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CLARIN-Conferentie in Leuven en Oproep voor Posters 
Op vrijdag 20 september wordt in het kader van de Digital Humanities Summerschool een CLARIN-

dag gehouden. Op deze dag zullen deelnemers uit CLARIN Vlaanderen en CLARIN Nederland 

vertellen over hun werk, dat gedeeltelijk voortkomt uit de Nederlands-Vlaamse samenwerking op 

het gebied van CLARIN. Er zullen zowel presentaties als posters zijn, evenals hands-on sessies om te 

werken met MIMORE (voor morfo-syntactisch onderzoek naar Nederlandse dialecten) en met GrETel 

(treebank mining voor datagebaseerde linguïstiek). Het volledige programma kan je hier vinden. 

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. Er staat tot 15 augustus ook nog een oproep voor 

posters open. 

Oproep GreTel Gebruikersgroep 
Gebruikt u corpora voor uw onderzoek naar het Nederlands? Doet u onderzoek naar syntactische 

fenomenen? Schrikt u ervoor terug om syntactisch geannoteerde corpora te gebruiken? 

GrETEL biedt een oplossing voor dat probleem. GrETEL is een zoekmachine om op een eenvoudige 

manier syntactisch geannoteerde corpora (of treebanks) te doorzoeken.  

Zonder login of paswoord kunt u GrETEL gebruiken op het Nederbooms-platform 

(http://nederbooms.ccl.kuleuven.be/eng/gretel). 

Binnenkort gaat er een vervolgproject GrETEL2.0 van start, waarin op basis van gebruikersreacties de 

huidige versie zal worden verbeterd, zodat het gebruik van treebanks nog toegankelijker wordt. 

Daarnaast zal de data sneller doorzoekbaar worden maken. Hierbij willen we dan ook een warme 

oproep doen om deel uit te maken van onze gebruikersgroep.  

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar 

gretel@ccl.kuleuven.be. 

http://www.meertens.knaw.nl/mimore/
http://nederbooms.ccl.kuleuven.be/eng/
http://www.arts.kuleuven.be/digitalhumanities/programme2013
http://www.arts.kuleuven.be/digitalhumanities/registration
http://www.arts.kuleuven.be/digitalhumanities/posters
http://www.arts.kuleuven.be/digitalhumanities/posters
http://nederbooms.ccl.kuleuven.be/eng/gretel
mailto:gretel@ccl.kuleuven.be


Neelie Kroes: copyright regels aanpassen voor tekst- en datamining 
Neelie Kroes (Europees Commissaris voor de Digitale Agenda) heeft verklaard dat zij in verband met 

tekst- en datamining “vastberaden is om het copyrightsysteem te wijzigen om de mogelijkheden van 

het digitale tijdperk te omarmen, indien nodig door hervorming van de wetgeving”. Zij deed deze 

uitspraak in een toespraak voor LT-Innovate (26-27 juni) in Brussel. In haar toespraak stelde zij 

verder dat zij steun wil verlenen aan de taal- en spraaktechnologie, en met name vertaaltechnologie, 

die basiselementen zullen zijn om de taalbarrières die de Europese markt nu nog fragmenteert te 

slechten. Dat zal vooral gebeuren in het kader van de Connecting Europe Facility. De volledige 

toespraak (5 minuten) is hier te zien. 

Workshop Research Infrastructures towards 2020 
Op 5 juli jongstleden werd in Lissabon de workshop Research Infrastructures towards 2020 

gehouden. Vanuit Nederland waren Jan Odijk (CLARIAH, CLARIN-NL) en Cas Maessen (NWO) 

aanwezig en hielden daar presentaties. Voor meer informatie, lees de blog van Jan Odijk. 

Tussentijdse Evaluatie en CLARIN-NL Event 4 september 
Er wordt momenteel gewerkt aan een tussentijdse evaluatie van het CLARIN-NL-project. Een 

onderdeel daarvan is een zelfevaluatie. Hieraan hebben verschillende betrokkenen bijgedragen. 

Deze bijdragen zijn nu geïntegreerd en, samen met een opgesteld “fact book”, voorgelegd aan het 

Internationaal Advies Panel (IAP). Het IAP zal, o.a. op basis van deze gegevens, een evaluatierapport 

schrijven. In verband daarmee zal er op 4 september een IAP-bijeenkomst worden georganiseerd, 

gevolgd door een CLARIN-NL event waarbij alle CLARIN-NL projecten hun plannen, vorderingen en 

resultaten kunnen presenteren aan het IAP. Aanwezigheid van alle projecten is hierbij vereist. 

Deelname aan dit event is gratis, maar registratie is verplicht en kan hier. Nadere informatie over 

deze bijeenkomst volgt spoedig. 

 

http://www.lt-innovate.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
http://www.youtube.com/watch?v=XH-iRBdv3ho&feature=youtu.be&a
http://www.clarin.nl/node/1854
http://www.clarin.nl/node/1867

