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S I N D S K ORT B ES C HI K BAAR
Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek,
CentERdata, Data Archiving and Networked Services en Huygens ING.

CBS
• Historische CBS-collectie online

Goed nieuws voor onderzoekers die de
collectie historische-statistische publicaties
van het CBS gebruiken voor hun onderzoek.
In plaats van een bezoek aan het CBS zijn
op termijn deze publicaties online te raadplegen. De collectie omvat zo’n 5 miljoen
handgeschreven en gedrukte pagina’s met
tabellen en artikelen uit de negentiende
en twintigste eeuw. Nadat eerder onder de
noemer ‘grote historische CBS-tellingen’
de volks-, beroeps-, woning- en bedrijfstellingen online beschikbaar zijn gekomen,
worden de publicaties in een meerjarenproject gedigitaliseerd en seriematig online
beschikbaar gesteld.
www.cbs.nl/historisch

met moeilijkheden. In deze studie zijn ook
vragen gesteld over zelfwerkzaamheid,
doeloriёntatie, zelfcontrole, toekomstig
tijdsperspectief, preventieve coping,
motivatie en intentie met betrekking tot
gezond leven. De data uit het onderzoek
zijn beschikbaar via LISS Data Archive.

Ook sinds kort beschikbaar:
• Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 2007 2012 (juni)
• Werkgevers Enquête Arbeid, 2008, 2010,
2012

• Huurenquête, 2012
• Buitenlandse zeggenschap over bedrijven in
Nederland, 2010
• Nederlandse zeggenschap over buitenlandse bedrijven buiten de EU27-zone, 2010
• Survey Integratie Nieuwe Groepen, 2009
• Waarde onroerende zaken, 2012
Deze bestanden zijn beschikbaar via www.cbs.nl/
microdata. Bezoek deze site of
scan de QR code.

CentERdata
• Doelen stellen. Maas, J.; Ridder, D. de;
Vet, E. de, Proactive Coping and Health
Behaviour – februari/maart 2012

In februari en maart 2012 hebben Josje
Maas, Denise de Ridder en Emely de Vet
de studie ‘Proactive Coping and Health
Behaviour’ afgenomen in het LISS panel.
Het doel van de studie is om de validiteit en
betrouwbaarheid van de Utrecht Proactive
Coping Competence-schaal te bepalen. Dit
is een schaal van 21 items die meet of individuen in staat zijn om realistische doelen
te stellen, om mogelijkheden te ontdekken
om te handelen naar doelen en om te gaan

• Gids voor de archieven van de
ministeries en de Hoge Colleges van
Staat 1813-1940

Ook sinds kort beschikbaar:
LISS panel, nieuwe studies en data
• Maat, J. van de, The ‘Don’t Know’ Option
and the Outcomes of Opinion Polls, februari
2012

• Coffé , H.; Michels, A., Public Attitudes
Towards Representative, Direct and Stealth
Democracy, december 2011
• Tooren, M. van den; Rutte, C. G., Type D
personality and job resources - Wave 1,
januari 2012
• Horeni, O., Individual-level mental representations of complex decision problems - Wave
1, april 2010, en Wave 2, september 2010
• Gallego, A., Income Inequality, maart 2012
• Mulder, C. H.; Musterd, S.; Bertolini, L.,
Mobility in social networks - Wave 1, april 2009
LISS panel, nieuwe data
• Wilsem, J. van; Donker, A.; Leun, J. van der,
Conventional and Computer Crime Victimization - Wave 2, februari 2010, en Wave 3,
februari 2012
• Pieters, R.; Leenheer, J., Tilburg Consumer
Outlook Monitor – september en december
2011, maart 2012
• CentERdata, Personality - Wave 5, mei/juni
2012

CBS gaat online: overzicht productie van
rijwielen tussen 1921 en 1930 credits CBS

Huygens ING

• CentERdata, Economic Situation: Housing Wave 5, juni/juli 2012
• CentERdata, Family and Household - Wave 4,
maart/april 2011; Wave 5, maart/april 2012
Immigrant panel, nieuwe studies en data
• Stupar, S.; Vijver, F. van de; Emotional
Expressiveness - Part 1, januari 2012, en
Part 2, februari 2012
• CentERdata, Family and Household - Wave 1,
maart 2011
• Valchev, V.H.; Vijver, F. van de, SocialRelational Cluster, maart 2012
• Bender, M.; Chasiotis, A.; Vijver, F. van de,
The function of autobiographical memory,
oktober 2011
Deze bestanden zijn beschikbaar via www.lissdata.nl/
dataarchive. Bezoek deze site
of scan de QR code.

DANS
• Cohen, Dr. K.M. (Utrecht University);
Stouthamer, Dr. E. (Utrecht University)
(2012), Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta

Deze dataset en beknopte toelichting bevat
de reconstructie van de ontwikkeling van
het netwerk van stroomgordels in de
Rijn-Maas delta in het Holoceen. Op de
Universiteit Utrecht wordt sinds 1999 een
GIS bijgehouden waarin de reconstructie
van het riviernetwerk door de tijd wordt
bijgehouden (K.M. Cohen, UU; Berendsen
& Stouthamer, 2001; Berendsen, Cohen &
Stouthamer, 2001; 2007). De hier gedeponeerde versie is geproduceerd in 2011-2012.
Het betreft een volledige herziening en
aanzienlijke uitbreiding van het eerder
gekarteerde gebied. Een valorisatie subsidie
van NWO-ALW, aangevuld met financiering

Rijn-Maas delta beeld UU

vanuit UU, TNO Geologische Dienst van
Nederland en Deltares, hebben het herzieningsproject mogelijk gemaakt. De kaart
volgt eerdere publieke versies (uit 2001) en
interne versies van de UU (2003-2007) op.
De dataset is kosteloos te downloaden in
EASY.
urn:nbn:nl:ui:13-nqjn-zl

Ook sinds kort beschikbaar:
Archeologie
• Moesker, drs T.P., Hissel, M.E., Diachron
UvA bv, 2012, Archeologisch onderzoek op
bedrijventerrein Heeswijk-Dinther Retsel,
gemeente Bernheze. AAC Projectenbureau Diachron publicatie 54
• Blom, E., Feijst, L.M.B. van der, Veldman,
H.A.P., ADC ArcheoProjecten, 2012-01,
Beuningen Ewijk Plangebied keizershoeve I
Opgraving en Begeleiding
• Diachron UvA bv; AAC Projectenbureau,
september en oktober 2012, Wonen op de
flank. Best, Dijkstraten
Archeologie gerelateerd
• Boon, Drs. P.J., Vries-Melein, Msc. M.M. de
(2009), Mesopotamian cylinder seals:
description and photographs of five seals
from the NINO collection
Sociale Wetenschappen
• R. Eisinga, G. Kraaykamp, P. Scheepers,
Radboud Universiteit: Religion in Dutch
Society 2011-2012, DANS Data Guide
• J. M. Wicherts, Universiteit Tilburg: Cohort
Differences in Big Five Personality Factors
over a period of 25 years
• D.H. Zijsling, GION: Cohortonderzoek
Onderwijsloopbanen van 5-18 jaar – COOL,
Basisonderwijs, VO en VWO 2010/2011
• Centraal Bureau voor de Statistiek:
Enquête Beroepsbevolking 2010 (beveiligd
microbestand)
Historische Wetenschappen
• S. Leydesdorff en M. Huffener, Universiteit
van Amsterdam en Stichting Sobibor:
Interviews ‘Late gevolgen van Sobibor’
• M. Marx, Universiteit van Amsterdam,
PoliticalMashup 1814-2012
Taal- en literatuurwetenschappen
• N. van der Sijs, Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal: Adriaen Koerbagh,
Nieuw Woordenboek der Regten 1664 en
Bloemhof 1668
Geodata
• Kadaster: TOP25 Raster, digitaal topografische bestand, september 2012
Via easy.dans.knaw.nl/ zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR code.

In 2004 verscheen in de reeks ING-onderzoekgidsen de ‘Gids voor de archieven van
de ministeries en de Hoge Colleges van
Staat 1813-1940’, geredigeerd door F.J.M.
Otten, oud-rijksarchivaris bij de Rijksarchiefdienst. Deze is nu online raadpleegbaar op Historici.nl. Over elke instelling is
dezelfde standaardinformatie opgenomen,
namelijk over de geschiedenis van de
organisatie, de ontwikkeling van het takenpakket, de wijze van de archiefvorming en
de eigentijdse door de administratie zelf
gevormde toegangen, de gedrukte bronnen
en de belangrijkste institutionele literatuur.
In de recente jaren zijn door het Nationaal
Archief circa 6.600 archiefinventarissen op
de website geplaatst. Vanuit de uitgebreide
inhoudsopgave is het mogelijk op de
openingspagina van de gedigitaliseerde
toegang in het Nationaal Archief terecht
te komen.
www.historici.nl/retroboeken/
archiefgids_overheid

Gids voor de archieven van de ministeries
en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
credits Huygens ING
Ook sinds kort beschikbaar:
• Gewestelijke Financiën ten tijde van de
Republiek der Nederlanden (7 delen). De
uitgave in boekvorm bevat een selectie en
bewerking van de gegevens in de vorm van
samenvoegingen van bedragen en herschikkingen van de posten in de bron. Het boek
bevat tevens de inleiding en de toelichtingen
op het materiaal. De database-uitgave staat
reeds langer op de website
• Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
(3 delen). Naar analogie van het project
‘Dagvaarten Holland’ beoogt zijn Zeeuwse
tegenhanger de reconstructie van de vergaderingen van de Staten van Zeeland en de
daaraan voorafgaande bijeenkomsten van de
landsheer met de Zeeuwse steden en van de
Zeeuwse steden onderling. De editie bestrijkt
de periode 1318-1572
• Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot
1301 (5 delen) Utrechtse oorkonden bewerkt
door S. Muller Fz., A.C. Bouman, K. Heeringa en F. Ketner, uitgegeven in de periode
1920-1959

Deze publicaties zijn beschikbaar via www.historici.nl.
Bezoek deze site of scan de
QR code.

