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‘CBS in uw Buurt’ binnenkort in de lucht
Begin volgend jaar hoopt het Centraal
Bureau voor de Statistiek de nieuwe
website ‘CBS in uw Buurt’ in de lucht
te hebben. De site www.cbsinuwbuurt.nl is speciaal ontworpen om
de gegevens op buurtniveau voor een
groot publiek eenvoudig toegankelijk
te maken.

Het CBS beschikt over een grote
hoeveelheid gegevens op regionaal niveau. Die zijn al lange tijd beschikbaar
via de statistische database StatLine.
De ontwikkeling van cartografische
systemen biedt nu de mogelijkheid
om ze ook op andere wijze te presenteren. Daarbij is gezocht naar een
presentatievorm die voor een groot
publiek aantrekkelijk is.
De beoogde gebruikers zijn
namelijk personen die weliswaar
betrouwbare statistische gegevens
nodig hebben, maar die niet getraind
zijn om daarnaar in de statistische
database te zoeken: scholieren en
studenten die een werkstuk moeten maken, maar ook bijvoorbeeld
mensen die zich op een buurt willen
oriënteren omdat ze van plan zijn te

verhuizen of omdat ze er een winkel
willen openen. Verder moet de site
journalisten kunnen bedienen die
achtergrondgegevens nodig hebben
voor een reportage over een wijk.
In de eerste versie tikt de gebruiker
de naam in van een buurt of van de
plaats of gemeente waarin de gezochte buurt ligt. Ook de postcode
wordt geaccepteerd. Via uitrolmenu’s
wordt hij dan naar de buurt van zijn
keuze geleid. Een koppeling met Google Maps zorgt voor een kaart waarop
de gekozen buurt is aangegeven en
waarop ook de overige buurten in
de gekozen gemeente geprojecteerd
zijn. De mogelijkheid om met behulp
van de kaart direct een buurt te selecteren staat gepland voor de volgende
versie.

de bezoeker de gegevens over een
buurt kan vergelijken met die van een
andere buurt in dezelfde gemeente,
met die van de gemeente waarin de
buurt ligt en met gegevens over heel
Nederland.

Met het oog op de nodige grafische en ontwerpdeskundigheid bij
het ontwikkelen van de site heeft het
CBS het Amsterdamse bedrijf Bright
Alley ingeschakeld. Beide partijen
zijn tevreden met het resultaat van
deze samenwerking, dat in november zijn laatste testfase in ging. Het
CBS verwacht de schat aan regionale
informatie waarover het beschikt nog
beter onder de aandacht van het Nederlandse publiek te kunnen brengen.
Naar verwachting zal de eerste versie
van CBS in uw Buurt begin volgend jaar
in de lucht zijn. (Pieter Duimelaar)

Nadat hij een buurt heeft geselecteerd, kan de bezoeker aangeven in
welk onderwerp hij geïnteresseerd is.
Daarbij kan hij naar keuze de gegevens in tabelvorm of als grafiek gepresenteerd krijgen. De informatie over
een buurt moet echter niet op zichzelf
staan. Daarom is erin voorzien dat
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M.P.M. van Horik, J.G.S.J. van Maarseveen, J. Oudhof (red.): Twee eeuwen geteld; Onderzoek met de
digitale Volks-, Beroeps- en Woningtellingen 1795-2001; Amsterdam,
Edita, 2007; DANS Symposium publicaties 2; ISBN 978-90-6984-533-3;
Prijs € 39,90
In deze publicatie analyseren onderzoekers van universiteiten, het CBS
en DANS de gedigitaliseerde volkstellingen van de laatste twee eeuwen. De
bijdragen in dit boek bieden een caleidoscopisch beeld van de veranderingen die in deze periode hebben plaats
gevonden. Bevolking, gezin, arbeid,
wonen, infrastructuur zijn enkele onderwerpen die aan de orde komen.
De digitalisering van de volkstellingen
werd gezamenlijk uitgevoerd door
de voorgangers van DANS, instituten van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen en het
CBS. DANS en het CBS werkten nauw
samen bij het toegankelijk maken van
de gegevens en bij de samenstelling
van deze bundel. With summaries in
English. www.volkstellingen.nl
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: Historische Steekproef Nederlandse bevolking; Jaarverslag 2006; Amsterdam, IISG,
2007
De Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN) is een initiatief van onderzoekers uit verschillende disciplines binnen de sociale en
historische wetenschappen. Het doel
van de HSN is het aanleggen van een
representatieve database van negentiende en twintigste eeuwse levensgeschiedenissen. De basis van deze
HSN-database wordt gevormd door

de kiezer nog wel te voorspellen?
Het boek is opgedragen aan Cees van
der Eijk, Galen Irwin, Kees Niemoeller
en Jacques Thomassen. Zij richtten in
1990 de Stichting Kiezersonderzoek
Nederland (SKON) op en hebben
een enorme bijdrage geleverd aan de
infrastructuur van het politicologisch
onderzoek in Nederland in de afgelopen vijfendertig jaar.
www.dpes.nl

een steekproef uit de geboorte-akten
van de periode 1812-1922. Het jaarverslag over 2006 biedt een cumulatieve samenvatting van de resultaten
van de HSN in de voorgaande jaren.
/www.iisg.nl/~hsn/index.html
Kees Aarts, Henk van der Kolk, Martin Rosema: Een verdeeld electoraat,
de Tweede Kamerverkiezingen van
2006; Utrecht, Spectrum, 2007; ISBN
978-90-2744-786-9€ 19,95
De verkiezingen van november 2006
gaven Nederland een versplinterd en
sterk verdeeld parlement. Nieuwe
partijen kwamen, oude verdwenen.
Verliezers werden winnaars en andersom. In deze publicatie beschrijft
een aantal deskundige auteurs onder
meer het gevoerde regeringsbeleid
in de voorgaande periode, de aanloop naar de verkiezingen, de inhoud
en het verloop van de campagnes
en de uitslag. Op basis van de data
van het Nationaal Kiezersonderzoek
wordt inzicht gegeven in de overwegingen van de kiezers. Een centraal
thema daarbij is de instabiliteit van
het electoraat: is het stemgedrag van

Wolfgang Donsbach, Michael W.
Traugott : Handbook of Public
Opinion Research; SAGE Publications, december 2007; ISBN 978-14129-1177-1; € 127,50
Public opinion theory and research
are becoming increasingly significant
in modern societies as people’s attitudes and behaviours become ever
more volatile and opinion poll data
become ever more readily available.
This major new Handbook is the first
to bring together into one volume the
whole field of public opinion theory,
research methodology, and the political and social embeddedness of polls
in modern societies. It comprehensively maps out the state-of-the-art in
contemporary scholarship on these
topics.
Frans Grijzenhout (eindred.): Erfgoed, de geschiedenis van een begrip;
Amsterdam,
Amsterdam;
University Press; ISBN 978-90-5356912-2; € 37,50
Het begrip ‘cultureel erfgoed’ lijkt
niet meer weg te denken uit ons
taalgebruik. Steeds meer zaken
worden tot erfgoed bestempeld. In
deze publicatie worden de uiteenlopende geschiedenissen van het
begrip ‘erfgoed’ gereconstrueerd en
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Hoe staat het inmiddels met de Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren?
Niet slecht. Het laatste jaar is de productie
van de DBNL flink gestegen. Er komen nu
zo’n vijftig tot zeventig titels per maand bij,
goed voor zo’n 25.000 pagina’s.
Die pagina’s worden, zoals velen zullen
weten, niet gescand en vervolgens gelezen
met ocr (automatische tekenherkenning),
zoals bij vrijwel alle grote digitaliseringprojecten wereldwijd, maar grotendeels met de
hand uitgetikt op de Filippijnen.
Ik ben blij dat de DBNL er is, maar toch maak ik er niet zo vaak
gebruik van. Dat komt doordat de zoekmogelijkheden zo beperkt zijn.
Al járen wordt ons in het vooruitzicht gesteld dat er een geavanceerde
zoekmachine komt, zodat je de resultaten bijvoorbeeld chronologisch
kunt ordenen, maar tot nu toe is het niet gelukt om die in de lucht te
krijgen.
Maar goed, die geavanceerde zoekmachine schijnt er nu écht te
komen, dus laat ik niet zeuren.
Een van mijn bezwaren tegen de DBNL is dat ik de productie nog
steeds behoorlijk laag vind. In zeven jaar tijd zijn er op deze website
zo’n tweeduizend zelfstandige titels gepubliceerd, naast vierhonderd
jaargangen van tijdschriften en enkele honderden artikelen. In totaal
gaat het om een half miljoen pagina’s.
Dat lijkt misschien veel, maar ik vind dat wel meevallen. Ruim
een jaar geleden ben ik zelf begonnen met scannen. Ik heb een paar
scanners gekocht, me verdiept in de hardware en de software, ik heb
me door deskundigen laten informeren over digitale duurzaamheid en
kwaliteitscontrole en ik ben aan de slag gegaan. Ik zeg dit niet om op
te scheppen, maar inmiddels beschik ik over een digitale (taal)bibliotheek van ruim anderhalf miljoen pagina’s. Er komen zo’n 25.000
pagina’s per week bij, tussen het werk door gescand. Al die pagina’s zijn
op woordniveau te doorzoeken via indexen, en de resultaten zijn op
relevantie en chronologisch te sorteren. En dat alles voor een fractie van
de kosten van de DBNL, die momenteel 290.000 euro per jaar kost.
Voor de goede orde: de kwaliteit van uitgetikte pagina’s is beter dan
ocr. Zeker bij oude teksten krijg je relatief veel leesfouten (bij nieuw
zetsel ligt het foutpercentage op minder dan één procent). Maar ik zit
niet zo met die leesfouten, want anders dan bij de DBNL heb ik bij
elke titel het origineel voor mijn neus.
Hoe langer ik erover nadenk, hoe eigenwijzer ik het vind dat de
DBNL volhardt in deze aanpak. Als het meezit publiceert deze bibliotheek nu ruim achthonderd titels per jaar, maar er liggen miljoenen
boeken op digitalisering te wachten. Google is al begonnen met de
digitalisering van boeken van de universiteitsbibliotheek van Gent,
dus als de DBNL niet uitkijkt, worden ze binnen korte tijd links en
rechts ingehaald.
Ewoud Sanders (1958) is journalist en taalhistoricus

geanalyseerd. Sommigen besteden
aandacht aan de juridische herkomst
en betekenis en aan de religieuze dimensie ervan. Anderen richten zich
op verwante begrippen, zoals ‘monument’, ‘oudheden’ of ‘erflaters’.
Weer anderen bespreken juist een
bepaald werkingsveld binnen het cultureel erfgoed: archieven, literatuur,
architectuur, archeologie, landschap.
De bundel wordt afgesloten met een
beschouwing over de onuitroeibare
drang van sommigen om zich af te
zetten tegen de erfgoedgedachte, een
drang die soms zelfs zo ver gaat dat
men het erfgoed wil vernietigen.
Malou van Hintum, Jan Latten:
Liefde à la carte; Trends in moderne
relaties; Uitgeverij Archipel; ISBN
978-90-630-5311-6; € 14,95
Journalist Malou van Hintum (de
Volkskrant) en sociaal demograaf Jan

Latten (UvA, CBS) schreven samen
het boek Liefde à la carte; Trends in moderne relaties. In dit boek voorspellen
zij hoe de relationele toekomst van
Nederland er uit gaat zien.
www.uitgeverijarchipel.nl/boekboek/
show

