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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 CentERdata en DANS.

CentERdata
• Kiezen tussen twee beschrijvingen

In maart 2012 hebben Maarten Berg en Paul
de Beer de studie ‘Solidarity’ afgenomen in
het LISS panel. Respondenten werden gevraagd om telkens te kiezen tussen twee beschrijvingen van mensen. Op deze manier
werd informele (private) en formele (publieke) solidariteit onderzocht door middel
van een vignetten-onderzoek. Het doel was
om te kijken welke motieven, voorwaarden
en omstandigheden de verschillende typen
solidariteit aanwakkeren of juist ondermijnen. De data zijn beschikbaar via LISS Data
Archive.

• Aarts, K., Elections House of Representatives 2010, maart 2010
• Houwen, K. van der., CBS, Role of the
Government, mei 2012
• Lugtig, P.J., Glasner, T.J., The use of dependent interviewing and event history calendars in recording monthly data in an annual
panel study, januari 2012
• Charness, G., Offerman, T., Villeval, M.C.,
Testing Mechanisms for Identifying True Risk
Preferences, februari 2012
• Veer, E. van de., Mindfulness, augustus 2012
Studies Immigrant panel
• Houwen, K. van der., CBS, Role of the
Government, april 2012
• CentERdata, Ecological Footprint, juli 2010
• Celenk, O., Vijver, F. van de., Relationship
Diary, mei 2012
• Chasiotis, A., Bender, M., Vijver, F. van de.,
Relationship Context Scale, juli 2012
• Chasiotis, A., Bender, M., Vijver, F. van de.,
Mini-K Short Form, juli 2012
Deze en andere bestanden
zijn beschikbaar via www.lissdata.nl/dataarchive. Scan de
QR-code en bezoek de site.

DANS
• WoonOnderzoek Nederland 2012

Onderzoek naar informele en formele
solidariteit foto Yuralaits Albert
Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Trautmann, S., Kuilen, G. van de., Zeckhauser, R.J., Betrayal, Beliefs, and the
Demographics of Social Capital, maart 2011

AGEN D A
26 - 29 juni • München
LIBER 2013

De associatie van Europese onderzoeksbibliotheken LIBER organiseert haar jaarlijkse
conferentie met als thema: Research Information Infrastructures and the Future Role of
Libraries. De presentaties gaan over open
data, digitalisering en digitale duurzaamheid.
liber2013.de
1 - 2 juli • Londen
Internationale OA-conferentie
OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) organiseert een conferentie
voor Europese onderzoeksfinanciers, uitgevers, bibliothecarissen en onderzoekers.
Thema’s zijn onder meer: Open Access
businessmodellen, de kwaliteit en toekomst
van peer review en ontwikkelingen op het
gebied van creative commons licenties.
project.oapen.org/
8 - 12 juli • Charlottetown (Canada)
Open Repositories 2013
Deze conferentie richt zich op de ontwikkeling, implementatie en management van
digitale bewaarplaatsen en is bedoeld voor
onderzoekers, bibliothecarissen en uitgevers.
Tijdens de conferentie staat de informatielevenscyclus centraal.
or2013.net/

In het WoON komt informatie over huishoudenssituatie, huidige en gewenste
woonsituatie, woonlasten en inkomens samen. Het is een onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte vanuit het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Bureau voor de
Statistiek en dient ter ondersteuning van het
regeringsbeleid op het gebied van wonen.
Voor het onderzoek werden bijna 70.000

16 - 19 juli • Nebraska (USA)
Digital Humanities 2013
Het thema van deze jaarlijkse conferentie van
de ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations) is Freedom to explore. Tijdens
de conferentie zal er veel aandacht zijn voor
interdisciplinair onderzoek.
dh2013.unl.edu/
4 - 9 augustus • Sofia (Bulgarije)
ACL 2013

De jaarlijkse conferentie van de Association
for Computational Linguistics richt zich op
onderzoek op het gebied van computationele
verwerking van natuurlijk taal. De conferentie
bevat een aantal workshops, waaronder de
workshop ‘Language Technology for Cultural
Heritage, Social Sciences, and Humanities’.
acl2013.org/site/
17 - 23 augustus • Singapore
IFLA World Library and Information Congres
Het IFLA WLIC is het belangrijkste congres
binnen de internationale bibliotheek- en informatiecentra-sector. Het thema is Future
Libraries: Infinite Possibilities.
conference.ifla.org/ifla79
2 - 5 september • Lissabon
iPRES 2013
De iPRES (International Conference on Pre-

servation of Digital Objects) vindt gelijktijdig
plaats met de Dublin Core conferentie (zie
hierna). iPRES richt zich op digital preserva-

Ieder zijn eigen woonbehoeften, Den
Haag in aanbouw foto Jan Kranendonk
huishoudens geënquêteerd, waarna deze
gegevens zijn verrijkt met gegevens van
onder andere de Gemeentelijke Basis Administratie en de Belastingdienst. De data
kunnen worden gebruikt voor onderzoek en
statistiek ten behoeve van het agenderen en
vormgeven van beleid, het volgen van de
beleidsuitvoering en het verantwoorden van
beleid, op de thema’s bouwen en wonen.
De dataset is kosteloos te downloaden in
EASY.
urn:nbn:nl:ui:13-60fd-6i

Ook sinds kort beschikbaar:
Archeologie
• Archol en ADC. Mesolithisch gebruik van
een duin ten zuiden van Swifterbant (83005000 v.Chr.). Een archeologische opgraving
in het tracé van de N23/N307, Provincie
Flevoland
• ROB. De Horden near Wijk bij Duurstede:
plant remains from a native settlement at the
Roman frontier: a numerical approach

• ADC. Het domein van de boer en de
ambachtsman. Een opgraving op het terrein
van de voormalige fruitveiling te Wijk bij
Duurstede: een deel van Dorestad en de
villa Wijk archeologisch onderzocht
• RCE. Onderzoek naar de context van een
laat-Romeinse muntschat in Sint Anthonis
(Noord-Brabant)
• Gemeente Dordrecht. In de voetsporen van
de gebroeders De Witt. Archeologisch
onderzoek aan de Nieuwstraat 60-62
Sociale Wetenschappen
• Centraal Bureau voor de Statistiek.
Gezondheidsenquête 2010 en 2011
(beveiligd microbestand)
• Sociaal en Cultureel Planbureau. Arbeidsaanbodpanel 2010
• Ministerie van Sociale Zaken (Bureau
ASTRI): Onderzoek Evaluatie WIA
• Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam. COOLspeciaal cohortonderzoek
in speciaal (basis)onderwijs
• SEO Economisch Onderzoek. Technici,
mobiel en toch honkvast
Historische wetenschappen
• Universiteit van Amsterdam; DANS. Verrijkt
koninkrijk, het koninkrijk der Nederlanden in
de Tweede Wereldoorlog in XML en gesemantiseerd
Taalwetenschappen
• Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse
Taal. Hidde Dirks Kat: Dagboek eener reize
ter walvisch- en robbenvangst (1818)
Geodata
• Kadaster. Kadastrale Kaart update februari
2013

• Kadaster. Top10NL update update februari
2013

Deze en andere bestanden
zijn beschikbaar via
easy.dans.knaw.nl. Scan de
QR-code en bezoek de site.

tion en biedt een podium voor uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek, tutorials en panels.
ipres2013.ist.utl.pt/
2 - 6 september • Lissabon
DC-2013

De International Conference on Dublin Core
and Metadata Applications (DC-2013) heeft
als thema Linking to the Future.
dcevents.dublincore.org/IntConf/dc-2013/
18 - 21 september • Veliko Tarnovo (Bulgarije)
DiPP2013

Deze conferentie richt zich op het presenteren van innovatieve uitkomsten, onderzoeksprojecten en toepassingen op het gebied van
digitaliseren, documenteren en archiveren
van culturele en wetenschappelijke bronnen.
dipp2013.math.bas.bg/
22 - 26 september • Malta
TPDL 2013

Het thema van de conferentie TPDL (Theory
and Practice of Digital Libraries) is Sharing
meaningful information. De conferentie richt
zich op onderzoekers, ontwikkelaars en content providers.
tpdl2013.info

U.S. immigration service credits Europeana.eu

Op zoek naar een
nieuw leven
Heidi Berkhout

Wat dreef dertig miljoen emigranten tussen
1820 en 1920 van Europa naar Amerika? Bijna
een eeuw na de grootste piek in de emigratie
lanceren de Digital Public Library of America
(DPLA) en Europeana de online tentoonstelling
Leaving Europe: A new life in America. De
tentoonstelling staat op Europeana.eu, een
portal met (delen van) de collectie van musea,
bibliotheken, archieven en galeries uit Europa.
Leaving Europe: A new life in America is het
startpunt van een duurzame samenwerking tussen de Digital Public Library of America and
Europeana. De bibliotheken delen de missie
om cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken.
www.europeana.eu

