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Het archeologisch depot EDNA 
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kracht-project EDNA II. Naast het 
aantal deponeringen stegen ook de 
downloads.
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Niet de techniek maar de organisa-
tie blijkt de belangrijkste bottleneck 
bij verrijkte publicaties.

Pagina 5 • David Hoover • ‘Niet ie-
dereen zit te wachten op onderzoek 
dat mooie theorieën ontkracht,’ 
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David Hoover.

Pagina 6 • NSCR • De rubriek Focus 
stelt scherp op het Nederlands Stu-
diecentrum Criminaliteit en Rechts-
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geeft het antwoord.
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Biografisch portaal maakt ‘martelaars 
en misdadigers’ vindbaar
Op 17 februari is de website van het Biografisch Portaal van Nederland officieel  
gelanceerd met een muisklik op www.biografischportaal.nl door Alexander Rinnooy 
Kan, bestuurder van het financierende Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Het portaal zal alle biografische 

informatie bij elkaar brengen en 

doorzoekbaar maken die in oude en 

nieuwe biografische woordenboe-

ken van Nederland is verschenen. 

Het initiatief werd genomen door 

tien culturele en wetenschappelijke 

instellingen, die daartoe een gelijk-

namige stichting in het leven hebben 

geroepen. Ook die stichting, met als 

voorzitter prof. J.C.H. Blom, ging op 

17 februari officieel van start. 

De website is bedoeld voor ieder-

een die informatie zoekt over een per-

soon of groepen van personen uit de 

Nederlandse geschiedenis. Dat kun-

nen wetenschappelijke onderzoe-

kers zijn maar ook scholieren, jour-

nalisten, genealogen of mensen die 

gewoon willen bladeren. Het Biogra-

fisch Portaal wordt een index waarin 

alle bewoners van Nederland te vin-

den zijn aan wie ooit in een van de 

bestaande naslagwerken een lemma 

(een korte levensbeschrijving) is ge-

wijd: van staatslieden tot verzetshel-

den van prinsen tot stakingsleiders, 

van sporthelden tot toneelspelers en 

van martelaars tot misdadigers. Alle 

personen in het Biografisch Portaal 

krijgen een persistent identifier, een 

duurzame internetverwijzing. Dat 

maakt verwijzen betrouwbaar en 

verspreide informatie over één en 

dezelfde persoon kan zo eenvoudig 

worden gekoppeld.

Het portaal digitaliseert ook na-

slagwerken die nog niet digitaal 

raadpleegbaar zijn. Dit worden zelf-

standige collecties op internet. Alle 

collecties met biografische informa-

tie blijven waar ze zijn. Het portaal 

ontsluit ze met een index en met 

kerngegevens: pagina’s met korte, 

feitelijke gegevens per persoon. Mo-

menteel zijn de gegevens van zeven 

collecties opgenomen, met in to-

taal zo’n veertigduizend personen in 

meer dan vijftigduizend levensbe-

schrijvingen. 

Omdat er veel verschillende bron-

nen worden gebruikt moet er ook 

rekening worden gehouden met 

verschillen in betrouwbaarheid en 

volledigheid. Ook minder betrouw-

bare informatie, bijvoorbeeld uit 

negentiende-eeuwse naslagwerken, 

blijft beschikbaar. Op de pagina met 

kerngegevens wordt de informatie 

naar betrouwbaarheid gerangschikt.

Met het oog op het Biografisch 

Portaal is een standaard afgespro-

ken voor de uitwisseling van bio-

grafische informatie, BioDes. De 

daarbij gebruikte software is gedo-

cumenteerd en met voorbeelden be-

schikbaar: www.biografischportaal.

nl/biodes. Doorzoekbaarheid en se-

lectiemogelijkheden vereisen dat aan 

alle opgenomen personen metadata 

worden toegekend zoals leefjaren, 

sekse, geboorte- en sterfplaats, be-

roep. Dit enorme karwei vraagt nog  

veel handwerk. Ook in dit opzicht ver-

wachten de makers van het Biogra-

fisch Portaal de komende jaren nog 

aanzienlijke groei.

Behalve van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds kwam een startsub-

sidie voor het Portaal van NWO en 

financiële steun van SenterNovem. 

(Rik Hoekstra)

DANS zoekt uitbreiding naar bètawetenschappen
Data-instituut DANS wil zijn werkterrein verbreden. Minder versnippering, be-
ter gebruik van deskundigheid en schaalvoordelen zijn belangrijke overwegingen. 
Moederorganisaties NWO en KNAW reageren positief.

‘Uitbreiden naar meer (of alle) we-

tenschapsgebieden is zinvol’ zegt een 

visienota die DANS (Data Archiving 

and Networked Services) eind vorig 

jaar heeft aangeboden aan de Ne-

derlandse Organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek (NWO) en 

de Koninklijke Nederlandse Akade-

mie van Wetenschappen (KNAW). 

Beide organisaties richtten in 2004 

DANS op als data-instituut voor de 

alfa- en gammawetenschappen. Een 

verbreed DANS zou volgens de nota 

‘belangrijk in het voordeel zijn om 

tot een van de sterkste datavoorzie-

ningen in Europa en in de wereld 

uit te groeien’. DANS-directeur Peter 

Doorn wijst erop dat het idee niet al-

leen uit de koker van zijn instituut 

komt. ‘Het rapport Toekomst van ons 

Digitaal Geheugen van de Nationale 

Coalitie voor Digitale Duurzaam-

heid wees vorig jaar op het belang 

van samenwerking voor een geza-

menlijke basisinfrastructuur. De 

gedachte kwam al aan de orde in 

gesprekken met wetenschappelijke 

organisaties, de Stichting Nationale 

Computerfaciliteiten (NCF) en het 

datacentrum van de  drie Technische 

Universiteiten.’ De beperking tot de 

alfa- en gammawetenschappen is 

nu soms een belemmering in de sa-

menwerking met organisaties zoals 

SURF die wèl alle disciplines in hun 

portefeuille hebben.

De sprong naar discipline-onaf-

hankelijk werken is groot, bevestigt 

Doorn. ‘De humaniora en de sociale 

wetenschappen bestrijken nu onge-

veer een kwart van het hele weten-

schapsgebied. Er zou dus drie keer zo 

veel bij komen. Maar veel van onze 

huidige activiteiten zijn al discipline-

onafhankelijk.’ Het Datakeurmerk 

en de persistent identifier, ontwikkeld 

om bestanden met een tijdbestendig 

adres op het internet bereikbaar te 

maken, zijn voorbeelden. Toch zal 

uitbreiding van de beschikbare ex-

pertise nodig zijn. Dat hoeft echter 

niet in een keer en evenmin op alle 

gebieden: ‘We doen nu ook niet niet 

alles op alle gebieden binnen alfa en 

gamma. Bovendien is er in de bèta-

wetenschappen al veel activiteit op 

het gebied van data-archivering en 

uitwisseling. Doorn: ‘We gaan niet 

dubbelen. We gaan koppelen of aan-

vullen net zoals we nu al doen’. 

Ron Dekker, directeur Institu-

ten, Financiën en Infrastructuur van 

NWO, bevestigt dat zijn organisatie 

heil ziet in de ideeën van DANS: ‘Wij 

hebben DANS gevraagd wat er nodig 

is voor Open Access op het gebied 

van data, zowel wat betreft de duur-

zame opslag als wat betreft toeganke-

lijkheid. Dit is het antwoord daarop.’ 

De DANS-notitie werd half februari 

besproken in het NWO-bestuur, dat 

er een basis voor verder gesprek in 

zag. NWO-voorzitter Jos Engelen na 

afloop: ‘We willen de infrastructuur 

en voorzieningen voor duurzame op-

slag en toegang tot data faciliteren. 

Daarover gaan we met DANS over-

leggen’.

Ook directeur Onderzoek Theo 

Mulder van de KNAW staat positief 

tegenover de verbredingsgedachte: 

‘De discussie over e-research en her-

gebruik van data is nu actueel. Dan 

lijkt het alleen maar logisch om de 

positie van DANS daarbij te betrek-

ken’. Dat het instituut niet eerder 

met een wetenschapsbrede opdracht 

werd belast verklaart Mulder uit de 

geschiedenis: ‘Het waren destijds in-

stituten uit de alfa- en gammasfeer 

die in een nieuw verband onderge-

bracht moesten worden. Maar als je 

dan ziet dat de bètawetenschappen 

voor een groot deel dezelfde proble-

men kennen, moet je naar synergie 

streven’.

Voor de verbredingsambtities is 

natuurlijk geld nodig. Maar minder 

dan de gebiedsuitbreiding zou doen 

denken, benadrukt Doorn. ‘We den-

ken aan een verdubbeling of ver-

drievoudiging van het budget’. De 

KNAW geeft op dit gebied even niet 

thuis. Mulder: ‘Wij zijn nu bezig met 

ècht pijnlijke bezuinigingsmaatre-

gelen’. DANS-directeur Doorn laat 

zich daardoor niet afschrikken. ‘Bij 

infrastructurele werken moet je 

vaak in trajecten van jaren denken’. 

(MdG)
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agenda
GEBEuRtENiSSEN

11 maart 2010
Brussel, Auditorium Ellipsgebouw
Discussiemiddag over paradata
Er bestaan verschillende types van para- 
data, data die in een survey verzameld 
worden met de bedoeling inzicht te ver-
schaffen in de kwaliteit van het dataver-
zamelingsproces. Na een korte introduc-
tie wordt met mensen uit marktonderzoek, 
(semi-)overheid en universiteiten gedis-
cussieerd over types van paradata en hun 
bruikbaarheid bij het realiseren van survey-
onderzoek met een hoge kwaliteit. www.
npso.net/index.html

18 maart
Rotterdam, Beurs WTC
ICT Delta 2010
Jaarlijkse gebeurtenis op initiatief van ICT-
Regie voor iedereen die betrokken is bij 
ICT-onderzoek en -innovatie. De deel-
nemer beleeft mee wat er in laboratoria 
wordt gebrouwen, ervaart de uitdagingen 
en mogelijkheden van nieuwe interfaces, 
speelt mee in virtuele werelden, debatteert 
over moraal en ethiek, denkt mee over hoe 
ICT helpt de aarde te redden. www.ictdel-
ta2010.nl/

1 april 
Utrecht, SURF Foundation
Workshop ‘Maken van verrijkte publicaties’
Uitleg over hoe je een verrijkte publicatie 
– elektronisch met ondersteunende mate-
rialen zoals beeld- en geluidsfragmenten, 
data, metadata, visualisaties, modellen – 
kunt aanmaken en hoe verrijkte publicaties 
kunnen worden opgeslagen, gedeeld en 
gearchiveerd, zodat de verbanden tussen 
de materialen behouden blijven.
www.surffoundation.nl/nl/bijeenkomsten/

28-30 april
Geneva, Congress Center
8th European Conference on Digital 
Archiving
How do public and private archives con-
tinue to support the rule of law, enhance 
good governance and facilitate corporate 
governance in the Information Society? 
How do they integrate themselves in infor-
mation-logistics-network. www.bar.admin.
ch/eca2010/index.html-lang=en

31 mei – 2 juni
Amsterdam, KIT
ICCS 2010: Celebrating ten years of Advan-
cing Computational Thinking
Organised by the University of Amster-
dam, this conference brings together re-
searchers and scientists from mathe-
matics and computer science and from 
various application areas, pioneering ad-
vanced application of computational meth-
ods to sciences such as physics, chemistry, 
life sciences, and engineering, arts and hu-
manitarian fields, along with software de-
velopers and vendors, to discuss problems 
and solutions, identify new issues, and 
shape future directions for research, as 
well as to help industrial users apply vari-
ous advanced computational techniques. 
www.iccs-meeting.org/iccs2010/

1-4 juni
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
Archiving 2010
Since the first meeting, ‘Archiving’ contin-
ues to offer a unique opportunity for im-
aging scientists and those working in the 
cultural heritage community, as well as in 
government, industry, and academia, to 
discuss the most pressing issues related 
to digital preservation. www.imaging.org/
IST/conferences/archiving/

1-4 juni
Ithaca, New York, Cornell University
2010 IASSIST conference – Social Data 
and Social Networking – Connecting Social 
Science Communities Across the Globe
Social science has begun to feel the im-
pact of the dramatic shift in communica-
tion patterns globally, where social net-
working and other digital media trends 
are changing the ways in which social sci-
entists study the world around them. This 
theme is intended to stimulate discussion 
about the impact of social networking on 
the creation, collection, sharing, storage, 
preservation, dissemination, confidentiali-
ty, licensing of, and access to data. Of par-
ticular interest is how social connectivity 
has facilitated multi-site and cross-national 
social science research. 
http://ciser.cornell.edu/IASSIST/

Eerste bijeenkomst van Europese DDI-gebruikers
Afgelopen december kwamen in 

Bonn voor het eerst Europese ge-

bruikers van het Data Documen-

tation Initiative (DDI) bijeen. De 

bijeenkomst, onder meer georga-

niseerd door het IZA (Institut zur 

Zukunft der Arbeit), vond plaats in 

het indrukwekkende hoofdkantoor 

van IZA-financier Deutsche Post. 

Daar werd in twee dagen een 

overzicht gepresenteerd van DDI 

3.1 toepassingen in Europa. Keyno-

te speaker Kevin Schürer, directeur 

van het UK Data Archive, hield in 

een prikkelende toespraak de DDI-

volgelingen een spiegel voor: DDI 

heeft alleen een kans als het ingang 

vindt buiten de data-archieven en de 

academische setting, en ook soft-

warehuizen of andere grote spelers 

weet te interesseren. Tot nu toe heeft 

DDI echter dataproducenten en on-

derzoekfinanciers nog niet kunnen 

overtuigen, aldus Schürer. DDI is 

een complexe standaard, en de men-

sen daarachter zijn niet dezelfde als 

degenen die de tools bouwen. ‘Wie 

bouwt de tools om DDI snel en sim-

pel toepasbaar te maken, en wie ge-

bruikt DDI echt voor het beheer van 

de volledige levenscyclus van data?’ 

vroeg hij het publiek. Na deze war-

ming up werden de deelnemers ge-

trakteerd op een keur van DDI-toe-

passingen. Daarbij werd duidelijk 

dat DDI wordt opgepakt buiten de 

data archieven. Het wordt ingezet 

in datacentra, overheidsorganisa-

ties, door onderzoekers en ICT-af-

delingen van onderzoeksinstituten 

en bij innovatieve interdisciplinaire 

projecten in de sociale wetenschap-

pen. En de tools komen eraan, zoals 

de DDI-editor van Jannik Westgaar-

den van het Danish Data Archive, of 

de tool van CentERdata die publica-

ties kan verrijken met gedetailleerde 

informatie over de data. 

De Nederlandse delegatie liet 

met het DatapluS-project zien dat 

DDI 3.1 ook bruikbaar is om data-

archieven te verbinden met weten-

schappelijke bibliotheken en on-

derzoekgroepen (European Values 

Study, Nationaal Kiezersonder-

zoek). De DDI meeting biedt voor-

taan elk jaar in een ander Europees 

land een platform aan beginners en 

gevorderden. De tweede meeting 

wordt in 2010 in Tilburg georga-

niseerd door CentERdata, DANS, 

SURF en Library and IT Services 

van de Universiteit van Tilburg. 

(Rob Grim)

www.iza.org/eddi
De plaats van handeling: De Post Tower in Bonn.

Planets voor duurzame toegang

Public Domain Charter een stap dichterbij 
Op 8 december hield Europeana in 

Den Haag een open workshop over 

het Public Domain Charter, een ma-

nifest met aanbevelingen voor het 

digitaliseren van materiaal waarop 

geen intellectueel eigendom meer 

rust. De workshop, die werd gehou-

den voorafgaand aan de DISH2009 

conferentie (Digital Strategies for 

Heritage), was bedoeld om advies in 

te winnen. De aanwezigen waren het 

eens over het te volgen beleid en het 

proces. Verwacht wordt dan ook dat 

het Public Domain Charter op korte 

termijn gepubliceerd kan worden.

Europeana heeft het Public Do-

main Charter ontwikkeld in overleg 

met instellingen voor Europees cul-

tureel erfgoed. Doel was het debat te 

beïnvloeden over het verspreiden en 

hergebruiken van digitaal materiaal 

uit het culturele en wetenschappe-

lijke erfgoed, om creatief onderne-

merschap en innovatie in Europa te 

stimuleren. Het Charter is geen con-

tract maar een manifest en bindt de 

erfgoedinstellingen dus niet. 

Vertegenwoordigers van organi-

saties door heel Europa en van het 

Europeana team wisselden in Den 

Haag van gedachten over mogelijke 

belemmeringen voor bredere accep-

tatie van het Charter, en hoe deze 

weg te nemen. De centrale gedachte 

van het Charter is dat werken in het 

publieke domein, eenmaal gedigi-

taliseerd ook in dat domein blijven. 

Digitaliseren en beheren van digi-

tale collecties zijn echter kostbare 

processen. Om dit te financieren 

lijkt samenwerking met commerci-

ele organisaties voor de hand te lig-

gen. Het Charter gaat tegen die ach-

tergrond in op de mogelijkheid van 

technische toegangsbeperkingen 

voor digitale werken, op exclusivi-

teit en de mogelijke duur daarvan. 

Op de fundamentele vraagstukken 

die dat oplevert op het gebied van 

intellectueel eigendomsrecht, digi-

talisering en publieke toegang zijn 

nog geen eenvoudige antwoorden 

voorhanden. 

Tijdens de workshop vatte mede-

werker Luca Martinelli van de Eu-

ropese Commissie de resultaten sa-

men van een recente enquête over 

de toekomst van Europeana. Tot de 

118 respondenten behoorden verte-

genwoordigers van Europese bibli-

otheken, museums, archieven en 

universiteiten en van platformen 

die de culturele en wetenschappe-

lijke sector vertegenwoordigen. De 

ondervraagde organisaties blijken 

de mening te delen dat eenmaal ge-

digitaliseerde objecten uit het pu-

blieke domein daar ook behoren te 

blijven. Zij erkennen echter ook de 

vraagstukken rondom verspreiding 

en hergebruik. (Friedel Grant) 

http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/preconf (workshop) 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/cultural/consult_nextsteps/index_en.htm  

(enquête)

Medio 2010 loopt het grote Europese 

Planets-project af, waarin diensten 

en gereedschappen zijn ontwikkeld 

om duurzame toegankelijkheid van 

digitale gegevens mogelijk te maken. 

Op 14 december organiseerden de 

Nationale Coalitie Digitale Duur-

zaamheid (NCDD), de Koninklijke 

Bibliotheek (KB) en het Nationaal 

Archief (NA) in Den Haag een bij-

eenkomst om te laten zien wat het 

project heeft opgeleverd.

Bij Planets gaat het niet om losse 

stukjes software maar om een in-

tegrale visie op duurzame toegan-

kelijkheid, en wel die van het risi-

comanagement. De cirkel die daar 

vaak wordt gehanteerd (risico’s 

identificeren, prioriteren, een be-

heersplan maken, implementeren, 

en weer evalueren en actualiseren) 

is vertaald in gereedschappen en 

diensten die alle fases kunnen be-

geleiden.

Tijdens de bijeenkomst lieten 

onderzoekers van de KB en het NA 

die zelf meewerken aan de Planets-

producten, zien wat ze ontwikkeld 

hebben. Hans Hofman van het NA 

betoogde dat alles begint bij gefun-

deerd beleid. Die fase kan Planets 

niet overnemen, maar als de organi-

satie eenmaal keuzes heeft gemaakt 

kan bijvoorbeeld de Planets Preserva-

tion Planning Tool (PLATO) helpen 

bij het implementeren van die keu-

zes. Petra Helwig van het NA liet zien 

wat het PLATO Testbed allemaal kan, 

en Sara van Bussel van de KB ging 

dieper in op de ‘Core Registry’, waar-

in alle bestandsformaten worden be-

schreven én de gereedschappen die 

er zijn om ze te migreren.

http://digitaalduurzaam.blogspot.com/2009/12/het-planets-project-wat-heb-je-eraan.html 

De deelnemers waren onder de in-

druk maar concludeerden ook dat er 

veel kennis en deskundigheid nodig 

is om gebruik te kunnen maken van 

de gereedschappen die, zo tekende 

projectleider Clive Billinness (British 

Library) nog aan, nog in een beta-ver-

sie zijn. (IA)
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NiEuWS

Walewein ende Keye
Eind 2009 verscheen een digitale edi-
tie van de dertiende-eeuwse Middelne-
derlandse Arturroman Walewein ende 
Keye, bezorgd door Marjolein Hogen-
birk en Wim Gerritsen in samenwer-
king met de afdeling ICT & Teksten van 
het Huygens Instituut. Met de editie 
wordt de roman toegankelijk voor een 
groter publiek. De tekst is voorzien van 
foto’s uit het handschrift en van uit-
gebreide annotaties en woordverkla-
ringen die naar believen opgeroepen 
kunnen worden of uitgeschakeld. Zo is 
de editie geschikt voor zeer divers ge-
bruik. In een inleiding wordt de roman 
toegelicht. Dankzij tweemaandelijkse 
updates kunnen nieuwe inzichten ver-
werkt worden. (Marjolein Hogenbirk)
www.waleweinendekeye.huygens.
knaw.nl/ 

Middelnederlandse 
encyclopedie
Op 5 maart lanceert het Huygens Insti-
tuut officieel het digitaal beschikbaar 
gemaakte werk van Bartholomeus 
Engelsmans, Van den proprieteyten 
der dinghen. De uitgave van deze Mid-
delnederlandse vertaling (1485) van 
de dertiende-eeuwse encyclopedie De 
proprietatibus rerum is gemaakt door 
de Werkgroep Middelnederlandse 
Artesliteratuur (WEMAL). De digitale 
teksteditie is al beschikbaar bij het 
Huygens Instituut op http://bartho-
lomeusengelsman.huygens.knaw.nl. 
De tekst komt nu ook beschikbaar via 
de Digitale Bibliotheek voor de Ne-
derlandse Letteren (www.dbnl.org) 
en het Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie (www.inl.nl) (Karina van 
Dalen-Oskam)

Immigranten in archief
Het landenvergelijkend databestand 
IFIS (International File of Immigration 
Surveys) wordt momenteel klaarge-
maakt voor hergebruik door derden. 
Het werd in de jaren 2000-2005 sa-
mengesteld door prof. Frank van Tu-
bergen, die er aan de universiteit van 
Utrecht een veelgeprezen dissertatie-
onderzoek mee deed naar de integratie 
van immigranten en hun kinderen in 
westerse landen. Aan de vele verzoeken 
om de data te mogen gebruiken kan tot 
op heden niet worden voldaan, onder 
meer omdat sommige metadata ont-
breken en onzekerheid bestaat over 
de toestemming voor zulk gebruik. 
Met subsidie van DANS wordt dat nu 
verholpen zodat IFIS binnenkort via 
het DANS-archief EASY kan worden 
geraadpleegd.

Audiovisuele 
samenwerking
AVANET is de naam van een nieuw 
samenwerkingsverband van audiovi-
suele archieven in Nederland. Het is 
een vervolg op AVA, de werkgroep die 
functioneerde binnen de opgeheven 
erfgoedkoepel DIVA. Archiefinstellin-
gen met veel audiovisueel materiaal 
werken erin samen, zoals Beeld en Ge-
luid, verschillende stedelijke archieven 
en DANS. Behalve het ontsluiten van 
cultureel erfgoed speelt wetenschap-
pelijk gebruik bij verschillende deelne-
mers een rol. De leden gaan kennis 
uitwisselen en gezamenlijke projecten 
en workshops organiseren. AVANET is 
medio februari officieel gelanceerd.

Een hitparade van repositories

Vijf Nederlandse archieven telt de 

laatste Top Honderd van het Ran-

king Web of World Repositories. Het 

Cybermetrics Lab van de Spaanse 

organisatie voor wetenschappelijk 

onderzoek CSIC, stelt de hitlijst op 

‘om vrije toegang tot electronische 

publicaties en ander academisch 

meteriaal te bevorderen.’ Het Igitur 

Archief van de Universiteit Utrecht 

haalt met een vijftiende plaats de 

hoogste nationale ranking, op korte 

afstand gevolgd door het Groninger 

dissertatie-archief met een notering 

als negentiende. 

De eerste plaats wordt bezet door 

arXiv.org van de Amerikaanse Cor-

nell University. In de Top Vijftien 

zijn verder acht andere in de VS be-

heerde repositories te vinden, naast 

drie Franse, twee Zwitserse en één 

van de Verenigde Naties. 

De positie op de ranglijst wordt 

onder meer bepaald door de score 

op omvang, webzichtbaarheid en 

het aantal beschikbare pdf’s. Excel- 

of andere databestanden worden 

nog niet mee gerekend. ‘We con-

centreren ons nu nog op artikelen,’ 

licht coördinator Isidro Aguillo van 

het Lab toe. ‘Maar in de toekomst 

worden data-archieven zeker be-

langrijker en dan gaan we die ook 

opnemen’. 

http://repositories.webometrics.info

Alle parlementaire stukken 
20ste eeuw digitaal
Sinds medio januari zijn alle stuk-

ken van de Eerste en Tweede Kamer 

uit de vorige eeuw online toeganke-

lijk en full-text doorzoekbaar. Daar-

mee ligt het project op schema sinds 

de lancering van de website www.

statengeneraaldigitaal.nl in de zo-

mer van 2007, toen alleen nog de 

jaargangen 1990-1995 waren in te 

zien (e-data 2-2, september 2007). 

Aan de eerder gedigitaliseerde col-

lectie zijn onlangs de Handelingen, 

Bijlagen en Aanhangsels van de ver-

gaderjaren tot 1917 toegevoegd. Het 

materiaal uit de periode 1814-1900 

zal in de loop van dit jaar gepubli-

ceerd worden.

De website is een samenwerking 

tussen de Tweede Kamer en de Ko-

ninklijke Bibliotheek. Het doel is 

om de complete set Handelingen 

uit de periode 1814-1995 door mi-

croverfilming te behouden voor het 

nageslacht en door digitalisering 

voor iedereen gratis toegankelijk 

te maken op het internet. (IA)

www.statengeneraaldigitaal.nl 

Website en boek over GIS
Op 11 februari werd in Den Haag een website geopend 
die op een historische kaart verschillen in gemeentelij-
ke gegevens weergeeft. Ook werd er een boek gedoopt: 
Tijd en Ruimte; Nieuwe toepassingen van Geografische 
Informatiesystemen (GIS) in de alfawetenschappen.

De website is een gezamenlijk pro-

duct van DANS (Data Archiving and 

Networked Services) en de Radboud 

Universiteit. Gebruikers kunnen ge-

meentelijke data van elk jaar tussen 

1812 en 2000 uploaden en zichtbaar 

maken. Het boek Tijd en Ruimte, uit-

gegeven door Matrijs in Utrecht, komt 

voort uit het AlfaGeo-project om het 

gebruik van GIS in de geestesweten-

schappen te stimuleren. Het toont 

de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van GIS in de alfaweten-

schappen. Op de foto bereiden de 

redacteuren Onno Boonstra (links) 

en Anton Schuurman (rechts) en 

DANS-medewerker René van Horik 

zich voor op de boekpresentatie.

d
ag
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Archeologisch archiefproject leidt 
tot sterke stijging van bezoek
Een enorme groei van het aantal gearchiveerde opgravingen en een sterke stijging 
van het gebruik. Dat zijn de opvallende resultaten van het EDNA II-project (Elektro-
nisch Depot voor de Nederlandse Archeologie) dat dit voorjaar wordt afgesloten.

Na het eerste EDNA-project, dat 

was bedoeld om het archeologische 

e-archief van de grond te krijgen, 

was deze tweede fase vooral bedoeld 

om het archief te vullen met data en 

verslagen van opgravingen die in de 

voorafgaande vijftien jaar zijn uitge-

voerd. Veilig stellen en beschikbaar 

houden van die informatie was het 

voor de hand liggende eerste doel. 

Daarnaast zou het archiveren met 

terugwerkende kracht ook moeten 

helpen om de loop erin te krijgen bij 

het nieuwe elektronische archief. De 

resultaten liegen er niet om. EDNA 

zorgde voor een spectaculaire groei 

van het doe-het-zelf e-archief EASY 

van DANS 

‘Een van de ideeën achter het pro-

ject was dat er een zekere basishoe-

veelheid informatie in zo’n archief te 

vinden moet zijn om te zorgen dat er 

meer bezoek komt. Is het een keer 

zo ver, dan zullen bezoekers terug-

komen en ook zelf datasets gaan de-

poneren,’ zegt projectleider Milco 

Wansleeben. ‘Nu we bezig zijn met 

het afronden van het project lijkt het 

erop dat het precies zo heeft gewerkt’. 

Het aantal gedeponeerde datasets en 

rapporten steeg van een paar hon-

derd aan het begin van het project 

in de zomer van 2007 tot ruim elf 

duizend nu. Tegelijk zagen we het 

aantal raadplegingen stijgen tot 30 

duizend per maand aan het eind van 

vorig jaar.’ Ook het aantal downloads 

nam sterk toe. ‘In 2009 werden 180 

duizend files uit archeologische da-

tasets gedownload. Daarbij gaat het 

vooral om foto’s en rapporten,’ merkt 

Wansleeben op. Dat laatste is opmer-

kelijk omdat EASY eigenlijk vooral 

voor het opslaan en beschikbaar ma-

ken van data is bedoeld. ‘Het plan was 

om de data hier onder te brengen en 

de rapporten bij de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. Uit oogpunt 

van tempo en efficiency hebben we 

gaandeweg besloten om beide bron-

nen in DANS EASY op te slaan en dat 

heeft goed gewerkt’, aldus Wanslee-

ben. Nu de achterstand is ingehaald 

willen de beheerders van EDNA hun 

aandacht richten op het archiveren 

van huidige en toekomstige opgra-

vingen. (MdG)

http://easy.dans.knaw.nl/>humanities>archaeology
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Verrijkte publicaties: niet techniek maar 
organisatie is de grootste uitdaging
Steeds vaker worden onderzoekresultaten gepubliceerd in de vorm van een ‘verrijkte publicatie’ 
(VP), een digitale publicatie die in samenhang verschijnt met bijbehorende datasets. Publica-
ties en datasets worden vaak op verschillende plaatsen gearchiveerd. Duurzame toegankelijk-
heid en herbruikbaarheid zijn dus niet vanzelfsprekend. Niet de techniek maar de organisatie 
is het grootste obstakel, blijkt uit onderzoek.

barbara sierman en 

paul doorenbosch

Een consortium van Nederlandse 

universiteitsbibliotheken, geco-

ordineerd door SURFfoundation, 

onderzocht samen met enkele bui-

tenlandse partners hoe duurzame 

toegankelijkheid van VP’s kan wor-

den gewaarborgd. Daarbij is ook 

specifiek gekeken naar de Neder-

landse situatie. Nederland kent een 

netwerk van repositories van univer-

siteiten, onderzoekinstellingen en 

HBO-instellingen, met één geïnte-

greerde webtoegang NARCIS (Na-

tional Academic Research and Col-

laborations Information System). 

De Koninklijke Bibliotheek (KB) 

slaat de publicaties in die reposito-

ries duurzaam op in haar e-Depot. 

Vergelijkbare netwerken zijn elders 

in Europa ontstaan en in het pro-

ject DRIVER (Digital Repositories 

Infrastructure Vision for European 

Research) is een centrale toegang tot 

deze Europese repositories gereali-

seerd. De basisinfrastructuur is de 

afgelopen jaren verder uitgerold en 

stabiel gemaakt in het vervolgproject 

DRIVER-II. In dit project zijn ook 

een aantal onderzoeken gedaan naar 

opkomende vormen van publiceren 

in de academische wereld zoals ver-

rijkte publicaties, ook wel enhanced 

publications genoemd.

Het DRIVER II werkpakket ‘Ver-

rijkte Publicaties’ bestond uit een 

aantal verschillende onderzoeken. 

De Universiteitsbibliotheek van 

Amsterdam coördineerde een on-

derzoek naar beschikbare metho-

den en standaarden. Hieruit bleek 

dat het gekozen datamodel een be-

palende factor is voor de toeganke-

lijkheid van een VP: dit moet geba-

seerd zijn op het ORE-model (Object 

Reuse and Exchange). De Universi-

teitsbibliotheek Leiden werkte dit 

gegeven nader uit en stelde het be-

grip ‘hergebruik’ daarbij centraal. 

Niet alleen wil je de publicaties 

bruikbaar houden, maar datasets 

kunnen een tweede leven krijgen in 

nieuw onderzoek. Daartoe moeten 

ze gevonden worden, goed en duur-

zaam toegankelijk zijn en moet de 

context meegegeven worden. 

Om de diversiteit van verrijkte 

publicaties aan te tonen en de mo-

gelijkheden duidelijk te maken, 

ontwierpen Data Archiving and 

Networked Services (DANS), de 

Koninklijke Nederlandse Akade-

mie voor Wetenschappen (KNAW) 

en anderen een demo van enkele 

VP’s [http://driver2.dans.knaw.nl/

demonstrator/html/index.html]. 

KB, DANS, de drie technische uni-

versiteiten (3TU) en de Universiteit 

van Göttingen schreven een rap-

port over het duurzaam toeganke-

lijk houden van de verrijkte publi-

caties. Ten slotte hebben KB, DANS 

en 3TU uitgeprobeerd hoe binnen 

het huidige Nederlandse bestel 

van duurzame toegankelijkheid 

een verrijkte publicatie zou kun-

nen worden opgeslagen; hieruit 

kwam een animatie voort [http://

www.surfmedia.nl/medialibrary/

item.html?id=D5CHvHq2d27nAn

HDhOrbxaOo]. De conclusies uit 

dit onderzoek wezen erop dat niet 

de techniek de bottleneck is bij het 

duurzaam toegankelijk houden van 

verrijkte publicaties, maar de orga-

nisatie daarvan. Om duurzaam-

heid te waarborgen moeten de no-

dige hordes worden genomen op het 

gebied van bestandsformaten, rech-

ten, authenticiteit en persistent iden-

tifiers. Ook moeten de wensen van 

de toekomstige gebruikers beter in 

beeld worden gebracht.

Met de afronding van DRIVER-II 

is nog geen einde gekomen aan het 

onderzoek naar verrijkte publica-

ties. Surfshare, het meerjarige inno-

vatieprogramma van SURFfounda-

tion, heeft enkele vervolgprojecten 

op gang gebracht die een brug probe-

ren te slaan tussen het meer theore-

tisch onderzoek in DRIVER-II en de 

praktische uitwerking daarvan. Als 

het eind 2009 ingediende Europe-

se projectvoorstel ScienceLife wordt 

gehonoreerd zal ook daarin de in-

frastructuur voor creatie, bewaren, 

toegang en hergebruik van verrijk-

te publicaties verder worden uitge-

bouwd.

Over het Nederlandse aandeel in 

DRIVER-II zijn drie publicaties ver-

schenen – zie de rubriek ‘Gelezen’.

http://search.driver.research-infrastructures.eu/

Erfgoed op de kaart gezet
De erfgoedsector heeft de kaart herontdekt. Oude kaarten en plattegronden zijn wijd verbreid 
en doorgaans ook gedigitaliseerd. In cartografische zin minder voor de hand liggende bronnen 
staan nu volop in de aandacht. Miljarden bewaarde documenten, foto’s, filmbeelden en objec-
ten hebben een relatie met een fysieke én vaak nog aanwijsbare plaats op de wereld. 

jeroen van der vliet

Op het gebied van GPS zijn revoluti-

onaire ontwikkelingen gaande. Satel-

liet- en kaartbeelden van de hele we-

reld zijn via internet raadpleegbaar, 

slimme mobiele telefoons wijzen de 

weg door onbekend terrein, digitale 

camera’s registreren waar een foto 

precies is gemaakt. Daardoor geïn-

spireerd zijn ook erfgoedinstellingen 

gaan nadenken hoe hun collecties te 

koppelen aan digitaal kaartmateri-

aal.

Verschillende instellingen wer-

ken al geruime tijd met een Geo-

grafisch Informatie Systeem (GIS) 

of een webversie daarvan. Bekend 

is bijvoorbeeld het archeologisch in-

formatiesysteem Archis van de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Toepassingen voor het grote publiek 

zijn echter een recent fenomeen. Een 

belangrijke stap werd gezet in 2001, 

toen werd begonnen met de digita-

lisering van de kadastrale kaart uit 

1832. Deze kaart vormt de basis waar-

op de publiekswebsite WatWasWaar 

(www.watwaswaar.nl) is gebouwd. 

Ook het project HISGIS (www.his-

gis.nl) van de archieven in de noor-

delijke provincies gebruikt deze kaart 

als uitgangspunt. Het idee is dat ie-

der perceel op de digitale kadastra-

le kaart kan dienen als een koppel-

vlak voor andere erfgoedbronnen, 

zoals een foto of bouwtekening van 

een inmiddels verdwenen gebouw, 

een oud koopcontract of zelfs histo-

rische filmbeelden uit het Polygoon-

journaal. De mogelijkheden zijn on-

uitputtelijk.

Crowdsourcing

Lang niet altijd is bekend wat de 

exacte locatie is waarop een oud 

document of historische foto betrek-

king heeft. Dat gaat zeker op voor 

een collectie foto’s uit de Eerste We-

reldoorlog die zich tegenwoordig in 

het Nationaal Archief bevindt. Het 

rijksarchief besloot de hulp van de 

internetgemeenschap in te roepen. 

Het resultaat is www.mapit1418.nl. 

Bezoekers kunnen met een vlagge-

tje de locatie aangeven waar aan het 

front de foto’s zijn gemaakt. Wie daar 

bedreven in is, kan er zelfs een leuke 

prijs mee in de wacht slepen.

Deze zogenaamde Crowdsourcing 

blijkt ook de oplossing achter een 

omvangrijk project als het in kaart 

brengen van alle monumenten in het 

land. Een groep Vlaamse vrijwilligers 

is enkele jaren terug begonnen met 

het documenteren en fotograferen 

van tienduizend historische gebou-

wen, beschermde stads- en dorpsge-

zichten en archeologische vindplaat-

sen in Vlaanderen. Inmiddels staan 

op de website Erf-goed.be zo’n 6900 

foto’s en beschrijvingen. In ons land 

zijn alle forticifaties die deel uitmaak-

ten van de Nieuwe Hollandse Water-

linie door vrijwilligers gedocumen-

teerd en op Forten.info gepubliceerd. 

Deze beschrijvingen kunnen ook als 

KML-bestand in Google Earth wor-

den geïmporteerd.

Spellingvarianten

Wie vaker met digitale kaarten, geo-

datasets of een GIS-systeem werkt, 

heeft ongetwijfeld gemerkt dat er 

een lange leercurve is. Het vak van 

de – digitale – geograaf of kaarten-

maker is doorspekt met jargon, er 

bestaan verschillende kaartprojecties 

en coördinatenstelsels en digitale be-

standen zijn er in allerlei formaten, 

zoals KML, GML of ESRI Shapefile. 

Bijkomend probleem in het gebruik 

van historische adresgegevens zijn 

de meerdere spellingvarianten die 

vaak van hetzelfde toponiem be-

staan (bijvoorbeeld het oude Die 

Haeghe of het moderne Den Haag 

of ’s Gravenhage). Oude gehuchten, 

buurtschappen en dorpen zijn opge-

gaan in grotere agglomeraties, door 

herindelingen zijn gemeentenamen 

verdwenen en gemeentegrenzen 

verlegd en ook straatnamen worden 

vaak hernoemd (de Amstellaan in 

Amsterdam werd na de Tweede We-

reldoorlog omgedoopt tot Stalinlaan 

en na de Russische inval in Honga-

rije van 1956 opnieuw gewijzigd in 

Vrijheidslaan).

Minimumeisen

Enige standaardisering en deskun-

digheidsbevordering op dit terrein 

is dus zeker wenselijk. Dit blijkt on-

der andere uit gesprekken die DEN 

voerde met diverse erfgoedinstellin-

gen. De verkenning Cultureel Erfgoed 

en Locatie naar de technische moge-

lijkheden voor de digitale ontsluiting 

van locatiegerelateerd erfgoed, die 

de stichting Archiefprogrammatuur 

(STAP) vorig jaar in opdracht van 

het Ministerie van OCW uitvoerde, 

bevestigt dit beeld. Voor DEN was 

dit aanleiding om in het project DE 

BASIS (www.den.nl/debasis) mi-

nimumeisen op te nemen voor het 

vervaardigen, uitwisselen en pre-

senteren van geo-informatie. Op het 

gebied van deskundigheidsbevorde-

ring reiken DEN en STAP het erf-

goedveld de hand. Zij gaan een reeks 

bijeenkomsten organiseren waar erf-

goedinstellingen zich wegwijs kun-

nen maken in de wondere wereld van 

de digitale geo-informatie.

Van links naar rechts: WatWasWaar, HISGIS, Mapit1418 en Forten.info.
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Tekstanalyticus David Hoover:

Literaire computeranalyse  
als modern handwerk herman brinkman

Voor dat onderzoeksgebied zijn 

verschillende termen in omloop. 

Het brede onderzoeksveld wordt 

wel digital humanities genoemd, of 

humanities computing. Een deelge-

bied daarvan, waar de meeste van 

Hoovers publicaties zijn te situeren, 

wordt aangeduid als computational 

stylistics. Daarbinnen heeft author-

ship attribution zijn speciale belang-

stelling. Auteursonderscheiding (of 

auteursherkenning) kent een lange 

geschiedenis. Hoewel de wortels 

ervan reiken tot in de oudheid, en 

humanisme en positivisme sterk 

hebben bijgedragen aan de ontwik-

keling van toeschrijvingsmethoden, 

vond er vooral in de twintigste eeuw 

een grote doorbraak plaats met de 

toepassing van statistiek op taalkun-

dige verschijnselen. Later nam die 

een grote vlucht met de inzet van 

computerprogramma’s en de vor-

ming en beschikbaarstelling van 

grote tekstcorpora. 

Vergelijken

Gevraagd naar de belangrijkste ver-

schillen tussen de meer traditionele 

methoden en de methoden die hij 

in de praktijk brengt zegt David 

Hoover: ‘Bij de tradionele methoden 

zien we vaak minutieuze analyses 

van één afzonderlijke tekst. Het is 

echter erg gevaarlijk om je op slechts 

één auteur te richten, omdat je bij 

gebrek aan vergelijking geen goede 

inschatting kunt maken over wat 

specifiek is voor een bepaalde auteur 

en wat niet. Het grote verschil met de 

technieken uit de digital humanities 

is dat er nu enorme tekstcorpora 

bestaan die dienst kunnen doen als 

vergelijkingsmateriaal. Vergelijken 

bestond in het verleden slechts als 

theoretische mogelijkheid; prak-

tisch gezien was het ondoenlijk. 

Een ander belangrijk verschil is de 

houding ten opzichte van de bewijs-

voering. Bij de traditionele metho-

den, die overigens nog altijd worden 

beoefend, is die voor een groot deel 

retorisch, op overtuiging gericht, 

terwijl de bewijsvoering in de digi-

tal humanities veel meer vraagt van 

de kwantitatieve aspecten van de 

bewijslast.’ 

Argwaan

Ondanks het feit dat er in de laat-

ste jaren opmerkelijke resultaten 

zijn geboekt, kent nog maar een 

beperkt deel van de onderzoekers 

in de geesteswetenschappen de 

nieuwe methoden een plaats toe in 

het onderzoek. Volgens Hoover zijn 

daar verschillende redenen voor. 

Allereerst heeft dat te maken met 

de wijze waarop in de humanities 

wordt gekeken naar meer empirisch 

gefundeerde manieren van kennis-

verwerving. Er is volgens hem nog 

altijd argwaan tegenover een positi-

vistische, op bewijzen gegrondveste 

tekstanalyse binnen de mensweten-

schappen.

Veel wetenschappers vrezen 
aangezien te worden voor 
handswerksman in plaats 

van theoreticus. Het 
aanzien van de theorie blijft 

het allerhoogste’

Tevens vermoedt hij de invloed van 

het postmodernisme, new historicism 

en context-gerelateerde benaderin-

gen, waarbij het door de onderzoe-

ker gehanteerde concept dikwijls 

belangrijker wordt geacht dan het 

onderzoeksobject. ‘Er is over het al-

gemeen nog steeds weinig interesse 

voor onderzoek dat louter tekstueel 

is gericht.‘

Postkoloniale vooroordelen

De universeel toepasbare analyse-

modellen liggen bovendien klaar 

om te worden toegepast. ‘Met een 

hamer in de hand voelt alles om 

je heen aan als een spijker. Ik heb 

meegemaakt dat een onderzoekster 

de stelling wilde verdedigen dat 

Virginia Woolfs To the Lighthouse 

uit 1927 gebaseerd was op postko-

loniale vooroordelen. De enige fei-

telijke bewijsgrond die ze had was 

dat over een van de personages ik 

meen vijf keer werd gezegd dat ze 

met oriëntaalse spleetoogjes ergens 

naar keek. En dat terwijl die roman 

alleen gaat over een groep blanke 

mensen die zich ophouden aan de 

Schotse kust. Het gaat me niet om 

dit specifieke voorbeeld, maar om 

het feit dat teksten niet zo ‘open’ 

zijn als de postmodernisten graag 

zouden willen. Tekstinterpretatie 

zal zijn fundament toch moeten 

vinden in de tekst zelf; de tekst zelf 

schept de grenzen van de interpre-

tatie ervan.’

Een concreet voorbeeld van de 

manier waarop computational sty-

listics een toegevoegde en corrige-

rende waarde heeft zie je bij analy-

se van het werk van Henry James. 

‘We weten dat hij op zekere leeftijd 

vanwege rheumatische problemen 

zijn romans ging dicteren in plaats 

van ze zelf te schrijven. Daarbij is 

er al vaak geconstateerd dat er een 

aanzienlijk verschil bestaat tussen 

zijn vroege en late stijl. 

Nu hebben sommigen beweerd 

dat die stijlontwikkeling is toe te 

schrijven aan de overgang van schrij-

ven naar dicteren. We kunnen het 

niet bewijzen aan de hand van ma-

nuscripten, want die zijn er niet. 

Maar als we nu een digitale stijlana-

lyse maken van zijn romans, blijkt er 

nergens een scherpe overgang. Wel 

kunnen we een duidelijke ontwik-

keling laten zien, maar die is over-

al gradueel. Dat betekent dat James 

stijlontwikkeling geheel losstaat van 

de manier waarop hij zijn romans 

schreef.’

Vruchtbaar samengaan

Hoover is niet van mening dat de cor-

pus-gerelateerde onderzoeksmetho-

den de traditionele, niet-statistische 

analysemodellen overbodig maken. 

Er is alle ruimte voor een vruchtbaar 

samengaan, met name wanneer 

het gaat om de vervolgvraag. ‘Zoals 

Hugh Craig (professor aan de Uni-

versity of Newcastle, Australia - HB) 

zegt:“Als je eindelijk zekerheid hebt 

over het auteurschap, wat ben je dan 

eigenlijk te weten gekomen, wat is 

het precies dat je hebt geleerd?”’

Politieke lading

De invloed van de digital humanities 

blijft, vreemd genoeg, achter bij de 

successen die er duidelijk worden 

geboekt. Anders dan je misschien 

zou denken is het in de Verenigde 

Staten, maar ook elders in de wereld, 

niet eenvoudig om voor projecten in 

de digital humanities onderzoeksfi-

nanciering te krijgen. Hoe valt dat 

te verklaren? ‘Niet iedereen zit te 

wachten op onderzoek dat mooie 

theorieën ontkracht. Sommige theo-

rieën hebben soms ook een politieke 

lading. Zo doe ik op het ogenblik 

onderzoek naar een anonieme tekst 

waarvan wel wordt beweerd dat hij 

door Edgar Allen Poe is geschreven. 

Als dat zo zou zijn, zou hij te boek ko-

men te staan als een ‘race theorist’. 

Zoals het er nu naar uitziet is Poe 

geenszins de auteur van die tekst, 

maar sommigen hebben moeite om 

dat te accepteren.’  

Teveel theoretiseren

Dikwijls zijn de verwachtingen over 

de uitkomsten van onderzoeken ook 

te hoog gespannen. Men verlangt, 

zeker als de computer wordt ingezet, 

een ondubbelzinnig oordeel maar 

een oordeel kan soms niet anders 

dan onder het nodige voorbehoud 

worden gegeven.

‘Vergelijken bestond in 
het verleden slechts als 

theoretische mogelijkheid; 
praktisch gezien was het 

ondoenlijk’

Hoovers indruk van het huidige de-

bat onder zijn collega’s, met name 

onder degenen die werken met 

computeranalyses, is dat men over 

het algemeen teveel blijft steken in 

het theoretiseren over wat er zou 

moeten gebeuren in plaats van het 

implementeren van wat er al moge-

lijk is. ‘Veel wetenschappers vrezen 

het nu eenmaal aangezien te worden 

voor een handswerksman in plaats 

van een theoreticus. Het aanzien van 

de theorie blijft het allerhoogste.’

Historische letterkunde

Waar de digital humanities echt voet 

aan de grond hebben gekregen, in 

het bijzonder doordat er duidelijke 

resultaten zijn geboekt, is het gebied 

van de historische letterkunde en 

met name de achttiende en negen-

tiende eeuw. Ook in mediëvistische 

kringen groeit de belangstelling. 

‘Misschien komt dat doordat bij on-

derzoekers in deze specialismen er 

altijd al wel een besef is geweest dat 

men hoe dan ook op teksten gericht 

moet blijven. Daar ligt de kern van 

ons vakgebied.’

David Hoover zal in mei en juni 

van dit jaar terugkeren naar Neder-

land voor een tweede en derde ter-

mijn van gastaanstelling.

David L. Hoover is professor in de 
Engelse Taal aan de Universiteit van 
New York, waar hij sinds 1981 les geeft. 
Hij haalde zijn bachelors in Engels en 
Filosofie in 1971 aan het Manchester 
College en zijn masters in 1974 aan 
de Universiteit van Indiana, waar hij in 
1980 promoveerde op een proefschrift 
over het oud-Engelse dichtmetrum.
Zijn onderzoek richt zich behalve op 
dat metrum op digital humanities, 
computational stylistics, corpus sty-
listics, auteursherkenning. Recente 
boeken: Stylistics: Prospect and Retro-
spect (2007) en Language and Style in 
The Inheritors (1999).

Dit jaar is David L. Hoover, professor of English aan de New York University, te gast in Ne-
derland als visiting KNAW-professor. Hoover is een toonaangevend wetenschapper in de 
analyse van literaire verschijnselen met behulp van statistische methoden. Begin januari 
verbleef hij op het Huygens Instituut voor een eerste bezoek, een goede gelegenheid voor 
een gesprek over zijn werk en de ontwikkelingen in zijn vak.
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ICPSR: meer dan een half miljoen datasets
Een van de grootste data-archieven 

in de wereld op sociaalwetenschap-

pelijk gebied is het Amerikaanse 

ICPSR. Gegevens van dit archief 

kunnen door onderzoekers overal 

ter wereld worden gebruikt mits ze 

zijn aangesloten bij een van de ze-

venhonderd leden-organisaties. In 

Nederland is dat DANS (Data Archi-

ving and Networked Services).

Het ICPSR, in 1962 opgericht 

en gevestigd in Michigan, biedt toe-

gang tot een zeer uitgebreid archief 

van sociaal-wetenschappelijke gege-

vens voor onderzoek en onderwijs. 

De collectie van meer dan een half 

miljoen datasets omvat gegevens uit 

de sociologie, politicologie, econo-

mie en demografie die betrekking 

kunnen hebben op onderwerpen 

zoals onderwijs, kinderopvang, ge-

zondheidszorg, criminaliteit, min-

derheden, veroudering, terrorisme, 

drugsmisbruik, geestelijke gezond-

heid, de openbare orde en interna-

tionale betrekkingen. 

Naast de algemene collectie biedt 

het archief nog een aantal thema-

tische collecties zoals het National 

Archive of Computerized Data on 

Aging, National Archive of Criminal 

Justice Data, Child Care and Early 

Education, Health and Medical Care 

Archive, en het International Data 

Resource Center. Onderwijs in on-

derzoekmethoden wordt door het 

ICPSR ondersteund met een Onli-

ne Learning Center, met onder meer 

Data Driven Learning Guides met bij-

behorende oefendatasets. Algeme-

ne instructiefilmpjes zijn via het in-

typen van ‘icpsr’ ook op YouTube te 

vinden.

Het ICPSR heeft ook een zomer-

programma ‘Kwantitatieve metho-

den van sociaal-wetenschappelijk on-

derzoek’, dat cursussen biedt in het 

opzetten van een onderzoek, statis-

tiek, data-analyse en methodologie.  

Het programma trekt universitaire 

docenten en onderzoekers, afgestu-

deerde studenten en niet-academi-

sche onderzoekers uit de hele wereld. 

De toegang tot de data is direct en 

snel via de website www.icpsr.umich.

edu. ‘First-time users’ zal worden ge-

vraagd om een ICPSR ‘MyData’ ac-

count aan te maken, waarna direct 

gedownload kan worden – tenminste 

als men behoort tot een organisatie 

die deelneemt in het lidmaatschap 

van ICPSR. DANS biedt universitei-

ten en hogescholen in Nederland de 

mogelijkheid om kosteloos deel te ne-

men aan het nationale lidmaatschap 

van het ICPSR. Dit lidmaatschap 

houdt in dat studenten en medewer-

kers van instellingen direct toegang 

hebben tot de datacollecties. Een aan-

tal instellingen in Nederland zijn al 

participant in dit lidmaatschap, maar 

volgens DANS blijkt uit de praktijk 

van zijn dienstverlening op dit gebied 

dat de gebruiksmogelijkheden lang 

niet bij alle belanghebbenden be-

kend zijn. Informatie: info@dans.

knaw.nl. (Jetske van der Schaaf) 

Meetgegevens 
RSI beschikbaar
De huidige kennis over het risico 

van Klachten aan Arm, Nek en/

of Schouder (KANS, vroeger RSI) 

bij computerwerk komt hoofdza-

kelijk uit cross-sectionele studies 

en laboratoriumstudies met proef-

personen. KANS heeft echter een 

dynamisch karakter, net als het 

computergebruik zelf. De klacht-

intensiteit varieert over de tijd en 

klachten kunnen net zo plotseling 

verschijnen als weer verdwijnen. 

Daardoor is een geschikte meet-

periode moeilijk te bepalen. In on-

derzoek dat de afgelopen jaren aan 

het Erasmus Medisch Centrum is 

uitgevoerd, is getracht hier moge-

lijke antwoorden op te vinden. Twee 

jaar lang werd het computergebruik 

bij meer dan duizend kantoormede-

werkers gemeten met software die 

het gebruik registreerde van muis 

(muisklikken, de muiscoördinaten 

op het scherm en muiswielgebruik) 

en toetsenbord. Zo werden bijna 

100.000 dagen geregistreerd van 

werkende computergebruikers. 

Daarnaast vulden de deelnemers 

vier uitgebreide vragenlijsten in 

over fysieke, psychosociale, per-

soonlijke en KANS-gerelateerde 

factoren.

Analyse van de resultaten lever-

de onder meer de conclusie op dat 

mensen de duur van hun computer-

gebruik veel hoger inschatten dan 

de gemeten lengte, en dat pauze-

software maar heel weinig extra 

pauzetijd toevoegt aan de werkdag. 

Ander onderzoek wees uit dat spier-

activiteit bij actief gebruik van de 

computer maar weinig verschilt van 

die bij ‘computer-gerelateerd’ werk 

zoals overleg, papierwerk pauzes, 

e.d. Veranderen van het werk-pauze-

patroon zal dus waarschijnlijk alleen 

helpen als het vrij drastisch gebeurt 

zoals met sporten op het werk.

Deze analyses vormen maar een 

fractie van wat er met de data ge-

daan kan worden. De uitgebreide 

vragenlijstdata met drie follow-up 

momenten geven een schat aan 

psychosociale en persoonlijke in-

formatie over kantoormedewer-

kers. Er is nog maar zeer beperkt 

onderzoek gedaan naar de wijze 

waarop computergebruik mogelijk 

voorspellend kan zijn voor het ont-

staan van KANS. Ook zouden meer 

fundamentele vragen met deze da-

taset onderzocht kunnen worden. 

Dat kan nu de data bij DANS be-

schikbaar zijn gesteld. Informatie: 

h.slijper@erasmusmc.nl. (Harm  

Slijper)

  www.erasmusmc.nl/revalidatie

www.erasmusmc.nl/plastischechir-

urgie

www.erasmusmc.nl/revalidatie/re-

search/hand

‘Het allerbeste longitudinale, fundamentele en interdisciplinaire onderzoek doen naar de interactie tussen 
criminaliteit en rechtshandhaving.’ Dat is volgens directeur prof. Gerben Bruinsma de ambitie van het Ne-
derlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). ‘Een heldere doelstelling,’ voegt hij er 
ten overvloede aan toe, ‘waarmee wij zowel nationaal als internationaal een rol van betekenis willen spelen.’

FOCuS

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Het NSCR is een onderzoekinsti-

tuut van de Nederlandse organisa-

tie voor Wetenschappelijk Onder-

zoek (NWO), met het ministerie 

van Justitie en de Vrije Universiteit 

als medefinanciers, waarvan laatst-

genoemde gastvrij huisvesting ver-

leent. Het werd in 1992 opgericht 

omdat er in de jaren tachtig op het 

gebied van criminaliteit en rechts-

handhaving bijna geen fundamen-

teel onderzoek werd gedaan, terwijl 

daar wel behoefte aan was. 

Ongeveer 45 mensen houden 

zich bij het NSCR met onderzoek 

bezig. Bruinsma: ‘Sommigen heb-

ben ook op een universiteit een on-

derwijsaanstelling, maar hier kun-

nen ze zich honderd procent op het 

onderzoek concentreren. NSCR-on-

derzoekers zijn ook af en toe betrok-

ken bij beleidsadvisering maar ge-

zien het doel van ons instituut ligt 

het voor de hand dat het dan om in-

direct beleidsadvies gaat.‘

De onderzoekers van het studie-

centrum werken in teams met pro-

movendi, postdocs en professoren. 

Bruinsma: ‘Wetenschappers van 

alle niveaus dus, maar ook vanuit 

allerlei disciplines.’ De onderzoeks-

teams werken veel samen met uni-

versiteiten. En zoals van een inter-

disciplinair instituut verwacht mag 

worden: niet alleen met rechtenfa-

culteiten maar ook met economen, 

sociale wetenschappers en wiskun-

digen, in Nederland en daarbuiten. 

Bruinsma: ‘En dan bedoel ik top-

universiteiten, de meeste in België, 

Duitsland, Groot-Brittannië, Cana-

da en de Verenigde Staten. Door 

zulke samenwerking is comparatief 

onderzoek mogelijk en kunnen wij 

gedegen nieuwe theorieën toetsen. 

Nationaal en internationaal is 

het NSCR volgens de directeur ‘een 

uniek instituut, met zijn langeter-

mijnvisie én -financiering. Wij heb-

ben een compleet onafhankelijke 

onderzoeksagenda. In het buiten-

land eist de overheid daarin als fi-

nancier van soortgelijke instituten 

een grote invloed op. Nederland is in 

dit opzicht echt een uitzondering.’ 

‘Naast ons directe onderzoek be-

steden wij vanzelfsprekend veel aan-

dacht aan het bouwen van mooie 

en bijzondere databestanden,’ al-

dus Bruinsma. ‘Longitudinale data-

bestanden zijn het fundament van 

ons onderzoek. Onze unieke data-

sets maken het bijvoorbeeld moge-

lijk om te kijken naar individuen van 

hun tiende tot tachtigste levensjaar. 

Die mogelijkheid is heel bijzonder 

en kan nieuwe theorievorming een 

stevige basis geven.’ ‘Maar zulke da-

tabestanden liggen niet kant-en-klaar 

op ons te wachten,’ vervolgt de direc-

teur. ‘Data van de politie, justitie, so-

ciale dienst, gemeentelijke gezond-

heidsdiensten en de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgege-

vens zijn meestal beschikbaar maar 

bevatten natuurlijk niet altijd alle in-

formatie die wij nodig hebben. Daar-

om koppelen wij er andere gegevens 

aan die we zelf hebben verzameld, 

zodat nieuwe interessante bestan-

den ontstaan met data op persoons-

niveau.  We beschikken over zeer 

gevoelig materiaal. Het vertrou-

wen dat we krijgen is groot. We zijn 

daarom zeer voorzichtig, want dat 

vertrouwen is natuurlijk veel mak-

kelijker te verliezen dan opnieuw 

te verkrijgen. Uitvoerige protocol-

len, afspraken en geheimhouding 

beschermen de privacy van perso-

nen. Sowieso moet aan het college 

van de procureurs-generaal altijd 

eerst toestemming gevraagd wor-

den om bepaalde databestanden te 

gebruiken.’ Alle bestanden worden 

in eigen huis op eigen systemen 

bewaard. De data zitten achter slot 

en grendel en verlaten het gebouw 

nooit. Behalve de onderzoekers 

van het NSCR hebben alleen gast-

onderzoekers toegang tot die data, 

onder toeziend oog van een van de 

eigen onderzoekers. Niemand an-

ders kan erbij, aldus Bruinsma, ook 

niet politie of justitie. ‘De bestan-

den zijn ook letterlijk een kostbaar 

goed want alle nieuwe invoer wordt 

door de onderzoekers zelf gedaan. 

Wij kunnen immers door de aard 

van de data niet goedkoop uitbe-

steden.’ Specifieke verwachtingen 

van toekomstige digitale mogelijk-

heden koestert Bruinsma niet: ‘In 

tegenstelling tot andere instituten 

maken wij slechts spaarzaam ge-

bruik van de mogelijkheden van het 

internet. Een klein deel van onze 

publicaties kunnen wij in overleg 

met de betreffende uitgeverij op de 

website beschikbaar stellen. Maar 

onze bestanden, die komen natuur-

lijk nooit online te staan, want dat 

mag gewoon niet.’ 

NSCR-directeur Bruinsma; ‘Onze data zitten achter slot en grendel.’

Het gebouw van het ICSPR te Michigan dat een van de grootste 
data-archieven op sociaalwetenschappelijk gebied huisvest.
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Sinds kort beschikbaar
Het overzicht toont een aantal 

databestanden die recent voor 

onderzoekers beschikbaar zijn 

gekomen bij CBS en DANS. Een 

volledig overzicht van de CBS-be-

standen is te vinden op www.cbs.

nl/microdata. De bij DANS be-

schikbare databestanden komen 

van diverse andere onderzoeksin-

stellingen. Deze kunnen kosteloos 

worden gedownload vanuit DANS 

EASY: http://easy.dans.knaw.nl.

Via DANS kunnen ook de bevei-

ligde microdata van het CBS koste-

loos geleverd worden: www.dans.

knaw.nl/nl/data/cbs/overzicht/

colofon
e-data&research is het kwartaalblad in 

Nederland over data en onderzoek in de 

alfa- en gammawetenschappen. Het ver-

schijnt onder auspiciën van DANS, het 

Huygensinstituut, het Centraal Bureau 

voor de Statistiek, de Koninklijke Biblio-

theek en de Vereniging voor Geschiede-

nis en Informatica. Toezending kosteloos 

aan relaties van de stakeholders en op 

verzoek aan studenten in de alfa- en gam-

marichtingen. 

Oplage: 9100. 

e-data&research is online te raadplegen 

op www.edata.nl

uitgever: Stichting Uitgeverij e-data& 

research, Postbus 93067, 2509 AB 

Den Haag

Redactieadres: Postbus 93067, 2509 

AB Den Haag; t (070)3494450  

f (070)3494451 e edata@dans.knaw.nl

Redactie: Inge Angevaare, Ronald 

van der Bie, Peter Boot, Martijn de 

Groot (hoofd/eindredacteur), Thijs 

Hermsen, Jetske van der Schaaf
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Herman Brinkman, Karina van 

Dalen-Oskam, Paul Doorenbosch, 

Friedel Grant, Rob Grim, Rik 

Hoekstra, Marjolein Hogenbirk, 

Hans Schmeets, Barbara Sierman, 

Harm Slijper, Jeroen van der Vliet, 

Marion Wittenberg

Redactiesecretariaat:  

Lucas Pasteuning, Jetske van der 

Schaaf
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Ellen Bouma

Productie: Uitgeverij Aksant,  
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Centraal Bureau voor de Statistiek Periode

Productiestatistieken 
Bouwnijverheid 
Ambulancediensten
Trombosediensten
Welzijnswerk-Kinderopvang
Groothandel
Detailhandel

1993-1999
2006-2007
2006-2007
2006-2007
1993-2007
1993-2007

Via DANS EASY

Archeologie
Project Vleuten-Geldermalsen/Randstadspoor
Negen projecten: BAAC bv, ADC, AAC, ACVU-HBS (RCE)
Graven in de Grote- of Sint Jacobskerk (Gemeente Den Haag)
Linne, Ossenbergweg-Mergelweg (BAAC bv)
Aanleg riolering Wijk bij Duurstede (Grontmij Nederland B.V.)
Built Environments, Constructed Societies (Vis, B.N., Sidestone 

Press)

Geschiedenis
Papua’s in diaspora. Erfgoed van de Oorlog; interviews afgenomen 

in het kader van het project Getuigen Verhalen; (Stichting Pa-
pua Cultureel Erfgoed)

Gewoon doen en fier rechtop staan. Vier verzetsvrouwen. Erfgoed 
van de Oorlog (Stichting Stichting Cultuur & Co)

Samen leven en samen werken in het Bakkumse Sperrgebiet.  
Erfgoed van de Oorlog; (Caleidoscoop Film)

Indonesisch en Indisch verzet in Nederland tijdens WOII.  
Erfgoed van de Oorlog (Artesteem)

Sociale wetenschappen
Dutch Parliamentary Election Studies – Cumulative file (Kees Aarts, 

Bojan Todosijevitz, University of Twente)
Computer Use (Harm Slijper – Erasmus MC – University Medical 

Center Rotterdam)
Tijdsbestedingsonderzoek – TBO
Vrouwen in deeltijdarbeid (Sociaal en Cultureel Planbureau)
Nulmeting van de publieke opinie over nanotechnologie (Commis-

sie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie) 
Consumenten Conjunctuur Onderzoek CCO (CBS beveiligd micro-

bestand)
Sociale Integratie Minderheden – SIM (CBS beveiligd microbestand)

Geodata
Bestand Bodemgebruik (CBS en Kadaster)

2005

2009
2009
2006

2009

1940-1945

1940-1945

1940-1945

1940-1945

1971-2006

2002-2008
2006
2008

2009

2009
2006

2006

Een verjaardagsfeestje met vergezichten

Aandacht voor datawensen 
van jeugdonderzoekers

Software voor automatisch 
zoeken in afbeeldingen en video ‘Het verhaal van een ooievaar die de 

spoorwegen gebruikt om naar huis 

te komen; van het parlementslid dat 

het vaakst het woord “ik” gebruikt; 

van Mies Bouwman en Open het 

dorp; en van de vele persoonlijke ge-

heimen die liggen opgeslagen bij het 

CBS.’ Zo schilderde datablogster en 

e-redacteur Inge Angevaare op haar 

weblog de vergezichten die het ju-

bileumsymposium van DANS op 2 

december te bieden had. 

Ze trof daarmee ook de bedoeling 

van de organisatoren, wie het dui-

delijk niet om de vijfenveertig jaar 

ging die verstreken sinds het eerste 

databestand werd gearchiveerd door 

de Steinmetz Stichting, maar om de 

innovatieve mogelijkheden voor de 

toekomst. Duurzaamheid van data 

komt de wetenschap ten goede, was 

de stelling waarmee DANS-direc-

teur Peter Doorn het symposium  in 

de Haagse Glazen Zaal opende. De 

andere presentaties onderstreepten 

die uitspraak.

Journalist en taalhistoricus 

Ewoud Sanders bood de toehoor-

ders een blik op zijn digitale bibli-

otheek met ruim twintigduizend 

banden, 4,5 miljoen pagina’s en 

twee miljard woorden. Zelf kent hij 

geen belemmeringen door de Au-

teurswet, maar bij wetenschappelij-

ke toepassing wordt dat anders, zo 

werd vanuit de zaal opgemerkt. Wil-

lem Bouten (Universiteit van Am-

sterdam) liet zien hoe in zijn Virtual 

Lab for eScience (VLe) velddata van 

allerlei groepen biologen en vrijwil-

ligers uit Europa, aangevuld met ge-

gevens van militaire radarsystemen 

of satellieten, als één geheel kunnen 

worden geanalyseerd. 

Henk den Heijer (Universiteit 

Leiden) stelde aan de hand van nieu-

we data ons beeld bij van Nederland 

als belangrijke slaventransporteur 

in de zeventiende eeuw. Esther 

Jansma (Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed) liet zien dat hout niet alleen 

informatie oplevert over herkomst 

en datering van voorwerpen maar 

ook over de economie, technologie, 

landschappelijke veranderingen en 

het klimaat in het verleden. 

Johan van Rooijen (CBS) wierp 

licht op het Sociaal Statistisch Be-

stand (SBB) waar het CBS tegen-

woordig zo veel mogelijk haar gege-

vens voor onderzoek uit probeert te 

putten, waarna Maarten Marx (Uni-

versiteit van Amsterdam) liet zien 

welke vragen beantwoord kunnen 

worden met een eenvoudige tekst-

analyse van de Handelingen der Sta-

ten Generaal. Frank van Harmelen 

(Vrije Universiteit) beschreef het 

web als ‘wetenschapsversneller’ en 

schetste hoe de volgende fase, web 

3.0 (het semantische web), er een 

‘netwerk van de data’ van maken; 

door computers voor computers en 

daardoor nuttig voor mensen. 

(Marion Wittenberg)

Onderzoekers van de Universiteit 

van Amsterdam (UvA) hebben de 

afgelopen maanden drie prijzen 

in de wacht gesleept met software 

om afbeeldingen en video direct te 

doorzoeken zonder dat er een beroep 

op tekst hoeft te worden gedaan. 

Hierdoor wordt het makkelijker om 

grote databases als YouTube, Flickr 

en Facebook te doorzoeken op eigen-

schappen die niet in de tekst worden 

genoemd.

Het team van de UvA nam deel 

aan drie grote competities waarin 

automatische zoekmachines werden 

getest en vergeleken. Bij de wedstrij-

den wordt gekeken welke zoekme-

thode het beste voorwerpen en con-

cepten kan herkennen in beelden en 

filmpjes. Alle drie de keren werd de 

eerste prijs in de wacht gesleept. De 

Amsterdamse onderzoekers won-

nen ImageCLEF in Griekenland (in 

oktober), PASCAL VOC in Japan (ge-

deelde eerste plaats, in oktober) en 

TrecVID in de VS (in september). Het 

beeld- en videozoeksysteem maakt 

gebruik van geavanceerde beeldher-

kenning, snelle indexering en intel-

ligente classificatietechnieken. Om 

de grote hoeveelheden data aan te 

kunnen, wordt er gebruik gemaakt 

van supercomputers. Informatie: 

th.gevers@uva.nl. (IA)

Sinds in 2007 een minister voor 

Jeugd en Gezin in de regering werd 

opgenomen, is er meer aandacht ont-

staan voor jeugdonderzoek. Er blijkt 

weinig zicht te zijn op de kwaliteit van 

het beschikbare onderzoek en onder-

zoeksdata worden niet of nauwelijks 

gedeeld. Voor DANS was dat reden 

om de wensen van jeugdonderzoe-

kers te verkennen en daarover op 25 

november een discussiemiddag te 

organiseren.

Uit de verkenning kwam naar 

voor dat er een versmalling in het 

jeugdonderzoek gaande is. Veel aan-

dacht gaat naar de effectiviteit van 

interventies om de kennis van pro-

fessionals in de jeugdsector te ont-

wikkelen. Daarnaast wordt er nog 

steeds fundamenteel onderzoek ge-

daan, gericht op de onderliggende 

mechanismen van opgroeien en op-

voeden. Juist voor dit soort onder-

zoek denkt DANS een rol te kun-

nen spelen.

De discussiemiddag ging vooral 

over de voor- en nadelen van het delen 

van data. Onderzoekers blijken bang 

dat anderen over hun data gaan pu-

bliceren. Opdrachtonderzoekers aar-

zelen uit concurrentieoverwegingen. 

Toch waren de deelnemers aan de dis-

cussie het er over eens dat data ge-

deeld zouden moeten worden als aan 

een aantal voorwaarden zou worden 

voldaan. DANS wil met de resultaten 

verder gaan en meer gaan doen aan 

het verwerven van jeugddata. Moge-

lijk kan hieruit een jeugdportaal ont-

staan. De ‘Verkenning Jeugddata’ is 

te bestellen via info@dans.knaw.nl. 

(Marion Wittenberg)

Het Glazen plafond boven de gelijknamige zaal.

DANS-directeur Peter Doorn in geanimeerd gesprek met jeugd- en 
tieneronderzoekster prof. Wilma Vollebergh
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Gelezen
Saskia Woutersen-Windhouwer et al : En-
hanced Publications: Linking Publications 
and Research Data in Digital Repositor-
ies; Amsterdam,  Amsterdam university 
Press, 2009; iSBN 9789089641885 
According to this publication, publishers 
and repositories have the building blocks 
and the tools, but in general do not use 
them to create ‘Enhanced Publications’.  
Publishers and repositories should offer 
the service and tools to add research data, 
extra materials and post-publication data 
to the publications. Researchers should be 
responsible for the content.
Zie ook pagina 4. Meer informatie in twee 
andere publicaties van de Amsterdam Univer-
sity Press uit 2009: ‘The European Repository 
Landscape 2008’ en ‘Emerging Standards for 
Enhanced Publications and Repository Tech-
nology : Survey on Technology’.

O. Boonstra, A. Schuurman (red.): Tijd en 
ruimte. Nieuwe toepassingen van GIS in 
de alfawetenschappen. utrecht, Matrijs, 
2010. iSBN 978-90-5345-388-9
Geografische Informatiesystemen (GIS) 
eisen een steeds grotere rol op in onze sa-

Op 3 maart worden de gemeentera-

den gekozen. De ervaring leert dat 

zo’n zestig procent van het electoraat 

naar de stembus zal gaan. De winst- 

en verliescijfers van de politieke par-

tijen zijn lastiger te voorspellen. De 

diverse opiniebureaus verschillen im-

mers keer op keer in hun voorspellin-

gen. Wel staat vast op welke manier 

we moeten stemmen. Na het verbod 

op het stemmen per stemmachine 

in 2008, gebeurt dat weer met het 

rode potlood. De Organisatie voor 

Veiligheid en Samenwerking in Eu-

ropa, de OVSE, had in haar rapport 

over de Tweede-Kamerverkiezingen 

een aantal verbeterpunten opgeno-

men. Zo adviseerde de organisatie 

om het stemmen met de stemcom-

puter te heroverwegen, mede door-

dat de privacy van de kiezers niet is 

gegarandeerd. Daarnaast verbaasde 

de OVSE zich over het stemmen per 

volmacht. Dit druist in tegen interna-

tionale maatstaven waar democrati-

sche verkiezingen aan moeten vol-

doen, waaronder die dat elke kiezer 

één stem mag uitbrengen. In Neder-

land is dat echter niet zo. Liefst 12 pro-

cent van het electoraat geeft een vol-

machtstem af. 

Deze laatste informatie is afkom-

stig van het Nationaal Kiezersonder-

zoek (NKO) dat rondom de Tweede 

Kamerverkiezingen van 22 november 

2006 onder zo’n 2.500 stemgerech-

tigden is uitgevoerd. Het NKO geeft 

de verdeling over de partijen, en daar-

mee de zetelverdeling, nagenoeg per-

fect weer. Op zich is dat nu ook weer 

niet zo vreemd. Je trekt een steekproef 

uit het electoraat zodanig dat elke per-

soon dezelfde kans heeft om daarin 

terecht te komen. Idealiter heb je dan 

alleen fouten die veroorzaakt worden 

door toevalligheden in de getrokken 

steekproef. Dat zijn de betrouwbaar-

heidsmarges, die echter nogal klein 

zijn bij 2.500 personen. Maar hoe 

kan het dan dat er grote discrepan-

ties zijn met de voorspellingen van de 

opiniebureaus in de peilingen zoals 

‘De Stemming’, ‘Peil.NL’, en ‘De Po-

litieke Barometer’ kort na sluiting van 

de stemlokalen? En bovendien: hoe is 

het te verklaren dat dergelijke bureaus 

steevast ook onderling grote verschil-

len laten zien? De oorzaak ligt zeer 

waarschijnlijk in de steekproef, of be-

ter geformuleerd: het ontbreken van 

een steekproef die een afspiegeling is 

van de doelgroep. De opiniebureaus 

maken immers veelal gebruik van een 

groep personen die zich vrijwillig heb-

ben gemeld om aan de onderzoeken 

mee te doen. Een selectie uit die groep 

wordt via het internet benaderd. Som-

migen doen heel vaak mee, maar velen 

niet. Aan noodzakelijke voorwaarden 

om de kwaliteit van een onderzoek te 

beoordelen – zoals het (kunnen) vast-

stellen van responscijfers of de over- 

en ondervertegenwoordiging van 

bevolkingsgroepen in de steekproef 

– wordt niet voldaan. De kosten voor 

dergelijke onderzoeken die niet vol-

doen aan kwaliteitscriteria zijn wel-

iswaar laag, maar daar betaal je dan 

ook een prijs voor. Dat blijkt telkens 

weer als de bevindingen geijkt kunnen 

worden met officiële cijfers zoals de 

stembusuitslag. Daarentegen is een 

NKO duur: per vraaggesprek zo’n 150 

euro. Dat komt ook doordat in bijna 

alle gevallen de gesprekken bij de per-

sonen thuis plaatsvinden en veel ge-

investeerd wordt om de respons – in 

2006 was dat 72 procent – te maxi-

maliseren. 

Bijna dagelijks wordt niet alleen 

de bevolking via de media geconfron-

teerd met meningen en peilingen, 

maar de onderzoeksresultaten wor-

den ook steeds vaker aan het kabinet 

aangeboden. Dat is vreemd. Het CBS 

heeft immers in het maken van ‘on-

betwiste, samenhangende en actu-

ele statistieken die relevant zijn voor 

de praktijk, beleid en wetenschap’, 

een duidelijke taakstelling. En daar 

hoort ook het peilen van de menin-

gen van de bevolking bij. Sinds 1 ja-

nuari heeft het CBS op dit gebied een 

nieuwe speerpunt onder de naam 

‘Belevingen’. Na een pilot in 2010 

moet daaruit een permanent onder-

zoek voortkomen over de ‘Menin-

gen van de Nederlandse bevolking’. 

Uiteraard met een goed steekproef-

ontwerp, hoge responscijfers, en een 

goede afspiegeling van de bevolking. 

Een dergelijk ontwerp impliceert te-

vens snelle cijfers om de meningen 

weer te geven over actuele kwesties 

die in de samenleving spelen. En dat 

wordt nog een hele uitdaging. 

Hans Schmeets

Centraal Bureau voor de Statistiek, 

Universiteit Maastricht

Zetelverdeling volgens opiniebureaus, 

Nationaal kiezersonderzoek en 

stembus, 22-11-2006. 
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41
37
23
23
4
7
3
6
2
2
1
1

42
38
22
23
5
8
2
6
2
1
1
0

41
31
21
32
6
5
1
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3
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0
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41
33
22
26
8
7
3
6
2
2
0
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41
33
22
25
9
7
3
6
2
2
0
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Bron: Schmeets, J.J.G. (2009,)’Vertrouwen in 
onderzoek naar verkiezingen. Enkele opmerkin-
gen over kiezersonderzoek en het beoordelen 
van verkiezingen.’ Inaugurale rede, uitgesproken 
op 6 maart 2009 (Maastricht University: Maas-
tricht), p. 10. 

menleving. De digitale representatie van 
ruimte is bijvoorbeeld al door ‘TomTom’ 
en ‘GoogleMaps’ dicht bij de doorsnee 
gebruiker gebracht. Het gebruik van ‘geo-
informatie’ maakt een opvallende bloei 
door, maar er is nog maar bij een beperkte 
groep onderzoekers kennis over aanwezig. 

Deze uitgave in samenwerking met DANS 
(Data Archiving and Networked Services) 
laat zien dat GIS op meerdere onderzoeks-
velden toepasbaar is. Zo wordt GIS nu ook 
binnen onderzoeksgebieden als geschie-
denis, archeologie, kunstgeschiedenis en 
de taal- en letterkunde toegepast, wat in-
teressante nieuwe vraagstukken en resul-
taten kan opleveren.

Henk Scholten, Rob Velde, Niels Ma-
nen, (eds.): Geospatial technology and 
the Role of location in Science; Springer, 
Geojournal library, Vol. 96, 2009; iSBN: 
978-90-481-2619-4 
Globalisation has not led to the ‘death of 
geography’. Intensified relations between 
communities in different parts of the world 
have only highlighted the need for under-
standing and managing phenomena on a 
variety of geographic scales. From global 
warming to credit crunch, and from epi-
demics to terrorism, causes and solutions 
are sought on local, regional, national as 
well as inter-continental levels. With the 
advent of Geospatial Technology, schol-
ars, policymakers and entrepreneurs have 

valuable tools in hand to proceed.
This book offers the first systematic ac-
count of the science behind this mental 
and technological revolution. Tracing the 
adoption and dissemination of Geospa-
tial Technology in a range of disciplines, it 
examines the impact this technology has 
had, and is likely to have, on the explana-
tion of spatial behaviour, phenomena and 
processes. At the same time, stressing in-
novative usage, it explores scientific con-
tributions to technology advancement. 

tom kuipers, Jeffrey van der Hoeven: Sur-
vey – Insight into digital preservation of 
research output in Europe; Permanent Ac-
cess to the Records of Science, december 
2009
This report describes the results of the 
surveys conducted by PARSE.Insight (Per-
manent Access to the Records of Science). 

Het gebruik van ruimtelijke informatie maakt een opvallende bloei door. Kaarten in kran-
ten en op televisie tonen regionale verschillen; ‘Tom-Tom’ en ‘GoogleMaps’ leiden ons 
in de auto of op het internet door een geografisch landschap, door steden en dorpen, 
langs wegen en paden, naar locaties van allerlei soort. Tijd en ruimte wil laten zien dat 
Geografische Informatiesystemen (GIS) ook in wetenschapsgebieden als geschiedenis, 
archeologie, kunstgeschiedenis en taal- en letterkunde, goed zijn te gebruiken. De toepas-
sing van GIS kan ook in deze onderzoeksgebieden, de zogenaamde alfawetenschappen, 
interessante nieuwe vraagstukken en resultaten opleveren.  

Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen gaat in op het 
vormen en beantwoorden van deze vraagstukken. Met GIS kunnen ruimtelijke verschillen 
en ontwikkelingen worden gevisualiseerd en geanalyseerd. Dit levert nieuwe inzichten op 
die in sprekende kaarten worden gepresenteerd. Het innovatieve karakter van GIS, 
en de nieuwe toepassing ervan binnen de alfawetenschappen staan centraal in dit boek. 
Tijd en ruimte is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor nieuwe ruimtelijke 
toepassingen in het alfawetenschappelijk onderzoek, maar het is zeker ook geschikt 
om studenten en wetenschappers in te leiden in dit nieuwe gebied en hen te verleiden 
het zelf te gaan toepassen.

Redact ie  Onno Boonstra |  Anton Schuurman
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Nieuwe toepassingen van GIS 
in de alfawetenschappen
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Major surveys were held within three stake-
holder domains: research, publishing and 
data management. In total, almost 2,000 
people responded and thus provided  in-
teresting insights in the current state of 
affairs in digital preservation of research 
data, the outlook of data preservation, 
data sharing, roles and responsibilities 
of stakeholders in research and funding 
of research. The PARSE.Insight project is 
concerned with the preservation of digital 
information in research, from primary data 
through analysis to the final publications 
resulting from this research. Ultimately, 
the project will develop a roadmap for 
an e-Science infrastructure, intended to 
guide the European Commission’s strat-
egy about research infra-structures. 
www.parse-insight.eu/

ingezonden

Naar een betrouwbaar permanent meningenonderzoek
Column 
Martijn de Groot

Voorhoedegevecht
Soms heb je wel eens meningen of doelen 
die zo onaantastbaar, verheven of gewoon 
goed zijn dat niemand zich er tegen durft 
te verzetten. Verkeersveiligheid is een voor-
beeld. Minder doden in het verkeer, daar 
moet je vóór zijn. Of dierenleed. Daar ben 
je tegen. 

Open Access lijkt wel wat op zo’n doel. 
Kan het mooier? Dat iedereen, rijk of arm, 
oost of west, zonder belemmeringen kan 
profiteren van kennis uit wetenschappelijk 
onderzoek? Dat willen we echt allemáál, en dat blijkt ook wel uit de 
sinds 2003 almaar groeiende lijst met namen onder de Verklaring 
van Berlijn. Vrijwel geen Nederlandse universiteit of academische 
club ontbreekt daarop en zo hoort het ook. ‘Sinds de uitvinding 
van de openbare bibliotheek in de negentiende eeuw zijn we eraan 
gewend dat iedereen recht heeft op informatie; niet alleen de mensen 
die het kunnen betalen,’ motiveerde Sijbolt Noorda, baas van de 
universiteitenvereniging VSNU, in een SURF-filmpje op YouTube. 
En de Utrechtse decaan Wiljan van den Akker in datzelfde filmpje: 
‘Ieder argument tegen Open Access is een (…) instrument in een 
volstrekt achterhoedegevecht’. 

Zelfs de uitgevers, waarvan de woekerwinsten nogal eens werden 
aangevoerd als bewijs dat er toch echt een vijand te verslaan was, mon-
steren aan bij het leger van de goede zaak. Zie Rafael Sidi van Elsevier 
vorig najaar in de Open Access Week (www.opendataspeakerscorner.
nl) en Eelco Ferwerda van Amsterdam University Press, die vorige 
maand de Open Access Award in ontvangst mocht nemen. 

Die strijd voor Open Access lijkt dus een strijd zonder vijand, zolang 
het tenminste gaat over toegang tot publicaties en niet tot de data 
waarop ze zijn gebaseerd. Nu is het aan één kant wel een veilig gevoel 
om aan zo’n strijd deel te nemen, vooral in het zicht van de victorie. 
Bij open publicaties ligt de winst immers voor het oprapen want daar 
gaat het om het overwinnen van papieren en financiële ongemakken. 
Maar aan de andere kant vraag ik me af of het niet beter zou zijn om 
de aandacht te verleggen naar een front waar nog veel te bevechten èn 
veel te winnen valt. 

Ik weet wel zo’n front. Denk maar eens aan de data. Aan die enorme 
hoeveelheden data die al wèl zijn geoogst en tot publicaties hebben ge-
leid, maar nog niet door andere onderzoekers kunnen worden gebruikt. 
Daar is niet de vraag aan de orde van meer of minder betalen, maar van 
wel of niet ermee aan het werk kunnen. Als die data vrij beschikbaar 
komen is de winst groter, de vooruitgang sneller en de maatschappelijke 
impact dieper dan wanneer datzelfde zou worden bereikt voor on-
derzoekpublicaties. Oude antwoorden kunnen worden aangescherpt, 
nieuwe vragen kunnen worden gesteld, nieuwe antwoorden gevonden 
en blootgesteld aan de toets van de wetenschappelijke kritiek. Want 
dat is nòg een oud principe waar we dan eindelijk werk van kunnen 
maken: de mogelijkheid van kritiek door herhalingsonderzoek die tot 
nu toe vooral theoretisch bleef.

Hier lonkt een voorhoedegevecht. Steek de trompetten!

Martijn de Groot is hoofdredacteur van e-data&research
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