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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 en Data Archiving and Networked Services.

11 - 12 maart • Berlijn
Conferentie Open Science
Een uniek forum voor onderzoekers,
bibliothecarissen, uitvoerders, beleidsmakers en andere belanghebbenden
over Open Science-ontwikkelingen.
open-science-conference.eu

CentERdata
In juli en augustus 2018 hebben Wiebke
Bleidorn en Chris Hopwood (UC Davis) het
onderzoek ‘Reasons to eat less meat’ afgenomen in het LISS panel. De vragenlijst is
ingevuld door 5.742 respondenten. Aan de
panelleden werd gevraagd wat voor hen redenen zouden kunnen zijn om minder vlees te eten.
Deze redenen konden te maken hebben met de eigen
gezondheid, het
effect op het milieu en het lijden
van dieren. De resultaten
lieten zien
Credits: Gerhard
Gellinger via Pixabay dat gezondheid de
meest voorkomende reden is waarom mensen zouden
overwegen om minder vlees te eten. De
data van deze studie zijn beschikbaar via
LISS Data Archive.
• Redenen om minder vlees te eten

lissdata.nl

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• He, J., maart 2012, Response styles
• Stasiukynaite, R.; Adriaens, H.; Melenberg,
B., juli 2012, Estimation of a behavioral model
within an agent-based model of a financial
market
• Thomaes, S.; Wildschut, T.; Sedikides, C.,
april 2014, Young Children Longing About
Their Past: An Initial Investigation of the
Developmental Origins of Nostalgia
• Van der Werf, M.; Doolaard, F.; Hilbert, L.,
april 2018, Social exclusion, control and
financial scarcity
• Voorpostel, M.; Yahirun, J.; Lesnard, L.;
Nazio, T, mei 2014, Attitudes Towards
Alternative Partnership Arrangements

• Hulshof, D., december 2017, WTP
Passenger Car Survey
• Vlasblom, J.D., november 2017,
Opportunities in the labor market
Deze bestanden zijn kosteloos
beschikbaar via lissdata.nl
Bezoek deze site of scan de
QR-code.

DANS
Door de Verenigde Naties is 5 december
uitgeroepen tot ‘Internationale Vrijwilligersdag’, een dag om wereldwijd vrijwilligerswerk te promoten en om respect te tonen
voor vrijwilligers. EASY bevat verscheidene datasets over vrijwilligers en hun
werk. Zoals de dataset over ‘Arbeidsomstandigheden in het vrijwilligerswerk’
(DOI: 10.17026/dans-xjk-ryj2), waarin gegevens te vinden zijn over het beleid van organisaties voor vrijwilligerswerk met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Een
ander voorbeeld is de dataset ‘Mantelzorg
2001: Informele hulpverlenging’, waarin
gegevens te vinden zijn over mantelzorg en
thuiszorg bij relatief serieuze zorgsituaties.
• Ook in EASY: Vrijwilligers

DOI: 10.17026/dans-xrc-8bk4

Ook sinds kort beschikbaar:
De volgende datasets zijn open access
beschikbaar via het online archiveringssysteem EASY van DANS:
• Dorst, M.C. (Gemeente Dordrecht) (2019):
Lange Geldersekade, gemeente Dordrecht.
Een archeologische opgraving van de
middeleeuwse stadsmuur en de St.
Pontiaanstoren.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xak-9gwc.
• Nunome, M.N. (Nagoya University) (2019):
Assessment of genetic diversity and genetic
relationships of farm quail populations using
microsatellite DNA markers.

DANS. DOI: 10.17026/dans-xf9-wkpg.

• Hendrix, R.H.J. (Maastricht University
Medical Centre) (2019): A view on critical
oxygen delivery values during cardiopulmonary
bypass. DANS. DOI: 10.17026/dans-xw4-a6kc.
• Dijk, dr. M. van (Wageningen Economic
Research, Wageningen University &
Research) (2019). FOODSECURE Scenario
Driver Database.
DANS. DOI: 10.17026/dans-zeh-fd4m.
• Oosten, dr. R.M.R. van (Leiden University)
(2019): Leiden’s Pubscape, 1820-1894.
Towards a better understanding of drink and
labour. DANS. DOI: 10.17026/dans-z4q-8c2v.
• Jeugd, dr. H.P. van der (NIOO-KNAW) (2019):
Ring-recovery data of starlings in the Netherlands. DANS. DOI: 10.17026/dans-x87-3wu5.
• Bouwens, ir. C.J.C. (NEPROM) (2019):
woonbelevingsonderzoek bij bewoners van
ZEN nieuwbouwwoningen.
DANS. DOI: 10.17026/dans-z7k-vne5.
• Summers (National Institutes of Health
Clinical Center RN) (2018): PNEUMONIA
DETECTION IN X-RAYS.
DANS. DOI: 10.17026/dans-x5u-3zdf.
• Goldbeck, F.G. (University Hospital Tübingen)
(2019): Vitality in inpatients with depression.
DANS. DOI: 10.17026/dans-zu7-rv3g.
• Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP
(2013): Krimp in de Kinderopvang - KIK2013 v1.
DANS. DOI: 10.17026/dans-z7a-dp9u.
• Hudson, Dr. C. (Advanced Wellbeing
Research Centre, United Kingdom) (2019):
The influence of meteorology and air quality
on parkrun athletic performance Meteorology,
air quality and parkrun.
DANS. DOI: 10.17026/dans-27m-9mkm.
• Schöpfel, Dr. J. (GERiiCO Laboratory,
University of Lille) (2019): Going Green:
Publishing Academic Grey Literature in
Laboratory Collections on HAL.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xsq-bus7.
Via easy.dans.knaw.nl zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR-code.

16 - 19 maart • Groningen
Conferentie Nederland Digitaal
Een conferentie gewijd aan het ontwikkelen en behouden van digitaal talent:
van digitale vaardigheden naar soft
skills tot innovatieve research &
development en toponderzoek.
nederlanddigitaal.nl
17 - 18 maart • Groningen
ICT.OPEN
Een event voor ICT-onderzoek in
Nederland.
ictopen.nl
18 - 20 maart • Melbourne
15e RDA bijeenkomst
Het thema van deze RDA-bijeenkomst
is: Data for Real-World Impact.
rd-alliance.org/plenaries
24 maart • Den Haag
Voer voor Psychologen
Een event speciaal voor onderzoekers
in de psychologie, met tools, tips en
tricks voor RDM en data delen.
dans.knaw.nl/nl/actueel/agenda/voervoor-psychologen
26 - 30 mei • Barcelona
QQML 2020
Twaalfde editie van de internationale
conferentie Qualitative and Quantitative
Methods in Libraries.
qqml.org/
27 - 31 mei • Gothenburg
Jaarlijkse IASSIST-conferentie
Dit jaar met het thema: Data by Design:
Building a Sustainable Data Culture.
iassist2020.org
22 juni - 17 juli • Michigan
ICPSR Summer Program
ICPSR organiseert ieder jaar een
summer school, DANS stelt subsidies
beschikbaar.
dans.knaw.nl

Unieke samenwerking Nationaal Archief en Kadaster

Onteigening WOII zichtbaar door koppeling data
Tegen welke prijs werd
onroerend goed van Joodse
gedeporteerden tijdens de
Tweede Wereldoorlog
onteigend? 75 jaar na dato
vinden nabestaanden én
onderzoekers sneller
antwoord op deze vraag.
Tim de Haan en Ed de Heer

Het Nationaal Archief beschikt over
de dataset van de Verkaufsbücher;
een administratie van de ogenschijnlijk legitieme verkoop van
onroerend goed door de Duitse
bezetter. Het bevat ruim 7.000
transacties en meer dan 13.000
adressen van eigenaren, kopers en
verkopers. Door koppeling van
deze dataset aan kadastrale informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het
Kadaster, worden de destijds ont-

Per pand is bijgehouden wie de eigenaar was met zijn of haar woonadres. Naam en adresgegevens van de koper van het pand zijn ook geregistreerd.
eigende objecten letterlijk op de
kaart gezet. Dit maakt inzichtelijk
waar en op welke schaal in Neder-

land sprake was van deze roof.
Binnen de digitale labomgeving van
het Kadaster, Publieke Dienstverle-

ning Op de Kaart (PDOK), heeft
een team van linked-open-dataspecialisten in vier dagen een datastory ontwikkeld. Op een HTMLkaart zijn de verschillende panden
geplot. Door op een marker te klikken, worden details uit de Verkaufsbücher en kadasterdetails
getoond, zoals oppervlakte van het
onroerend goed en de gemiddelde
WOZ-waarde. Ook is een koppeling met Google Streetview gemaakt. De gemaakte statistieken geven inzicht in ruim 7.000 transacties
en beantwoord vragen als: waar zijn
de panden verkocht, kwamen de kopers uit dezelfde stad en hoeveel leverde de verkoop op? De datastory
is te raadplegen op labs.kadaster.nl/
stories/verkaufsbucher/

Herstelbetalingen

Het onderwerp is actueel. Zo heeft

de gemeente Den Haag onlangs 2,6
miljoen euro gereserveerd voor
schadevergoedingen aan Joodse
slachtoffers die na de oorlog een
aanslag kregen om alsnog hun erfpacht te betalen. Met de gekoppelde
datasets worden dit soort berekeningen makkelijker. In de gemeente
Utrecht zijn bijvoorbeeld 81 panden
met een oppervlakte van 13.559 m2
verkocht. Bij 100 euro per vierkante
meter is dat ruim 1,3 miljoen euro, te
verdelen over eigenaren en nabestaanden.
nationaalarchief.nl/onderzoeken/
open-data/open-data-indexen

Tim de Haan is medewerker Openbaarheid & Open Data en Ed de
Heer is projectleider/adviseur
Linked Open Data bij het Nationaal Archief.

