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gemiddelde formatie in 2013 (in fte’s)
43.412.884
1.745.195

databanken (pageviews)
Nederlandse Voornamenbank
11.920.799
Nederlandse Familienamenbank
7.691.994
Plantennamen in de Nederlandse Dialecten
4.415.258
Nederlandse Liederenbank
3.059.420
Nederlandse Volksverhalenbank
842.444
Soundbites
808.447
Gekaapte Brieven
307.040
Nederlandse Bedevaartbank
301.479
Volkskundige Trefwoordenbank
257.738
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten 227.789
Meldpunt Taal
202.042
Migratie in Nederland in de 20e eeuw
interactief in kaart
200.667
Taaldetector
118.623
De oude Nederlandse maten en gewichten
118.327
Databank Beschermheiligen
99.314
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten 58.259
Archieven en Collecties
55.114
Namen en naamkunde in Nederland
38.128
Boedelbank
36.703
Bibliotheekcatalogus
18.965
Wederopbouwboerderijen in Nederland
15.928

Afdeling

20
9
65
3
42
66
24
112

fte

Directie
Onderzoek
Technische Ontwikkeling
Collecties (inclusief audiodigitalisering)
Algemene Zaken

2.0
22.3
9.1
4.6
6.0

Totaal

44.0

financiën
Budget 2013:
Bijdrage KNAW
Externe financiering

4,5 miljoen euro
64%
36%

afbeeldingen
Het gebruik van alweer in twitterberichten
Het gebruik van weeral in twitterberichten
Bron: Twigs.nl
Uitleg bij afbeeldingen: Erik Tjong Kim Sang heeft een web
site gemaakt (twiqs.nl) waarmee gezocht kan worden in
honderden miljoenen tweets. Omdat het twitter-programma
informatie meestuurt over de plaats van verzending, kun
nen de tweets gebruikt worden voor het in kaart brengen
van taalgebruik. De kaartjes laten zien dat alweer vooral in
Nederland gebruikt wordt, en weeral vooral in België.

wetenschappelijke output
Artikelen in gerefereerde tijdschriften
Artikelen in niet-gerefereerde tijdschriften
Hoofdstukken in boeken en bundels
Boeken/monografieën
Boekredactie
Populariserende artikelen
Organisatie wetenschappelijke bijeenkomsten
Lezingen
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thema grenzen aan taalvariatie

2013 was het eerste jaar in het kader van het nieuwe
Meertens Onderzoeksplan Crossing Boundaries
(2013-2018). Een belangrijke organisatorische
wijziging is dat het onderzoek van het instituut
vanaf dit jaar niet langer georganiseerd is in twee
afdelingen, Variatielinguïstiek en Nederlandse
Etnologie, maar in themagroepen en projecten
van wisselende samenstelling, om nieuwe vormen
van samenwerking, nieuwe onderzoeksvragen en
nieuwe methoden te ontwikkelen. Bij veel van de
projecten spelen digitale infrastructuur en tools
een belangrijke rol.

Binnen het thema Grenzen aan taalvariatie gingen
drie deelprojecten van het project Grammatica’s
op de kaart (NWO programma; Barbiers en Van
Oostendorp) van start. In het project staat de
vraag centraal of het mogelijk is grammatica’s
op de kaart te zetten in plaats van afzonderlijke
taalverschijnselen. Erik Tjong Kim Sang begon
als postdoc op het deelproject Computing regions,
Lotte Hendriks als promovenda op het deelproject
Inclusion relations en Nina Ouddeken als promovenda
op het deelproject Transition zones.
In het project Taalportaal (NWO groot) verschenen
het derde en vierde deel van de serie Syntax of
Dutch, Adjectives and adjectival phrases en Adpositions
and adpositional phrases, geschreven door Hans
Broekhuis.

thema de relatie tussen dynamiek
en diversiteit in taal
Het belangrijkste resultaat binnen het thema De
relatie tussen dynamiek en diversiteit in taal was het
verschijnen van het monumentale Language and
Space. An International Handbook of Linguistic Variation
Volume 3: Dutch (Berlijn: De Gruyter Mouton), ge
redigeerd door Frans Hinskens en Johan Taeldeman
(zie verder bij ‘uitgelicht’). De themagroep werd dit
jaar versterkt met de sociolinguïst Greg Guy (New
York University) met een KNAW beurs voor visiting
professors.

thema de relatie tussen sociale,
geografische en diachrone
diversiteit in cultuur
In het thema De relatie tussen sociale, geografische
en diachrone diversiteit in cultuur legden Markus
Balkenhol en Sophie Elpers de laatste hand aan hun
proefschriften. Beide onderzoekers promoveren in
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thema grenzen aan culturele
diversiteit
Enkele hoogtepunten binnen het thema Grenzen
aan culturele diversiteit waren de organisatie van de
International Workshop on Folk Music Analysis (Van
Kranenburg) en de lancering van TweetGenie, een
online tool die leeftijd en geslacht van Twitteraars
inschat op basis van hun taalgebruik. TweetGenie is
een resultaat van het KNAW publiek-private project
Taal, Identiteit, Netwerken en Produktgeruchten Op Twitter
(Meder). Het verschijnen van TweetGenie trok veel
binnen- en buitenlandse media-aandacht.
Theo Meder organiseerde een internationale NWOCATCH meeting onder de titel Patterns in Narrative
Texts, met als keynote sprekers Mike Kestemont
(Universiteit Antwerpen) en Tim Tangherlini
(University of California).

thema kennis en cognitie: taal en
cultuur vanuit intern perspectief
Binnen het thema Kennis en cognitie: taal en cultuur
vanuit intern perspectief begonnen twee deelprojecten
van het NWO-Horizon project Kennis en Cultuur.
Varun DeCastro-Arrozola als promovendus op
het project Metric Structure of Songs (supervisie Van
Oostendorp) en Lisa Bylinina als postdoc op het
project Language and Number (supervisie Barbiers).
Marc van Oostendorp ontving een fellowship
Digital Humanities van de Koninklijke Bibliotheek
(KB) en het Netherlands Institute for Advanced
Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS).
In de periode die hij op de KB doorbracht ontwik
kelde hij een scandeermachine voor onderzoek naar
ritmische patronen in Nederlandse teksten.

thema externe aspecten van taal
en cultuur
Leonie Cornips en Irene Stengs, onderzoekers in
het deelproject Lokale identiteiten en culturele praktijken werkten de tweede helft van dit jaar aan het
NIAS in Wassenaar. De beide Meertens-onderzoe
kers maken deel uit van een internationale thema
groep die onderzoek doet naar de constructie van
lokale identiteiten door talige en culturele praktij
ken. Leonie Cornips organiseerde met Peter Auer,
Ray Jackendoff en Shana Poplack de workshop
Sociolinguistics in dialogue with Parallel Architecture
aan het FRIAS in Freiburg. Leonie Cornips, Marc
van Oostendorp en Sjef Barbiers kregen met een
internationaal consortium een FP7 grant toegekend
voor het project Advancing the European Multilingual
Experience (AThEME).
Binnen hetzelfde thema begon het NWO-groot
project Nederlab onder leiding van Nicoline van der
Sijs. Een eerste demoversie van Nederlab werd in het
kader van de CLARIAH-infrastructuur aanvraag in de
herfst gelanceerd.

hoogleraren
Nicoline van der Sijs is met ingang van 1 januari 2013
benoemd tot hoogleraar Historische taalkunde van het
Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Uni
versiteit Nijmegen. Peter Jan Margry is per 1 septem
ber 2013 benoemd tot hoogleraar Europese Etnologie
aan de Universiteit van Amsterdam.

website
In 2013 is de website vernieuwd en is Migratie in
Nederland in de 20e eeuw interactief in kaart online
gekomen. De KNAW kende een subsidie toe vanuit
het programma Stimulans voor open access data om
duizenden etnologische kaarten en dialectkaarten
digitaal beschikbaar te maken via de Kaartenbank.
Het project werd deels uitgevoerd door vrijwilli
gers en gecoördineerd door Nicoline van der Sijs.

collectieplan
In 2013 heeft de afdeling Collecties een Collectieplan
opgesteld, waarin de lijnen voor de komende vijf jaar

Woordenboek van het
Nederlands in Suriname
van 1667 tot 1876

Woordenboek van het Nederlands in Suriname van 1667 tot 1876

crossing boundaries

het voorjaar van 2014 en zijn vanaf 1 oktober 2013
in dienst als postdoc bij het Meertens Instituut in
het project Nederlandsheid. Markus Balkenhol orga
niseerde in het kader van dit project het internatio
nale symposium Frozen Formations. Re-discovering the
national in Europe, onderdeel van de jaarlijkse confe
rentie van de Council for European Studies.
Het E-Science Center kende een subsidie toe aan
het project From Sentiment Mining to Mining Embodied
Emotions: Emotional Styles on the Dutch Stage, 16001800 van Herman Roodenburg, in samenwerking
met de Vrije Universiteit.

J. van Donselaar

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van de Nederlandse
taal en cultuur. Er worden vier onderzoeksgebieden onderscheiden: orale cultuur, tradities en rituelen,
syntactische taalvariatie en fonologische taalvariatie. Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het
instituut komen terecht in databases die in open access worden ontsloten via de website voor nieuwe vormen
van onderzoek en voor een breder publiek. Met het 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.

J. van Donselaar

Peter Jan Margry en Sophie Elpers namen deel aan
de heftige discussie rond Zwarte Piet; ze schreven
een FAQ voor de website, namen deel aan fora, en
gaven lezingen en interviews.

uitgelicht:
language and space: dutch
In 2013 is het omvangrijke boek (937 pagina’s)
Language and Space: Dutch verschenen. Dit boek is
een deel uit een serie handboeken over geografi
sche, sociale en culturele taalvariatie in verschil
lende taalgebieden. Het is geredigeerd door Frans
Hinskens (Meertens Instituut) en Johan Taeldeman
(Universiteit Gent, Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde). Het is het eerste
deel uit de serie dat gewijd is aan een specifiek taal
gebied. Dit kloeke werk omvat 47 hoofdstukken,
waarvan er 20 geschreven zijn door huidige en/of
voormalige medewerkers van het Meertens Insti
tuut (als auteur of coauteur).

worden uitgezet. Het Collectieplan beschrijft de am
bities en de speerpunten voor de collectievorming,
het beheer, de ontsluiting en de beschikbaarstelling
conform het instituutsbeleid met betrekking tot open
access en digitale duurzaamheid.

en verder
De onderzoekers van het Meertens Instituut waren
buitengewoon actief met publieksgerichte activi
teiten, o.a. met columns in landelijke en regionale
dagbladen (Cornips in Dagblad de Limburger, Van
der Sijs in NRC Handelsblad), artikelen in Onze
Taal (Van Oostendorp en Van der Sijs), het populair
wetenschappelijk boek over zinsbouw Heb je nou
je zin (Van Oostendorp) en de Open Dag van het
Meertens Instituut in het kader van het Weekend
van de Wetenschap, met lezingen, demonstraties en
rondleidingen. Theo Meder redigeerde de bundel
Van Kikvors tot Droomprins waarin vanuit moderne
wetenschappelijke inzichten ontstaansgeschiedenis,
receptie en voortbestaan van het sprookje belicht
worden. Nicoline van der Sijs verzorgde de publica
tie van het Woordenboek van het Nederlands in Suriname
van 1667 tot 1876 van J. van Donselaar dat werd uit
gegeven door het Meertens Instituut. Theo Meder,

Het handboek biedt een breed, maar ook diepgaand
overzicht van de taalkundige variatie die we aan
treffen in het Nederlandstalige gebied. Dit gebied
omvat naast Nederland ook Vlaanderen en een klein
stukje Noord-Frankrijk. Het boek beschrijft in de
eerste plaats de traditionele dialecten die in Neder
land en Vlaanderen gesproken worden. Naast de
traditionele dialecten komen allerlei tussenvariëtei
ten aan de orde die zich bevinden op het continuüm
tussen dialect en standaardtaal.
Het is een misvatting te denken dat de dialecten
bezig zouden zijn te verdwijnen. Er ontstaan eerder
andere verschijningsvormen van taalvariatie, zoals
regiolecten. Daarnaast zijn er in onze multi-etnische
maatschappij ook nog allerlei nieuwe etnolecten,
zoals Marokkaans Nederlands en Turks Neder
lands. Language and Space gaat ook over deze nieu
were dialectvormen, over regiolecten en etnische
variëteiten van het Nederlands. En over Nederlands
buitengaats, zoals Nederlands gesproken in Ame
rika, Duitsland en Australië. Tenslotte komen er ook
talen die verwant zijn aan het Nederlands aan bod:
talen als het Afrikaans, maar ook creooltalen die
een Nederlandse basis hebben en die nu grotendeels
uitgestorven zijn.
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