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agenda Levenslopen in de 19e en 20e eeuw
3 en 4 juni
Utrechts Archief, Utrecht
Symposium Koninklijke Vereniging van
Archivarissen in Nederland
Thema: ‘In perspectief…’ . Welke kant gaat
het archiefwezen op? Wat zijn belangrijke
ijkpunten in de nabije toekomst? Aan de
hand van drie presentatielijnen ‘Zichtbaarheid’, ‘Good Governance’, en ‘Bestel en
Professionaliteit’ werkt een keur aan sprekers dit thema uit. www.kvan.nl/

18-20 juni
Manchester Conference Centre, Engeland
4th International Conference on e-Social
Science
The conference aims to bring together leading international representatives of the
social science, e-infrastructure/cyberinfrastructure and e-Research communities, in
order to improve mutual awareness, harmonize understanding and instigate coordinated activities to accelerate research,
development and deployment of powerful,
new research methods and tools for the
social sciences and beyond.
www.ncess.ac.uk/events/conference/
20 juni
Universiteit Utrecht
Geodata op de kaart gezet – toegang tot
geodata voor onderzoekers
DANS studiemiddag, georganiseerd in samenwerking met Geonovum en de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Er zijn in Nederland tal van
producenten, aanbieders en gebruikers
van geografische databestanden. Het gaat
hierbij om overheidsdiensten, bedrijven
en wetenschappelijk onderzoekers. Maar
het aanbod is onoverzichtelijk en de toegang tot geodata is voor wetenschappelijk
onderzoekers vaak lastig. Tijdens de studiemiddag wordt aandacht besteed aan
het aanbod van en de vraag naar geodata,
vooral voor wetenschappelijk onderzoek.
www.dans.knaw.nl/nl/dans_symposia/
25-29 juni
University of Oulu, Finland
Digital Humanities
This is a joint conference between the Association for Literary and Linguistic Computing, the Association for Computers and
the Humanities, the Society for Digital Humanities/ Société pour l’étude des medias
interactifs. It is the largest conference in
the field of Humanities Computing.
www.ekl.oulu.fi/dh2008/
23 juni – 31 augustus
University of Michigan, Ann Arbor, VS
ICPSR Summer School in Quantitative
Methods of Social Research
Founded in 1963, the ICPSR Summer Program is recognized throughout the world
as the preeminent forum for basic and advanced training in the methodologies and
technologies of social science research. It
serves a diverse multidisciplinary and international constituency. The general instructional philosophy emphasizes the
integration of methodological strategies
with the theoretical and practical concerns
that arise in research on substantive social
issues. www.icpsr.umich.edu/sumprog/
24-27 juni
Universiteit van Bern, Zwitserland
Archiving 2008
The Archiving Conference brings together
an international gathering of experts from
industry, academia, governmental institutions, non-profit organizations, archives,
libraries, museums, and research labs
who share a commitment to addressing
the challenges of archiving modern and
historic materials in an increasingly digital world. http://imaging.org/conferences/
archiving2008/
21-22 Augustus
Universiteit Essex, Engeland
GIS in Historical Research
This will be the first major European conference concerned with the use of Geographical Information Systems (GIS) in
historical research. The main aim of the
conference is to demonstrate how GIS can
make a contribution to our understanding
of the geographies of the past. www.hgis.
org.uk/HGIS_conference/index.htm
22-23 augustus
Universiteit Tilburg
MESS Workshop – Measurement and Experimentation with Internet Panels – Innovative features of Internet interviewing
Internet interviewing is coming of age
and it is a good time to focus on new
possibilities with this interviewing mode.
A workshop on the state of the art of Internet interviewing, in particular focusing
on various new and innovative aspects.
www.centerdata.nl/en/LISSpanel

Op vrijdag 11 april 2008 werd bij het
Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG) in Amsterdam
het programma Life Courses in Context
officieel afgesloten met een klein congres. Met behulp van dit programma
is de afgelopen vijf jaar onder andere
gewerkt aan de reconstructie van de
levensloop van veertigduizend Nederlanders die werden geboren tussen
1863 en 1922.
In Amsterdam presenteerden
diverse wetenschappers hun onderzoeksbevindingen op basis van een
eerste release van twintigduizend
levenslopen. Historici, demografen
en sociologen gebruikten de nieuwe
data om interessante vragen te beantwoorden over levenslopen van de Nederlandse bevolking in de 19e en 20e
eeuw. Interessant was daarbij om te
zien hoe met verschillende methoden
en invalshoeken naar inzicht werd gezocht in factoren die van invloed zijn op
de kans om in sociale klasse te stijgen.
De Nijmeegse historicus Onno Boonstra liet in zijn presentatie zien dat de

Koffie tijdens het levenslopensymposium
invloed van onderwijs, gemeten aan
de hand van alfabetisme, op intra- en
intergenerationele beroepsmobiliteit
slechts beperkt was in de negentiende
eeuw. Verheffing door onderwijs vond
wel plaats in culturele, maar niet in
economische zin. In de presentatie
van Ulbe Bosma, onderzoeker bij het

Interviews uit de kast
‘Interviews als bron van wetenschappelijk onderzoek’, dat was het
onderwerp van het symposium op
14 maart georganiseerd door DANS
in samenwerking met het Veteranen
Instituut, dat zelf met een groot interviewproject bezig is, en de Universiteit Twente waar prof. Franciska
de Jong multimedia-onderzoek doet
met interviews als materiaal.
De onderzoekers die interviewdata
verzamelen of gebruiken vormen
een heterogene groep met uiteenlopende onderzoekstradities wat
betreft bijvoorbeeld de interpretatie
van de inhoud en de beschikbaarstelling/ontsluiting van deze data voor
hergebruik. De grote gemene deler
van deze groep onderzoekers is dat
zij de neiging hebben, na hun noeste
arbeid van verzamelen en interpre-

teren, de data voor onbepaalde tijd
in de ‘kast’ op te bergen. Het doel
van deze studiedag was het inventariseren van de mogelijkheden om
interviews ‘uit de kast’ te halen.
Keynotespreker Louise Corti van
het Engelse data-archief liet zien
dat in Engeland de afgelopen tien
jaar veel succes is geboekt met het
duurzaam archiveren en beschikbaar stellen van kwalitatieve onderzoeksdata. Tony Hak, dagvoorzitter
van het symposium, meent dat er
een open discussie aangegaan moet
worden met de onderzoekers die
zich vandaag de dag nog steeds sceptisch opstellen tegenover duurzaam
archiveren.
Naast discussie bleek er ruimte
voor suggesties hoe zelfs de data
van de sceptici uit de kast gehaald

Social software: let op
je privé-gegevens
Op vrijdagmiddag 18 april werd in
het instructielokaal van de Universiteitsbibliotheek in Leiden een handson studiemiddag gehouden over Social Software. Web 2.0 deskundige
Martijn Hulst (http://www.martijnhulst.nl) leidde de aanwezigen door
de wijde wereld van de sociale media,
van networking sites als Hyves en
LinkedIn, microblogging services
als Twitter tot kennisuitwisselingsdiensten als Wikipedia en del.icio.
us. De voor de hand liggende vraag
bij de opkomst van dergelijke services is of sociale software alleen ‘voor
de leuk’ is of ook voor professioneel
gebruik nuttig kan zijn. Hoewel sociale media vooral voor privé-gebruik

wordt ingezet, wisten enkele deelnemers uit eigen ervaring sprekende
voorbeelden te noemen van hoe zij
via online communities moeilijk te
krijgen vakliteratuur hadden weten
op te sporen. Het uitwisselen van
bookmarks bleek voor sommigen
een effectieve methode om interessante sites op het spoor te komen.
Maar sociale software heeft ook een
schaduwzijde; steeds meer informatie over gebruikers belandt soms –
met of zonder toestemming – in het
publieke domein. De slotconclusie
van de middag: blog, twitter of flickr
er op los maar weet wat je doet en
ga bewust om met je privé-gegevens.
(Edwin Klijn)

IISG, werd aangetoond dat de keuze
om naar Indië geen sociale stijging
met zich meebracht. Op basis van
zijn onderzoek zou kunnen worden
geconcludeerd dat met die keus in
ieder geval de bestaande sociale status behouden bleef. De presentaties
op de dag illustreerden een grote

verscheidenheid aan gebruik van de
data. In de afsluitende discussie wees
de Amsterdamse socioloog Harry
Ganzeboom op de methodologische
aspecten van het gebruik van de data.
Hij pleitte daarbij voor een genuanceerde toepassing van bestaande
analysetechnieken. (LS)

kunnen worden. Zo zou een dataarchief het goede voorbeeld kunnen
geven door onderzoek te doen met
data uit eigen archief. Dit om te demonstreren hoe data nieuw leven
ingeblazen kan worden door hergebruikt te worden. De onderzoekers
plukken hier de vruchten van door
citations en co-auteurschappen.
Tijdens de studiedag was er verder
aandacht voor ICT mogelijkheden
om interviewdata te analyseren, voor

beheer en ontsluiting van interviewcollecties en voor methodologische
aspecten van onderzoek met kwalitatieve data. Dankzij de sprekers en
de aanwezigen werd het symposium
‘Interviews uit de kast’ een informatieve en inspirerende bijeenkomst.
Samen met een aantal onderzoekers
gaat organisator DANS bekijken hoe
het archiveren van dit type onderzoeksmateriaal verder gestimuleerd
kan worden. (Marion Wittenberg)

www.dans.knaw.nl/interviewsuitdekast

Open Repositories
De Open Repositories conferentie
wordt elk jaar op een andere locatie
gehouden. Dit jaar was Southampton
University de setting voor de conferentie met 450 deelnemers: een moderne Engelse universiteit met veel
groen, fluitende vogels en een lekker
zonnetje. Het drukke conferentieschema liet toch nog ruimschoots
de ruimte om te netwerken.
Presentaties over zo uiteenlopende onderwerpen als repositoryarchitectuur, web 2.0 en juridische
aspecten werden gehouden in de
zalen van verschillende faculteiten.
Naast bekende universiteiten, bibliotheken en instellingen waren
ook grote bedrijven zoals Sun en
Microsoft dit keer van de partij. Sun
presenteerde bijvoorbeeld het Honeycomb systeem, een opslagmedium
dat zeer schaalbaar, betrouwbaar
en snel zou zijn. Daarnaast was er
natuurlijk ook speciale aandacht
voor de Fedora-, ePrints- en Dspacecommunities, waarbij de hoofdspelers aan het woord kwamen. Alle drie
kondigden nieuwe versies van hun
software aan.

Een interessant en leuk experiment dat dit jaar voor het eerst werd
gehouden was de zogenaamde ‘repository developer challenge’. Er kon
vijfduizend dollar gewonnen worden
door het team dat de meest innovatieve repository software werkend
kon krijgen binnen twee dagen. Meer
dan twintig teams deden enthousiast
mee. Dat de uiteindelijke winnaar
voor het gebruik van het nieuwe
OAI-ORE protocol gekozen had om
een Fedora en een ePrints repository
te verbinden was niet verbazend. Aan
OAI-ORE werd namelijk speciaal de
gehele laatste dag gewijd. Het nieuwe
Object Reuse and Exchange protocol
zal er voor zorgen dat de inhoud en
semantiek van repositories en het
web in het algemeen in de toekomst
geheel transparant zullen zijn.
De OR2008 conferentie was
goed georganiseerd, leuk en vol met
interessante informatie en mensen.
Volgend jaar zal de conferentie in
Atlanta, USA, worden gehouden.
(Lodewijk Bogaards)
http://or08.ecs.soton.ac.uk/
http://www.openarchives.org/ore/

