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Exclusief robots van zoekmachines
Unieke ip-adressen

54.463.114
1.971.213

Nederlandse Voornamenbank
(vanaf juni)
Nederlandse Familienamenbank
Volkskundige Trefwoordenbank
Nederlandse Liederenbank
Plantennamen in de Nederlandse
Dialecten
Syntactische Atlas van de
Nederlandse Dialecten
Nederlandse Volksverhalenbank
Nederlandse Bedevaartbank
Namen en naamkunde in Nederland
Etymologiebank (vanaf november)
Soundbites
Meldpunt Taal (vanaf juni)
Archieven en Collecties
Morfologische Atlas van de
Nederlandse Dialecten
Boedelbank
Databank Beschermheiligen
(vanaf december)
Wederopbouwboerderijen in
Nederland (vanaf juni)
Bibliotheekcatalogus

v gemiddelde formatie 2010 (in fte’s)

wetenschappelijke output

databanken (pageviews)
20.753.368
11.663.216
3.266.640
2.473.541
2.065.576
1.982.133
1.805.760
447.721
345.435
324.263
320.371
266.460
213.890
86.348
56.442
27.939
24.788
19.548

Artikelen in gerefereerde tijdschriften
Artikelen in niet-gerefereerde tijdschriften
Hoofdstukken in boeken, bundels en
proceedings
Boeken/monografieën
Boekredactie
Populariserende artikelen
Organisatie wetenschappelijke
bijeenkomsten
Lezingen

20
8
37
2
3
24
16
136

financiën
Budget 2010
Bijdrage knaw
Externe financiering

3,8 miljoen
78%
22%
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Directie
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Bibliotheek, documentatie en
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Dit is een samenvatting van het jaarverslag.
U kunt het volledige, digitale jaarverslag bekijken op
www.meertens.knaw.nl/jaarverslag

Variatielinguïstiek
De onderzoekers van de afdeling Variatielinguïstiek
waren in 2010 op vele fronten actief. Het onderzoek
in de verschillende intern en extern gefinancierde
projecten leverde 38 (inter-)nationale wetenschap�
pelijke publicaties en 68 wetenschappelijke lezin�
gen op. Er werden drie internationale workshops
georganiseerd: Past and Present Processes of Dialect
Convergence. Data and Methods (Amsterdam), Early
Child Bilingualism, Concluding Colloquium (Amster
dam) en European Dialect Syntax (San Sebastian).
Mathilde Jansen promoveerde op het proefschrift
Language Change on the Dutch Frisian Island of
Ameland. Daarnaast waren er twee externe promo�
ties. Drie postdocs voltooiden hun projecten en heb�
ben inmiddels elders een vaste aanstelling: Marika
Lekakou (Universiteit van Ioannina), Daniel Hall (����
Uni�
versity of Toronto) en Sharon Unsworth (Universiteit
Utrecht). Alle senior onderzoekers gaven dit jaar maen PhD-cursussen.
Een aanzienlijke bijdrage werd dit jaar geleverd op
het vlak van (nieuwe) gegevensverzamelingen en on�
derzoeksinfrastructuur. Het verzamelen van nieuwe
gegevens met behulp van interviews werd voltooid
voor de extern gefinancierde projecten Roots of

Ethnolects (etnisch gekleurd Nederlands), From
Dialect to Regiolect (jonge en oude dialectsprekers)
en Early Child Bilingualism (kindertaal en meertalig�
heid). Het clarin-project mimore (Microcompara�
tive Morphosyntax Research Tool) werd in 2010
uitgevoerd en voltooid. Het betreft een samenwer�
kingsproject met de Universiteit Utrecht waarin drie
dialectdatabases geïntegreerd en gemeenschappelijk
doorzoekbaar zijn gemaakt.
Eind 2010 werden twee nieuwe clarin-aanvragen
gehonoreerd, deze zullen in 2011 worden uitgevoerd.
Het project Cognition, Acquisition and Variation Tool
beoogt de integratie en het analyseerbaar maken van
gegevensverzamelingen op het terrein van kindertaal
en dialectwoordenschat. Het project International
Parser of Historical Dutch in Retrospect beoogt de
ontwikkeling van een tagger/parser voor oudere
Nederlandse teksten ten behoeve van diachroon taal�
kundig onderzoek.
Het Meertens Instituut lanceerde in samenwerking
met o.a. Ewoud Sanders, het Instituut voor Neder�
landse Lexicologie en de Nederlandse Taalunie het
Meldpunt Taal, waar informanten observaties op het
gebied van de Nederlandse taal en dialecten kunnen
melden. In juni ging de nieuwe voornamendatabase

Jaarverslag 2010

In toenemende mate concentreert de documentatie van taalvariatie, namen en cultuur
van het dagelijks leven zich op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van digitale in�
formatie in databases via de website van het instituut. Het omslag van dit jaarverslag
toont een beeldje van de heilige Sint Isidorus van Sevilla (ca. 560-636). Het door hem
samengestelde 20-delige boek de Etymologiae was in de vroege middeleeuwen dé ency�
clopedie van de kennis die toen beschikbaar was in de westerse wereld. Hij is daarom in
het afgelopen decennium de officieuze patroonheilige van het internet en zijn gebruikers
geworden. Meer heiligen zijn te vinden in de in 2010 gelanceerde Beschermheiligenbank
van het Meertens Instituut.

online. Verder werden in het edisyn-project zes
internationale dialectsyntactische databases geïnte�
greerd en doorzoekbaar gemaakt. De komende jaren
komen daar nog enkele databases bij.
Een andere mijlpaal was de voltooiing van The
Blackwell Compendium to Phonology (red. Van
Oostendorp, o.a.), een verzameling van 124 artike�
len die een breed en diepgaand overzicht geven van
historische en lopende debatten in het fonologisch
onderzoek. Dit vijfdelige boekwerk verschijnt begin
2011.

Nederlandse Etnologie
De afdeling Nederlandse Etnologie was betrokken bij
de organisatie van diverse internationale congressen
en workshops. De afdeling haalde twee congressen
naar Nederland: het 28e congres van de Interna�
tional Society for Contemporary Legend Research
en de 40e International Ballad Conference van de
Kommission für Volksdichtung. Daarnaast werden
er vijf workshops georganiseerd waaronder Politics
of Belonging: Engaging Citizenship, Community and
the Body (Amsterdam), Texts, Images and Screen
Media (Amsterdam) en Perspectives for Computa�
tional Musicology (Amsterdam). Verder werden 2

wetenschappelijke boeken en 24 wetenschappelijke
artikelen gepubliceerd en 43 wetenschappelijke
lezingen gehouden.
Op 4 oktober promoveerde Peter van Kranenburg
op zijn studie A Computational Approach to ����
Con�
tent-Based Retrieval of Folk Song Melodies en op 5
november Marjolein Efting Dijkstra op The Animal
Substitute: An Ethnological Perspective on the Origin
of Image-Making and Art. Twee databanken werden
gelanceerd: Wederopbouwboerderijen in Nederland
en Beschermheiligen in Nederland.
Veel werk werd ook verzet in het Documentatie- en
Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied en
het Documentatie- en Onderzoekscentrum Volksver�
haal. De Nederlandse Liederenbank werd uitgebreid
met diverse projecten, zoals Dutch Songs On Line
(digitalisering van 100.000 liedteksten i.s.m. de Digi�
tale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren). Het
project Speelmuziek betreft de digitalisering van mu�
zieknotatie uit speelmanshandschriften. Deze zijn nu
te onderzoeken middels de melodieënzoekmachine
waarvan in 2010 het prototype werd opgeleverd als
eindresultaat van het witchcraft-project. Dit wordt
nu verder ontwikkeld in het witchcraft+-project
zodat de applicatie breed inzetbaar wordt. Dankzij

de gehonoreerde clarin-aanvraag Curating the
Dutch Song Database zal de Liederenbank worden
aangepast aan de contemporaine eisen en wensen
van standaarden en protocollen.
Voor het doc Volksverhaal is de Volksverhalenbank
(ruim 40.000 verhalen) verrijkt met nieuwe data
en metadata. Binnenkort zal deze database via cla�
rin geschikt worden gemaakt voor opname in een
grotere taaldatabase. Een bijzonder moment was
de verschijning van het boek Verhalen van Stad en
Streek. Sagen en Legenden in Nederland, geschre�
ven door Willem de Blécourt, Jurjen van der Kooij,
Ruben A. Koman en Theo Meder. Daarmee werd het
project Communities Claiming Tales afgerond.

Technologie
Het Meertens Instituut oriënteert zich op technische
ontwikkelingen binnen de geesteswetenschappen,
ook wel e-Humanities genoemd. De sterke groei
van de afdeling Technische Ontwikkeling laat dat
duidelijk zien, naast het feit dat het instituut zich
inmiddels een centrale positie heeft verworven bin�
nen catch (het door ocw en nwo ondersteunde eprogramma op het gebied van cultureel erfgoed) en
clarin-nl (het Nederlandse deel van het Europese

programma voor een digitale infrastructuur voor
de sociale wetenschappen en geestesweten
schappen).
In 2010 heeft een consortium onder leiding van
het Meertens Instituut bovendien de middelen
verworven om te gaan werken aan een Engelsta�
lige, digitale wetenschappelijke grammatica van
het Nederlands en het Fries. Bestaande informatie
over de grammatica van de beide talen wordt bij
elkaar en met elkaar in verband gebracht. Het gaat
daarbij om de fonologie (klanksysteem), de morfo�
logie (woordstructuur) en de syntaxis (zinsbouw).
De doelgroep van dit project is de internationale
gemeenschap van taalkundige onderzoekers op het
gebied van grammaticale structuur in het algemeen,
en meer in het bijzonder die op het gebied van het
Nederlands en het Fries. Het project, met de naam
Language Portal Dutch/Frisian, zal in 2011 van start
gaan op basis van een subsidie van nwo in het kader
van nwo-groot. Behalve het Meertens Instituut zijn
bij dit omvangrijke vijfjarige project ook de Univer�
siteit Leiden, de Fryske Akademy, het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie en de Universiteit Utrecht
betrokken.

