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Peter Doorn, directeur DANS

Nieuw tijdschrift in groeiende sector
e-data&research is het nieuwe kwar-

taalblad over data en onderzoek in

de alfa- en gammawetenschappen.

Het biedt nieuws en informatie voor

onderzoekers en studenten – ieder

die zich betrokken voelt bij de snelle

ontwikkelingen in opslag en herge-

bruik van elektronische data. Initia-

tiefnemer is DANS, Data Archiving

& Networked Services, het instituut

dat op de verschijningsdag van deze

e-data&research officieel wordt ge-

opend. Andere stakeholders zijn het

Internationaal Instituut voor Sociale

Geschiedenis, het Huygens Instituut

en de Vereniging voor Geschiedenis

en Informatica. Al deze instituten bie-

den op hun website ook pdf-versies 

aan van e-data&research.

Deze eerste editie wordt gratis ver-

spreid onder een groot aantal onder-

zoekers in Nederland. Relaties van 

de stakeholders krijgen ook de vol-

gende nummers van e-data&research 

toegestuurd (het eerstvolgende op � 

september). Wie dit niet op prijs stelt 

kan zich afmelden bij het redactie-

secretariaat: edata@dans.knaw.nl. 

Wie juist gratis abonnee wil worden 

en nog geen relatie is van een van 

de deelnemende instituten, kan dat 

melden aan hetzelfde adres.

Pagina 3 • KB gaat web archive-
ren • De Koninklijke bibliotheek 
is een project begonnen om Ne-
derlandse websites duurzaam te 
bewaren. ‘Als er niets gebeurt zal 
dit digitale erfgoed verloren gaan’ 
zegt projectleider Marcel Ras. Tot 
april 2007 worden de mogelijkhe-
den verkend.

Pagina 4 • Archiveren met terug-
werkende kracht • Retro-archive-
ren noemt DANS de activiteit die 
ze sinds kort in de universitaire 
wereld aanbiedt onder de naam 
ADA: Academische Data Archive-
ring. Het is een van de speerpun-
ten van de nieuwe organisatie.

Pagina 5 • Zonder openheid geen 
wetenschap • Minister Maria van 
der Hoeven is ervan overtuigd 
dat vrije uitwisseling van data een 
voorwaarde is voor goede weten-
schap. En het bevordert de pro-
ductiviteit, benadrukt ze in een 
interview met e-data&research.
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Met de start van de data-organisatie DANS (Data Archiving and Networked Services) wordt 
in Nederland een voor Europa unieke weg ingeslagen. Een data-instituut voor zowel de 
alfa- als de gammawetenschappen bestaat in geen enkel ander Europees land.
Minister Maria van der Hoeven van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

verricht vandaag in Den Haag de of-

ficiële opening van DANS. Zij hecht 

belang aan het organiseren en bevor-

deren van open onderzoeksarchie-

ven, zo bleek ook al in 2004. Toen 

nam Van der Hoeven het initiatief 

voor een verklaring van de OESO, de 

club van rijke landen in de wereld, 

over de toegankelijkheid van digitale 

onderzoeksgegevens.

Met de lancering van DANS, een 

gezamenlijk initiatief van de Ko-

ninklijke Nederlandse Akademie 

van Wetenschappen (KNAW) en 

de Nationale Organisatie voor We-

tenschappelijk Onderzoek (NWO), 

heeft Nederland er een vooralsnog 

uniek instituut bij. ‘Veel Europese 

landen kennen sociaal-wetenschap-

pelijke data-archieven, soms al sinds 

de jaren zestig’, zegt DANS-directeur 

Peter Doorn. ‘Sinds die tijd worden 

de gegevens van survey-onderzoek, 

dat in die wetenschappen belangrijk 

is, computermatig verwerkt’. 

Data-instituten voor de geestes-

wetenschappen in hun volle breed-

te zijn er echter niet. Engeland kent 

een Arts and Humanities Data Ser-

vice, maar die bestaat uit vijf afzon-

derlijke datacentra voor verschillen-

de disciplines. ‘Een organisatie voor 

de data-archivering in alfa- en gam-

mawetenschappen bestaat alleen 

nog in Nederland’, verzekert Doorn. 

De vijftien medewerkers van zijn in-

stituut staan daarmee voor een grote 

taak, maar dat ziet hij als een voor-

deel. ‘Onze opzet is decentraal. Wij 

hebben de opdracht om uit te brei-

den vanuit het werkgebied van de 

bestaande data-instituten op socio-

logisch, historisch en algemeen sta-

tistisch gebied. Maar dat doen we al-

leen waar vanuit het veld die behoefte 

blijkt. Daardoor blijft onze opdracht 

uitvoerbaar, en zijn we in staat om 

de data-infrastructuur gefaseerd uit 

te bouwen. Dat waardeert men ook 

in andere landen,’ voegt hij eraan toe 

met een verwijzing naar de Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, die on-

langs te kennen gaf brood te zien in 

de decentrale DANS-aanpak. 

Ook  het  personeelsbestand wordt 

gefaseerd uitgebreid. In de loop van 

het jaar moet het groeien van de hui-

dige vijftien naar boven de twintig. 

Tegen het eind van 2006 zal er ook 

extra capaciteit zijn om nieuwe pro-

jecten binnen te halen. Heel snel gaat 

dat proces niet, geeft een ongeduldi-

ge Doorn toe. ‘Voor een project heb 

je al gauw twee jaar nodig’. Maar hij 

vertrouwt op de wens die hij nog on-

langs optekende uit de mond van 

een onderzoeker: Wat wij willen is on-

beperkte toegang tot alles via één portal 

of zoekfunctie zonder belemmeringen. 

(Martijn de Groot)

Oefenen voor opening. Op de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem oefenen danseressen 
voor hun optreden bij de officiële opening van DANS op donderdag 1 juni. 
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Duitse roep om beleidsplan

Nestor is een door het Duitse OCW-

ministerie gesteund ‘competentie-

netwerk’ waarin partners als de Deut-

sche Bibliothek, het Bundesarchiv en 

het Institut für Museumskunde deel-

nemen naast de universiteitsbiblio-

theken van Berlijn en Göttingen, de 

staatsbibliotheek en het staatsarchief 

van Beieren.

Nestor geeft in zijn verklaring 

meteen een achttiental aanbeve-

lingen die in het beleidsplan kun-

nen worden opgenomen. Ze zijn 

gebaseerd op eigen studies, op het 

UNESCO-handvest voor behoud 

van het digitale cultuurgoed en op 

documenten van de Deutsche For-

schungsgemeinschaft, het Duitse 

NWO. De aanbevelingen hebben 

betrekking op het behoud van digi-

taal cultuurgoed, op de selectie en be-

schikbaarheid, op de techniek en de 

voorzorg daaromheen en op de in-

frastructuur en het beheer daarvan.  

www.langzeitarchivierung.de/

downloads/memo2006.pdf

Het competentienetwerk richt 

zich in eerste instantie op Duitsland, 

maar heeft in het rijtje van haar doel-

groepen ook ‘buitenlandse’ institu-

ten en organisaties staan op het ge-

bied van archivering. In Nederland 

wordt met instemming gereageerd 

op het memorandum. Adjunct-di-

recteur Henk Harmsen van de nati-

onale organisatie voor lange-termijn 

Er moet een nationaal beleidsplan komen voor langetermijn archivering, met 
een strategie en aanbevelingen om de opgeslagen kennis voor de toekomst te 
behouden. Dat schrijft het Duitse netwerk Nestor in een persverklaring.

data-archivering, DANS, zegt dat ‘de 

aanbevelingen van Nestor een op een 

kunnen worden overgenomen in Ne-

derland en andere landen. Wij zullen 

er zeker voor pleiten dat ze ook in 

ons land een officiële status krijgen’. 

Harmsen is niet bang dat het mani-

fest, dat een hoog gehalte aan ‘moet’-

uitspraken heeft (‘digitale archivering 

moet het volledige spectrum van digitale 

objecten omvatten’), te vrijblijvend is. 

‘Als belangrijke archiefinstellingen 

en de overheid zich hieraan comitte-

ren, dan kan  dat niet zonder conse-

quenties blijven’. (MdG)

www.dans.knaw.nl/nl/ 

memorandum/
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Berlin 4 Open Access: van belofte naar praktijk

Games en geschiedenis: educatie of entertainment?
Entertainment is nog steeds moei-

lijk te combineren met educatieve 

waarde, bleek op een studiedag over 

games en geschiedenis die de Ver-

eniging voor Geschiedenis en Infor-

matica (VGI) en de Stichting voor de 

Nederlandse Archeologie (SNA) op 

31 maart in Leiden organiseerden.

Veel facetten kwamen aan bod 

van het verschijnsel gaming, dat niet 

meer alleen kleine jongens aangaat 

zoals inleider Luuk Schreven (NIWI) 

onderstreepte. De gamer is gemid-

deld dertig jaar en vaker een vrouw 

boven de achttien dan een jongen 

tussen de zes en zeventien jaar. On-

der de kinderen zijn vooral jongens 

geïnteresseerd in  schiet- en strate-

giespellen; meisjes gaan meer voor 

puzzelspellen en ruilen rond de leef-

tijd van veertien jaar computerspel-

len in voor gsm of MSN, betoogde 

Connie Veugen, verbonden aan de 

Vrije Universiteit. Wie computer-

games in het onderwijs wil gebrui-

ken zal hiermee rekening moeten 

houden.

Sander van Dorst, historicus en 

nu programmeur bij IBM, lichtte 

het commerciële spel Rome: Total 

War door, dat zich afspeelt in het 

Romeinse Rijk tussen 270 voor en 

14 na Christus. Realistisch is Rome 

allerminst, oordeelde hij.  Zo fi-

gureert Keizer Vespasianus in het 

spel, die pas in 69 na Christus aan 

de macht kwam. Ook kledij en bewa-

pening van de soldaten is historisch 

onjuist. De makers van de games 

willen voldoen aan het Hollywoodi-

aanse beeld van de Romeinse perio-

de bestaat. Alles samengevat brengt 

het spel volgens van Dorst de speler 

niets bij. Het is een spektakelstuk en 

geen simulatie.

Archeoloog Jeroen van der Vliet 

hielp met de vertaling van het 

Zweedse spel Schatten en scherven 

over archeologische opgravingen. 

Ook hier is een aantal fictieve ele-

menten in het spel gebracht, zoals 

een C14-dateringsmachine die hele-

maal niet met de werkelijkheid over-

een komt. ‘Niet erg’, vindt van der 

Vliet. Het is het idee dat telt: het gaat 

erom dat je de spelers bijbrengt dat 

er zoiets bestaat als C14-datering.  

Ian Howe, werkzaam bij het in Ne-

derland gevestigde Guerilla Games, 

werkte mee aan onder meer B-17 

Flying Fortress: The Mighty 8th, een 

WW2-flightsimulator. Daarvoor ge-

bruikte hij zeven bronsoorten, elk 

met hun voor- en nadelen. Belang-

rijk is dat je elk feit dat je tegenkomt, 

dubbel controleert, aldus Howe. De 

makers hebben ook hier gekozen 

voor amusement met een vleugje 

authenticiteit. 

Historische spellen zijn nog lang 

niet als historisch betrouwbaar te be-

schouwen, was de conclusie. Toch 

hebben ze de speler wel iets te bie-

den. Als kind zijn we allemaal wel 

eens naar de bibliotheek gelopen na 

het zien van een al dan niet histo-

risch correcte ridderfilm. Waarom 

zouden spellen niet hetzelfde effect 

kunnen bereiken? 

(Vincent-D. de Clercq)

De Berlin Declaration on Open Ac-

cess to Knowledge in the Sciences and 

Humanities (oktober 2003) roept on-

derzoekers op om hun wetenschap-

pelijk materiaal vrijelijk beschikbaar 

te stellen via repositories op inter-

net: niet alleen artikelen maar ook 

onderzoeksdata en andere informa-

tie. Onder voorwaarde van auteurs-

vermelding moeten deze kunnen 

worden geraadpleegd, verspreid en 

hergebruikt. Minder kosten en au-

teursrechtelijke beperkingen zijn 

het gevolg voor gebruikers; een gro-

ter lezerspubliek en een grotere im-

pact van het eigen werk voor de au-

teurs.

De teneur van Berlin 4 is dat de 

Open Access beweging voet aan de 

grond heeft gekregen en dat de scope 

ervan in toenemende mate wordt 

verbreed. Steeds meer wetenschap-

pelijke instituten onderschrijven het 

principe. In Nederland hebben de 

KNAW, NWO, de stichting SURF en 

tenminste zes universiteiten de De-

claration ondertekend. Mede door 

middel van het door SURF gecoördi-

neerde Digital Academic Repositories 

(DARE) programma wordt hier actief 

gewerkt aan een netwerk van kwalita-

tief hoogwaardige repositories.

Ook politiek is er een groeien-

de internationale bewustwording. 

Open Access staat bij veel landen en 

de Europese Commissie op de poli-

tieke agenda. De Commissie heeft 

recentelijk een subsidie gegeven aan 

het DRIVER project voor een Euro-

pees netwerk van wetenschappelij-

ke repositories. Grote fondsenver-

strekkers nemen bij de toekenning 

van onderzoeksvoorstellen steeds 

vaker de bepaling op dat de weten-

schappelijke output vrij toegankelijk 

en beschikbaar voor hergebruik ge-

maakt moet worden. 

Open Access verbreedt zich ook 

van wetenschappelijke publicaties 

naar de data, en buiten het weten-

schappelijke domein. Het Internet 

maakt het mogelijk om onderzoeks-

resultaten direct te koppelen aan de 

onderzoeksdata waardoor verificatie 

van deze resultaten beter mogelijk 

is. Binnen de cultureel-erfgoedsec-

tor wordt de gedachte dat uit publie-

ke middelen gefinancierd erfgoed 

ook vrij beschikbaar moet zijn, voor-

zichtig omarmd. 

De Berlin Declaration bleek in 

Berlijn vooralsnog geen loze belof-

te te zijn. (Laurents Sesink)

In de drie jaar na de Berlin Declaration heeft Open Access voet aan de grond gekregen 

en is de scope verbreed. Dat bleek op de derde follow-up bijeenkomst die van 29 tot en 

met 31 maart in Berlijn werd gehouden.

11 – 15 juni
Chapel Hill, North Carolina USA
Joint Conference on Digital Libraries: 
Opening Information Horizons  
ACM/IEEE-CS
The Joint Conference on Digital Libraries 
is a major international forum focusing 
on digital libraries and associated techni-
cal, practical, and social issues.  
www.jcdl2006.org/

16 juni – 11:00 uur
Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-
Alexanderhof 5, Den Haag
Algemene Ledenvergadering van de Ver-
eniging voor Geschiedenis & Informatica  
Let op: in een brief aan de leden van 
de VGI is eerder gemeld dat de ALV op 
vrijdag 23 juni zou zijn. Dit is dus niet 
juist. www.vgi-online.org.

16 juni – 13:00 uur
Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-
Alexanderhof 5, Den Haag
Studiemiddag ‘Toepassingen van nieuwe 
technologie binnen onderwijs en cultuur’
Vereniging voor Geschiedenis en Infor-
matica
Allerlei informatie is tegenwoordig via 
mobiele telefoon, PDA of laptop te 
ontvangen. Tijdens deze studiemiddag 
wordt ingegaan op de vraag of deze 
toepassingen ook in het onderwijs en de 
erfgoedsector gebruikt kunnen worden. 
www.vgi-online.org

21 – 22 juni
Salzburg, Oostenrijk
An Expedition to European Digital 
Cultural Heritage: Collecting, Connecting 
and Conserving
Federal Ministry for Education, Research 
and Culture in the scope of the Austrian 
EU Presidency.
The conference starts from the practical 
challenges at collecting, connecting and 
digitally conserving cultural treasures 
and scientific information, and invites for 
an expedition to the vision of a common 
European digital cultural heritage space. 
http://dhc2006.salzburgresearch.at/

26 juni – 28 augustus
Ann Arbor, Michigan USA
ICPSR Summer School in Quantitative 
Methods of Social Research
Inter-university Consortium for Political 
and Social Research
A comprehensive, integrated program 
of studies in research design, statistics, 
data analysis, and social science meth-
odology. www.icpsr.umich.edu/training/
summer/index.html

29 juni – 1 juli
Londen, Engeland, King’s College
CLiP 2006: Literatures, Languages and 
Cultural Heritage in a digital world
Centre for Computing in the Humanities
Conferentie over humanities computing 
met een sterke focus op literatuur. 
Onderwerpen zijn tekstanalyse, tekstco-
dering en digitale publicatie. Bijzondere 
aandacht voor kwesties van meertalig-
heid en een multiculturele context in de 
presentatie van cultureel erfgoed.
www.cch.kcl.ac.uk/clip2006/

5 – 9 juli 
Parijs, Frankrijk, Sorbonne
Digital Humanities 2006 
Association for Literary and Linguistic 
Computing and  Association for Com-
puters and the Humanities
Jaarlijkse conferentie voor het vakgebied 
van humanities computing, onder meer 
over computer-gebaseerd onderzoek in 
letterkundige, historische en culturele 
studies, de culturele impact van nieuwe 
media en humanities computing in het 
academisch curriculum. www.allcach 
2006.colloques.paris-sorbonne.fr/

12 – 14 juli
Colchester, Engeland
Methodology of Longitudinal Surveys 
(MOLS 2006)
UK Longitudinal Studies Centre at the 
University of Essex & International As-
sociation of Survey Statisticians 
MOLS 2006 promises to be a memo-
rable event for anyone involved in the 
design, implementation or analysis of 
longitudinal surveys. www.iser.essex.
ac.uk/ulsc/mols2006/

Workshop: data van levenslopen beter toegankelijk

gemeenschappelijke tussenstructuur 

kan worden gebouwd waaraan alle da-

tabases kunnen voldoen en die ge-

meenschappelijke software voor de 

bouw van datasets mogelijk maakt. 

De bouw van gemeenschappelijke 

standaarden moet het mogelijk ma-

ken zonder veel extra moeite vergelij-

kend onderzoek te doen met levens-

loopgegevens uit verschillende tijden 

en plaatsen. (L. van Wissen)

www.iisg.nl/~hsn/news/workshop2006.php

Datasets met levenslopen zijn van-

wege hun longitudinale karakter 

vaak moeilijk te analyseren. Daar-

door worden ze minder benut dan 

hun inhoudelijke rijkdom zou recht-

vaardigen. Om hier wat aan te doen 

organiseerde de Historische Steek-

proef Nederlandse bevolking (HSN) 

op 21 maart een workshop ‘Disse-

minating and analyzing longitudi-

nal historical data’. 

Ruim dertig onderzoekers en data-

base-beheerders uit de hele wereld 

kwamen bij elkaar op het Interna-

tionaal Instituut voor Sociale Ge-

schiedenis. Ter plaatse werden ook 

de resultaten gepresenteerd van een 

enquête onder achttien verschillende 

databases met levenslopen (http://

historicaldemography.net).  

Het historisch onderzoek be-

schikt over steeds meer publieke da-

tabases met gegevens over levenslo-

pen. Sommige bestaan al lang zoals 

de Demographic Database in Umeå, 

de genealogische database in Utah 

en de databases van Québec in Cana-

da die de gehele bevolking beschrij-

ven vanaf 1650. Anderen zijn betrek-

kelijk recent zoals de HSN. Ook in 

landen als Japan, China en Austra-

lië worden dit soort databases aange-

legd. Nagenoeg alle databases staan 

open voor alle onderzoekers, maar ze 

worden vooral gebruikt door onder-

zoekers die aan de beherende instel-

ling zijn verbonden. Dat komt vooral 

door hun complexiteit.

Die wordt weer veroorzaakt door-

dat kenmerken van personen in de 

loop van de tijd veranderen, en daar-

mee de onderlinge relaties. Boven-

dien komen en gaan er mensen uit de 

database. Elk gegeven moet daarom 

worden gedateerd en vaak ontbreken 

in historische bronnen weer de date-

ringen. Huishoudens veranderen in 

de loop van de tijd van samenstelling, 

wat de vraag oproept wat we eigenlijk 

onder een huishouden kunnen ver-

staan: wanneer begint het, wanneer 

eindigt het? En hoe moeten we ver-

anderende relaties definiëren en re-

construeren?

In de eerste sessie kwamen de 

bouwers aan het woord over de 

voors en tegens van een rechtstreek-

se openbare terbeschikkingstelling, 

zonder tussenkomst van de data-

baseadministrator. De tweede sessie 

richtte zich op de potentiële gebrui-

kers van de databases in biomedisch 

onderzoek. De derde sessie besprak 

levenslopen die uit niet-longitudina-

le bronnen worden gereconstrueerd 

zoals door het koppelen van volkstel-

lingen en registers van de burgerlij-

ke stand. In de laatste sessie kwam 

de ‘Grote kwestie’ aan de orde: Hoe 

maken we longitudinale databases 

gemakkelijker in het gebruik? De 

vraag stond hier centraal hoe er een 

Brabants gezinsleven anno 1914
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pagina’s bij, maar er veranderen en 

verdwijnen ook steeds pagina’s. Als 

er niets wordt ondernomen zal dit 

digitale erfgoed, dat voor toekomstig 

onderzoek naar de ontwikkeling van 

het web en onze huidige samenle-

ving van belang is, verloren gaan’. 

Daarom is de KB in januari van 

start gegaan met het archiveren van 

het Nederlandse web. Dit is geen 

eenvoudige taak omdat webtechno-

logie voortdurend in beweging is 

en er talloze manieren zijn om in-

formatie te ontsluiten, constateert 

Ras. Ook de juridische aspecten 

zorgen voor complicaties, evenals 

de omvang van het web. Er bestaan 

geen exacte gegevens over de om-

vang van het Nederlandse web, wél 

weten we dat er 1,9 miljoen Neder-

landse domeinnamen geregistreerd 

zijn. Naar schatting omvat het Ne-

derlandse web zo´n 1,2 miljoen ac-

tieve websites en zeker zestig mil-

joen webpagina’s. 

De KB is verantwoordelijk voor 

het verzamelen, beschrijven en be-

waren van in Nederland verschenen 

publicaties. Ook websites kunnen 

als publicaties worden beschouwd. 

Als één van de eerste nationale bibli-

otheken heeft de KB een infrastruc-

tuur opgezet voor het bewaren en 

toegankelijk houden van elektroni-

sche publicaties, het e-Depot. Met 

behulp daarvan zullen de Neder-

landse websites duurzaam worden 

opgeslagen en toegankelijk gehou-

den. Tussen januari 2006 en april 

2007 zal de KB de mogelijkheden 

verkennen en een infrastructuur 

voor het archiveren van het Neder-

landse web opbouwen.

WoON-gegevens 
gratis beschikbaar 
voor onderzoek

Portaalsite over Vlaams erfgoedlandschap
Sinds enkele maanden bundelt de 

Erfgoedsite, de portaalsite over cul-

tureel erfgoed in Vlaanderen, infor-

matie, initiatieven en organisaties uit 

de erfgoedsector voor een breed pu-

bliek.

Wie op zoek is naar een muse-

um voor industriële archeologie, 

een archief in Limburg, een verha-

lenbank in Brugge of wie naar be-

schermde monumenten in zijn of 

haar gemeente, vindt op de Erfgoed-

site nuttige richtingaanwijzers. Via 

de zoekfunctie liggen de contactge-

gevens van tal van erfgoedorganisa-

ties (zoals musea, archiefinstellin-

gen, erfgoedverenigingen) binnen 

bereik.

Onderweg komt de bezoeker veel 

te weten over het cultureel erfgoed 

in al zijn vormen (mensen, dingen, 

verhalen, plaatsen). Erfgoed getuigt 

namelijk niet alleen in zijn fysieke 

vorm van het verleden, maar ook via 

verhalen, rituelen en tradities die 

daar al of niet mee verbonden zijn.

De site laat ook de mensen zien 

die zich voor het erfgoed inzetten: 

bewaarders, vrijwilligers, onderzoe-

kers, restauratoren. De thema’s op 

de site worden toegelicht en geïllu-

streerd door verwijzingen naar an-

dere websites, maar ook naar bij-

behorende musea, archieven of 

erfgoedverenigingen én met oog 

voor de gebruiker. Ik en mijn erfgoed 

is een terugkerende rubriek voor de 

geïnteresseerde leek. 

Vernieuwend is ook de toegang 

tot de digitale of virtuele collecties 

die op het internet te vinden zijn: 

beeldbanken, verhalenbanken en 

orale bronnen, muziek- en liederen-

banken, archiefcollecties, museum-

collecties of collecties onroerend erf-

goed. Deze sites bevatten foto’s of 

audiovisuele fragmenten en tekstin-

formatie. Er wordt een stukje van de 

cultuur, de geschiedenis of het erf-

goed van een bepaalde regio, stad of 

gemeente belicht maar de presen-

tatie kan ook thematisch zijn. De 

knop ‘digitale collecties’ geeft recht-

streeks toegang tot deze sites zodat 

gericht kan worden gezocht naar al-

lerlei informatie en bronnenmateri-

aal. De Erfgoedsite is een initiatief 

van Culturele Biografie Vlaanderen 

vzw en het Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur vzw, met de steun van 

de Vlaamse minister van Cultuur, 

Jeugd, Sport en Brussel, de afdeling 

Beeldende Kunst en Musea, en in 

samenwerking met het Vlaams In-

stituut voor het Onroerend Erfgoed 

– VIOE. (Katrijn D’hamers)

Gegevens uit het Woononderzoek 

Nederland (WoON), het nieuwe on-

derzoek van het Ministerie van Volks-

huisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieu (VROM), komen gratis be-

schikbaar voor wetenschappelijk on-

derzoek.

WoON is een nieuwe onderzoeks-

methode om woonwensen en woon-

omstandigheden in kaart te bren-

gen. Het WoON-onderzoek van het 

ministerie van VROM vervangt het 

WoningBehoefte Onderzoek (WBO) 

en de Kwalitatieve Woningregistra-

tie (KWR). Sinds 1964 leverden deze 

onderzoeken de basisinformatie over 

wonen. Het WoON heeft een door-

looptijd van drie jaar en is opgedeeld 

in modules zoals woonomgeving, 

wonen en zorg of veiligheid. 

VROM en DANS willen het 

WoON-bestand per 1 augustus toe-

gankelijk maken. Uitgangspunt 

is dat voor wetenschappelijke on-

derzoekers technische en financi-

ele drempels zoveel mogelijk ver-

dwijnen. Het WoOn-bestand wordt 

daarom voor dat onderzoek gratis 

beschikbaar gesteld. Als tegenpres-

tatie verlangt VROM dat onderzoeks-

resultaten bij wijze van free publici-

ty worden gepubliceerd en dat ze via 

DANS weer beschikbaar komen voor 

hergebruik. 

Door middel van automatische 

authenticatie- en autorisatieproces-

sen worden de technische belemme-

ringen voor beschikbaarstelling van 

WoON-gegevens en de teruglevering 

van onderzoeksresultaten weggeno-

men. Het WoON-bestand wordt door 

middel van het nieuwe dataset ma-

nagement systeem Easy Store van 

DANS ter beschikking gesteld. 

(Laurents Sesink)
www.erfgoedsite.be
 

Koninklijke Bibliotheek gaat web archiveren
De Koninklijke Bibliotheek (KB) is begonnen met een project om Nederlandse websites duurzaam op te slaan en toegankelijk 
te houden via haar digitale opslagsysteem, het e-Depot. De eerste stap is een verkenning om de uitdagingen in kaart te brengen. 
Zo moeten de makers toestemming geven en stelt het dynamische karakter van het web de archiveerders voor problemen.

Steeds meer mensen maken gebruik 

van het World Wide Web als eerste 

bron van informatie, en steeds va-

ker wordt informatie uitsluitend 

op het web gepubliceerd. Tegelijk 

blijkt uit onderzoek dat de gemid-

delde levensduur van een webpagi-

na niet meer dan 75 dagen is. ‘Het 

web is voortdurend in beweging’, 

licht projectleider Marcel Ras toe. 

‘Elke maand komen er miljoenen 

  www.kb.nl/e-depot

Bibliografie wordt digitaal
De Bibliografie van de Nederland-
se Taal- en Literatuurwetenschap 
(BNTL) wordt via internet voor ie-
dereen gratis beschikbaar gemaakt. 
Met dat project is het Huygens In-
stituut belast, dat de bibliografie in 
2005 heeft overgenomen van het 
opgeheven NIWI. Het gaat om een 
vernieuwingsproject op verzoek van 
de Koninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen, dat er ook 
op is gericht de BNTL op een minder 
arbeidsintensieve manier te beheren. 
Aan onderzoekers wordt ‘toegang 
verleend tot niet alleen zoveel moge-
lijk relevante titels, maar ook tot de 
volledige teksten van de publicaties,’ 
aldus het Instituut.
www.huygensinstituut.knaw.nl

Virtual Knowledge Studio 
wil feedback
De Virtual Knowledge Studio (VKS) zal 
in het najaar van 2006 een launch 
organiseren om reacties te krijgen op 
haar werkprogramma. Onderzoekers, 
PhD studenten, onderzoeksleiders en 
universitair bestuurders zullen wor-
den uitgenodigd daar te reageren op 
het werkprogramma van de Studio 
voor de eerste drie jaar en bouwste-
nen aan te dragen voor de tweede 
periode van het onderzoekscentrum. 
Datum en plaats worden nog bekend-
gemaakt.

Nieuwe voorzitter VGI
Yola de Lusenet (foto) is kandidaat om 
de nieuwe voorzitter te worden van de 

Vereniging voor Geschiedenis en In-
formatica (VGI). De Lusenet is secre-
taris van de European Commission 
on Preservation and Access (ECPA) 
en hoofd van de KNAW-uitgeverij 
Edita. Zij volgt de huidige voorzitter, 
Onno Boonstra, op ‘als de leden-
vergadering op �6 juni a.s. het goed 
vindt’. Boonstra, docent alfa-informa-
tiekunde aan de Radbouduniversiteit, 
leidde de VGI de afgelopen zes jaar 
en zat ook al zes jaar in het bestuur 
vanaf de oprichting in �987.

COMPSOC-project 
In het COMPSOC-project, dat van 
NWO 480 duizend euro kreeg, wor-
den individuele gegevens ‘verrijkt’ 
met collectieve kenmerken. 
Drie universiteiten brengen gegevens 
uit hun langlopende onderzoeken sa-
men in het project: Twente het Nati-
onaal Kiezersonderzoek, de Radboud 
Universiteit familie-enquetes en het 
project Sociaal-culturele ontwikke-
lingen in Nederland, en Tilburg de 
European Values Study. ‘We zoeken 
naar nieuwe verbanden door contex-
tuele gegevens aan individuen toe 
te kennen,’ zegt projectleider prof. 
Jaques Hagenaars van de Universiteit 
van Tilburg. Deze manier van werken 
is volgens hem ‘nooit eerder serieus 
uitgeprobeerd’.

Liefhebbers kunnen hun vrienden op Erfgoedland attenderen 
door ze een briefkaart te sturen

E-commerce flink gegroeid
In 2004 haalden Nederlandse be-

drijven tien procent van hun omzet 

uit online verkopen. Dat was twee 

en half keer het aandeel van vier jaar 

daarvoor, blijkt uit gegevens van het 

Centraat Bureau voor de Statistiek 

(CBS).

Industrie en handel doen volgens 

het CBS relatief veel aan e-commer-

ce. In 2004 kwam 14% van de indu-

striële omzet van online geplaatste 

orders, niet veel meer dan in 2002. 

In de handel verdubbelde het aan-

deel e-commerce juist in die twee jaar 

van 6 tot 12%. De zakelijke dienst-

verlening, de derde grote bedrijfstak, 

blijft sterk achter bij de industrie en 

de handel. De Nederlandse e-com-

merce zit juist boven het Europese 

gemiddelde. Bedrijven in Ierland 

verkopen ruim twee keer zoveel via 

elektronische netwerken. Ook Duits-

land en het Verenigd Koninkrijk sco-

ren hoger.

E-commerce: aandeel in Europese landen (Bron: CBS)

www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijfsleven/
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ACHTERGROND

De speerpunten van DANS

Beheren, bedenken, ordenen 
en onderzoeken
Het beheren van bestaande  wetenschappelijke data-archieven, 
het opzetten van nieuwe data-infrastructuren, het ordenen van 
oude databestanden en het uitvoeren van onderzoek naar nieu-
we manieren om datasets te ontsluiten en voor de verre toe-
komst te behouden. Dat zijn de speerpunten waarop DANS 
zich bijna een jaar na haar ‘echte’ start in het voorjaar van 2005 
concentreert.

martijn de groot

Adjunct-directeur Henk Harmsen van DANS: ‘Standaard- 
oplossingen doen het in deze tijd niet meer’
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De VKS is een vijfjarig program-

ma van de Koninklijke Nederland-

se Akademie van Wetenschappen 

(KNAW). De doelstelling is tweele-

dig. Aan de ene kant wil de VKS de 

gevolgen van het toepassen van in-

formatie- en communicatietechnolo-

gie in het onderzoek in de sociale en 

geesteswetenschappen beter door-

gronden. Aan de andere kant zal de 

Studio onderzoekers in deze gebie-

den ook helpen bij het ontwikkelen 

van nieuwe vormen van onderzoek 

met behulp van informatie- en com-

municatietechnologie (e-research). 

Deze ondersteuning heeft voor-

eerst de vorm van samenwerking: 

VKS onderzoekers werken in een 

aantal onderzoeksprojecten samen 

met collega’s aan Nederlandse uni-

versiteiten. Resultaten zullen wor-

den bekendgemaakt via de VKS 

website, die op dit moment in ont-

wikkeling is. Naarmate deze resul-

taten ook tot onderzoeksinstrumen-

ten leiden, in de vorm van software 

of protocollen, zullen die via de VKS 

Website ter beschikking komen van 

de onderzoeksgemeenschap.

Markante kantelingen

Kernidee van de VKS is dat de toepas-

sing van zowel generieke als gespeci-

aliseerde ICT door onderzoekers be-

langrijke gevolgen kan hebben voor 

de wijze waarop wetenschap wordt 

beoefend. Dit gaat zeker niet alleen 

of voornamelijk om de manier waar-

op onderzoeksresultaten worden ge-

publiceerd. Elektronisch publiceren 

is al lang gemeengoed, hoewel nieu-

we vormen van publiceren (denk 

aan het uploaden van databanken, 

modulair publiceren etc.) nog in de 

kinderschoenen staan. De belang-

rijkste uitdaging van e-research ligt 

veeleer in de kern van wetenschap-

pelijk onderzoek: het verzamelen en 

analyseren van data en bronnen en 

de wijze waarop (interdisciplinaire) 

samenwerking in onderzoek gestal-

te kan krijgen. Ook de institutione-

le organisatie van onderzoek (col-

labs en virtuele universiteiten) kan 

markante kantelingen ondergaan als 

nieuwe vormen van management in 

onderzoek worden geïntroduceerd. 

Tot nog toe heeft de inzet van ICT 

vooral in een aantal datageoriënteer-

de vakgebieden aandacht getrokken: 

de sterrenkunde, hoge energiefysica, 

genomics, economie, en de cognitie-

ve wetenschappen. De wijze waarop 

de praktijk van kwalitatief sociaal- en 

geesteswetenschappelijk onderzoek 

kan worden beïnvloed is veel min-

der onderzocht en doordacht. Daar 

wil de VKS verandering in helpen 

brengen.

Tweezijdig zwaard

Dit betekent niet dat de VKS een pu-

sher van technologie zal zijn. We zijn 

ons scherp bewust van het tweezijdi-

ge karakter van het zwaard dat ICT 

soms is. Een toenemende digitalise-

ring en virtualisering van gegevens, 

onderzoeksobjecten, vormen van 

communicatie en samenwerking 

en van publicaties leiden zowel tot 

kansen voor alfa- en gamma-onder-

zoekers als tot bedreigingen voor 

de integriteit en kwaliteit van we-

tenschappelijk werk. Ondoordach-

te digitaliseringsprojecten kunnen 

leiden tot dure voorzieningen waar 

onderzoekers niet echt behoefte aan 

hebben. Een overdaad aan email kan 

de broodnodige behoefte aan concen-

tratie om tot kwalitatief hoogstaand 

werk te komen danig verstoren. 

Overmatige aandacht voor zicht-

baarheid op het Web kan de notie 

van kwaliteit in onderzoek funda-

menteel veranderen. Het zou niette-

min kortzichtig zijn om met het be-

roep op dit type risico’s alles maar 

te houden zoals het is. Initiatieven 

zoals zoekmachines (Google), data 

visualisaties (games, Google Earth), 

de overvloed aan Web portals over 

specifieke onderwerpen, en niet te 

vergeten het World Wide Web zelf, 

hebben gedemonstreerd dat onder-

zoekers een belangrijke rol kunnen 

spelen in de ontwikkeling van nieuwe 

vormen van communicatie. 

Dit biedt ook mogelijkheden om 

oude vragen met nieuwe methoden 

te lijf te gaan en zelfs nieuwe weten-

schappelijke vragen te formuleren. 

Het exploren en benutten van 

deze mogelijkheden zal in de VKS 

op basis van de onderzoeksprak-

tijk plaatsvinden. Het vertrekpunt 

is dus niet de technologie, maar de 

onderzoeker in een specifiek vak-

gebied. De VKS zal zich daarbij in 

eerste instantie richten op grens-

verleggend onderzoek van bewezen 

kwaliteit. Samen met de betrokken 

onderzoekers zal in de Studio geana-

lyseerd worden op welke wijze e-re-

search een nieuwe dimensie kan toe-

voegen. Hierbij kan worden gedacht 

aan comparatieve tekstanalyse, het 

scheppen van nieuwe hybride data-

banken voor interdisciplinaire on-

derzoeksvragen, het gebruik van het 

Web zelf als databron, de ontwikke-

ling van een internationale structuur 

van collaboratories in de alfa- en gam-

ma-wetenschappen, en de rol van si-

mulatie als heuristisch instrument. 

VKS-onderzoekers zijn ook bereid 

om gezamenlijke onderzoeksaan-

vragen in het kader NWO en inter-

nationale financiering te schrijven. 

De VKS zal bovendien specifieke ac-

tiviteiten gericht op PhD studenten 

ontwikkelen. Zo vindt deze zomer de 

eerste VKS Summerschool plaats in 

samenwerking met de University of 

Washington (Seattle) en de Interna-

tional School for the Humanities en 

Social Sciences van de Universiteit 

van Amsterdam.

Virtual Knowledge Studio 

Naar nieuw methoden en  
onderzoeksvragen

paul wouters

Het beheren van wetenschappelij-

ke data-archieven was er het eerst. 

DANS kreeg vanaf haar oprichting 

drie belangrijke erfenissen mee van 

KNAW en NWO. Het Steinmetzar-

chief, het Nederlands Historisch 

Data Archief en het Wetenschappe-

lijk Statistisch Agentschap werden in 

DANS geïntegreerd. Daarnaast werd 

de taak om nieuwe data-infrastructu-

ren op te helpen zetten vanaf dag 1 se-

rieus genomen. Die taak kreeg vorm 

in een tweede ‘product’ van DANS: 

de TOP, of het Thematisch Ontwik-

kel Programma. DANS werkt daar-

in samen met de onderzoekers aan 

het opzetten van nieuwe onderzoeks-

mogelijkheden met wetenschappe-

lijke data. Het initiatief hierbij komt 

van onderzoekers uit het betreffen-

de onderzoeksgebied, benadrukt ad-

junct-directeur Henk Harmsen. ‘Wij 

brengen daar onze ervaring en des-

kundigheid in, en we zorgen ervoor 

dat het op te zetten archief compatible 

is met de andere archieven – dat het 

voldoet aan bepaalde kwaliteitscrite-

ria en normen. Daardoor zorgen we 

ervoor dat de opgeslagen data makke-

lijk te vinden en te hergebruiken zijn. 

Dat is het wezen van DANS,’ voegt hij 

eraan toe. ‘Maar dat betekent niet dat 

de onderzoekers zo’n archief aan ons 

uit handen geven, integendeel.’

TOP’s zijn op dit moment in wor-

ding, bijvoorbeeld in de taal- en letter-

kunde, de archeologie, de arbeidsso-

ciologen, beeld en geluid.  Voordat ze 

straks op volle toeren draaien stroomt 

er nog heel wat water door de Rijn 

maar het mag wat DANS betreft ook 

weer niet te lang duren. De organi-

satie heeft de opdracht om binnen 

een jaar drie TOP’s het licht te doen 

zien.

Retro-archivering

Kleinschaliger en meer dienstverle-

nend van aard is de derde speerpunt: 

de ADA.  Academische Data Archi-

vering betekent dat en het komt 

erop neer dat DANS in opdracht, en 

waar nodig uiteraard samen met de 

opdrachtgevende faculteit of onder-

zoeksgroep, een aantal bestaande da-

tabestanden ordent en toegankelijk 

maakt. ‘Retro-archivering’ noemt 

Harmsen het. Archivering met terug-

werkende kracht, zou je ook kunnen 

zeggen. De mogelijkheden zijn legio, 

aldus de DANS-adjunct: ‘Er zijn be-

hoorlijk veel instellingen die nog er-

gens oudere databestanden hebben 

liggen waarvan nog maar weinigen 

kennis hebben. Maar vaak zijn dat 

wel bestanden die van wetenschap-

pelijke waarde zijn en blijven. En dan 

is het de moeite meer dan waard om 

die voor het nageslacht te behou-

den’. DANS beschikt daartoe over 

een eigen ‘ADA-methode’ om te in-

ventariseren, selecteren, reconstrue-

ren en eventueel over te zetten naar 

nu gangbare media of software. Er 

kunnen ook metadata worden toege-

voegd om de gegevens weer toegan-

kelijk temaken en voor de toekomst 

veilig te stellen. Hoewel deze activi-

teit meer als dienst wordt aangebo-

den, kan er ook hier geen sprake zijn 

van eenrichtingsverkeer: ‘een ADA-

project kan nooit alleen door DANS 

worden uitgevoerd; minimale inzet 

van de opdrachtgever is altijd nodig’, 

aldus een informatieleaflet.

Duurzaam en flexibel

Tenslotte hebben de researchacti-

viteiten gaandeweg de status van 

speerpunt bereikt in het DANS-ar-

senaal. Er moeten steeds grotere 

hoeveelheden gegevens worden ge-

archiveerd  en de gebruikers willen 

steeds meer gewoon via internet hun 

gegevens kunnen zoeken en opha-

len. ‘Daarvoor moeten nieuwe ma-

nieren van archiveren worden ge-

zocht,’ licht Harmsen toe, ‘en wat we 

nu al weten is dat dat er vele zullen 

zijn. Standaardoplossingen doen het 

niet meer in deze tijd’. Het moet ook 

om oplossingen gaan die een lange 

houdbaarheid hebben: ‘Een archief-

systeem moet makkelijk en efficiënt 

in het gebruik zijn, maar ook duur-

zaam èn flexibel genoeg om nieu-

we ontsluitingsmethoden in de toe-

komst te ondersteunen’. Research 

en Development is dus voor DANS 

een belangrijke activiteit, die ze ove-

rigens niet heeft ondergebracht in 

een aparte afdeling. Onderzoek ge-

beurt op projectbasis, zoveel moge-

lijk binnen de lopende activiteiten. 

Momenteel wordt gewerkt aan een 

Dataset Management Systeem voor 

data-archieven en aan internetont-

sluiting voor thematische ontwik-

kelprogramma’s. 

Themamanagers
Met het aantreden van dr. 
Heleen van Luijn (foto links) 
op � mei heeft DANS weer 
een team van twee thema-
managers. Van Luijn (sociale 
wetenschappen) is met dr. 
René van Horik (geesteswe-
tenschappen) het aanspreek-
punt voor onderzoekers die 
denken over samenwerking 
met DANS. Beide adviseren 
over nieuwe dataprojecten 
en kunnen als projectleider 
optreden.
www.dans.knaw.nl/nl/over_
dans/organisatie/

www.virtualknowledgestudio.nl

De Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social 
Sciences (VKS) is dit jaar van start gegaan. Programmaleider 
Paul Wouters legt in dit artikel uit wat de doelen en taken van 
de Studio zijn.
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INTERVIEW

Minister Maria van der Hoeven:

‘Open dataverkeer versterkt de productiviteit van het onderzoek’
Dat minister Maria J. Van der Hoeven veel belang hecht aan digitaal bewaren en toegankelijk houden 
van onderzoekgegevens wordt door weinigen betwijfeld. Haar beschikbaarheid om op 1 juni de offici-
ele opening van DANS te verrichten is daar nieuw bewijs van. In gesprek met e-data&research legt Van 
der Hoeven uit waarom zij het onderwerp belangrijk vindt en wat ze er aan denkt te kunnen doen.

U heeft al vaak benadrukt dat u een 

voorstander bent van Open Access 

en vrije toegankelijkheid van onder-

zoeksdata die met publieke middelen 

zijn verzameld. Waarom is dat voor 

u zo belangrijk? 

Zonder een open verkeer van gege-

vens, informatie en kennis is weten-

schap onmogelijk. Openheid ver-

sterkt daarnaast de productiviteit van 

onderzoek. 

 

Toch moet er nog heel wat gebeuren 

voordat duurzame toegankelijkheid 

over de gehele linie is bereikt, natio-

naal en internationaal. Wat denkt u 

nog meer te kunnen doen?

Het verbeteren van de toegankelijk-

heid van onderzoeksdata is een in-

ternationaal proces dat zowel van on-

derop als van bovenaf plaats vindt. 

Tijdens de ministeriële vergadering 

van het comité voor wetenschaps- 

en technologiebeleid (CSTP) van de 

OESO op 30 januari 2004 hebben 

de wetenschapsministers de ‘Ver-

klaring over toegang tot publiek gefi-

nancierde onderzoeksgegevens’ on-

dertekend. Die verklaring vormt de 

basis voor richtlijnen, waarover de 

verschillende belanghebbende par-

tijen nu uitgebreid geconsulteerd 

worden. Als de richtlijnen internati-

onaal geaccepteerd worden biedt dit 

meer mogelijkheden om op natio-

naal niveau de toegankelijkheid van 

onderzoeksdata te verbeteren. De 

richtlijnen zullen voor de verschil-

lende onderzoeksgebieden worden 

ingevuld door wetenschappelijke 

organisaties, subsidieverstrekkers 

als NWO, maar ook universiteiten 

en onderzoeksorganisaties. Organi-

saties als NWO, KNAW, DANS en 

de KB spelen een belangrijke rol bij 

het invullen van de richtlijnen in de 

praktijk 

Ook de overheid is niet altijd even ge-

makkelijk met het beschikbaar stel-

len van data voor onderzoek, zoals ge-

gevens van de burgerlijke stand, het 

onderwijs, de grote statistische bron-

nen. Ziet u voor zichzelf een rol in het 

overwinnen van die bezwaren?

Vaak zijn het zowel juridische als 

praktische bezwaren die de toegang 

voor onderzoekers beperken. Onder-

zoek verrichten met behulp van ge-

gevens van de burgerlijke stand is in 

de praktijk bijvoorbeeld lastig door-

dat onderzoekers voor hun data de 

verschillende gemeenten dienen te 

benaderen. DANS kan een belangrij-

ke rol spelen bij het in kaart brengen 

van de beperkingen. Waar mogelijk 

zullen wij in contact treden met ande-

re departementen om de juridische 

en organisatorische beperkingen te 

verminderen. De OESO-richtlijnen 

die ik noemde werken ondersteu-

nend bij het verminderen van deze 

barrières. 

Bij het toegankelijk houden van on-

derzoeksdata gaat het vaak om de wil, 

de discipline en het initiatief van de 

onderzoekers en hun afdelingen, om 

zich aan te sluiten bij een data-infra-

structuur. Ziet u nog mogelijkheden 

om die wil en dat initiatief een duw-

tje te geven?

Die mogelijkheden zijn er zeker, er 

zijn verschillende manieren om on-

derzoekers te stimuleren hun data te 

delen, onder andere met behulp van 

subsidievoorwaarden. Over de moge-

lijkheden op dit terrein wordt overleg 

gevoerd met de betrokken organisa-

ties zoals NWO en de VSNU. 

Een goede data-infrastructuur is be-

langrijk voor het bereiken van digi-

tale duurzaamheid. Dat zal in de toe-

komst zeker tot extra kosten leiden. 

Bibliotheken en archieven vragen 

zich af: waar gaan wij dat van beta-

len? Moeten er diensten worden af-

gestoten, komt er extra geld beschik-

baar? 

Op het gebied van conservering en di-

gitale duurzaamheid is de afgelopen 

jaren al grote vooruitgang geboekt. 

De KB vervult op dit terrein een voor-

trekkersrol. Voor conservering en di-

gitale duurzaamheid zijn bij de start 

van het Kabinet Balkenende II struc-

tureel extra gelden beschikbaar geko-

men, oplopend tot jaarlijks acht mil-

joen euro vanaf 2007.  In de loop van 

dit jaar zal aan de Tweede Kamer een 

Nota Onderzoeksinformatie gezon-

den worden waarin aandacht wordt 

besteed aan digitale duurzaamheid.  

In de onderzoekswereld en de ar-

chief- en bibliotheeksector wordt dit 

als zeer belangrijk gezien.  

Veel middelen van uw ministerie 

gaan nu naar digitaliseringprojecten 

in de culturele sfeer, die zelf geen op-

brengst of besparing meer opleveren. 

Van dataprojecten in de sociale- en 

menswetenschappen valt direct ren-

dement te verwachten door het her-

gebruik van gegevens in nieuw on-

derzoek. Is dat geen reden om juist 

meer geld naar zulke dataprojecten 

te sturen? 

Het investeren in digitalisering is 

essentieel voor het verbeteren van 

de toegang tot onderzoeksdata. Het 

voordeel van investeren in digitalise-

ring van cultureel erfgoed is dat het 

zowel ten goede komt aan een breed 

publiek, alsook aan de geesteswe-

tenschappen. Het onderscheid tus-

sen geestes- en sociale wetenschap-

pen is overigens niet altijd scherp te 

maken: vaak komen investeringen in 

digitalisering voor de geestesweten-

schappen ook ten goede aan de soci-

ale wetenschappen. 

Grote onderzoeksfaciliteiten op het 

gebied van digitale data zijn erg be-

langrijk voor de sociale– en geestes-

wetenschappen. Recentelijk is dan 

ook bekend gemaakt dat gelden van 

het Nationaal programma grootscha-

lige onderzoeksfaciliteiten ten goede 

komen aan het project Digitale Data-

bank voor kranten van de KB, en het 

project MESS van CentERdata. Doel 

van de digitale databank voor kran-

ten is het digitaliseren van de grote 

historische collectie van Nederland-

se kranten verschenen in de periode 

1618 tot en met 1995. Op deze ma-

nier komt een schat aan materiaal 

beschikbaar voor onderzoekers op 

het gebied van de geestes- en socia-

le wetenschappen in zeer brede zin. 

De faciliteit biedt veel mogelijkheden 

voor nieuw en multidisciplinair on-

derzoek. Bij het Mess-project gaat het 

om een geavanceerde faciliteit voor 

het verzamelen van data waarmee ex-

perimenteel onderzoek op het gebied 

van de methoden en technieken van 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek 

verricht kan worden. 

DANS richt zich op de alfa- en gam-

mawetenschappen en daarbinnen 

op onderzoeksdata. De Koninklijke 

Bibliotheek doet een deel alfa, zal in 

het e-depot ook onderzoeksdata op-

slaan en oriënteert zich op digitale 

duurzaamheid. Het Nationaal Ar-

chief richt zich op dat laatste. DARE 

(SURF) dekt alfa, gamma en bèta en 

richt zich op publicaties en op data. 

Wat zou u een ideale taakafbakening 

vinden op het gebied van digitale 

duurzaamheid en op het gebied van 

ontsluiting van onderzoeksdata?

Wat wij nu al zien is dat de verschil-

lende partijen elkaar goed weten te 

vinden en versterken. In onderling 

overleg wordt bepaald welke orga-

nisatie welke taken voor zijn reke-

ning neemt. Recentelijk heeft de KB 

samen met DANS het initiatief ge-

nomen om te komen tot meer sa-

menwerking op het gebied van de 

duurzaamheid van onderzoeksdata. 

Waar mogelijk ondersteun ik der-

gelijke initiatieven om te komen tot 

meer coördinatie. 

Een van uw voorgangers, minister 

Deetman, heeft in de jaren tachtig 

een financiële impuls gegeven aan 

de informatisering in de alfaweten-

schappen. Er konden daardoor extra 

mensen worden aangesteld. De re-

sultaten lijken in de jaren daarna door 

achtereenvolgende bezuinigingen 

teniet gedaan. Wordt het niet eens 

tijd voor een nieuwe impuls?

Informatisering is in de geesteswe-

tenschappen niet per definitie een 

kwestie van het aanstellen van extra 

mensen. De afgelopen jaren zijn in 

het project Bibliotheekvoorziening 

Geesteswetenschappen juist goede 

resultaten geboekt door een verster-

king van de samenwerking van de 

Universiteitsbibliotheken. Met een 

impuls van NWO hebben de Univer-

siteitsbibliotheken hun collecties be-

ter op elkaar afgestemd, en is de ver-

schraling in de bibliotheekcollecties 

voor de geesteswetenschappen te-

gengegaan. Daarnaast is de informa-

tisering in de geesteswetenschappen 

een verantwoordelijkheid van de in-

stellingen zelf; de UvA heeft bijvoor-

beeld een Digitaal Productiecentrum 

dat wetenschappers ondersteuning 

biedt bij het creëren, beschikbaar 

stellen en archiveren van elektroni-

sche publicaties en databanken. 

Uw ministerie zal in de loop van dit 

jaar met een Informatienota komen. 

Wat maakt een nota over dit onder-

werp nodig, en kunt u iets zeggen 

over de nieuwe elementen die de 

nota zal bevatten ten opzichte van 

het staande beleid?

Eigenlijk komt dit interview te vroeg; 

in de nota zal ingegaan worden op 

een groot deel van uw vragen. Er 

wordt ingegaan op de toegankelijk-

heid van zowel onderzoeksdata als-

ook publicaties. Het belang van de 

nota is enerzijds dat er een overzicht 

wordt gegeven van alle ontwikkelin-

gen die al gaande zijn in het zeer di-

verse veld, anderzijds dat er een im-

puls wordt gegeven aan onderlinge 

samenwerking en afstemming. Er 

worden lijnen uitgezet die zowel 

voor het onderzoeksveld, betrokken 

organisaties en de overheid agenda-

bepalend zijn in de komende jaren. 

Kortom: het onderwerp krijgt meer 

aandacht!
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Algemene Ledenvergadering VGI
De Algemene Ledenvergadering van 

de VGI zal plaatsvinden op vrijdag �6 

juni aanstaande, voorafgaand aan de 

studiemiddag ‘Toepassingen nieuwe 

technologie in onderwijs en cultuur’. 

Ook de Algemene Ledenvergadering  

vindt plaats bij de Koninklijke Biblio-

theek in Den Haag en begint om ��.00 

uur. Let op: in een brief aan de leden 

van de VGI is eerder gemeld dat de 

ALV op vrijdag 23 juni zou zijn. Dit is 

niet juist; dat moet zijn �6 juni 2006. 

(Marcel Ras)

DANs subsidieronde 2006 voorbij
De mogelijkheden van DANS op het 

gebied van het ondersteunen van 

kleine dataprojecten zijn voor 2006 

al weer uitgeput. Wegens het grote 

succes van dit jaar zal DANS vol-

gend jaar zeker weer een dergelijke 

aanvraagronde organiseren, met naar 

men hoopt een groter budget. 

Door het beperkte budget kon maar 

een klein aantal aanvragen worden 

gehonoreerd voor deze mogelijkheid 

om een klein dataproject, een ver-

kenning of  een haalbaarheidsstudie 

op het gebied van data-archivering 

te laten financieren. De website van 

DANS geeft over de subsidiekansen 

al enige tijd informatie op de pagina 

www.dans.knaw.nl/nl/data_depone-

ren/kleine_projecten/. De maximale 

ondersteuning door DANS bij het uit-

voeren van zo’n klein dataproject be-

draagt € �0.000. Er was dit jaar  voor 

dit doel in totaal € 50.000 beschik-

baar. (Henk Harmsen)

VGI: ‘Gebruik discussielijst’
Sinds een aantal jaren beschikt de Ver-

eniging voor Geschiedenis en Infor-

matica over een discussielijst. Deze 

kan door leden van de vereniging ge-

bruikt worden voor discussie met de 

leden en discussie tussen de leden on-

derling. Maar ook voor het vermelden 

van nieuwtjes, het aankondigen rele-

vante studiedagen en congressen, pu-

blicaties en vacatures. Alle leden van 

de VGI kunnen hier gebruik van ma-

ken door zich aan te melden voor de 

discussielijst en vervolgens hun be-

richten te sturen naar VGImaillijst@

nic.surfnet.nl.

Nog lang niet alle leden zijn geabon-

neerd op de lijst en ook lang niet alle 

leden/abonnees maken er actief ge-

bruik van. Het bestuur van de VGI 

roept haar leden op om lid te worden 

van de lijst en daar ook actief aan bij 

te dragen: ‘Op deze manier kunnen 

we onderling kennis en informatie uit-

wisselen binnen de vereniging’. Op-

geven voor de discussielijst kan door 

een mail te sturen naar marcel.ras@

kb.nl, vermeld hierin uw naam en het 

mailadres waarmee u wilt deelnemen 

aan de discussielijst. 

Bent u al geabonneerd op de lijst, 

denk er dan aan om in geval van wij-

ziging van uw mailadres uw nieuwe 

adres door te geven, zodat dit ook in 

de lijst aangepast kan worden. Ook dit 

kan door een mail te sturen naar mar-

cel.ras@kb.nl. (Marcel Ras)

VGI studiemiddag

 

Allerlei soort informatie is tegen-

woordig via de mobiele telefoon, 

PDA of laptop te ontvangen. Be-

windslieden hebben een weblog of 

ventileren hun mening via podcasts 

en chatsessies. Informatie vindt ge-

makkelijker zijn weg naar de eindge-

bruiker; het uitwisselen is een stuk 

flexibeler geworden. Tijdens een 

studiemiddag van de VGI wordt in-

gegaan op de vraag of deze toepas-

singen ook binnen het onderwijs en 

de erfgoedsector gebruikt kunnen 

worden. Hebben de nieuwe tech-

nologieën een innoverende impact 

op bijvoorbeeld het communiceren 

met het publiek of studenten, leiden 

ze tot een verbetering van de kwali-

teit en welke investeringen zijn hier-

voor nodig. Een veelgehoorde klacht 

is het gebrek aan tijd, aan middelen 

en aan kennis om met de mogelijk-

heden van de nieuwe media te expe-

rimenteren. Een viertal sprekers uit 

verschillende sectoren zal hierover 

zijn mening geven; na afloop is er 

tijd voor discussie.

De studiemiddag vindt plaats op 

vrijdag 16 juni, bij de Koninklijke 

Bibliotheek, Prins Willem-Alexan-

derhof 5 in Den Haag  en begint om 

13.00 uur. Deelname is gratis, maar 

aanmelden is gewenst. Dit laatste kan 

door een e-mail te sturen naar Paula 

Witkamp (paula.witkamp@bureau.

knaw.nl). Het definitieve program-

ma is te vinden op de VGI website: 

www.vgi-online.org.

Toepassingen nieuwe technologie 
in onderwijs en cultuur

In memoriam Joris Nobel
Op 11 april overleed Joris Nobel, 51 

jaar oud. Joris was jarenlang waar-

nemer van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek in het bestuur van het 

Wetenschappelijk Statistisch Agent-

schap (WSA), dat vorig jaar is opge-

gaan in DANS. Als senior adviseur bij 

de centrale Beleidsstaf van het CBS 

was hij nauw betrokken bij alles wat 

speelde rondom de toegang tot on-

derzoeksdata.

Ik heb Joris in het begin van de ja-

ren tachtig leren kennen, toen ik me 

naar aanleiding van mijn dissertatie-

onderzoek kritisch opstelde tegen-

over het betalen van grote bedragen 

voor CBS-data. Het WSA is destijds 

zelfs opgericht om het probleem van 

zulke betalingen door individuele on-

derzoekers op te lossen. 

was ook een gewiekste tacticus en 

diplomaat, die hield van zijn werk. 

Nog maar een paar weken geleden 

werd bekend dat hij een hersentumor 

had. Het is nauwelijks voor te stellen 

dat hij er niet meer is. Ik mocht hem 

graag en waardeerde hem zeer. 

Velen met mij zullen hem missen. 

Peter Doorn

Joris wilde zelf altijd zo laag mo-

gelijke drempels (ook financiële) voor 

wetenschappelijke toegang tot CBS-

data, maar moest zich tevens houden 

aan het officiële beleid. Hij was ook 

een warm pleitbezorger van de digi-

talisering van de gepubliceerde volks-

tellingen 1795-1971, een project met 

onder andere het Nederlands Insti-

tuut voor Wetenschappelijke Infor-

matiediensten. Dat ‘prachtproject’ is 

inmiddels zo goed als voltooid. Vaak 

als ik op het CBS was, liep ik even bij 

Joris langs om bij te kletsen over van 

alles en nog wat, de laatste maanden 

vooral over de vernieuwing van het 

datacontract van WSA en CBS. 

Joris was een joviale, aardige, 

ruimhartige en soms kwajongens-

achtige generatiegenoot maar hij 

Nieuwe demografische databronnen
In het demografisch onderzoek 

verschijnen veel nieuwe databron-

nen, die op hun beurt tal van onder-

zoeksmogelijkheden openen. De-

mografen hebben soms moeite om 

het overzicht te houden. Een studie-

middag van de Nederlandse Vereni-

ging voor Demografie op 6 april in 

Amsterdam bood informatie uit de 

eerste hand van betrokken deskun-

digen. 

Er kwamen rond dertig demogra-

fen; de discussie werd geleid door 

Leo van Wissen. 

In een vijftal lezingen werden de 

belangrijkste ontwikkelingen op een 

rij gezet. Het in deze sfeer toonzet-

tende Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek (CBS) leverde twee lezingen. 

Bart Bakker beschreef de ontwikke-

lingen rond het Sociaal Statistisch Be-

stand (SSB), een veelomvattend pro-

ject waar steeds meer registers en 

steekproeven geïntegreerd worden 

rond de Gemeentelijke Basisadmi-

nistratie. Hiermee wordt het op den 

duur bijvoorbeeld mogelijk om ar-

beidsmarktparticipatie te koppelen 

aan gezondheidsinformatie op mi-

cro niveau. Carel Harmsen belicht-

te de arbeidsdeelname van allochto-

nen vanuit de Virtuele Volkstelling, 

een aan het SSB gelieerd project bij 

het CBS. Dat project is opgezet om 

te voldoen aan de eis van de Europe-

se Commissie dat elke lidstaat een 

volkstelling met vergelijkbare gege-

vens levert. De virtuele volkstelling 

is vrij beschikbaar via de CBS web-

site. 

Pearl Dykstra (NIDI, UU) bericht-

te over de Netherlands Kinship Panel 

Study (NKPS). Momenteel wordt de 

tweede meting van dit survey ver-

zameld, waardoor de onderzoeks-

mogelijkheden sterk worden uitge-

breid. Het bestand is  na aanvraag vrij 

toegankelijk voor onderzoekers. 

Een inleiding van Kees Mande-

makers (IISG) ging over de Histo-

rische Steekproef Nederland HSN en 

Luuk Schreven (NIWI) behandel-

de de Digitale Volkstellingen.  Beide 

projecten zijn bijna afgerond en ma-

ken op micro- en macroniveau over 

langere perioden diepgaand demo-

 www.nvdemografie.nl

DANS ontwikkelt datakeurmerk
Er is een eenduidige strategie nodig om de kwaliteit van digitale data 
te garanderen en deze voor de lange termijn beschikbaar te houden. 
Vanuit die gedachte ontwikkelt DANS met andere instellingen een da-
takeurmerk.

Bij digitale duurzaamheid gaat het 

volgens DANS’ adjunct-directeur 

Henk Harmsen om betrouwbaar-

heid: van de data zelf, van de toegan-

kelijkheid van de data en van de be-

waarplaats of bewaarder. Zijn de data 

op een betrouwbare manier tot stand 

gekomen en zijn het nog steeds de 

zelfde data als die de auteur oorspron-

kelijk in het archief heeft gezet. En 

hoe betrouwbaar is de toegankelijk-

heid? Als het privacygevoelige infor-

matie betreft, is er dan voor gezorgd 

dat niet Jan en alleman deze data zo-

maar kunnen  benaderen? Tenslotte 

gaat het over de betrouwbaarheid van 

het archief als duurzame bewaarder. 

Is de instelling ook organisatorisch in 

staat om het opslaan van data en de 

beschikbaarstelling voor onbepaalde 

tijd te garanderen? Is er een goede 

infrastructuur en wordt erover nage-

dacht hoe met de data om te gaan?

DANS heeft de opdracht, zo legt 

Harmsen uit, om aanbevelingen te 

doen voor criteria waaraan weten-

schappelijke digitale archieven moe-

ten voldoen. Uit die criteria zal het 

beoogde datakeurmerk voortkomen. 

De archieven die DANS zelf beheert 

zullen als eerste aan dit keurmerk 

gaan voldoen. Andere organisaties 

die zich aansluiten bij het netwerk 

van thematische data-archieven dat 

DANS ontwikkelt zullen de betrok-

ken data op den duur in overeen-

stemming moeten brengen met de 

criteria van het keurmerk, evenals de 

partners die gezamenlijk met DANS 

een Thematisch Ontwikkelprogram-

ma (TOP) opzetten.

De eisen zijn generiek geformu-

leerd en toepasbaar voor alle dataty-

pen in alle vakgebieden van de gees-

teswetenschappen en de gedrags- en 

maatschappijwetenschappen. De cri-

grafisch onderzoek mogelijk. Veel 

materiaal is al direct beschikbaar 

als werkbestand. Rond de Digita-

le Volkstelling is ook een cartogra-

fische module gecreëerd waarmee 

gebruikers zelf kaarten kunnen ma-

ken op basis van historische gege-

vens. (Leo van Wissen)

teria sluiten aan bij (inter-)nationale 

initiatieven.

Om de acceptatie van het DATA-

keurmerk gemakkelijk te maken 

worden zo weinig mogelijk regels 

dwingend voorgeschreven en wordt 

er zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van aanbevolen richtlijnen, preferred 

standards en good practices. 

 www.dans.knaw.nl/nl/datakeurmerk/
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Vereniging voor Geschiedenis en Informatica 

De VGI organiseert studiemiddagen, zoals de recente workshop over Games en Geschiedenis (zie 
ook p. 2)

fo
to

: j
er

o
en

 v
an

 d
er

 v
li

et
/s

n
a

De Vereniging voor Geschiedenis en 

Informatica (VGI) heeft als doel het 

bevorderen en verspreiden van ken-

nis over het gebruik van informatica 

in historisch onderzoek en onderwijs 

en in de erfgoedsector. De vereni-

ging telt ca. 250 leden in Nederland 

en België. De spreiding van het le-

denbestand toont aan dat de compu-

ter door historici op tal van terreinen 

wordt gebruikt: in onderzoek en on-

derwijs aan de universiteiten, in ar-

chieven, bibliotheken en musea, bij 

bedrijven en de overheid, door zowel 

afgestudeerden als studenten.

De VGI geeft in samenwerking 

met DANS, het IISG en het Huy-

gens Instituut het kwartaalblad e-

data&research uit. Daarnaast organi-

seert de vereniging tenminste vier 

maal per jaar een studiemiddag over 

historisch-informatiekundige on-

Zelf datasets 
deponeren 
bij DANS

colofon

e-data&research is het kwartaalblad 

over data en onderzoek in de alfa- en 

gammawetenschappen, verschijnend 

onder auspiciën van Data Archiving 

and Networked Services, het Huygens 

Instituut, het Internationaal Insti-

tuut voor Sociale Geschiedenis en 

de Vereniging voor Geschiedenis en 

Informatica. 

e-data&research is ook een voortzet-

ting van Historia & Informatica en 

van Data News – Steinmetz Archive 

Newsletter.

Toezending kosteloos aan relaties van 

de stakeholders en op verzoek aan 

studenten in de alfa- en gammarich-

tingen. Oplage: 7000.

e-data&research is online te raadple-

gen op www.edata.nl en op de websi-

tes van de deelnemende instellingen.
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derwerpen. Sinds 2003 reikt de VGI 

jaarlijks een prijs uit voor de meest 

innovatieve toepassing op het gebied 

van ICT en Geschiedenis.

De VGI, zelf reeds een transnati-

onale vereniging, heeft aansluiting 

gezocht bij internationale organisa-

ties op het gebied van geschiede-

nis en informatica, zoals de Asso-

ciation for History and Computing 

(AHC). (Onno Boonstra)
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In januari 2006 is het ont-
wikkelteam van DANS begon-
nen aan het opzetten van een 
nieuw dataset management 
systeem. Onderzoekers zul-
len binnenkort zelf in staat 
zijn om datasets via de websi-
te van DANS te deponeren. 

In een betaversie wordt het nieuwe  

systeem, met de werktitel EasyStore, 

tijdens de officiële opening van  

DANS op 1 juni gepresenteerd. Het 

zal het voor onderzoekers een stuk 

makkelijker maken om hun onder-

zoeksgegevens te deponeren bij 

DANS. Bovendien zal EasyStore 

zorgen voor een overzichtelijk en 

efficiënt werkproces binnen DANS. 

Elke binnengekomen dataset wordt 

zorgvuldig gearchiveerd maar kan 

tegelijkertijd direct worden ontslo-

ten via het Internet. Dankzij uitge-

breide zoekmogelijkheden wordt 

het eenvoudig om de juiste onder-

zoeksdata terug te vinden in het sy-

steem.

EasyStore zal ook een aantal ex-

tra mogelijkheden bieden. Zo kan 

de aanbieder van de datasets op de 

hoogte blijven wie vanuit zijn data-

set wat heeft gedownload en worden 

onderzoekers geattendeerd wan-

neer er interessante datasets bin-

nen komen.

Op 1 september 2006 zal de eer-

ste officiële release plaatsvinden en 

zal het volledige DANS-archief via 

EasyStore op de DANS-website be-

reikbaar zijn. Meer informatie over 

de ontwikkeling van dit open-source 

systeem en over R&D-activiteiten bij 

DANS geeft Henk Harmsen

(henk.harmsen@dans.knaw.nl).

Vlaanderen krijgt databank 
nationalistische organisaties

GEBEuRTENIssEN

In 2006 beloont de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica (VGI) 

voor de vierde maal de meest vernieuwende ICT-toepassing op het ter-

rein van de geschiedenis. Voordrachten kunnen worden gedaan tot 1 au-

gustus.

Bij innovaties van ICT-toepassingen op het terrein van de geschiedenis 

valt te denken aan:

– de manier waarop een bestaande doelgroep wordt bediend;

– de manier waarop met een bestaande doelgroep wordt gecommuni-

ceerd;

– de manier waarop een nieuwe doelgroep wordt aangeboord;

– nieuwe, geschiedwetenschappelijke, toepassingen die zijn bedacht voor 

bestaand ICT gereedschap;

– nieuw ICT-gereedschap dat is ontwikkeld ten dienste van historisch on-

derzoek.

Een deskundige jury zal drie Vlaamse of Nederlandse ICT-toepassingen 

uitkiezen die naar haar mening tot de meest vernieuwende van het jaar 

gerekend kunnen worden. Deze drie zullen op een VGI studiedag met als 

thema ‘Het gebruik van ‘social software’ in historische context’ op vrijdag 

22 september worden gepresenteerd. Aan het einde van de studiedag zal 

de jury de winnaar bekend maken. De winnaar krijgt een oorkonde, het 

recht om het speciale VGI ICT Innovatieprijs 2006-vignet te gebruiken 

en diverse andere prijzen. Ook wordt een persbericht op ruime schaal 

verspreid.

De jury bestaat uit Onno Boonstra (voorzitter van de VGI), Yola de Luse-

net (vanaf juni 2006 voorzitter van de VGI) Marcel Ras (bestuurslid com-

municatie),  Bart de Nil (beleidsmedewerker AMSAB – Instituut voor So-

ciale Geschiedenis Gent) en Klaas Verweij (redacteur Nieuwe Media van 

het Historisch Nieuwsblad).

Wie een toepassing wil voordragen voor de VGI innovatieprijs 2006, 

kan een email sturen naar de voorzitter van de jury, O.Boonstra@let.ru.nl. 

Vermeld in het bericht behalve naam, adres en telefoonnummer van de 

inzender de naam van de toepassing, de URL (indien aanwezig) en een 

toelichting op het innovatieve aspect van de toepassing. De termijn voor 

de voordracht eindigt op 1 augustus 2006.

Winnaar 2005: Literair Gent, www.literair.gent.be

Winnaar 2004: Ename Expertisecentrum voor erfgoedontsluiting, 

www.enamecenter.org

Winnaar 2003: De schatkamer van het Gemeente-archief Amsterdam, 

http://gemeentearchief.amsterdam.nl/schatkamer/

De juryrapporten van de winnaars en genomineerden van de VGI ICT 

Innovatieprijs zijn in te zien op de website van de vereniging, www.vgi-

online.org/.

Informatie over de VGI-innovatieprijs, de Vereniging voor Geschiede-

nis en Informatica en haar studiedagen vindt u op www.vgi-online.org. 

U kunt ook contact opnemen met Marcel Ras, tel. 070–3140180 of  06-

14777671, email marcel.ras@kb.nl (Marcel Ras)

VGI Innovatieprijs 2006

In Vlaanderen is de oprichting be-

kend gemaakt van een databank 

voor Nationalistische Intermediaire 

Structuren in Europa. Dat gebeurde 

op 23 april, de jaarlijkse Erfgoed-

dag, door het Archief, Documenta-

tie- en onderzoekscentrum voor het 

Vlaams Nationalisme (ADVN). De 

databank moet uitgegeven en niet-

uitgegeven bronnen bijeenbrengen 

voor de studie van nationalistische 

organisaties in Europa vanaf de 19e 

eeuw.

De organisaties en verenigingen 

waarop de databank zich richt ope-

reren tussen de overheid en het in-

dividu en op alle niveaus van het 

maatschappelijk leven (politiek, so-

ciaal, economisch, cultureel, religi-

eus. Deze ‘intermediaire structuren’ 

kunnen politieke partijen zijn, cul-

turele verenigingen, militaire groe-

peringen of sociale organisaties. In-

houdelijk moeten ze, om voor de 

databank in aanmerking te komen, 

onderdeel zijn van nationalistische, 

separatistische, federalistische en/

of regionalistische bewegingen. Het 

NISE-project begint bij 1789, het jaar 

van de Franse Revolutie, en kent geen 

einddatum. 

Het ADVN heeft de laatste twin-

tig jaar veel knowhow opgebouwd op 

het gebied van archief, documenta-

tie en bibliotheek. Om de verzame-

ling en de kwaliteit van de gegevens 

te verzekeren wordt een samenwer-

kingverband aangegaan met een 

aantal zusterinstellingen, acade-

mische onderzoeksinstellingen en 

overheden.

De databank bevat per eenheid of 

record naast basisgegevens een uit-

gebreid profiel en een overzicht van 

de geschiedenis van de organisatie. 

Aan de steekkaart van de intermedi-

aire structuur of de persoon die daar-

mee verbonden is worden drie ande-

re soorten records gelinkt. De eerste 

soort betreft de context van de natio-

nalistische organisaties of activisten: 

het volk, het land, de regio’s, de taal, 

enzovoort. De twee andere soorten 

records verwijzen naar respectieve-

lijk naar de publicaties van en over 

de intermediaire structuren en per-

sonen en de archieven van de inter-

mediaire structuren en personen.

De databank wordt aangeboden 

op een Nederlands- en Engelstalige 

website: www.nise.be (Bart de Nil)
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Digiscepticus Peter van Emde Boas

Bij revoluties horen sceptici. Hoe 

groter de euforie over de nieuwe mo-

gelijkheden, des te meer voelen on-

afhankelijke denkers zich soms aan-

gespoord om te wijzen op de risico’s 

die daarachter schuilgaan. Peter van 

Emde Boas is zo’n scepticus. Een di-

giscepticus.

Van Emde Boas is als mathema-

tisch informaticus verbonden aan 

het Amsterdamse Institute for Logic, 

Language and Computation. De digi-

tale wereld heeft voor hem niet veel 

geheimen en het is dan ook niet daar-

tegen dat zijn bedenkingen zich rich-

ten. Daarvan getuigen ook de vele ar-

tefacten van digitale hardware die hij 

in zijn huis heeft verzameld; van een 

NewBrain handcomputer uit de jaren 

zeventig (zelf te programmeren) tot 

een IBM-pc met 286-processor die in 

de jaren tachtig nog als de top werd 

beschouwd op het gebied van reken-

kracht voor onderzoekers.

Maar het zijn juist die machines 

die van Emde Boas nu gebruikt om 

zijn scepsis te illustreren. ‘Laten we 

het maar eens proberen’ zegt hij te-

gen zijn vrouw – ook wiskundige – 

terwijl hij een floppy met gegevens 

van meer recente datum in de a: 

poort van een tien jaren oude Aptiva 

steekt. ‘Kijken wat er gebeurt’. Het re-

sultaat is te voorspellen. De voorma-

lige topper geeft na minuten vruch-

teloos geratel te kennen zich geen 

raad te weten met de inhoud van de 

floppy. Van Emde Boas: ‘In veel ge-

vallen zijn files na enkele jaren al niet 

meer te zien of te lezen. Je bent af-

hankelijk van de lees- of afspeelap-

paratuur. Volledige backward comp-

tabiliteit wordt maar al te vaak over 

het hoofd gezien’. Hij noemt ook 

het voorbeeld van zijn eigen rede-

lijk moderne Macintosh computer: 

niet meer in staat om gegevens te 

lezen die werden opgeslagen op dis-

kette door haar eigen naamgenoot 

van vijf jaar geleden. Van Emde Boas: 

‘Er zijn steeds weer Farao’s die Jozef 

niet meer kennen’. 

Tegenwerpingen dat papier ook 

kan verbranden en dat het dan vaak 

om unieke exemplaren gaat, dat vi-

deotapes tot stof kunnen vergaan en 

dat het vermenigvuldigen van zulke 

dragers veel omslachtiger is dan van 

digitale bestanden, maken op de in-

formaticus weinig indruk. ‘Nog on-

langs bleken we in staat na �800 

jaar het Judasevangelie te lezen’. Hij 

somt nog eens een rijtje fatale fouten 

op die recentelijk in het nieuws wa-

ren, zoals die van de veertig duizend 

belastingaangiften die met een druk 

op de knop verdwenen. ‘De mens is 

tot het kwade geneigd’, constateert 

hij met een grijns en daarom is het 

onvermijdelijk dat dit soort fouten 

wordt gemaakt. 

‘Als het gaat om grote bestanden 

en databanken ben je volledig afhan-

kelijk van de wil en de intenties van 

de beheerders’. In het geval van de 

wetenschappelijke tijdschriften zijn 

dat commerciële bedrijven met dito 

doelstellingen, benadrukt de onder-

zoeker. ‘En wie garandeert dat deze 

bedrijven over vijfentwintig jaar nog 

bestaan en deze service willen ver-

lenen?’

Maar een instelling als het zo-

juist opgerichte DANS, is die dan 

niet juist nuttig om precies deze be-

zwaren het hoofd te bieden? Het be-

waren en voor de lange termijn veilig-

stellen van gegevensbestanden, daar 

gaat het DANS immers om... ‘Het 

punt is niet dat ik daartegen ben’, 

verzekert de digiscepticus. ‘Het punt 

is dat je, om een dergelijke opdracht 

met succes uit te voeren, over een 

organisatiegraad moet beschikken 

die volgens mij niet binnen ons be-

reik ligt’. 

Zou Van Emde Boas dan zijn ei-

gen gegevens aan DANS ter beschik-

king stellen als hem daarom werd ge-

vraagd? ‘Ik zou op zo’n verzoek wel 

ja zeggen, maar ik zou er geen reden 

in zien om zelf mijn data niet meer 

op een toekomstbestendige wijze te 

bewaren’. (MdG)

National Research Council: Expan-
ding Access to Research Data: recon-
ciling risks and opportunities. (Wash-
ington, 2005)
In deze studie van het Panel on Data 
Access for Research Purposes van 
de Amerikaanse National Research 
Council staat de verbrede toegang 
tot onderzoeksdata centraal met de 
voordelen die deze met zich brengt. 
Daarbij wordt ook stilgestaan bij de 
risico’s. Het boek presenteert in vier 
inhoudelijke hoofdstukken een aan-
tal aanbevelingen om aan de ene 
kant de toegang tot microdata voor 
wetenschappers en beleidsmakers te 
verbeteren en aan de andere kant de 
privacy van respondenten te waar-
borgen. De aanbevelingen bevinden 
zich op verschillende niveaus: van 
de basisvoorwaarden voor toegang 
en documentatie tot aan meer spe-
cifiek op het gebied van regionale da-
tacentra, remote access en opleiding 
en training van onderzoekers. Daar-
naast maakt het Panel zich sterk voor 
de ontwikkeling van ethische codes 
voor privacybescherming. 
Het boek is gratis online beschik-
baar via http://darwin.nap.edu/
books/0309�00�27/html/, maar kan 
ook als paperback of pdf besteld 
worden.

s.G.A. smeenk, R.N. Eisinga, J.A.C.M. 
Doorewaard J.C. Teelken : Organisa-
tional commitment among Europe-
an university employees; Documen-
tation of a survey on predictors and 
consequences of organisational com-
mitment in European universities
conducted in 2004; (Den Haag, 
DANs, 2006; IsBN 90 6984 484 2, 
72 pp.; Dans Data Guides 1)
This research report provides the 
documentation of a cross-section-
al Web-based survey of the predic-
tors and consequences of organi-
zational commitment among 2325 
university employees from six Euro-
pean countries (Belgium, Finland, 
Germany, the Netherlands, Sweden, 
and the United Kingdom). The first 
part of the report is a description of 
the research background, the sam-
ple, design and composition of the 
questionnaire, response rates, and 
representativeness of the study. The 
second part presents the variables, 
listed thematically according to the 
concept which they belong to. It pro-
vides for each variable the frequen-
cy distribution and some  statistical 
measures. The third part contains 
the questionnaire as presented to 
the respondents.

Daniel Paul O’Donnell: Cædmon’s 
Hymn; A Multimedia Study, Archive 
and Edition (Cambridge, Ds Brewer, 
2005; IsBN 1 84384 044 8) 
Cædmon’s Hymn is het enig beken-
de werk van de zevende-eeuwse En-
gelse dichter Cædmon, een van de 
oudste poëzieteksten in de Engelse 
taal. De editie  bestaat uit een boek 
en een CD-Rom. Het boek bevat een 
uitputtend commentaar, een weer-
gave van alle handschriften en een 
reconstructie van verschillende hy-
pothetische versies van het gedicht. 
De CD-Rom bevat het volledige boek 
en daarnaast facsimiles van alle 
handschriften. De tekstweergave kan 
worden aangestuurd door de gebrui-
ker. Om de verbanden in de overle-
veringsgeschiedenis duidelijk te ma-
ken wordt inventief gebruik gemaakt 
van kleur en hyperlinks. Voor tech-
nisch geïnteresseerden zijn alle on-
derliggende coderingen op de CD-
ROM beschikbaar. 
Specialisten moeten beoordelen in 
hoeverre O’Donnell’s commentaar 
en tekstbewerking verantwoord zijn. 
In technisch opzicht is de editie ech-
ter een leerzaam voorbeeld. Zelden 
zal een negenregelig gedicht een 
zo zorgvuldige behandeling zijn ten 
deel gevallen!

Ingeborg Verheul: Networking for di-
gital libraries; Current practice in 15 
National Libraries (München, K.G. 
saur Verlag, 2006; IFLA Publicati-
ons 119)
In 2004-2005 heeft de Koninklijke 
Bibliotheek door middel van een en-
quête onderzocht hoe in internatio-
naal verband bibliotheken standaar-
den ontwikkelen en gebruiken op het 
gebied van digitale archivering. De 
uitkomsten van dit onderzoek zijn 
gepubliceerd in Networking for digital 
preservation. Lange termijn toegang 
tot digitale publicaties blijkt in toe-
nemende mate een vast onderdeel te 
worden van het takenpakket van nati-
onale bibliotheken. Het boek bestaat 
uit twee delen. In het eerste deel be-
vat een analyse van de activiteiten op 
het gebied van digitale archivering. 
Het tweede deel beschrijft in detail 
per land welke activiteiten ontplooid 
worden op het gebied van digitale ar-
chivering. In totaal worden vijftien 
landen onder de loep genomen. In 
toenemende mate wordt er samen-
gewerkt om de lange-termijn toe-

gang tot digitale publicaties te waar-
borgen. Er is op dit moment slechts 
één wereldwijd geaccepteerde stan-
daard voor digitale archivering: Het 
OAIS referentiemodel (Open Archi-
val Information System). Deze stan-
daard biedt het noodzakelijk ge-
meenschappelijk vocabulair om in 
internationaal verband met elkaar te 
kunnen communiceren en samen te 
werken.

Gelezen

‘Er zijn altijd Farao’s die Jozef niet meer gekend hebben’

Column 
Ton van Rietbergen

DANS om de waarheid
April was de maand van de filosofie. Na 
dierendag, de dag van de secretaresse, de 
homodag en het weekend van de korenwolf (hoe 
gaat het trouwens met ze?) maakten de filosofen 
zich een maand lang druk over de waarheid. Na 
deze maand kunnen we gewoon weer een loopje 
met de waarheid nemen, maar in april moeten 
we de waarheid eren en bloemen voor haar 
meenemen. In het licht van de aanwezigheid 
van de eerste april is de maand wellicht wat 

merkwaardig gekozen, maar gezien de wildgroei van speciale dagen, 
weken en maanden was er waarschijnlijk weinig keus. 

Als thema is de waarheid natuurlijk goed gezelschap van de onderzoeker, 
want zijn wij daar niet allen naar op zoek? In het 701ste nummer van 
Hollands Maandblad twijfelt hoofdredacteur Bastiaan Bommeljé of dit 
onderwerp bij wijsgeren wel in goede handen is: het kost hen volgens hem 
‘nogal veel hoofdbrekens om er iets zinnigs over te zeggen’. Vervolgens 
fulmineert hij tegen een artikel in NRC Handelsblad van Heleen Pott, 
bijzonder hoogleraar Kunst en samenleving in humanistisch perspectief 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die de waarheid als ‘relatief’ 
voorstelt en zich beter kan vinden in de postmoderne visie dat waarheid 
een veranderlijke constructie is dan in de goede oude ‘absolute waarheid’. 
Met argumenten als ‘buiten de studeerkamer heeft de waarheid aan status 
ingeboet’ en ‘er bestaat een steeds grotere tolerantie voor gelul, gedraai en 
leugentjes om bestwil’ bewijst ze haar stelling. Haar betoog kan zij, zoals 
Bommeljé fijntjes meldt, slechts staande houden door te suggereren dat 
zij en de postmodernisten voor het eerst het relatieve van de waarheid 
inzagen – maar dan heeft zij toch enige elementaire filosofen gemist.

Historici en sociale wetenschappers zullen bij bovenstaande regels een 
geeuw nauwelijks hebben kunnen onderdrukken. Zij wisten dit allang. 
Elke onderzoeker die met empirische gegevens werkt (ben je zonder data 
eigenlijk wel een onderzoeker?) kent de relativiteit van de waarheid. 

Zelf ben ik sinds mijn studietijd verslaafd aan data. Dat begon al 
tijdens mijn doctoraalonderzoek in Mexico, waar wij met een groep niets 
anders deden dan het speuren naar datos teneinde de toen toonaangevende 
afhankelijkheidstheorie te bewijzen c.q. te falsificeren. Overal zagen wij 
dozen staan met computeruitdraaien die toen nog het meeste op behang 
leken. Maar alom waren ook mannetjes die eerst stempels moesten 
zetten en ‘autorización’ riepen. Een fraaie anekdote is dat we tijdens 
ons onderzoek bij het Ministerio de Programacion y Presupuesto uit het 
Sistema Geomunicipal werden aangezien voor computerspecialisten die 
de plaatselijke ambtenaren kwamen instrueren, terwijl wij ons vertwijfeld 
afvroegen wat toch ‘su consulta es por Bach’ betekende. Had dat iets met 
de oude componist te maken? Later, veel later pas realiseerden we ons dat 
het om batch verwerking ging. Hoe romantisch toch allemaal maar ook 
vermoeiend. 

DANS zal gezien de naam de romantiek van het onderzoek niet aan 
tasten maar het wel vergemakkelijken.

Dr. Ton van Rietbergen is docent/onderzoeker aan de Faculteit 
Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.


