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S I N D S K ORT BE S C H IK BA A R

A GEN D A

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij
CentERdata, Data Archiving and Networked Services en Huygens ING.

Landen waar de WVS ooit is afgenomen
credit WVS

attitudes towards immigration: A vignette
experiment on visa applications
• Adams, B.G.; Vijver, F. van de, oktober
2013, The Association between Relational
Orientation, Sources of identification, Identity,
Personality, Culture and Psychological WellBeing in the Netherlands
• CentERdata, mei 2014, Personality - Wave 2
• CentERdata, juni 2012, Work and
Schooling – Wave 1
Deze bestanden zijn kosteloos
beschikbaar via www.lissdata.nl/
dataarchive. Bezoek deze site
of scan de QR-code

CentERdata
In december 2012 is de Nederlandse versie
van de World Values Survey (WVS) afgenomen in het LISS panel, in opdracht van Bi
Puranen, secretaris-generaal van de World
Values Survey Associatie. Het hoofdonderzoek van de WVS vindt wereldwijd
plaats in een groot aantal landen. Deze longitudinale studie maakt het mogelijk om de
waarden en normen tussen landen te vergelijken en om de verandering daarvan te meten. De uitgebreide dataset bevat onderwerpen zoals sociaal leven, maatschappelijke waarden en vertrouwen, religie, mediagebruik, politiek, opvoeding, gezinsleven
en werk. De data van de Nederlandse versie
zijn beschikbaar via het LISS panel.
• World Values Survey

–––––––––––––––––––––––––––

• Sijs, Prof. Dr. N. Van der (Meertens
Institute) (2014-05-01), Collectie kaarten
behorende bij de Kaartenbank.

urn:nbn:nl:ui:13-an8o-3t

Archeologie
• Bakker, A.M. (Archeodienst BV) (2014-0401), Plangebied Vindicat, Grote Markt te
Groningen.

urn:nbn:nl:ui:13-87jq-el

• Kremer, drs. H. (Synthegra BV); Leuvering,
drs. J.H.F. (Synthegra BV) (2014-07-08),
Natuurontwikkeling IJzerhorst te Vierakker;
Bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek, karterend booronderzoek.

urn:nbn:nl:ui:13-ozqz-ww

Ruimtelijke Wetenschappen
• Kadaster (2013-11-30), TOP25Raster,
digitaal topografisch bestand - versie
november 2013. urn:nbn:nl:ui:13-o0n5-f2
• NIROV (2008), Verwijzing naar de data van:
Nieuwe Kaart van Nederland.

urn:nbn:nl:ui:13-ucm-7lj

Via easy.dans.knaw.nl zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR code.

–––––––––––––––––––––––––––
Huygens ING
• Naoorlogs emigratiebeleid in Nederland

worldvaluessurvey.org

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Jonge, J. de, juni 2013, Consumer heterogeneity with respect to morality in consumption
decisions and perceptions of animal welfare Part 3
• Prather, L.R., december 2013, Fighting
Poverty at Home and Abroad: Explaining Attitudes Towards Poverty Assistance Programs
• Meuleman, R.; Lubbers, M., september 2013,
Nationalism and the national dimension of
cultural consumption - Wave 2
• Zijlstra, R.; Delbaere, K.; Kempen, R., maart,
april/mei, juni 2013, Validation of three
measures for fall prevention research among
older people - Wave 1-2
• Hosch-Dayican, B.; Aarts, K.; Dassen, A.;
Amrit, C., oktober 2013, Calibrating Twitter
Data: Issue Salience and Issue Ownership in
Social Media and in Surveys
• Velden, P.G. van der; Bosmans, M.W.G.;
Knaap, L. van der, april/augustus/december
2012, Coping self-efficacy after potential
traumatic events - Wave 1-3
• Kalmijn, M., juli/augustus 2013, Life History
Questionnaire - Wave 2
• Pieters, R.; Leenheer, J., juni/september/
december 2013, maart 2014, Tilburg Consumer
Outlook Monitor
• CentERdata, februari/maart 2013, Social
Integration and Leisure - Wave 6
• CentERdata, december 2013, januari 2014,
Politics and Values - Wave 7
• CentERdata, november/december 2013,
Health - Wave 7
Studies Immigrant panel
• Stupar, S.; Vijver, F. van de, augustus 2013,
A Study on Underlying Motivation of Emotional
Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands
• Bekhuis, H.; Lubbers, M., september 2013,
Migrants National Identification and the
National Dimension of Cultural Consumption
• Lelkes, Y.; Iyengar, S., januari 2014,
Understanding the underpinnings of immigrant

urn:nbn:nl:ui:13-iy19-ze
Release 2013.01.

Deze online onderzoeksgids toont personen,
overheidsinstellingen en particuliere organisaties die betrokken
zijn bij zowel het Nederlandse emigratiebestel als bij de (beleids)processen rondom
emigratie en de daaropvolgende immigratie in
het land van bestemming. Via 367 gestandaardiseerde beschrij- Achterblijvers op
vingen zijn de taken,
de kade zwaaien
onderlinge verhoudin- naar de vertrekgen en archieven gekende familie op
analyseerd van instel- de boot credit
lingen en personen in
Spaarnestad Foto
Nederland, Australië en
Canada en van enkele internationale organisaties. In 225 gevallen zijn de archivalia nader toegankelijk gemaakt.
1945-1967

Baksteenfundering van de toren en de
westmuur van de middeleeuwse kerk
credits gemeente Dordrecht, bureau Monumentenzorg en Archeologie

DANS
De gemeente Dordrecht heeft archeologisch
onderzoek gedaan naar een laatmiddeleeuws nederzettingsterrein. Het gaat om de
vermoedelijke resten van het dorp Kruiskerke/Wolbrandskerke dat op de zuidoever
van de Dubbel lag en tijdens de St. Elisabethsvloed van 1421 is verlaten en onder
water kwam te staan. De resultaten van dit
opgravingsproject zijn nu beschikbaar in
het online archiveringssysteem EASY. Zonnen op Gods akker, archeologisch onderzoek van een laatmiddeleeuws nederzettingsterrein. Plangebied Gezondheidspark,
Gemeente Dordrecht, T.H.L. Hos en M.C.
Dorst, 2010.
• Zonnen op Gods akker

Ook sinds kort beschikbaar:
Sociale Wetenschappen
• Heijting, Dr.ir. S. (Wageningen UR (WUR))
(2013-06-21), Weed count data Heijting et al.

urn:nbn:nl:ui:13-gx2r-8l

• Veldwijk, Drs. J. (2014-09-03), The effect of
including an opt-out option in discrete choice
experiments.

urn:nbn:nl:ui:13-5ovx-16

• Hillebrink, C. (NWO-MaGW) (2013-03-03),
Onderzoek Publicatieculturen NWO-MaGW.
Onderzoek naar de verschillen in publicatieculturen tussen de disciplines van het NWO
gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

urn:nbn:nl:ui:13-oj3x-bl

Historische Wetenschappen
• Historical Sample of the Netherlands (201308-31), Data Set Linking Historical Lives (LHL)

resources.huygens.knaw.nl/emigratie

Ook sinds kort beschikbaar:
• Dagboekjaren 1831-1844 van Willem de
Clercq. De digitale scans van deze
dagboeken werden door de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam voor
dit project beschikbaar gesteld.

http://resources.huygens.knaw.nl/dagboek
declercq

• Website VOC Kenniscentrum. De website
informeert een ruim publiek op hoofdlijnen
over allerlei aspecten van de VOC. Het KITLV
heeft besloten de hosting en het beheer van
de content aan het Huygens ING over te
doen.

huygens.knaw.nl/website-voc-kenniscentrumnaar-huygens-ing
Deze publicaties zijn
beschikbaar via www.historici.nl.
Bezoek deze site of scan de QR
code.

11 - 15 oktober • Girona
Archives and Cultural Industries
Deze conferentie is een bundeling van
bijeenkomsten, waaronder de Europese conferentie van de International
Council on Archives (ICA) en een
gerenommeerd seminar op het gebied
van beeldcollecties.
girona.cat/web/ica2014/eng
22 - 23 oktober • Brussel
Conferentie Alliance of Permanent
Access (APA)
Tijdens deze conferentie wordt het
APA-‘Centre of Excellence’ (CoE) op
het gebied van digitale duurzaamheid
gelanceerd. De diensten en tools die
onderdeel zijn van het CoE zijn ontwikkeld in EU-projecten, zoals APARSEN
en SCIDIP-ES.
alliancepermanentaccess.org
30 oktober • Hilversum
Studiedag Webarchivering in
Nederland
Wat wordt er verzameld en door wie?
Welke tools worden gebruikt en zijn de
gearchiveerde websites ook toegankelijk voor onderzoekers? Deze vragen
komen aan bod tijdens deze studiedag.
ncdd.nl/studiedagwebarchivering
3 - 8 november • Limassol
International Conference on
Cultural Heritage
Conferentie die zich richt op onderzoek
op het gebied van restauratie, conservering en toegang tot cultureel erfgoed,
ook in digitale vorm.
culturalheritage2014.eu
5 - 7 november • Berlijn
EVA: Electronic Media and

Visual Arts
Al meer dan 20 jaar worden de EVAconferenties georganiseerd. Ze richten
zich voornamelijk op het gebruik van
multimediatechnieken in onderzoek en
analyse en de uitwisseling van kennis
tussen erfgoedinstellingen en ontwikkelaars van technologie.
eva-berlin.de/en/eva-berlin.html
8 - 9 december • Den Haag
Exploring historical sources
with language technology
Tijdens deze workshop staat het toepassen van taaltechnologie bij het
analyseren van historische tekstuele
bronnen centraal. Huygens ING is
gastheer van deze workshop.
clarin.eu/events/2014
28 - 29 januari • Utrecht
THATCamp Utrecht

The Humanities and Technology Camp
is een ‘unconference’. Het is een open
en informele bijeenkomst waarin geesteswetenschappers en ICT-ers samenkomen en bespreken hoe technologie
ingezet kan worden om onderzoek te
ondersteunen.
utrecht.thatcamp.org/
29 januari en 12 maart • online, Delft
en Den Haag
Cursus Essentials 4 Data Support
Essentials 4 Data Support is een introductiecursus voor diegenen die onderzoekers (willen) ondersteunen bij het
opslaan, beheren, archiveren en delen
van hun onderzoeksdata.

datasupport.researchdata.nl

