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Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en 
documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het doel van het onder-
zoek 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 Ne-
derlandse Etnologie bestudeert de cultuur van het dagelijks leven in 
Nederland. De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op varië-
teiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Neder-
lands, met speciale aandacht voor de grammaticale aspecten van deze 
taalvariëteiten.

Variatielinguïstiek

In 2011 gingen zes nieuwe pro-
jecten van start. Taalportaal 
(NWO-groot) brengt de gram-
matica van het Nederlands en 
het Fries (klankleer, vormleer en 
zinsleer) op een toegankelijke en 
wetenschappelijk verantwoorde 
manier bij elkaar. Het vrijwil-
ligersproject Gekaapte Brieven 
(Prins Bernhard Cultuurfonds) be-
treft de ontsluiting en transcriptie 
van 17e- en 18e-eeuwse Neder-
landstalige brieven. Daarnaast 
gingen twee CLARIN-projecten van start. Het project Cognition, ����i�i�����i�i�
tion and Variation Tool beoogt de integratie en het analyseerbaar ma-
ken van gegevensverzamelingen op het terrein van kindertaal en dia-
lectwoordenschat. In het project International Par�er of Hi�tori�al D�t�h in 
Retro�pe�t wordt een tagger/parser voor oudere Nederlandse teksten 
ontwikkeld. Tenslotte werd er een aanvang gemaakt met twee kennisbe-
nuttingsprojecten in het kader van het NWO-programma MeerWaarde: 
Kenni�ben�tting Taalportaal en de Taaldete�tor. De Taaldete�tor 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 Li��idae 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 project-
aanvragen zijn Nederlab (NWO-groot; ontwikkeling van een gebruikers-
vriendelijke webinterface van waaruit onderzoekers digitale historische 
teksten kunnen doorzoeken) en Map� and Grammar (NWO-programma; 
onderzoek naar de relatie tussen geografische patronen en grammati-
cale systemen).
Björn Köhnlein promoveerde op het proefschrift R�le Rever�al Revi�ited 
(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 bij-
zonder hoogleraar Variatielinguïstiek van het Nederlands aan de Uni-
versiteit 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 verdien-
sten als onderzoeker taalverandering. Wilbert Heeringa voltooide zijn 
VENI-project From Diale�t to Regiole�t (NWO) en werd postdoc aan de 
Universiteit Groningen.
Medewerkers van de onderzoeksgroep organiseerden diverse congres-
sen en workshops waaronder de Comparative Germani� ��nta� �ork�Germani� ��nta� �ork�
�hop (UVA), E�ropean Diale�t ��nta� �ork�hop 5 (UVA) en Diale�t� in Con�
ta�t, Change� in Tran�itional Zone� (Taal & Tongval Colloquium, Gent). 
Met de afdeling Nederlandse Etnologie werd een driedaagse interna-
tionale NIAS-workshop The Con�tr��tion of Lo�al Identitie� thro�gh C�lt�re 
and Lang�age in the D�t�h Provin�e of Limb�rg georganiseerd.
Opvallend was het grote aantal publicaties en lezingen voor het grotere 
publiek. Veel aandacht was er voor het verschijnen van de Diale�tatla� 
van het Nederland� (red. Van der Sijs) waaraan diverse medewerkers 
van de onderzoeksgroep een bijdrage hebben geleverd. De atlas, win-
naar 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 Bla�k�
well Companion to Phonolog� (red. Van Oostendorp et al) met 124 
state-of-the art artikelen die gezamenlijk het hele veld van fonologisch 
onderzoek bestrijken.

Nederlandse Etnologie

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 onder-
zoek. Gezamenlijk publiceerden de onderzoekers twee bundels en 30 
(inter-)nationale wetenschappelijke artikelen. Daarnaast werden 54 (in-
ter-)nationale wetenschappelijke lezingen gehouden en elf congressen, 
workshops en panels georganiseerd, waaronder het KNHG-najaarscon-
gres Cool, Calm & Colle�ted? The D�t�h and their Emotion� in Pre�Modern 
Time�. Drie panels maakten deel 
uit van de SIEF-conferentie Peo�
ple Make Pla�e�: �a�� of Feel�
ing the �orld, in Lissabon.
Ook de Meertens Ethnology Lec-
tures 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 verschij-
ning van Immaterieel erfgoed. �l�
manak bij een a�t�eel debat (H.C. 
Dibbits, S.M. Elpers, P.J. Margry 
& A. van der Zeijden). De twee-
de lezing was gewijd aan de 
UNESCO-conventie ten aanzien 
van het immateriële erfgoed.
Op 4 november ging het Am-Am-
sterdam Centre for Cross-Dis-
ciplinary Emotion and Sensory 
Studies van start, een initiatief van het Meertens Instituut en de Vrije 
Universiteit. Hierin werken geestes-, sociale en neurowetenschappers sa-
men in onderzoek naar emoties en zintuiglijkheid. Tenslotte werd Louis 
Grijp benoemd tot profileringshoogleraar bij de faculteit Geesteswe-
tenschappen van de Universiteit Utrecht, met een toegespitste leerop-
dracht in onderzoek.

Uitgelicht: eLaboratorium Orale Cultuur

In 2011 is het eLaboratorium Orale Cultuur van start gegaan. Het be-
treft 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 ver-
maarde orale dataverzamelingen van het Meertens Instituut, de Neder-
landse 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 G�ided Interoperabilit� between �olle�tion� of m��i�al heritage 
(Cogitch) worden tools ontwikkeld om de grote hoeveelheden oraal ma-
teriaal in de databanken nog beter te ontsluiten. Binnen FACT worden 
tools ontwikkeld voor automatische taaldetectie, naam- en trefwoord-
extractie, genre-identificatie, automatische samenvattingen en de clas-
sificatie naar internationale verhaaltypen. Hiermee wordt het mogelijk 
de duizenden verhalen die nog op ontsluiting wachten efficiënt te ver-
werken. 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 Ne-
derlandse 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 T�ne� & Tale� wordt fun-
damenteel 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 voorspel-
len 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 Akade-
my. Synergie wordt verkregen door de verspreide krachten te bundelen 
in het eLaboratorium Orale Cultuur.

Dit is een samenvatting van het jaarverslag. U kunt het volledige, 
digitale jaarverslag bekijken op www.meertens.knaw.nl/jaarverslag
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Vincent Houtman: “Ik behoor tot de moshpitters, hard hit-
ters en de pillentikkers”. Winnaar juryprijs fotowedstrijd 
‘Tot welke ‘wij’ behoor jij?’ Georganiseerd door het Meer-
tens Instituut tijdens de Oktober Kennismaand 2011.
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kernpublicaties

website

Bezoekers van website (pageviews1) 25.802.436
Bezoekers van website2 1.202.338

1 Exclusief robots van zoekmachines
2 Unieke ip-adressen

Artikelen in gerefereerde tijdschriften 19
Artikelen in niet-gerefereerde tijdschriften 17
Hoofdstukken in boeken, bundels en 
   proceedings 50
Boeken/monografieën 2
Boekredactie 3
Populariserende artikelen 42
Organisatie wetenschappelijke 
   bijeenkomsten 22
Lezingen 136

 wp + docp nwp

Directie 1,0 1,0
Variatielinguïstiek 13,0 
Etnologie 12,0 
Algemene Zaken 
   P&O  0,8
   Financiën  1,2
   Communicatie/DTP  1,5
   Receptie  1,5
   Secretariaat  1,0
   Technische Ontwikkeling 
   (inclusief audiodigitalisering)  9,3
   Bibliotheek, documentatie en 
   collecties  2,7
   Facilitair beheer  0,2

Totaal 26,0 19,2

wp = wetenschappelijk personeel 
nwp = niet-wetenschappelijk personeel 
docp = personeel documentatie

wetenschappelijke output gemiddelde formatie 2011 (in fte’s)

Nederlandse Voornamenbank 8.653.534
Nederlandse Familienamenbank 7.691.270
Plantennamen in de Nederlandse 
   Dialecten 1.250.142
Nederlandse Liederenbank 1.120.201
Nederlandse Volksverhalenbank 541.025
Soundbites 355.989
Nederlandse Bedevaartbank 226.655
Syntactische Atlas van de 
   Nederlandse Dialecten 155.221
Meldpunt Taal 132.320
Volkskundige Trefwoordenbank 110.060
Morfologische Atlas van de 
   Nederlandse Dialecten 77.536
Databank Beschermheiligen 76.921
Boedelbank 36.409
Archieven en collecties 36.321
Bibliotheekcatalogus 18.993
Wederopbouwboerderijen in Nederland 17.103
Namen en naamkunde in Nederland 16.696

Budget 2011 4,5 miljoen
Bijdrage knaw 64%
Externe financiering 36%

databanken (pageviews)

financiën


