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webs ite  en databanken
Bezoekers van website1 1.494.959
Bezoeken van website (pageviews)2 45.176.944

1 Unieke IP-adressen
2 Exclusief  robots van zoekmachines

wetenschappel i jke  output
Artikelen in gerefereerde tijdschriften 21
Artikelen in niet-gerefereerde tijdschriften 3
Hoofdstukken in boeken, bundels en 
proceedings 37

Boeken/monografieën 11
Boekredactie  3
Populariserende artikelen in tijdschriften 38
Organisatie wetenschappelijke bijeenkomsten 18
Lezingen 150

databanken (pagev iews)
Familienamen 18.925.273
Liederenbank 5.156.149
SAND 4.048.928
PLAND 3.952.853
Volksverhalenbank              3.495.671
Volkskundige trefwoorden  3.303.243
Voornamen                      1.959.882
Namen en Naamkunde            462.232
Soundbites                       432.894
Bedevaartplaatsen                419.473
Archieven 354.456
MAND 60.970
Boedelbank 49.440
Bibliotheek 12.213

f inanciën
Budget 2009  3,9 miljoen euro 
Bijdrage KNAW  78% 
Externe financiering  22%

format ie  2009 ( in  fte ’ s )
 WP + DocP NWP
Directie 1,0 1,0
Variatielinguïstiek 13,8 
Etnologie 17,5 
Algemene Zaken  
  P&O  0,8
  Financiën  1,2
  Communicatie/ DTP  1,3
  Receptie  1,5
  Secretariaat  1,0
  ICT  
    Helpdesk en systeembeheer
    (deels uitbesteed)  0,6
    Technische Ontwikkeling 
    (inclusief  audiodigitalisering)  5,5
 Bibliotheek, documentatie en 
  collecties  2,7
 Facilitair beheer  0,6
Totaal 32,3 16,2

WP   = wetenschappelijk personeel
NWP   = niet-wetenschappelijk personeel
DocP   = personeel documentatie
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In 2009 droeg het Meertens Instituut 30 jaar de naam van de oud-
directeur van het instituut. Het omslag van dit jaarverslag geeft 
de verspreiding aan van de achternaam Meertens in 2007. Deze 
afbeelding komt uit de vorig jaar vernieuwde familienamenbank. 
Ook in 2009 stond het onderzoek vooraan bij de doelstellingen van 
het instituut. De cijfers geven aan dat de omvang en de kwaliteit van 
de publicaties per medewerker verder zijn toegenomen. Daarnaast 
is het instituut er in 2009 in geslaagd om zich te profileren als 
een nationaal centrum voor technologische innovatie binnen de 
geesteswetenschappen.

etnologie
Sinds 1 september 2009 werkt Sophie Elpers als pro-
movenda voor het Meertens Instituut aan het door de 
Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Insti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie medegefinancierde 
project Erfenis van het verlies? Wederopbouwboerderijen 
en de culturele omgang met traditie, modernisering en de 
Tweede Wereldoorlog. Elpers schreef  in 2009 ook het  
nieuwjaarsboekje Hollandser dan kaas en redigeerde 
het boek Landwirtschaftliches Bauen im Nordwesten 
zwischen 1920 und 1950 (met eigen bijdrage). Tevens 
stond zij aan de wieg van het eind 2009 verschenen, 
internationale, digitale tijdschrift op het terrein van de 
etnologie Quotidian (Amsterdam University Press). 
Op 18 september hield Herman Roodenburg zijn inau-
gurele rede als bijzonder hoogleraar Historische Antro-
pologie en Etnologie van Europa aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, afdeling Sociale en Culturele Antropologie. 
In zijn oratie, getiteld Anthropologists, Historians and the 
Pulse of  the Archive nodigt Roodenburg antropologen, 
historici en etnologen uit om samen te werken rond 
thema’s als lichamelijkheid, de zintuigen en emoties. 

Bij het DOC Lied gingen maar liefst drie extern gefi-
nancierde projecten van start: in januari begon Marieke 
Lefeber als OiO aan haar promotieonderzoek naar 
achttiende-eeuwse bellenspeelklokken in Nederland 
(i.s.m. het Nationaal Museum van Speelklok tot Piere-
ment), in mei was de aftrap van het project  Dutch Songs 
on Line (i.s.m. de Universiteit Utrecht en de Digitale Bi-
bliotheek voor de Nederlandse Letteren) en in augustus 
begon WITCHCRAFT+ (onderdeel van CATCH+). In 
dit laatstgenoemde project wordt door liedspecialisten 
samengewerkt met informatici om te komen tot een 
webgebaseerde zoekmachine voor melodieën. Daar-
naast won de monumentale muziekbox Onder de Groene 
Linde de Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik en 
een Edison in de categorie Bijzondere Uitgave World.
De afdeling etnologie was betrokken bij de organisatie 
van diverse internationale wetenschappelijke conferen-
ties en workshops waaronder Smaak en Distinctie, Sa-
crosanct Culture: The Authentication of  Cultural Form en 
Showing Making: An International Conference on the Repre-
sentation of  Image Making and Creative Practices in Ritual, 
Art, Media and Science (i.s.m. de Universiteit Utrecht). 
Daarnaast waren onderzoekers van de afdeling etno-
logie op tal van manieren actief  in het publieke debat 
over volkscultuur, erfgoed en overheidsbeleid. Zo 
werkten Hester Dibbits en Sophie Elpers mee aan de 
samen met vier andere erfgoedinstellingen uitgegeven 
bundel Splitsen of  Knopen. Over Volkscultuur in Neder-
land  (red. Dibbits e.a.) en nam Peter Jan Margry als 
vicepresident van de SIEF in Abu Dhabi deel aan de 
Unesco-conferentie over immaterieel erfgoed.

var iat i el inguïst i ek
Het onderzoek van Variatielinguïstiek stond in 2009 
volop in de belangstelling van vakgenoten, media en 
publiek. Onder leiding van Marc van Oostendorp be-
reikte het team De Taaldetector, bestaande uit onder-
zoekers van het Meertens Instituut en studenten van 

de Vrije Universiteit en de universiteiten van Leiden 
en Utrecht, in oktober de finale van de Academische 
Jaarprijs met het plan een taaldetector te bouwen op 
basis van de gegevens in de syntactische en morfolo-
gische atlassen van het instituut (SAND en MAND). 
Het tweede deel van deze beide atlassen, verschenen 
in 2008,  werd in februari gepresenteerd tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent, waar 
veel pers aanwezig was. Op dezelfde bijeenkomst 
werd de artikelenbundel Microvariation in Syntactic 
Doubling van Sjef  Barbiers, Olaf  Koeneman en Marika 
Lekakou gepresenteerd, en het populair-wetenschap-
pelijk boek Dialect en Taalvariatie van Hans Bennis. 
Veel aandacht was er voor Sharon Unsworth die in 
augustus de Keetje Hodshon-prijs kreeg van de Ko-
ninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschap-
pen voor haar werk op het terrein van tweetaligheid 
en taalverwerving. 
Op het gebied van taalkunde, ICT en digitalisering is 
verder het verwerven van een CLARIN-subsidie voor 
het project MIMORE het vermelden waard, een sa-
menwerkingsproject met de Universiteit Utrecht waar-
in drie dialectdatabases geïntegreerd en gemeenschap-
pelijk doorzoekbaar gemaakt zullen worden. 
Onderzoekers van Variatielinguïstiek organiseerden 
in 2009 een tiental internationale wetenschappelijke 
congressen en workshops, waaronder de Workshop 
on Spatio-Dynamics of  Language Change, Morphological 
Exponence, Names in the Economy en het symposium 
Honderd jaar Weijnen.
In september trad Daniel Hall in dienst als postdoc fono-
logie in het project Kindersprache, Aphasie und allgemeine 
Lautgesetze revisited, een samenwerkingsproject met de 
Universiteit Leiden. Prof. dr. Marcel den Dikken (CUNY) 
was in de laatste drie maanden van 2009 KNAW-visiting 
professor. Hij hield enkele lezingen en naar aanleiding van 
zijn aanwezigheid werd een workshop georganiseerd.

technologie
Drie nationale programma’s zijn in 2009 van start ge-
gaan: Alfalab (KNAW), CATCH+ (NWO) en CLA-
RIN (ESFRI/NWO). In deze programma’s is het in-
stituut prominent aanwezig. Binnen Alfalab werkt het 
instituut aan het toegankelijk maken van veldnamen 
met behulp van geografische software (GIS). Het 
CLARIN-programma betreft een initiatief  om een Eu-
ropese infrastructuur te ontwikkelen voor onderzoek 
naar taal en tekst. Het instituut heeft de ambitie om 
zich te manifesteren als nationaal en internationaal 
CLARIN-centrum en heeft daarvoor extern de mid-
delen verworven.
De nieuwe, technologische oriëntatie van het instituut 
wordt verder onderstreept door een substantiële uit-
breiding van de populaire website van het instituut (in 
2009: 45 miljoen page views van 1,5 miljoen unieke 
bezoekers). De servers van het instituut kregen het 
in september zwaar te verduren toen het Soundbites-
project (honderden uren dialectopnamen) online ging, 
en in december toen de vernieuwde familienamen-
bank gelanceerd werd.

foto Sophie Elpers: 
De gevelsteen met 

een uit het vuur 
springende leeuw en 

het bouwjaar is te 
vinden op de meeste 

wederopbouw-
boerderijen. Dit zijn 

boerderijen die in de 
tweede wereldoor-

log verwoest werden 
en door het Bureau 

Wederopbouw 
Boerderijen nog tij-

dens of  na de oorlog 
hersteld zijn.

illustratie:  
http://www.mattus. 
web-log.nl

foto Irene Stengs: Integratie naar twee kanten. Geïnspireerd 
door het kunstproject EL HEMA in 2007-2008 legde de HEMA 

in 2009 Arabische chocoladeletters, een M en een S, in de 
schappen. In september ter gelegenheid van het Suikerfeest en 

eind november nog eens voor in de schoen.


