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‘Trots op 50 DSA-seals wereldwijd’
Mary Vardigan (ICPSR) neemt na drie
jaar afscheid van het internationale
datakeurmerk DSA. Wat zijn de belangrijkste successen onder haar
voorzitterschap geweest?
Ingrid Dillo

“Allereerst is daar natuurlijk de enorme groei
die DSA in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Toen ik voorzitter werd, waren er zo’n
twintig repositories met een DSA-seal. Nu zijn
dat er al meer dan vijftig, verspreid over de
gehele wereld.”
Mary praat verder: “Wat ik ook een groot
winstpunt vind, is de inrichting van een general assembly (GA) eind vorig jaar. De GA
maakt DSA meer community gedreven en
duurzamer en levert ons tegelijkertijd een
grotere pool van reviewers op.”

Research Data Alliance

Als laatste belangrijke wapenfeit noemt Mary
de samenwerking met het World Data System

Internationaal raamwerk
Informatiebeheerders en andere betrokkenen kunnen terugvallen op een raamwerk
van verschillende internationale certificeringstandaarden voor digitale repositories om
de kwaliteit van hun werkprocessen en
beheersystemen te toetsen en te verbeteren. Een ‘trustworthy digital repository’
(tdr) is een term die dan vaak wordt
gebruikt. In toenemende mate van
complexiteit en diepgang zijn de volgende
drie instrumenten beschikbaar: het Data

(WDS). “Om stakeholders nog beter te kunnen
bedienen, heeft DSA het afgelopen jaar samenwerking gezocht met het WDS van het
International Council for Science (ICSU).
WDS biedt zijn datacentra een accreditatieprocedure die erg lijkt op de basiscertificering
van DSA. Onder de vlag van de Research Data
Alliance (RDA) hebben beide partijen gezamenlijk een catalogus van requirements ont-

Seal of Approval (DSA), het nestorSeal
(toetsing op DIN-standaard 31644) en de
ISO-certificering (16363). De toetsing loopt
in intensiteit uiteen van een ‘peer review’
van opgeleverde documentatie in het geval
van DSA, tot een voorbereid ‘on-site’
bezoek van een extern audit team in het
geval van ISO. Financiers, producenten en
hergebruikers van data kunnen vertrouwen
op een beherende instelling met een certificering volgens een van de omschreven
standaarden.

wikkeld, die het beste van beide standaarden
combineert. Deze catalogus zal dit jaar gefaseerd worden ingevoerd door beide organisaties.”

Nederlandse praktijk

Vanuit Nederland is DANS nauw betrokken bij
de ontwikkelingen op het terrein van certificering. Het digitale archief van DANS is DSA-
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en WDS-gecertificeerd en heeft onlangs ook het

nestorSeal verkregen. Daarnaast participeert
DANS in de besturen van DSA en WDS en
trekt de organisatie het Nederlandse certificeringsproject van de NCDD. Meer informatie
over de certificering van digitale repositories
in Nederland staat in de flyer Doe ik het goed?
van de NCDD.
datasealofapproval.org

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

–––––––––––––––––––––––––––
CentERdata
• Data economische situatie van

Al sinds acht jaar wordt de economische situatie van Nederlanders in beeld gebracht
door Economic Situation. Deze studie
maakt deel uit van de kernstudie van het
LISS panel die de ontwikkeling van veel levensaspecten volgt. De studie bestaat uit
drie modulen: Income, Housing en Assets.
De eerste twee modulen worden elk jaar
bevraagd, het laatste tweejaarlijks. De data
bieden een breed inzicht in het Nederlands
leven. Sinds kort zijn de data voor 2014 en
2015 beschikbaar en kunnen worden gedownload via LISS Data Archive.
Nederlanders online beschikbaar

lissdata.nl/dataarchive

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Wetenschappelijk Bureau 50-Plus, februari
2015, Changing costs regarding care and
pension
• Geijtenbeek, L.; Buser, T., maart 2014,
Competition & sexual preference
• Leeuw, E.D. de; Conrad, F.G., juli 2014,
Professional respondents in panels
• Vroege, L. de; Feltz-Cornelis, C.M. van der,
april - mei 2014, Prevalence and relevant
associations of alexithymia in a Dutch general
population sample and in comparison to
clinical patients with somatic symptom
disorder (SSD)
• CentERdata, november - december 2014,
Personality - Wave 7
• CentERdata, januari t/m december 2014,
Initial Questionnaire - 2014
• CentERdata, april - mei 2015, Work and
Schooling - Wave 8
• CentERdata, juli - augustus 2015, Health Wave 8
• CentERdata, augustus - september 2015,
Religion and Ethnicity - Wave 8
Studies Immigrant panel
• CentERdata, januari t/m december 2014,
Initial Questionnaire - 2014
• Leeuw, E.D. de; Conrad, F.G., juli 2014,
Professional respondents in panels

Deze bestanden zijn kosteloos
beschikbaar via www.lissdata.nl/
dataarchive. Bezoek deze site
of scan de QR-code.

–––––––––––––––––––––––––––
DANS
• Nieuw in EASY: dataset Hebrew Text

Onlangs is de dataset Hebrew Text Database ETCBC4b gedeponeerd. Het gaat hier
om de Hebreeuwse Bijbel, in de text van de
Biblia Hebraica Stuttgartensia, taalkundig
geannoteerd door het Eep Talstra Centre for
Bible and Computer (ETCBC, VU Amsterdam) en gecureerd in het SHEBANQ-project. Dat de data al worden gebruikt, werd
duidelijk op de Annual Meeting van de Society for Biblical Literature te Atlanta. Joshua Berman en Moshe Koppel van de BarIlan universiteit Israel presenteerden een
bètaversie van Tiberias, een systeem waarmee gebruikers relatief gemakkelijk datamining op het corpus van Bijbelse teksten
kunnen uitvoeren.
Database ETCBC4b

http://dx.doi.org/10.17026/dans-z6y-skyh

• Heijmans, Drs N. (Radboudumc Nijmegen)
(2015): Social network composition of
vascular patients and its associates with health
behavior and clinical risk factors. DANS.
http://dx.doi.org/10.17026/dans-zz6-fd4y
• Hense, Dr. E.H. (Radboud Universiteit
Nijmegen) (2013): Thematische collectie project Spiritualiteit en Maatschappelijke
Vernieuwing. DANS.
http://dx.doi.org/10.17026/dans-zuf-ck76
• Hoogendoorn-Lanser, Dr S. (KiM
Netherlands Institute for Transport Policy
Analysis) (2015): Mobiliteitspanel Nederland
(MPN 2013). DANS.
http://dx.doi.org/10.17026/dans-zyc-7qfv
• Kožuh, Dr. I.K. (University of Maribor)
(2015): Community Building among Deaf and
Hard of Hearing People on Social Networking
Sites. DANS.
http://dx.doi.org/10.17026/dans-xfw-qztc
• De Regt, dr. S. (Utrecht University) (2015):
Onderzoek Nationale Dodenherdenking. DANS.
http://dx.doi.org/10.17026/dans-x8u-fkzx
• Rezetko, dr. R.C. (Radboud University
Nijmegen/ University of Sydney); Naaijer, drs.
ir. M. (Vrije Universiteit Amsterdam) (2015):
An Alternative Approach to the Lexicon of
Late Biblical Hebrew-Dataset. DANS.
http://dx.doi.org/10.17026/dans-256-4hcyhttp://dx.doi.org/10.17026/dans-xn8-v6dy
Via easy.dans.knaw.nl zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR code.

–––––––––––––––––––––––––––
Huygens ING
• Online versie Noord en Oost Tartarye van

Noord en Oost Tartarye is meer dan driehonderd jaar geleden geschreven door de
Amsterdamse burgemeester en amateurgeleerde Nicolaas Witsen (1641-1717). Nooit
eerder bracht iemand zoveel kennis bijeen
over ‘Tartaria’ of ‘Tartarije’, het tegenwoordige Eurazië. Deze digitale uitgave bevat
naast een inleiding in het Russisch en een
toelichting in het Nederlands ook een uitvoerig register van zaken, persoonsnamen,
Nicolaas Witsen (1705)

Joshua Berman (rechts op de foto) en
Moshe Koppel van de Bar-Ilan universiteit
Israel presenteerden een bètaversie van
Tiberias foto Dirk Roorda
Ook sinds kort beschikbaar:
• Centraal Bureau voor de Statistiek (2015):
Enquête Beroepsbevolking - EBB - 2014.
DANS. http://dx.doi.org/10.17026/dans-xqba38p

De digitale editie bevat ook deze afbeelding van Witsens ‘grote kaart’ van 1687
bron Huygens ING

geografische begrippen en etnografische
namen. Ook een lijst van Witsens bronnen
en van de gebruikte secundaire literatuur
ontbreekt niet, evenals een toelichting op
de illustraties. Hiermee is Noord en Oost
Tartarye zo goed mogelijk toegankelijk
gemaakt.
http://resources.huygens.knaw.nl/witsen

Ook sinds kort beschikbaar:
• Documenten Molukse Kerk en School
Ambon, Ternate en Banda: http://resources.
huygens.knaw.nl/retroboeken/molukse_kerk/
#view=homePane&page=0&accessor=toc
• Instrumenten van de macht. De archieven
van de Staten-Generaal 1576-1796:
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/
instrumenten_macht/#page=0&accessor=
toc&view=homePane
• Aanvullingen Willem de Clercq: http://
resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/
declercq/#page=0&accessor=toc&view=
homePane
• Ystroom: http://deystroom.huygens.knaw.nl/
• Clusius Correspondence: a digital editionin-progress: http://clusiuscorrespondence.
huygens.knaw.nl
Deze publicaties zijn beschikbaar via www.historici.nl.
Bezoek deze site of scan de
QR code.

