitel The
signiﬁcance of street names. A study concerning the meaning of modern
Dutch street names. 2 lezingen.
Medewerkers: H.J. Bennis (promotor), R. Boerrigter (promovendus), E.J.
Brinkhuis (software-ontwikkelaar), D. Gerritzen (begeleider), J.P. Kunst
(software-ontwikkelaar), prof. dr. R. Rentenaar (promotor).
Voornamen in Nederland (2002-2005)
Analyse en beschrijving van de voornamen in Nederland. Project in samenwerking met: Utrechts Onderzoeksinstituut voor Linguistiek - OTS.
Resultaten in 2005: dataverwerving
Medewerkers: D. Gerritzen, dr. G. Bloothooft (UU)
Jongerentaal en straattaal (2003-2005)
Doel van het project is om straattaal zowel taalkundig als antropologisch
in kaart te brengen, op basis van onderzoek naar de taalkundige diversiteit
van jongeren met een verschillende etnische achtergrond in de grote
steden in Nederland. Project in samenwerking met: UVA.
Resultaten in 2005: 3 artikelen, 5 lezingen.
Medewerkers: L.M.E.A. Cornips (begeleider / uitvoerder), prof. dr. V.A.
de Rooij (UVA).
Taal en identiteit op de Waddeneilanden (2000-2006)
Onderzoek naar de processen van dialectverlies en dialectbehoud op
de Nederlandse Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland
en Schiermonnikoog. Het hoofdaccent ligt op het dialect van Ameland.
Onderzocht wordt de kwaliteit van het dialect op Ameland, de invloed
van het Nederlands en het Fries, attitudes van de Amelanders tegenover
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de omringende standaardtalen, en de manier waarop men zich actief
inzet voor het dialect.
Internet: http://www.meertens.nl/medewerkers/mathilde.jansen/.
Resultaten in 2005: 6 lezingen; 15 interviews; kort werkbezoek University
of Aberdeen (NWO).
Medewerkers: F.L.M.P. Hinskens (begeleider en promotor), M.M. Jansen
(promovendus), M. van Oostendorp (begeleider).
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The roots of ethnolects (2005-2009)
Naast het Indisch Nederlands en het Surinaams Nederlands ontstaan er
heden ten dage andere etnisch gekleurde variëteiten (oftewel etnolecten)
van het Nederlands. In dit project gaat het erom de wortels van deze
etnolecten bloot te leggen. Putten etnolecten uit de lokale stadsdialecten,
of staan ze daar los van? Vinden we in een etnolect de sporen terug van
de tweede-taalverwervingsprocessen van de eerste generatie? Komen
er elementen uit de oorspronkelijke moedertaal van de etnische groep
in voor, en zo ja, welke? Wat is het verband tussen het meer stabiele
etnolect en de meer vluchtige jeugdtalen en straattalen? Verbreid het
etnolect zich ook voorbij de eigen etnische groep (‘crossing’)? Hoe raakt
een jongere ingevoerd in het etnolect? Om deze en verwante vragen te
beantwoorden worden groepjes Marokkaanse en Turkse jongeren van
12 en 20 jaar opgenomen in Amsterdam en Nijmegen, in interactie met
elkaar en met van oorsprong Nederlandse jongeren. Internet: http://www.
meertens.knaw.nl/etnolectproject/roots.html. Project in samenwerking
met: Algemene Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen.
Resultaten in 2005: organisatie en uitvoering deel veldwerk; bestudering
vakliteratuur; lezingen op enkele internationale conferenties (zoals ICLaVE
3 en NWAVE 34); 1 artikel gepubliceerd.
Medewerkers: F.L.M.P. Hinskens (projectleider), W. Kusters (postdoc
onderzoeker), prof. dr. P.C. Muysken (Radboud Universiteit).
Woordenboeken van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse Dialecten (WVD, WBD,
WLD) (1997-2005)
Redactionele medewerking aan de Flora-aﬂeveringen van de Woordenboeken van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse Dialecten (WVD, WBD, WLD)
van de Rijksuniversiteit Gent en de Radboud Universiteit Nijmegen.
Resultaten in 2005: 1 geredigeerd woordenboek, 2 artikelen in bundels.
Medewerkers: H.T.J.M. Brok (uitvoerder), T.J.W.M. Kruijsen (uitvoerder).
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Onderzoekers
Barbiers, L.C.J.
BOEKEN

·

Barbiers, Sjef & Hans Bennis et al. (2005) Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten/Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Amsterdam University
Press, Amsterdam, 95 + 79 p. 1e dr.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

·

Barbiers, Sjef (2005) ‘Word order variation in three-verb clusters and the
division of labour between generative linguistics and sociolinguistics.’ In:
Leonie Cornips & Karen Corrigan [red.] Syntax and Variation. Reconciling
the Biological and the Social. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp.
233-264. (Current Issues in Linguistic Theory, nr. 265) (Syntactische Atlas
van Nederlandse Dialecten (SAND)).
Barbiers, S. (2005) ‘Syntax of Modal Auxiliaries.’ In: M. Everaert & H. van
Riemsdijk [red.] The Blackwell Companion to Syntax. Blackwell Publishing,
Oxford, V, pp. 1-22.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·

Barbiers, Sjef (2005) ‘Variation in the morphosyntax of ONE.’ The Journal
of Comparative Germanic Linguistics 8 (3), 159-183. (Microvariation in the
syntax of ONE insertion).

RECENSIES

·

Barbiers, Sjef (2005) Recensie van: Hans Broekhuis, Adpositions and
adpositional phrases (Tilburg, 2002). In: Nederlandse Taalkunde 10 (3/4),
360-364.

LEZINGEN

·
·
·
·

·

Some Results of the SAND Project. Radboud Universiteit, Nijmegen, 1201-2005. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)).
English and Dutch modals and the VO-OV parameter. Taalkunde In Nederland-dag, Universiteit Utrecht, Utrecht, 29-01-2005.
SAND. Presentatie SAND-project voor Provinciale Staten Friesland, Meertens Instituut, Amsterdam, 10-02-2005. (Syntactische Atlas van Nederlandse
Dialecten (SAND)).
Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. Presentatie SAND/Edisyn voor
Nijmeegse/Amsterdamse studentenvereniging taalkunde, Meertens
Instituut, Amsterdam, 04-03-2005. (Syntactische Atlas van Nederlandse
Dialecten (SAND)).
Agreement as a restriction on word order variation in three-verb clusters.
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·
·

·

64

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Workshop on Agreement (on the occasion of Marjo van Koppen’s formal
defense), Universiteit Leiden, Leiden, 14-04-2005. (Syntactische Atlas van
Nederlandse Dialecten (SAND)).
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten 2000-2004.Taal & Tongval Colloquium Nieuwe Dialectatlassen, Universiteit Gent, Gent, België,
22-04-2005. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)).
The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech
as an on-line Dynamic Atlas. Workshop Lexicale Databanken en Digitale
Hulpmiddelen, Radboud Universiteit, Afdeling Taalwetenschap, Nijmegen,
29-04-2005. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)).
Morphosyntactic Microvariation in Gender. (samenwerking MAND &
SAND). Workshop Quantitative Analysis of Variation in Time and Space,
ICLaVE 3, Amsterdam, 24-06-2005.
Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. Lezing voor de afd. Neerlandistiek,
Universiteit Utrecht, Utrecht, 01-07-2005.
SAND. Grand Meeting, Scandiasyn, Leikanger, Noorwegen, 25-08-2005.
(European Dialect Syntax).
Edisyn. Grand meeting, Scandiasyn, Leikanger, Noorwegen, 27-08-2005.
(European Dialect Syntax).
Word-order alternations in three-verb clusters as non-parametric
variation.The structure of parametric variation, University of Newcastle,
Newcastle, UK, 07-09-2005. (European Dialect Syntax).
Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. Lezing voor studievereniging Ibn
Battuta, Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Groningen, Groningen,
27-09-2005. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)).
Zichzelf, hemzelf of z’n eigen. Reﬂexieven in dialecten van het Nederlands.
Nederlands tussen Duits en Engels, Freie Universität Berlin, Berlijn, Duitsland, 30-09-2005. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)).
A place for Tense in the Dutch middle ﬁeld. Workshop Verb Clusters
and Coordination (on the occasion of Mark de Vos’ formal defense),
Universiteit Leiden, Leiden, 04-11-2005. (European Dialect Syntax).
English and Dutch modals and the VO-OV parameter. Workshop Grammaticalization of heads in the verbal domain, Meertens Instituut, Amsterdam, 10-11-2005. (European Dialect Syntax).
One, Many, First and So. Linguistics Colloquium, Universiteit Groningen,
Groningen, 18-11-2005.
One, Many, First and So. Syntax Seminar, Universiteit Leiden, Leiden, 2311-2005.
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ORGANISATIE

·
·
·

Quantitative Analysis of variation in Time and Space, op ICLaVE 3, workshop georganiseerd door Ton Goeman & Sjef Barbiers, te Amsterdam,
24-06-2005.
Taal & Tongval Colloquium Nieuwe Dialectatlassen, georganiseerd door
Sjef Barbiers & Johan Taeldeman & Georges De Schutter, KANTL te Gent,
22-04-2005.
Grammaticalization of heads in the verbal domain, workshop georganiseerd door Sjef Barbiers & Gertjan Postma & Leonie Cornips, Meertens
Instituut te Amsterdam, 10-11-2005.

PROMOVENDI

·
·
·
·

Begeleider/copromotor van M. van Koppen (Universiteit Leiden), promotie 13-4-2005
Begeleider/promotor van M. de Vos (Universiteit Leiden).
Begeleider/copromotor van I. Haslinger (Koninklijke Bibliotheek).
Begeleider/copromotor van M. René Spruit (Meertens Instituut).

ONDERWIJS

·
·

Dialectvariatie in het Nederlands, Universiteit Utrecht, Neerlandsitiek,
BA, 16-09-2005 t/m 11-11-2005.
Onderzoeksgroep Syntaxis: Syntactische verdubbeling, Universiteit
Utrecht, Neerlandistiek, BA, 25-11-2005 t/m 03-02-2006.

STUDENTEN

·
·

·
·
·

Begeleider van Jeltje Driessen (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal- en
Cultuurstudies, hoofdrichting Taalkunde).Van 01-11-2004 t/m 15-02-2005.
Stageonderzoek: Do-support in dialecten van het Nederlands.
Begeleider van Pim Koot (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal- en Cultuurstudies, Specialisatie Taalkunde). Van 01-11-2004 t/m 15-02-2005.
Stageonderzoek: Doorbreking van werkwoordsclusters in dialecten van
het Nederlands.
Begeleider van Huib Kranendonk (Universiteit Utrecht, Letteren, MA Linguistics).Van 01-11-2004 t/m 15-02-2005. Stageonderzoek: Syntactische
status van ‘te’ in dialecten van het Nederlands.
Begeleider van Ankelien Schippers (Universiteit Groningen, Letteren,
Neerlandistiek/Linguïstiek). Van 01-09-2005 t/m 01-02-2006. Stageonderzoek: Verdubbeling in lange vraagwoord- en relatiefextractie.
Begeleider van Marieke de Bruijn (VU, Letteren, ATW). Van 27-06-2005
t/m 31-12-2005. Scriptieonderzoek: Voegwoordvervoeging en inﬂectieparadigmata.
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BESTUUR
· NWO, Geesteswetenschappen, Beoordelingscommissie

Programmatisch

onderzoek, lid, 01-03-2005 t/m 15-12-2005.
REDACTIE

·
·
·
·
66

Redactiesecretaris (voor Nederland) (vanaf 01-11-2000), tijdschrift Taal
en Tongval, verschijnt twee keer per jaar + themanummer.
Internet: http://www.meertens.knaw.nl/taalentongval/.
Lid editorial board (vanaf 02-01-2001), tijdschrift The Journal of Comparative Germanic Linguistics, verschijnt drie keer per jaar.
Lid editorial board (vanaf 01-05-2003), tijdschrift Syntax. A Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research, verschijnt drie keer
per jaar.
Lid editorial board (vanaf 02-01-2001), tijdschrift Linguistic Variation Yearbook, verschijnt een keer per jaar.

Syntactische verdubbelingsverschijnselen staan centraal in het European Dialect
Syntax project dat 1 september 2005 van start ging. De kaart toont de verspreiding
van vraagwoordverdubbeling in het Nederlandse taalgebied.
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Bennis, H.J.
BOEKEN

·
·

Barbiers, Sjef & Hans Bennis et al. (2005) Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten/Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Amsterdam University
Press, Amsterdam, 95 + 79 p.
Bennis, H.J. (2005) Gaps and Dummies. Amsterdam University Press, Amsterdam, 338 p. 4e dr. (reprint (1986) in Amsterdam Academic Archive
(POD)).

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

Bennis, H.J. & T. Hoekstra (2005) ‘Why Kaatje was not heard sing a song.’
In: R. Sybesma & S. Barbiers & M. den Dikken ... [et al.] [red.] Teun Hoekstra; Arguments and Structure; Studies on the Architecture of the Sentence.
Mouton de Gruyter, Berlin / New York, pp. 125-143 (reprint). (Studies in
Generative Grammar, nr. 67).

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·
·

Bennis, H.J. (2005) ‘Naamkunde als discipline.’ Naamkunde (34:2), 129136.
Bennis, H.J. (2005) ‘Een Duitse expansie.’ Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde (121:3), 201-210 + 226-229.

OVERIGE PUBLICATIES

·
·
·

Bennis, H.J. (2005) ‘Standaardtaal als mensenwerk.’ In: R. van Hout & J.
Swanenberg [red.] Geluid waar spraak uit ontstond; Kru(i/j)sen door de
dialecten. RU Nijmegen, Nijmegen, pp. 19 - 23.
Bennis, H.J. (2005) ‘Pieter Jacobus Meertens.’ In: W. van Anrooij & I. Biesheuvel & K. van Dalen-Oskam ... [et al.] [red.] Bio- en bibliograﬁsch lexicon
van de neerlandistiek (digitaal). DBNL, Den Haag.
Bennis, H.J. (2005) ‘Het is dat Ad dat zegt.’ In: E. Elffers & F.Weerman [red.]
A.D.2005 (digitaal). UVA, Amsterdam.

LEZINGEN

·
·
·
·
·

De verloedering van het Nederlands. Amsterdams Historisch Museum,
Amsterdam, 09-03-2005.
Taalverandering en taalverloedering. Openbare Bibliotheek Geuzenveld,
Amsterdam, 19-04-2005.
The IP-parameter. Hoekstra Symposium, Universiteit Leiden, Leiden, 0506-2005.
Language Variation in Europe. Openingstoespraak bij ICLaVE-congres.
ICLaVE, Amsterdam, 23-06-2005.
SAND. Grand Meeting, Scandiasyn, Leikanger, Noorwegen, 25-08-2005.
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·
·

(European Dialect Syntax).
Zichzelf, hemzelf of z’n eigen. Reﬂexieven in dialecten van het Nederlands.
Nederlands tussen Duits en Engels, Freie Universität Berlin, Berlijn, Duitsland, 30-09-2005. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)).
Variation in Inﬂection: Dutch Dialects.Variﬂex Workshop, UVA, Amsterdam,
19-12-2005. (Variation in Inﬂection).

PROMOVENDI

·
·
·
·
·

Begeleider/promotor van H. Wolf (Fryske Akademy).
Promotor van R. Boerrigter (Meertens Instituut).
Begeleider/promotor van M.R. Spruit (Meertens Instituut).
Begeleider/promotor van D. Polisenska (Nederlandse Taalkunde UVA).
Begeleider/promotor van A. MacLean (Meertens Instituut).

ONDERWIJS

68

·
·

‘Taalvariatie in Nederland. De atlassen van het Meertens Instituut’, VU/UVA,
Neerlandistiek en Taalwetenschap, BA, 01-09-2004 t/m 31-01-2005.
Taalvariatie, Meertens Instituut/UVA/VU, variatielinguïstiek, BA, 05-09-2005
t/m 31-01-2006.

BESTUUR

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Regionale Woordenboeken REWO, bestuur, lid, vanaf 01-01-1999.
Volkskundig Overleg, bestuur, lid, vanaf 01-01-1999.
Onderzoeksinstituut UIL/OTS, Utrecht, wetenschappelijke raad, lid, vanaf
01-01-2000.
Erkenningscommissie Onderzoekscholen KNAW (ECOS), subcommissie
Geesteswetenschappen, lid, 01-01-2000 t/m 01-09-2006.
Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS/KUN), adviescommissie, lid,
vanaf 01-09-2000.
Modern Grammar of Dutch (KUB/NWO), bestuur, lid, vanaf 01-01-1998.
Nederlandse Taalkunde UVA, leerstoelgroep, lid, vanaf 01-11-2000.
Onderzoeksinstituut ACLC, UVA, lid, vanaf 01-11-2000.
Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT), bestuur, lid, vanaf
01-09-2002.
KNAW, Klachtencommissie, lid, vanaf 01-01-2002.
Universiteit van Tilburg, Maatschappelijke Adviesraad Letteren, lid, vanaf
01-01-2002.
Gemeente Amsterdam, Straatnamencommissie, lid, vanaf 01-09-2002.
Erkenningscommissie Nederlandse Gebarentaal, lid, vanaf 01-11-2003.
KNAW, Raad voor de Geesteswetenschappen, lid, vanaf 01-09-2003.
Kiliaan Stichting, bestuur, lid, vanaf 01-09-2004.
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·
·
·
·

Meertens Instituut, Redactieraad Meertens Publicaties, voorzitter, vanaf
01-01-2000.
KNAW-commissie Onderzoekersopleiding, lid, 01-05-2005 t/m 01-092005.
NWO, Mozaik-commissie, lid, vanaf 01-02-2005.
KNAW, Stuurgroep I&A, lid, vanaf 01-09-2004.

REDACTIE

·

Lid redactieraad (vanaf 01-01-2003), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt
met 2 reguliere nrs. + 1 themanr. per jaar.

Berg, B.L. van den
BOEKEN

·

Goeman, Ton & Georges de Schutter et al. (2005) MAND Morphological
Atlas of the Dutch Dialects Volume I. Meertens Instituut/Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde/Amsterdam University P,
Amsterdam, 94 en 56 (176 kaarten).
Internet: http://www.meertens.knaw.nl/mand.

LEZINGEN
· MAND,

de nieuwe Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten:
het hoe en waarom. Presentatie MAND en SAND, Meertens Instituut,
Amsterdam, 10-05-2005.

STUDENTEN

·

Begeleider van E. Nooren (Meertens Instituut, UU - Letteren, Communicatie-taalkunde). Van 01-04-2005 t/m 01-06-2005. Stageonderzoek:
Comparatieven en Superlatieven in de MAND-database.

REDACTIE

·

Kaartredacteur (vanaf 02-08-2003), tijdschrift Atlas Linguarum Europae,
verschijnt 1 keer per jaar.
Internet: http://www.uni-bamberg.de/~ba4es1/ale-d.html.

Boerrigter, R.
LEZINGEN

·

·

Municipal policy regarding street names in Dutch Limburg and Frisia.
GeoNames 2005 International Conference on Minority Names, Indigenous
Names and Multilingual Areas, Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, 1504-2005. (Urbane toponiemen. Een onderzoek naar moderne straatnamen
en bedrijfsnamen vanuit taalkundig en sociologisch perspectief).
Municipal policy regarding street names in the Netherlands. ICOS XXII
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International Congress of Onomastic Sciences, Pisa, Italië, 02-09-2005.
(Urbane toponiemen. Een onderzoek naar moderne straatnamen en bedrijfsnamen vanuit taalkundig en sociologisch perspectief).
Brok, H.J.T.M.
BESTUUR

·

Stichting Nederlandse Dialecten, lid, vanaf 01-01-1995.

Cornips, L.M.E.A.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

70

·

·

·

Cornips, L. & K.P. Corrigan (2005) ‘Toward an integrated approach to
syntactic variation: a retrospective and prospective synopsis.’ In: L. Cornips
& K. P. Corrigan [red.] Syntax and Variation. Reconciling the Biological with
the Social. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 1-27.
Hulk, A. & L. Cornips (2005) ‘Differences and similarities between L2 and
(2)L1: DO-support in child Dutch.’ In: L. Dekydtspotter & R.A. Sprouse
& A. Liljestrand [red.] Proceedings of the 7th generative approaches to
second language acquisition (GASLA 2004). Cascadilla Proceedings Project,
Somerville, MA, pp. 163-177. (Tweede Taalverwerving).
Cornips, L. & K. Corrigan (2005) ‘Convergence and Divergence in Grammar.’ In: P. Auer & F. Hinskens & P. Kerswill [red.] Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages. Cambridge University Press,
Cambridge, pp. 96-134.
Cornips, L. (2005) ‘“Variation and Formal Theories of Syntax, Chomskian”.’
In: K. Brown [red.] Encyclopedia Language & Linguistics. Elsevier, Oxford,
pp. 330-332.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·

Cornips, L. & C. Poletto (2005) ‘On standardising syntactic elicitation
techniques. PART I.’ Lingua 115 (7), 939-957. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND)).

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

·

Cornips, L. & K.P. Corrigan (2005) Syntax and Variation. Reconciling the
Biological with the Social. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 309 p.
(Current Issues in Linguistic Theory, nr. 265).

OVERIGE PUBLICATIES

·

Cornips, L. (2005) ‘Straattaal.’ In: Nynke Deinema & Caroline de Roy [red.]
Check die merry. Pantheon Drukkers,Velsen-Noord, pp. 7-11. (Jongerentaal
en straattaal).
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·

·

·

·

Cornips, L. (2005) ‘Van verzorgd uiterlijk en verzorgd taalgebruik tot
hardhandige types en duistere woorden. Over stereotype beelden van
sprekers en hun taalgebruik.’ In: Hout van R. & Swanenberg J. [red.] Geluid
waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Radboud Universiteit,
Nijmegen, pp. 33-36. (Jongerentaal en straattaal).
Cornips, L. (2005) ‘Het Surinaams-Nederlands in Nederland.’ In: N. van der
Sijs [red.] Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands.
SDU, Den Haag, pp. 131-147. (De syntaxis van het etnisch Nederlands in
Lombok/Transvaal).
Aissati, A. El- & L. Boumans & L. Cornips e.a. (2005) ‘Turks- en Marokkaans
Nederlands.’ In: N. van der Sijs [red.] Wereldnederlands. Oude en jonge
variëteiten van het Nederlands. SDU, Den Haag, pp. 149-183. (De syntaxis
van het etnisch Nederlands in Lombok/Transvaal).
Cornips, L. (2005) ‘Hoezo straattaal?’ Kennislink. Vakpagina Taalwetenschappen, 1, Internet: http://www.kennislink.nl/web/show?id=143205.
(Jongerentaal en straattaal).

LEZINGEN

·
·
·
·

·

·

·

The acquisition of grammatical gender of deﬁnite determiners in 2L1/child
L2 Dutch. Universiteit Utrecht, Utrecht, 29-01-2005. (Tweede Taalverwerving).
Bilingual acquisition of the deﬁnite determiner in (ethnic) minority communities and a case of ‘fossilization’. Universiteit Utrecht, Utrecht, 11-022005. (Tweede Taalverwerving).
Straattaal. Expositie beeldende kunst Straattaal, Universiteitsbibliotheek,
Amsterdam, 05-03-2005. (Jongerentaal en straattaal).
Sociolinguistic and grammatical case-study of code-mixing by Surinamese
youngsters in Rotterdam (The Netherlands). 5th International Symposium
on Bilingualism, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spanje,
20-03-2005. (Jongerentaal en straattaal).
Vulnerable domains: the acquisition of gender-related phenomena in 2L1
Dutch. Bilingualism: Grammatical representations and processes, Aristotle
University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 14-04-2005. (Tweede
Taalverwerving).
The effects of ‘traditional’ and ‘new’ societal and individual bilingualism in
the Netherlands: consequences for grammatical gender of the deﬁnite
determiner. Language Contact and Multilingual Societies, Freie Universitaet
Berlin, Berlin, Germany, 22-04-2005.
Taalverandering of -Verloedering. Debat. Universiteitsdag UVA, UVA, Am-
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·
·
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·

72

·
·
·
·
·

sterdam, 11-06-2005.
About the predictability of syntactic variants as a sociolinguistic marker:
one speech community considered. ICLAVE-3, Meertens Instituut, Amsterdam, 25-06-2005.
Taal en identiteit(en). Faculteitsvereniging Ibn Battuta, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 27-09-2005.
(Jongerentaal en straattaal).
A non target-like feature, its acquisition and the emergence of an ethnolect: the loss of grammatical gender. NWAV 34, New York University,
New York, USA, 22-10-2005. (Tweede Taalverwerving).
Neuter gender and interface vulnerability in child L2/2L1 Dutch: processing or representation problems? Psycholinguistics Supper series, CUNY,
New York, VS, 25-10-2005. (Tweede Taalverwerving).
The myths of streetlanguage. Working Group in Urban Sociolinguistics,
Department of Anthropology, New York University, New York, VS, 28-102005. (Jongerentaal en straattaal).
Hoezo straattaal? De mythes van straattaal. Stedelijke Werkconferentie
Taalbeleid in PO en VO, De Meervaart, Amsterdam, 10-11-2005. (Jongerentaal en straattaal).
Nederlands in verandering. Etnisch Nederlands, Universiteit Utrecht,
Utrecht, 16-11-2005. (Tweede Taalverwerving).
Taalcontact en taalverwerving: het dialect en Nederlands in Heerlen in
beweging. Limburg maand, Openbare Bibliotheek, Glaspaleis, Heerlen,
25-11-2005.
(Lack of) success in bilingual acquisition: the quantity and quality of the
input from a sociolinguistic perspective. Early Child Bilingualism, Meertens
Instituut, Amsterdam, 17-12-2005. (Tweede Taalverwerving).

PROJECTAANVRAGEN

·

Cornips, L. i.s.m. M. van Oostendorp (Meertens Instituut), I.L. Stengs
(Meertens Instituut), J. Leerssen (Huizinga Instituut): ‘De inzet van dialect
in de constructie van lokale identiteit.’ (2006-2009; 3 postdocs), ingediend
bij NWO, programmatisch onderzoek geesteswetenschappen. Niet toegekend.

ORGANISATIE

·
·
·

Taalkunde-In-Nederland dag, Universiteit Utrecht, 29-01-2005.
Syntactic Microvariation, ICLaVE 3, workshop georganiseerd door L. Cornips & K. Corrigan, te Amsterdam, 24-06-2005.
Early Child Bilingualism, symposium georganiseerd door L. Cornips & A.

Jaarverslag 2005

Hulk & J. Meisel, A. Sorace, I. Tsimpli, Meertens Instituut te Amsterdam,
17-12-2005.
PROMOVENDI

·

Begeleider van A. Ribbert (Nederlandse Taalkunde, Radboud Universiteit).

ONDERWIJS

·
·
·
·

Syntaxis/Sociolinguistiek: Jongerentaal, UVA/Radboud,Taalwetenschap, MA,
04-03-2005.
Straattaal, Germanistiek, Universiteit van Gent, BA, vanaf 20-05-2005.
Standaardisatie, Universiteit Utrecht, Nederlandse Taalkunde, MA, 01-092005 t/m 15-12-2005.
Methodology urban socio-anthropolinguistics in a Dutch context, New
York University, Department of Anthropology, MA, 28-10-2005 t/m 2910-2005.

STUDENTEN

·

·

·
·
·
·
·

·

Begeleider van B. Reizevoort (UU Utrecht, Faculteit Letteren,Taalontwikkeling en Taalvariatie).Van 01-11-2004 t/m 25-01-2005. Stageonderzoek:
Fatoe man, ik ben je brada toch! Verslag van drie maanden straattaalveldwerk in Amsterdam-Oost.
Begeleider van M. van der Hoek (UU, Taal en Cultuurstudies, Taalontwikkeling en taalvariatie).Van 01-03-2005 t/m 01-07-2005. Stageonderzoek:
Verwerving grammaticaal geslacht van 2L1 en L2 Turkse en Marokkaanse
kinderen.
Begeleider van L. Muler (UU, Taalwetenschap). Van 15-03-2005 t/m 0107-2005. Stageonderzoek:Verwerving van het grammaticaal geslacht van
het bepaald lidwoord in het Nederlands van 2L1 Kerkraadse kinderen.
Begeleider van B. van Ginkel (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal en Cultuur). Van 15-08-2005 t/m 08-11-2005. Stageonderzoek: Pronominale
referentie in het tweetalig Nederlands.
Begeleider van H. van den Bosch (UU).Van 12-09-2005 t/m 18-11-2005.
Stageonderzoek: Verbale clusters in het HAN.
Begeleider van Ramona Verwer (UU, Taal en ontwikkeling). Van 15-022005 t/m 01-09-2005. Stageonderzoek: Tweetalige verwerving van het
Nederlands.
Begeleider van M. van der Hoek (Universiteit Utrecht, Letteren,Taal en Cultuurstudies). Vanaf 01-10-2005. Scriptieonderzoek: Tweede taalverwerving
door kinderen. De verwerving van het genderkenmerk in het Nederlands
door tweetalige kinderen die opgroeien in meertalige gemeenschappen.
Begeleider van T. Wilmink (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal - en Cul-
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·

·
·

74

·

tuurstudies,Taalontwikkeling en Taalvariatie).Van 06-09-2005 t/m 09-022006. Stageonderzoek:Verwerving van de werkwoordvolgorde in verbale
clusters in Heerlen.
Begeleider van S. Brouwer (Universiteit Utrecht). Van 21-11-2005 t/m
23-02-2006. Stageonderzoek: An experimental study about possible dissociation between representation and processing deﬁnite determiners
of L1 and child L2 in different sociolinguistic contexts.
Begeleider van R.Verwer (Universiteit Utrecht).Vanaf 01-10-2005. Scriptieonderzoek:Verwerving van het grammaticaal geslacht in het Nederlands
door tweetalige kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst.
Begeleider van J. Frins (Universiteit Groningen, Duitse Taal en Cultuur).
Vanaf 01-09-2005. Scriptieonderzoek: Karolingisch-Fränkisch - Die grenzüberschreitende Volkssprache im Aachener Dreiländereck.
Begeleider van B. van Ginkel (Universiteit Utrecht). Vanaf 15-12-2005.
Scriptieonderzoek: De verwerving van arbitrair en regelgestuurd grammaticaal geslacht bij Nederlands-Turks sprekende kinderen.

BESTUUR

·
·
·
·

Meertens Instituut, Redactieraad, lid, vanaf 01-01-2000.
Meertens Instituut, Commissie Strategie en Beleid, voorzitter, 01-05-2002
t/m 01-05-2005.
Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, lid, 01-01-2000 t/m 31-122006.
Project Dutch Bilingualism, adviseur, 01-09-2003 t/m 31-08-2006.

Gerritzen, D.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

·

Gerritzen, Doreen & Emma van Nifterick & Gerrit Bloothooft (2005)
‘Proper names and etymology: the special position of ﬁrst names.’ In: Dunja
Brozovic-Roncevic & Enzo Caffarelli [red.] Naming the world. From common
nouns to proper names. Proceedings from the international symposium, Zadar,
September 1st-4th, 2004. Società Editrice Romana, Rome, pp. 147-156.
(QuadRIOn (= RIOn International Series), nr. 1).
Gerritzen, Doreen (2005) ‘Untersuchung zur gegenwärtigen Namengebung bei Kindern.’ In: Andrea Brendler & Silvio Brendler [red.] Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen. Baar-Verlag, Hamburg, pp.
45-53.

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

·

J. van der Schaar & Doreen Gerritzen [red.] (2005) Prisma Voornamen.
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Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 427 p.
OVERIGE PUBLICATIES

·

·
·

Gerritzen, Doreen & Karina van Dalen-Oskam & Gerrit Bloothooft
(2005) ‘Bijbelse voornamen.’ In: Nicoline van der Sijs [red.] Leeg en ijdel.
De invloed van de bijbel op het Nederlands. Sdu uitgevers, Den Haag, pp.
139-154.
Gerritzen, Doreen & Gerrit Bloothooft (2005) ‘De Ypenburger stelt zich
voor: “Mijn naam is ...”.’ In: Marjet van Hartskamp [red.] Pleased to meet
you Ypenburg. Kunsthuis 7X11, Den Haag, pp. 5-7.
Eeden, Ed van & Doreen Gerritzen & Emma van Nifterick (2005) Hoe
noem ik mijn kind? Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 253 p. 1e dr.

LEZINGEN
· The ICOS Internet Bibliography. A progress report. International Congress

·
·

of Onomastic Sciences, Pisa, Italië, 29-08-2005.
Onomastics and the media in the Netherlands. Bijdrage aan de discussie-bijeenkomst over Onomastics and the media. International Congress
of Onomastic Sciences, Pisa, 01-09-2005.
Lezing over voornaamgeving.Themadag over naamkunde,Vereniging van
Oudgermanisten, Amsterdam, 29-10-2005.

PROMOVENDI

·
·

Begeleider van R. Boerrigter (Meertens Instituut).
Begeleider van E. Dúró (Eötvös Loránd Tudományegyetem).

STUDENTEN

·
·

Begeleider van I.Verloop (nvt).Van 11-10-2004 t/m 11-03-2005. Stageonderzoek: Schrijf een pr-plan voor de Adviescommissie voor het vaststellen
van Nederlandse aardrijkskundige namen.
Begeleider van J. El Khayami (VU). Vanaf 01-01-2005. Scriptieonderzoek:
L’Orthographe des prénoms français en néerlandais.

BESTUUR

·
·
·
·
·

International Council of Onomastic Sciences, lid, 01-09-2002 t/m 31-082005.
International Council of Onomastic Sciences, Bibliography Group, voorzitter, vanaf 28-03-2003.
Meertens Instituut, Onderdeelcommissie, voorzitter, 15-03-2000 t/m
15-03-2006.
International Council of Onomastic Sciences, Terminology Group, lid,
vanaf 01-04-2004.
KNAW, Adviescommissie voor het vaststellen van Nederlandse aardrijks-
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kundige namen (AVNAN), secretaris, vanaf 10-11-2003.
REDACTIE

·
·
·
·
·

Redacteur (vanaf 01-2000), tijdschrift Naamkunde, verschijnt twee keer
per jaar.
Redacteur (vanaf 01-06-2000), tijdschrift Respons, verschijnt jaarlijks.
Redacteur (vanaf 01-01-2001), Meertens Bulletin (intranet), elektronisch
tijdschrift, verschijnt maandelijks/tweemaandelijks.
Hoofdredacteur (vanaf 01-09-2002), tijdschrift Onoma (tijdschrift van de
International Council of Onomastic Sciences), verschijnt jaarlijks.
lid van de wetenschappelijke commissie van deze aﬂevering (vanaf 0101-2005), tijdschrift QuadRIOn (= RIOn International Series), nr. 1.

Ginneken, I. van
76

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

·

T. Geerts & I. van Ginneken & H. Jacobs [red.] (2005) Romance Languages
and Linguistic Theory 2003. Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 369 p.

LEZINGEN

·

Ablaut in two Theoretical Models. Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 29-06-2005.

Goeman, A.C.M.
BOEKEN

·

Goeman, Ton & Georges de Schutter et al. (2005) MAND Morphological
Atlas of the Dutch Dialects Volume I. Meertens Instituut/Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde/Amsterdam University
Press, Amsterdam, 94 en 56 (176 kaarten).
Internet: http://www.meertens.knaw.nl/mand.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

Goeman, A.C.M. (2005) ‘Het Goeman-Taeldeman Project en de ALE:
hoe lang?’ In: R. van Hout & J. Swanenburg [red.] Geluid waar spraak uit
ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Vriendenboek voor Joep Kruijsen ter
gelegenheid van zijn afscheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en het
Meertens Instituut op 1 april 2005. Afdeling Taalwetenschap Radboud
Universiteit Nijmegen, Nijmegen, pp. 61-63.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·

Goeman, Ton (2005) ‘Methodologische vernieuwing in het werk van de
dialectoloog G.G. Kloeke.’ Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde
121, 249-263. (Dialect-morfologie en fonologie: inﬂectie en klanksysteem).

Jaarverslag 2005

OVERIGE PUBLICATIES

·
·

Goeman,Ton & Boudewijn van den Berg (2005) ‘De unieke Morfologische
Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), Deel I. Waarom een atlas.’
Respons. Mededelingen van het Meertens Instituut (7), 10.
Goeman, Ton (2005) ‘Het jaar 2005 kan met recht “Jaar van de Taalatlas”
genoemd worden.’ Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten
19 (2), 4.

LEZINGEN

·
·
·
·
·

Morfologische Umlaut in werkwoorden; Nederlands tussen Duits en
Engels. Universität Leipzig/Philologische Fakultät/Institut für Germanistik,
Leipzig, Duitsland, 26-01-2005.
De structuur van betekenismotieven in het woordveld van Bliksem en
Donder. Symposium Joep Kruijsen, Vakgroep ATD Universiteit Nijmegen,
Ravestein, 01-04-2005.
De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten - MAND- Deel 1.
Nieuwe Dialectatlasprojecten en -producten, Koninklijke Academie van
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, België, 22-04-2005.
MAND, de nieuwe Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten:
het hoe en waarom. Presentatie MAND en SAND, Meertens Instituut,
Amsterdam, 10-05-2005.
Morphosyntactic Microvariation in Gender. (samenwerking MAND &
SAND). Workshop Quantitative Analysis of Variation in Time and Space,
ICLaVE 3, Amsterdam, 24-06-2005.

ORGANISATIE

·

Quantitative Analysis of variation in Time and Space, op ICLaVE 3, workshop georganiseerd door Ton Goeman & Sjef Barbiers, te Amsterdam,
24-06-2005.

STUDENTEN

·
·

Begeleider van Anke Jongkind (Meertens Instituut, VUA - Letteren, Algemene Taalwetenschap). Van 01-12-2004 t/m 31-01-2005. Scriptieonderzoek: Verdwijnen de Landfriese -je werkwoorden?
Begeleider van Emmanuel Nooren (Meertens Instituut, UU - Letteren,
Communicatie-taalkunde).Van 01-04-2005 t/m 01-06-2005. Stageonderzoek: Comparatieven en Superlatieven in de MAND-database.

BESTUUR

·

Sectie Audiovisuele Archievering (AVA)
1999 t/m 01-01-2005.

DIVA,

Bestuur, secretaris, 01-08-
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Ham, M.H. van der
BOEKEN

·

Barbiers, Sjef & Hans Bennis et al. (2005) Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten/Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Amsterdam University
Press, Amsterdam, 95 + 79 p.

STUDENTEN

·
·
·
78

Begeleider van Huib Kranendonk (Universiteit Utrecht, Letteren, MA Linguistics).Van 01-11-2004 t/m 15-02-2005. Stageonderzoek: Syntactische
status van ‘te’ in dialecten van het Nederlands.
Begeleider van Jeltje Driessen (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal- en
Cultuurstudies, hoofdrichting Taalkunde).Van 01-11-2004 t/m 15-02-2005.
Stageonderzoek: Do-support in dialecten van het Nederlands.
Begeleider van Pim Koot (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal- en Cultuurstudies, Specialisatie Taalkunde). Van 01-11-2004 t/m 15-02-2005.
Stageonderzoek: Doorbreking van werkwoordsclusters in dialecten van
het Nederlands.

BESTUUR

·
·

Meertens Instituut, Arbo-commissie, lid, 07-04-2003 t/m 07-04-2007.
Meertens Instituut, Onderdeelcommissie, lid, 07-04-2003 t/m 07-042007.

Hermans, B.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

·

Hermans, B. & M. van Oostendorp (2005) ‘Against the sonority scale:
evidence from Frankish tone.’ In: H. Broekhuis & N. Corver & R. Huybregts ... [et al.] [red.] Organizing grammar. Mouton De Gruyter, Berlin, pp.
427-437.
Hermans, B. (2005) ‘Quantity.’ In: K. Brown [red.] Encyclopedia of Language
and Linguistics. Elsevier, Oxford, pp. 308-316.

LEZINGEN

·
·
·
·

Secondary stress in Brasilian Portuguese. Letteren Faculteit UvT, Tilburg,
09-02-2005.
Het Democratisch gehalte van de Russische politiek. Tilburg, 18-022005.
Wat A-umlaut, I-umlaut en verlies van schwa met elkaar gemeen hebben.
Introductielezing, Meertens Instituut, Amsterdam, 01-06-2005.
Do words end in C or V? a Symposion on Phonology, Radboud University,
Nijmegen, 29-06-2005.

Jaarverslag 2005

·
·

Germanic inﬂection wants to be empty. Sounds of Silence, Tilburg, 2010-2005.
Antisymmetry in phonosyntax.Two types of afﬁxes and their linearization.
Variﬂex, Amsterdam, 20-12-2005.

ORGANISATIE

·

Workshop on Franconian Tone, workshop georganiseerd door M. van
Oostendorp & B. Hermans, Fonetisch Instituut (UVA) te Amsterdam, 0411-2005.

PROMOVENDI

·

Begeleider van A. Dubina (Faculteit Letteren; Radboud Universiteit).

ONDERWIJS

·
·

Theoretische fonologie, Universiteit van Tilburg, Faculteit Communicatie
en Cultuur, BA, 21-09-2005 t/m 12-12-2005.
Morfologie, Universiteit van Tilburg, Faculteit Communicatie en Cultuur,
BA, 22-09-2005 t/m 12-12-2005.

Hinskens, F.L.M.P.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

·

·

Hinskens, F.L.M.P. & P. Auer & P. Kerswill (2005) ‘The study of dialect convergence and divergence: conceptual and methodological considerations.’
In: P. Auer & F. Hinskens & P. Kerswill [red.] Dialect change.The convergence
and divergence of dialects in contemporary societies. Cambridge University
Press, Cambridge UK, pp. 1-48.
Hinskens, F.L.M.P. (2005) ‘Regressieve stemassimilatie en opaciteit in
Limburgse dialecten.’ In: R. van Hout & J. Swanenberg [red.] Geluid waar
spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Vriendenboek voor Joep
Kruijsen. Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, pp. 71-75. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten).
Hinskens, F.L.M.P. & P. Auer (2005) ‘The role of interpersonal accommodation in a theory of language change.’ In: P. Auer & F. Hinskens & P.
Kerswill [red.] Dialect change. The convergence and divergence of dialects
in contemporary societies. Cambridge University Press, Cambridge UK, pp.
335-357.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·

Hinskens, F.L.M.P. & H. den Besten (2005) ‘Diversiﬁcatie van het Nederlands door taalcontact.’ Nederlandse Taalkunde 10 (3/4), 283-309. (The
roots of ethnolects).
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REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

·
·

F.L.M.P. Hinskens & P. Auer & P. Kerswill [red.] (2005) Dialect change. The
convergence and divergence of dialects in contemporary societies. Cambridge
University Press, Cambridge UK, 415 p.
F.L.M.P. Hinskens & C. van Bree & M. van Oostendorp [red.] (2005) Persoon en werk van G.G. Kloeke. 193-296 p. (themanummer TNTL, jrg. 121,
nr. 3).

RECENSIES

·

Hinskens, F.L.M.P. (2005) Recensie van: Jan Stroop (red.), Waar gaat het
Nederlands naartoe? Panorama van een taal (Amsterdam, 2003). In:
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) 121 (3), 299-301.

LEZINGEN

·
80

Subtractive pluralization in Limburg dialects of Dutch? Taalkunde onderzoekszwaartepunt “The architecture of the human language faculty”,
Vrije Universiteit, Amsterdam, 08-12-2005. (Fonologische variatie van
Nederlandse dialecten).

ORGANISATIE

·

Third International Conference on Language Variation in Europe, conferentie georganiseerd door F.L.M.P. Hinskens (hoofdorganisator) & A. Maclean (mede-organisator) & H. Garcia (mede-organisator), te Amsterdam,
23-06-2005 t/m 25-06-2005.

PROMOVENDI

·
·
·
·
·

Begeleider/promotor van M. Jansen (Meertens Instituut).
Begeleider/copromotor van K. Rys (Seminarie Nederlandse Taalkunde,
RU Gent).
Begeleider/promotor van S. Döring (Institut für Germanistik, Universität
Leipzig & Algemene Taalwetenschap, Vrije Universiteit).
Begeleider/promotor van E. van Krieken (Algemene Taalwetenschap,
Radboud Universiteit Nijmegen).
Begeleider/copromotor van J. Audring (Algemene Taalwetenschap, Vrije
Universiteit).

ONDERWIJS

·
·
·

twee colleges in de cursus ‘Taalgebruikstheorie’, VU, Neerlandistiek; Communicatie- & Informatiewetenschap, MA, 15-03-2005 t/m 22-03-2005.
college ‘Klankverandering in historisch perspectief ’ in cursus ‘Taalvariatie’
van W. Haeseryn, Radboud Universiteit Nijmegen, Neerlandistiek, MA,
23-03-2005.
‘Taalvariatie in Nederland. De atlassen van het Meertens Instituut’, VU/UVA,
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·

Neerlandistiek en Taalwetenschap, BA, 01-09-2004 t/m 31-01-2005.
‘Taalvariatie in Nederland. De atlassen van het Meertens Instituut’, UVA en
VU, Neerlandistiek en Taalwetenschap, BA, 01-09-2005 t/m 31-01-2006.

BESTUUR

·
·
·

International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), scientiﬁc committee, lid, vanaf 24-11-1998.
European Workshop Afrikaans Extra Muros (EWAfrEM), wetenschappelijk
comité, lid, vanaf 15-10-1999.
Meertens Instituut, Management Team, lid, 01-10-2002 t/m 31-12-2005.

REDACTIE

·
·
·
·

Lid redactieraad (vanaf 01-06-2004), tijdschrift Zeitschrift für Dialektologie
und Linguistik (ZDL), verschijnt 3 keer per jaar.
Internet: http://www.steiner-verlag.de/ZDL/.
Lid redactieraad (vanaf 01-06-2000), neerlandistiek.nl, elektronisch tijdschrift, verschijnt ongeregeld. Internet: http://www.neerlandistiek.nl/.
Redacteur taalkunde (vanaf 01-12-2003), tijdschrift Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), verschijnt 4 keer per jaar.
Internet: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/.
Lid redactieraad (vanaf 01-11-2002), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt
2 reguliere nummers plus 1 themanummer per jaar.
Internet: http://www.meertens.nl/taalentongval/.

Jansen, M.M.
OVERIGE PUBLICATIES

·

Jansen, M.M. (2005) ‘Jimme kinne krek sò fole eilanders as de bok Spaans.
De taal van de Wadden in vogelvlucht.’ Respons (7), 9. (Taal en identiteit
op de Waddeneilanden).

LEZINGEN

·
·
·
·

Dialect Maintenance and Dialect Loss on the Island of Ameland.Workshop
on Language Attrition, Vrije Universiteit, Amsterdam, 14-01-2005. (Taal
en identiteit op de Waddeneilanden).
Dialect change among Ameland Dutch/Frisian speakers and the ‘island
mentality’. Powerpoint presentatie via link. University of Aberdeen, Aberdeen, Schotland, 09-03-2005. (Taal en identiteit op de Waddeneilanden).
Dialect change among Ameland Dutch/Frisian speakers and the ‘island
mentality’. University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne,
United Kingdom, 10-03-2005.
Dialect change among Ameland dialect speakers and the ‘island mentality’.
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ICLaVE3, Meertens Instituut, Amsterdam, 23-06-2005. (Taal en identiteit op

·
·

de Waddeneilanden).
Dialect change among Ameland dialect speakers and the ‘island mentality’.
Methods in Dialectology XII, Université de Moncton, Moncton, Canada,
02-08-2005.
Dialect Levelling on One of the Frisian Isles. UK Language Variation &
Change 5, University of Aberdeen, Aberdeen, Schotland, 14-09-2005.

STUDENTEN

·

Begeleider van Siebren Ruijg (Universiteit Leiden, Letteren, Nederlandse
Taal- en Letterkunde).Van 30-08-2004 t/m 01-02-2005. Stageonderzoek:
Dialectonderzoek op Hriepskerreke (Grijpskerke, Zld.).

Koeneman, O.
82

LEZINGEN

·

Shape conservation, Holmberg’s generalization and predication. Taalwetenschap, Universiteit Leiden, Leiden, 05-10-2005. (European Dialect
Syntax).

Kruijsen, T.J.W.M.
BOEKEN

·

Kruijsen, T.J.W.M. & M. Ooms & I. Blomme (2005) Woordenboek van de
Brabantse Dialecten, deel III, sectie 2,aﬂevering 2: Familie en seksualiteit.
Gopher, Utrecht, 209 p. 1e dr. (Woordenboek van de Brabantse Dialecten,
nr. III, 2.2).

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

·

Kruijsen, J. (2005) ‘Taartenpom of hoe ver reikt de ﬁjne Fanse keuken?’ In:
V. De Tier & R. Keulen & J. Swaneneberg [red.] Proeven van Dialect. Een
kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten.. Stichting Nederlandse
Dialecten, Groesbeek, pp. 37-54. (Het Dialectenboek, nr. 8).
Kruijsen, T.J.W.M. (2005) ‘Open en gesloten taalgrenzen.’ In: J. Engelsman
& J. Kruijsen & E. Sanders ... [et al.] [red.] Taal als levenswerk. Aspecten van
de Nederlandse taalkunde. Sdu, Den Haag, pp. 76-80. (Woordenboeken van
de Vlaamse, Brabantse en Limburgse Dialecten (WVD, WBD, WLD)).

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

·

J. Kruijsen & J. Engelsman & E. Sanders ... [et al.] [red.] (2005) Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Sdu, Den Haag, 224 p.

RECENSIES

·

Kruijsen, J. (2005) Boekbeoordelingen. Recensie van: Lo van Driel, J.H.van
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Dale, schoolmeester - archivaris - taalkundige (Zutphen, 2003). In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) 121 (1), 91-92.
OVERIGE PUBLICATIES

·
·

Kruijsen, J. (2005) ‘Erkenning of het einde van het stigma.’ Alledaagse
Dingen. Nieuwsblad voor volkscultuur 11 (1), 37-39.
Kruijsen, J. (2005) ‘WBD, een monument met toekomst.’ Brabants 1 (4),
10-12.

LEZINGEN

·

Taartenpom of hoe ver reikt de ﬁjne Franse keuken? Proeven van dialect.
Regionale ingrediënten in de taalkeuken van het Nederlands, Stichting
Nederlandse Dialecten / Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Ede, 12-032005.

Kusters, W.

83

LEZINGEN

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nederlandse Grammatica: Simpel Communicatie of Complexe Cultuur?
Praagse Universiteit, Vakgroep Neerlandistiek, Praag, Tsjechie, 16-032005.
Simpliﬁcatie, complexiteit en standaardisatie. Universiteit Nijmegen,
Nijmegen, 18-04-2005.
Complexiteit in Dar Es Salaam, Lubumbashi, Nairobi en Amsterdam-Oost.
Meertens Instituut, Amsterdam, 04-05-2005. (The roots of ethnolects).
Complexity and simpliﬁcation; from the megalo-global to the micro-local
level. Universiteit Groningen, Groningen, 29-05-2005.
Gender complexities and simpliﬁcation. ACLC, Amsterdam, 10-06-2005.
The future of variation in Dutch verb inﬂection; typology as a tool for
scenario reduction. ICLAVE, Amsterdam, 24-06-2005.
Dutch on the move. ICLaVE, Amsterdam, 25-06-2005. (The roots of ethnolects).
Making complexity simpler: a theoretical evaluation of some unfounded
ideas and unnecessary confusions. Linguistic Association of Finland and
the Department of General Linguistics, Helsinki, 25-08-2005.
Making complexity complexer: a discussion of the complexities of simpliﬁcation in four Quechua varieties. Linguistic Association of Finland and
the Department of General Linguistics, Helsinki, 26-08-2005.
The emergence of ethnolects in the Dutch cities; Between second language acquisition and dialectology. NWAV, New York, Verenigde Staten,
21-10-2005. (The roots of ethnolects).
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ONDERWIJS

·
·

Cursus Inleiding Taalwetenschap, Universiteit Nijmegen, Taalwetenschap,
BA, 01-02-2005 t/m 30-06-2005.
Cursus Morphology, Universiteit Nijmegen, Taalwetenschap, MA, 01-112005 t/m 21-12-2005.

STUDENTEN

·

Begeleider van Femke Voncken (Universiteit Utrecht). Van 01-09-2005
t/m 16-11-2005. Stageonderzoek: Lidwoorden in Amsterdam-Oost.

Lekakou, M.
LEZINGEN

·
84

·

Middles across languages: the parameter of imperfective aspect. University
of Newcastle, Newcastle-upon-Tyne, UK, 05-09-2005. (European Dialect
Syntax).
Voice morphology and (inherent) reﬂexivity. University of York, York, UK,
09-09-2005. (European Dialect Syntax).

MacLean, A.
LEZINGEN

·
·
·

Geographic Variation in Inﬂection. TIN-dag, Algemene Vereniging voor
Taalwetenschappen, Utrecht, 29-01-2005. (Variation in Inﬂection).
Geographic Variation in Inﬂection. NAP-dag, Universiteit van Amsterdam,
Amsterdam, 16-09-2005. (Variation in Inﬂection).
Variation in Inﬂection: Dutch Dialects.Variﬂex Workshop, UVA, Amsterdam,
19-12-2005. (Variation in Inﬂection).

ORGANISATIE

·

Variﬂex Workshop, workshop georganiseerd door A. MacLean & W.B.T.
Blom & F.P. Weerman, UVA te Amsterdam, 19-12-2005 t/m 20-12-2005.

ONDERWIJS

·

Taalvariatie, Meertens Instituut/UVA/VU, variatielinguïstiek, BA, 05-09-2005
t/m 31-01-2006.

Nijboer, H.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·

Nijboer, H. (2005) ‘Fashion and the early modern consumer evolution.
A theoretical exploration and some evidence from seventeenth century
Leeuwarden.’ In: Bruno Blondé & Eugénie Briot & Natacha Coquery ... [et
al.] [red.] Retailers and consumer changes in Early Modern Europe. England,

Jaarverslag 2005

France, Italy and the Low Countries. Presses Universitaires François-Rabelais,
Tours, pp. 21-36.
OVERIGE PUBLICATIES

·

Nijboer, Harm (2005) ‘Deel 15: Ambacht, industrie en diensten.’ In: Bauke
Boersma & _ e.a. [red.] Waar blijft de tijd. 500 jaar Liwwadden. Waanders,
Zwolle, pp. 345-368.

LEZINGEN

·

‘Van moederkoek naar marktonderzoek?’ Vernieuwing vragenlijsten van
het Meertens Instituut. Meertens Instituut, Amsterdam, 10-11-2005.
(Vernieuwing Vragenlijsten).

Oostendorp, M. van
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

·
·

·
·

·
·

·

Oostendorp, M. van (2005) ‘The ﬁrst person singular in dialects of Dutch.’
In: Leah Bateman & Cherlon Ussery [red.] Proceedings of NELS. GLSA,
Amherst, pp. 134-166.
Hermans, B. & M. van Oostendorp (2005) ‘Against the sonority scale:
evidence from Frankish tones.’ In: Hans Broekhuis & Norbert Corver &
Riny Huybregts ... [et al.] [red.] Organizing grammar. Mouton De Gruyter,
Berlin, pp. 427-4237.
Horne, M. & M. van Oostendorp (2005) ‘Boundaries in intonational phonology. Introduction.’ In: M. Horne & M. van Oostendorp [red.] Boundaries
in intonational phonology. Blackwell, London, pp. 107-114.
Oostendorp, M. van (2005) ‘Stoottoon en klinkerverkorting in het
Maastrichts.’ In: R. van Hout & J. Swanenberg [red.] Geluid waar spraak uit
ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Radboud Universiteit Nijmegen,
Nijmegen, pp. 91-95.
Corver, N. & M. van Oostendorp (2005) ‘Low Saxon possessive pronominals: Syntax and phonology.’ In: J. Doetjes & J. van de Weijer [red.] Linguistics
in the Netherlands 2005. John Benjamins, Amsterdam, pp. 73-86.
Oostendorp, M. van & J. van de Weijer (2005) ‘Phonological alphabets
and the structure of the segment.’ In: M. van Oostendorp & J. van de
Weijer [red.] The Internal Organization of Phonological Segments. Mouton
De Gruyter, Berlin, pp. 1-27.
Oostendorp, M. van (2005) ‘I am feeling lucky in de taalwetenschap.’ In: Jaap
Engelsman & Ewoud Sanders & Rob Tempelaars [red.] Taal als levenswerk.
Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Sdu, Den Haag, pp. 101-106.
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WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·
·

Oostendorp, M. van (2005) ‘Expressing Inﬂection Tonally.’ Catalan Journal
of Linguistics 4 (1), 107-127.
Schoemans, M. & M. van de Oostendorp (2005) ‘Stemloze eindfricatieven
in het Twents.’ TABU, 79-90.

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

·
·
·
86

M. Horne & M. van Oostendorp [red.] (2005) Boundaries in Intonational
Phonology. Blackwell, London, 107-290 p. (Studia Linguistica. A Journal of
General Linguistics, jrg. 59, nr. 2/3).
C. van Bree & F. Hinskens & M. van Oostendorp [red.] (2005) Persoon en
werk van G.G. Kloeke. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden,
193-296 p. (themanummer TNTL, jrg. 121, nr. 3).
M. van Oostendorp & J. van de Weijer [red.] (2005) The internal organization of phonological segments. Mouton De Gruyter, Berlin, 1-365 p.

OVERIGE PUBLICATIES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Oostendorp, M. van (2005) ‘Dialect aan de Nederlandse universiteiten.’
Alledaagse dingen. Nieuwsblad voor volkscultuur 11 (1), 22-24.
Oostendorp, M. van (2005) ‘Dialect in de media.’ Alledaagse dingen.
Nieuwsblad voor volkscultuur 11 (1), 32-34.
Oostendorp, M. van (2005) ‘Bruggen slaan in taal.’ Onze Taal 74 (1), 3031.
Oostendorp, M. van (2005) ‘‘Oh oor. O hoor’. Hoe Lucebert muziek
maakte van taal.’ Onze Taal 74 (6), 168-171.
Oostendorp, M. van (2005) ‘De gedroomde eigennaam.’ Onze Taal 74 (6),
176-177.
Oostendorp, M. van (2005) ‘Taal leren met een gehoorprothese.’ Onze
Taal 74 (7/8), 208-209.
Oostendorp, M. van (2005) ‘De laatste resten Turks Grieks.’ Onze Taal 74
(9), 246-247.
Oostendorp, M. van (2005) ‘Een boterham met sokken. Spinozaprijswinnaar Peter Hagoort over taal in de hersenen.’ Onze Taal 74 (11), 318320.
Oostendorp, M. van (2005) ‘Negeer het Groene Boekje.’ De Standaard
(14 oktober), 17.
Oostendorp, M. van (2005) ‘Laat het Groene Boekje maar liggen.’ Reformatorisch Dagblad (28 oktober), 23.

LEZINGEN

·

Inﬂectional tones and morpheme expression in Limburg Dutch. Second
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Old-World Conference in Phonology, CASTL, Tromsø, Noorwegen, 2101-2005.
Possessive pronouns in Dutch dialects: phonology or syntax? TIN-dag,
Universiteit Utrecht, Utrecht, 29-01-2005.
Feature economy in dialects of Dutch. TIN-dag, Utrecht, 29-01-2005.
Kenmerkeconomie en de FAND. Taal en Tongvalsymposium Nieuwe Dialectatlassen, KANTL, Gent, België, 22-04-2005.
Quasi-opacity and headed spans in Silly and Megisti Greek. Manchester
Phonology Meeting, University of Manchester, Manchester, GB, 22-052005.
Taalwetenschap en taalnorm. Afsluitingsbijeenkomst Opleiding Nederlands, Vakgroep Nederlands, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam,
02-06-2005.
On Constraint Conjunction. Leiden Phonology Reading Group, Universiteit Leiden, Leiden, 22-06-2005.
National identity and International Language. France, Belgium and the
Netherlands. ICLaVE, Meertens Instituut, Amsterdam, 23-06-2005.
In defence of loi de position. Phonological Variation: The Case of French,
CASTL, Tromsø, Noorwegen, 27-08-2005.
Derived Environment Effects and Consistency of Exponence. Freedom
of Analysis?, CASTL, Tromsø, Noorwegen, 22-09-2005.
Harmonic domains in Asia Minor Greek. Universität Konstanz, Konstanz,
Duitsland, 05-10-2005.
Germanic inﬂection wants to be empty. Sounds of Silence, Universiteit
van Tilburg, Tilburg, 20-10-2005.
Deﬂection in Dutch dialects. University College London, London, 07-112005.
Greek vowel harmony is no vowel harmony. First International Workshop
on Greek Phonology, Panepistimio Aigaiou (Universiteit van de Aegeïsche
Zee), Rhodos-Stad, Griekenland, 08-11-2005.
Geschiedenis van de Esperanto-beweging. Studium Generale Lunchlezingen, Utrecht, 12-11-2005.
Taalverandering is niet altijd taalverloedering. Onze Taalcongres: Taalverandering en taalverloedering, Utrecht, 12-11-2005.
Towards a representational view of derived environment effects. Universiteit Utrecht, Utrecht, 24-11-2005.
De Nederlandse arbeidersbeweging en het Esperanto. Zondagmiddaglezingen, Vakbondsmuseum, Amsterdam, 27-11-2005.

Variatielinguïstiek

87

·

Derived Environments and Coloured Containment.
07-12-2005.

UCL,

London, GB,

PROJECTAANVRAGEN

·

Cornips, L. i.s.m. M. van Oostendorp (Meertens Instituut), I.L. Stengs
(Meertens Instituut), J. Leerssen (Huizinga Instituut): ‘De inzet van dialect
in de constructie van lokale identiteit.’ (2006-2009; 3 postdocs), ingediend
bij: NWO, programmatisch onderzoek geesteswetenschappen. Niet toegekend.

ORGANISATIE

·
·
88

·

Crazy rules and lexical exceptions, workshop georganiseerd door M. van
Oostendorp & M.R. Lloret, te Amsterdam, 23-06-2005.
Synchrony and diachrony in phonology, workshop georganiseerd door M.
van Oostendorp & R. Bermudez-Otero & A. Kraehenmann, te Geneve,
30-03-2005.
Workshop on Franconian Tone, workshop georganiseerd door M. van
Oostendorp & B. Hermans, Fonetisch Instituut (UVA) te Amsterdam, 0411-2005.

PROMOVENDI

·
·
·
·
·
·

Begeleider van M.M. Jansen (Meertens Instituut).
Begeleider/copromotor van W. Jansen (UVA).
Begeleider/copromotor van D. Graf (Universiteit Leiden).
Begeleider/copromotor van Marcus Sikosek (Universiteit Utrecht).
Begeleider van D. Glowacka (University College London).
Begeleider van Kathy Rhys (Nederlandse Taalkunde, Gent).

ONDERWIJS

·
·
·
·
·
·
·

The Theory of Faithfulness, Universitat de Barcelona, Post-doc PhD, 1501-2005 t/m 16-12-2005.
Populariseren voor taalkunde-aio’s, Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap, Post-doc PhD, 15-02-2005 t/m 15-04-2005.
Origins of markedness, Universiteit Leiden, BA, 15-02-2005 t/m 15-072005.
Microvariation and generative grammar, Universiteit Leiden, ULCL, 15-022005 t/m 15-07-2005.
The Theory of Faithfulness, Universität Leipzig, Post-doc PhD, 11-05-2005
t/m 15-05-2005.
Faithfulness relations in phonology, LOT Zomerschool, Post-doc PhD,
13-06-2005 t/m 17-06-2005.
Microvariation and generative grammar, University of Wroclaw (EGG),
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·
·
·
·

Post-doc PhD, 25-07-2005 t/m 30-07-2005.
Input - output relations in phonology, University of Wroclaw (EGG), Postdoc PhD, 25-07-2005 t/m 05-08-2005.
Geschiedenis van de taalkunde, Universiteit Leiden, Taalwetenschap, BA,
15-09-2005 t/m 31-12-2005.
Fonologie II, Universiteit Leiden, Taalwetenschap, BA, 15-09-2005 t/m
31-12-2005.
Containment and Correspondence, University of the Aegean, Rhodes,
Post-doc overig, 09-11-2005 t/m 11-11-2005.

BESTUUR

·
·
·
·
·
·
·

Generative Linguistics in the Old World, lid, vanaf 05-01-1999.
Meertens Instituut, Websitecommissie, voorzitter, vanaf 01-01-2000.
Old-World Conferences in Phonology, lid, 01-01-2003 t/m 31-122005.
Manchester Phonology Meeting, scientiﬁc steering committee, lid, vanaf
01-01-2004.
Phonology and Phonetics in Iberia, scientiﬁc committee, lid, vanaf 01-012004.
NWO, VIDI-commissie, lid, 01-01-2004 t/m 31-12-2006.
Meertens Instituut, Commissie Strategie en Beleid, voorzitter/lid, 01-012005 t/m 31-12-2006.

REDACTIE

·
·
·
·
·
·
·

Editorial board (vanaf 01-03-2000), tijdschrift Language Problems and
Language Planning, verschijnt drie keer per jaar.
Redacteur (vanaf 04-2000), Neerlandistiek.nl, elektronisch tijdschrift, verschijnt onregelmatig.
Redacteur (vanaf 2001), Meertens Bulletin (intranet), elektronisch tijdschrift,
verschijnt maandelijks/tweemaandelijks.
Redacteur (vanaf 06-06-2002), Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de
neerlandistiek, elektronisch tijdschrift, verschijnt drie keer per maand.
Internet: http://www.neder-l.nl/.
Redacteur (vanaf 01-04-2002), Taalpost, elektronisch tijdschrift, verschijnt
3 keer per week.
Internet: http://www.taalpost.nl/.
Lid redactieraad (vanaf 01-01-1999), Digitale Bibliotheek der Nederlandse
Letteren, elektronisch tijdschrift, verschijnt nvt.
Lid redactieraad (01-09-2005 t/m 01-09-2010) tijdschrift Phonology,
verschijnt vier maal per jaar.
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Postma, G.J.
LEZINGEN

·
·
·
·
90

·
·
·
·
·
·
·

The object pronoun ze in Dutch. Distribution and binding properties.
Meeting of the Netherlands Linguistics Society, Universiteit van Utrecht,
Utrecht, 29-01-2005.
Tegengestelde bewegingen in taal. Voordracht voor de Wetenschapscommissie van het Meertensinstituut, Meertens Instituut, Amsterdam,
10-03-2005.
Causative complementizers, D-to-C and I-to-C. Teun Hoekstra Symposium, June 5th 2005, Leiden University (with Johan Rooryck). Teun
Hoekstra Symposium, Universiteit van Leiden, Leiden, 05-06-2005.
Toward a Syntactic Theory of Number Neutralisation – the Dutch
pronouns je ‘you’, ze ‘them’. Comparative Germanic Syntax Workshop,
University of Tilburg, Tilburg, 09-06-2005.
The rise of the reﬂexive pronoun ‘zich’ in a Netherlands’ border dialect
in the 15th century. ICLAVE, 22 -25 June 2005, Amsterdam, 24-06-2005.
Loss of asymmetric V2 in the history of English and the structure of the
pronominal paradigm. International Conference on Historical Linguistic,
University of Wisconsin, Madison, USA, 02-08-2005.
Naamkunde op de fonologie-syntaxis interface. Thee-lezing, Meertens
Instituut Amsterdam, Amsterdam, 13-09-2005.
Grammaticalization as a unitary process: the case of the reinforced negation. Workshop on Grammaticalization, Amsterdam, 10-11-2005.
Antisymmetry in Phonosyntax - Two types of afﬁxes and their linearization,
19-20 Dec 2005 Amsterdam. Variﬂex Conference, Amsterdam, 20-122005.
Anthropological Taboo, Grammatical Mismatches and Variational Linguistics, 22 -25 June 2005, Amsterdam. ICLAVE, Meertens Instituut Amsterdam,
Amsterdam, 23-06-2005.
On the Syntax of High Degree, June 5th 2005, Leiden University. Teun
Hoekstra Symposium, Universiteit van Leiden, Leiden, 05-06-2005.

ORGANISATIE

·
·

Teun Hoekstra Symposium, symposium georganiseerd door G.J. Postma
& J. Doetjes, te Leiden, 05-06-2005.
Workshop on the Grammacalization of Heads in the Verbal Domain,
workshop georganiseerd door G.J. Postma & S. Barbiers & L. Cornips &
W. Kusters, te Amsterdam, 10-11-2005.
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PROMOVENDI

·

Begeleider van M. Verhagen (Radboud Universiteit Nijmegen).

BESTUUR

·

Meertens Instituut, Commissie Strategie en Beleid, lid, vanaf 01-032005.

Spruit, M.R.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

·

Spruit, M.R. (2005) ‘Classifying Dutch dialects using a syntactic measure.
The perceptual Daan and Blok dialect map revisited.’ Linguistics in the
Netherlands 22, 179-190,
Internet: http://marco.info/pro/pub/mrs2005lin.pdf.
(Determinants of Dialectal Variation).

LEZINGEN

·
·

·

Measuring syntactic variation in Dutch dialects. TIN-dag 2005: Taalkunde
In Nederland, Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, Utrecht, 29-012005. (Determinants of Dialectal Variation).
Aggregating Syntactic Variation: The Forest behind the Trees. ICLaVE3:
International Conference on Language Variation in Europe, Universiteit
van Amsterdam, Amsterdam, 25-06-2005. (Determinants of Dialectal Variation).
Measuring syntactic variation in Dutch dialects. Methods XII:Twelfth International Conference on Methods in Dialectology, University of Moncton,
Moncton, Canada, 05-08-2005. (Determinants of Dialectal Variation).

Zeldenrust, D.
WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL
· Zeldenrust, D. (2005) ‘DIMITO: Digitization of rural microtoponyms at the

Meertens Instituut.’ In: P. Doorn [et al.] [red.] Humanities, Computers and
Cultural Heritage. Edita-KNAW, Amsterdam, pp. 301-307.
LEZINGEN

·

GIS and rural microtoponyms at the Meertens Instituut. XVI international
conference of the Association for History and Computing, NIWI-KNAW,
Amsterdam, 14-09-2005.

BESTUUR

·

Werkgroep Visuele Cultuur, lid, vanaf 01-01-2002.
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Gezamenlijk project Etnologie en Variatielinguïstiek
Dialectrenaissance (2000-2005)
Aan de hand van hedendaagse cultuuruitingen, zoals populaire muziek,
cabaret, eredienst, etc, wordt onderzocht welke veranderingen de
dialecten in Nederland ondergaan in het kader van de zogenoemde
dialectrenaissance (sociolinguïstisch aspect). Tot de documentatie van
dit onderzoek behoort onder meer een groeiende collectie dialect-cd’s
(momenteel circa 330).
Medewerkers: E. van der Grijn-Santen (coördinator dialectcd’s), L.P.
Grijp (coördinator/uitvoerder), M.M. Jansen (OIO), M. van Oostendorp
(coördinator/uitvoerder).
92
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Algemene Zaken (az)

De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals automatisering,
audio-digitalisering, personeelszaken, ﬁnanciën, facilitaire dienst, data-invoer,
DTP, receptie en secretariaat en in- en externe communicatie zijn ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Ook de documentatie, bibliotheek
en archieven op het Meertens Instituut vallen, vanwege hun functie ter ondersteuning van het onderzoek, onder Algemene Zaken. De vele projecten
die lopen op deze afdeling worden in dit jaarverslag uitgesplitst naar vier
categorieën: documentatieprojecten, bibliotheekprojecten, audioprojecten
en automatiseringsprojecten.
Personeel
Op 1 februari nam Ria Warmerdam afscheid van haar collega’s bij de bibliotheek. Op 20 februari kwam er versterking in de persoon van Tanja Kraft
van Ermel en van 1 juli tot 1 december werkte Conny Versteegen eveneens
als tijdelijke kracht bij de bibliotheek.
In verband met de ophefﬁng van het NIWI zijn per 1 juli Jan van Bruggen
en Loes Grundmann (Financiën) in dienst gekomen van het Meertens Instituut, evenals Fred Sterkenburg en Roel Huttenga (facilitair beheer). Op 23
maart heeft Hetty Garcia op eigen verzoek haar functie als coördinator van
de receptie neergelegd. Fred Sterkenburg heeft deze taak op zich genomen.
Op 22 mei is de omvang van de functie van Ineke Meijer (DTP) ten gevolge
van een reorganisatie teruggebracht van 1.0 tot 0.3 fte.
Ook bij de afdeling Communicatie waren enkele personele wisselingen.
Geke van de Kamp heeft 1 april afscheid genomen van het instituut. Per 15
september heeft Wendy Willé haar intrede op het instituut gedaan. Astrid
Verburg is na vier maanden zwangerschapsverlof ook weer per september
aan het werk gegaan. Het contract van Robert Spanings bij het archief liep
af op 1 oktober.
Communicatie
Begin januari is de nieuwe instituutsbrochure gepresenteerd in een Nederlandstalige en een Engelstalige versie.

Nederlandse Etnologie
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Op 10 februari legden de Friese Statenleden, in verband met hun rol ten
aanzien van het zusterinstituut de Fryske Akademie, een werkbezoek aan het
instituut af. Op 25 februari is er een college georganiseerd voor studenten
van de faculteiten taalkunde van de universiteiten Nijmegen, de UVA en van
Tilburg, met diverse lezingen. Op 9 mei werd het instituut bezocht door een
aantal leden van de KNAW.
Op 12 maart was het instituut vertegenwoordigd op de Dialectendag, die
dit maal gehouden werd in Ede. Deelname aan de WetenWeek is ondanks
inspanningen helaas niet van de grond gekomen. Respons, het tijdschrift voor
informanten en andere belangstellenden van het werk van het Meertens
Instituut, is dit jaar weer verschenen.
Het jaarlijkse uitstapje voor het personeel vond plaats op 15 december
en was dit jaar op uitnodiging van prof.dr. J. Vaessen naar het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem.

Het Meertens Instituut op excursie in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem
stuit op een verzameling kabouters.
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Documentatie en archieven
De documentatie van gegevens over taalvariatie en cultuur van het dagelijks
leven in Nederland behoort, in relatie tot het onderzoek, tot de centrale taken
van het Meertens Instituut. Het instituut beheert momenteel circa duizend
collecties en archieven op het terrein van Variatielinguïstiek en Nederlandse
Etnologie, onder leiding van Koos Schell. Doorlopend worden archieven en
collecties aangeworven het behoeve van het onderzoek. In eerste instantie
bestonden deze uit papieren documenten (circa vierhonderd strekkende
meter), maar steeds vaker worden de gegevens in digitale bestanden opgeslagen, die toegankelijk worden gesteld via de website.
Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van acquirering, beheer en
behoud van de archieven en collecties is dat de documentatie in dienst staat
van het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan ook de potentiële waarde
van collecties voor toekomstig onderzoek reden zijn voor documentatie.
Het Meertens Instituut voert een actief conserveringsbeleid gericht op
digitalisering van het reeds aanwezige materiaal. Het instituut ontvangt van
de KNAW en diverse andere instanties regelmatig subsidie voor de digitalisering en ontsluiting van geluidsopnamen en enquêtemateriaal. Ook worden
nieuwe collecties aangelegd van audiovisueel onderzoeksmateriaal, zoals
(muziek)dialect cd’s ten behoeve van het onderzoek naar de ‘dialectrenaissance’ en foto’s in het kader van het project ‘Migratie en materiele cultuur, de
interieurs van Turkse migranten en hun nakomelingen in Nederland’.
De werkzaamheden aan het archiefproject, dat wordt geﬁnancierd uit
een KNAW-investering en dat tot doel heeft een digitaal archievenoverzicht
voorzien van metadata toegankelijk te maken voor onderzoekers, is afgerond.
Het betreft hier kleinere en grotere collecties, werkdossiers, handschriften
en archieven van afgesloten projecten.

Informatieverstrekking
De documentaire informatieverstrekking is hoofdzakelijk gebaseerd op de
collecties van Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek op het Meertens
Instituut. De persoonlijke expertise van de Meertens-documentalisten speelt
daarbij een belangrijke rol.Vragen over familienamen en voornamen - veelal
per e-mail naar aanleiding van de Nederlandse Familienamen Databank en
de Nederlandse Voornamen Databank op de Meertens-website - worden
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beantwoord door de naamkundige staf. De dienstverlening is primair gericht
op wetenschappers maar kan ook ondersteuning bieden aan journalisten,
radio- en tv-makers, amateuronderzoekers en andere geïnteresseerden. De
binnengekomen verzoeken en de daarvoor gevonden informatie worden
opgenomen in een registratiesysteem dat een hulpmiddel vormt voor toekomstige informatieverstrekking.
Resultaten in 2005: er zijn 230 verzoeken om inlichtingen (schriftelijk en
telefonisch) binnengekomen. 45 verzoeken werden schriftelijk afgehandeld.
De verdeling is globaal als volgt etnologie: 165 (lied: 70), naamkunde: 39,
taalvariatie: 1.
De studiezaal werd bezocht door 60 personen, waarvan 2 bezoekers
de ‘Volkstelling 1947’ raadpleegden.
In 2005 zijn 268 verzoeken beantwoord die via NedFamData zijn binnengekomen.
Medewerkers: B.L. van den Berg (uitvoerder), L.S.G.B. Brouwer (uitvoerder), E. Doelman (uitvoerder), D. Gerritzen (uitvoerder), H.B.A. Rave
(uitvoerder), J.J. Schell (coördinator), M.L.C. van Zuijlen (uitvoerder).

Documentatieprojecten
Bedevaartplaatsen in Nederland on Line (BiN-on Line/BoL) (1995-2005)
Onderhoud en uitbouw van de elektronische databank van het project
Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) en bewerking van deze databank
voor plaatsing op het internet.
Internet: http://www.meertens.knaw.nl/bol/.
Resultaten in 2005: aanvullende lemma’s uit BiN dl. 4 zijn toegevoegd aan
de website; aanvullen en opdating van teksten; controle van en aanvulling
fotomateriaal.
Medewerkers: P.J. Margry (projectleider/uitvoerder), C.M. van der Peet
(software-ontwikkelaar), J.J. Schell (documentatieve ondersteuning/database-ontwikkeling).
Databank materiële cultuur (Boedelbank) (1987-2005)
De databank materiële cultuur van het Meertens Instituut bevat meer dan
5000 boedelbeschrijvingen uit twaalf verschillende Nederlandse dorpen
en stadjes (Doesburg, Geldermalsen, Lichtenvoorde/Groenlo, Maasland,
Maassluis, Medemblik, Oirschot, Rosmalen,Twisk, Weesp en Weesperkar-
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spel). De boedelinventarissen dateren uit de zeventiende, achttiende en
negentiende eeuw. Circa 3000 beschrijvingen zijn integraal opgenomen in
de digitale databank. De overige 2000 inventarissen worden in fotokopie
of microﬁlm in het boedelarchief bewaard.
Medewerkers: H.C. Dibbits (projectleider), E. Doelman (uitvoerder), H.
Nijboer (stagiair), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).
Databank van etnologische en dialectvragenlijstgegevens (1996-2005)
In deze elektronische databank worden de antwoorden op de dialectologische en volkskundige vragenlijsten opgenomen. De vragen vormen
een aparte databank. Prioriteit bij de invoer wordt gegeven aan de
nieuwe lijsten die jaarlijks uitgaan, en aan oudere lijsten die voor lopend
onderzoek nodig zijn.
Resultaten in 2005: gegevens van de vragenlijsten Vk 73 en D 77 zijn
ingevoerd.
Medewerkers: R. van den Bosch (uitvoerder), C.G. Pinna-Holterman
(uitvoerder), J.J. Schell (coördinator), C.H.M. Vanthoor (uitvoerder).
Etnologisch beeldarchief (1995-2005)
De ontsluiting en conservering van de (historische) etnologische fotocollectie (circa 3900 foto’s), graﬁek, ﬁlm- en videomateriaal van het
Meertens Instituut.
Resultaten in 2005: er zijn dit jaar geen gegevens toegevoegd aan de
database.
Medewerkers: J.J. Schell.
Grondkaart dialect- en etnologiecartograﬁe (2000-2005)
Productie en onderhoud van een uitbreidbare basiskaart met Kloekecodes.
Resultaten in 2005: onderhoud, in het bijzonder aan het kaarttekenprogramma van Wattel: toevoeging grijswaarden voor IJsselmeerpolders.
Medewerkers: A.C.M. Goeman (projectleider), B.L. van den Berg (uitvoerder).
GTR-project

Databank Dialectdata, gebaseerd op geluidsopnamen
(2000-2005)
Onderhoud en verrijking van de database van fonetische transcripties
uit het veldwerkproject ‘Fonologie en Morfologie van de Nederlandse
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Dialecten op basis van veldwerk’ (1983-1990). Het betreft gedetailleerde
fonetische transcripten van steeds 1876 items uit 364 plaatsen in Nederland (366 opnames), 58 Friese, 179 Vlaamse plaatsen en 10 plaatsen in
Noord-Frankrijk. De databank van het GTR(Goeman, Taeldeman en van
Reenen) -project vormt de basis voor de Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten (MAND) en de Fonologische Atlas van Nederlandse
Dialecten (FAND, Gent).
Project in samenwerking met: VU, Fryske Akademy, RUG, Katholieke Universiteit Leuven, Rijksuniversiteit Gent.
Resultaten in 2005: uitwisseling met J.P. Kunst met betrekking tot nieuwe
(deels aanvullende) webversie van de databank.
Medewerkers: A.C.M. Goeman (projectleider), B.L. van den Berg (uitvoerder), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), P.Th. van Reenen (VU).
98

Internationale Volkskundliche Bibliographie (IVB) (2000-2005)
Nederlandse bijdrage van relevante volkskundige boek- en artikeltitels aan de
jaarlijkse uitgave van de Internationale Volkskundliche Bibliographie (IVB).
Medewerkers: M.L.C. van Zuijlen.
Knipselarchief (2000-2005)
De opbouw van een verzameling kranten- en tijdschriftknipsels op het
gebied van de Nederlandse Etnologie, op basis van een wisselend corpus
van regionale dagbladen. De verzameling is in eerste instantie gericht
op lopende projecten, daarnaast is zij bedoeld om nieuwe trends te
signaleren.
Resultaten in 2005: circa 800 nieuwe knipsels.
Medewerkers: T. Tegelaers (uitvoerder), M. Twisk (uitvoerder), M.L.C. van
Zuijlen (coördinator/uitvoerder).
Multi Media Dialect Database (2003-2006)
Dit project beoogt unieke, reeds gedigitaliseerde dialectopnamen met
bijbehorende transcripten onder te brengen in een multimedia database,
met als doel de dialectdata te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen de doelstelling van het project zijn verschillende onderdelen
te onderscheiden: 1) het digitaliseren van schriftelijke transcripten van
dialectopnamen (assistenten + NIWI); 2) het automatisch omzetten van
de transcripten in een foneemrepresentatie die geschikt is als input voor
automatische spraakherkenning (Meertens Instituut en CLST); 3) het
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ophakken van het spraaksignaal in fragmenten van 5 seconden (CLST);
4) een standaard voorbewerking van het audiosignaal (CLST); 5) het oplijnen op woordniveau van transcript met audiosignaal met behulp van
automatische spraakherkenning (CLST). Project in samenwerking met:
NIWI (KNAW), Center for Language and Speech Technology (CLST), KUN,
Nijmegen (voorheen NISTT).
Resultaten in 2005: CLST heeft de regelgebaseerde grafeem-foneemomzetter FonPars aangepast voor de transcripties van dialectspraak. Omzettingen die met de voor het standaard Nederlands ontwikkelde FonPars
fout gingen zijn pragmatisch aangepast zodat correcte(re) fonemische
transcripties verkregen werden. Transcripten die de grafeem-foneemomzettingen hebben doorlopen zijn met de bijbehorende (bewerkte)
opnamen handmatig gechunkt. De laatste stap in het proces is de oplijning
op woordniveau van transcript met opname met behulp van automatische
spraakherkenning. Het project is bijna afgerond.
Medewerkers: W. Jongenburger (projectleider), M. van Oostendorp
(adviseur).
Nederlandse Familienamen Databank (NedFamData) (2000-2005)
De Nederlandse Familienamen Databank verschaft informatie over de
familienamen in Nederland met betrekking tot hun ontstaansgeschiedenis, taalkundige kenmerken en landelijke verspreiding. Op basis daarvan
zijn naamsverklaringen geformuleerd. De onderlinge samenhang van
varianten en naamtypen wordt met behulp van tekstschakels (‘links’) tot
uitdrukking gebracht.
Internet: http://www.meertens.nl/NFD/nfd.html.
Resultaten in 2005: toename: 10.047 records/namen; totaal aantal records/namen eind 2005: 65.602. Onbepaald aantal records aangevuld
en geredigeerd. Duizenden namen in variantenclusters gekoppeld met
zie- en vergelijk-verwijzingen.
Medewerkers: L.S.G.B. Brouwer.
Nederlandse Liederenbank: actualisering en uitbreiding (1990-2005)
De Nederlandse Liederenbank bevat metadata (beginregel, refrein, wijsaanduiding etc.) van meer dan 125.000 Nederlandse liederen, vanaf de
Middeleeuwen tot in beginsel het heden.Van een aantal liederen zijn ook
de volledige teksten en/of de muziek opgenomen. De database is sedert
1990 veel geraadpleegd door wetenschappers en publiek en zal ook in
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de toekomst beschikbaar blijven als onderzoeksinstrument. De invoer
van de gegevens is voornamelijk geschied, en geschiedt nog steeds, via
tijdelijke, meest extern geﬁnancierde projecten (zoals Repertorium van
het Nederlandse Lied tot 1600, Digitalisering Nederlands Volksliedarchief,
Straatliederen van het Geheugen van Nederland, de Zuid-Nederlandse
Liederenbank van de 17e eeuw en de samenwerking met de DBNL).Voor
de nabije toekomst zijn nieuwe invoerprojecten in voorbereiding. Los van
nieuwe invoer vergt de database echter onderhoud: ten eerste doordat
onvolkomenheden aan het licht komen, bijvoorbeeld dankzij reacties van
gebruikers, ten tweede doordat de verbetering van software nieuwe
mogelijkheden biedt, ten derde doordat door nieuw onderzoek nieuwe
identiﬁcaties en interpretaties van reeds ingevoerd materiaal beschikbaar
komen. Een belangrijk punt van aandacht is de nadere integratie van de
subsystemen, die in de genoemde projecten tot stand zijn gekomen.
Liedteksten en melodieën uit alle tijden en repertoires moeten onderling gelinkt zijn. Om de bank te optimaliseren en up-to-date te houden
moeten dus voortdurend aanpassingen, verbeteringen en aanvullingen
worden aangebracht. Project in samenwerking met: Universiteit Antwerpen, Digitale Bibliotheek Nederland, Koninklijke Bibliotheek.
Nederlandse volksnamen van planten (2000-2005)
Database van de volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied,
sinds plusminus 1900. De database is vervaardigd op basis van enquête- en
monograﬁsch materiaal. Met een afzonderlijke publicatie over de inhoud,
vorm en mogelijkheden van deze database.
Resultaten in 2005: complementering PLAND database.
Medewerkers: H.T.J.M. Brok (projectleider/uitvoerder).
De Nederlandse Volksverhalenbank (1994-2005)
Een elektronische database met Nederlandse Volksverhalen waarin de
reeds verzamelde volksverhalen in het Meertens-archief worden ontsloten, en waarin nieuwe volksverhalen worden opgeslagen en gedocumenteerd. De bank is opgezet als onderzoeksinstrument op het gebied
van de Nederlandse Etnologie en letterkunde, en wordt voortdurend
uitgebreid. Sinds de aanvang van de Nederlandse Volksverhalenbank in
oktober 1994 zijn er jaarlijks tussen de 1000 en 2000 verhalen toegevoegd. Na de millenniumwisseling is de invoer geïntensiveerd, waarvoor
stagiaires en extra invoerkrachten zijn aangetrokken. De Nederlandse
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Volksverhalenbank bevat inmiddels meer dan 30.000 verhalen. Internet:
http://www.verhalenbank.nl. Deelproject van ‘De Nederlandse Volksverhalenbank’.
Resultaten in 2005: de webversie van de Nederlandse Volksverhalenbank
is in 2005 verder bijgewerkt. Door een gebrek aan invoerkrachten beslaat het totaal aan verhalen nog steeds ruim 32.000 volksverhalen. De
belangrijkste publicatie binnen dit project was de uitgave van de volksverhalen uit de collectie Boekenoogen (ca. 1900) in samenwerking met
Cor Hendriks onder de titel:Vertelcultuur in Nederland.Verder verscheen
in het kader van dit project een Duits artikel voor het Enzyklopädie des
Märchens over het anecdotische sprookje van het Schot van de Kansel.
Tevens heeft de Volksverhalenbank weer de nodige publiciteit getrokken
met interviews over moppen, sprookjes, sagen en Broodje Aap-verhalen
- in het laatste geval vooral over de poema op de Veluwe (radio, krant,
tijdschrift, internet). Bijzondere samenwerking was er met het NCRV-televisieprogramma Willem Wever, dat 12 sagen verﬁlmde en uitzond uit 12
provincies: op de website van Willem Wever heeft Theo Meder telkens
commentaar geleverd op de sagen.
Medewerkers: E. van der Grijn-Santen (beheerder Volksverhalenbank),
Th. Meder (coördinator).
Nederlandse Voornamen Databank (2000-2005)
De Nederlandse Voornamen Databank is het databestand behorend bij
het boek ‘Prisma Voornamen’. Het bestand bevat ruim 20.000 voornamen
met naamsverklaring.
Internet: http://www.meertens.nl/voornamen/VNB/.
Medewerkers: D. Gerritzen.
Onomastische Literatuur Service (OLS) (1989-2005)
Gedetailleerd ontsloten bibliograﬁsch databestand, uitgebreid met diverse
zoekmogelijkheden, gebaseerd op het voormalige kaartsysteem. Het bestand bevat vooral toponymische informatie; meer dan 55.000 records.
Resultaten in 2005: 550 records toegevoegd.
Medewerkers: L.S.G.B. Brouwer.
(2004-2005)
Samenbrengen van de plantnamenbestanden van H. Brok en J. Kruijsen,
diverse rapportages t.b.v. controleren, integreren tot een doorzoek-

PLAND
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bare webversie, maken van materiaalbasissen en produceren van
kaarten(gebruikmakend van de kaartmodule van de SAND).
Resultaten in 2005: voltooid, presentatie van de PLAND-website zal
begin 2006 plaatsvinden. Hoogwaardige kaartjes geproduceerd t.b.v.
afscheidsboek H. Brok.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).
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Project Meertens Archieven en Collecties (2003-2005)
De sterke toename van het aantal door het Meertens Instituut beheerde
archieven en collecties heeft geen gelijke tred gehouden met een doelmatig archiefbeheer. Daarom is door P.J. Margry in 2002 een investeringsaanvraag ingediend met het doel het materiaal door middel van een
digitaal archievenoverzicht voor de eigen onderzoekers en het publiek
nader toegankelijk te maken. Gedurende de looptijd van het project zijn
professionele archivarissen bij het project ingeschakeld.
Resultaten in 2005: 250 van de 302 archieven en collecties zijn voor het
archievenoverzicht beschreven. De inhoudelijke inventarisatie van het
omvangrijke organisatiearchief van het Meertens Insituut zelf is voltooid.
Een webversie van het archievenoverzicht is nu online. De inventaris van
het organisatiearchief zal in 2006 in boekvorm verschijnen.
Medewerkers: P.J. Margry (projectleider), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar),
J.J. Schell (coördinator), R. Spanings (archivaris).
Volkskundige Trefwoorden Databank (VTB) (1984-2005)
De Volkskundige Trefwoordenbank, de voortzetting van de Volkskundige
Trefwoordencatalogus (VTC), is een systematische elektronische databank
op etnologische thema’s en onderwerpen. De databank is gebaseerd op
inhoudelijke ontsluiting van Nederlandse en buitenlandse literatuur en
tijdschriften.
Resultaten in 2005: 1562 records zijn toegevoegd.
Medewerkers: J.J. Schell (coördinator), M.L.C. van Zuijlen (uitvoerder).

Acquisitie
Al meer dan een halve eeuw verwerft het Meertens Instituut archieven
en collecties, en worden er eigen onderzoeksarchieven en databestanden
gegenereerd. Dit unieke materiaal op het terrein van Nederlandse Etnolo-
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gie en Variatielinguïstiek behoort tot het nationale erfgoed van Nederland.
Vooral sinds de jaren zestig van de 20e eeuw is de collectie sterk uitgebreid.
Momenteel bezit het Instituut plusminus 1000 archieven. Het archiefdepot
en de bibliotheek van het Meertens Instituut hebben in 2005 de volgende
schenkingen mogen ontvangen:
1. dankzij inspanningen van Joep Kruijsen: het archief van de Europese Taalatlas (ALE), de archieven van Van Ginneken, Baader en Tummers vanwege
de verhuizing van de Universiteit van Nijmegen;
2. verder verworven via W.J. Boon: aanteken- en huishoudboekjes van Tante
Lien (L. Drent-de Boer 1930-1970);
3. via J.E. Reparon: kasboeken van het timmermansbedrijf Reparon uit
Oudewater 1840 - 1950;
4. via H. Roos: 150 audio-cd’s en dvd’s inzake Pim Fortuyn;
5. via L.M. Vader: collectie liedbladen;
6. via J.C. Prast-Ragetli: een collectie liedbladen van haar grootvader;
7. via J. Borst: uitgewerkte interviews met zijn vader.
Schenkingen van min of meer losse archivalia of boeken zijn in dit overzicht
niet opgenomen.
In 2005 zijn de vragenlijsten van het Meertens Instituut verstuurd naar het
netwerk van zo’n 770 informanten in Nederland en Nederlandstalig België.
De vragen en antwoorden van de vragenlijsten worden bewaard en digitaal
ingevoerd en opgeslagen. De contacten met de informanten worden verzorgd
door Hetty Garcia, die tevens het informantenbestand beheert.

Bibliotheek
De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo’n 50.000 banden en 800
lopende tijdschriften. Regelmatig ontvangt het instituut schenkingen (zie
Bibliotheek-projecten). De bibliotheekmedewerkers zijn verantwoordelijk
voor de bestellingen en abonnementen, het voeren van correspondentie,
het maken van titelbeschrijvingen en het inwerken van nieuwe boeken.
Daarnaast wordt er voortdurend gewerkt aan de ordening van de werken
in het magazijn en het behoud van de collectie.

Algemene Zaken

103

Bibliotheekprojecten
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Bibliotheek acquisitie en beheer (1990-2005)
De bibliotheekcollectie beslaat circa 50.000 banden en 800 lopende
tijdschriften. Acquisitie vindt plaats aansluitend bij het onderzoek en in
overleg met de vakreferenten van de beide onderzoeksgroepen. Soms
ontvangt het instituut schenkingen.
Resultaten in 2005: de aanwinsten van de bibliotheek besloegen dit jaar
4211 titels (boeken en tijdschriften) 3200 titels werden verkregen via
schenkingen. Ook dit jaar was het grootste deel afkomstig uit de overdracht van de bibliotheek van het NOM (2800 titels). Andere schenkers
waren Hans Bennis met kinder- en jeugdboeken (80 titels), Marie Cécile
Moerdijk (36 titels), Chris Rümke (37 titels) en een aantal tijdschriftjaargangen uit de nalatenschap van de Leidse hoogleraar Jan Kooij.
Medewerkers: J.J. Schell (projectleider), B.M.L. Boom-Sicking (uitvoerder),
L.S.G.B. Brouwer (vakreferent Naamkunde), H.B.A. Rave (uitvoerder),
H.C.M. Vanthoor (uitvoerder), M.L.C. van Zuijlen (vakreferent Nederlandse Etnologie).
Hoofdwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut (2000-2005)
De hoofdwoordencatalogus is de boekencatalogus van het Meertens
Instituut. Rond 1950 is een begin gemaakt met de opbouw ervan. In
2000 is begonnen met de invoer van de kaartcatalogus in de digitale
catalogus.
Resultaten in 2005: er is een begin gemaakt met de correctie van de
54365 gescande kaartjes. 1608 zijn gecorrigeerd en 1188 verwijderd. Dit
zijn voornamelijk verwijzingen maar ook doublures die ook in de reeds
bestaande digitale catalogus voorkomen.
Medewerkers: E. Brinkhuis (uitvoerder),T. Kraft van Ermel (projectmedewerker), J.J. Schell (coördinator), C.H.M. Vanthoor (uitvoerder).
Project bibliotheek (2003-2006)
In 2002 is de collectie van de Meertens bibliotheek uitgebreid met een
deel van de collectie van het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem. Het betreft werken op het terrein van o.a. religie, heemkunde en
geschiedenis en het gaat in totaal om zo’n 5600 titels. Dit project beoogt
de NOM-collectie in te vlechten in de bestaande Meertens bibliotheek
en op te nemen in de digitale catalogus. Binnen dit project wordt ook
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gewerkt aan het scannen en OCR-en van de 42.000 papieren ﬁches van
de bibliotheekcatalogus waarbij de images automatisch worden geconverteerd naar het formaat van de bibliotheekcatalogus.
Resultaten in 2005: uit de overdracht van de bibliotheek van het NOM
zijn 2800 titels ingewerkt. Er is een begin gemaakt met de correctie
van de 54365 gescande kaartjes van de bibliotheekcatalogus: 1608 zijn
gecorrigeerd en 1188 verwijderd. Dit zijn voornamelijk verwijzingen
maar ook doublures die ook in de reeds bestaande digitale catalogus
voorkomen.
Medewerkers: T. Kraft van Ermel (uitvoerder), J.J. Schell (coördinator), C.
Versteegen (uitvoerder).

Website

105

Resultaten in 2005: voorbereidingen werden getroffen voor zowel een nieuwe
structuur als een nieuw uiterlijk van de site.
Medewerkers: M. van Oostendorp (projectleider), E.J. Brinkhuis (software-ontwikkelaar), L.S.G.B. Brouwer (redactie NedFamData), M.J. de Bruin
(software-ontwikkelaar/redactie Ned. Liederen), G. van de Kamp (redactie),
J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.L.M. Meijer (vormgeving), C.M. van der
Peet (software-ontwikkelaar), A.G. Verburg (redactie), W.J. Willé (redactie).

Audiodigitalisering
De expertise op het gebied van geluidsdigitalisering en de professioneel uitgeruste audiostudio’s onder leiding van Kees Grijpink hebben een groeiende
reputatie, nationaal en internationaal. In 2005 heeft het Meertens Instituut
onder andere audiodigitaliseringswerkzaamheden uitgevoerd voor het NIDI
en het KITLV. Inmiddels zijn de oudste en grootste audio-collecties die het
Meertens Instituut beheert, gedigitaliseerd.
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Geavanceerde apparatuur in de audio-studio’s ten behoeve van restauratie van
vintage grammofoonplaten.

Audio-projecten
Digitalisering Audioarchief (1999-2005)
Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het
oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie komt tot stand in deelprojecten.
Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio’s
van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls
Code Modulatie), dat wil zeggen dat er geen compressie wordt toegepast en dat de gedigitaliseerde audio ‘gelijk is aan het origineel.’ Het
opslagformaat is AIFF. Bewerking en analyse is mogelijk in programma’s
als PRAAT en CLAN.
Resultaten in 2005: voor de projecten ‘Ameland’, ‘Volkskunde’, ‘Dutch
rituals’ en ‘Straattaal’ zijn 133 opnamen gedigitaliseerd of toegevoegd
aan het archief op totaal 166 cd’s. In 2005 zijn uit het digitale archief
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, media, e.d. 166 cd’s beschikbaar gesteld. Gedigitaliseerd t.b.v. instituten van de KNAW: NIDI - 81
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analoge opnamen op totaal 151 cd’s KITLV (collectie Heins) - 159 analoge
opnamen op totaal 185 cd’s.
Medewerkers: M Frinking (gedetacheerd), C.A.M. Grijpink (projectcoördinator), T. Janssen (gedetacheerd), B. Minks (gedetacheerd).
Onder de Groene Linde databank audio (1992-2005)
Opnamecatalogus van circa 550 geluidsbanden van ‘Onder de Groene
Linde’, verhalende mondeling overgeleverde liederen verzameld in de
periode van circa 1950 tot 1975 door Will Scheepers en Ate Doornbosch.
De opnames worden gedigitaliseerd en opgeslagen op cd.
Medewerkers: L.P. Grijp (projectleider), C.A.M. Grijpink (uitvoerder),
H.B.A. Rave (uitvoerder).
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Automatisering
Automatiseringsprojecten
Cartograﬁsche module voor webapplicaties (2004-2005)
Op de cartograﬁsche component van de SAND gebaseerde PHP-module
om Kloekenummers af te beelden op een grondkaart van het Nederlands
taalgebied. Afdelingsoverschrijdend project: bedoeld om ingezet te kunnen
worden bij alle projecten waar geograﬁsche informatie (in de vorm van
Kloekenummers) aanwezig is.
Internet: http://www.meertens.knaw.nl/ontwikkeling/kaart/docs/.
Resultaten in 2005: de module is inmiddels stabiel en heeft versie 2.1.1
bereikt. Wordt ingezet in SAND en MAND. Installatie geschiedt via de
PEAR package installer; documentatie wordt gegenereerd d.m.v. phpdoc.
Preliminair contact gehad met de universiteit van Nijmegen (F. de Vriend)
voor een eventueel gebruik door hen, onder een open source-licentie,
van de module.
Medewerkers: J.P. Kunst.
Digitalisering dialectvragenlijsten/Imaging vragenlijsten (2000-2005)
Scannen van vragenlijsten van verschillende jaargangen. Ontwerp en
realisering van een ontsluitingsapplicatie. Project in samenwerking met:
NIWI.
Resultaten in 2005: alle ontvangen dvd’s zijn geregistreerd. Moeten nu nog
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op website komen en gekoppeld worden aan de informanten.
Medewerkers:W. Jongenburger (projectleider), E.J. Brinkhuis (uitvoerder),
H. Nijboer (automatiseerder), L.G.J. Pasteuning (NIWI), C.G. Pinna-Holterman (uitvoerder), J.J. Schell (coördinator).

108

MeertensNet (2002-2005)
Het MeertensNet is een contentmanagementsysteem voor zowel de
website als het intranet van het Meertens Instituut. Het is ontworpen als
webapplicatie en is gebouwd om een MySQL-database. De zoekmogelijkheden zijn door het gebruik van MySQL zeer uitgebreid. Het MeertensNet
maakt een vergaande scheiding van inhoud en vorm mogelijk. Het systeem
wordt beveiligd met gebruikersrechten en -groepen in UNIX-stijl.
Internet: http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/.
Resultaten in 2005: er zijn dit jaar meerdere cursussen gegeven voor het
MeertensNet en er is veel gebruik van gemaakt voor het opschonen
van de website.
Medewerkers: E.J. Brinkhuis.
Monitor Meertens Instituut (2000-2005)
De Meertens-monitor is een database die informatie bevat over het
onderzoek en onderzoeksgerelateerde activiteiten van medewerkers.
In de monitor kunnen medewerkers hun eigen resultaten bijhouden,
en de resultaten van collega’s inzien. De database wordt gebruikt voor
de productie van het jaarverslag van het instituut, voor de administratie
van projecten en voor documentatie en dienstverlening. Door middel
van uitgebreide zoekmogelijkheden kunnen snel overzichten worden
gegenereerd. In de toekomst zal de monitor via de Meertens-website
toegankelijk worden.
Resultaten in 2005: kleine wijzingen in overleg met de afdeling Communicatie; lopend onderhoud.
Medewerkers: G. van de Kamp (coördinator), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), W.J. Willé (coördinator), L.C.J. Barbiers (adviseur).
Pilot Digitalisering Reeks Nederlandse Dialectatlassen (2000-2005)
Doel van het project is de digitalisering van de reeks Nederlandse Dialectatlassen. Project in samenwerking met: NIWI.
Resultaten in 2005:
http://www.niwi.knaw.nl/nl/geschiedenis/projecten/dialect/.
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Medewerkers: A.C.M. Goeman (projectleider), B.L. van den Berg (uitvoerder), J.A. Feith (NIWI), D.M.M. Stiebral (NIWI).
Software-ontwikkeling t.b.v. het project bibliotheek (2004-2005)
Bibliotheek catalogus -retro-. Deze database bestaat uit de gedigitaliseerde
bibliotheekkaartjes. Deze kaartjes zijn ingescand en daarna ge-OCR-d
(OCR= Optical Character Recognition). Het OCR-en is met wisselend
succes gebeurd maar het is wel mogelijk om al te zoeken op deze tekst.
Er is een interface om de kaartjes te controleren en te editen.
Internet: http://www.meertens.knaw.nl/retro/.
Resultaten in 2005: de zoek- en correctie-interface is uitgebreid en
opengesteld voor enkele thuiswerkplekken. Tevens is er een eenvoudig
rapportage-instrument gebouwd.
Medewerkers: E.J. Brinkhuis.
Software-ontwikkeling t.b.v. het SAND-project (2002-2005)
De Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND) is een on-line tool voor dialectsyntactisch onderzoek. DynaSAND
bestaat uit een database, een zoekmachine en een cartograﬁsche component.
Resultaten in 2005: webapplicatie: cartograﬁsche component overgeheveld naar de centrale Kaartmodule; diverse aanpassingen en uitbreidingen
in overleg met S. Barbiers. Een aparte applicatie gemaakt om de productie
van kaarten t.b.v. deel II van de papieren atlas beheersbaar te maken.
Ruwe SAND-data ter beschikking gesteld aan M.R. Spruit.
Medewerkers: J.P. Kunst.
Software-ontwikkeling t.b.v. onderzoeksproject Urbane toponiemen
(2002-2005)
De database Urbane toponiemen bevat gegevens uit postcodetabellen
en straatnaamregisters, verzameld in het kader van het onderzoeksproject
Urbane toponiemen. Met behulp van de database kunnen verschillende
ontwikkelingen betreffende de straatnaamgeving in de steden zichtbaar
worden gemaakt.
Medewerkers: E.J. Brinkhuis (software-ontwikkelaar), J.P. Kunst (coördinator).
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Software-ontwikkeling t.b.v. vragenlijsten op de website (2002-2005)
Project waarin verschillende vragenlijsten zijn bewerkt tot online-enquêtes. De antwoorden die bezoekers van de Meertens-website via het
online vragenformulier aanleveren worden door het programma direct
in een database geplaatst.
Resultaten in 2005: de bestaande database is vertaald naar een implementatie die ook het toevoegen van de oudere vragenlijsten toelaat. Er
zijn meer externe PEAR libraries gebruikt zoals HTML_QuickForm en DB.
Dit is gedaan om de applicatie beter onderhoudbaar te maken en op
termijn minder te hoeven programmeren.
Medewerkers: E.J. Brinkhuis (coördinator), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).
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Software-ontwikkeling t.b.v. van databasekoppelingen met de website
(2002-2005)
Koppeling van verschillende MySQL-databases aan de website, met behulp
van PHP.
Medewerkers: E.J. Brinkhuis (coördinator), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).
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Cijfers

Tabel personeelsinzet
WP+DocP

Directie
Nederlandse Etnologie
Variatielinguïstiek
Algemene zaken:
Hoofd
P&O
Financiën
Interne en externe communicatie/DTP
Receptie
Secretariaat
Automatisering
Bibliotheek en documentatie
Beheer documentatie en collecties
Facilitair beheer
Totaal

NWP

1.0
14.0
17.0
111
1.0
0.6
1.0
2.1
1.5
1.0
6.1
3.9
0.4
1.7
32

19.5

Wetenschappelijk en documentatief personeel (WP+DocP) en niet-wetenschappelijk personeel (NWP) per afdeling, in aantallen fte’s

Nederlandse Etnologie

Onderzoeksresultaten en -activiteiten
Boeken (wetenschappelijk)
Redactie bundels of themanummers tijdschriften
Wetenschappelijke artikelen in bundels
Wetenschappelijke artikelen in tijdschriften
Recensies (wetenschappelijk)
Overige publicaties
Symposia georganiseerd door/in samenwerking
met Meertens-medewerkers
Lezingen gegeven door Meertens-onderzoekers
Promovendi begeleid door Meertens-onderzoekers
CD’s uitgegeven door Meertens-onderzoekers

12
11
38
26
11
58
20
181
39
1
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Documentatie en Informatievoorziening
Bibliotheek: uitgebreid met 4211 nieuwe boeken en tijdschriften.
Hoofdwoordencatalogus bibliotheek: retro-invoer van circa 1608 titels.
Databank etnologische en dialectvragenlijsten: invoer van vragenlijst 77 t.b.v.
Variatielinguïstiek en no. 73 t.b.v. Nederlandse Etnologie.
Knipselarchief: uitgebreid met circa 800 nieuwe knipsels.
Informatieverstrekking: 230 verzoeken om inlichtingen.
Bibliotheekbezoek: 60 personen.
Nederlandse Familienamendatabank: uitgebreid met 10.047 namen/records.
Volkskundige trefwoordenbank: uitgebreid met 1562 records.
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Medewerkers in het jaar 2005

Directie
Prof.dr. H.J. (Hans) Bennis, directeur, 1.0 fte.

Onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie
Drs. M.J. (Martine) de Bruin, OIO NE Orale cultuur, 0.6 fte.
Dr. H.C. (Hester) Dibbits, onderzoeker NE Materiële cultuur, 0.8 fte.
Drs. M.B.G. (Marie) van Dijk, medewerker onderzoek NE Orale Cultuur,
1.0 fte.
Drs. E. (Eveline) Doelman, medewerker onderzoek NE Feest en Ritueel, 1.0
fte.
Drs. E.M. (Marjolein) Efting-Dijkstra, OIO NE Feest en Ritueel, 0.8 fte.
Drs. E. (Ellen) van der Grijn-Santen, documentalist NE, 0.5 fte.
Prof.dr. L.P. (Louis) Grijp, bijzonder-onderzoeker NE Orale Cultuur, 1.0 fte.
Dr. J.I.A. (John) Helsloot, onderzoeker NE Feest en Ritueel, 0.8 fte.
Drs. H.M. (Hilje) van der Horst, OIO NE Materiële cultuur, 1.0 fte.
Dr. L. (Lizzy) van Leeuwen, onderzoeker NE Materële cultuur, vanaf 1 juni
0,8 fte.
Dr. P.J. (Peter Jan) Margry, onderzoeksleider NE/senior-onderzoeker, Religieuze
Cultuur, 1.0 fte.
Dr. T. (Theo) Meder, onderzoeker NE Orale Cultuur, 0.8 fte.
Dr. M. (Martin) Ramstedt, onderzoeker NE Religieuze Cultuur, 0.8 fte.
Prof.dr. H.W. (Herman) Roodenburg, senior-onderzoeker/onderzoeksleider
NE Materiële Cultuur, 1.0 fte.
Prof.dr. G.W.J. (Gerard) Rooijakkers, bijzonder-onderzoeker NE Feest en
Ritueel, 0.4 fte.
Dr. I.L. (Irene) Stengs, onderzoeker NE Feest en Ritueel, 0.9 fte.
M.L.C. (Marianne) van Zuijlen, documentalist NE, 0.8 fte.
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Onderzoeksgroep Variatielinguïstiek
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Dr. L.C.J. (Sjef) Barbiers, senior-onderzoeker VL Syntaxis, 1.0 fte.
Drs. B.L. (Boudewijn) van den Berg, medewerker onderzoek VL, 1.0 fte.
Drs. R. (Reina) Boerrigter, OIO VL, 0.8 fte.
Dr. H.J.T.M. (Har) Brok, medewerker onderzoek VL, 0.5 fte.
L.S.G.B. (Leendert) Brouwer, medewerker onderzoek VL, 1.0 fte.
Dr. L.M.E.A. (Leonie) Cornips, senior-onderzoeker VL Syntaxis/Sociolinguïstiek, 0.8 fte.
Dr. D. (Doreen) Gerritzen, onderzoeker VL Naamkunde, 0,8 fte.
Dr. A.C.M. (Ton) Goeman, senior-onderzoeker VL Morfologie, 1.0 fte.
Drs. M. (Margreet) van der Ham, onderzoeksmedewerker VL SAND, 1.0 fte.
Dr. B.J.H. (Ben) Hermans, senior-onderzoeker VL fonologie, vanaf 1 februari
1.0 fte.
Prof.dr. F. (Frans) Hinskens, onderzoeksleider VL, Fonologie/Sociolinguïstiek,
1.0 fte.
Drs. M.M. (Mathilde) Jansen, OIO VL Sociolinguïstiek, 0.8 fte. vanaf 15 oktober
0.4 fte.
Dr. O. (Olaf) Koeneman, onderzoeker VL Syntaxis, vanaf 1 oktober 1.0 fte.
Dr. T.J.W.M. (Joep) Kruijsen, senior-onderzoeker VL, tot 1 april 1.0 fte.
Dr. M. (Marika) Lekakou, onderzoeker VL Syntaxis, vanaf 1 september 1.0
fte.
Drs. A. (Alies) MacLean, OIO VL Syntaxis, 1.0 fte.
Drs. H.T. (Harm) Nijboer, onderzoeksmedewerker VL, vanaf 1 juli 0,8 fte.
Dr. M. (Marc) van Oostendorp, senior-onderzoeker VL Fonologie, 0.8 fte.
Dr. G.J. (Gertjan) Postma, onderzoeker VL Syntaxis, vanaf 1 januari 1.0 fte.
Prof.dr. P. (Piet) van Reenen, gastonderzoeker (VU) VL MAND.
Drs. M.R. (Marco René) Spruit, OIO VL Syntaxis, 1,0 fte.
Drs. D.A. (Douwe) Zeldenrust, onderzoeksmedewerker VL Naamkunde,
vanaf 1 november 0.8 fte.

Afdeling Algemene Zaken
B.M.L. (Bernadette) Boom-Sicking, medewerker Bibliotheek en Documentatie, 0.5 fte.
H.W.C. (Rietje) van den Bos, medewerker Receptie en Secretariaat, 0.5
fte.
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Drs. E.J. (Edwin) Brinkhuis, coördinator Technische Ontwikkeling, 0.8 fte.
J. (Jan) van Bruggen, beheerder ﬁnanciën, vanaf 1 juli, 0,4 fte.
Drs. M.C. (Martine) de Bruin, medewerker Technische Ontwikkeling, 0.4
fte.
R.J. (Ron) Edel, medewerker helpdesk, 0.6 fte.
H. (Hetty) Garcia-Brugman, tot 23 maart coördinator Receptie & Secretariaat,
daarna Secretaresse, 1.0 fte.
C.A.M. (Kees) Grijpink, medewerker Technische Ontwikkeling (audiostudio),
1.0 fte.
R. (Roel) Huttenga, facilitair medewerker, vanaf 1 juli 0,9 fte.
Dr. W. (Willy) Jongenburger, hoofd Algemene Zaken, 1.0 fte.
Drs. G. van de Kamp, medewerker Interne Communicatie, tot 1 april 0.8
fte.
T. Kraft van Ermel, medewerker Bibliotheek en Documentatie, vanaf 20
februari 0.6 fte.
Drs. J.P. (Jan Pieter) Kunst, medewerker Technische Ontwikkeling, tot 1 september 0.8 fte, daarna 1,0 fte.
M.M.E.L. (Marcia) Lucassen, medewerker P&O, 0.6 fte.
C.L.M. (Ineke) Meijer, medewerker DTP en website, tot 22 mei 1.0 fte, daarna
0,3 fte.
Drs. C.M. (Maarten) van der Peet, medewerker Technische Ontwikkeling,
0.7 fte.
C.G. (Tina) Pinna-Holterman, datatypiste, 0.5 fte.
H.B.A. (Henk) Rave, medewerker Documentatie (Orale Cultuur), 0.8 fte.
J.J. (Koos) Schell, coördinator Bibliotheek en Documentatie, 0.8 fte.
R. (Robert) Spanings, medewerker Bibliotheek en Documentatie, tot 1
oktober 0.6 fte.
F. (Fred) Sterkenburg, facilitair beheerder, vanaf 1 juli 0,8 fte.
T. (Tineke) Tegelaers, medewerker Receptie en Secretariaat, 0.5 fte.
M.J. (Maaike) Twisk, medewerker Receptie en Secretariaat, 0.5 fte.
H.C.M. (Tine) Vanthoor, medewerker Bibliotheek en Documentatie, 0.6 fte.
Drs. A.G. (Astrid) Verburg, medewerker Externe Communicatie, 0.8 fte.
C. (Conny) Versteegen, medewerker Bibliotheek en Documentatie, van 1
juli tot 1 december, 0.6 fte.
R. (Ria) Warmerdam, medewerker Bibliotheek en Documentatie, tot 1
februari 0.6 fte.
C.T.J.W. (Carinqua) van Wijk, coördinator Helpdesk, Systeembeheerder, 0.9
fte.
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Stagiairs Nederlandse Etnologie
A. Bruijn, vanaf 19 september
Van Kindeke tot Kerstman. Kerstmis in kinderbijlagen van kranten: ontwikkelingen in de periode 1850-2000.
Begeleiding: J.I.A. Helsloot
M. Delwel, van 18 april tot en met 18 december
Interieurs van Hindostaanse moslims en hun nakomelingen in Nederland.
Begeleiding: H.C. Dibbits
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J. Heuwekemeijer, tot 1 maart
Wie zoet is krijgt lekkers...maar van wie? Over de verhouding tussen het
Suikerfeest en Sinterklaas.
Begeleiding: I.L. Stengs
E. van der Maaden, tot en met 28 februari
Het (on)geloof in Sinterklaas zoals gepresenteerd in de kinderbijlage van
enkele kranten, 1945-heden.
Begeleiding: J.I.A. Helsloot
A. van der Mark, van 1 maart tot en met 23 juni
Interieurs van autochtone Nederlanders.
Begeleiding: H.C. Dibbits
R. Moellenkramer, van 1 maart tot 1 september
Fantasy Enquetes ElfFantasy Fair en Castlefeest 2005.
Begeleiding: M. Ramstedt
N. Moot, van 1 maart tot 1 september
Wat doen alleenstaanden op de dansvloer? Een onderzoek naar dansavonden
voor alleenstaanden.
Begeleiding: I.L. Stengs
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Stagiairs Variatielinguïstiek
H. van den Bosch (UU), van 12 september tot 18 november
Verbale clusters in het HAN.
Begeleiding: L.M.E.A. Cornips
S. Brouwer, vanaf 21 november
An experimental study about possible dissociation between representation
and processing deﬁnite determiners of L1 and child L2 in different sociolinguistic contexts.
Begeleiding: L.M.E.A. Cornips
J. Driessen, tot en met 15 februari
Do-support in dialecten van het Nederlands.
Begeleiding: L.C.J. Barbiers en M. van der Ham
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B. van Ginkel, van 15 augustus tot en met 8 november
Pronominale referentie in het tweetalig Nederlands.
Begeleiding: L.M.E.A. Cornips
M. van der Hoek, van 1 maart tot 1 juli
Verwerving grammaticaal geslacht van 2L1 en L2 Turkse en Marokkaanse
kinderen.
Begeleiding: L.M.E.A. Cornips
H. Kranendonk, tot en met 15 februari
Syntactische status van ‘te’ in dialecten van het Nederlands.
Begeleiding: L.C.J. Barbiers en M. van der Ham
P. Koot, tot en met 15 februari
Doorbreking van werkwoordsclusters in dialecten van het Nederlands.
Begeleiding: L.C.J. Barbiers en M. van der Ham
L. Muler, van 15 maart tot 1 juli
Verwerving van het grammaticaal geslacht van het bepaald lidwoord in het
Nederlands van 2L1 Kerkraadse kinderen.
Begeleiding: L.M.E.A. Cornips

Medewerkers

E. Nooren, van 1 apil tot 1 juni
Comparatieven en Superlatieven in de MAND-database.
Begeleiding: B.L. van den Berg en A.C.M. Goeman
B. Reizevoort, tot en met 25 januari
Fatoe man, ik ben je brada toch! Verslag van drie maanden straattaalveldwerk
in Amsterdam-Oost.
Begeleiding: L.M.E.A. Cornips
S. Ruijg, tot 1 februari
Dialectonderzoek op Hriepskerreke (Grijpskerke, Zld.).
Begeleiding: M.M. Jansen
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A. Schippers, vanaf 1 september
Verdubbeling in lange vraagwoord- en relatiefextractie.
Begeleiding: L.C.J. Barbiers
I. Verloop, tot en met 11 maart
Schrijf een pr-plan voor de Adviescommissie voor het vaststellen van Nederlandse aardrijkskundige namen.
Begeleiding: D. Gerritzen
R. Verwer, van 15 februari tot 1 september
Tweetalige verwerving van het Nederlands.
Begeleiding: L.M.E.A. Cornips
F. Voncken, van 1 september tot en met 16 november
Lidwoorden in Amsterdam-Oost.
Begeleiding: W. Kusters
T. Wilmink, vanaf 6 september
Verwerving van de werkwoordvolgorde in verbale clusters in Heerlen.
Begeleiding: L.M.E.A. Cornips
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Lijst met afkortingen

ACLC
AVT

BiN
CSB
CLST
DTP
ECOS
EWAFREM
FAND
GLOW
GTP
HSN
ICLAVE
KB
KNAW
KUB
KUN
LOT
MAND
MEA
MT
NCV
NE

NedFamData
NIWI
NLB
NOM
NVA

Instituut voor Taal en Communicatie
Algemene Vereniging voor Taalwetenschap
Bedevaartplaatsen in Nederland
Commissie Strategie en Beleid
Center for Language and Speech Technology (voorheen
NISTT: Nijmeegs Instituut voor Spraak- en Taal Technologie)
Desktoppublishing
Erkenningscommissie Onderzoekscholen (KNAW)
European Workshop Afrikaans Extra Muros
Fonologische Atlas van Nederlandse Dialecten
Generative Linguistics in the Old World
Goeman-Taeldeman Project
Historische Steekproef Nederland
International Conference on Language Variation in Europe
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Katholieke Universiteit Brabant
Katholieke Universiteit Nijmegen
Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap
Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten
Stichting Meertens’ Externe Activiteiten
Management Team (Meertens Instituut)
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Nederlandse Etnologie (onderzoeksgroep Meertens Instituut)
Nederlandse Familienamen Databank
Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
Nederlandse Liederenbank
Nederlands Openluchtmuseum
Nederlands Volksliedarchief
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NWO
OC
REWO
RUG
SAND
SIEF
SISWO
TCULT
TIN
TST
UFSIA
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UIL OTS
UL
ULCL
UU
UVA
VL
VNC
VTB
VTC
VU
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Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Onderdeelcommissie
Regionale Woordenboeken
Rijksuniversiteit Groningen
Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten
Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore
Instituut voor maatschappijwetenschap UVA
Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal
Taalkunde-in-Nederland
Taal- en Spraaktechnologie
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (Universiteit Antwerpen)
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