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Digitale coalitie op komst
Er moet in Nederland een Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid komen. Daarover is een 
aantal grote partijen op het gebied van digitalisering en digitale archivering het eens geworden. 
De oprichtingsvergadering van de coalitie wordt verwacht in september of oktober van dit jaar.

Naast de initiatiefnemers Koninklij-

ke Bibliotheek (KB) en DANS (Data 

Archiving and Networked Servi-

ces) hebben organisaties als NWO, 

KNAW en SURF zich bij het initiatief 

aangesloten. Ook de drie technische 

universiteiten, die zich in een fede-

ratie hebben verenigd, en het KNMI 

doen mee. Met een aantal andere be-

oogde partners wordt nog gepraat.

De coalitie, waarvoor de Engelse 

Digital Preservation Coalition (DPC) 

model heeft gestaan, gaat streven 

naar het ontwikkelen en versprei-

den van kennis, nationale en inter-

nationale samenwerking en profile-

ring van Nederland als expertiseland. 

Dat staat in een startnotitie die door 

de deelnemers is besproken. Het kan 

daarnaast een platform worden voor 

de uitwisseling van standaarden. 

Ook zou de coalitie het aanspreek-

punt kunnen worden voor de over-

heid als het gaat om beleid op het ge-

bied van digitale duurzaamheid. 

Directeur Research en Develop-

ment van de KB Hans Jansen be-

vestigt dat de voornemens wat hem 

betreft ‘hard’ zijn: ’Het staat nu ook 

zwart op wit in het beleidsplan van 

de KB’.

De coalitie moet een aantal ‘zwa-

re jongens’ samenbrengen, licht Jan-

sen toe. ‘Het gaat om organisaties of 

instellingen die ook echt zelf een be-

lang hebben bij het duurzaam bewa-

ren van hun spullen of die van an-

deren, en die in hun activiteiten en 

beleid op het gebied van digitaliseren 

en archiveren al een aantal stappen 

hebben gezet’. Die kunnen zich naar 

de overheid uitspreken over prioritei-

ten en ontwikkelingen die om finan-

ciering vragen. Zo wil de KB-direc-

teur de overheid aanspreken om een 

onderzoek te laten doen naar ‘wie wat 

bewaart in Nederland en hoe dat gaat. 

Er wordt op alle mogelijke plekken 

informatie opgeslagen en beschik-

baar gesteld; dat is nog onvoldoende 

uitgekristalliseerd’. Een bureau zou 

dat onderzoek uit kunnen voeren, de 

overheid moet het betalen en de co-

alitie zou als begeleidingscommis-

sie kunnen fungeren, aldus Jansen. 

‘De DPC heeft een soortgelijk onder-

zoek laten doen, alleen nog breder. 

Daar waren ook data uit de industrie 

en van allerlei overheden bij betrok-

ken. Ik bepleit alleen een studie naar 

de data die in opdracht en onder au-

spiciën van de overheid worden ver-

vaardigd’.

De coalitie moet geen groot li-

chaam worden maar zal wel meer 

omvatten dan alleen een regelmatig 

overleg, als het aan Jansen ligt. ‘Het 

bestuur zou uit vertegenwoordigers 

op directieniveau moeten bestaan. 

Daaronder komen werkgroepen te 

hangen die nadenken en afspraken 

maken over bijvoorbeeld  technische 

standaarden en keuzes die daarin ge-

maakt moeten worden. Maar daar 

wordt ook kennis uitgewisseld: hoe 

doen jullie het, kan het ook efficiën-

ter, kunnen we niet één systeem in 

gebruik nemen?’ 

Net als de DPC moet ook de Ne-

derlandse coalitie een klein coördine-

rend bureau en een lidmaatschaps-

structuur krijgen, met full members, 

associate members en individuele le-

den die naar rato van omvang en be-

trokkenheid betalen en beslissen. 

(MdG)

Steun voor acht Kleine Dataprojecten

KNAW: ‘Betere toegang 
tot administratieve data’

Data-instituut DANS heeft besloten om dit jaar acht Kleine Dataprojecten financieel te ondersteunen.  

Vier daarvan komen uit de sociale wetenschappen, de andere vier uit de geesteswetenschappen.

Het gaat om verkenningen, haalbaar-

heidsstudies en dataprojecten op het 

gebied van data-ontsluiting en archi-

vering, waaraan DANS maximaal 

10.000 euro bijdraagt. In de socia-

le wetenschappen zijn bijdragen toe-

gezegd aan een archiveringsproject 

rond ‘Jongeren en Cultuur’ van de 

Vrije Universiteit, een project rond 

informatiesysteem voor opleidings-

classificaties van de Universiteit 

Maastricht, een Arbeidsvraagpanel 

van de Universiteit van Tilburg en 

Explanatory Notes for the Wageindica-

tor (Loonwijzer) data van de Universi-

teit van Amsterdam. In de geesteswe-

tenschappen ging het om onderzoek 

naar historische beeldbronnen van 

de Radboud Universiteit, om een pro-

ject rond de ontsluiting van beeldma-

teriaal bij antropologisch onderzoek 

aan de Universiteit Leiden, een ar-

cheologisch project aan dezelfde uni-

versiteit en een haalbaarheidsstu-

Wetenschappelijk onderzoekers 

moeten betere toegang krijgen tot ge-

gevens uit publieke en semi-publieke 

administraties. Als dat zou gebeuren 

zou dat niet alleen voordeel opleve-

ren voor het onderzoek zelf maar ook 

voor bestuur en beleid. Dat blijkt uit 

een advies dat de Sociaal-Weten-

schappelijke Raad van de Koninklij-

ke Nederlandse Akademie van We-

tenschappen eind juli publiceerde.

Het advies noemt met name de 

zes ‘basisregistraties’ met vitale ge-

gevens van de overheid: gebouwen, 

adressen, kadaster, topografie, per-

soonsgegevens en handelsregister. 

Maar ook andere bronnen kunnen 

van belang zijn, zoals van de werk-

nemersverzekeringen, de Belas-

tingdienst en de InformatieBeheer-

groep.

Aard en omvang van de weten-

schappelijke behoefte in kaart te 

brengen is een ‘majeure uitzoek-

klus’ volgens het advies, dat wijst op 

de landelijke data-agenda waaraan 

door DANS wordt gewerkt. 

Het advies werd opgesteld op ver-

zoek van het ministerie van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap, dat aan 

een binnenkort te verschijnen nota 

over wetenschapsinformatie werkt. 

Het ministerie zou over die data-

agenda contact op moeten nemen 

met DANS, schrijft de Raad.

Leden van de vakbond van diamantbewerkers stuurden deze kaart in 1910 naar hun bestuur als dank voor de inspan-

ningen die leidden tot hun eerste week betaald verlof. Bijna honderd jaar later biedt het Internationaal Instituut voor So-

ciale Geschiedenis aan bezoekers van zijn site de mogelijkheid om de kaart bij wijze van vakantiegroet als e-card te ver-

sturen. De Zandvoortse zomer was afgelopen maanden deel van een groter aanbod, dat elk jaar wat wordt aangepast.

 http://www.iisg.nl/collections/summerholidays.php

De eerste vakantie in Zandvoort

die naar archivering en ontsluiting 

van geanalyseerde tekst van de He-

breeuwse Bijbel (Vrije Universiteit).

DANS noemt het Loonwijzerpro-

ject als een goed voorbeeld van een 

Klein Dataproject. In dit project van 

prof. Kea Tijdens van het Amster-

dams Instituut voor Arbeidsstudies 

(AIAS), worden de 632 variabelen in 

de Wageindicator dataset meer gede-

tailleerd beschreven dan in de hui-

dige codeboeken. Het gaat om gege-

vens uit een doorlopende survey, die 

sinds 2000 in Nederland en sinds 

2004 in een groeiend aantal andere 

landen wordt gehouden. Eind 2006 

zijn dat naar verwachting 17 landen. 

In totaal waren er eind 2005 onge-

veer 250.000 waarnemingen. De ex-

planatory notes bevatten uitleg over 

de inhoud en het belang van varia-

belen, de veranderingen in de tijd en 

de syntax waarin ze berekend wor-

den. Omdat het project de toegan-

kelijkheid van de dataset op termijn 

garandeert voldoet het aan het crite-

rium ‘duurzaamheid’ van de subsi-

dievoorwaarden. Volgend jaar komt 

er een nieuwe aanvraagronde Kleine 

Dataprojecten. (Heleen van Luijn)

 www.dans.knaw.nl/nl/data_deponeren/kleine_projecten/ 
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agenda
22 september 
Studiemiddag “Het gebruik van ‘social 
software’ in historische context” en 
uitreiking VGI Innovatieprijs 2006
Vereniging voor Geschiedenis en  
Informatica
www.vgi-online.org

27-29 september 2006
Amsterdam, Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis – IISG/KNAW
Workshop: Virtual Ethnography in Con-
temporary Social Science
Virtual Knowledge Studio, KNAW
This workshop focuses on challenges 
posed to ethnographic methods by the 
new digital and electronic media. It will 
be of interest to scholars engaged in 
ethnographic research which touches 
on digital media as well as other social 
scientists studying globalization and 
cultural change, digital communication, 
or cultures of digital media
http://www.virtualknowledgestudio.
nl/en/workshops/

29 september 2006
Den Haag, NWO
Symposium Life Courses in Context 
– Digitale Nederlandse Volkstellingen 
�795-200�
Centraal Bureau voor de Statistiek, 
DANS (Data Archiving and Networked 
Services)
Symposium ter gelegenheid van de  
afronding van het volkstellingen-gedeelte 
van het NWO-Groot digitaliseringspro-
ject Life Courses in Context
www.volkstellingen.nl/nl/onderzoek_lite-
ratuur/collaboratory/studiedag_2006/

6 oktober 2006
Den Haag, Universiteit Leiden
Symposium: Hollanders op drift
Instituut voor Geschiedenis Universiteit 
Leiden, Historisch Tijdschrift Holland, 
Historische Steekproef Nederland 
– IISG/KNAW
Migratie en demografische ontwikkelin-
gen in Holland in de �9e en 20e eeuw
http://www.iisg.nl/~hsn/news/ 
hollandersopdrift.php

12 oktober 2006
Den Haag, NWO
Seminar: access panels en online onder-
zoek, panacee of slangenkuil ?
Data Archiving and Networked Services, 
Sociaal en Cultureel Planbureau
Seminar om kwaliteit van en informatie 
over panels te bevorderen, en om meer 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
kwaliteit van panels te genereren.
http://www.dans.knaw.nl

6 en 7 november 2006
Universiteit Utrecht 
Congres: Learned Love, Dutch Love 
Emblems on the Internet
Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis 
en Cultuur van de Universiteit Utrecht, 
Digitale Bibliotheek der Nederlandse 
Letteren , Data Archiving and Networked 
Services, Huygens Instituut
Congres ter afronding van het Emblem 
Project Utrecht (EPU) over de centrale 
thema’s van het project: het Nederland-
se liefdesembleem en de digitalisatie van 
embleembundels.
http://emblems.let.uu.nl/emblems/ 
congres.html

15-17 november
Amsterdam, IISG – Internationaal Insti-
tuut voor Sociale Geschiedenis
Child Labour’s Global Past  �500-2000
This Conference aims to trace and dis-
cuss the historical development of child 
labour from a global perspective, and 
brings together historians from all over 
the world who have been working on 
these issues for a particular area.
http://www.iisg.nl/research/childlabour.
php

23-25 november 2006
London
Conference: Textual scholarship and the 
material book: comparative approaches
European Society for Textual Scholarship
Trends and developments in textual 
scholarship across the various national 
regions and historical periods. 
www.textualscholarship.org/ests/ 
conference06/index.html

Focus van aanbieders naar gebruikers 
van digitale tekst

Digital Humanities 2006

IASSIST 2006: documentatie 
en gebruiksvriendelijkheid
Metadata en gebruiksvriendelijkheid 

waren belangrijke onderwerpen op 

de IASSIST conferentie van 23 tot 27 

mei in Ann Arbor (VS). IASSIST is 

een jaarlijkse internationale bijeen-

komst voor informatietechnologen 

in de sociale wetenschappen. Dit-

maal was het thema Data in a World 

of Networked Knowledge. 

Naast workshops op het gebied 

van het Data Document Initiative 

(DDI), Geographical Information 

Systems (GIS) en het opzetten van 

een on line data-archief, kon de be-

zoeker een breed scala aan presenta-

ties bijwonen. Een onderwerp dat in 

verschillende sessies aan bod kwam, 

was het belang van metadata en de 

toepassing van DDI. Sprekers bena-

drukten dat metadata een essentië-

le rol spelen bij het lokaliseren, vin-

den en identificeren van data. Bij de 

selectie van geschikte metadata-ele-

menten dient in het oog te worden 

gehouden welke elementen gebrui-

kers helpen om succesvol naar data 

te zoeken. Een goede oriëntatie op ge-

bruikerswensen kan hierbij behulp-

zaam zijn. De nieuwste versie van 

DDI speelt onder andere hier op in. 

In de sessie Effective Design for 

Data-rich Websites kwam duidelijk 

naar voren dat in een tijd waarin 

steeds meer instituten en organisa-

ties hun data on line beschikbaar ma-

ken, vooral de gebruiksvriendelijk-

heid van websites goed in de gaten 

moet worden gehouden. Dit geldt in 

principe voor alle soorten websites, 

maar bij het ontwerpen van websites 

waarop grote hoeveelheden data wor-

den ontsloten, gelden aanvullende ei-

sen ten aanzien van het gebruik, de 

beveiliging en de toegankelijkheid. 

Tijdens drie leerzame presentaties 

kwamen deze eisen aan de orde. Met 

de beschreven best practices kunnen 

sites worden ontworpen die interac-

tief en flexibel zijn, en tegelijkertijd 

eenvoudig en overzichtelijk. (Anouk 

de Rijk) 

ICPSR zomerprogramma in Michigan

‘Het gebruik van elektronische tek-

sten in de neerlandistiek’ luidde de 

titel van een symposium dat op don-

derdag 8 juni in de Leidse universi-

teitsbibliotheek werd gehouden. De 

verwachting die door het woord ‘ge-

bruik’ was gewekt, werd in het eer-

ste deel niet helemaal waargemaakt. 

Daar hoorde het publiek namelijk 

vooral wat verschillende organisaties 

aan digitaal materiaal aanbieden. 

Niets dan lof hiervoor natuur-

lijk. Het werk van de Digitale Bi-

bliotheek voor de Nederlandse Let-

teren, vertegenwoordigd door René 

van Stipriaan, en het Woordenboek 

der Nederlandsche Taal op het Inter-

net, waarvoor Tanneke Schoonheim 

sprak, is van onschatbare waarde. 

Maar hebben de aanbieders ook wel 

eens aan hun gebruikers gevraagd 

hoe die beschikbaarheid bevalt? Ge-

bruiksanalyses beperken zich vaak, 

zo lijkt het, tot het noteren van aantal-

len hits. Maar in het digitale tijdperk 

verandert ook het gebruik van tekst. 

Een voorbeeld daarvan liet Kari-

na van Dalen-Oskam zien, met een 

becijfering van waar er in een mid-

deleeuwse Nederlandse tekst sprake 

kan zijn geweest van een auteurs-

wisseling. Daarmee gaf ze een mooi 

voorbeeld van hoe digitale middelen 

nieuwe mogelijkheden scheppen om 

onderzoek te doen. Maar ook liet ze 

zien dat de aangeboden teksten veel 

voorbewerking vereisen voordat ze 

semi-automatisch geanalyseerd kun-

nen worden. Ook Adriaan van der 

Weel plaatste vraagtekens bij de wijze 

waarop digitaal materiaal wordt aan-

geboden. Tekst is – zeker in de digi-

tale wereld – haast per definitie dyna-

misch, veranderlijk, bijna vloeibaar 

zelfs. Van der Weel hield een warm 

pleidooi om dit dynamische aspect 

niet te zien als een te bevechten na-

deel, maar juist als een interessante 

nieuwe dimensie van tekst. 

Maar zover zijn we nog niet. In 

zijn samenvattende bijdrage schetste 

Paul Rutten een scherp dilemma: in 

zijn rol als gebruiker hecht de onder-

zoeker vooral waarde aan de dynami-

sche bruikbaarheid van tekst, maar 

in zijn rol als aanbieder worstelt hij 

met het probleem van de betrouw-

baarheid en stabiliteit van tekst in de 

digitale context. Zo blijkt de proble-

matiek onvermijdelijk, en blijft voor 

de onderzoeker altijd iets te wensen 

over. (Joris van Zundert)

Elke zomer organiseert het Inter-

university Consortium for Political 

and Social Research (ICPSR) een 

programma over kwantitatieve me-

thoden in sociaalwetenschappelijk 

onderzoek, de summer school aan 

de University of Michigan. Deelna-

me, door studenten, promovendi 

en onderzoekers uit alle windstre-

ken, is bijzonder leerzaam en daar-

naast leuk en nuttig. Dit jaar waren 

er maar liefst twaalf deelnemers uit 

Nederland. 

Het programma bestaat uit work-

shops, waarbij ook studiepunten te 

behalen zijn, en lezingen. Voorbeel-

den van onderwerpen van lezingen 

zijn de programmeertaal R, ma-

trix-algebra en calculus. Workshops 

zijn doorgaans intensief en omvat-

ten onderwerpen als longitudinale 

methoden, regressieanalyse, Baye-

siaanse modellen en nog veel meer. 

Daarnaast zijn er kortere cursussen, 

lunchlezingen en informele bijeen-

komsten voor deelnemers (zoals 

picknicks). Dit jaar zijn er in totaal 

ongeveer achthonderd deelnemers.

De meeste cursussen vinden plaats 

in Ann Arbor, een echt Amerikaans 

stadje met een rustieke uitstraling. In 

de zomer zijn de meeste studenten 

naar huis, waardoor het er rustig is. 

Accommodatie in Ann Arbor is door-

gaans dan ook vrij eenvoudig te vin-

den. (Margit Averdijk)

 http://www.icpsr.umich.edu/training/summer/index.html 

Aandacht verschuift van tekst naar omgeving
Kan de computer leren om sentimen-

teel of erotisch taalgebruik te herken-

nen? Dat is één van de uitdagingen 

die wordt aangegaan in het Ameri-

kaanse NORA project. NORA maakt 

gebruik van text mining, een trend in 

de geautomatiseerde analyse van lite-

raire teksten. Daarbij wordt de com-

puter ingezet om aan grote aantal-

len teksten een score toe te kennen 

op een kenmerk als bijvoorbeeld sen-

timentaliteit. De computer leert dat 

kenmerk herkennen aan de hand 

van een aantal door de onderzoeker 

handmatig toegekende scores. Daar-

na kunnen verschillende vormen van 

visualisatie interessante verbanden 

suggereren tussen sentimentaliteit 

en bijvoorbeeld sekse of leeftijd van 

auteur, geografische achtergrond, 

sociale status, etc. De bedoeling is 

uitdrukkelijk om te exploreren, te 

suggereren, te provoceren – traditi-

oneel, ‘gedegen’ onderzoek zal het 

daadwerkelijk bestaan van dergelij-

ke verbanden vervolgens aanneme-

lijk moeten maken. 

Het NORA project kwam promi-

nent naar voren tijdens de Digital Hu-

manities conferentie, gehouden in 

Parijs van 5 tot 9 juli. De conferen-

tie, voorheen bekend als ALLC/ACH, 

is de belangrijkste verzamelplaats van 

wat bekend staat als ‘computing hu-

manists’, geesteswetenschappers die 

computerhulpmiddelen ontwikkelen 

voor de analyse van teksten en ande-

re cultuuruitingen. Traditioneel zijn 

de hulpmiddelen voor tekstanalyse 

(auteursherkenning, stilistische ana-

lyse) goed vertegenwoordigd, net als 

de projecten die teksten, afbeeldin-

gen of ander materiaal via het web 

toegankelijk maken. 

Voor de laatste soort projecten 

wordt het leven wat eenvoudiger 

dankzij de nieuwe versie van de veel 

gebruikte richtlijnen voor tekstcode-

ring van het Text Encoding Initiative 

(TEI). Met het systeem Roma kun-

nen projecten de door het TEI aan-

geleverde basis aan de eigen wensen 

aanpassen. Het wordt mogelijk om 

documentatie in de eigen taal daar-

aan toe te voegen en deze direct op-

roepbaar te maken bij de bewerking 

van documenten. Projecten die tek-

sten ter beschikking stellen over het 

web houden het overigens steeds va-

ker niet bij tekst alleen. Het contextu-

aliseren van informatie wordt steeds 

belangrijker, en vaak betekent dat in-

tegratie met kaartmateriaal, afbeel-

dingen en tijdbalken. Het Cervantes 

project verzamelt zelfs sigarenband-

jes die Don Quichot afbeelden. In 

eerste instantie wekt het verbazing, 

maar uiteindelijk zijn ook sigaren-

bandjes een aanwijzing voor de ma-

nier waarop een literair werk wordt 

gelezen. De aandacht in humani-

ties computing verschuift zo steeds 

meer van de teksten naar hun om-

geving. (PB)

 http://www.allc-ach2006.colloques.paris-sorbonne.fr/DHs.pdf 

 http://www.iassistdata.org/conferences/2006/presentations

Een rustige zomer in Ann Arbor
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Eerste e goed ontvangen

De verschijningsdatum van de eerste 
e-data&research, � juni, viel samen 
met de officiële start van DANS. Mi-
nister Maria van der Hoeven verricht-
te dan ook in Den Haag niet alleen 
de officiële openingshandeling voor 
het data-instituut, maar nam ook 
het eerste exemplaar van het ‘kwar-
taalblad over data en onderzoek’ in 
ontvangst. De bewindsvrouw toonde 
zich ingenomen met het blad maar 
niet verrast. Dat kon ook niet, want 
ze was met een interview prominent 
aanwezig in dit openingsnummer.

Taakgroep voor infrastructuur 
Een taakgroep met vertegenwoordi-
gers van NWO, de KNAW, het CBS 
en het Sociaal-Cultureel Planbureau 
werkt sinds het voorjaar aan een 
landelijk actieplan voor een betere 
informatie-infrastructuur in het so-
ciaal-wetenschappelijk onderzoek. 
De groep komt deze maand met een 
voorstel.
De taakgroep werkt vanuit DANS 
onder de naam AGENDA: ‘Actieplan 
Gezamenlijke Effectiviteitsslag Na-
tionale Dataverzamelaars Activitei-
ten’. Het is de bedoeling nationale 
partijen op het gebied van onderzoek 
en van overheidszijde in het proces te 
betrekken: universiteiten, SURF, on-
derzoeksscholen en instituten uit de 
eerste groep en RIVM, KNMI, TNO 
en anderen uit de tweede. 
In het actieplan wordt uitgewerkt hoe 
het tot coördinatie en samenwerking 
kan komen op het gebied van onder 
meer het verzamelen, het beheer, de 
verspreiding en de archivering van 
data, het hanteren van kwaliteitsstan-
daarden, technische standaarden, 
metadata en procedures, onderzoek, 
methodenontwikkeling, onderwijs en 
scholing. (MdG)

CBS werkt aan remote access
Een nieuwe techniek om microdata 
van het CBS van een afstand te kun-
nen benaderen is vrijwel praktijkrijp. 
Deze z.g. remote access facility biedt 
software die op de pc van een on-
derzoeker buiten het CBS wordt 
geïnstalleerd. Daarmee kunnen via 
een beveiligde verbinding gegevens 
worden bekeken en geanalyseerd, 
maar niet gekopieerd of geprint. De 
onderzoeker krijgt de resultaten op 
zijn beeldscherm maar kan de defi-
nitieve print alleen via het CBS krij-
gen. De beperkingen zijn nodig om 
de privacy te beschermen. Inloggen 
vereist ook nog een apparaatje om 
de vingerafdruk van de onderzoeker 
te checken. 

‘Betere toegang tot data door 
samenwerking DANS en CBS’

NWO: ‘Infrastructuur data hoort bij strategie 2007-2010’

Open access meer geciteerd

Er zijn goede mogelijkheden om door samenwerking tussen het 
data-instituut DANS en het CBS de toegang voor onderzoekers tot 
microdata van het CBS te verbeteren. Dat zegt drs. F.A. Hoeve, 
hoofd van het Centrum Beleidsstatistiek van het CBS.

Met zijn visie sluit Hoeve aan bij de 

uitlatingen van directeur Gosse van 

der Veen van het statistiekbureau. 

Die sprak bij de opening van DANS 

op 1 juni over ‘een nieuw data-ar-

rangement’ tussen beide instituten, 

waarvoor voldoende ideeën aanwe-

zig zouden zijn.

‘Er liggen hier bijvoorbeeld his-

torische datasets met microdata die 

door onderzoekers gebruikt kunnen 

worden voor tijdreeksen,’ licht Hoeve 

toe. ‘Het gaat onder andere om vele 

jaargangen van de Arbeidskrachten-

tellingen en om edities van het Wo-

ningbehoefteonderzoek. Maar om 

dat mogelijk te maken moeten ze 

geschikt gemaakt worden voor ex-

tern gebruik. Onderzoekers moeten 

van de variabelen en hun gecodeerde 

waarden weten wat ze betekenen en 

wat je er wel en niet mee kan doen’. 

Dat kan alleen met overzichtelijke 

hoeveelheden data voor een bepaald 

doel. ‘Je moet daarvoor projecten de-

finiëren en prioriteiten vaststellen. 

DANS lijkt ons daarvoor de uitgele-

zen partner’.

Daarnaast moet er veel gebeuren 

om de systemen waarmee data wor-

den gedocumenteerd uniform te krij-

gen. Het CBS gebruikt nu een ander 

systeem voor deze metadata dan de 

universiteiten of DANS. Ook hier ziet 

het CBS kansen voor een vruchtbare 

samenwerking met het jonge data-in-

stituut. Aan de sterke roep vanuit de 

academische wereld om de gegevens 

uit het Sociaal-Statistisch Bestand op 

microniveau beschikbaar te maken 

wil het CBS ook graag tegemoet ko-

men, aldus Hoeve. ‘Maar het gaat 

daarbij om vele miljoenen records. 

Die kan je niet in één keer allemaal 

ontsluiten. De kunst zal zijn om een 

aantal bestanden te maken die  be-

antwoorden aan de wensen van zo 

veel mogelijk onderzoekers. DANS 

zou kunnen optreden als vertolker 

van die wensen’.

Tenslotte werkt het bureau aan 

een remote access facility om onder-

zoekers op afstand gebruik te laten 

maken van haar data zonder dat die 

zelf worden overgedragen. Dit is 

een vervolg op het al bestaande on-

site werken bij het CBS. Voor dit nog 

vrij nieuwe proces zijn speciale soft-

ware en andere hulpmiddelen nodig 

en daarmee gaat het CBS op beperkte 

schaal beginnen. DANS zou kunnen 

helpen om vast te stellen welke on-

derzoekinstituten het eerst voor aan-

sluiting in aanmerking komen.

Op het gebied van de kosten voor 

het beschikbaar stellen van data zijn 

geen nieuwe ontwikkelingen te ver-

wachten, zegt Hoeve desgevraagd. 

‘Wij geven onze data al enige tijd 

kosteloos af waar het om het mate-

riaal zelf gaat; sinds kort ook de data 

die vroeger via het Sociaal Statistisch 

Agentschap werden geleverd. We re-

kenen wel kosten voor de faciliteiten 

om ze te prepareren, maar dat is re-

eel. Die kosten moeten nu eenmaal 

gemaakt worden’. (MdG)

Verbetering van de data-infrastructuur voor de alfa- en gammawetenschappen is integraal onderdeel van de strategie voor de komende  
jaren, die NWO in mei heeft gepresenteerd. Dat bevestigt een woordvoerster van de organisatie.

100 miljoen onderweg

De honderd miljoen euro die vorig 

jaar december door NWO aan een 

vijftal projecten werden ‘toegekend’ 

zijn intussen daadwerkelijk onderweg 

naar de indieners. Dat werd half juli 

bekend. De toekenning door NWO 

was in feite een aanbeveling aan mi-

nister Van der Hoeven om het geld 

op de gewenste wijze te besteden. De 

bewindsvrouw heeft nu dus die aan-

beveling overgenomen èn uitgevoerd. 

Het ging om projecten voor het digi-

taliseren van kranten (�� miljoen), het 

opzetten van een e-science infrastruc-

tuur (29 miljoen), het verzamelen van 

data voor sociaalwetenschappelijk 

onderzoek (�4 miljoen), voor materia-

lenonderzoek (26 miljoen) en voor sy-

stemen om afbeeldingen van de her-

senen te maken (�9 miljoen).

Voorstanders van Open Access (OA: 

onmiddellijke kostenloze en uni-

versele online toegankelijkheid na 

publicatie van wetenschappelijke ar-

tikelen) beweren sinds lang dat OA 

artikelen meer worden geciteerd. Te-

genstanders schreven dat effect toe 

aan andere oorzaken. In een recen-

te studie van Gunther Eysenbach (in 

PLOS Biology) wordt gecontroleerd 

voor een serie andere variabelen, zo-

als aantal auteurs, aantal publicaties 

van de auteurs, land van herkomst, 

discipline, etc. De studie bevestigt het 

vermoeden van de voorstanders: OA 

artikelen worden tweemaal zo vaak 

geciteerd als niet-OA artikelen. Voor 

wetenschappers lijkt het dus verstan-

dig te publiceren op basis van Open 

Access.

Gemiddeld aantal citaties voor OA en niet-OA publicaties  
in Proceedings of the National Academy of Sciences, vanaf 
tweede helft 2004.

 http://www.jmir.org/2006/2/e8/

‘Wetenschap gewaardeerd!’ was het 

motto van de strategie voor de perio-

de tot en met 2010, die de Nederland-

se Organisatie voor Wetenschappe-

lijk Onderzoek (NWO) op 22 mei aan 

minister van der Hoeven van OCW 

heeft aangeboden. De sterke positie 

die de Nederlandse wetenschap in de 

wereld heeft opgebouwd dreigt verlo-

ren te gaan als er geen forse extra in-

vesteringen worden gedaan, staat in 

de nota. Daartoe is volgens de orga-

nisatie een jaarlijks extra bedrag van 

433 miljoen euro nodig, deels te ge-

bruiken voor het voortzetten van de 

huidige incidentele financiering van 

toponderzoek (150 miljoen), deels 

om een ‘sprong voorwaarts’ te kun-

nen maken (283 miljoen). 

Om de koppositie van de Neder-

landse wetenschap te bereiken en 

verder te verstevigen heeft NWO in 

de strategie drie actielijnen uitgezet: 

‘ruimte voor onderzoekers’, ‘bunde-

ling van krachten’ en ‘wetenschap 

voor de samenleving’. Het hoofd 

Voorlichting van NWO, Dominique 

de Vet, ziet verbetering van de data-

infrastructuur vooral als onderdeel 

van de tweede actielijn: ‘Die bunde-

ling van krachten is op allerlei ter-

reinen nodig. De data-organisatie 

DANS is daarvan een typisch voor-

beeld. Ten eerste omdat DANS zelf 

een samenwerkingsproduct is van 

NWO met de Koninklijke Neder-

landse Akademie van Wetenschap-

pen (KNAW) en ten tweede omdat de 

opdracht van DANS, het verbeteren 

van de data-infrastructuur, een faci-

liteit is om de samenwerking tussen 

onderzoekers en disciplines te verbe-

teren’. Maar ook de eerste actielijn 

van de NWO-strategie, ‘Ruimte voor 

onderzoekers’, biedt aanknopings-

punten als het om de data-infrastruc-

tuur gaat, verzekert De Vet: ‘Daarbij 

gaat het erom, onderzoekers zo goed 

mogelijk te faciliteren bij het ontwer-

pen en uitvoeren van hun onderzoek. 

De mogelijkheid om databestanden 

te kunnen vinden en hergebruiken 

hoort daar bij’.

DANS dong in december vorig 

jaar met een project om de data-in-

frastructuur te verbeteren vergeefs 

mee naar een eenmalige verde-

ling van honderd miljoen euro voor 

grootschalige onderzoekfaciliteiten. 

Dat geld werd toen aan andere pro-

jecten gegund. Het bedrag – en nog 

iets meer – zou echter volgens de 

NWO-strategie elk jaar voor dat doel 

moeten worden besteed. 125 miljoen 

voor het ontwikkelen van grootscha-

lige onderzoekfaciliteiten zijn onder-

deel de het door NWO bepleite extra 

inspanning van 433 miljoen. (MdG)
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ACHTERGROND

Kabinetsnota ‘Informatie op Orde’ martijn de groot

DANS: ‘Belangrijke wijziging in beleid’

Letters, woorden en teksten: 
pijlers onder de  
data-infrastructuur 
Taal en literatuur worden op verschillende manieren weten-
schappelijk bestudeerd. Zowel het materiaal als de instrumen-
ten worden steeds vaker in elektronische vorm aangeboden. 
Het internet brengt efficiënte communicatie tussen onderzoe-
kers en afstemming van onderzoeksinstrumenten binnen be-
reik. Enkele pijlers onder de benodigde data-infrastructuur ko-
men hier voor het voetlicht.

De Digitale Bibliotheek voor de Ne-

derlandse Letteren (DBNL: www.

dbnl.org), opgericht vanuit de Maat-

schappij der Nederlandse Letterkun-

de, biedt een zeer goede website over 

de Nederlandse taal en literatuur. De 

site bevat literaire teksten, secundai-

re literatuur en aanvullende infor-

matie zoals biografieën en portret-

ten. Ook de digitale collecties van 

universiteitsbibliotheken en de Ko-

ninklijke Bibliotheek maken deel uit 

van de data-infrastructuur voor lite-

rair en taalkundig wetenschappelijk 

onderzoek. Het DBNL-project werkt 

samen met een groot aantal weten-

schappers afkomstig van verschillen-

de disciplines en vakgroepen.

Schatbewaarder

Naast het onderzoek dat aan de let-

terenfaculteiten van universiteiten 

wordt verricht bestaan er enkele 

toonaangevende instellingen in Ne-

derland op het gebied van taalkun-

dig en literair wetenschappelijk on-

rené van horik

derzoek: het Huygens Instituut, het 

Meertens Instituut, het Max Planck 

instituut voor psycholinguïstiek en 

het Nederlands Instituut voor Lexi-

cologie (INL). Het Huygens Insti-

tuut (www.huygens.knaw.nl/) is ge-

interesseerd in de toepassing van 

nieuwe methoden en technieken in 

ontsluiting en tekstwetenschappelijk 

onderzoek. Op het gebied van de Ne-

derlandse taal bestudeert het Meer-

tens Instituut (www.meertens.knaw.

nl) zowel de geografische als socia-

le variatie. Het Max Planck Instituut 

voor psycholinguïstiek (www.mpi.

nl) richt zich op onderzoek naar de 

mentale processen gerelateerd aan 

het begrip en gebruik van taal. Het 

Instituut voor Nederlandse Lexicolo-

gie (www.inl.nl) beschouwt zich als 

de schatbewaarder van de Nederland-

se taal door bijvoorbeeld de Taalbank 

bij te houden, waarin alle Nederland-

se woorden voorkomen. Deze en an-

dere instellingen zijn betrokken bij 

de creatie en het gebruik van een 

groot aantal digitale databronnen en 

onderzoeksinstrumenten, zoals par-

sers en lemmatisers. 

Tekstcorpora zijn van groot belang 

voor linguïstisch onderzoek en wor-

den gebruikt om theorieën te toetsen. 

Er bestaat al een behoorlijk aantal 

corpora, maar deze zijn niet volle-

dig qua type en tijdspanne. Een cor-

pus dient verrijkt te worden om de 

onderzoeksvragen te kunnen beant-

woorden. Het Corpus Gesproken Ne-

derlands (CGN) is bijvoorbeeld een 

belangrijk onderzoekscorpus. Daar-

naast zijn er diverse taaldatabases, 

bijvoorbeeld op het gebied van dialec-

ten, zoals de Syntactische Atlas van 

de Nederlandse Dialecten (SAND), te 

vinden via de website van het Meer-

tens Instituut. 

Scala van onderzoek

Databronnen en onderzoeksinstru-

menten zoals deze maken een breed 

scala aan wetenschappelijk onder-

zoek mogelijk. Historici richten zich 

met hun onderzoek bijvoorbeeld op 

de dynamische relatie tussen taal en 

maatschappij. Taalveranderingen 

treden immers vaak op waar contact 

is geweest tussen verschillende talen 

of verschillende variaties van een taal. 

Ook kan het perspectief van het cul-

tureel erfgoed centraal staan in on-

derzoek. Meer fundamenteel lin-

guïstisch onderzoek kan zich bezig 

houden met de veranderingen van 

de syntaxis van het Nederlands, bij-

voorbeeld op het gebied van het ge-

bruik van persoonlijke voornaam-

woorden.

In de literatuurstudie speelt de data-

infrastructuur een belangrijke rol 

bij het vernieuwen van de bestaande 

kennis. Daarbij moet rekening wor-

den gehouden met de relatie tussen 

eigentijdse oordelen en de literaire 

geschiedenis. Hiervoor is een corpus 

van secundaire literaire bronnen no-

dig die gebruikt kunnen worden om 

literaire teksten te kunnen evalueren. 

Literaire tijdschriften zijn hierbij van 

het grootste belang, want zij vormen 

de ‘barometer van de smaak’. 

Goede fundering

Door de computerondersteunde au-

teurschapidentificatie wordt steeds 

vaker toegepast bij de analyse van 

gedigitaliseerde teksten. Het onder-

zoek richt zich dan op stijlkenmerken 

van auteurs door gebruik te maken 

van speciale algoritmen. Zo kan bij-

voorbeeld vastgesteld worden wie de 

auteur is van een anoniem pamflet.

De data-infrastructuur op het ge-

bied van taalkunde en literatuur-

wetenschap heeft een goede funde-

ring en maakt een breed scala aan 

wetenschappelijk onderzoek mo-

gelijk. Meerjarige onderzoekspro-

gramma’s, zoals Stevin (www.nwo.

nl/stevin/) op het gebied van taal en 

spraaktechnologie en Catch (www.

nwo.catch) voor verbeterde toegang 

tot digitaal cultureel erfgoed, dra-

gen bij aan  verbeterde data-infra-

structuur voor wetenschappelijk on-

derzoek. Uitwisseling van expertise, 

standaardisatie van datacreatie, data-

opslag en data-uitwisseling zijn ge-

bieden die meer aandacht vragen, 

waardoor de data-infrastructuur nog 

beter zou kunnen worden.
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren biedt een 
zeer goede website over de Nederlandse taal en literatuur. 

Data-instituut DANS ziet de nota 
Informatie op Orde als een belang-
rijk signaal dat de overheid zich de 
kwetsbaarheid van digitale data 
op lange termijn realiseert. Voor 
het wetenschappelijk onderzoek is 
dat besef van groot belang omdat 
speciaal historisch, maar ook veel 
ander onderzoek vaak op informa-
tie van de overheid berust. Heiko 
Tjalsma, senior expert research 
data van DANS ziet belangrijke 
wijzigingen ten opzichte van het 
bestaande beleid. ‘Erkend wordt 
dat digitale documenten niet 
meer achteraf geselecteerd moe-
ten worden, maar dat dit vooraf 
moet gebeuren, direct bij de vor-
ming. Dat is wezenlijk want anders 
ben je te laat; na enige tijd kun-

nen de bestanden al onbruikbaar 
of onbegrijpelijk zijn geworden. 
Bovendien komt er bij de selectie 
nu meer aandacht voor de uitvoe-
ringsdossiers en niet alleen voor 
het overheidsbeleid zelf. En juist 
in die uitvoeringsdossiers zit vaak 
een schat aan informatie voor his-
torisch of sociaalwetenschappelijk 
onderzoek’. 
Een ander punt is vooral voor 
DANS als nationale datacoach 
belangrijk: ‘Er wordt nu ingezien 
dat het in het digitale tijdperk niet 
uitmaakt welke overheidsorganisa-
tie de data beheert. Onderzoekbe-
standen van de overheid kunnen 
dus heel goed in een trusted digi-
tal repository worden bewaard, bij 
DANS of aan DANS gelieerd’.

Alle ministeries gaan in de komende jaren hun digitale informa-
tiehuishouding op orde brengen. Daarnaast moeten de papie-
ren archieven versneld worden bijgewerkt. Dat staat in de nota 
‘Verbetering Informatie- en Archiefbeheer Rijksoverheid’, die 
het kabinet op 29 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het stuk, ook wel aangeduid als de 

nota Informatie op Orde, is nog afge-

leverd door de bewindslieden Pech-

told en Van der Laan uit het tweede 

kabinet-Balkenende, met als aanlei-

ding onder meer de nota ‘Een de-

menterende overheid?’ van de toen-

malige Rijksarchiefinspectie. In het 

najaar zal het in de Tweede Kamer 

worden besproken.

De digitale informatiehuishouding 

van de overheid dreigt ‘onbeheersba-

re proporties’ aan te nemen en veel 

overheidsorganisaties kampen met 

een enorme achterstand in hun pa-

pieren archieven. Bij de eerste con-

statering speelt de ‘digitale revolutie’ 

een belangrijke rol; voor de twee-

de ontbreekt een rechtvaardiging. 

Woordvoerder Maarten Gresnigt van 

het ministerie van OCW wijst des-

gevraagd op de ‘sneltreinvaart’ waar-

mee de ambtenaren digitale uitings-

vormen tot hun beschikking hebben 

gekregen, ‘terwijl het informatie- en 

archiefbeheer bij de departementen 

van oudsher nog een papieren pro-

ces is. Digitale en papieren proces-

sen hebben lange tijd naast elkaar 

bestaan. Daarbij heeft de papieren 

informatiehuishouding geleidelijk 

minder aandacht gekregen’. 

De problemen moeten volgens de 

nota nu wel worden aangepakt want 

‘overheidsinformatie moet vindbaar 

en toegankelijk zijn maar ook be-

trouwbaar, authentiek en volledig’. 

Het inhalen van de achterstand in 

de papieren archieven lijkt nog het 

eenvoudigste voornemen. Een Rijks-

breed project Wegwerken Archief-

achterstanden t/m 1975 was al in 

2005 van start gegaan en moet op 1 

januari 2009 klaar zijn. Vanaf 2008 

worden de ‘werkvoorraden’ van na 

1975 onder handen genomen op ba-

sis van werkplannen die de ministe-

ries dan klaar hebben.

Het aanpakken van de digitale ar-

chieven en vooral het aanpassen van 

de manier van werken opdat nieu-

we stukken automatisch goed wor-

den gearchiveerd is veel moeilijker, 

blijkt uit de visienota. Voor dat laatste 

doel heeft het kabinet volgens de nota 

op 1 januari 2008 een set van mini-

male kwaliteitseisen gereed – een z.g. 

baseline – die moet worden gecontro-

leerd door de departementale audit-

diensten. Ook moet er een nieuwe 

aanpak worden ontwikkeld van de se-

lectie van documenten en met name 

metadata die ervoor kunnen zorgen 

dat cultuurhistorische selectie al bij 

de vorming van documenten moge-

lijk wordt. Die metadata worden on-

derdeel van de baseline. 

Voor dit alles zijn nieuwe regels no-

dig. Een deel van die regels kan in de 

vorm van een convenant tussen de 

departementen worden afgesproken.  

Een ander deel zal bestaan uit het op 

elkaar afstemmen van bestaande wet-

ten en regels zoals de Wet Openbaar-

heid Bestuur, de privacywetgeving en 

de Archiefwet 1995. Hiernaar wil het 

kabinet vanaf het voorjaar van 2007 

een onderzoek doen.

Voor informatie van wetenschappe-

lijk belang heeft de nieuwe visie van 

het kabinet geen aparte gevolgen, 

verzekert het ministerie van OCW. 

Gresnigt: ‘De nota richt zich op de 

kwaliteit van het informatie- en ar-

chiefbeheer van de rijksoverheid in 

het algemeen, ongeacht de vorm van 

de gegevens, en daarmee ook op een 

betere vindbaarheid en toegankelijk-

heid, ongeacht de gebruikersgroep’. 

Van dementeren naar informeren
Alleen Rijksoverheden

De nota Informatie op Orde geldt 
voor de Rijksoverheid: de departe-
menten en de Hoge Colleges van 
Staat (zoals de Raad van State) en 
voor diensten zoals de Belasting-
dienst of Rijkswaterstaat. OCW-
woordvoerder Gresnigt: ‘Uitvoeren-
de diensten vallen onder het beleid 
in zoverre ze onderdeel zijn van een 
ministerie. Over de verantwoorde-
lijkheden en de uitvoering maken 
de ministeries afspraken met die 
diensten’.
De Zelfstandige Bestuurs Orga-
nen (zoals de Autoriteit Financiële 
Markten) vallen niet onder de nota, 
maar de ministeries waaronder ze 
vallen zullen die organen volgens 
de nota wel ‘uitnodigen om de pro-
blemen op gelijke wijze aan te pak-
ken en op te lossen’.
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INTERVIEW

ste in dit vakgebied. Dat is op z’n 

minst een opmerkelijk feit maar het 

is ook een stukje erkenning. Aan 

mij is daardoor echt niks veranderd 

maar je kunt gewoon vaststellen dat 

je meer mogelijkheden hebt en dat je 

anders wordt benaderd. Je hebt dus 

betere kansen om dingen binnen te 

halen en daar zijn we ook mee be-

zig’. Vergrijzing is een onderwerp 

waar onderzoekenergie in gestoken 

zou moeten worden. De politieke dis-

cussie daarover laait nu hoog op maar 

op historische inzichten in dat ver-

schijnsel is decennia lang geen be-

roep gedaan. Sterfte onder meisjes en 

vrouwen is een ander voorbeeld: ‘We 

zijn vertrouwd met het verschijnsel 

van kindermoord – op meisjes – in 

China maar aan het eind van de ne-

gentiende eeuw bleek ook in Euro-

pa de levensverwachting van meis-

jes lager te zijn dan die van jongens. 

Hier had je dan weer het vondeling-

systeem dat in China niet bestond, en 

we weten dat de sterfte in vondelin-

gentehuizen aanmerkelijk hoger was 

dan daarbuiten’. Dat moet uitgezocht 

worden, vindt Engelen, maar dan ‘op 

basis van goed gedocumenteerd his-

torisch cijfermateriaal’.

Het beschikbaar komen van grote 

hoeveelheden cijfermateriaal ging in 

Nederland niet toevallig samen met 

het kwantitatiever worden van de his-

torische demografie èn met het tot 

stand komen van verschillende pro-

jecten van hoge kwaliteit, vindt Enge-

len. ‘Er is de Historische Steekproef 

Nederland, die veel belangrijk mate-

riaal biedt op individueel niveau. Dan 

zijn er gegevens op gemeentelijk ni-

veau, bijeengebracht door de Wage-

ningse socioloog Hofstee en uitge-

breid door Onno Boonstra. En er is de 

digitalisering van de Volkstellingen, 

een project dat hele rijke en nuttige 

bestanden oplevert. Allemaal waar-

devolle projecten, maar ze staan te 

los van elkaar en ze zijn niet makke-

lijk genoeg toegankelijk. Wat ik zou 

willen is dat er een interface gemaakt 

kon worden om al die gegevens met 

elkaar te verbinden en via één poort 

toegankelijk te maken voor alle on-

derzoekers die daar belang bij heb-

ben. Gratis’.

Is er intussen genoeg gedigitaliseerd 

binnen het vakgebied?

Engelen: ‘Ik weet dat er nog schat-

ten verborgen liggen in de gemeen-

te- en provinciehuizen. Maar voorlo-

pig hebben we onze handen nog vol 

aan de analyse en interpretatie van 

het materiaal dat we nu hebben’.

martijn de groot en  

luuk schreven

Nieuwe hoogleraar historische demografie Theo Engelen:

‘Uiteindelijk gaat het om het verhaal bij de tabellen’

Theo Engelen (�950) studeerde 
geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit, werd daar in �976 
tijdelijk medewerker, in �982 
universitair docent economische 
en sociale geschiedenis en later 
hoofddocent. Hij promoveerde 
in �987 op een onderzoek naar 
de daling van de huwelijks-
vruchtbaarheid in Limburg. 
Naast zijn academische leven 
heeft Engelen zich sinds �992 
ontpopt als succesvol schrijver 
van jeugdboeken.

Op 15 juni sprak Theo Engelen in Nijmegen de rede uit waarmee hij de leerstoel in de historische 
demografie aanvaardde die hij daar sinds 1 december vorig jaar bekleedt. Hij beschreef ‘een discussie 
over het kindertal in China en Europa’ waarmee ruim tweehonderd jaar geleden Thomas Malthus  
begon, schetste de botsende standpunten in die discussie en voegde daar tenslotte een eigen hypothese 
aan toe waarin de romantische liefde centraal stond.
e-data&research sprak met de man die het een voorrecht noemt zich te mogen bezighouden met de 
sporen van ‘liefde, dood en seksualiteit, de kern van het menselijk bestaan’.

‘Een revolutie?’ Theo Engelen is 

een man van bedachtzame, niet van 

hoogdravende formuleringen. De 

vraag wat nu eigenlijk de beteke-

nis is geweest van de digitalisering 

voor zijn vak, de historische demo-

grafie, brengt zijn welsprekendheid 

echter onmiskenbaar in een hogere 

versnelling. ‘Het vak heeft absoluut 

een belangrijke kwalitatieve sprong 

gemaakt door de digitalisering. Kijk 

eens, als je je bezig houdt met liefde, 

dood en seksualiteit dan heb je in feite 

de kern van het menselijk bestaan te 

pakken. Dat mag je in ons vak doen en 

ik hoef dan niet te weten hoe in de ne-

gentiende eeuw de perceptie was van 

het Koningshuis of iets dergelijks. Ik 

ben tevreden als ik me mag bezighou-

den met die kernelementen van het 

menselijk leven. We weten nu een-

maal heel weinig over 99% van de be-

volking. Maar we weten van een heel 

groot deel wel wanneer ze zijn ge-

boren, getrouwd, wanneer ze kinde-

ren kregen en hoeveel, en wanneer ze 

dood gingen. De digitalisering heeft 

het mogelijk gemaakt om die kennis 

op een veel grotere schaal te benutten 

en betrouwbaar statistisch te analyse-

ren. En vooral, om je analyse te base-

ren op gegevens van het individuele 

niveau, waar we vroeger veel meer ge-

wend waren om geaggregeerde data 

te gebruiken’.

De mogelijkheid om grote hoeveel-

heden data te analyseren, en daar-

mee om verfijnde statistische me-

thodes toe te passen, heeft echter 

ook zijn eigen gebruikers gescha-

pen en dat roept bedenkingen op bij 

de juist gelanceerde hoogleraar. ’Wat 

ik jammer vind is dat tegenwoordig 

de statistische technieken soms de 

boventoon gaan voeren en dan lijkt 

het tenslotte niet meer om concrete 

mensen te gaan’. Er is een duidelijke 

verandering opgetreden sinds de ja-

ren zeventig en tachtig, toen de his-

torische demografie nog een richting 

was die door historici werd gedomi-

neerd. Eind jaren tachtig en begin 

jaren negentig kwam er een nieu-

we generatie van vakgenoten met 

een sociologische achtergrond en 

een pakket kwantitatieve technieken 

in hun opleiding. Dat legde de ba-

sis voor ‘een soort richtingenstrijd’ 

aldus Engelen.

‘Je hebt de mensen die de nadruk leg-

gen op het kwantitatieve, op de re-

gressieanalyses enzo, en er zijn de 

collega’s die het in de ouderwetse be-

schrijvende aanpak zoeken. Ikzelf? 

Ik hoop dat ik er zo’n beetje tussen-

in sta. Ik wil heel graag die nieuwe 

kwantitatieve methodes gebruiken, 

maar ik wil ook dat het begrijpelijk 

is en dat het over mensen blijft gaan.

Uiteindelijk gaat het om het verhaal. 

Je kunt wel een heleboel tabellen en 

coëfficiënten presenteren, maar het 

gaat tenslotte toch om de interpreta-

tie van de resultaten’.

Engelens inmiddels jarenlange stu-

die van de demografie van China 

blijkt een goede illustratie van die 

visie. ’De eerste serieuze demografi-

sche beschrijvingen’, afkomstig van 

de Engelse dominee Thomas Mal-

thus, presenteerden China al als het 

spiegelbeeld van Europa. Het land 

was dus al heel lang onderwerp van 

demografische discussie, en Enge-

lens groeiende belangstelling viel sa-

men met een heftige opleving van die 

discussie in de jaren negentig. ‘Mal-

thus’ eigen basisidee dat China een 

hoge vruchtbaarheid kende omdat er 

niet zoals in Europa een maatschap-

pelijke rem op het huwelijk bestond 

was intussen wel achterhaald geble-

ken. In de eerste helft van de vori-

ge eeuw was namelijk aangetoond 

dat het kindertal in China niet ho-

ger, maar juist lager was dan in Eu-

ropa. Sindsdien verschoof de discus-

sie naar de vraag hoe dat kon, terwijl 

Malthus waarneming van de ver-

schillen in huwelijksleeftijd wel ac-

curaat was’.

Is dit nu een van de belangrijkste 

discussies binnen de historische de-

mografie? Theo Engelen is daarvan 

overtuigd: ‘Je moet natuurlijk altijd 

oppassen dat je niet het gebied waar 

je zelf mee bezig bent tot het centrum 

van de wereld verklaart. Maar als je 

nu een terrein zoekt waar de belang-

rijke vragen in dit vakgebied op het 

scherpst van de snede worden uitge-

vochten, dan is het toch wel het Chi-

na-debat’.

Ook hier blijken de twee richtingen 

een rol te spelen. ‘Je hebt de echte 

kwantificeerders uit de Verenigde 

Staten, die de gedachte aan slechte 

economische omstandigheden en 

ondervoeding als oorzaak van lage 

geboortecijfers verwerpen. Zij hou-

den bij hoog en bij laag vol dat Chi-

nese echtparen heel bewust aan ge-

boortebeperking doen en dat er dus 

sprake is van rationeel handelen. En 

je hebt de meer kwalitatieve benade-

ring die het naast cijfers ook meer 

in bronnen zoekt, en die wijst op de 

rol van armoede, voedseltekorten en 

ondervoeding. We weten dat onder 

zulke omstandigheden de conceptie-

kans kleiner wordt’.

Het is een boeiende polemiek, die 

alleen wordt gehinderd door het feit 

dat de partijen niet meer serieus naar 

elkaar luisteren, aldus Engelen. Hij-

zelf koos in zijn oratie een derde po-

sitie: wat te denken van de romanti-

sche liefde als verklarende factor voor 

de huwelijksvruchtbaarheid? Europa 

kende immers ook in de negentien-

de eeuw deze romantische liefde als 

basis voor het huwelijk, terwijl die in 

China in het geheel geen rol leek te 

spelen.

‘Het is een hypothese waar nader on-

derzoek naar gedaan moet worden’  

benadrukt de demograaf, maar be-

paald niet het enige, zo blijkt al snel 

wanneer hem wordt gevraagd naar 

zijn aspiraties in zijn nieuwe hoeda-

nigheid van hoogleraar. 

Engelen: ‘Mijn benoeming is de eer-
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‘Je houdt je bezig met de kern 
van het menselijk bestaan’

‘Voorlopig hebben we onze 
handen nog vol’
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Vernieuwde BNTL wordt web 2.0

Techniek volstaat niet in informatica en letteren

VGI Innovatieprijs 2006

Ook in 2006 beloont de Vereniging 

voor Geschiedenis en Informatica 

(VGI) de meest vernieuwende toepas-

sing op het terrein van de geschiede-

nis. Een deskundige jury zal uit de ge-

nomineerde inzendingen (zie www.

vgi-online.org/) drie Vlaamse of Ne-

derlandse ICT-toepassingen selecte-

ren die naar haar mening tot de meest 

vernieuwende van het jaar gerekend 

mogen worden. Deze drie zullen op 

een VGI studiedag met als thema ‘Het 

gebruik van social software in histori-

sche context’ op vrijdag 22 september 

worden gepresenteerd.

Winnaar 2005: Literair Gent, 

www.literair.gent.be

Winnaar 2004: Ename Expertisecen-

trum voor erfgoedontsluiting, www.

enamecenter.org

Winnaar 200�: De schatkamer van 

het Gemeente-archief Amsterdam, 

http://gemeentearchief.amsterdam.

nl/schatkamer/

NWO MaGW vraagt datacontract

Het Gebiedsbestuur Maatschappij- 

en Gedragswetenschappen van NWO 

heeft DANS – Data Archiving and Net-

worked Services – aangewezen om er 

op toe te zien dat onderzoeksdata 

uit projecten die door haar zijn gefi-

nancierd, duurzaam worden gearchi-

veerd. Zo komen ze ter beschikking 

van verder onderzoek. NWO MaGW 

ziet het als haar verantwoordelijkheid, 

die verspreiding te stimuleren.

Ontvangers van subsidie zal daarom  

na toekenning van de subsidie ver-

zocht worden contact op te nemen 

met DANS om een datacontract af 

tesluiten. Een kopie van dat contract 

wordt na ondertekening naar NWO 

gestuurd.

DANS, dat over de ervaring en des-

kundigheid beschikt om de archive-

ring van data zowel formeel als prak-

tisch goed te regelen, raadt aan om 

al voor het indienen van de subsidie-

aanvraag contact op te nemen. Dan 

kan in een vroeg stadium worden ge-

adviseerd over data-formaten, me-

tadata, beveiliging en digitale duur-

zaamheid.

      http://www.nwo.nl/nwohome.

nsf/pages/NWOA_6PVA9J

Social software

Op 22 september 2006 organiseert 

de Vereniging Geschiedenis en In-

formatica een studiemiddag over so-

cial software: internetdiensten die 

ontstaan en onderhoud van sociale 

netwerken faciliteren. De term wordt 

vaak genoemd in combinatie met web 

2.0. Het ‘oude web’ wordt gezien als 

iets statisch, waar bezoekers infor-

matie kunnen halen maar waar geen 

communicatie over en weer plaats 

vindt. Social software zorgt er voor dat 

interactie kan plaatsvinden tussen de 

auteurs van de site en de bezoekers. 

Een voorbeeld is Wikipedia, een on-

line encyclopedie waar iedereen aan 

bij kan dragen: http://nl.wikipedia.

org/wiki/weblog. Tijdens de studie-

middag wordt gekeken wat de mo-

gelijkheden van social software zijn 

voor het culturele erfgoed sector en 

de humaniora.

      www.vgi-online.org

Initiatieven voor wetenschappelijke datacitatie

In 2005 is op verzoek van de KNAW het vernieuwingsproject be-
gonnen voor de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Litera-
tuurwetenschap BNTL. Er komen meer mogelijkheden voor ge-
bruikers, ook om zelf inhoud toe te voegen. De uitvoering is in 
handen van de afdeling e-Research van het Huygens Instituut. 

Onderzoekers en docenten in de 

neerlandistiek kennen de BNTL, die 

is gestart in 1970. De bibliografie be-

vat Nederlandse, Vlaamse en buiten-

landse titels van publicaties over Ne-

derlandse taal- en letterkunde uit de 

periode 1940 tot heden: op dit mo-

ment ruim 230.000 elektronisch 

raadpleegbare titels. 

In de eerste plaats betekent de ver-

nieuwing een eigen webinterface, 

op basis van open standaarden. De 

BNTL kan daardoor overal en door 

iedereen geraadpleegd worden, onaf-

hankelijk van toegangskanalen. 

De gebruiker krijgt de mogelijk-

heid om gelijktijdig te zoeken op in-

formatie uit de titels (publicatietype, 

auteur, jaar, titel), de toegevoegde in-

formatie (trefwoorden, abstracts en 

andere informatie) en de volledige 

tekst, indien beschikbaar.

Het toevoegen van volledige tek-

sten gebeurt voor een deel door de 

interne redactie, die ook links aan-

brengt naar voor neerlandici interes-

sante bestanden. Daarnaast worden 

auteurs, redacties en uitgevers van 

tijdschriften benaderd met de vraag 

hun teksten ter beschikking te stel-

len, al of niet op termijn.

De geregistreerde gebruiker krijgt 

ook zelf de mogelijkheid om titels en 

teksten toe te voegen. 

Het invoersysteem wordt vereen-

voudigd om het invoeren van titels 

en teksten minder arbeidsintensief te 

maken voor de interne redactie. Het 

zal naar verwachting ook de drem-

pel voor de gebruikers om eigen titels 

en teksten in te voeren verlagen. Ook 

op het web zal worden ‘geoogst’. Tij-

dens het vernieuwingsproject wordt 

onderzoek gedaan naar een webcraw-

ler en naar automatisch classificeren 

en indexeren. Het gehele titelbestand 

van de huidige BNTL wordt gemi-

greerd naar de nieuwe BNTL.

Als het project in juli 2007 is af-

gerond, wordt het ‘format’ ter be-

schikking gesteld aan de BFTL (de 

Bibliografie van de Friese taal- en li-

teratuurwetenschap), die parallel aan 

de BNTL wordt samengesteld en ge-

publiceerd. Ook andere bibliografie-

en kunnen daar gebruik van maken. 

(Elly Kamp)

 www.huygensinstituut.knaw.nl

Het lijkt erop dat de wetenschappelij-

ke datacitatie de laatste tijd erg in de 

belangstelling staat. Op de IASSIST 

conferentie in Ann Arbor, Michigan 

was er een hele sessie aan dit onder-

werp gewijd met vier verschillende 

sprekers. Ook tijdens de opening van 

DANS werd door methodologiepro-

fessor Harry Ganzeboom nadrukke-

Prof. Harry Ganzeboom onderstreepte bij de opening van DANS 
het belang van datacitatie 

cr
ed
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lijk stil gestaan bij het nut en belang 

van datacitatie.

De roep om datacitatie komt voort 

uit het idee dat een wetenschappelijk 

werk niet alleen voorzien moet zijn 

van literatuurverwijzingen, maar ook 

van goede documentatie van de ge-

bruikte data. Dit heeft tot doel de em-

pirische cyclus mogelijk te maken. 

Zonder goede verwijzingen naar zo-

wel literatuur en bronnen als de ge-

bruikte data is het onmogelijk een 

wetenschappelijk artikel te beoor-

delen, laat staan om het onderzoek 

te dupliceren en de resultaten na te 

bootsen/na te rekenen. Daarnaast le-

vert datacitatie ook credits op voor de 

producenten van data en is het moge-

lijk deze credits in wetenschappelijke 

beoordelingssystemen te verwerken. 

Producenten van data zouden daar-

door ook eerder geneigd zijn hun data 

te delen met andere gebruikers.

Wie op dit moment in zijn on-

derzoek naar data verwijst, volstaat 

meestal met vage aanduidingen of 

opmerkingen over de herkomst van 

de data: ‘Bron: CBS’, of een opmer-

king in het voorwoord waarin Pietje 

Puk bedankt wordt voor het leveren 

van de bestanden. Deze handelwijze 

wordt echter door steeds meer men-

sen als niet echt wetenschappelijk ge-

zien. Statistics Canada (het Canadese 

CBS) is zich van het probleem bewust 

en heeft uitgebreide standaarden op-

gesteld voor het verwijzen naar haar 

data. Maar ook op Harvard University 

en bij het Amerikaanse Interuniversi-

ty Consortium for Political and Social 

Research (ICPSR) wordt hierover na-

gedacht en aan standaarden gewerkt. 

Inmiddels heeft de International As-

sociation for Social Science Information 

Service and Technology (IASSIST) het 

initiatief genomen tot een internatio-

nale werkgroep. Het probleem van 

deze initiatieven is dat ze afkomstig 

zijn uit de hoek van dataleveranciers 

en niet direct van datagebruikers. 

De huidige initiatieven hebben en-

kel kans tot slagen als ze in een vroeg 

stadium gebruikers van data weten te 

interesseren en betrekken bij de ont-

wikkelingen. (LS)

 http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=12-591-XWE

 http://gking.harvard.edu/projects/repl.shtml

De belangstelling voor de sociale as-

pecten van nieuwe media en technie-

ken – in relatie met het traditionele 

onderzoek, met de samenleving en 

met andere digitale letterenprojecten 

– was het meest opvallende kenmerk 

van het congres CLiP (Computers, Li-

terature and Philology) 2006, van 29 

juni tot 1 juli in Londen.

CLiP is bedoeld als forum voor 

innoverend onderzoek op het raak-

vlak van informatica en letteren, en 

dan vooral wat de Romaanse talen 

betreft. Het bekende Centre for Com-

puting in the Humanities van King’s 

College London heeft dit jaar het initia-

tief genomen voor een herstart van de 

conferentiereeks en trad op als orga-

niserende instantie. De bijeenkomst 

heeft uitdrukkelijk de bedoeling om 

internationale contacten en samen-

werking te stimuleren, en dat bleek 

ook uit het zeer divers samengestel-

de publiek: er waren vanzelfsprekend 

veel Engelsen, maar ook Spanjaar-

den, Italianen en een paar Fransen, 

en daarnaast Duitsers, Noren, en Es-

ten. Die diversiteit maakte de discus-

sies levendiger dan doorgaans het ge-

val is op dergelijke congressen. 

Uit de bijdragen bleek duidelijk 

dat XML (eXtensible Markup Langu-

age) algemeen aanvaard is als de ba-

sis voor gegevensopslag en -publica-

tie; het onderzoek richt zich nu vooral 

op het creëren, ontsluiten en presen-

teren van XML-gebaseerde corpora. 

Een nieuw aandachtspunt is het geza-

menlijk gebruik van deze informatie, 

onder meer ingegeven door bezorgd-

heid over het langzame doorsijpelen 

van de ‘traditionele’ kennis en vaar-

digheden naar de nieuwe media, die 

in het maatschappelijk leven een 

steeds belangrijkere plaats innemen. 

Meer dan eens werd gewezen op de 

noodzaak van meer continuïteit en 

samenwerking in de wereld van hu-

manities computing – techniek alleen 

volstaat niet. (Bert van Elsacker)

 http://www.cch.kcl.ac.uk/clip2006/ 

Nieuwe data beschikbaar over primair onderwijs

Op verzoek van het Ministerie van 

OCW wordt sinds een aantal jaren het 

Cohortonderzoek Primair Onder-

wijs PRIMA uitgevoerd. Het wordt 

gedaan door het Instituut voor Toe-

gepaste Sociale Wetenschappen ITS 

(RU Nijmegen), en het SCO-Kohn-

stamm Instituut (UvA) en moet een 

zo compleet mogelijk beeld van het 

primair onderwijs geven. De data 

van de zesde meting, in 2004/2005, 

zijn recentelijk bij DANS (Data Ar-

chiving and Networked Services) be-

schikbaar gekomen.

Bij deze zesde meting zijn op circa 

zeshonderd reguliere basisscholen 

gegevens verzameld bij leerlingen in 

groep twee, vier, zes en acht. Behalve 

bij leerlingen is ook informatie ver-

zameld bij leerkrachten, schooldirec-

ties en ouders. Aan ouders van leer-

lingen uit groep twee is bijvoorbeeld 

een uitgebreide schriftelijke vragen-

lijst voorgelegd. Daarin wordt inge-

gaan op sociale, culture en etnische 

achtergronden van het gezin van de 

leerling. Cohortonderzoek houdt in 

dat verschillende jaargroepen (cohor-

ten) tegelijk worden onderzocht, en 

bovendien dat leerlingen worden ge-

volgd in hun onderwijsloopbaan. In 

totaal zijn van ongeveer 60.000 leer-

lingen gegevens verzameld. De on-

derzochte basisscholen komen uit 

een landelijke representatieve steek-

proef en een aanvullende steekproef 

van scholen met een hoge concentra-

tie van kinderen (zowel allochtoon als 

autochtoon) uit de lagere sociaal-eco-

nomische milieus.

Ook de data van de voorafgaande 

PRIMA metingen zijn beschikbaar 

via DANS. Geïnteresseerde onder-

zoekers kunnen de data, SPSS por-

table files met de bijbehorende docu-

mentatie, bestellen via info@dans.

knaw.nl. Aan levering zijn geen kos-

ten verbonden.
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GEBEuRTENISSEN

Vlaams onderzoek naar ontsluiting van mondelinge bronnen Liefde en trouw gedigitaliseerd

TOPs komen van de grond

VGI studiedag: 
nieuwe technologie in onderwijs en cultuur

In Vlaanderen zal een studie worden gedaan naar de mogelijkheid om een flexibele applicatie te 
ontwikkelen voor het invoeren en ontsluiten van mondelinge bronnen. De coördinator van dit 
project is de Universiteit Gent. Partners zijn lokale erfgoedcellen in tien steden, enkele Vlaam-
se archiefinstellingen, het Geluidsarchief van de publieke omroep VRT, Volkskunde-Vlaanderen 
vzw en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV), met de steun van de Vlaamse overheid.

Er bestaat momenteel in Vlaanderen 

een achterstand in de ontsluiting van 

mondelinge bronnen: onder andere 

(historische) opnames van interviews 

en getuigenissen, verhalen, dialecten 

of andere vormen van ‘historisch 

klankarchief’. Er is een breed spec-

trum van ‘producenten’ van mon-

delinge bronnen, en vermoed wordt 

dat slechts een beperkt deel in bewa-

ring gegeven wordt bij archiefinstel-

lingen. In Vlaanderen bestaat geen 

instelling of organisatie die expliciet 

de opdracht heeft het ontsluiten, de 

opslag en bewaring van mondelinge 

bronnen te ondersteunen. 

De voorbije jaren zijn mondelinge 

bronnen in Vlaanderen onder de aan-

dacht gekomen via de ontwikkeling 

van verhalenbanken in het erfgoed-

veld, zoals de Verhalenbank Brugge 

(www.verhalenbankbrugge.be). Di-

verse (erfgoed)organisaties ontwik-

kelen mondelinge geschiedenis pro-

jecten en het Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur (VCV) gaf in 2005 de 

DVD-handleiding Van Horen Zeg-

gen uit. 

Internationaal worden geavan-

ceerde applicaties ontwikkeld voor 

het ontsluiten en tot waarde brengen 

van geluidscollecties via het internet, 

maar ook beheersapplicaties die op 

professionele wijze dit type bronnen 

inventariseren. Zo ook in Nederland 

waar in de context van het onder-

zoeksprogramma Continuous Access 

To Cultural Heritage (CATCH: www.

nwo.nl/catch) projectlijnen zijn op-

gestart zoals Mondelinge geschiedenis 

geïndexeerd (CHORAL, http://hmi.

ewi.utwente.nl/project/Choral). Ook 

het Nederlandse Instituut voor Beeld 

en Geluid ontwikkelt diverse interes-

sante programma’s. De UNESCO-

conventie voor de bescherming van 

immaterieel cultureel erfgoed (2003) 

geeft nog een extra legitimatie en sti-

mulans aan de zorg voor orale bron-

nen. (Zie: www.unesco.org.)

De applicatie die nu in Vlaanderen 

zal worden verkend zou een open mo-

dulair systeem kunnen zijn met aan-

dacht voor innovatieve zoek- en in-

dexeersystemen. Het systeem moet 

inspelen op een aantal van de behoef-

ten op het vlak van productie, ontslui-

ting, opslag en bewaring van mon-

delinge bronnen. Wat realiseerbaar 

is hangt af van de financiële midde-

len; de studie brengt enkel de moge-

lijkheden in kaart. Tijdens de onder-

zoeksperiode zal een internationaal 

seminarie met experts worden ge-

organiseerd en zal overleg gepleegd 

worden met de partners en de over-

heid. Het lijkt belangrijk te vermij-

den dat er op verschillende niveaus 

aan dure, parallelle ontwikkeling van 

systemen wordt gedaan. In dit sta-

dium is er misschien een kans om 

instellingsoverschrijdend en schaal-

vergrotend te werken aan een geza-

menlijk traject. Daarbij zal ook naar 

de ontwikkelingen over de grens ge-

keken worden, zoals in Nederland. 

(Jeroen Walterus)

 www.vcv.be 

Met verschillende partners in de sociale- en geesteswetenschap-

pen werkt het data-instituut DANS aan het opzetten van TOP‘s: 

Thematische Ontwikkel Programma’s. Daarmee krijgt een van 

de belangrijke taken van DANS gestalte.

DANS heeft als taak om de data-infra-

structuur binnen de sociale en gees-

teswetenschappen te verbeteren. De 

Thematische Ontwikkel Program-

ma’s (TOPs) zijn daarbij een be-

langrijk instrument. Ze stimuleren 

samenwerking met en tussen on-

derzoekers op een bepaald weten-

schapsgebied en versterken zo de 

data-infrastructuur. Databestanden 

met nationale en/of internationale 

reikwijdte van de ene groep onder-

zoekers worden zo bijvoorbeeld be-

ter toegankelijk en kunnen worden 

verrijkt door combinatie en harmo-

nisatie met bestanden van een ande-

re groep. 

Momenteel werkt DANS binnen 

de sociale wetenschappen aan ver-

schillende TOPs. Er zijn program-

ma’s in ontwikkeling rond arbeid 

(samen met de Organisatie voor 

Strategisch Arbeidsonderzoek OSA 

en het Amsterdam Instituut voor 

Arbeidsstudies AIAS), familierelaties 

(o.a. met Nederlands Demografisch 

Instituut NIDI en de Universiteit van 

Amsterdam, sociale mobiliteit, kwali-

tatief onderzoek (beide Vrije Universi-

teit), opinies en attituden (o.a. met de 

Universiteit van Tilburg), en epidemi-

ologisch onderzoek naar psychiatrische 

stoornissen (ZonMW). Ook binnen de 

geesteswetenschappen zijn diverse 

initiatieven in ontwikkeling.

In TOPs worden nieuwe terreinen 

van digitale archivering en ontslui-

ting van onderzoeksdata verkend, ze 

sluiten aan bij actuele wetenschap-

pelijke ontwikkelingen en ze maken 

nieuwe innovatieve onderzoeksvra-

gen mogelijk. Onderzoekers uit het 

veld en medewerkers van DANS 

bemensen gezamenlijk een derge-

lijk programma. Financiering komt 

deels van de deelnemers, deels van 

externe (naast Nederlandse ook Euro-

pese of andere internationale) bron-

nen. 

Contactpersonen bij DANS zijn 

dr. Heleen van Luijn (sociale we-

tenschappen), en dr. Rene van Ho-

rik (geesteswetenschappen), bei-

de te vinden op www.dans.knaw.nl.  

(Heleen van Luijn)

Zo rond 1600 verschenen er op de 

Nederlandse boekenmarkt prach-

tig geïllustreerde embleembundels, 

met intrigerende teksten en afbeel-

dingen over thema’s als liefdesver-

driet, trouw en partnerkeuze. Elk em-

bleem bevatte een les over de liefde, 

verborgen in puzzelstukjes die Ne-

derlandse dichters aan klassieke, 

christelijke en eigentijdse bronnen 

ontleenden. 

Kunsthistorici, neerlandici, latinis-

ten en informatici werken binnen het 

Emblem Project Utrecht (EPU) aan de 

digitalisering van Nederlandse liefde-

sembleembundels, zo’n 25 in totaal. 

Doel van het onderzoek dat op basis 

van deze digitalisatie gebeurt, is onder 

andere de wisselwerking vast te stel-

len tussen religieuze en profane stro-

mingen in de liefdesemblematiek 

Om de verknopingen in kaart te 

brengen en doorzoekbaar te maken, 

zijn de digitale edities die het EPU 

op het Internet publiceert gebaseerd 

op codering in XML (eXtensible Mar-

kup Language). Voor de tekstuele ele-

menten van de emblemen wordt ge-

bruik gemaakt van de Guidelines van 

het Text Encoding Initiative (TEI), 

en voor de pictoriale van Iconclass, 

een classificatiemethode die al voor 

het computertijdperk zijn waarde be-

wezen heeft. Uit de EPU-collecties 

worden dynamisch doorzoekbare 

edities gegenereerd met de open 

source sortware Cocoon. 

Vanuit het Emblem Project 

Utrecht wordt ook deelgenomen 

aan het Open Emblem Portal, dat 

gebouwd is op dezelfde technische 

uitgangspunten en coderingsricht-

lijnen. Via dit portal zijn inmiddels 

grote delen van het corpus Europese 

embleembundels te raadplegen en 

doorzoeken. (Els Stronks)

 http://emblems.let.uu.nl 

 http://media.library.uiuc.edu/projects/oebp/

De VGI organiseerde op 16 juni een 

drukbezochte studiedag over toepas-

singen van nieuwe technologie bin-

nen onderwijs en cultuur. Met nieu-

we technologie worden bijvoorbeeld 

bedoeld location based services (een 

informatiedienst die afhankelijk is 

van de locatie waar men zich be-

vindt) en social bookmarking (gereed-

schap waarmee de internetgemeen-

schap collectief informatiebronnen 

markeert en van kwaliteitsoordelen 

voorziet). Zogenaamde ‘folksono-

mies’ zijn hier nauw mee verbon-

den: het ‘volk’ bouwt bottom up een 

kennisstructuur die lijkt op een tra-

ditionele taxonomie. Ook werd de ar-

chitectuur van de nieuwste versie van 

Surfnet (SURFnet6) gepresenteerd, 

waarbij snelle glasvezelverbindingen 

Zoals een fakkel door het vet waarmee hij gevoed wordt, ook 
weer dooft, zo kom ik om door wie ik leef en wordt gevoed en 
door degene op wie ik smoorverliefd ben. Uit: Daniel Heinsius, 
Emblemata amatoria (c. 1601), met dank aan de Universiteitsbi-
bliotheek UvA.

en ‘lichtpaden’ hoogvolume datastro-

men mogelijk maken.

Netwerken van gebruikers, van 

mensen rondom kwalitatief goede 

inhoud bleken op de studiedag toch 

een eerste vereiste om te komen 

tot succesvolle toepassing van deze 

nieuwe technologie. Enkele bijdra-

gen tijdens de studiedag presenteer-

den voorbeelden hiervan, zoals het 

themakanaal ‘Geschiedenis’ van de 

VPRO. Andere bijdragen waren van 

Dick Rijken (Hogeschool Den Haag) 

over ‘De lerende samenleving’; Dide-

rik van Wingerden (ZAPPwerk) met 

‘Cultuur in de buurt’, Maurice Doh-

men (Surfnet) over Surfnet 6 en Sy-

bille Poortman (Fontys Hogeschool) 

met ‘Folksonomy en social bookmar-

king’. (René van Horik)
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Gelezen

Column 
Willem Kuiper

Leren van een schapenboer
De anekdote van de Australische schapen-
boer blijft mij achtervolgen. Ooit loofde 
Rolls Royce een gloednieuwe auto uit 
aan de eigenaar van de oudste, nog in 
normaal bedrijf zijnde Rolls. Dat bleek een 
schapenboer in Australië te zijn, die hem 
met veel tam-tam en fanfare in ontvangst 
nam. Een week later vroeg hij zijn oude 
Rolls terug. De nieuwe voldeed niet: hij kon 
zijn dode schapen niet op de treeplanken 
kwijt... 

Voor mijn project Repertorium van Eigennamen in Middel-
nederlandse Literaire Teksten (REMLT)  maak ik intensief gebruik 
van digitale teksten. Toen dat project in 1993 van start ging, werd 
mijn voorstel om de te excerperen teksten eerst te digitaliseren 
verworpen. Ook een projectaanvraag van Ben Salemans (Neder-
L) om een tekstencentrum op te richten werd afgewezen. Hoe zo’n 
tekstencentrum eruit zou kunnen zien demonstreerde Marc van 
Oostendorp met zijn Laurens Janszoon Coster-site. 

Hierna werd Leiden de hoofdstad van de digitale neerlandistiek. 
Cees Klapwijk was de ijsberg onder water van de Digitale Bibliotheek 
voor de Nederlandse Letteren (DBNL), Dirk Geirnaert van de CD-
ROM Middelnederlands. Hierop stond niet alleen een digitale versie 
van het monumentale Middelnederlandsch Woordenboek, maar 
eraan toegevoegd waren driehonderd belangrijke Middelnederlandse 
versteksten en tweehonderd prozateksten. Bovendien kon je de 
inhoud van die CD naar je harde schijf doen verhuizen en met een 
simpele muisbeweging een of al die vijfhonderd teksten naar je eigen 
tekstverwerker kopiëren. De CD die mijn leven veranderd heeft! 

De DBNL is een website, een pracht van een website! Maar de 
teksten staan er niet ‘los’ op. Het is geen digitale boekenplank waar 
je een tekst naar keuze van af kunt pakken. Je kunt hem op het 
scherm lezen en bevragen, je kunt hem naar een printer sturen, maar 
je kunt hem niet met één muisbeweging naar je eigen tekstverwerker 
kopiëren. En laat dat nou precies zijn wat ik wil... 

In de Ferguut wordt van Galiëne verteld dat moeder Natuur 
zoveel aandacht aan haar schoonheid besteedde dat honderd andere 
vrouwen eraan te kort kwamen. Dat gevoel bekruipt mij ook als ik 
weer eens zo’n subliem opgemaakte webtekst op het beeldscherm 
krijg. Dan moet ik denken aan al die goedkope facsimile-edities die 
je op Gallica kunt vinden, downloadbaar in pdf en tiff. Maar als 
ik die webtekst écht nodig heb, zit er niets anders op dan hem bij 
stukjes en beetjes te kopiëren en van alle codering te strippen totdat 
alleen de letters overblijven. 

Ik wil geen zout in open (source) wonden strooien en niemand op 
zijn XML-hart trappen dat zijn TEI-ziel ervan kwekt. Maar met de 
Australische schapenboer in gedachten wil ik, met alle bewondering 
voor de extra functionaliteit die zo’n geavanceerde webtekst biedt, 
er toch voor pleiten teksten/bronnen ook als downloadbaar bestand 
aan te bieden in een algemeen geaccepteerd document formaat.

Dr. Willem Kuiper is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep 
Historische Nederlandse Letterkunde UvA en als senior onderzoeker aan 
het Huygens Instituut.

Archiefbeheerder en historicus Jacques Dane: 

‘Psychologie in Nederland lijdt aan Peter Pan-syndroom’
De term Peter Pan-syndroom werd 

voor het eerst gebruikt door de Ameri-

kaanse psycholoog Dan Kiley. Hij be-

schreef er in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw het verschijnsel mee dat 

mannen bij het ouder worden soms 

geen afstand van hun jeugd willen 

nemen. Historicus dr. Jacques Dane 

stelde de Peter Pan-diagnose in een 

artikel in het Archievenblad van 2004 

voor de Nederlandse psychologie, en 

hij kan nog steeds heel goed uitleg-

gen waarom.

Dane (42) is coördinator en on-

derzoeker van het in Groningen ge-

vestigde ADNP, het Archief en Do-

cumentatiecentrum Nederlandse 

Psychologie. Het is het enige sector-

brede archief dat de psychologen ken-

nen. In �989 opgericht als Stichting 

Historische Materialen Psychologie, 

was het oorspronkelijk bedoeld om 

allerlei instrumenten voor de vergan-

kelijkheid te behoeden die psycholo-

gen in de loop der jaren hebben ge-

bruikt. Later breidde de aandacht zich 

uit naar bronnen als boeken en tijd-

schriften, persoons- en instellingsar-

chieven, beeldmateriaal en een ver-

zameling psychologische tests. Dat 

er in de psychologie gearchiveerd 

wordt weet Dane dus als geen ander. 

Maar hij weet ook hoe moeizaam dat 

meestal gaat: ‘Psychologen archive-

ren niet, omdat ze er onbekend mee 

zijn’. Archieven van gepensioneer-

de of overleden hoogleraren komen 

soms in ADNP-handen terwijl ze ei-

genlijk thuishoren aan de universiteit 

waaraan de geleerden waren verbon-

den. Dane vindt dat niet erg, maar wel 

tekenend: ‘Er is een Archiefwet van 

�995, en volgens die wet zijn onder-

zoekers en wetenschappelijke instel-

lingen verplicht archieven fatsoenlijk 

te beheren en hun onderzoeksmate-

riaal te bewaren. Maar niemand lijkt 

dat te weten; laat staan hoe het dan 

moet en waarom en voor wie.’

Het ADNP heeft behalve voor pa-

pieren bronnen ook belangstelling 

voor electronische, zoals de email-

correspondentie van onderzoekers 

die maar al te vaak wordt gedeleet 

voordat een archivaris zich erover 

heeft kunnen ontfermen. En voor on-

derzoeksdata, maar daarin bestaat al 

helemaal geen traditie, aldus de co-

ordinator. ‘Onderzoekers gaan heel 

slordig om met hun data. Die worden 

op verschillende plaatsen bewaard àls 

ze al bewaard worden. Laboratorium-

boekjes raken zoek, floppies met data 

komen in dozen terecht en die worden 

dan op zeker moment aan de portier 

gegeven. Die stapelt ze op in een fiet-

senhok en dat is dan het archief.’

Hoe dit kan in een respectabele 

wetenschappelijke discipline? Dane 

twijfelt. Misschien is het wel alge-

meen menselijk, oppert hij, om je 

achterland te verwaarlozen. Maar 

het blijft het jammer en, netjes uitge-

drukt, niet verstandig. En dan komt 

Peter Pan aan de orde, de romanfi-

guur die niet volwassen wilde wor-

den. ‘Onderzoekers denken vaak als-

of ze altijd jong willen blijven; alsof de 

psychologie pas vandaag begint. Ze 

willen dan niet erkennen dat er een 

verleden is. Ze denken dat wat hun 

voorgangers hebben gedaan niet be-

langrijk is, maar alleen wat vandaag 

gebeurt. Als je zo denkt, dan kan je 

dat gemakkelijk ook over je eigen werk 

gaan denken. Ik zie dat vaak. Dat on-

derzoekers niet meer willen weten 

waar ze tien of twintig jaar geleden 

mee bezig waren omdat ze denken 

‘ach, dat was toen’’. Als ze wat ouder 

worden komt er vaak wel erkenning 

van het verleden, ziet Dane, ‘maar de 

mensen die het nu voor het zeggen 

hebben denken meestal ‘die oude rot-

zooi, wat moeten we ermee?’’

En wat ook een rol kan spelen: het 

steeds meer overheersende motto pu-

blish or perish. Dane: ‘Onderzoek gaat 

ten koste van publiceren’ hoorde ik 

laatst iemand zeggen. Dat betekent 

dat nieuw onderzoek steeds sneller en 

kleinschaliger wordt opgezet om snel 

een publicatie op te leveren, maar dat 

de resultaten daardoor minder wor-

den gezien als iets dat voor het nage-

slacht bewaard moet worden’. 

Gelukkig duikt er nog genoeg ma-

teriaal op dat wèl gearchiveerd moet 

en kan worden. Kostbaar materiaal 

waarmee het ADNP met zijn kleine 

personeelsbezetting de waarde van 

zijn collectie weer verder op kan voe-

ren. Materiaal dat soms op een ou-

derwetse manier de gevaren van de 

digitale toekomst symboliseert. ‘We 

krijgen hier wel eens prachtige instru-

menten bezorgd waar we niets over 

weten. Dan denk je: wat zou hier mee 

gemeten zijn?’ (MdG)
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DANS Data Guide 2
Repertorium van 
Nederlandse gemeenten 
1812-2006

Ad van der Meer
Onno Boonstra

De Nederlandse gemeenten van nu zijn niet meer de 
gemeenten van 200 jaar geleden. Door opheffingen en sa-
menvoegingen is het aantal gedaald van 1249 in 1820 tot 
458 in 2006. Ook zijn er honderden wijzigingen geweest in 
de naamgeving van gemeenten – soms betreft het spelling-
varianten, soms officiële naamswijzigingen.

Historisch onderzoek wordt belemmerd door deze voort-
durende veranderingen. Het Repertorium van Nederlandse 
gemeenten 1812-2006 biedt – voor het eerst – een volledige 
lijst van alle gemeenten die in Nederland vanaf 1812 hebben 
bestaan, inclusief alle bekende varianten van de gemeente-
namen. Het repertorium laat zien uit welke gemeenten een 
nieuwe gemeente is gevormd, of in welke gemeente een 
oude gemeente is opgegaan. De continuïteit van gemeen-
ten wordt benadrukt door de introductie van een nieuwe 
gemeentecode – de Amsterdamse code – die, anders dan de 
codes die momenteel in gebruik zijn, onveranderd blijft bij 
grens- en naamswijzigingen.

Ad van der Meer is promovendus bij het Onderzoeksinstuut 
OTB van de TU Delft op het onderwerp ‘Vaststelling, regi-
stratie en beschrijving van gemeentegrenzen in Nederland 
vanaf 1815’. Onno Boonstra is docent Culturele en 
Historische Informatiekunde aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen.

DANS (Data Archiving and Networked Services) is de na-
tionale organisatie die zorgt voor de opslag en blijvende 
toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en 
gammawetenschappen. DANS beheert niet alleen bestaande 
digitale archieven, maar helpt ook bij het totstandkomen 
van nieuwe data-archieven en regisseert innovatieve projec-
ten op het gebied van wetenschappelijke datavoorziening.

In de reeks DANS Data Guides  verschijnen studies over 
specifieke datasets in beheer bij DANS of DANS partners.

H. Tjalsma (red.): Archiveren van Di-
gitaal Academisch Erfgoed, een ver-
slag als voorbeeld (Den Haag, DANS, 
2006; Studies in Digital Archiving 2)
DANS, Data Archiving and Networ-
ked Services, heeft een aanpak ont-
wikkeld om digitale bestanden ach-
teraf te archiveren. Met behulp van 
deze z.g. ADA-methode, die speci-
aal is gericht op onderzoeksgroepen 
en wetenschappelijke instituten, kan 
DANS samen met de betrokken in-
stelling een retro-archiveringsproject 
uitvoeren. Zo kunnen vaak oudere, 
digitale onderzoeksbestanden met 
wetenschappelijke waarde worden 
gered. Dit boek geeft inzicht in de 
mogelijkheden van deze vorm van 
retro-archivering.
Daarnaast biedt het een rapportage 
van het ADA-project dat van 2000 
tot en met 200� is uitgevoerd door 
het Nederlands Historisch Data Ar-
chief bij het Meertens Instituut. In 
dit project, het eerste in zijn soort, 
werden aanpak, mogelijkheden en 
kosten verkend van het archiveren 
van ouder, niet geordend digitaal we-
tenschappelijk materiaal. Gebaseerd 
op de ervaringen van dit project is de 

ADA-methode ontwikkeld. Het ADA-
project was dus een vingeroefening 
voor de nu door DANS ontwikkelde 
ADA-dienstverlening. 

Ad van der Meer, Onno Boonstra: Re-
pertorium van Nederlandse gemeen-
ten 1812-2006. (Den Haag, DANS, 
2006; Dans Data Guide 2)
De Nederlandse gemeenten van nu 
zijn niet meer die van 200 jaar gele-

den. Door opheffingen en samenvoe-
gingen is het aantal gedaald van �249 
in �820 tot 458 in 2006. Gemeenten 
die wel zijn blijven bestaan hebben 
vaak een enorme gebiedsuitbreiding 
ondergaan en een veelvoud aan in-
woners gekregen. Ook zijn er honder-
den wijzigingen geweest in de namen 
die voor de gemeenten werden gebe-
zigd. Vaak ging het om spellingvari-
anten, soms om officiële naamswij-
zigingen.
Historisch onderzoek wordt ernstig 
belemmerd door deze voortdurende 
veranderingen. Deze uitgave wil deze 
belemmeringen weg nemen door – 
voor het eerst – een volledige lijst te 
bieden van alle gemeenten die in Ne-
derland vanaf �8�2 tot 2006 hebben 
bestaan, inclusief alle bekende varian-
ten van de gemeentenamen. Tevens 
laat het zien uit welke gemeenten 
een nieuwe is gevormd, of in welke 
gemeente een oude is opgegaan. De 
continuïteit wordt benadrukt door de 
introductie van een nieuwe gemeen-
tecode – de Amsterdamse code – die, 
anders dan de codes die momenteel 
in gebruik zijn, onveranderd blijft bij 
grens- en naamswijzigingen.

Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen: De toeganke-
lijkheid van gegegevens uit publieke 
en semi-publieke administraties voor 
wetenschappelijk onderzoek, KNAW-
advies. (Amsterdam, KNAW, 2006) 
Met de opkomst van informatisering 
en digitalisering worden in admini-
straties van overheids- en semi-over-
heidsinstellingen op systematische 
wijze steeds meer gegevens gege-
nereerd die voor wetenschappelijk 
onderzoek van belang kunnen zijn. 
Het betreft veelal gegevens die in 
juridische zin wel voor wetenschap-
pelijk onderzoek toegankelijk zijn, 
maar in de praktijk daarvoor niet of 
slechts met veel inspanning beschik-

baar komen. Vaak moet er door we-
tenschappelijke onderzoekers extra 
worden betaald voor gegevens die 
al met publieke middelen tot stand 
zijn gekomen, zoals de gemeen-
schappelijke basisadministratie per-
soonsgegevens (GBA). Bij andere 
gegevensbestanden zoals de belas-
tingadministratie zijn er wettelijke 
beperkingen.
In dit advies gaat de de Sociaal-we-
tenschappelijke Raad in op de maat-
schappelijke baten van een betere 
toegankelijkheid van gegevens uit 
(semi-)publieke administraties voor 
wetenschappelijk onderzoek aan de 
hand van een aantal voorbeelden.
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