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CLARIN-NL Bijeenkomst 
CLARIN-NL organiseert op vrijdagmiddag 19 februari 2010 een CLARIN-NL bijeenkomst. Tijdens deze 
middag, die zal plaatsvinden in het Academiegebouw in Utrecht, zullen de verschillende 
gehonoreerde projecten zichzelf presenteren. Daarnaast zullen er een aantal presentaties gegeven 
worden over aspecten van de CLARIN-infrastructuur die van groot belang zijn voor deze projecten. 
Het programma van de CLARIN-NL-dag zal binnenkort bekendgemaakt worden . De registratie voor 
deze middag zal binnenkort geopend worden. Informatie vindt u via deze link. 

Subprojectenpagina 
Op de CLARIN-NL website is nu een pagina toegevoegd die de subprojecten binnen CLARIN-NL 
beschrijft. U vindt deze pagina hier.  

Metadataproject 
Op 1 oktober 2009 is het Metadataproject van start gegaan, waarin het Meertens Instituut, het Max 
Planck Instituut voor Psycholinguïstiek (MPI) en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) 
samenwerken. In dit 6 maanden durende project zal de binnen CLARIN ontwikkelde Component-
based Metadatainfrastructuur (CMDI) getest en waar nodig uitgebreid worden tegen een grote 
verscheidenheid aan in Nederland beschikbare resources en tools. Meer informatie over dit project 
vindt u op de subprojectenpagina op de CLARIN-NL website. 

Uitslag Call 1 
Het bestuur heeft van de 17 ingediende projecten in de 1e call 9 projecten direct goedgekeurd. 
Onder deze gehonoreerde projecten zijn 5 demonstratorprojecten, 3 curatieprojecten en 1 
gecombineerd demonstrator-/curatieproject. Meer informatie over deze projecten vindt u op de 
subprojectenpagina op de CLARIN-NL website. 
Het bestuur heeft verder aan de projectcoördinators van 2 ingediende projecten gevraagd om hun 
voorstel in een aangepaste vorm opnieuw in te dienen. 
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Geleerdenbrievenproject 
CLARIN-NL heeft besloten het Geleerdenbrievenproject in de gelegenheid te stellen een aanvraag in 
te dienen om dit project (dat onafhankelijk gefinancierd wordt door NWO) aan te passen zodat het 
de juiste expertise in kan schakelen om op een CLARIN-compatibele manier te gaan werken. In dit 
project onderzoekt een consortium van Nederlandse instituten (Descartes, Historische Literatuur 
A’dam, Huygens, KB, DANS, VKS) op basis van een corpus van 20.000 brieven van geleerden uit de 
17e eeuw in de Nederlandse Republiek, met behulp van taaltechnologie hoe kennis in de 17e eeuw 
circuleerde. CLARIN heeft op Europees niveau dit project al aangemerkt als een project dat in 
aanmerking komt voor steun (in de vorm van advisering, geen geld), omdat het uit de bus gekomen is 
als het voorstel dat "[would] best demonstrate the use of LRT and would show the potential of a 
research infrastructure in the humanities" (CLARIN Newsletter 6, p.3). 

Nederlands-Vlaamse samenwerking 
Er is samen met partners uit Vlaanderen een voorstel geschreven voor een project op het gebied van 
CLARIN waarin Nederlandse en Vlaamse partners zullen samenwerken, vooral  op het gebied van 
data en tools voor de gemeenschappelijk Nederlandse taal.  Het voorstel wordt momenteel 
beoordeeld, zowel aan Vlaamse kant als aan Nederlandse kant. De financiering zal komen van EWI 
aan Vlaamse kant en van CLARIN-NL  aan Nederlandse kant. De beslissing over honorering wordt 
verwacht begin februari 2010. 
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