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Beste CLARIAH-consortiumleden en supporters 

 

Er zijn heel veel ontwikkelingen geweest in verband met CLARIAH in de afgelopen 

maanden.  De ontwikkelingen volgden elkaar zo snel op dat er tot nu toe nog geen tijd 

werd gevonden hierover te berichten. Deze nieuwsbrief vat de belangrijkste 

ontwikkelingen samen. Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de CLARIAH Website. 

 

 De indiendatum voor een nieuw voorstel is met een jaar vervroegd van september 

2014 naar 1 oktober 2013. Dit impliceert dat alle activiteiten in het kader van het 

CLARIAH-zaaigeld veel eerder moeten starten en een veel kortere doorlooptijd 

kunnen hebben dan oorspronkelijk gepland. 

 Er is een bestuur ingesteld. Zie de CLARIAH-website voor de samenstelling. 

 Er is een dagelijks bestuur ingesteld. Zie de CLARIAH-website voor de 

samenstelling.  

 Met ingang van 1 januari 2013 zal Patricia Alkhoven (Meertens Instituut) 

projectleider zijn van het CLARIAH Zaaigeldproject. 

 Er is een globaal plan en budget voor de besteding van het zaaigeld gemaakt en 

goedgekeurd door het bestuur.  

 Met het zaaigeld worden onder andere een reeks demonstratorprojecten 

uitgevoerd. De demonstratorprojecten zullen de drie kits (tekst data en tools, 

gestructureerde data en tools daarvoor, audiovisuele data en tools) afdekken. De 

demonstrators zullen beschikbaar moeten zijn op 1 augustus 2013, Door het 

bestuur geselecteerde onderzoekers zijn uitgenodigd hier voorstellen voor in te 

dienen.  

o Tekst 

 Nederlab (Hans Bennis): Een demonstratorproject dat een 

prototype oplevert van een laboratorium voor onderzoek naar 

veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur (Nederlab-

CLARIAH) is voorwaardelijk goedgekeurd 

o Gestructureerde data 

 CLIO-INFRA: (Jan Luiten van Zanden en Peter Doorn): een 

projectvoorstel in verband met Data Availability Policy in 

tijdschriften (enhanced publications, etc.) voor CLIO-INFRA 

(CLIO-DAP) is voorwaardelijk goedgekeurd 

 Life Courses (Kees Mandemakers): Een demonstratorproject voor 

de uitbreiding van de HSN databank met de LINKS databank voor 

Zeeland. (HLZ) is voorwaardelijk goedgekeurd. 

o Audiovisuele. Hiervoor zijn gezien de kort beschikbare tijd tot nu toe 

alleen pre-proposals voor ingediend 

http://www.clariah.nl/?q=node/23
http://www.clariah.nl/?q=node/20
http://www.clariah.nl/?q=node/21
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 Johan Oomen: Het pre-proposal voor the Dutch Transmedia 

Observatory is goedgekeurd en wordt nu nader uitgewerkt 

 Roeland Ordelman/Franciska de Jong: Een pre-proposal Oral 

History Today is ingediend en de indieners is verzocht om een 

aangepaste versie uit te werken  

 Naar aanleiding van de beoordeling van het CLARIAH voorstel dat vorig jaar is 

ingediend is heeft het bestuur en het dagelijks bestuur gebrainstormd over hoe het 

voorstel verstrekt kan worden. Met name is gesproken hoe er een betere focus kan 

worden aangebracht. De focus kan gedefinieerd worden op meerdere manierem. 

Momenteel denken we vooral aan  

o Hetzij een thematische focus 

o Hetzij identificatie van een kerndiscipline per kit 

o Hetzij een combinatie hiervan 

Suggesties hiervoor zijn welkom – stuur ze naar Jan Odijk j.odijk@uu.nl  

 Zodra de focus bepaald is zullen werkgroepen ingesteld worden onder leiding van 

de werkgroepleiders om een deelgebied beter in kaart te brengen en om een 

feitelijke onderbouwing te verschaffen voor de definitieve aanvraag. 

 In juli-augustus-september 2013 zal de feitelijke aanvraag geschreven gaan 

worden door een select nog nader te bepalen gezelschap. 

 

Een volgende nieuwsbrief zal uitkomen in de loop van januari 2013. 

mailto:j.odijk@uu.nl

