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Meertens Instituut

Missie

Het Meertens Instituut bestudeert en documenteert de 
Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen 
en veranderingen die het alledaagse leven in onze samenle-
ving vormgeven. Deze focus vraagt om een multidisciplinaire 
bundeling van expertises. Het onderzoek is vergelijkend en 
internationaal van opzet. De snelle ontwikkeling van elektro-
nische databanken en tools maakt nieuwe vormen van onder-
zoek mogelijk waarbij grote hoeveelheden data systematisch 
doorzocht kunnen worden. Het Meertens Instituut is sinds 
de jaren ‘80 een voorloper op het gebied van digitalisering 
en digital humanities en behoudt deze positie door actieve 
participatie in en coördinatie van projecten op dit gebied. 

Totstandkoming en historische ontwikkelingen 

Het Meertens Instituut is gevormd uit drie commissies van 
de Afdeling Letterkunde van de KNAW: aan de Dialectencom-
missie (opgericht in 1926) werd in 1940 de Volkskundecom-
missie toegevoegd, en in 1948 het Naamkundebureau. Onder 
leiding van P.J. Meertens werden de drie commissies in 1949 
samengevoegd, vanwege hun thematische nabijheid, tot de 
Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse 
Volkseigen. In 1952 werd de Commissie tot instituut van de 
KNAW. In 1979 werd het instituut hernoemd tot P.J. Meertens 
Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde; in 
1998 werd de naam kortweg Meertens Instituut. 

Het Meertens Instituut heeft een lange traditie in het 
documenteren en onderzoeken van taal en cultuur in het 
alledaagse leven en heeft door de tijd heen een grote hoe-
veelheid collecties verzameld en toegankelijk gemaakt. In de 
afgelopen decennia is het accent steeds meer verschoven 
van documentatie naar onderzoek waardoor wetenschap-
pelijk onderzoek nu de hoofdactiviteit is van het Meertens 
Instituut. In de huidige onderzoeksafdeling van het instituut 
kunnen twee hoofdstromen worden onderscheiden: etnolo-
gisch onderzoek en variatielinguïstiek. 

Het instituut staat nationaal en internationaal bekend als een 
voorloper op het gebied van digitalisering en digital humani-
ties. Deze voortrekkersrol is terug te voeren op een bewuste 
keuze vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw, die onder meer 
heeft geleid tot het vormen van een technische ontwikkel-
groep, het actief bouwen van digitale databanken rondom de 
centrale onderzoeksonderwerpen, en het bouwen van zoek-
machines waardoor deze databanken voor onderzoekers en 
het brede publiek kunnen worden ontsloten.

KNAW Humanities Cluster
In 2016 bundelde het Meertens Instituut krachten met het 
IISG en het Huygens ING in de vorm van het KNAW Huma-
nities Cluster. In dit cluster zijn ICT-afdelingen, administra-
tie, personeelszaken, communicatie en facilitaire diensten 
samengevoegd om meer professionele kwaliteit te krijgen 
en risico’s te verkleinen. Inhoudelijke samenwerking op het 
gebied van Nederlandse cultuur, taal en geschiedenis vond 
al plaats tussen de instituten, maar zijn door de clustering 
makkelijker om te organiseren en te laten ontstaan, ook door 
de gezamenlijke huisvesting van het Meertens Instituut en 
het Huygens ING in het Spinhuis. Bovendien werken de drie 
instituten intensief samen op het gebied van digital huma-
nities, onder meer door het ontwikkelen van een digitale 
infrastructuur voor vernieuwend geesteswetenschappelijk 
onderzoek in Nederland.

Rol en meerwaarde 

Taal en cultuur worden in het huidige politieke klimaat samen 
gezien als de belangrijkste dragers van collectieve identitei-
ten. Het Meertens Instituut, dat de ‘casus Nederland’ onder-
zoekt vanuit een vergelijkend en internationaal perspectief, 
wil bijdragen aan het maatschappelijke debat door de rol 
van taal en cultuur in veranderingen in de samenleving te 
duiden en te nuanceren. Het instituut doet dit op basis van 
excellent onderzoek op het gebied van etnologie en variatie-
linguïstiek, vanuit actuele geesteswetenschappelijke en soci-
aalwetenschappelijke benaderingen en door middel van de 
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modernste onderzoeksmethoden die in deze gebieden ont-
wikkeld worden. Het instituut ontwikkelt zelf mee aan deze 
methoden, en wil met name met de partners van het KNAW 
Humanities Cluster een voortrekkersrol spelen op het gebied 
van de digital humanities. Het onderzoek van het Meertens 
Instituut is georganiseerd in groepen waarin onderzoekers, 
collectiespecialisten en technologen samenwerken waardoor 
de verschillende rollen van het Meertens Instituut optimaal 
kunnen worden vervuld.

Er is geen ander onderzoeksinstituut in Nederland dat de 
Nederlandse taal en cultuur in samenhang bestudeert en 
documenteert; die rol speelt het instituut al sinds de oprich-
ting. De focus binnen het onderzoek ligt op het begrijpen van 
variatie en diversiteit van taal en cultuur in Nederland. Daar-
naast is het Meertens Instituut ook het enige etnologische 
onderzoekscentrum van Nederland. Het instituut beschikt 
dus over unieke onderzoeksexpertise in Nederland. 

Op het gebied van digital humanities trekt het instituut 
samen op met de andere instituten binnen het KNAW Huma-
nities Cluster. De instituten zijn in staat om lange-termijn 
infrastructurele projecten vorm te geven, uit te voeren en – 
vooral – producten als datasets, software, tools of websites 
langdurig dynamisch beschikbaar te stellen. De samenwer-
king in het KNAW Humanities Cluster met zijn gezamenlijke 
softwareontwikkelingsafdeling heeft de slagkracht vergroot. 
De instituten van het KNAW Humanities Cluster spelen boven-
dien een leidende rol in grote infrastructurele projecten als 
CLARIAH, de Historische Steekproef Nederlandse Bevolking, 
Nederlab, Golden Agents en CLIO-INFRA. De unieke rol van 
het Humanities Cluster in de opbouw van de digitale infra-
structuur voor de geesteswetenschappen wordt onderstreept 
door het feit dat CLARIAH het enige geesteswetenschappe-
lijke project is dat is opgenomen op de Nederlandse Nati-
onale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur. Het NWO-Grootproject Nederlab is een infra-
structuurproject waarin het Meertens Instituut de coördine-
rende rol heeft. Nederlab biedt een onderzoeksportaal voor 
onderzoekers en studenten die zich bezighouden met histo-
rische ontwikkelingen in de Nederlandse taal, literatuur, en 

cultuur. Onderzoekers kunnen in Nederlab selecties maken 
uit tientallen miljarden woorden aan Nederlandstalige tekst. 
Die selecties kunnen ze met geavanceerde technologie door-
zoeken en analyseren.

De (digitale) collecties van het instituut die sinds de jaren ‘30 
met zorg zijn opgebouwd en die nog altijd de basis vormen 
voor veel van het onderzoek van het instituut, zijn ongekend 
populair bij een breed publiek. De inmiddels gedigitaliseerde 
Liederenbank, Etymologiebank en Verhalenbank worden mil-
joenen keren per jaar geraadpleegd; in 2017 werden iedere 
dag zo’n 100.000 pagina’s van het instituut bezocht. Naast 
deze bekende publieke websites biedt het instituut ook 
online onderzoeksplatforms aan, zoals het Nederlab onder-
zoeksportaal en de Syntactische Atlas van Nederlandse Dia-
lecten, die ieder ook honderdduizenden pageviews per jaar 
krijgen. Gebruikers van deze portalen zijn onderzoekers, 
journalisten en schrijvers, en studenten taalkunde, antropo-
logie, cultuurstudies (bv. Nederlandse taal en cultuur), litera-
tuur, (kunst)geschiedenis, religie en musicologie.

Het Meertens Instituut wil een groter publiek bedienen dan 
alleen de wetenschappelijke gemeenschap. Onderzoeks-
projecten sluiten aan bij maatschappelijke vraagstukken 
en interesses. Door samen te werken met de overheid, het 
bedrijfsleven en cultureel erfgoedinstellingen, streeft het 
Meertens Instituut naar toepassingen met een groter bereik 
dan de wetenschap alleen. Enkele voorbeelden zijn:

Het Meertens Instituut geniet een brede bekendheid door 
optredens van onderzoekers op radio en tv, en is een vraag-
baak voor de journalistieke media. Maatschappelijk in het 
brandpunt verkerende onderwerpen als de rol van streekta-
len en dialecten in de samenleving, de Zwarte-Pietdiscussie, 
‘fake news’ (hedendaagse sagen) en de rol van religie en spi-
ritualiteit in het ‘ontkerkelijkte’ Nederland kunnen rekenen 
op een genuanceerd commentaar van onderzoekers van het 
Meertens Instituut.

Het Meertens Instituut houdt een vinger aan de pols van 
de Nederlandse taal en cultuur, en vergelijkt die stand van 
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Top 4 aantallen pageviews
onderzoek- en onderwijsgerichte websites 2017

Top 4 aantallen pageviews
collectie-ontsluitende websites 2017

ONDER HET VERGROOTGLAS

1. Neerlandistiek   4.500.000
2. Dynamische Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten 526.000
3. Bedevaartbank 154.000
4. Nederlab Onderzoeksportaal 105.000

1. Nederlandse Voornamenbank 11.700.000
2. Etymologiebank 3.700.000
3. Nederlandse Volksverhalenbank 1.700.000 
4. Nederlandse Liederenbank 1.100.000



Meertens Instituut – 5

Top 4 aantallen pageviews
onderzoek- en onderwijsgerichte websites 2017

Top 4 aantallen pageviews
collectie-ontsluitende websites 2017

ONDER HET VERGROOTGLAS

1. Neerlandistiek   4.500.000
2. Dynamische Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten 526.000
3. Bedevaartbank 154.000
4. Nederlab Onderzoeksportaal 105.000

1. Nederlandse Voornamenbank 11.700.000
2. Etymologiebank 3.700.000
3. Nederlandse Volksverhalenbank 1.700.000 
4. Nederlandse Liederenbank 1.100.000

zaken met eerdere en andere (bv. internationale) situaties. 
De Nederlandse Taalunie schakelde het instituut in voor de 
uitvoering van het project De Staat van het Nederlands, een 
langlopend onderzoek naar het gebruik van taal op het werk, 
op school en thuis. In het Sprekend Nederlands-project werd 
met de nationale omroep NTR, NWO en universitaire partners 
een app ontwikkeld waarmee grootschalige onderzoeksdata 
werden verzameld: gebruikers konden andere Nederlandse 
sprekers beoordelen en zelf hun eigen spraak vastleggen. 
Sprekend Nederlands is een van de vele crowd sourcing-pro-
jecten die het Meertens Instituut uitvoert. 

Ieder jaar brengt het Meertens Instituut rond de jaarwisse-
ling een ‘nieuwjaarsboekje’ uit; een geschenk met een bood-
schap. In deze reeks wordt lopend onderzoek vertaald in een 
bondig verhaal waarin een maatschappelijk thema wordt 
aangesneden. In 2018 deed Healing en alternatief genezen 
veel stof opwaaien door onder meer de vraag te stellen 
waarom alternatieve geneeswijzen zo populair zijn bij hoger 
opgeleiden.

Positie in het kennis- en maatschappelijke landschap

Het instituut speelt een belangrijke rol in landelijke aca-
demische organisaties en consortia, zoals de Landelijke 
Onderzoeksschool Taalkunde (LOT) en het Roadmap Infra-
structuurproject CLARIAH. Die rol is deels ingegeven door 
de inhoudelijke betrokkenheid, maar zeker ook vanwege 
de neutrale, ongebonden positie van het instituut tussen 
de universitaire partners en erfgoedinstellingen. Met negen 
(gewoon en bijzonder) hoogleraren aan zes Nederlandse uni-
versiteiten in de onderzoeksstaf kan het Meertens Instituut 
gezien worden als een universitair netwerkinstituut. 

In het maatschappelijke domein heeft het onderzoeks-
instituut een spilfunctie tussen de academische wereld, 
beleidsinstellingen (zoals de Nederlandse Taalunie), over-
heidsdiensten en organisaties met een erfdragersfunc-
tie (zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Instituut Beeld 
& Geluid, het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed). Met deze partners deelt het instituut de 

lange-termijndoelen op het gebied van het documenteren 
van talig en cultureel erfgoed en de hedendaagse praktijk. Zo 
voerde het Meertens Instituut in 2016 samen met de Univer-
siteit Gent onderzoek uit voor de Nederlandse Taalunie naar 
de ‘Staat van het Nederlands’, om het gebruik van Neder-
lands en andere talen in diverse maatschappelijke situaties 
in kaart te brengen en te volgen door de tijd heen. Dankzij 
het onderzoek is het voor het eerst mogelijk om op basis van 
feiten en gegevens uitspraken te doen en het debat te voe-
ren over de positie van het Nederlands. De eerste resultaten 
zijn in mei 2017 verschenen; delen van het onderzoek zullen 
tweejaarlijks worden herhaald.

Het Meertens Instituut speelt in het internationale etnologi-
sche veld een belangrijke rol als het bestuurlijke hoofdkwar-
tier van de International Society for Ethnology and Folklore. 
Het instituut heeft verder lopende samenwerkingen met 
internationale partners zoals:

• een consortium van Europese partners in het HERA-pro-
ject HERILIGION over de ‘vererfgoedisering’ van religie en 
de sacralisatie van erfgoed;

• de UCLA en de Universiteit van Rostock in het Trans-
Atlantic Digging Into Data-project ISEBEL waarin Deense 
en Duitse volksverhalendatabanken worden verbonden 
en geharmoniseerd met de Volksverhalenbank van het 
Meertens Instituut.

 
Vooruitblik en strategie

De ambities van het Meertens Instituut zoals geformuleerd in 
het Onderzoeksplan 2018-2023, Nederland in de wereld, zijn 
samengevat in de volgende vijf doelstellingen:

1. Het Meertens Instituut doet onderzoek naar cultuur en 
taal in Nederland, in een mondialiserende wereld;

2. Het instituut onderzoekt hoe taal en cultuur veranderen, 
hoe collectieve identiteiten worden geconstrueerd. In 
zowel het maatschappelijke als wetenschappelijke debat 
hierover wil het Meertens Instituut een richtinggevende 
positie innemen; 
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3. Het Meertens Instituut kent een rijke traditie van empi-
risch en historisch onderzoek naar veranderingsproces-
sen op het gebied van cultuur en taal. Dit langlopend 
onderzoek is verbonden met uitgebreide collectievor-
ming: documentatie van het verzamelde materiaal blijft 
een kerntaak van het instituut;

4. Het instituut staat open voor innovaties: we benutten 
onze bestaande expertise maar verwelkomen ook nieuwe 
paradigmata, methoden en technieken. We verkennen 
digitale innovaties en geven zelf die innovaties vorm.

5. Het instituut bevindt zich in de unieke positie dat het 
zich kan committeren aan langetermijnprojecten, zoals 
langlopende onderzoeksprojecten, het ontwikkelen van 
digitale infrastructuren en het actief onderhouden van 
projectresultaten.

 
De in 2016 geformaliseerde samenwerking binnen het KNAW 
Humanities Cluster vormt een sterke dynamische factor 
hierin. Samen met de zusterinstituten IISG en het Huygens 
ING worden samenwerkingen en gezamenlijke organisatori-
sche onderdelen tot stand gebracht op het gebied van ICT-
ontwikkeling, digital humanities, collecties en communicatie.

Naast deze versterkende samenwerkingen zet het Meertens 
Instituut in de komende jaren in op vernieuwend onderzoek, 
met name door het aantrekken van jonge en mid-career 
onderzoekers. Taal en cultuur zijn voortdurend aan verande-
ring onderhevig; het instituut wil voorop staan in het signa-
leren en duiden van de veranderingen die onze samenleving 
bezighouden. 

Samenvatting SEP-evaluatie1

Beoordeling

Wetenschappelijke kwaliteit: score 2
Het Meertens Instituut opereert in de frontlinie van digital 
humanities-onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe tech-
nologieën en infrastructuren. Erfgoed, religie, immateriële 
en orale cultuur zijn sterke onderzoeksgebieden binnen de 
etnologie. Het instituut is ook leidend op het gebied van vari-
atielinguïstiek en draagt significant bij aan ontwikkelingen 
op dit terrein. Het werk van het Meertens Instituut is over 
het algemeen excellent en behoort in sommige gevallen zelfs 
tot de wereldtop. De publicaties zijn van hoge kwaliteit en 
de internationale zichtbaarheid is goed. Gemeenschappe-
lijke thema’s zoals taalcultuur en Nederlandse identiteit(en) 
in het dagelijks leven en in een internationale context zijn 
interessant; de commissie pleit ervoor om hier op nieuwe 
manieren en met een frisse blik mee om te gaan. De onder-
zoeksgroepen zijn weliswaar klein maar hebben een opval-
lend grote impact.

Het relatieve gebrek aan ervaren onderzoekers op medior-
niveau is problematisch; er is ook behoefte aan meer techni-
sche support. Na de visitatie heeft de commissie vernomen 
dat er inmiddels wordt gewerkt aan maatregelen om de 
onderzoeksgroepen uit te bereiden; de KNAW geeft steun 
aan het werven van de nodige uitbreiding (o.a. op medior-
niveau). Het betrekkelijk kleine aantal voorstellen dat in 
recente jaren is gehonoreerd vormt een belemmering voor 
de onderzoeksomgeving in termen van promovendi en 
dynamiek.

1  Samenvatting van de instituutsevaluatie op basis van het  
Standard Evaluation Protocol. De drie evaluatiecriteria – research 
quality, societal relevance, viability – werden in kwantitatieve en 
kwalitatieve termen beoordeeld (score 1: world leading/excellent; 
score 2: very good; score 3: good; score 4: unsatisfactory). De 
onderwerpen PhD-programmes, research integrity en diversity 
werden alleen in kwalitatieve termen beoordeeld. Tevens 
beantwoordde de evaluatiecommissie enkele vragen geformuleerd 
door het KNAW-bestuur; een generieke vraag betrof de meerwaarde 
van het instituut in de nationale context en zijn internationale 
positie.
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 Opbouw staf fte in 2016 

Wetenschappelijk personeel 11,9

PhD students en postdocs/tijdelijke onderzoekers 8,1 

Ondersteunend wetenschappelijk en technisch personeel1 17,0 

Ondersteunend en beheerspersoneel 8,4 

Totaal 45,4

18
19

26

37

%

 Inkomsten x 1000 € in 2016 

KNAW basisfinanciering, inclusief huisvesting 3213

Onderzoekssubsidies 1181

Extern gefinancierd onderzoek 235

Overig/correctie 124 

Totaal 4753

%€ 6825

5 3

 Uitgaven x 1000 € in 2016

Personeel 3572

Overig 1078 

Totaal 4650

%€ 77

23

1  Waarvan 10,52 fte digitale infrastructuur
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Maatschappelijke impact: score 2
Het Meertens Instituut heeft bewust gekozen voor een 
publieke rol en heeft veel impact, mede dankzij de vanzelf-
sprekende relevantie van de onderzoeksthema’s voor het 
grote publiek. Dit blijkt onder meer uit: de digitalisering van 
bronnen en ontsluiting voor het publiek via de Technische 
Ontwikkelgroep; drie miljoen website-hits; deelname aan en 
becommentariëring van maatschappelijke debatten, zoals 
de discussie over Zwarte Piet; samenwerking met musea om 
middelbare scholieren te bereiken; het grote aantal vrijwilli-
gers; en deelname aan internationale consortia. De commis-
sie is echter van mening dat er meer mogelijk is, bijvoorbeeld 
organiseren van meer activiteiten voor middelbare scholie-
ren en studenten, om deze ‘digital natives’ te betrekken bij 
het onderzoek naar hun eigen taal en cultuur. 

Toekomstbestendigheid: score 2
Het Meertens Instituut maakt een ingrijpend veranderings-
proces door; de administratieve en technische ondersteu-
ningsafdelingen worden gedeeld met het gehele KNAW 
Humanities Cluster. De commissie constateerde bepaalde 
zorgen bij deze faciliterende afdelingen over de mogelijke 
afstand tot de onderzoeksinhoud van het instituut. Hoewel 
het vertrouwen in een goede afloop wellicht gerechtvaardigd 
is, wordt toch geadviseerd om onnodige breuklijnen te voor-
komen. Binnen de nieuwe configuratie, als onderdeel van 
het KNAW Humanities Cluster, bevindt het Meertens Instituut 
zich in een uitstekende positie om als internationaal inspi-
ratiemodel te dienen voor paradigma-overstijgend digital 
humanities-onderzoek. De commissie constateert dat het 
Meertens Instituut in dit opzicht al veel heeft gedaan. Het 
heeft een zeer sterke merknaam en moet als een herken-
bare entiteit in stand blijven, ook binnen het grotere geheel 
van het KNAW Humanities Cluster. Maar niet alles kan door 
een klein aantal mensen worden gedaan; de commissie pleit 
voor financiering voor ten minste één extra onderzoeksfunc-
tie, één extra persoon voor technische ondersteuning, meer 
promovendi en tijdelijke bezoeken van internationale gast-
onderzoekers. De commissie heeft onlangs vernomen dat 
de KNAW inmiddels middelen heeft toegewezen voor extra 
onderzoekers. 

PhD-programma’s en integriteit
De commissie is van mening dat er momenteel (veel) te wei-
nig promovendi zijn. De indruk is dat een plan voor het aan-
trekken van meer promovendi ontbreekt en het advies is om 
hier verandering in te brengen.

Er zijn geen incidenten geweest en de commissie heeft 
geen aanwijzingen van concrete integriteitskwesties. Som-
mige onderzoeksthema’s van het Meertens Instituut raken 
maatschappelijk gevoelige thema’s; het instituut moet 
nauwlettend blijven toezien op de risico’s daarvan voor de 
onderzoeksintegriteit op de lange termijn.

Over de extra vragen van het KNAW-bestuur

Meertens Instituut binnen het KNAW Humanities 
Cluster en Digital Humanities
De nieuwe directeur lijkt voorzichtig te sturen in de richting 
van toepassing van nieuwe digitale methoden en samenwer-
kingsprojecten tussen de twee belangrijkste onderzoeks-
groepen en met de andere twee instituten in het cluster. 
Na de veranderingen die het instituut de laatste jaren heeft 
doorgemaakt, wordt het nieuwe onderzoeksplan (2018-2023) 
met bewonderenswaardige energie en ambitie opgepakt. Van 
de Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster 
wordt verwacht dat het zorgt voor de technische infrastruc-
tuur om de nationale faciliteiten van het Meertens Instituut 
in stand te kunnen houden. De commissie adviseert om tege-
lijk te profiteren van de sterktes van het KNAW Humanities 
Cluster en te blijven werken aan de bestaande sterke naam 
en positie van het Meertens Instituut.

Nationale en internationale positie
Het Meertens is het enige instituut in Nederland op het 
gebied van etnologie en het meest invloedrijke op het gebied 
van variatielinguïstiek. Het speelt onmiskenbaar een unieke 
rol binnen Nederland. De collecties en databanken van het 
Meertens Instituut vormen een waardevol toegangsportaal 
voor nationale en internationale onderzoekers van de Neder-
landse taal en cultuur van binnen en buiten de wetenschap. 
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Aanbevelingen

De commissie doet onder meer de volgende aanbevelingen:

• Blijf het instituut verder versterken met ervaren onder-
zoekers op medior-niveau. 

• Blijf werken aan disciplineoverstijgende, ‘digitally based’ 
vlaggenschipprojecten. 

• Voer een actiever beleid rond het schrijven en indienen 
van onderzoeksvoorstellen bij de betreffende financiers. 

• Ontwikkel een beleid om meer promovendi aan te stellen 
bij het instituut. 

• Probeer, in samenwerking met de universiteiten, om mid-
delbare scholieren en studenten naar het Meertens Insti-
tuut te trekken. 

• Ontvang (meer) internationale visiting fellows en creëer 
deeltijdfuncties voor onderzoekers van universiteiten uit 
het hele land. 

definiëren van harte. In het recente verleden heeft 
het instituut meerdere van dergelijke projecten 
in huis gehad en het managementteam voelt zich 
door de commissie gesterkt in het voornemen om 
langs deze lijnen verder te gaan. 

Samenvatting bestuurlijke reactie

Humanities Cluster
Het bestuur van de KNAW heeft met genoegen ken-
nisgenomen van de SEP-rapporten van de instituten 
binnen het KNAW Humanities Cluster. Het bestuur 
beschouwt de bevindingen van de evaluatiecom-
missies als een ondersteuning van het strategisch 
besluit tot instelling van het Humanities Cluster en 
als een aanmoediging om deze koers verder voort 
te zetten. Het bestuur onderschrijft de conclusie dat 
het belangrijk is om enerzijds de kansen te benut-
ten die samenwerking binnen het cluster biedt, en 
anderzijds de bestaande sterke merken en de waar-
devolle activiteiten te borgen. Zowel het bestuur als 
de directeuren zijn van mening dat het stimuleren 
van verdergaande samenwerking langs de themati-
sche lijnen van Nederlandse geschiedenis, taal en 
cultuur en op het gebied van digital humanities, nu 
de grootste prioriteit heeft.

Meertens Instituut
Het bestuur is het met de commissie eens dat het 
instituut baat heeft bij meer mid career onderzoe-
kers en heeft intussen toezeggingen gedaan voor 
financiering hiervan. Ten aanzien van de maat-
schappelijke impact concludeert het bestuur dat 
het instituut reeds veel activiteiten op dit gebied 
ontplooit en dat het de moeite loont om een bre-
dere discussie te voeren over de rol van KNAW-insti-
tuten in het onderwijs. Ten slotte ziet het bestuur 
de voordelen van het lanceren van een aantal vlag-
genschipprojecten op het gebied van innovatieve 
digital humanities projecten. In het recente verle-
den heeft het Meertens Instituut hiermee goede 
ervaringen opgedaan.

Respons van het managementteam

Het managementteam van het Meertens Instituut 
bedankt de evaluatiecommissie voor haar werk-
zaamheden en bevindingen. Het managementteam 
onderschrijft de conclusie van de commissie dat 
er tijdelijke financiële investeringen nodig zijn om 
het personeelsbestand te versterken met onder 
andere mid career onderzoekers. Het instituut 
heeft hiervoor reeds toezeggingen ontvangen van 
het bestuur van de KNAW. Wat betreft de inkomsten 
uit de tweede geldstroom, is het managementteam 
de commissie erkentelijk voor de enthousiaste 
aanmoedigingen en aanbevelingen. Het instituut 
zal in de nabije toekomst onder meer inzetten op 
het creëren van een cultuur waarin onderzoekers 
worden gestimuleerd om onderzoeksaanvragen te 
schrijven. De aanbeveling van de commissie om 
meer studenten en scholieren te bereiken ver-
dient bredere discussie, en discussie in relatie tot 
andere initiatieven, binnen de KNAW als geheel. Het 
managementteam onderschrijft de aanbeveling van 
de commissie om vlaggenschipprojecten te (blijven) 
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