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S I N D S KO RT B E S C HI KBAA R
Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij
Centraal Bureau voor de Statistiek, CentERdata, Huygens ING en Data Archiving and Networked Services.

CBS

Huygens ING

• Uitbreiding historische CBS-collectie

• Nederlands slavernijverleden overzee

De website met historische CBS-publicaties, die eind 2012 werd gelanceerd, groeit
gestaag. Onlangs zijn de eerste zogenaamde
historische voorlopers geplaatst. Dit zijn
publicaties uitgegeven door juridische
voorgangers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek en daarmee de oudste statistieken van het Koninkrijk der Nederlanden.
Het gaat om de volgende uitgaven:
• Aperçu sur la Hollande (1813)
• Bijdragen van het Statistisch Instituut
(1885-1892)
• Jaarboekje Lobatto (1826-1848)
• Nationale Statistiek (1827)
• Opgave der bevolking van het Koningrijk
der Nederlanden - Eerste verzameling van
staten (1815-1824)
• Tweede verzameling van staten (1829)
• Derde verzameling van staten (1843)
• Staatkundig & Staathuishoudkundig Jaarboekje (1849-1884)
• Statistische bescheiden voor het Koningrijk der Nederlanden: Loting voor de Nationale Militie (1836-1867)
• Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk
der Nederlanden (1851-1868)
cbs.nl/historisch

In het LISS-panel is o.a. gewicht en vetpercentage gemeten credits CentERdata

CentERdata
• Gewicht en levensstijl. Peter Kooreman,
januari 2011 t/m februari 2012

Van januari 2011 tot en met februari 2012 is
het onderzoek ‘Weighing Project’ afgenomen in het LISS-panel om ontwikkelingen
in gewicht en levensstijl te meten. De data
bevatten de antwoorden van de respondenten op vragen over hun leefwijze, zoals de
frequentie van sporten en bezoek aan gezondheidsdiensten. Daarnaast zijn de gemeten gegevens (zoals gewicht, spiermassa en
vetpercentage) van de panelleden opgeslagen. In de studie konden de panelleden zich
wegen op een digitale weegschaal die de
gemeten gegevens automatisch via internet
doorstuurde naar het onderzoeksinstituut.

In 2013 is het 150 jaar geleden dat Nederland in zijn West-Indische koloniën de slavernij afschafte. Met het project The Dutch
in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870 levert het Huygens ING een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het slavernijverleden van Nederland overzee. Op de
projectsite kan gezocht worden in twee
bronnencollecties. De voornamelijk Engelstalige archiefgids bevat relevante bronnen
met referenties naar archiefcollecties in binnen- en buitenland. Daarnaast is er een Engelstalige samenvatting van de voor de slavernij en de multiculturele verhoudingen
belangrijke wet- en regelgeving, die zich alleen richt op de Antillen en Suriname. Het
Huygens ING verwacht in het voorjaar van
2014 bovendien op de site een integrale digitale editie van de plakkaatboeken van
Berbice, Essequebo en Demerary beschikbaar te stellen.
dutch-caribbean.huygens.knaw.nl/

lissdata.nl/dataarchive

Bebouwing en bevolking van de Nederlandse
provincies in 1850 credits CBS

Ook sinds kort beschikbaar:
• Personen die staan ingeschreven bij het
Centrum voor Werk en Inkomen (2012)
• Diploma’s in het Hoger Onderwijs (2000
t/m 2010)
• Demografische achtergronden van personen
in de GBA (2012)
• Personen die (ooit) een geregistreerde verbintenis met elkaar zijn aangegaan (2012)
• Gezondheidsenquête (2011)
• Internationale Handel in goederen (2009
t/m 2011)
• Financiën van niet-financiële ondernemingen
(2011)
• Deelnemers in het voortgezet, middelbaar
en hoger onderwijs (2000 t/m 2011)
• Inschrijvingen in het voortgezet, middelbaar
en hoger onderwijs (2000 t/m 2011)
• Productiestatistiek Praktijken van zorgverleners (2005 t/m 2010)
• Recent arbeidsverleden van personen in
Nederland (2009 en 2010)
• Woononderzoek Nederland (2012)
• Personen met een ww-uitkering (2012)
Deze en andere bestanden zijn
beschikbaar via www.cbs.nl/
microdata. Scan de QR-code
en bezoek de site.

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS-panel
• Coffé, H., oktober 2012, It’s All about the
Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting
• Mulder, C. H.; Musterd, S.; Bertolini, L., april
2011, Mobility in social networks – Wave 3
• Aarts, C.W.A.M., oktober 2011, Immigrants
in the Netherlands
• Hoff, S., juni 2012, Social Exclusion – SCP
• Werfhorst, H. van de; Burgoon, B.; Steijn,
S., februari 2013, Perceptions of the determinants of economic success and demand for
redistribution of income
• Vermeulen, F.; Soest, A. van, december
2012, Tilburg Consumer Outlook Monitor 2012 december
• Ridder, J. den., februari/maart 2012, Privatization and corporatization
• Weel, B. ter; CPB Netherlands, mei 2012,
Value and effectiveness of work tasks
• Houwen, K. van der., januari 2013, Safety
Monitor
• Charness, G.; Offerman, T.; Villeval, M. C.,
november/december 2012, Testing Mechanisms for Identifying True Risk Preferences –
additional questions
• Fernee, H.; Veldheer, V., april 2012, Personal Responsibility
Studies Immigrant panel
• Aydinli, A.; Vijver, F. van de., januari 2013,
Helping Behavior
• Ham, C. van; Aarts, C.W.A.M.,september
2012, Dutch Parliamentary Election Studies
2012

• Hoff, S., juni 2012, Social Exclusion – SCP
Deze en andere bestanden
zijn beschikbaar via www.lissdata.nl/dataarchive. Scan de
QR-code en bezoek de site.

Credits Koninklijk Instituut voor de Tropen
Ook sinds kort beschikbaar:
• Boekhouder-Generaal Batavia, ontsluiting
van de bronnen van het goederenverkeer van
de VOC in de achttiende eeuw.
Deze en andere bestanden
zijn beschikbaar via www.historici.nl. Scan de QR-code en
bezoek de site.

DANS
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)/
Rijkswaterstaat (RWS) (2013-04-01), Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2012 OVIN 2012

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de
Nederlanders. Aan de respondenten werd
gevraagd om voor één bepaalde dag van het
jaar bij te houden waar ze die dag naartoe
gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen.
Daarnaast werd gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken.
Op grond van dit onderzoek kan informatie
worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders in Nederland. OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat
van 2004 t/m 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Ook sinds kort beschikbaar:
Geesteswetenschappen
• Kemman, MSc MJ (Erasmus University Rotterdam); Kleppe, dr M (Erasmus University
Rotterdam); Scagliola, dr S (Erasmus University Rotterdam) (August 2012, 2012-08), Just
Google It – Digital Research Practices of Humanities Scholars
• HuygensING-CKCC (2011-09-09), Project
Circulation of Knowledge and learned practices in the 17th-century Dutch Republic. A
web-based Humanities Collaboratory on Correspondences (Geleerdenbrieven)
Archeologie
• Theuws, Prof. dr. F.C.W.J. (University of Leiden Faculty of Archaeology); Haperen, MA M.
van (University of Leiden Faculty of Archaeology) (2013-05-14), The Merovingian cemetery of Bergeijk-Fazantlaan
• Baardewijk, D.J. van (Gemeente Den Haag,
Dienst Stadsbeheer, Afdeling Archeologie)
(2011), Bezuidenhoutseweg 98 gemeente
Den Haag
• Claeys, J. (ADC ArcheoProjecten) (201211), Hilvarenbeek Plan Gelderakkers Proefsleuvenonderzoek
• Kort, J.W. de (Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed); Groot, T. de (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed); Aarts, J. (Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed); Os, B. van (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) (2012),
Onderzoek naar de context van een laat-Romeinse muntschat in Sint Anthonis (NoordBrabant)
Sociale Wetenschappen
• Kamperman, Dr A.M. (Erasmus MC) (20135-22, 2012-12-31), Victimization in Psychiatric
Patients
• Ganzeboom, Prof.Dr. H.B.G. (VU University
Amsterdam) (2012-12-31), International Social
Survey Programme – ISSP-NL 2010-2011 Environment III and Health
• Bezema, drs J. (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Ministry
of the Interior and Kingdom Relations) (201304-19), Bewoners Nieuwe Woningen 2013.
• Kastelein, J.P. (Nyenrode Business Universiteit) (2013-02-28), The influence of the physical workplace on knowledge sharing.
Taal en literatuur
• Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse
Taal (©), SVNT; Sijs, Prof Dr N van der
(2013), Drie Uoyagien Gedaen na Groenlandt, Om te ondersoecken of men door de
Naeuwte Hudsons soude konnen Seylen; om
alsoo een Doorvaert na Oost-Indien te vinden
(166X)
• Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse
Taal (©), SVNT; Sijs, Prof dr N van der
(2013), Klaas Hoekstra: Dagverhaal van het
verongelukken van het Galjootschip Harlingen, in Straat-Davids (1828).
Deze en andere bestanden
zijn beschikbaar via
easy.dans.knaw.nl. Scan de
QR-code en bezoek de site.

Foto Udo Ockema

