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CLARIN ERIC
Op 29 februari 2012 heeft CLARIN de ERIC‐status gekregen. Een ERIC is een legale entiteit op Europees
niveau, speciaal opgezet voor onderzoeksinfrastructuren. De stichtende leden zijn: Bulgarije,
Denemarken, Duitsland, Estland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, en de Nederlandse Taalunie. De
ERIC zal vanuit de Universiteit Utrecht gecoördineerd worden. Op 18 april werd in Den Haag de eerste
algemene ledenvergadering van de CLARIN ERIC gehouden, op 19 april gevolgd door een overleg tussen
de coördinatoren van de nationale CLARIN‐consortia (National Coordinators’ Forum, NCF). De landen
worden vertegenwoordigd in de CLARIN ERIC door een vertegenwoordiger van het betrokken ministerie,
en daarnaast is voor ieder land een expert en de coördinator van het nationale consortium aanwezig.
Nederland wordt vertegenwoordigd door Alice Dijkstra (NWO), heeft als expert Dieter Van Uytvanck
(MPI), en als coördinator van het nationale consortium Jan Odijk (UU). Naast de stichtende leden waren
ook vertegenwoordigers van andere landen (die waarschijnlijk binnenkort lid zullen worden) als
waarnemer aanwezig. In de algemene ledenvergadering zijn o.a. het strategisch plan en het werkplan
2012 voor de CLARIN ERIC aangenomen. In het overleg van de consortiumcoördinatoren is een begin
gemaakt me het opzetten van verschillende werkgroepen, en is het contract tussen CLARIN ERIC en de
nationale consortia uitgebreid besproken. Er zijn verschillende benoemingen geweest:
 Steven Krauwer is benoemd tot ‘Executive Director’ van de CLARIN ERIC
 Bente Maegaard (Denemarken) is benoemd tot ‘Vice Director’ van de CLARIN ERIC
 Helge Kahler (Duitsland) is benoemd tot voorzitter van de CLARIN ERIC algemene
ledenvergadering
 Jacek Gierlinski (Polen) is benoemd tot vice‐voorzitter
Het coördinatoroverleg heeft ook Erhard Hinrichs (Universiteit Tübingen, Duitsland) voorgedragen als
voorzitter en Kadri Vider (Ministerie voor Onderwijs en Wetenschap, Estland) als vice‐voorzitter.
Nederlab
Er is bij NWO‐Groot een voorstel ingediend met Hans Bennis als hoofdaanvrager voor een project
genaamd Nederlab. Het Nederlab project beoogt digitale data en tools bij elkaar te brengen en
toegankelijk te maken via een gebruikersvriendelijke webinterface ten behoeve van de bestudering van

de geschiedenis van de Nederlandse taal en cultuur (zie http://www.diachronie.nl/, onder Nieuws, voor
meer informatie over Nederlab). De beoordelingscommissie heeft laten weten dat het project alleen
gehonoreerd kan worden als het elders aanvullende financiering vindt. Het CLARIN‐NL bestuur stelt 150k
euro beschikbaar om het programma Nederlab in staat te stellen om een of meerdere demonstratoren
te ontwikkelen voor het CLARIN‐NL framework. Nederlab kan dit opvoeren als aanvullende financiering.
CLARIAH
Op 2 maart 2012 is bekend geworden dat CLARIAH, een gezamenlijk voorstel van CLARIN en DARIAH, als
6e is geëindigd in de Nationale Roadmap (het rapport van NWO is hier te vinden). CLARIAH is op de
Roadmap gezet, maar krijgt niet de gevraagde financiering. CLARIAH krijgt wel € 1 miljoen “zaaigeld” om
de dynamiek binnen het consortium te behouden en om in 2014 een betere aanvraag te kunnen
indienen. Jan Odijk en Peter Doorn ontwikkelen plannen om het zaaigeld zo goed mogelijk te besteden
en zullen binnenkort een bijeenkomst met de consortiumpartners hierover beleggen. Voor twee urgente
verzoeken, namelijk van Nederlab (zie hierboven) en van het NWO‐Groot voorstel Rediscovering
Landscape, is al besloten dat er uit dit zaaigeld respectievelijk 250k euro en 100k euro voor gereserveerd
wordt.
Kick‐off meeting Call 3
De kick‐off meeting van Call 3 op 6 maart was een groot succes. De presentaties van de projecten waren
allemaal erg goed verzorgd en lieten een breed scala aan onderwerpen zien. Hierbij willen wij Beeld en
Geluid nogmaals bedanken voor hun gastvrijheid. De gehonoreerde projecten uit Call 3 zijn inmiddels
bijna allemaal van start gegaan. In juni zal er speciaal voor de projecten uit Call 3 een ISOcat workshop
zijn. Later dit jaar volgt ook een Metadata tutorial. Meer informatie daarover vindt u binnenkort op onze
website.
CLARIN‐NL filmpjes
Het uitvoerend bestuur van CLARIN‐NL heeft vorig jaar Dyzlo Film de opdracht gegeven om 6 korte
filmpjes te maken over subprojecten binnen CLARIN‐NL. Dyzlo Film is nu druk bezig de filmpjes af te
ronden. Twee filmpjes zijn inmiddels helemaal af en staan nu op YouTube: MIMORE en SignLinC. We
wensen u veel kijkplezier. De andere filmpjes zullen binnenkort volgen. De links naar de filmpjes zetten
we ook op onze website.

