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S I N D S KO RT B E S C HI KBAA R
Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij
CentERdata, Data Archiving and Networked Services en Huygens ING.

CentERdata
Hoe en waarom consumenten morele bezwaren over dierenwelzijn meenemen bij
hun aankoopbeslissingen, bestudeerde
Janneke de Jonge in haar postdoctoraal
onderzoek aan Wageningen Universiteit.
In de studie ‘Consumer heterogeneity with
respect to morality in consumption decisions and perceptions of animal welfare’ zijn
verschillen tussen consumenten in hun
percepties en voorkeuren ten aanzien van
diervriendelijk vlees geïdentificeerd. Het
onderzoek beoogt bij te dragen aan de ont-

• Morele bezwaren bij aankoopbeslissingen

Respondenten maakten in het onderzoek
een serie keuzes voor kipfilet met wisselend dierenwelzijn en prijsniveau foto
Janneke de Jonge

wikkeling van nieuwe welzijnsconcepten
die voldoen aan de behoeften van de geidentificeerde consumentensegmenten.
Het project bestaat uit meerdere keuzeexperimenten en vragenlijsten die zijn
afgenomen in de maanden oktober 2012,
november 2012 en mei 2013 in het LISS panel. De eerste twee delen van het onderzoek
zijn beschikbaar via LISS Data Archive.
Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Antoun, C., september 2013, Nonresponse
and Measurement Error in Mobile Web Surveys
- Baseline

AGE N D A
12 - 13 juni • Den Haag
DHBenelux – Conference for
Digital Humanities Research
Deze conferentie op het gebied van
digitale geesteswetenschappen
wordt voor het eerst georganiseerd.
De call for proposals meldt dat ook
onderzoekers van buiten de Benelux
voorstellen kunnen indienen.
dhbenelux.org/dhbenelux-2014conference
2 - 5 juli • Riga (Litouwen)
LIBER Conference
LIBER is de Europese organisatie
van onderzoeksbibliotheken. Haar
jaarlijkse conferentie is in Riga. Het
thema luidt: Research libraries in
the 2020 information landscape.
lnb.lv/en/liber2014
8 - 12 juli • Lausanne
Digital Humanities
Dit is de jaarlijkse internationale

• Dalen, H. van; Henkens, K., januari/april
2013, Changing images of older workers
• Evers, E.R.K.; Lindenberg, S.M.,
augustus/september 2013, Collecting as
Self-Regulation
• Landsheer, J.A., januari 2011, Prosocial
and Antisocial Behavior
• Swan, E.; Koelen, M.; Bouwman, L.; Aarts,
N., januari 2013, How is obesity perpetuated
or resisted in different contexts?
• Boekel, L. van; Garretsen, H.F.L.; Brouwers,
E.P.M.; Goor, L.A.M. van de, februari 2012,
Perceptions and beliefs about people with a
substance use disorder
• CentERdata, mei/juni 2013, Personality Wave 6
• CentERdata, januari/februari 2013, Religion
and Ethnicity - Wave 6
• CentERdata, maart/april 2013, Family and
Household - Wave 6
• CentERdata, juni/juli 2013, Economic Situation: Income - Wave 6
• CentERdata, april/mei 2013, Work and
Schooling - Wave 6
• Pieters, R.; Leenheer, J., maart 2013, Tilburg
Consumer Outlook Monitor
Studies Immigrant panel
• Zavala-Rojas, D.; Saris, W., maart/mei
2013, Method Effects of Language in
a Survey
Deze bestanden zijn kosteloos
beschikbaar via www.lissdata
.nl/ dataarchive. Bezoek deze
site of scan de QR-code

–––––––––––––––––––––––––––
DANS
• Wat deden archeologen 100 jaar gele-

Vanuit het Odyssee-project, een initiatief
van NWO, worden vele archeologische
vondsten uit de periode 1900 tot 2000 in
kaart gebracht en in historisch perspectief
geplaatst. Dit leidt tot nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen de archeologie.
De digitale archivering van de opgravingsdocumentatie vindt plaats via het e-depot
voor de Nederlandse archeologie (EDNA).
den?

conferentie van de Alliance of Digital
Humanities Organizations. Het thema
van DH2014 is Digital Cultural Empowerment. Naast het wetenschappelijke programma worden ook workshops en tutorials georganiseerd.
dh2014.org
6 - 11 september • Dresden
CIDOC 2014
CIDOC is een internationale organisatie op het gebied van museumdocumentatie. De conferentie richt
zich op de toegang tot museumcollecties en heeft als thema: Access and Understanding. Networking in the Digital Era.
cidoc2014.de
8 - 12 september • Londen
Digital Libraries 2014
DL2014 is het podium voor de belangrijkste uitkomsten van Digital Libraryonderzoek. De conferentie wordt
georganiseerd door de Joint Conference on Digital Libraries en Theory
and Practice of Digital Libraries.
dl2014.org

Huygens ING
• Database verzekeringsfondsen 19e eeuw

In de 19e eeuw organiseerden de burgers,
en niet de overheid, de Nederlandse sociale
zekerheid. Ze richtten duizenden instellingen van onderlinge hulp op, zoals ziekenfondsen, begrafenisfondsen en weduwefondsen. De gegevens van 1.500 van deze
verzekeringsinstellingen uit de periode
1827-1890 zijn uit zeer diverse bronnen bijeengebracht in jarenlang research door onderzoekster Loes van der Valk. Ze zijn nu
online gepubliceerd in de Database ziekenen begrafenisfondsen, weduwefondsen en
levensverzekeringen, een website van het
Huygens ING. De database bevat voor elk
fonds basisgegevens zoals de plaats van
vestiging, jaar van oprichting, de bestaansduur en de voorzieningen voor hun leden.
online

Odyssee brengt nieuwe wetenschappelijke
inzichten foto Evert van Ginkel

Zo is de data, waaronder veldtekeningen,
dia’s, foto’s en analyses, duurzaam en online
toegankelijk via https://easy.dans.knaw.nl/
ui/datasets/id/easy-dataset:34359.
Het overzicht van de resterende onuitgewerkte opgravingen, de werkvoorraad, is
door DANS in kaart gebracht binnen het
project Odyssee in de breedte waardoor
onderzoekers en studenten zich nu over het
uitwerken van oud archeologisch onderzoek kunnen ontfermen.
Ook sinds kort beschikbaar:
Sociale Wetenschappen
• Karsten, Dr. MAN., Tilburg University,
Majesteitelijk en magistratelijk: De Nederlandse
burgemeester en de staat van het ambt.
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-5w9g-ga
• Stichting Kiezersonderzoek Nederland;
Centraal Bureau voor de Statistiek; Kolk, Dr.
H. van der; Tillie, Prof.dr. J.N.; Erkel, P. van;
Velden, M. van der; Damstra, A., 2012, Dutch
Parliamentary Election Study 2012; Nationaal
Kiezersonderzoek 2012. Persistent Identifier:
urn:nbn:nl:ui:13-93iu-8p
• Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012,
Vrouwen In Besluitvorming 2012. Persistent
Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-gkpo-8j

22 - 24 september • Amsterdam
Research Data Alliance Plenary 4
Tijdens plenaire bijeenkomsten van
de RDA worden resultaten en activiteiten met betrekking tot onderzoeksdata besproken. Deze vierde
plenaire bijeenkomst van de RDA
vindt plaats in Amsterdam.
rd-alliance.org/rda-fourth-plenarymeeting.html
24 september • Amsterdam
Uitreiking Nederlandse Dataprijs
De Nederlandse Dataprijs geeft
waardering aan onderzoekers die
data bij elkaar brengen, documenteren en toegankelijk maken voor
anderen. Op 24 september wordt
de prijs uitgereikt.
researchdata.nl/nl/activiteiten/
dataprijs
6 - 10 oktober • Melbourne
International Conference on
Preservation of Digital Objects
iPRES is een jaarlijkse conferentie
op het gebied van digitale duurzaamheid. In 2014 wordt deze

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

resources.huygens.knaw.nl/verzekeringsfondsen

Deze publicaties zijn beschikbaar via www.historici.nl. Bezoek
deze site of scan de QR code.

De begrafenisfondsen refereerden heel
direct aan de dood, zoals blijkt uit het embleem van het Haarlemse Mijn glas loopt ras
bron B. Sliggers, ‘In alles ghetrou’
(Haarlem 1994) 14

conferentie voor het eerst in Australië gehouden.
ipres2014.org
8 - 11 oktober • Austin
International conference on
Dublin Core and metadata
applications
De jaarlijkse conferentie gerelateerd aan de Dublin Core standaard heeft als thema: Metadata
Intersections: Bridging the Archipelago of Cultural Memory.
dcevents.dublincore.org/
IntConf/dc-2014
11 - 15 oktober • Girona
Archives and Cultural Industries
Deze conferentie is een bundeling
van bijeenkomsten, waaronder de
Europese conferentie van de International Council on Archives (ICA)
en een gerenommeerd seminar op
het gebied van beeldcollecties.
girona.cat/web/ica2014/eng

Pirate Bay-blokkade
heeft weinig effect op
downloaden

De Universiteit van Amsterdam en
CentERdata hebben longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar de effecten van
het blokkeren van The Pirate Bay op
het downloaden van films uit illegale
bron (Poort, Joost, Jorna Leenheer, Jeroen van der Ham & Cosmin Dumitru
(2014). Baywatch: Two approaches to
measure the effects of blocking access
to The Pirate Bay. Telecommunications
Policy. 38(4), 383–392). Daarbij zijn
metingen gedaan onder consumenten in
het CentERpanel (zelfrapportages) en
deze zijn vergeleken met gedragsdata
die zijn verzameld via een nieuw ontwikkelde technologie om BitTorentactiviteit direct te monitoren. De bevinding dat de Pirate Bay-blokkade nauwelijks effecten genereert, is in een
rechtszaak actief gebruikt bij de argumentatie van een rechterlijke uitspraak.
Inmiddels mogen Ziggo en XS4ALL de
blokkade opheffen. (JL)

