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Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en
documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het begrijpen van taal en cultuur, in
het bijzonder de diversiteit en de dynamiek daarvan. Het onderzoek is
georganiseerd in twee onderzoeksgroepen. De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert de cultuur van het dagelijks leven in
Nederland. De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op variëteiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Nederlands, met speciale aandacht voor de grammaticale aspecten van deze
taalvariëteiten.
Variatielinguïstiek
In 2011 gingen zes nieuwe projecten van start. Taalportaal
(NWO-groot) brengt de grammatica van het Nederlands en
het Fries (klankleer, vormleer en
zinsleer) op een toegankelijke en
wetenschappelijk verantwoorde
manier bij elkaar. Het vrijwilligersproject Gekaapte Brieven
(Prins Bernhard Cultuurfonds) betreft de ontsluiting en transcriptie
van 17e- en 18e-eeuwse Nederlandstalige brieven. Daarnaast
gingen twee CLARIN-projecten van start. Het project Cognition, Acquisi�
��������
tion and Variation Tool beoogt de integratie en het analyseerbaar maken van gegevensverzamelingen op het terrein van kindertaal en dialectwoordenschat. In het project International Parser of Historical Dutch in
Retrospect wordt een tagger/parser voor oudere Nederlandse teksten
ontwikkeld. Tenslotte werd er een aanvang gemaakt met twee kennisbenuttingsprojecten in het kader van het NWO-programma MeerWaarde:
Kennisbenutting Taalportaal en de Taaldetector. De Taaldetector is een
website/smartphone-app die een breed publiek kennis laat maken met
de rijkdom van de taalvariatie in het Nederlandse taalgebied.
In de eerste competitie voor intern gefinancierde projecten werd het
project Het Leven der Liquidae gehonoreerd waarin veranderingen in de

eigenschappen van /l/ en /r/ bestudeerd worden vanuit fonologisch,
experimenteel en sociolinguïstisch perspectief (aanvang in 2012). Een
Rubicon (NWO-subsidie) werd toegekend aan Anna Strycharz voor het
project Immigratie en Moedertaal (aanvang in 2012). Nieuwe projectaanvragen zijn Nederlab (NWO-groot; ontwikkeling van een gebruikersvriendelijke webinterface van waaruit onderzoekers digitale historische
teksten kunnen doorzoeken) en Maps and Grammar (NWO-programma;
onderzoek naar de relatie tussen geografische patronen en grammaticale systemen).
Björn Köhnlein promoveerde op het proefschrift Rule Reversal Revisited
(promotores Van Oostendorp/Boersma, co-promotor Hermans). Leonie
Cornips werd benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg
aan de Universiteit Maastricht. Sjef Barbiers werd herbenoemd tot bijzonder hoogleraar Variatielinguïstiek van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Nicoline van der Sijs trad toe tot de onderzoeksgroep
om te werken aan de projecten Nederlab en Gekaapte Brieven. Zij werd
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten als onderzoeker taalverandering. Wilbert Heeringa voltooide zijn
VENI-project From Dialect to Regiolect (NWO) en werd postdoc aan de
Universiteit Groningen.
Medewerkers van de onderzoeksgroep organiseerden diverse congressen en workshops waaronder de Comparative Germanic
���������������������
Syntax Work�
shop (UVA), European Dialect Syntax Workshop 5 (UVA) en Dialects in Con�
tact, Changes in Transitional Zones (Taal & Tongval Colloquium, Gent).
Met de afdeling Nederlandse Etnologie werd een driedaagse internationale NIAS-workshop The Construction of Local Identities through Culture
and Language in the Dutch Province of Limburg georganiseerd.
Opvallend was het grote aantal publicaties en lezingen voor het grotere
publiek. Veel aandacht was er voor het verschijnen van de Dialectatlas
van het Nederlands (red. Van der Sijs) waaraan diverse medewerkers
van de onderzoeksgroep een bijdrage hebben geleverd. De atlas, winnaar van de LOT-populariseringsprijs 2012, is o.a. gebaseerd op de
grote syntactische en morfologische atlassen die de afgelopen jaren
aan het Meertens Instituut zijn gemaakt.
Vermeldenswaardig is tenslotte het verschijnen van de vijfdelige Black
well Companion to Phonology (red. Van Oostendorp et al) met 124
state-of-the art artikelen die gezamenlijk het hele veld van fonologisch
onderzoek bestrijken.
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Uitgelicht: eLaboratorium Orale Cultuur

In 2011 begonnen drie nieuwe onderzoeksprojecten, samengevoegd in
het eLaboratorium Orale Cultuur (zie ‘uitgelicht’). Een grotere rol voor
e-Humanities en ook voor valorisatie waren typerend voor het onderzoek. Gezamenlijk publiceerden de onderzoekers twee bundels en 30
(inter-)nationale wetenschappelijke artikelen. Daarnaast werden 54 (inter-)nationale wetenschappelijke lezingen gehouden en elf congressen,
workshops en panels georganiseerd, waaronder het KNHG-najaarscongres Cool, Calm & Collected? The Dutch and their Emotions in Pre-Modern
Times. Drie panels maakten deel
uit van de SIEF-conferentie Peo�
ple Make Places: Ways of Feel�
ing the World, in Lissabon.
Ook de Meertens Ethnology Lectures vonden een vervolg. In april
sprak professor Markus Tauschek
(Kiel), in december professor
Kristin Kuutma (Tartu). De eerste
lezing maakte deel uit van een
debatmiddag rond de verschijning van Immaterieel erfgoed. Al�
manak bij een actueel debat (H.C.
Dibbits, S.M. Elpers, P.J. Margry
& A. van der Zeijden). De tweede lezing was gewijd aan de
UNESCO-conventie ten aanzien
van het immateriële erfgoed.
Op 4 november ging het Am���
sterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory
Studies van start, een initiatief van het Meertens Instituut en de Vrije
Universiteit. Hierin werken geestes-, sociale en neurowetenschappers samen in onderzoek naar emoties en zintuiglijkheid. Tenslotte werd Louis
Grijp benoemd tot profileringshoogleraar bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, met een toegespitste leeropdracht in onderzoek.

In 2011 is het eLaboratorium Orale Cultuur van start gegaan. Het betreft een combinatie van bestaand onderzoek/digitale documentatie op
het terrein van het Nederlandse volksverhaal en het Nederlandse lied
en een aantal nieuwe, (extern) gefinancierde projecten. Deze nieuwe
projecten richten zich op twee omvangrijke, inmiddels internationaal vermaarde orale dataverzamelingen van het Meertens Instituut, de Nederlandse Volksverhalenbank en de Nederlandse Liederenbank. Deze zijn
de afgelopen jaren uitgebouwd door de betreffende documentatie- en
onderzoekscentra.
Binnen de NWO-Catch projecten Folktales As Classifiable Text (FACT) en
Cognition Guided Interoperability between collections of musical heritage
(Cogitch) worden tools ontwikkeld om de grote hoeveelheden oraal materiaal in de databanken nog beter te ontsluiten. Binnen FACT worden
tools ontwikkeld voor automatische taaldetectie, naam- en trefwoordextractie, genre-identificatie, automatische samenvattingen en de classificatie naar internationale verhaaltypen. Hiermee wordt het mogelijk
de duizenden verhalen die nog op ontsluiting wachten efficiënt te verwerken. Binnen Cogitch wordt een tool ontwikkeld voor de automatische
transcriptie van in audioformaat beschikbare melodieën, zodat die voor
muzikale zoekmachines toegankelijk worden. Bovendien wordt de Nederlandse Liederenbank interoperabel gemaakt met de bestanden van
het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, waarmee verzamelingen
volksmuziek en populaire muziek op elkaar worden aangesloten.
In het KNAW-Computational Humanities project Tunes & Tales wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar de mondelinge overlevering van
zowel liedmelodieën als volksverhalen. De werkhypothese is dat beide
zijn opgebouwd uit gestructureerde sequenties van motieven - het DNA
van een lied of verhaal als het ware. De melodieën en verhalen die in
de dataverzamelingen zijn gedocumenteerd vormen met hun enorme
variatie het ideale materiaal om dit idee verder te ontwikkelen en te
testen. Uiteindelijk moet een model worden gebouwd dat kan voorspellen hoe een lied of verhaal zich gaat ontwikkelen in de loop van de
mondelinge overlevering.
In deze drie nieuwe projecten wordt samengewerkt met de universiteiten
van Amsterdam, Utrecht, Twente en Nijmegen en met de Fryske Akademy. Synergie wordt verkregen door de verspreide krachten te bundelen
in het eLaboratorium Orale Cultuur.
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