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Nieuw onderzoeksplan

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur.
Met zijn onderzoek wil het instituut een bijdrage leveren aan
het begrip van taal en cultuur en in het bijzonder van de diversiteit en de dynamiek daarvan. Het onderzoek was in 2012
georganiseerd in twee groepen: Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek. 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. In toenemende mate concentreert
de documentatie van taalvariatie, namen en cultuur van het
dagelijks leven zich op het ontwikkelen en beschikbaar stellen
van digitale informatie in databases en via de website van het
instituut. Het Meertens Instituut heeft de ambitie expertise- en
kenniscentrum te zijn voor Nederlandse taal en cultuur.

In december 2012 is het nieuwe onderzoeksplan voor 20132018 verschenen onder de titel Crossing Boundaries. Nieuwe
ontwikkelingen zijn dat het onderzoek voortaan georganiseerd
wordt in thema’s/projecten, dat het organisatorische onderscheid
tussen Variatielinguïstiek en Nederlandse Etnologie is opgeheven, en dat er veel aandacht is voor technologische innovatie.

Visitatie
In het najaar van 2011 is het Meertens Instituut, samen met het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en het NIOD Instituut
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudie, beoordeeld door
een externe, internationaal samengestelde commissie. In het
in 2012 gepubliceerde rapport van deze evaluatiecommissie
werd de kwaliteit van het onderzoek en van de collecties van
het Meertens Instituut beoordeeld als ‘very good’.

Contourennota
De KNAW heeft in 2012 plannen voor clustering van geesteswetenschappelijke instituten geformuleerd in een Contourennota. Het is de bedoeling dat deze instituten, waaronder naast
het Meertens Instituut, instituten als het Huygens Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis en het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, nauwer gaan samenwerken op een gemeenschappelijke locatie in de binnenstad van Amsterdam. Een
belangrijk punt van samenwerking betreft de technologische
vernieuwing van delen van het onderzoek.

Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de nieuw opgestarte NWO- en KNAW-projecten in het eLaboratorium Orale
Cultuur. Binnen de NWO-Catch projecten Folktales As Classifiable
Text (FACT) en Cognition Guided Interoperability between Collec�������
tions of Musical Heritage (Cogitch) worden tools ontwikkeld om
de grote hoeveelheden oraal materiaal in de Nederlandse Liederenbank en de Nederlandse Volksverhalenbank nog beter te
ontsluiten. In het KNAW-Computational Humanities project Tunes
& Tales wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar de mondelinge overlevering van zowel liedmelodieën als volksverhalen.
Het project Witchcraft+ werd afgesloten met onder andere een
crowdsourcing��������������������������������������������������
-tool voor het invoeren van muzieknotatie bij liederen in de Nederlandse Liederenbank.
Voorts werden drie aanvragen toegekend: de interne projecten Nederlandsheid (Roodenburg) en Local Language/Local Culture (Cornips & Stengs). In het verlengde van het laatste project
werd ook de aanvraag voor een internationale NIAS themagroep gehonoreerd: The Construction of Local Identities through
Cultural Practices.
In de zomer verscheen Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen
in verandering. Deze bundel onder redactie van Irene Stengs
levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten,
cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat
in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.
Verder vonden er drie Meertens Ethnology Lectures plaats,
waarvan twee in Spui 25. In juni sprak professor Elisabeth Timm
over erfgoed en populaire genealogie, in september professor
Leonard Norman Primiano over katholicisme en medialisering in
de Verenigde Staten en in oktober professor Ciraj Rassool over

Wetenschappelijke output

Website

Afbeelding voorzijde

Bezoekers van website (pageviews)*
31.840.867
Bezoekers van website (unieke IP-adressen) 1.322.195
* Exclusief robots van zoekmachines

Bert Verhoeff

Nederlandse Etnologie
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Financiën
Budget 2012:
Bijdrage KNAW
Externe financiering

4,9 miljoen euro
62%
38%

Gemiddelde formatie in 2012 (in fte’s)

Broekhuis, H. et al. (2012). Syntax of Dutch. Nouns and
Noun Phrases; Volume 1 and 2. (Comprehensive Grammar
Resources). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Hermans, B.J.H. (2012). The phonological representation
of the Limburgian tonal accents. In: B. Botma and R. Noske
(eds.). Phonological explorations: empirical, theoretical and
diachronic issues. Berlin: Mouton de Gruyter. 227-244.
Karsdorp, F.B., P. van Kranenburg, T. Meder and A. van den
Bosch (2012). Casting a Spell: Identification and Ranking
of Actors in Folktales. In: F. Mambrini, M. Passarotti and C.
Sporleder (eds.), Proceedings of the Second Workshop on
Annotation of Corpora for Research in the Humanities. Lisboa: Edições Colibri.
Stengs, I.L. (ed.) (2012). Nieuw in Nederland. Feesten en
rituelen in verandering. Amsterdam: Amsterdam University
Press.

Variatielinguïstiek

Het grote publiek werd uitstekend bediend met de interactieve
website Taaldetector (NWO-Meerwaarde) die de variatierijkdom in het Nederlandse taalgebied toont, tal van columns en
populairwetenschappelijke publicaties over taalwetenschap in
landelijke en regionale bladen en op Internet, een aantal bijdragen aan De Taalcanon, bijdragen aan twee televisieseries
over taal: Dat is andere taal (NTR) en Man over Woord (CANVAS) en een serie hoorcolleges op CD over Taalverloedering (Van
Oostendorp). De Dialectatlas van het Nederlands (Van der Sijs et
al.) werd bekroond met de LOT Populariseringsprijs.

Variatielinguïstiek was in het laatste jaar van haar bestaan als
zelfstandige onderzoeksgroep succesvol in het verwerven van
onderzoekssubsidies, waaronder Nederlab (NWO-groot; Bennis,
Van der Sijs et al., zie ‘uitgelicht’), Knowledge and Culture (NWOHorizon; Barbiers, Bennis, Van Oostendorp et al.) en Maps and
Grammar (NWO-Vrije competitie; Barbiers, Van Oostendorp et
al.). Knowledge and Culture onderzoekt de mate waarin en hoe
aangeboren eigenschappen van de menselijke cognitie aspecten van de cultuur bepalen, waarbij het Meertens Instituut participeert in deelprojecten over ritme en metrum in poëzie (Van
Oostendorp), en over getal in taal (Barbiers). Maps and Gram�����
mar onderzoekt met geavanceerde data-analyse en visualiseringstechnieken dialectgeografische patronen in relatie tot
grammaticale structuur.
Daarnaast werden er twee NWO-Rubicon-subsidies toegekend,
één aan Francesc Josep Torres-Tamarit met een project over letter
greepstructuur en één aan Peter Jurgec met een project over de
fonologie van het Sloveens (uit te voeren aan de Universiteit Leiden).
Etske Ooijevaar begon als AiO bij het project Life Cycle of Liquids.
Hans Broekhuis (Taalportaal) publiceerde twee lijvige delen Syntax of Dutch. Eefje Boef (Edisyn) promoveerde in januari 2013
cum laude op het proefschrift Doubling in Relative Clauses en
begon in de loop van 2012 als postdoc aan het ZAS (Berlijn).
Maaike Prehn verdedigde haar proefschrift Vowel Quantity and
the Fortis-lenis Distinction in North Low Saxon (project Tone and
Intrasegmental Structure in West-Germanic Dialects). In oktober
werd de website Gekaapte brieven gelanceerd met daarop
3000 brieven uit de 17e en 18e eeuw. Een selectie uit het werk
van Hans den Besten werd beschikbaar gemaakt in de bundel
Roots of Afrikaans (redactie Ton van der Wouden).
Nicoline van der Sijs werd benoemd tot hoogleraar Historische
Taalkunde van het Nederlands in de Digitale Wereld aan de
Radboud Universiteit Nijmegen (per 1-1-2013). Leonie Cornips
sprak op 11 mei haar oratie Talen in Beweging uit aan de Universiteit van Maastricht.

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

Kernpublicaties

erfgoed en burgerschap in Zuid-Afrika. In oktober spraken 21
wetenschappers uit Europa en de Verenigde Staten met elkaar
over talrijke aspecten van de vroegmoderne zangcultuur tijdens
de Dutch Songs On Line conferentie Identities, Intertextuality and
Performance in Song Culture 1500-1800.
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Directie
1,0		
Variatielinguïstiek
12,1		
Etnologie
10,5		
Technische Ontwikkeling		
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Collecties
(inclusief audiodigitalisering)		
4,7
Communicatie en DTP			
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Secretariaat			

1,0

Totaal

7,0

OZ = Onderzoek
C&T = Collecties & Technologie
BV = Bedrijfsvoering

23,6

13,4

1,5
1,2
0,8
1,5
1,0

Databanken (pageviews)
Nederlandse Voornamenbank
Nederlandse Familienamenbank
Plantennamen in de Nederlandse Dialecten
Nederlandse Liederenbank
Gekaapte Brieven (vanaf 8 oktober 2012)
Volkskundige Trefwoordenbank
Nederlandse Volksverhalenbank
Soundbites
Nederlandse Bedevaartbank
Databank Beschermheiligen
Meldpunt Taal
Syntactische Atlas van de Nederlandse
Dialecten
Taaldetector (vanaf 3 september 2012)
De oude Nederlandse maten en gewichten
Morfologische Atlas van de Nederlandse
Dialecten
Boedelbank
Archieven en Collecties
Bibliotheekcatalogus
Namen en naamkunde in Nederland
Wederopbouwboerderijen in Nederland
Meertens Instituut
Joan Muyskenweg 25
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9.627.934
6.978.031
2.361.060
1.672.415
1.222.299
672.810
621.528
578.074
295.041
165.103
143.993
140.072
123.143
99.855
43.771
41.029
37.452
22.481
22.113
17.387

Uitgelicht: Nederlab
Het grote infrastructuur- c.q. onderzoeksprogramma Nederlab
is eind 2012 van start gegaan. Het is een programma dat ambieert om alle gedigitaliseerde teksten die relevant zijn voor
onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis
vanaf het jaar 800 bij elkaar te brengen in een gebruiksvriendelijke webomgeving die voorzien is van geavanceerde tools
waarmee verschillende groepen onderzoekers deze enorme
verzameling of specifieke delen ervan kunnen doorzoeken en
analyseren. Het Meertens Instituut is aanvrager en penvoerder van dit programma, dat verder gedragen wordt door het
Huygens ING, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren/Koninklijke
Bibliotheek. Daarnaast zijn vrijwel alle Nederlandse universiteiten partner in deze onderneming, die voor een bedrag van
4 m€ gefinancierd wordt door NWO (NWO-groot), KNAW, de
infrastructuurprojecten CLARIN en CLARIAH en de betrokken deelnemers.
In het programma zit een aanzienlijke onderzoekscomponent om
uit te vinden op welke wijze het onderzoek naar veranderingsprocessen in taal en cultuur optimaal kan profiteren van nieuwe
technologie. Van begin af aan worden studenten, promovendi
en onderzoekers bij het project betrokken. Vooraanstaande
onderzoekers uit de historische wetenschappen, de letterkunde en de taalkunde gaan pilots uitvoeren naar onderwerpen
als grammaticale taalverandering in het Nederlands (bijv. van
sconinx boec tot het boek van de koning), motiefherkenning en
genreherkenning in de letterkunde en het beeld van buitenlanders door de eeuwen heen in de geschiedenis.
[meer informatie over Nederlab: www.nederlab.nl]

Afbeeldingen boekcovers
Cornips, L. (2012). Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press (nieuwjaarsboekje 2012 Meertens Instituut).
Stengs, I.L. (Ed.). (2012). Nieuw in Nederland. Feesten en rituelen in verandering. Amsterdam: Amsterdam University Press.
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