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S I N D S K ORT B ES C HI K BAAR
Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij
CentERdata, Data Archiving and Networked Services en Huygens ING.

CentERdata
Van oktober 2010 tot en met augustus 2012
is het onderzoek ‘Inter-personal effects of
crying’ afgenomen in het LISS panel (Vingerhoets, A.J.J.M.; Millings, A.; Theodoridou, A.; Cornelius, R.R.; Schaafsma, J.;
Klei, M. van der). De vragenlijst bestaat
uit vragen met betrekking tot huilgedrag,
agressie, empathie en ‘social bonding’.
Tevens is een experiment opgenomen over
het effect van het zien van emotionele gezichten op antwoordgedrag.
In dit experiment kregen de respondenten
foto’s te zien van personen met een neutrale, blije, boze, angstige of verdrietige
gezichtsuitdrukking. Vervolgens werd hen
gevraagd om deze personen te beoordelen
op een aantal emoties en karaktertrekken.
De data zijn beschikbaar via LISS Data
Archive.
• Interpersoonlijke effecten van huilen

• Elshout, M., januari/maart 2013, The Psychology of Vengeance
• Hagenaars, M.A.; Hagenaars, J.A., juli
2011/september 2012, Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences
• Kroese, F. M. ; Adriaanse, M.A.; Evers, C.;
Ridder, D.T.D. de, maart/april 2013, Bedtime
Procrastination: An Exploration of the ‘Who’,
‘What’ and ‘Why’
• CentERdata, juni 2013/juli 2013, Economic
Situation: Housing - Wave 6
Studies Immigrant panel
• Adams, B.; Vijver, F. van de; Bruin, G. de,
februari 2013, The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and
Life Satisfaction in the Netherlands
Deze bestanden zijn beschikbaar via www.lissdata.nl/
dataarchive. Bezoek deze site
of scan de QR code.

–––––––––––––––––––––––––––
DANS
De Odyssee-collectie in EASY is vier aanwinsten rijker. Oude veldtekeningen, documentatie en vondsten van de projecten Tiel
rond 1000, Vechten-Fectio 1946-1947, Mienakker en Keinsmerbrug (Unlocking North
Holland’s Late Neolithic Treasure Chest)
en Wrak Aanloop Molengat zijn nu bestudeerd, uitgewerkt en gepubliceerd en beschikbaar. Dankzij Odyssee, een initiatief
van NWO, worden vele archeologische
vondsten van de periode 1900 tot 2000 in
kaart gebracht en in historisch perspectief
geplaatst. Dit leidt tot nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen de archeologie.
• Odyssee brengt historisch perspectief

Enkele gezichtsuitdrukkingen uit het onderzoek bron Project Inter-personal effects
of crying
Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Doorn, J. van; Breugelmans, S.M.; Zeelenberg, M., februari 2013, Pro-Social and AntiSocial Consequences of Guilt
• Simons, A.M.W.; Groffen, D.A.I.; Bosma,
H., februari 2013, Does stigmatisation ‘explain’ why low socioeconomic status is related
to poor health?
• Kalmijn, M., juli 2012/augustus 2012, Life
History Questionnaire - Wave 1
• Ven, N. van de; Lindenberg, S.M., juni 2013,
Status Concerns and Societal Dissatisfaction
• Verhoeven, A.A.C.; Adriaanse, M.A.; Ridder,
D.T.D. de; Vet, E. de; Fennis, B.M., maart/
april 2013, Reasons to Snack
• Conrad, F.; Zang, C., april 2012/mei 2012,
Satisficing
• Tijdens, K., oktober 2009, WageIndicator

Ook sinds kort beschikbaar:
Archeologie
• Bazelmans, J.G.A. (2012-01-14), Wrak Aanloop Molengat. Analyse en presentatie van de
eerste onderwateropgraving in de Noordzee.
• Polak, Dr M (Auxilia, archeologisch projectbureau van de Radboud Universiteit Nijmegen)
(2013), De Romeinse versterkingen in VechtenFectio: Het archeologisch onderzoek in 19461947.
• De Botersteegsvaart en de Vissteegsvaart.
R.S. van der Molen, 2013.
• Wijk bij Duurstede De Geer II Opgraving.
ADC, 2013.
Ruimtelijke wetenschappen
• Centraal Bureau voor de Statistiek; Kadas-

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

–––––––––––––––––––––––––––
Huygens ING
• Bronnenuitgave Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1989 online

Odyssee brengt nieuwe wetenschappelijke
inzichten foto Evert van Ginkel
ter (2010), Bestand Bodemgebruik - BBG 2010
• Kadaster (2013), TOP10NL, digitaal topografisch bestand - versie april 2013.
Geesteswetenschappen
• Doornik, Dr. ir. J. van (University of Amsterdam, Informatics Institute); Boer, Dr. V. de (VU
Amsterdam, Network Institute); Buitinck, drs.
L. (University of Amsterdam, Informatics Institute); Ribbens, Dr. K. (NIOD); Veken, drs. T.
(NIOD); Grootveld, Dr. M. (DANS); Marx, Dr.
M. (Informatics Institute, University of Amsterdam) (2012-12-20), Verrijkt Koninkrijk: Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog in XML en gesemantiseerd;
Enriched Kingdom: The Kingdom of the
Netherlands during World War II in XML and
semanticized.
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
(2013), Woning- en Gezinstelling 1947; Woningtelling 1956 en 13e Algemene Volkstelling,
31 mei 1960.
Sociale Wetenschappen
• Centraal Bureau voor de Statistiek (1987-0101), Enquête Beroepsbevolking - EBB - jaargangen 1987 t/m 2012 - Jaargang 2012.
• Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS;
Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP (september 2010 t/m maart 2011, 2010), Culturele
Veranderingen in Nederland 2010 - CV’10.
• Marx, Dr. M. (Universiteit van Amsterdam,
Informatica Instituut) (2013-10-01), Verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 1977-1998
bijeengebracht door Isaac Lipschits, en verkiezingsprogramma’s 2006, 2010 en 2012.
Taal en Literatuur
• Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse
Taal (©), SVNT; Sijs, Prof. Dr. N. van der
(2013), Souter Liedekens ghemaect ter eeren
Gods, op alle die Psalmen van Dauid (1540).

In 1949 begon Nederland met een bescheiden programma voor hulp aan wat destijds
‘minderontwikkelde gebieden’ heette.
‘Ontwikkelingssamenwerking’, zoals het
terrein vanaf 1967 werd genoemd, mocht
zich verheugen in een opgaande maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid. De 1.672 documenten verdeeld over
6.000 pagina’s die het Huygens ING tussen
1998 en 2009 in boekvorm liet verschijnen,
zijn nu ook digitaal te raadplegen en fulltext doorzoekbaar. Speciaal voor deze digitale uitgave is een overkoepelende index
samengesteld op persoonsnamen en zaken.
Van ongeveer 4.800 personen van over de
gehele wereld die in de documenten voorkomen, zijn ook biografische gegevens
opgenomen.

Landbouwvoorlichtingsproject in Tunesië,
begin jaren 60 bron Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ook sinds kort beschikbaar:
• Oorkondenboeken Holland en Zeeland: vijf
delen met cumulatieve index.
• Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden: één deel met personenindex.
• Staten en steden van Holland vóór 1544:
acht delen.
• Transcripties Dagboekjaar 1823 Willem de
Clercq.
Deze publicaties zijn beschikbaar via www.historici.nl.
Bezoek deze site of scan de
QR code.

Kan de KB je privébibliotheek digitaliseren?
In het vorige nummer brak
E-datacolumnist Ewoud Sanders een lans voor verzamelaars en geleerden die van
hun fysieke bibliotheek af
willen, bijvoorbeeld omdat ze
kleiner gaan wonen. Ligt daar
een taak voor de Koninklijke
Bibliotheek (KB)? Om die
mooie boekencollecties op te
nemen en de schenkers een
digitale kopie als dank te geven? Inge Angevaare
E-data vroeg het Jan Bos, hoofd
Collecties bij de KB. “Laat ik

voorop stellen dat het een sympathiek idee is van Ewoud Sanders, en
ik zou die dienst graag willen leveren, maar we kunnen het niet. De
KB heeft een kerntaak, het digitaal
beschikbaar stellen van alles wat
ooit in Nederland is gemaakt. Dáár
moeten onze beperkte middelen allereerst voor worden ingezet. We
hebben nu 10% digitaal beschikbaar, er wacht dus nog 90%.”
Maar zo veel kost het toch niet, de
selectie en het maken van digitale
scans?
“Was het maar zo simpel”, zegt Bos.

“Met name de selectie is veel duurder dan je zou denken. Je moet eerst
nagaan wat we al gedigitaliseerd
hebben, en van wat er overblijft
moet je alle rechten napluizen. Auteurs, samenstellers, vertalers en illustratoren hebben exclusieve rechten op hun werk tot 70 jaar na hun
dood, en uitgevers tot 70 jaar na publicatie. Ga dat maar eens uitzoeken
voor een partij van 13.000 boeken
die vanwege de inhoud bij elkaar is
gebracht. En bovendien zal een
groot deel vaak niet vallen binnen
onze kerntaak, omdat het buitenlandse publicaties zijn.”

Kan de KB de scans dan niet in een
kluis bewaren totdat de rechten vrijkomen?
Bos: “De verzamelaar wil zo lang
niet wachten. En als we hem een
digitale kopie geven, kan die op alle
mogelijke manieren verder verspreid worden. Volgens de wet mag
iedere privépersoon, ook Ewoud
Sanders, een kopie maken van zijn
bibliotheek voor eigen gebruik. De
KB is een instelling die daarvoor
toestemming moet hebben van de
rechthebbenden. Dus, hoe sympathiek het idee ook is, de praktijk is
helaas weerbarstiger.”

Bij het digitaliseren van kwetsbaar materiaal komt nog veel
handwerk kijken bron KB

