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Digitale wetenschappelijke publicaties
en onderzoeksdatabanken hebben een 
belangrijke meerwaarde voor onderzoek
en onderwijs: zij bieden onmiddellijke en
wereldwijde toegang tot publicaties en
onderzoeksmateriaal, zoekmogelijkheden
die de inhoud werkelijk ontsluiten, linking
naar referentie- en bronmateriaal.

Wetenschappers blijken steeds meer ge-
bruik te willen maken van deze nieuwe
mogelijkheid om de resultaten van hun
wetenschappelijke arbeid met hun colle-
ga’s wereldwijd te delen. Auteurs kun-
nen zo ook een meer autonome rol opei-
sen in het proces van wetenschappelijke
communicatie, onafhankelijk van de 
grote commerciële uitgeverijen.

Om deze ontwikkelingen te ondersteu-
nen is onlangs bij de Universiteit van
Amsterdam het Digitaal Productiecen-
trum opgericht. Het DPC werkt inten-
sief samen met auteurs, biedt technische
ondersteuning bij de creatie van elektro-
nische documenten en beschikt over de
infrastructuur om dit materiaal voor 

anderen toegankelijk te maken. Het 
centrum biedt ook advisering aan en kan
auteurs bijstaan bij het formuleren van
projectplannen en het opstellen van sub-
sidieaanvragen. Het centrum stelt zich
ook ten doel ondersteuning te geven aan
de ontwikkeling van alternatieve publi-
catiemodellen ten gunste van onderzoek
en onderwijs.

Het DPC bouwt voort op de resultaten
van een reeks innovatieve projecten die
de afgelopen jaren bij de Universiteits-
bibliotheek van Amsterdam zijn uitge-
voerd in het ‘EDUBA programma’.  
Zo zijn onder meer een technische in-
frastructuur gerealiseerd en verschillende
productieprocessen voor digitale publi-
caties ontwikkeld.

Het DPC maakt deel uit van de Univer-
siteitsbibliotheek van Amsterdam. Het
centrum werkt nauw samen met andere
organisaties, waaronder de Digital Libra-
ry Production Service van de University
of Michigan en de Amsterdam University
Press.

Producten en Projecten:

• Elektronische tijdschriften: 
Contributions to Zoology
Mens en Maatschappij
Studia Rosenthaliana

• Preprint en publicatieservers:
Beta Preprint and Publication Server
Academic Research in the 
Netherlands On line (ARNO)

• Beelddatabanken:
Portrettencollectie van de UvA
Kaartencollectie van de UB

• Bibliografische databanken: 
Digitale Bibliografie van in België en
Nederland gedrukte Bijbels (BBNB)

• Tekstdatabanken en elektronische 
boeken:
Voltaire Electronique
English Prose Drama
Patrologia Latina
Acta Sanctorum

• Elektronische woordenboeken:
Woordenboek Latijn - Nederlands

• Bijzondere collecties UBA:
Middeleeuwse manuscripten
F. van Eedencollectie

Meer informatie
Digitaal Productiecentrum:
www.uba.uva.nl/dpc/
EDUBA projecten 1996-2000:
www.uba.uva.nl/nl/projecten/
eduba-verslag1996-2000.pdf

Kurt De Belder, UB
hoofd sector Elektronische
Diensten 
tel.: 525 3672
e-mail:
kurt.de.belder@uba.uva.nl

Digitaal Productiecentrum 
opgericht bij de 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
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Het Digitaal Productiecentrum (DPC) biedt wetenschappers
ondersteuning bij het creëren, beschikbaarstellen en archiveren van
elektronische publicaties en databanken. Al dan niet met de UvA
verbonden wetenschappers en organisaties die elektronische
publicatieprojecten willen opzetten, nodigen wij uit om met het
Digitaal Productiecentrum contact op te nemen.

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
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Universiteitsbibliotheek
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Het AVC in actie: avonturen in de deeltjesversneller

Denken in beeld en geluid, 

Geen zee te hoog, geen quark te klein voor de creatieve energie van

het Audiovisueel Centrum. Zelfs over je koffiezetapparaat of je

kleine teen zouden ze nog een video kunnen maken die je vol

verwondering achterlaat. Nu het Audiovisueel Centrum zich heeft

aangesloten bij het IC leek het moment daar om wat

beroepsgeheimen uit deze eigenzinnige club te kietelen. 

Bob van Gijzel wilde graag de werkwijze van het AVC toelichten, 

en koos als voorbeeld de recentelijk bekroonde video 

The Atlas Experiment. Big science!

Bob van Gijzel en Frank Kresin. Foto: Henk Thomas.



Tegen zoveel subatomair geweld kon 
regisseur Bob van Gijzel geen weerstand
bieden. “Een jongensdroom”, vond hij
de opdracht van het Europese instituut
voor Deeltjesfysica CERN om in beeld
en geluid het wonderlijke science fiction-
verhaal te vertellen van Atlas. “Je moet
van een onderwerp kunnen houden om
er een goede film over te maken. En dit
onderwerp voldeed ruimschoots aan één
van onze belangrijkste criteria: is het
spannend?” 
Atlas. Het mooiste speelgoed dat een 
natuurkundige zich kan dromen: een
‘megamicroscoop’ van 45 meter hoog en
22 meter breed. Een detector in wat de
krachtigste deeltjesversneller van de 
wereld moet worden: de Large Hadron
Collider. 
Het moest allemaal nog worden 
gebouwd, de komende vijf jaar.
Maar hij zag het al voor zich. 

Het onderwerp
2005, nabij Genève, tussen de 50 en 175
meter onder de grond.
Door de 26.7 kilometer lange tunnelring
van de Large Hadron Collider razen
duizelingwekkende hoeveelheden proto-
nen, de elektrisch geladen deeltjes van
een atoomkern. In twee buizen schieten
ze elkaar tegemoet. Hun snelheid accele-
reert tot bijna die van het licht. 1250 su-
pergeleidende elektromagneten van elk
14 meter lang en met een temperatuur
van exact min 271,1 Celsius voorkomen
dat ze uit de bocht vliegen. 
Op vastgestelde ‘oversteekplaatsen’
botst proton op proton, een miljard keer
per seconde. De gecombineerde bewe-
gingsenergie van de protonen produceert
dan een micro-vuurbol waar honderden
nieuwe deeltjes uit schieten. Deeltjes die
vijftien miljard jaar geleden moeten heb-
ben rondgedreven in de onvoorstelbaar
hete oersoep. Big Bang revisited. 
De Atlas-detector, een reusachtig, cilin-
dervormig gevaarte dat 7000 ton weegt,
registreert met onmenselijke precisie de

identiteit, de energie en de sporen van
deze deeltjes. Het zijn puzzelstukjes die
kunnen helpen tot een Alomvattende
Theorie te komen waaruit je alle eigen-
schappen van de materie, alle verschijn-
selen van de ruimte-tijd, alle natuurwet-
ten kunt afleiden. De Heilige Graal van
de natuurkunde.  

De video
The Atlas Experiment: 18 minuten lang
verwondering en nieuwsgierigheid. 
Alle wiskundige abracadabra blijft in 
de video achterwege: deze materie is al
complex genoeg.   
Licht onheilspellende muziek. We zien
even een deeltjesversneller, dan een pein-
zende geleerde. (Een gastrolletje van de

aan het NIKHEF verbonden fysicus
Bob van Eyk. Bob Van Gijzel kreeg van
hem enkele privé-colleges om de materie
beter te doorgronden.) Hij zegt niets: in
deze film komen geen Pratende Hoofden
voor.  
Flashback naar de oerknal, toen in een
split second de bouwstenen van alle ma-
terie ontstonden. Het oogt allemaal heel
fraai: je zou willen dat je in een bioscoop-
zaal keek. Uitgekiende animatie is het
kenmerk van veel bekroonde AVC-pro-
ducties. 
Een vriendelijke mannenstem somt de
vragen op die zorgen dat natuurkundigen
‘s nachts onrustig in bed woelen - en
enorme donut-vormige tunnels bouwen
onder de grond. Bestaat er materie die
wij (nog) niet hebben kunnen waarne-
men? Waarom hebben alle soorten deel-
tjes een verschillende massa? We moeten
verder zoeken, is de conclusie. 
Tijd om de Atlas-deeltjesdetector te in-
troduceren. “Beams of protons collide in
it, with extreme high energy.” Animatie-
beelden van Atlas worden doorsneden
met fragmenten van onderzoekers, in
druk overleg of turend op een beeld-
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monteren in je hoofd



scherm. Van Israel tot Rusland, van de
Verenigde Staten tot Japan, van Duitsland
tot Brazilië: tientallen landen leveren
geld, wetenschappers en de innovatieve
technologie die in de verschillende lagen
van de deeltjesdetector zal worden ver-
werkt. Over de hele wereld is men al be-
zig onderdelen van Atlas te ontwerpen,
inclusief computersystemen om de
stortvloed van data te verwerken.
Van de kosten word je als belastingbeta-
ler even stil: Atlas alleen is al goed voor
een half miljard gulden.  

De video duikt de bibliotheek in: een
vrouw bladert in folianten van reuzen als
Copernicus, Galilei, Newton. Met zeven-
mijlslaarzen door de wetenschapsge-
schiedenis. Een scène met een impliciete
betekenis, vertelt Van Gijzel: Atlas mag
een geldverslindend project zijn, maar
misschien levert het een Doorbraak op
waar men eeuwen later nog over spreekt!
“Ach, fysici kunnen ook ijdel zijn.”
Hierna volgt het moeilijkst te bevatten
gedeelte van de video. Een schema met
gouden, witte en rode biljartballen
zweeft door de ruimte. Een visualisering
van het Standaard Model, de overkoepe-
lende theorie die het samenspel van
krachten en deeltjes in kaart brengt op
een manier die wiskundig ‘klopt’ maar
die de gewone sterveling wel nooit zal
doorgronden.
In het Standaard Model figureren naast
de zwaartekracht, de elektromagnetische
kracht, de zwakke kracht en de sterke
kracht ook elementaire - dat wil zeggen:
ondeelbare - deeltjes: zes quarks en zes
leptonen. Elementaire deeltjes kunnen
elkaar beïnvloeden via vier ‘krachtdra-
gende’ deeltjes, waaronder het foton
(elektromagnetische kracht) en het gluon
(sterke kracht).  
Op papier is dat een dorre mededeling,
op het scherm kijk je je ogen uit. 

Toch is The Atlas Experiment geen 
rollercoaster-rit door de microcosmos.
Van Gijzel: “Iemand in de hoogste klas
VWO moet het kunnen volgen. Tegelij-
kertijd moet de hoogleraar rustig kunnen
verifiëren of het allemaal klopt.”  Waar
nodig houdt het commentaar enkele 
wetenschappelijke slagen om de arm.
“There is the concept of an underlying
symmetry, supersymmetry, for which no
evidence yet is found.” Van Gijzel: “Dat
is een van de aantrekkelijke kanten aan
het werken in een academische omgeving:
je hoeft niet steeds een nietszeggend, met

superlatieven gelardeerd succesverhaal op
te dissen, zoals in het bedrijfsleven ge-
beurt. Maar het is ook erg arbeidsinten-
sief, want je kunt niet een oud script uit
de la trekken en wat namen veranderen,
klaar. Je moet abstracte denkbeelden
vormgeven.”

Terug naar de video. We worden voorge-
steld aan het felbegeerde Higgs-deeltje,
wiskundig al bewezen, maar in de vorige
deeltjesversneller van CERN (de Large
Electron Positron Collider) bleef het
koppig verstoppertje spelen. Als de Large
Hadron Collider in de tunnelring is aan-
gelegd, zal deze naald in de hooiberg
eindelijk worden opgespoord. Met het
Higgs-deeltje kun je verklaren waarom
deeltjes (een verschillende) massa heb-
ben. We kunnen dit decennium een race
verwachten tussen CERN en haar Ame-
rikaanse tegenhanger, Fermilab, met als
inzet het Higgs-deeltje... en de Nobel-
prijs. Deeltjesversneller tegen deeltjes-
versneller. 
De Atlas deeltjesdetector komt nog een-
maal uitgebreid aan bod, onderdeel voor
onderdeel. Hoe nauw luistert het design,
hoe belangrijk is het dat geleerden we-
reldwijd nieuwe gegevens kunnen uitwis-
selen! En de stem sluit af: “Travelling
with Atlas into the microcosmos, into 
an area of unknown physics. We do have
some ideas of what to expect. Alert for
some surprises...” 

Als kijker ben je dan misschien niet 
helemaal van het maatschappelijk nut,
maar toch zeker van de schoonheid van
de hele onderneming doordrongen. Je
voelt de koude fascinatie die uitgaat van
de zoektocht naar de particuliere eigen-
schappen van de kleinste deeltjes.  
“Het was mooi gewest als de film in één
shot gedraaid had kunnen worden”, mij-
mert Bob. Een oude cineastendroom.
Voor de film had hij het concept van de
Vloeiende Beweging bedacht. “Je ziet de
fysicus Bob van Eyk nadenken... dan
glijdt de camera zijn hoofd binnen tot op
deeltjesniveau - het niveau waarop hij
denkt, snap je?” Het bleef bij een idee.
“Maar die Vloeiende Beweging vind je
wel in de film terug: van een protonen-
botsing uitzoomen naar het heelal en
dan terug in de tijd, naar de Big Bang.”
Natuurlijk is hij niet over elk detail te-
vreden. De beelden van opgewekte we-
tenschappers die aan een vergadertafel
overleggen vindt hij bijvoorbeeld te glad,
te reclameachtig. “Over die mensen had
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ik graag een lange documentaire gemaakt:
absoluut niet de contactgestoorde nerds
die je zou verwachten, maar boeiende
vertellers, met een grote belangstelling
voor beeldende kunst en literatuur.”    

De productie 
Wat voor film moest het eigenlijk wor-
den? In het Atlas Outreach Committee,
dat de productie van de film begeleidde,
bestonden daarover uiteenlopende 
meningen. Van Gijzel: “De voorlichters
wilden een korte, flitsende show. De na-
tuurkundigen hadden ons het liefst vijf
delen van een uur laten maken. De kunst
was om een film te maken voor een
breed publiek waarbij beide partijen aan
hun trekken kwamen.” 

Bob van Gijzel was niet eens verbaasd
toen hij eerst een kant en klaar ‘script’
kreeg overhandigd. “Ik heb er zeker wat
aan gehad. Het gaf een aardig idee wat ze
in de film wilden hebben. Daar wijk je niet
sterk van af, al leg je accenten wel anders.
Maar wij weten beter hoe je het medium
video kunt gebruiken om een verhaal te
vertellen, hoe je met beeld en geluid ge-
voelens kunt oproepen bij de kijker.” Bob
hoefde het Outreach Committee gelukkig
niet te overtuigen dat hij beter de eindver-

sie van het script kon schrijven. 
Veel beelden had hij al in zijn hoofd.
“Zo’n script kun je een ‘beeld- en ge-
luidverhaal’ noemen. Als het gesprek
met de opdrachtgever goed verlopen is,
heb je een idee hoe de film er uit zal 
komen te zien. Het ritme, de timing, de
globale opbouw, de stijl... Natuurlijk
moet je ook rekening houden met wat
technisch en financieel mogelijk is.” 

Toen de eerste versie van het script voor
alle criticasters online beschikbaar was,
bleek weer eens hoe lastig het is om een
film op te roepen met woorden. “Die
lappen tekst zeiden niet zoveel over hoe
de kijker de video zal ervaren.” De com-
mentaartekst, voor de opdrachtgever
vaak het centrale element, is voor Van
Gijzel bijna een noodzakelijk kwaad.
“Natuurlijk heb je woorden nodig, om 
te duiden, te begeleiden, verbanden te 
leggen. De tekstschrijver heeft lang aan
het commentaar bij The Atlas Experiment 
geschaafd. Maar wij zijn filmmakers, 
geen journalisten. Het is jammer dat de
wetenschapsdocumentaire meer en meer
de reportageachtige kant opgaat. De 
invloed van de televisie. Dat knaagt wel
aan me.” 
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Tijdens de productie van de video bood
het script een strak raamwerk, waarbin-
nen elke improvisatie moest passen. “Als
je aan een animatie begint, moet je wel
weten waar je waar je uitkomt, anders
heb je een maand voor niets gewerkt.
Maar je kunt niet alles voorspellen. Het
zijn altijd een miljoen beslissingen per
productie.” 
Camera, licht, geluid - bij het AVC wis-
selen de rollen voortdurend. “Binnen de
opzet moet iedereen zich aan zijn rol
houden, anders krijg je conflicten. Op de

buitenstaander komt het chaotisch over,
maar ik denk dat we heel georganiseerde
wezens zijn. Of we nu in de montage-
kamer werkten of op locatie filmden in
de tunnelring, er hoefde niet zoveel te
worden gezegd. We zijn op elkaar inge-
speeld. Dingen worden snel geregeld.”
Met de jongere collega-regisseur Frank
Kresin nam Van Gijzel urenlang de eerste
versies van de film door. “Kijken hoe hij
reageert, met welke tegenvoorstellen hij
komt. Het blijft jouw film, maar je
werkt nooit alleen.” 

Frank Kresin herinnert zich nog hoe Van
Gijzel hele weekends en op Kerstavond
aan The Atlas Experiment zat te werken.
“Door de inzet van de makers krijg je
een film die eigenlijk veel te goed is voor
de 110 mille die er voor is uitgetrokken.
Dat is typerend voor het AVC, denk ik.
Het is een prettige sfeer om in te werken.”
Volgens Van Gijzel verklaart het de vele
prijzen die (“vonden we eerst wel wat
patserig”) bij het AVC aan de muur 
hangen. “De mensen hier zijn gedreven,
willen het onderste uit de kan halen.
Gefascineerd door het medium, maar
ook door het onderwerp. Je moet het
wel leuk vinden om steeds weer een
nieuwe puzzel op te lossen.”
Dus op het AVC kijkt niemand vreemd
op als een bioloog komt binnenlopen met
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Het AVC bestaat ruim 25 jaar en heeft zo’n 350 films gemaakt voor AMC, 
UvA en externe klanten als Teleac. Een greep uit recent, bekroond werk: 
Ronald Plasterk: de code in kaart, Gespleten licht: de ontdekking van het 

Zeeman effect, In het kader van Escher: een graficus en de wiskunde.  
Bij het doorbladeren van de catalogus valt de variatie op: naast de vele 

medische onderwerpen zijn er video’s over onder meer natuurwetenschappen, 
sociale wetenschappen, kunst, geschiedenis en archeologie. 

De laatste jaren houdt het AVC zich ook intensief bezig met 
het bouwen en/of vormgeven van websites. 

Het AVC bestaat uit een facilitair bedrijf en een regiegroep. In de praktijk is 
deze scheiding niet zo scherp, omdat de regisseurs en internet-ontwikkelaars 

van het AVC volop van de faciliteiten gebruik maken.
Het AVC werkt veel met freelancers, ook als het om de regie gaat.  

Sinds medio 2000 is het AVC onderdeel van het Informatiseringscentrum. 

Op de AVC-site (www.avc.uva.nl) kun je fragmenten van enkele hun 
video’s downloaden: kies voor Catalogus.    



de mededeling dat hij een programma wil
laten maken over de osmoregulatie van
de zoutwatervis. “Hebben we nog nooit
van gehoord, natuurlijk! Maar een regis-
seur moet hier heel snel kunnen leren.
Twee weken om de materie onder de
knie krijgen. Je hoeft geen wetenschapper
te worden, maar je moet de hoofd- en de
bijzaken van elkaar kunnen onderschei-
den.” Gniffelend: “En een enkele keer
moet je tegen een wetenschapper zeggen:
Eh, volgens mij klopt dit toch niet hele-
maal...” 

Wetenschappers en voorlichters kwamen
overgevlogen om een eerste versie van
The Atlas Experiment te zien. Van Gijzel
herinnert zich de Russische natuurkun-
dige die druk met een foto van Albert
Einstein stond te zwaaien omdat ze de 
in de video gebruikte foto onacceptabel
vond. “De een zegt A, de ander Z, maar
er zit wel degelijk bruikbare feedback
bij. En uiteindelijk groeit ook het ver-
trouwen. Er ontstond een houding van:
laat het maar aan Bob over.” 
En zo geschiedde.

De paradox van de
technologie
Juist nu iedereen met de digitale videoca-
mera in de aanslag filmmaker kan spelen,
blijkt kwaliteit in de allereerste plaats 

afhankelijk te zijn van het talent om met
beelden een verhaal te vertellen.
Technologie brengt wel tijdwinst. The
Atlas Experiment had ook enkele jaren
gemaakt kunnen worden, maar het had
langer geduurd. “Animatie wordt steeds
gemakkelijker”, vertelt Frank Kresin.
“Voor een film van mij over oogheel-
kunde is in twee dagen een oog in elkaar
gedraaid. Vroeger had een tekenaar een
week lang moeten nadenken hoe dat
precies moet. Vervolgens had hij zestien
verschillende versies van het oog moeten
maken.” Kresin ziet ook andere veran-
deringen: je kunt met steeds kleinere,
goedkopere camara’s op pad gaan, en je
hebt minder licht nodig, zodat de film-
crew niet meer uit twintig mensen hoeft
te bestaan. “Maar die zagen natuurlijk
wel meer dan één persoon nu.”
Frank is wel gecharmeerd van het non-
lineaire monteren zoals dat tegenwoor-
dig op de pc mogelijk is. “Ik zeg niet dat
de resultaten beter zijn, maar je kunt wel
sneller werken. Als je op de traditionele
manier monteert - kopiëren, kopiëren
en nog eens kopiëren van band naar band
- is het op het laatst onmogelijk om nog
iets aan het begin te veranderen, zonder
de timing van de film te veranderen. De
dansfilm die ik voor de UB-tentoonstel-
ling Memento Mori regisseerde, had ik
daarom liever op de pc gemonteerd.”

Op oude rot Van Gijzel maakt het argu-
ment weinig indruk. “Ik zeg altijd: het
kan ook op pleepapier. Ik monteer in
mijn hoofd. Je kent de beelden, je neemt
ze mee naar huis. De volgende dag pro-
beer je die montage dan uit, en corrigeer je
hier en daar een beetje. Ik maak weinig
kopietjes. Het is ook ervaring, natuurlijk.” 

Video forever?
Frank Kresin: “Bij het samengaan met
het IC hebben we afgedwongen dat
stand alone video een belangrijk onder-
deel van de activiteiten blijft vormen.
Natuurlijk wordt streaming video 
belangrijk, maar ik denk dat video blijft
zoals het was. Misschien verdwijnt het
over twintig jaar. Wanneer je in de cave
kunt kiezen wat je wilt beleven, en met
wie. Alles interactief.”

De kijker in de rol van proton die door
de deeltjesversneller schiet, voortdurend
soortgenoten op het laatste nippertje
ontwijkend. Dat educatieve game is 
alvast niet tegen te houden. “Uit welke
drie quarks bent u opgebouwd?” 

Joost Panhuysen, IC
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De timing is niet slecht. Nu massaal 
internetten via kabel en ADSL snel 
dichterbij komt, geeft het AVC een kwa-
liteitsimpuls aan bandbreedte opslurpende
aspecten van het digitaal onderwijs: 
animatie en streaming video. Daarbij
zullen de AVC’ers nauw samenwerken
met programmeurs en onderwijskun-
digen van het IC.  
Plannen en projecten zijn er genoeg. De
inrichting van een Open Media Atelier,
bijvoorbeeld, toegankelijk voor onder-
wijsmakers van alle faculteiten. Of het
voor onderwijskundige doelen beschik-
baar stellen van gearchiveerde tv- en vi-
deo-opnamen via internet. En wie weet
het in een onderwijsmodule verwerken
van - opnieuw gemonteerde - video’s van
het AVC? “We begeven ons op nieuw
terrein”, zegt Bob van Gijzel. “Video’s
integreren in een programma waar de
gebruiker zelf zijn weg kan zoeken.” 

Expertise
Internet is een belangrijk werkterrein
voor het AVC. De vormgeving van het
UvA-web is het bekendste voorbeeld.
Maar het AVC bouwde ook sites voor
onder meer het Amstel Instituut en het
Academisch Sport Centrum, en bracht
(met het IC) de opening van het acade-
misch jaar live op uw beeldscherm. Ook
werkt het AVC mee aan het ILIAS-pro-
ject, dat middelbare scholieren een digi-
taal voorproefje moet geven van een aan-
tal studies aan de UvA. Het is maar een
greep.     

Drie jaar geleden begon het AVC de we-
reld van internet en multimedia te ver-
kennen. “Niet vanuit de techniek of het
papier, maar als filmmakers”, benadrukt
Bob van Gijzel. “Voor ons is een website
het medium waar elementen als video,
geluid, animatie en grafische vormgeving
kunnen samen komen. Ooit.”   

Frank Kresin bracht als jonge regisseur
met Kunstmatige Intelligentie-achter-
grond de ICT-expertise binnen waar het
AVC op zat te wachten. Waar Van Gijzel
zich vooral bezig houdt met de vormge-
ving en de interface van het nieuwe UvA-
web, fungeert Kresin in dit gargantueske
project vooral als bruggenbouwer. Niet
iedereen spreekt immers de taal der tech-
neuten. 

Het is ervaring die bij de ICTO-projec-
ten zeker van pas zal komen. Kresin:
“We zullen op de stoel van de opdracht-
gever gaan zitten. Niet: u vraagt, wij 
maken, maar heel precies uitzoeken wat
ze willen, en dan pas met een oplossing
komen.”
“Video’s als The Atlas Experiment zijn
lineair, het UvA-web draait volledig om
structuren. Twee uitersten. De interac-
tieve modules zullen daar ergens tussen
in zitten. Er zit een organisatorische
kant aan, want als studenten online een
vraag stellen, moet er iemand klaar staan
om die te beantwoorden. De meeste
kennis is niet geautomatiseerd, maar zit
in de hoofden van de mensen. Het is erg
leuk om dat te gaan koppelen.”

Het maken van de modules is arbeidsin-
tensiever en kostbaarder dan het aanbie-
den van een leeromgeving. Van Gijzel:
“Ik zou niet graag veel tijd en energie
stoppen in iets dat morgen weer onder-
uit wordt gehaald. Dan liever een mooie
presentatie over, zeg, de Hortus, waarbij
je over elk plantje informatie geeft. Het
moet een paar jaar kunnen meegaan.”
Kresin ziet mogelijkheden om dergelijke
modules in te passen in de digitale leer-
omgeving Blackboard. “Naast een be-
paalde structuur biedt Blackboard ook
veel vrijheid om eigen course documents
in te voeren.”

Joost Panhuysen, IC

* Meer in UvA-link 31...
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Oogstrelende modules op komst
Ze hebben de handen nog vol

aan UvA-web 2000. Maar Bob van

Gijzel en Frank Kresin dromen nu

al hardop over de educatieve

internet-modules die ze met 

IC-collega’s kunnen ontwikkelen.

Het AVC popelt. “Wij willen voor

faculteiten modules op maat

maken die jaren meekunnen.”

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Informatiseringscentrum

Foto: Henk Thomas.



Amerikanistiek
Eind vorig jaar is de collectie Amerika-
nistiek van de Plantage Muidergracht
naar het P.C. Hoofthuis verhuisd. Deze
collectie is nu te vinden op de beneden-
verdieping van de bibliotheek, rechts
vanaf de ingang. Om deze verhuizing
mogelijk te maken, zijn en worden de
‘oude’ P.C. Hoofthuis-collecties anders
ingericht.

Vertaalwetenschap
De bibliotheek Vertaalwetenschap is be-
gin vorig jaar opgeheven. Een beperkt
aantal woordenboeken en naslagwerken
is in het P.C. Hoofthuis gebleven. Enke-
le publicaties zijn overgenomen door de
opleiding Tolk en vertaler in Maastricht.
Het grootste gedeelte van de collectie is
verplaatst naar het magazijn in de UB

(met name de vertaalde literatuur en 
tijdschriften) en naar het Bungehuis
(theoretische vertaalwetenschap). Dit
laatste onderdeel is te vinden in de af-
deling Algemene Literatuurwetenschap
(inst. 112) onder de code VER (in de
computer 112 : VER). De publicaties die
naar het magazijn zijn verplaatst, kunt u
op de normale manier via de computer
opvragen. 

Algemeen
Ook de afdeling Algemeen van de P.C.
Hoofthuis-bibliotheek wordt overge-
plaatst. Deze afdeling omvat voorname-
lijk algemene linguïstische literatuur die
momenteel wordt overgebracht naar de
bibliotheek Bungehuis, afdeling Algeme-
ne Taalwetenschap (inst. 110), naar een
aparte sectie ALG (in de computer 110:

ALG) die dezelfde indeling kent als in
het P.C. Hoofthuis. Ook de lopende lin-
guïstische tijdschriften (vanaf 1985) wor-
den naar het Bungehuis overgeplaatst.
Na deze verhuizing blijft in het P.C.
Hoofthuis nog een bescheiden algemene
afdeling over met uitsluitend woorden-
boeken en naslagwerken. Deze afdeling
is dan te vinden op de bovenverdieping
in de bibliotheek. 

Europese Studies en 
Alfa-informatica
Ook deze collecties worden overge-
bracht naar de bovenverdieping .

Fins, Portugees en Frans
Naast al deze verhuisoperaties is ook in-
krimping van enkele collecties nodig om
ruimte te maken voor Amerikanistiek.
Begin vorig jaar zijn daarom delen van
de collecties Fins, Portugees en Frans
verplaatst naar het magazijn. 

Oost-Europese Studies
In de tweede helft van 2000 is besloten
om ook delen van de overige afdelingen
naar het magazijn te verplaatsen om op
deze manier ruimte vrij te maken voor de
collectie Oost-Europese Studies. De ver-
huizing van deze laatste collectie naar het
P.C. Hoofthuis is gepland voor eind 2001. 

Overlast
Al deze veranderingen brengen een be-
hoorlijke overlast met zich mee, die wij
echter tot een minumum proberen te be-
perken. Soms is echter enig ongemak
niet te voorkomen. Door een verbeterde
dienstverlening in de toekomst zal dit -
naar wij hopen - ruimschoots gecom-
penseerd worden. 

Ewa Zakrzewska, UB
secretaris project 
Herschikking en Ontsluiting
van de Collecties
telefoon: 525 2477
e-mail:
zakrzewska@uba.uva.nl
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Bibliotheek P.C. Hoofthuis in
bewegingIn de bibliotheek van het P.C. Hoofthuis in de Spuistraat

nummer 134 vonden en vinden enkele belangrijke
verhuisbewegingen plaats. Een overzicht.

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
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Wat is er mogelijk in de
beelddatabank?
In de beelddatabank kunt u in een speci-
fieke collectie zoals de portrettencollec-
tie zoeken of in meerdere collecties tege-
lijkertijd. De beelddatabank is te vinden
via de digitale bibliotheek of door direct
naar de volgende webadressen te gaan.
Het webadres voor het zoeken in meer-
dere databanken is: logos.uba.uva.nl/
beelddatabank en voor de portrettencol-
lectie: logos.uba.uva.nl/portrettencollectie

Bij het zoeken kunt u ervoor kiezen om
in alle velden te zoeken of de zoekactie
te limiteren tot bepaalde velden zoals au-
teur of titel. U kunt eventueel een alfa-
betische woordenlijst oproepen, waaruit
een woord is te kiezen om de zoekactie
mee te vervolgen. Bij het zoeken in
meerdere collecties tegelijkertijd wordt
gebruik gemaakt van de Dublin Core
elementen (zie pagina 14). 

Het zoekresultaat wordt naar keuze ge-
toond in een lijst met titels of in een lijst
met ‘thumbnails’ en titels. Door op een
item te klikken in het zoekresultaat
krijgt u de volledige beschrijving en een
afbeelding van het portret in klein for-
maat. In de volledige beschrijving zijn de
woorden benadrukt waarop u zocht. In
een beperkt aantal gevallen wordt geen
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Portretten in beeld: 
een databank model 

Binnen de collecties van de Universiteitsbibliotheek is veel
beeldmateriaal aanwezig dat uitermate geschikt is om via internet
toegankelijk te maken. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de collectie

kaarten en atlassen. Door deze afbeeldingen te digitaliseren en 
te koppelen aan de tekstuele gegevens is het mogelijk om via een

web-interface een beelddatabank te creëren.  
Bij de Universiteitsbibliotheek is een project uitgevoerd om van

allerlei collecties de afbeeldingen en hun beschrijvingen op
efficiënte wijze doorzoekbaar, ontsloten en getoond te krijgen. Aan
de hand van de collectie portretten van het Universiteitsmuseum De

Agnietenkapel (onder andere 325 schilderijen, 22 tekeningen, 75
borstbeelden en 36 plaquettes) is nu een algemeen toepasbaar

model ontwikkeld voor het creëren van beelddatabanken. 

Gerard Johannes Vossius. Afbeelding: Monique Kooijmans.



afbeelding getoond, omdat de betreffen-
de rechten niet verworven zijn.
Op het portret kunt u inzoomen door
een zoomfactor te kiezen en daarna op
het gewenste detail in de afbeelding te
klikken. Met de grootste zoomfactor is
vaak de craquelé van het schilderij dui-
delijk zichtbaar. Ook is het mogelijk de
afmetingen van de getoonde afbeelding
op het scherm te vergroten tot een mid-
delgroot formaat (circa 500 pixels breed)
of een groot formaat (circa 1000 pixels
breed).
U kunt vanuit de volledige beschrijving
een nieuwe zoekactie opstarten door te
klikken op de gekleurde woorden in de
velden vervaardiger, vakgebied of op-
merkingen. Door bijvoorbeeld bij vak-
gebied op wijsbegeerte te klikken, krijgt
u een lijst van alle beschrijvingen waarbij
het woord wijsbegeerte in vakgebied
voorkomt. Tevens kunt u bij sommige
beschrijvingen een link volgen naar meer
uitgebreidere thematische informatie.

In de beelddatabank is een optie om het
zoekresultaat als een ‘slide show’ te to-

nen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
om portretten in twee aparte windows
met elkaar te vergelijken. Er is tenslotte
ook nog een formulier dat u kunt ge-
bruiken om informatie aan te vragen
over het bestellen van reproducties.

Achtergrondinformatie
Het ontwikkelde model is in een later
stadium te gebruiken voor diverse ande-
re interessante collecties. Het bevat naast
de webinterface en de middleware voor
de databank ook een beschrijving voor
de workflow, het digitaliseringproces en
de metadatastructuur (SGML) van het
beeldmateriaal. Er is ook een metada-
tastructuur ontwikkeld die integratie van
verschillende beelddatabanken mogelijk
maakt, zodat u tegelijkertijd in meerdere
collecties kunt zoeken.
Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt
van infrastructuur, methoden en tools
die de UB ook standaard wil gebruiken
voor tekstuele bestanden, waaronder
SGML/XML, Dublin Core metadata en
een recentelijk aangeschafte SGML/
XML zoekmachine, die het hart van de

beelddatabank vormt. Zo is ruime erva-
ring opgedaan met de implementatie en
de mogelijkheden van deze krachtige
zoekmachine en met het digitaliseren
van dia’s en foto’s.

Het digitaliseren van de
afbeeldingen
Een professionele fotograaf heeft van de
portretten 4 x 5 inch kleurendia’s ge-
maakt, die voor het digitaliseren zijn ge-
bruikt. Het maken van kwalitatief goede
digitale afbeeldingen is tijdrovend, duur
en specialistisch werk. Het is verstandig
om een master op hoge resolutie te scan-
nen en ongecomprimeerd op te slaan in
TIFF-formaat. Dit master image dient
als archiefexemplaar, als bron voor de af-
geleide beelden in de beelddatabank en is
tevens te gebruiken voor reproductie of
drukwerk.

Het scannen gebeurt met een hoge kwali-
teit flatbed scanner (Saphir Ultra 2), 
gekoppeld aan een zeer krachtige Mac-
computer met als kleurenmanagement-
systeem LinoColor. Deze hoogwaardige
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voor veel andere collecties

URL voor het zoeken in meerdere databanken: logos.uba.uva.nl/beelddatabank
en voor de portrettencollectie: logos.uba.uva.nl/portrettencollectie

‘Geleerde en Vermaarde mannen’

Zoals vele universiteiten bezit de Universiteit
van Amsterdam een grote collectie portret-
ten. De basis van deze collectie werd in 1743
gelegd, toen de Amsterdamse koopman Ger-
ard van Papenbroeck ruim vijftig portretten
van ‘Geleerde en Vermaarde mannen’ naliet
aan het Athenaeum Illustre, de voorloper van
de Universiteit van Amsterdam. In de collec-
tie bevonden zich portretten van de eerste
hoogleraren van het Athenaeum, Gerard Jo-
hannes Vossius, Caspar Barleus en Simon
Episcopius. Vanaf de tweede helft van de 18e
eeuw is de collectie uitgebreid, aanvankelijk
met enkele portretten van grote geleerden,
later vooral met portretten van hoogleraren
van het Athenaeum Illustre.
In 1877 werd het Athenaeum omgevormd tot 

universiteit. De belangstelling voor de collec-
tie nam toe en op aandringen van professor
J.W.R. Tilanus werden alle nabestaanden
van hoogleraren aangeschreven met het ver-
zoek een portret te schenken. Dit leidde tot
de aanwinst van enkele tientallen kunstwer-
ken. Schilders als J.A. Kruseman, N. Piene-
man en Jozef Israels werden in de collectie
vertegenwoordigd. 
De bloei van de universiteit rond het jaar 1900
bracht vele beroemde hoogleraren voort die
allen geportretteerd zijn. Er ontstond een tra-
ditie waarin hoogleraren hun eigen portret
nalieten aan de universiteit, wat leidde tot
grote toename van de collectie. In de eerste
helft van de 20e eeuw zijn meer dan 100 wer-
ken gemaakt, onder anderen door belangrijke
Nederlandse kunstenaars als Isaac Israels, 
Jan Veth, Thérèse Schwartze, Jan Toorop, 

W. Schuhmacher, Edgar Fernhout en Georg
Rueter. Ook in de tweede helft van de 20e
eeuw werd veel werk gemaakt, onder ande-
ren door Willem Gerard Hofker, Kees Verwey
en Johan Wertheim. 
De traditie leeft voort. Tegenwoordig worden
ook voorzitters van het College van Bestuur
geportretteerd. 
De groei van de universiteit en de versprei-
ding over vele gebouwen in de stad heeft ge-
leid tot versnippering van de collectie. Daar-
naast is de omvang van de collectie zo
toegenomen (momenteel 490 portretten) dat
plaatsing in één gebouw, zoals voorheen, on-
mogelijk is. In de beelddatabank is de volledi-
ge collectie nu samengebracht. Deze data-
bank biedt de unieke mogelijkheid alle
portretten, waarvan een groot deel niet
openbaar toegankelijk is, bij elkaar te zien. 



en ultramoderne apparatuur heeft de UB
onlangs aangeschaft. Het Rijksmuseum in
Amsterdam gebruikt een vergelijkbare
systeem (zie UvA-link nummer 27). De
diapositieven zijn gescand op 1080 dpi.
De TIFF-bestanden (master/archief) van
circa 50 Mb worden tijdelijk op de Mac
opgeslagen.

Van de TIFF-beelden zijn MrSID afge-
leiden gemaakt met behulp van compres-
siesoftware van LizardTech. De com-
pressie is gebaseerd op wavelettechno-
logie en de naam van het formaat staat
voor Multi Resolution Seamless Image
Database. Deze compressiesoftware in-
tegreert verschillende resoluties van een
digitaal beeld in één enkele file, waar-
door internetgebruikers steeds verder
kunnen inzoomen en meer en meer de-
tail te zien krijgen. De TIFF-bestanden
worden gecomprimeerd tot 20:1 zonder
dat verlies van informatie door het men-
selijk oog merkbaar is.

Tijdens het scannen worden ook de
technische gegevens en de bestandsna-
men opgeslagen in een databank voor in-
tern gebruik met behulp van het sofware
pakket Cumulus. Nadat het scannen is
afgerond, zijn de MrSID bestanden en
de thumbnails (om het zoekresultaat te
tonen) geplaatst op de server voor de
webinterface. De TIFF-bestanden wor-
den als archief op cd-rom opgeslagen.

Technische infrastructuur 
SGML/XML zoekmachine
Zoals al vermeld, is de basis voor de da-

tabank een SGML/XML zoekmachine.
Met deze zoekmachine kunt u zeer snel
tekstuele informatie doorzoeken. De
grote kracht van deze zoekmachine is
dat bij het zoeken onderscheid kan 
worden gemaakt op de elementen en/of
attributen van SGML/ XML.
SGML/XML is gericht op het benoemen
van inhoudelijke elementen in een tekst
door middel van markering door labels
of ‘tags’. Zo kan de auteur in een tekst
als volgt gemarkeerd worden: <auteur>
Jan Jansen </auteur>. De zoekmachine
kan, als de gebruiker dit aangeeft, het
zoekresultaat limiteren tot de auteurs. 
SGML/XML is een formaatkeuze die
toekomstgericht is en al jaren bestaat als
een internationale standaard. De voorde-
len zijn platform-onafhankelijkheid,
flexibiliteit, scheiding van inhoud, struc-
tuur en presentatie en makkelijke uitwis-
selbaarheid. De elementen in een docu-
ment worden gedefinieerd door de
gebruikte Document Type Definition
(DTD).

De zoekmachine is vorig jaar verworven.
Naast de zoekmachine is middleware ver-
kregen die de communicatie met de zoek-
machine en de webinterface verzorgt. Per
klasse digitale gegevens of documenten
wordt specifieke middleware en een DTD
geleverd. Voor de beelddatabank is ge-
bruik gemaakt van de ‘Image Class’. 
Een programmeur heeft bij de UB de
middleware en webinterface aangepast
aan de wensen en eisen die aan het begin
van het project zijn geformuleerd voor
de beelddatabank. 

Conversie bibliotheek-
record naar SGML
De beschrijvingen van de portretten
staan in het museumformaat van het bi-
bliotheeksysteem van Pica, dat gebruikt
wordt voor het catalogiseren van collec-
ties. Deze beschrijvingen van de portret-
ten zijn uit dit systeem gehaald en ge-
converteerd naar een SGML-formaat
volgens de ‘Image Class’. Het zo verkre-
gen SGML-bestand wordt gevalideerd
en op de server geplaatst, waar ook de
zoekmachine en middleware staat.

De conversie vindt plaats in een Access-
programma, waarin de portretbeschrij-
vingen uit Pica en de gegevens voor de
bestandsnamen uit Cumulus worden
geïmporteerd en samengevoegd. Na deze
samenvoeging worden de specifieke vel-

den uit de beschrijvingen gekoppeld aan
de overeenkomende SGML-elementen.
Op deze wijze is een SGML-bestand te
genereren.

Voor het tegelijkertijd zoeken in meer-
dere collecties is in het SGML-bestand
een metadata laag aanwezig die geba-
seerd is op de 15 Dublin Core elemen-
ten. Er zijn soms verschillen in de be-
schrijvingen van collecties. Een
kaartcollectie heeft andere velden dan
een collectie portretten. Dublin Core is
een algemeen model, dat voor beide col-
lecties bruikbaar is. Een van de elemen-
ten is bijvoorbeeld ‘Creator’. De schilder
van een portret en de maker van een
kaart worden in dit Dublin Core ele-
ment geplaatst.

Het conversieproces is zo opgezet dat
het in principe voor iedere collectie met
afbeeldingen op relatief eenvoudige wij-
ze kan worden uitgevoerd. 

Specifiek aspect voor
musea
Wat voor veel beheerders (in ieder geval
in de museumwereld) een interessant as-
pect is, is dat men kan blijven invoeren
in de eigen database (indien deze van
voldoende kwaliteit, uitwisselbaar et ce-
tera is). In de museumwereld is decennia
lang geprobeerd iedereen op eenzelfde
database over te laten gaan (vergelijkbaar
met Pica voor de bibliotheekwereld),
met als doel de gehele ‘Collectie Neder-
land’ centraal doorzoekbaar te laten ma-
ken (zoals in de Nederlandse Centrale
Catalogus). Dit is echter onhaalbaar ge-
bleken; een ieder heeft zo zijn eigen sys-
teem en is niet bereid of in staat aan te
sluiten bij een groot systeem.
De conversie naar een SGML-formaat
van de inhoud uit een willekeurige data-
base met gebruikmaking van Dublin 
Core zorgt voor de oplossing van dit
probleem; zo kunt u beschikken over 
een eigen beheerssysteem én een centrale
databank voor het publiek.

Renze Brandsma, UB
Senior projectleider 
Elektronische Diensten
telefoon: 525 2165
e-mail:
brandsma@uba.uva.nl
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De UvA heeft toegang tot
alle tijdschriften van
Kluwer!

Alle elektronische versies van de 595
tijdschriften die uitgegeven worden door
Kluwer zijn beschikbaar voor medewer-
kers en studenten van de UvA. 
Een alfabetisch overzicht van deze 
tijdschriften vindt u op:
www.wkap.nl/jrnllist.htm/JRNLHOME
Een overzicht op onderwerp:
www.wkap.nl/jrnlsubject.htm/0+0+0+0

De tijdschrifttitels zijn inmiddels ver-
werkt in de Digitale Bibliotheek in het
alfabetisch overzicht met links naar de
tijdschriften zelf: www.uba.uva.nl/nl/
digitalebib/tijdschriften/
De tijdschrifttitels komen binnenkort in
de Catalogus van de UvA: http://opc.
uva.nl/.

Directe links naar de elektronische arti-
kelen van Kluwer zijn toegevoegd aan
een aantal belangrijke bibliografische be-
standen, zoals bijvoorbeeld Biological
Abstracts, EconLit, ERIC, INSPEC,
Linguistics and Languague Behavior
Abstracts, MathSci, Medline, MLA 
Bibliography, Philosopher’s Index, 
Political Science Abstracts, PsycINFO
en Sociological Abstracts.
Meer informatie: www.uba.uva.nl/nl/
actueel/webspirs4/directelink.html

Via de UBA attenderingsdienst (ook be-
kend als SDI: Selective Dissemination of
Information) kunt u zoekprofielen voor
bovenstaande bibliografische bestanden
aanmaken. Meer informatie:
www.uba.uva.nl/nl/digitalebib/
attendering/erl/.

Andere nieuwe
elektronische tijdschriften:
• Acta Physiologica Scandinavica
• African Journal of Ecology
• American Journal of Sociology 
• Annales de Genetique
• Annual Review of Genomics and 

Human Genetics
• Applied Behavioral Science Review
• Arthropod Structure & Development
• Biometric Technology Today
• Bulletin of Entomological Research:

de afleveringen van december 1996 tot
en met december 1998 zijn nu vrij
toegankelijk.

• Cell Proliferation
• City : analysis of urban trends, 

culture, theory, policy, action 
• Clinical Endocrinology
• Clinical Oral Investigations
• Clinical Otolaryngology & Allied

Sciences
• Computational Linguistics
• Conservation Biology
• Corporate Environmental Strategy
• Critical studies 

• Cryptogamie Algologie
• Cryptogamie Bryologie
• Cryptogamie Mycologie
• Development Growth & 

Differentiation
• Ecological Entomology
• Empirical Economics 
• European Journal of Clinical 

Investigation
• European Journal of Soil Science
• Freshwater Biology
• Heredity
• Histopathology
• Immunology
• Immunology and Cell Biology
• International Journal of Accounting

Information Systems
• International Journal of Corpus 

Linguistics
• Journal of Advanced Nursing
• Journal of Applied Ecology
• Journal of Computer Assisted 

Learning
• Journal of Evolutionary Biology
• Journal of French Language Studies
• Journal of Histochemistry and 

Cytochemistry
• Journal of Orofacial Orthopedics
• Journal of Phycology
• Journal of Pidgin and Creole 

Languages
• Lingvisticae Investigationes
• Marine Models
• Mécanique & Industries
• Mennonite Life 
• Metrika 
• Orbis
• Pediatric Dermatology
• Psychology of Sport and Exercise
• Papers in Regional Science 
• Research in Microbiology 
• Serials 
• Studies in Language
• Trefwoord 
• Victorian Poetry 
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Nieuwe elektronische tijdschriften 
www.uba.uva.nl/nl/digitalebib/tijdschriften/

Dit kwartaal zijn opnieuw vele
elektronische tijdschriften toe-
gevoegd aan de digitale biblio-
theek van de Universiteit van
Amsterdam. Wilt u weten welke
tijdschriften dat zijn, surf dan
naar www.uba.uva.nl/nl/digitalebib/
tijdschriften/wijzigingen/. 
Wilt u per e-mail op de hoogte
gehouden worden van actuele
wijzigingen, dan kunt u zich
gratis abonneren op UBAnieuws
(www.uba.uva.nl/nl/actueel/
ubanieuws.html). Aan het einde
van het jaar 2000 waren 2844
tijdschriften elektronisch
beschikbaar.

A
fbeelding: M

onique K
ooijm

ans.



“Zonder statistiek is psychologie on-
denkbaar”, zegt Christiaan Hamaker.
“Ook als je zelf geen onderzoek doet,
moet je in staat zijn een artikel van een
collega kritisch te lezen. Deugt de on-
derzoeksmethode? Is de data analyse
met zorg uitgevoerd? Daar mag je niet
klakkeloos van uitgaan. Goed onderzoek
doen, met sluitende conclusies, is bijzon-
der moeilijk.”  
Veel studenten psychologie zullen deze
woorden zuchtend beamen. Zodra ze de
statistiek in de praktijk moeten toepas-
sen, blijkt de kennis vaak nevelig. Kies
maar eens de juiste data analyse om los
te laten op je verzamelde materiaal. Ver-
gelijken? Voorspellen? Kwantificeren
van samenhang en verbanden? Of toch
herhaald meten? En het voor data analy-
se zo cruciale programma SPSS blijkt
ook nog eens complexer dan gedacht. 
Als coördinator van het Onderzoeks-
practicum weet Hamaker dat het om een
oud en hardnekkig probleem gaat. “Het
is een verschijnsel dat je overal in het ho-
ger onderwijs tegenkomt. Bij psycholo-
gie zie je het al in het tweede jaar, als stu-
denten voor het eerst onderzoek moeten
doen. Maar ook in de afstudeerfase heb-
ben ze nog moeite om bijvoorbeeld ge-
middelden en frequenties uit elkaar te
halen.” Zelfs de oprichting van een me-
thodologiewinkel, enkele jaren geleden,
bood onvoldoende uitkomst.
IDA zou je een elektronische methodolo-
giewinkel kunnen noemen: een database
vol statistische analyses in alle smaken
en soorten, compleet met beschrijving,
voorbeelden en onderzoeksgegevens.

Deze gegevens zijn voor de psychologie-
student toegankelijk gemaakt via in-
structieve routes als de Assistent en de
Training. Of je nu met eigen onderzoeks-
gegevens komt of voorbeelden wilt 
bestuderen, je leert vooral door de feed-
back die je krijgt als je een vraag van
IDA (verkeerd) beantwoordt. Via deze
boomstructuur kom je uiteindelijk uit
bij het type data analyse dat bij het 
onderzoek past. 
De route Analyse is bestemd voor onder-
zoekers die al weten welke data analyse
ze moeten gebruiken, maar deze nog on-
voldoende kennen. Een soort naslagwerk.
“IDA is geen inleiding in de statistiek”,
benadrukt Hamaker. “Daarvoor heb je
het statistiekonderwijs - dat overigens
veel minder praktijkgericht is dan IDA -
en het softwareprogramma Dr Stat. 
Onze huidige ambitie is om een flexibel
bestand aan statistische expertise aan te
bieden aan twee groepen: mensen die
moeten leren hoe je de juiste data analyse
moet kiezen, en mensen die dat al weten,
maar toch ondersteuning nodig hebben.
Daarnaast zijn er een begrippenlijst en
een Forum, met de Meestgestelde Vragen
en door experts aangezwengelde discus-
sies. Want statistiek kent veel minder
heilige huisjes dan je zou denken.”

Hoe de site er uiteindelijk uit zal komen
te zien is onzeker, maar een cursus die je
braaf van a tot z moet volgen zal IDA
nooit worden. “Wat ons eerder voor
ogen zweeft is een selectiefunctie: de on-
derzoeker geeft aan een casus te willen
bekijken uit, zeg, de verzameling Een-
voudig Experimenteel Onderzoek. IDA
kiest er blind één voor je uit: alsjeblieft,
ga dit maar eens oplossen! Kies je voor
Complex Experimenteel Onderzoek dan
kun je herhaalde metingen verwachten,
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Ze heeft nog wat last van groeistuipen, maar je hebt geen kansmodel of
aselecte steekproef nodig om IDA een grootse toekomst te voor-spellen.
Ze is een trainer, ze is een assistent, ze is een methodologisch consulent, ze
is een wandelende encyclopedie! En dat allemaal online. Haar missie:
jonge student-onderzoekers heelhuids door het mijnen-veld van de data
analyse loodsen. Maar misschien blijkt dat over een week al weer te
benauwd geformuleerd. Miss Internetmodule Data Analyse popelt immers
om de helpende hand al toe te steken bij het opzetten van het onderzoek.  
Doelgroep: gigantisch. Hevig geïnteresseerd: de Open Universiteit.
Projectleider Christiaan Hamaker (Psychologie) schetst de contouren van
het project dat psychologie weer in een voorhoedepositie moet brengen
als het om ICT in het Onderwijs gaat. “Er is geen meesterplan, gelukkig.”  

IDA weet raad

Foto’s: Henk Thomas.

ADRES ONBEKEND?
U zult in dit artikel tevergeefs naar een URL 
zoeken. IDA is nog een prototype, vandaar 

onze discretie. Geen nood: Christiaan Hamaker
vertelt belangstellenden graag meer over IDA.

pn_hamaker@macmail.psy.uva.nl



gemengde designs met fixed factoren en
gemengde factoren... Je komt al doende
vanzelf tegen wat er allemaal in die data-
base zit.” 

Open Universiteit 
IDA kent nog zo haar beperkingen - het
is niet voor niets nog een prototype. De
interface geeft niet duidelijk aan voor
welke doelgroepen het programma be-
stemd is, gegevens moeten apart in SPSS
worden ingevoerd (veel voorbeelden ko-
men overigens wel direct uit SPSS) en als
je geen psychologie studeert, heb je er
weinig aan. Maar dit project heeft poten-
tieel een zeer grote doelgroep: de sociale
wetenschappen, wellicht ook biologie en
misschien zelfs de medische wetenschap-
pen. “Het hangt er maar van af welke
voorbeelden je aanbiedt. Je kunt daar 
natuurlijk grote variatie in aanbrengen.
Het lijkt me in ieder geval doodzonde
als faculteiten geïnspireerd door IDA 
allemaal hun eigen module gaan opzet-
ten.”

Bij zo’n brede doelgroep valt een brede
opzet inderdaad te verkiezen boven ver-
snippering. IDA zocht dus partners,
aangemoedigd door veel positieve reac-
ties en met een schuin oog op de subsi-
die uit het Surf Educatie Fonds, dat sa-
menwerking tussen verschillende
instellingen als voorwaarde stelt. 
Laat IDA nu precies passen in de nieuwe

opzet van een innovatief onderwijspro-
ject aan de Open Universiteit. Daar heeft
men bij psychologie een interessant pro-
bleem geconstateerd: studenten blijken
vaak beroerde onderzoekers, alle cursus-
sen Methoden en Techniek ten spijt.
Klinkt bekend. 
De oplossing van de Open Universiteit -
het virtuele onderzoekscentrum - heeft
een hoog ICT-gehalte. Uitgangspunt is
dat je onderzoek niet kunt leren uit een
boek. Daarom laat de OU de studenten
vele malen de cyclus van een onderzoek
doorlopen: probleemstelling, verzame-
ling van gegevens, data analyse, interpre-
tatie en rapportage. Steeds op een wat ho-
ger niveau. Net zolang tot de student
werkelijk ‘denkt in variabelen’, zoals het
de ware onderzoeker betaamt.  

Experiment
Hamaker lijkt aangenaam overrompeld
door de belangstelling van de Open Uni-
versiteit. “Door de samenwerking met de
Open Universiteit halen we veel expertise
in huis. Hun surveys - lange vragenlijsten
- vormen een aardige aanvulling op het
experimentele onderzoek dat hier in Am-
sterdam wordt verricht. En didactisch
zijn ze verder dan wij - ze weten uit erva-
ring hoe je een virtueel onderzoekscen-
trum moet opzetten. Wij zijn er ook op
gewezen dat IDA de student al in een
eerdere fase van het onderzoek behulp-
zaam zou moeten zijn, omdat een ver-

keerd onderzoeksdesign doorwerkt in de
data analyse en de rapportage. In de prak-
tijk gaan studenten nogal eens dingen 
meten, zonder zich eerst te hebben afge-
vraagd wat ze nu precies te weten moeten
komen. Je wilt weten of het roken van
marihuana de concentratie beïnvloedt,
meet de concentratie van de rokers, maar
vergeet de controle groep! Goed, het is
een wat al te simplistisch voorbeeld, maar
studenten denken vaak te snel dat ze de
vraagstelling kunnen beantwoorden.” 
Wat Hamaker ook aanspreekt: “Bij de
Open Universiteit geven ze statistiek-
onderwijs op de manier waarvan ik altijd
heb gedacht dat het de beste is: vanuit de
inhoud, de context, waar gaat het onder-
zoek over.”
“Natuurlijk moeten onze onderwijsmo-
dellen wel in elkaar passen. De database,
de Training en de Assistent zou ik niet
willen loslaten, maar verder ben ik erg
flexibel. Er is geen meesterplan, gelukkig.
Voor mij is het echt een experiment, en
als mensen me vertellen dat het onder-
wijskundig vernieuwend is, dan is dat
mooi meegenomen. Ik ben altijd sterk in
digitaal onderwijs geïnteresseerd geweest,
en er is geen betere manier om de didacti-
sche mogelijkheden van ICT te verken-
nen dan door zelf een project te doen.”  

Joost Panhuysen, IC
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Methodenleerstudent Arjen van Wijk is gefasci-

neerd door statistiek, computers en internet, en

legt mensen graag uit hoe iets werkt. Bij IDA

kan hij deze interesses combineren. Van Wijk is

verantwoordelijk voor het ‘ruwe werk’: beschrij-

vingen maken, voorbeelden uitwerken, de be-

grippenlijst uitwerken, voorbeelden bedenken,

enzovoorts. Hij wordt bijgestaan door een pro-

grammeur en een eindredacteur. “Ik mag - in

overleg natuurlijk - alles zelf verzinnen, en ben

vrij in mijn werkwijze. Dat vind ik erg aantrek-

kelijk. En het is een leuk idee dat studenten

daadwerkelijk met IDA gaan werken.”

Ook Arjen van Wijk verwacht veel van de sa-

menwerking met de Open Universiteit. “IDA

was oorspronkelijk bedoeld als naslagwerk. In-

middels biedt het gebruikers de mogelijkheid

om te oefenen met voorbeelden, en om de juis-

te techniek en onderzoeksopzet te selecteren.

Voor zo’n omvangrijk project heb je steeds

meer expertise nodig - op onderwijskundig en

op ICT-gebied. Samenwerking met andere uni-

versiteiten stelt ons in staat kennis te bundelen

en de werklast te verdelen. Je kunt op het laatst

niet meer alles alleen doen.”  

De uitkomsten van een klein onderzoek over

IDA onder studenten psychologie heeft nuttige

feedback opgeleverd. “Ik heb met een aantal

studenten IDA bekeken, waarbij ik vragen stel-

de en begeleiding bood. Mensen blijken erg 

gebaat te zijn bij concrete voorbeelden in de

begrippenlijst. We hebben ook studenten op

papier een aantal vragen laten beantwoorden

uit de Assistent. Die bleken soms beter op een

andere manier of op een ander moment te

kunnen worden gesteld.”

Tevreden over de site is hij nog lang niet. “De

vragen zijn te lang en door de snel groeiende

inhoud mis je overzicht en structuur. Binnen-

kort is de site veel overzichtelijker en gebrui-

kersvriendelijker!” Fe
ed

ba
ck

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Informatiseringscentrum



Het gebouwencomplex van de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam
omvat o.a. het Stads-Bushuis
(Militiegebouw) uit 1606. Achter deze 17e-
eeuwse gevel aan het Singel zijn op de begane grond
regelmatig tentoonstellingen te bezichtigen. Daar presenteert de UB onderdelen van haar bezit. Nu eens
naar aanleiding van recent onderzoek, dan weer ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals een
aanwinst of geschenk. Doorgaans verschijnt bij de tentoonstelling een catalogus of brochure. De toegang
is gratis. De tentoonstellingszaal is geopend van maandag tot en met vrijdag van 12.00 - 16.00 uur
(telefoon 525 2143). 
Elders in het gebouw is ruimte gecreëerd voor kleinere exposities, bijvoorbeeld in de vitrines in de 
gang die toegang biedt tot de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en de zaal
Mennonitica. 

Boek op zicht
R u b r i e k  o v e r  d e  U B - t e n t o o n s t e l l i n g e n

De Latijnse scholen hebben bestaan van
circa 1575 tot 1876. De school was een
gemeentelijke instelling, die vooral elite-
kinderen, om precies te zijn: elite-jon-
gens, een soepele overgang bood tot de
universiteit. Een soort VWO dus. Het
voornaamste, zo niet enige vak dat deze
jongens kregen voorgeschoteld, was het
Latijn. De colleges waren in het Latijn, de
jongens leerden lezen, schrijven en rede-
voeringen houden in het Latijn. Om de
motivatie op peil te houden, organiseerde
de school twee maal per jaar, aan het eind
van een semester, een plechtige bijeen-
komst bestemd voor de leerlingen, lera-
ren, rector en familieleden. Alsof het een
universitaire promotie betrof. Vanaf de
eerste helft van de 17e eeuw zijn in Am-
sterdam de plechtige bijeenkomsten in De

Nieuwe Kerk gehouden. 
Voor elk leerjaar werd tijdens de plechtig-
heid aan de twee besten van de klas (de
primus en de secundus) een fraai prijs-
boek toegekend. Ook werden enkele aan-
moedigingsprijzen gegeven. Dit beleid
paste volledig in de de pedagogiek van de
wedijver en het inspelen op eergevoel dat
in die tijd heerste en geïnspireerd was
door de opvattingen van de humanisten.
Je zou kunnen zeggen dat de prijsboeken
mede dienden als een lokkertje om de
eenzijdige inhoud van het onderwijs toe
te dekken. 
Op de perkamenten of kalfslederen band
van een prijsboek is het stadswapen ge-
stempeld van de gemeente waar de school
gevestigd was. Het boek bevat een hand-
geschreven of gedrukte opdracht voor de
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Voor de besten van de klas: 
prijsboeken en prijsbanden
Van 5 februari tot en met 16 maart 2001 wijdt de Universiteits-

bibliotheek een tentoonstelling aan de zogenaamde prijsboeken en
prijsbanden, die van het begin van de 17e eeuw tot het einde van de
19e eeuw zijn gemaakt. De expositie laat zien hoe leerlingen van de
Latijnse scholen op subtiele wijze werden aangezet tot wedijver, met

het winnen van een prijsboek als de ultieme beloning. Aanleiding
voor de expositie is de dissertatie van dr J. Spoelder (Prijsboeken op
de Latijnse school) die vorig jaar op dit onderwerp promoveerde aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen en hiervoor veelvuldig gebruik

heeft gemaakt van de collectie prijsboeken die de Universiteits-
bibliotheek Amsterdam bezit.

Prijsband Zwolle, eind 18e eeuw.



leerling, die meestal ondertekend was
door curatoren en rector van de school.
De inhoud van een prijsboek paste bij het
gegeven onderwijs, zoals edities van klas-
sieken, Latijnse teksten en dergelijke; het
waren ‘geleerde boeken’. 
De Universiteitsbibliotheek Amsterdam
is in 1963 in het bezit gekomen van een
belangrijke collectie van 350 prijsbanden,
toen de Vereniging van Vrienden van de
UB de verzameling van mr W.F.H. Olde-
welt (1895-1970) schonk. Hij was van
1950 tot 1960 Amsterdams Gemeente Ar-
chivaris. De collectie wordt nog steeds
aangevuld. De Latijnse school verdween
in maakte in 1876 plaats voor het gymna-
sium. De wedijver (die jaloezie zou op-
wekken) en het Latijn als wetenschapstaal
verdwenen, maar het onderwijs werd ge-
varieerder. Dat zal ongetwijfeld een betere
motivatie voor de leerlingen geweest zijn!

Monique Kooijmans, UB
met dank aan J.Spoelder en
B.Schuytvlot (Zeldzame &
Kostbare Werken, UB)
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Dissertatie van J. Spoelder

Prijsboeken op de Latijnse school; een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en

prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden, circa 1585 -1876,

met een repertorium van wapenstempels. Uitgave van APA-Holland Universiteits

Pers, Amsterdam & Maarssen, ISBN 90 302 1222 5

Prijsuitreiking in Delft, circa 1728. Op de Delftse

prijsbanden komt de letter Y voor. De letter

symboliseert de brede en de smalle weg; de brede

weg leidt naar het verderf, de smalle naar het

paradijs.

Voorbedrukte prijsopdracht met het Amsterdamse

stadswapen uit 1646 voor Paulus Junius Merula,

leerling van de Latijnse school aan de Nieuwe Zijde.
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de aantrekkingskracht van het bruine boek in Nederland 1921-1945

Mussolini bedacht de leuze ‘Libro e Mo-
schetto’, boek en geweer als onontbeer-
lijke elementen voor het fascisme. En
ook Adolf Hitler wees in Mein Kampf
(1924) op de macht van het boek. In de
rangorde van de fascistische en natio-
naal-socialistische propaganda stond het
gesproken woord voorop, onmiddellijk
gevolgd door kranten, tijdschriften, bro-

chures en boeken. De Duitse staat orga-
niseerde dan ook een uitgebreide bu-
reaucratie om de propaganda voor het
boek te regelen en plande zelfs prijsvra-
gen om te laten zien dat de nazi’s boeken
als een waardevol cultuurgoed be-
schouwden. Mits die de juiste kleur had-
den.
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Schuldig papier

Van 6 april tot en met 1 juni 2001 is in
de tentoonstellingszaal van de UB een

voor velen aangrijpende
tentoonstelling te zien over ‘het

bruine boek’ in Nederland van 1921
tot 1945. Met de term ‘het bruine

boek’ wordt hier bedoeld alle
fascistische en nationaal-

socialistische lectuur, hoewel de
bruine kleur eigenlijk alleen direct

betrekking had op het Duitse
nationaal-socialisme. De bezetter

verwachtte dat van het bruine boek
een wervende kracht zou uitgaan: het

boek als zwaard in dienst van de
politieke strijd. De titel ‘schuldig

papier’ is een verwijzing naar het
werk van Armando, die de term

‘schuldig landschap’ introduceerde.
De expositie wordt samengesteld

door neerlandicus Gerard Groeneveld,
die jarenlang de geschiedenis van het

het nationaal-socialisme heeft
onderzocht. Bij Uitgeverij Vantilt in

Nijmegen verschijnt dit voorjaar
Groenevelds publicatie ‘Zwaard van

de Geest; het bruine boek in
Nederland 1921-1945’. 



Nederland tot 1940
Partijen als Zwart Front en NSB en de
invloedrijke particuliere uitgeverij De
Amsterdamse Keurkamer waren in Ne-
derland verantwoordelijk voor de pro-
ductie van bruine lectuur. Uitgezonderd
enkele gespecialiseerde zaken, werkte de
reguliere boekhandel echter niet mee om
de afzet via de gebruikelijke distributie-
kanalen soepel te laten verlopen. Slechts
een enkeling nam een bruin boek in zijn
assortiment op. De nationaal-socialisti-
sche uitgevers waren daardoor gedwon-
gen hun uitgaven voornamelijk tijdens
partijbijeenkomsten en vergaderingen
aan de man te brengen. De bekendste in
bruine boeken gespecialiseerde boekhan-
delaar was Barend Willem Zijfers, die in
1936 zijn boekwinkel De Driehoek in de
Kalverstraat begon en later ook vestigin-
gen in Den Haag en Rotterdam opende. 

Tijdens de bezetting
Tijdens de oorlog veranderde die situ-
atie. Er ontstonden in Nederland meer
instanties die zich met de verspreiding
van het bruine boek gingen bemoeien,
zoals het door de Duitsers opgerichte
Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten (DVK). Ook dienden zich meer
uitgevers, boekhandelaren en schrijvers
aan om de geestelijke weg van de ‘Nieu-
we Orde’ in de gewenste banen te leiden.
De toename van het aantal nationaal-so-
cialistische kranten en tijdschriften ver-
hoogde de boekpromotie met adverten-
ties en recensies. Verder wezen
tentoonstellingen, affiches, brochures,
catalogi en speciaal op het boek gerichte
tijdschriften op het belang en de ver-
krijgbaarheid van uitgaven. De publica-
ties zelf moesten de aandacht trekken
door de vaak bontgekleurde omslagen. 
Naast de boeken en poëziebundels die
rechtstreeks als politieke leidraad wer-
den gebruikt, verschenen in de loop der
tijd veel werken over de oorlog zelf. De
heldenverhalen moesten niet alleen de
Duitse strijd rechtvaardigen, maar ook
het enthousiasme van de jeugd voor een
carrière aan het front opwekken. De

jeugd werd immers nog ontvankelijker
geacht voor het nieuwe ideaal dan vol-
wassenen. Jongeren moesten “leeren be-
seffen dat het leven pas waard is geleefd
te worden, wanneer men bereid is, het
oogenblik voor iets hoogers in te zetten”,
zo sprak NSB-vormingsleider Robert
van Genechten. Zelfs de kleuter werd
niet gespaard: er verschenen sprookjes
en kabouterboeken waarin de nationaal-
socialistische moraal was verwerkt. 

Eenheid bleef uit
Het bruine boek bleek uiteindelijk geen
succesvol wapen te zijn in de strijd om
de geest van de Nederlandse lezer. Hoe-
wel eind 1944 bijna de helft van de boek-
productie in Nederland bruin was, bleef
de gewenste politieke en culturele een-
heid uit. De kloof tussen de nationaal-
socialisten en de rest van de Nederlandse
bevolking werd zelfs groter. Vanuit dit
gezichtspunt heeft het bruine boek, als
onderdeel van het gehele pakket van
volksopvoedende en volksvoorlichtende
maatregelen, zijn doel niet bereikt. 
Wie hier meer over wil weten, vindt in
het boek van Gerard Groeneveld en na-
tuurlijk in de tentoonstelling de nodige
achtergrondinformatie.

Tentoonstelling
De tentoonstelling toont behalve boeken
met veelal indringende omslagen ook 

foto’s, affiches, boekcatalogi, wervings-
folders, brochures en andere documenten.
Het merendeel van het materiaal is UB-
bezit, aangevuld met stukken uit de 
collecties van het Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie, het Alge-
meen Rijksarchief, het Gemeentearchief
Leeuwarden en het Nationaal Oorlogs-
en Verzetsmuseum.

Lunchlezingen
De Universiteitsbibliotheek organiseert
naar aanleiding van deze tentoonstelling
drie lunchlezingen in de Doelenzaal van
de bibliotheek: 
■ op woensdag 25 april van 12.30 tot

13.30 uur: Gerard Groeneveld over
boekpromotie;

■ op woensdag 9 mei van 12.30 tot
13.30 uur : Prof. dr M.C. van den
Toorn over het taalgebruik van de
Nederlandse nationaal-socialisten;

■ op woensdag 23 mei van 12.30 tot
13.30 uur: Willem Huberts over 
nationaal-socialistische poëzie.

Iedere belangstellende is van harte 
welkom. Toegang gratis.

Monique Kooijmans, UB
met dank aan 
Gerard Groeneveld
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van 15 juni tot en met 17 augustus Een punt voor typografie: de Typografische Bibliotheek in de 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam

van 7 september tot en met 9 november Prenten- en personalia project KVB
van 30 november 2001 tot en met 1 februari 2002 De zolders kraken: de uitgeversfamilie E. & M. Cohen (1824-1949)
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geplande tentoonstellingen in 2001



Avery Index to
Architectural Periodicals 

Deze bibliografie ontsluit artikelen uit
meer dan 700 tijdschriften over de ge-
schiedenis en de praktijk van de archi-
tectuur, landschapsarchitectuur, stads-
planning, stadsherstel en renovatie,
archeologie, et cetera. Het bestand is ge-
baseerd op de collecties van de Avery
Architectural and Fine Arts Library van
Columbia University (New York) en
wordt geproduceerd door de Getty 
Research Library.
Vakgebieden: kunst, planologie.

IBR-Online (Internationale
Bibliographie der Geistes-
und Sozialwissenschaft-
lichen Rezensionen)

Deze bibliografie ontsluit boekbespre-
kingen uit wetenschappelijke tijdschrif-
ten, voornamelijk in de geestes- en socia-
le wetenschappen. Het bestand geeft
voor de jaren 1985-2000 ruim 800.000 

verwijzingen naar besprekingen. Jaarlijks
groeit het bestand met zo’n 60.000 ver-
wijzingen. Een lijst van tijdschriften
waarin de boekbesprekingen zijn opge-
nomen is beschikbaar. 
De gedrukte jaargangen 1971-1984 van
de Internationale Bibliographie der 
Rezensionen kunt u raadplegen in het 
Informatiecentrum van de Universiteits-
bibliotheek, Singel 425.
Vakgebieden: alle.

PsycINFO vervangt PsycLIT
PsycINFO is de cd rom-versie van Psy-
chological Abstracts. Deze bibliografie
bevat abstracts van internationale litera-
tuur -tijdschriftartikelen, rapporten,
proefschriften en (hoofdstukken uit)
boeken - op het gebied van de psycho-
logie en verwante disciplines. 
Het bestand indexeert over een periode
van 1887 tot heden meer dan 1300 tijd-
schriften in meer dan 25 talen en sinds
1987 ook Engelstalige monografieën.
PsycINFO is in de plaats gekomen van
het bestand PsycLIT. Wat u in PsycLIT
placht aan te treffen, vindt u ook in 
PsycINFO, plus nog iets meer: 
1. PsycINFO bevat meer records: 

1. 540.000 (PsycLIT 1.330.000)
2. PsycINFO groeit jaarlijks met 80.000

records (PsycLIT 70.000)
3. PsycINFO heeft wekelijkse updates

via ftp (PsycLIT per kwartaal via cd-
rom)

4. PsycINFO heeft alle documenttypen
(PsycLIT exclusief technische rappor-
ten en dissertaties)

Bovendien is het aantal gelijktijdige ge-
bruikers opgehoogd van 8 naar onbeperkt.
Vakgebieden: andragologie, communica-
tiewetenschap, geneeskunde, onderwijs-
kunde, pedagogiek, psychologie, tand-
heelkunde, wijsbegeerte.

REACH
REACH (REview and Analysis of
Companies in Holland) biedt financiële
bedrijfsinformatie van de 150.000 be-
langrijkste Nederlandse ondernemingen
met uitgebreide gegevens over de top
5.000 bedrijven, inclusief analysepro-
gramma. Daarnaast bevat dit gegevens-
bestand beknopte informatie over zo’n
1.300.000 kleinere bedrijven.
Vakgebied: Economie.

Studies on Women and
Gender Abstracts

Deze bibliografie bevat een overzicht
van artikelen en boeken op het terrein
van vrouwenstudies en genderstudies.
Alle beschrijvingen geven zowel een 
samenvatting als trefwoorden.
Vakgebieden: antropologie, onderwijs,
pedagogiek, politicologie, psychologie,
sociologie, wijsbegeerte.

Overige wijzigingen in de
UBAbank
Een aantal elektronische bestanden is ge-
annuleerd of door de uitgever gestaakt.
Over de beschikbaarheidstermijnen is
het volgende bekend:
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Via het ‘alfabetisch overzicht’ van de databases in de Digitale Bibliotheek bereikt u de UBAbank. De UBAbank

geeft toegang tot databases die u direct via internet of bij de Universiteitsbibliotheek en/of facultaire

bibliotheken kunt raadplegen. Het gaat daarbij om online catalogi, bibliografieën, informatiebestanden en

fulltext-bestanden. De gegevens in de UBAbank zijn doorzoekbaar op vakgebied en op woorden uit de titel

of de beschrijving.

Nieuwe databases in de 
UBAbank

www.uba.uva.nl/nl/digitalebib/ selecteer het alfabetisch overzicht van de databases
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• Algemene Databank Wet- en Regel-
geving (ADW): is nog tot en met 28
februari 2001 te raadplegen.

• Index to Scientific & Technical Pro-
ceedings (ISTP): de gegevens over de
periode 1994 tot en met 2000 blijven
beschikbaar. 

• Index to Social Sciences & Humanties
Proceedings (ISSHP): de gegevens 
over de periode 1990 tot en met 2000 
blijven beschikbaar.

• Justis Celex: is nog tot en met 31
maart 2001 te raadplegen en wordt
vermoedelijk vervangen door EG
Recht Online.

• Social Research Methodology (SRM):
blijft tot en met 28 februari 2001 
beschikbaar.

• Education Library: met de uitgever
wordt momenteel overlegd of dit ge-
staakte bestand blijvend beschikbaar
gesteld kan worden. 

The Collector’s File
Deze databank van Nederlandstalige
strips en stripverhalen bevat zo’n 75.000
records die onder meer doorzoekbaar
zijn op uitgever, tekenaar, scenarist en
held. U kunt deze databank raadplegen
in De la Fontaine Verweyzaal (Onder-
zoekzaal) van de Universiteitsbiblio-
theek, Singel 425, op de stand alone-pc.
De bibliografie is samengesteld door 
Patrick en Luc Vranken met medewer-
king van de leden van Brabant Strip en
Hans Matla, de samensteller van de 
gedrukte Stripkatalogus. 
Vakgebieden: boekwetenschap, Neder-
lands.

Die elektronischen
Monumenta Germaniae
Historica

In het Infor-
matiecentrum
van de UB aan
het Singel kunt
u nu de digita-
le versie van de
Monumenta

Germaniae Historica raadplegen 
op één van de stand-alone pc’s. De
komende jaren zullen alle tot nu
toe in druk verschenen delen opge-
nomen worden. Beschikbaar zijn
thans delen uit de reeksen Auctores
Antiquissimi, Scriptores rerum 
Merovingicarum, Scriptores rerum
Germanicarum, Concilia, Fontes
iuris Germanici antiqui, Die Ur-
kunden der Karolinger, Die Briefe
der deutschen Kaiserzeit, Epistolae
Selectae en Quellen zur Geistesge-
schichte des Mittelalters.
Zie voor meer informatie het 
overzicht op: www.mgh.de/emgh/.
Vakgebieden: geschiedenis, 
godsdienst, wijsbegeerte.

Boy de Haas, UB
senior projectleider 
elektronische diensten
telefoon: 525 2061
e-mail: haas@uba.uva.nl
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Afgelopen najaar verscheen 

de brochure 

‘EDUBA projecten 1996 - 2000;

toegang tot wetenschappelijke

informatie in de digitale

bibliotheek’, 

dat een goed overzicht geeft van

alle elektronische projecten die

de afgelopen 5 jaren binnen de

bibliotheek van de Universiteit

van Amsterdam zijn, en deels

nog worden, uitgevoerd.

De brochure is ook in pdf-

formaat beschikbaar via de

website van de UB: 

www.uba.uva.nl/nl/projecten/

eduba-verslag1996-2000.pdf

EDUBA projecten 
1996-2000

TOEGANG TOT WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

IN DE DIGITALE BIBLIOTHEEK

EDUBA
projecten 

1996 - 2000
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Vorig jaar heeft Henk Voorbij van
de Leerstoelgroep Boek-, Archief-

en Informatiewetenschap, in
opdracht van bibliothecaris Nol

Verhagen, onderzoek gedaan
naar de ervaringen met de

digitale informatievoorzieningen
van de bibliotheken van de

Universiteit van Amsterdam. In
eerdere jaren werden

gebruikersonderzoeken
uitgevoerd met behulp van

schriftelijke vragenlijsten. Maar
met een schriftelijke enquête
krijg je eigenlijk geen goede

indruk van de ervaringen met
nieuwe ontwikkelingen. De

diepgang blijft beperkt doordat
geïnterviewden alleen kunnen

antwoorden op van tevoren
bedachte vragen. Daarom is dit
keer gekozen voor een andere

opzet. Er is gebruik gemaakt van
‘Focus group interviews’. Dit

houdt in dat intensieve
gesprekken gevoerd zijn met

kleine, homogene groepen
gebruikers. 

Uit het onderzoek blijkt dat veel deelne-
mers onvoldoende beschikken over de
kennis en vaardigheden die nodig zijn
om gebruik te maken van de digitale 
bibliotheek. Hierdoor kennen ze een
aantal belangrijke voorzieningen niet. 
Zo wisten sommige gesprekspartners niet
hoe ze zelf een IBL(InterBibliothecair
Leenverkeer)-aanvraag konden indienen.
De kopjes van de homepage van de digi-
tale bibliotheek bleken soms onduidelijk
te zijn, omdat gebruik wordt gemaakt
van bibliotheektermen die ze niet ken-
nen. Soms bleek de naam van een be-
stand de klant op het verkeerde been te
zetten. Zo veronderstelden bijvoorbeeld
medewerkers van de Faculteit Geestes-
wetenschappen dat Web of Science niet
voor hen van belang is, want bij Science
dachten ze aan een bestand dat uitslui-
tend informatie bevat op het gebied van
wiskunde en natuurwetenschappen. 
Opvallend was dat de geïnterviewden
aangaven wel degelijk behoefte te heb-
ben aan de digitale diensten en enthou-
siast raken als ze er over geïnformeerd
worden. In de gesprekken kwam ook
naar voren dat men wel de voordelen
ziet van digitale full text bronnen zoals
elektronische tijdschriften. Dat er nog
betrekkelijk weinig gebruik van wordt
gemaakt, heeft onder andere te maken
met het nog relatief geringe aanbod.

Voorlichtingsrol voor
docenten
De conclusie uit het onderzoek kan niet
anders zijn dat er sprake is van een com-
municatiekloof tussen de klanten en de
bibliotheek. Er moet dus het nodige aan
voorlichting gedaan worden. Dat is de
laatste jaren zeker al gebeurd, denk bij-
voorbeeld maar aan het blad dat u nu
leest, aan de digitale nieuwsdienst UBA-
nieuws, cursussen en voorlichtingsbij-
eenkomsten. We zullen de bibliotheek
echter nog dichter bij de gebruikers
moeten brengen. Het rapport doet een
aantal suggesties. Een ervan betreft de
rol van de vakreferenten en informatie-
specialisten. Zij moeten een nog actieve-
re rol vervullen bij de promotie van de
diensten en producten. Ook wordt ge-
steld dat het aanleren van informatie-
vaardigheden niet alleen een taak is van
de UBA. Docenten zouden hier veel
meer dan nu het geval is, in het onder-
wijs aandacht aan moeten besteden. Het
gebruik van digitale voorzieningen is im-
mers geen doel op zich. 

Tot slot
Het bleek moeilijk voor de gebruikers
om aan te geven aan welke nieuwe voor-
zieningen ze behoefte hebben. De bibli-
otheek zal zelf een actieve rol moeten
blijven spelen. 
In het rapport wordt de suggestie gedaan
om een geïntegreerde catalogus à la 
Picarta te ontwikkelen van bij de UvA 
of voor UvA-doelgroepen toegankelijk
materiaal. Studenten en docenten gaan
pas over op nieuwe instrumenten als die
naadloos aansluiten bij hun actuele be-
hoeften. De bibliotheek zal dus minder
door aanbod en meer door vraag gestuurd
moeten worden. 
De tekst van het rapport kunt u nalezen
op: www.uba.uva.nl/nl/actueel/rapport-
voorbij.pdf

Nicolette de Pater, UB
onderbibliothecaris 

Onderzoeksrapport doet suggesties om
communicatiekloof te dichten
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Ervaringen met digitale voorzieningen van de UBA
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In de afgelopen decennia kwam het UB
exemplaar nog maar zelden tevoorschijn.
Beperkte opbergmogelijkheden begon-
nen hun tol te eisen. Twee maal gevou-
wen lag de grote kaart vele decennia lang
in te kleine laden. Slijtage op de vouwen,
waarbij het papier bedenkelijk begon te
vervilten, veroordeelden deze ‘Rembrandt’
van de UB tot absolute kastrust, in de
hoop dat betere tijden zouden aanbreken.
Een ander beletsel om dit Amsterdams
unicum ruim aandacht te geven was het
feit dat een hinderlijke omissie, het ont-
breken van het rechter bovenblad met de
opvallende Neptunusfiguur, de kaart
ontsierde. Wat dit laatste betreft zijn 
allerlei veronderstellingen gedaan. Eén
ervan is dat de kaart voorheen in losse
bladen bewaard werd en een vroegere ei-
genaar, wellicht in de preutse 19e eeuw,
zich ontdaan heeft van het aanstootge-
vende beeld van de slechts in een schaam-
lap geklede godheid. De kaart zou daar-
na geassembleerd en op linnen geplakt
zijn om verder verlies uit te sluiten.

In volle glorie
De bezoeker van de Kaartenzaal kon re-
producties van latere exemplaren gebrui-
ken en had dus niet veel last van de be-
houdsproblemen rond het originele stuk.
Dat neemt niet weg dat de staat van con-
servering van dit unieke werk zeer onbe-
vredigend was. Zo was het onmogelijk
een groter publiek van deze houtsnede-
kaart te laten genieten. Het is een van de
zeer weinige kaarten die in de Noorde-
lijke Nederlanden is gemaakt.
In het kader van het Mondriaan-project is
de conservering onlangs zorgvuldig aan-
gepakt. De kaart is gespannen op een
spieraam en ingelijst achter glas en nu dus
in volle glorie te zien. Een nieuwe drager
is onder de bestaande aangebracht en het
gehele papieroppervlak is nauwkeurig op
slijtage en andere beschadigingen nagelo-
pen. Gereinigd is er nauwelijks, om geen
sporen uit het verleden te wissen. 
Het meest gewaagd was het invullen van
de open plek rechtsboven met een Nep-
tunus ‘stand in’, een alleen voor oplet-

tende toeschouwer zichtbare ‘stifttand’.
De kaart heeft haar vroegere schoonheid
herwonnen en is nu tot in lengte van 
dagen niet alleen als ‘informatiebron’
maar ook als kunstwerk te bewonderen.

De kaart krijgt een plaats in de speciale
schilderijenberging van de Kaartenzaal,
maar voor het zover is zal hij bijna een
week lang, van 6 t/m 9 maart 2001 voor
alle belangstellenden te zien zijn, in de
Kaartenzaal (openingstijden: dinsdag
t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur).

Jan Werner, UB
conservator 
Kaarten & Atlassen
telefoon: 525 2354
e-mail: werner@uba.uva.nl

Oudste plattegrond van Amsterdam
(1544) in ere hersteld
Wie zich bezighoudt met de vroegste
geschiedenis van Amsterdam kan er

niet omheen: de oudste kaart van
Amsterdam door Cornelis Anthonisz.

In de UB berust het oudste exemplaar
van deze houtsnede. Er zijn weliswaar
enkele andere afdrukken van de kaart

bekend, maar dat zijn alle latere
herdrukken. ‘Ons’ exemplaar is het
enige met de originele, in Gotische

karakters gezette tekst. Ook vertoont
het de minste (of eigenlijk: geen)

sporen van wormsteken, die andere
exemplaren wel bezitten. Naarmate de
houtblokken namelijk langer bewaard

werden, deden de houtwormen zich
eraan tegoed, resulterend in kleine

witte rondjes in de afdrukken ervan.
Cornelis Anthonisz. publiceerde zijn

twaalfbladige houtsnede in 1544,
enkele jaren nadat hij een

vogelvluchtschilderij van de stad had
vervaardigd, dat nog altijd in het
Amsterdams Historisch Museum 

bewaard wordt. 
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Overzicht Software Licenties 
Grafische pakketten,

beeldbewerking en

auteursomgevingen

Adobe (niet voor thuisgebruik) 

Acrobat 4.0 NL of UK 200.00

After Effects 4.1 UK 300.00

Dimensions 3.0 NL W95 175.00

Framemaker 6.0 UK+ SGML

W95/Unix/Sun/Mac 600.00

Framemaker 6.0 UK W95

/Unix/Sun/Mac 350.00

Frameviewer 5.5 W95 UK 350.00

Go Live 5.0 UK 200.00

Illustrator 9.0 NL of UK 250.00

InDesign 1.5 NL of UK 325.00

Pagemaker Plus 6.5 NL 

of UK 350.00

Photoshop 5.5 NL of UK 250.00

Premiere 5.1UK 250.00

PressReady 1.0 UK 125.00

Streamline 4.0 UK 175.00

AND

Informatiewijzer ‘99 

(W95/98) NL 20,00

Kastelen/Markten in Kaart 

‘98 (2 Cd”s) (Win/95) NL 20,00

Musea/Steden in Kaart ‘99

(W95/98) NL 20,00

Natuurgebieden/Attracties 

in Kaart ‘98 (Win/95) NL 20,00

Routeplanner Benelux 2000 40,00

Routeplanner Benelux ‘99

(W95/98) NL 40,00

Routeplanner Europa 2000 40,00

Autocad

AutoCad LT 98 of LT 2000 75,00

AutoCad 2000 starterpack1000,00

AutoCad 2000 extra 

licentie 500,00

AutoCad R14 starterpack 1000,00

AutoCad R14 extra licentie500,00

Prijzen updates en additionele producten

op aanvraag

Corel

CorelDraw 9 75,00

Harvard Graphicss

Harvard Chart XL W95 150,00

Harvard Graphics 3.0 

of 4.0 150,00

Inprise Borland

Jbuilder 3.5 (Win98/NT/ 

Linux/ Solaris) UK 115,00

Jbuilder 4 (Win98/NT/

2000 Linux Solaris) UK 115,00

Micrografx

ABC Graphics Suite 2.0 35,00

Total Multimedia Solutions

Authorware 4.0/4.5 

Mac of Windows 200,00

Authorware 5 Attain 

Mac of Windows 200,00

Director Multimedia Studio 

8.0 Mac of Windows 200,00

Utilities

Diskclone Software

ImageCast IC3 25,00

Norton

Norton voor PC en Server (o.m.

Internet Security, Utilities,

Antivirus, Ghost) 75,00

Norton voor Mac (System 

Tools Pro Mac, Antivirus,

Uitilities) 30,00

McAfee

Total Virus Defense Suite 4

(DOS/Win/W95/98/NT/2000/

Unix/OS2) UK/NL 20,00

Endnote

Endnote 4.0

(Mac/Win/W95/98/NT) 25,00

Manuals Endnote 3.0 Mac 30.00

Manuals Endnote 4.0 Win 50.00

Euroglot

Euroglot Professional 3.0

(NL,UK,FR,DU,IT,SP) 25,00

Euroglot Professional 3.0

Netwerk 50,00

Statistische en Mathematische

programmatuur

SAS

SAS for Win 3.11 1500,00

SAS versie 8.0 for W95/NT 1500,00

SPSS

SPSS Mac, PowerMac, OS/2, 

Unix of Win 3.x (diskettes) 40,00

SPSS 8.0, 9.0 of 10.0 W95/

NT CD-rom 40,00

SPSS 10.0 PowerMac 

CD-rom 40,00

Maple en Scientific Workplace

Maple versie 6 (Win/Linux) 25,00

Scientific Workplace 3.5 

(W95/98) 25,00

Prijzen voor facultaire en vakgroepslicenties 

op aanvraag

Microsoft

Microsoft Applicaties

MS Project 2000 (SR-1) 

4.0 UK W3.11/W95/NT 85,00

MS Outlook 98 NL/UK 40,00

MS Encarta 99 (NL) en 

World Atlas (UK)* 150,00

MS Encarta 2000 (NL) en 

World Atlas (UK)* 150,00

MS Visio Enterprise 5.0 

W95 (UK) 50,00

MS Visio Enterprise 2000 

W95 (UK) 50,00

* Thuisgebruik is toegestaan alleen voor

docenten ter voorbereiding van colleges!

Microsoft Office

MS Office Prof 7.0 (W95) 

UK+NL CD-ROM 20,00

MS Office Prof 97 SR-2 

(W95/NT) NL of UK 20,00

MS Office 2000 Prof. 

(W95/98/NT) NL of UK 25,00

MS Office 2000 Premium

(W95/98/NT) NL of UK 125,00

MS Office 97 Developers 

Edition UK W95/NT 85,00 

MS Office 2000 Developers

Edition UK W95/NT 175,00

MS Office Prof 97 Euro/Millenium

Pack (incl. MS Outlook 98)

(W95/NT) NL of UK 20,00 

MS Word 6.0 (Win, NL),7.0 

of 97 (W95, NL) diskettes 20,00

MS Office 98 UK voor 

Mac (Powermac) 20,00 

MS Ofice 20001 UK voor 

Mac (Powermac) 20,00

MS Word 6.01 Mac US of 

6.0 Mac NL diskettes 20,00

MS Office 97 Proofing 

Tools W95/NT 

(taalmodules 17 talen) 20,00

MS Office 2000 

Multilanguage Pack * 25,00

*MS Office 2000 Multilanguage Pack is te

gebruiken in combinatie met de engelstalige

versie van Office 2000 Professional of Premium.

Microsoft Ontwikkeltools

MS Visual Basic 6.0 

Learning Ed. UK W95/NT 95,00

MS Visual Basic 6.0 Profes-

sional Ed. UK W95/NT 85,00

MS Visual C++ 5.0 Learning 

Ed. (Win95/NT) UK 85,00

MS Visual C++ 6.0 Profes-

sional Ed. W95/NT UK 85,00

MS Visual Foxpro 6.0 UK NT 85,00

MS Visual Interdev 6.0 UK

W95/NT 150,00

MS Visual Studio 

Enterprise Ed. UK W95/NT 200,00

MSDN Library Visual Studio 98

Helpbestanden (Basic, C++,

InterDev, J++) 40,00

(NB. De helpbestanden staan niet meer op de

programma cd-rom’s van bovenstaande 6.0

versies!)

Microsoft Systeem- en

Serversoftware

MS Windows Upgrade 95, 98, NT

Workstation 4.0 of 2000 95,00

Windows Servers (NT 4.0, SMS

2.0, SQL 6.5 of 7.0, SNA 4.0,

Terminal 4.0, Exchange 5.5, 

Small Business 4.0, 

Windows 2000) 600,00

Diverse andere MS Server producten op

bestelling leverbaar

Sales & Marketing Partners

Filemaker Pro 5.0 NL of UK

Mac/W95 50,00

Claris HomePage 3.0 UK

Mac/WinNT4.0/ Win95 75,00

Filemaker Pro Server 5.0 UK

Mac/WinNT 100,00

Surfnet

SURFkit gratis

Vijfklapper

Vijfklapper versie I (Office 2000

UK/Visio 2000/SPSS 10) 35,00

Vijfklapper versie II (Office 2000

UK/ Multilanguage Pack) 35,00

Tussentijdse prijs- en productwijzigingen zijn

mogelijk.

Dit overzicht is een selectie uit het licentie-

aanbod. Raadpleeg voor een volledig overzicht

de IC-website, of informeer bij de balies van de

studiecentra. Of bij: campuslicenties@ic.uva.nl.

Legitimatie bij aankoop is verplicht: voor

studenten een geldige collegekaart, voor

medewerkers een paspoort of rijbewijs!
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ICcursus dd data prijs
stu med ext

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Windows 
Introductie Windows 95 1 woensdag 21 maart, 9.30 - 12.30 uur 30/ 150/ 200

dinsdag 24 april, 9.30 - 12.30 uur
woensdag 6 juni, 13.30 - 16.30 uur 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Internet 
Zoeken in World Wide Web 1 dinsdag 20 maart, 13.30 - 16.30 uur 30/ 150/ 200

dinsdag 5 juni, 9.30 - 12.30 uur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Outlook 2 7 mrt en 14 mrt, wo 13.30 - 16.30 uur 60/ 300/ 400

28 mrt en 4 apr, wo 13.30 - 16.30 uur
21 mei en 28 mei, ma 13.30 - 16.30 uur
25 jun en 2 jul, ma 9.30 - 12.30 uu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Literatuur zoeken in cd-rom- en online-bestanden 1 donderdag 31 mei, 9.30 - 12.30 uur 30/ 150/ 200
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Elektronische Informatie in 
Onderwijs en Onderzoek (EIOO) 5 22 mrt t/m 19 apr, do 13.30 - 16.30 uur 100/ 600/ 800

6 jun t/m 4 jul, wo 13.30 - 16.30 uur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Web-pagina’s maken met FrontPage 4 17 okt t/m 7 nov, di 9.30 - 12.30 uur 100/ 600/ 800

20 okt t/m 10 nov, vrij 9.30 - 12.30 uur
23 nov t/m 14 dec, do 9.30 - 12.30 uur

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Web-pagina’s maken met FrontPage vervolg 4 21 feb t/m 14 mrt, wo 9.30 - 12.30 uur 100/ 600/ 800

27 mrt t/m 17 apr, di 9.30 - 12.30 uur
8 mei t/m 29 mei, di 13.30 - 16.30 uur
14 jun t/m 5 jul, do 13.30 - 16.30 uur
27 mrt t/m 17 apr, di 13.30 - 16.30 uur

FrontPage vervolg 25 apr t/m 15 mei, wo 13.30 - 16.30 uur
12 jun t/m 3 jul, di 9.30 - 12.30 uur

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Tekstverwerking 
Word 4 12 feb t/m 12 mrt, ma 9.30 - 12.30 uur 100/ 600/ 800

15 feb t/m 15 mrt, do 18.30 - 21.30 uur
20 mrt t/m/ 17 apr, di 13.30 - 16.30 uur
22 mrt t/m 19 apr, do 9.30 - 12.30 uur
24 apr t/m 29 mei, di 9.30 -12.30 uur
2 mei t/m 30 mei, wo 9.30 - 12.30 uur
5 jun t/m 3 jul, di 9.30 - 12.30 uur
6 jun t/m 4 jul, wo 9.30 - 12.30 uur

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Word vervolg 3 5 apr t/m 19 apr, do 13.30 - 16.30 uur
Wetenschappelijke teksten 11 jun t/m 25 jun, ma 13.30 - 16.30 uur 90/ 450/ 600
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Word vervolg 3 1 mrt t/m 15 mrt, do 13.30 - 16.30 uur 90/ 450/ 600
Secretariële toepassingen 25 apr t/m 9 mei, wo 9.30 - 12.30 uur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Overige toepassingen
SPSS voor Windows 5 5 jun t/m 3 jul, di 13.30 - 16.30 uur 125/ 750/ 950
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Access 4 19 feb t/m 12 mrt, ma 9.30 - 12.30 uur 100/ 600/ 800

28 mrt t/m 18 apr, wo 9.30 - 12.30 uur
8 mei t/m 29 mei, di 9.30 - 12.30 uur
11 jun t/m 2 jul, ma 9.30 - 12.30 uur

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Access vervolg 3 3 mei t/m 17 mei, do 13.30 - 16.30 uur 90/ 450/ 600
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Excel 4 20 feb t/m 13 mrt, di 9.30 - 12.30 uur 100/ 600/ 800

28 mrt t/m 18 apr, wo 9.30 - 12.30 uur
26 apr t/m 17 mei, do 9.30 - 12.30 uur
13 jun t/m 4 jul, wo 13.30 - 16.30 uur

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Excel vervolg 4 29 mrt t/m 19 apr, do 9.30 - 12.30 uur 100/ 600/ 800

14 jun t/m 5 jul, do 9.30 - 12.30 uur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
PowerPoint 2 6 mrt en 13 mrt, di 9.30 - 12.30 uur 60/ 300/ 400

22 mrt en 29 mrt, do 13.30 - 16.30 uur
7 mei en 14 mei, ma 13.30 - 16.30 uur
11 jun en 18 jun, ma 13.30 - 16.30 uur

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Photoshop 4 19 mrt t/m 9 apr, ma 13.30 - 16.30 uur 100/ 600/ 800

12 jun t/m 3 jul, di 13.30 - 16.30 uur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
ICT in het Onderwijs
PowerPoint presentaties in het universitair 3 1 mrt t/m 15 mrt, do 13.30 - 16.30 uur nvt 675/ 900
onderwijs 26 mrt t/m 9 apr, ma 9.30 - 12.30 uur

7 jun t/m 21 jun, do 9.30 - 12.30 uur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Ontwerpen van onderwijs web-pagina’s 4 12 feb t/m 5 mrt, ma 13.30 - 16.30 uur nvt 900/ 1200

7 mei t/m 28 mei, ma 13.30 - 16.30 uur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––
Een digitale leeromgeving maken met 2 8 mrt en 15 mrt, do 9.30 - 12.30 uur nvt 450/ 600
Blackboard Courseinfo 11 apr en 18 apr, wo 13.30 - 16.30 uur

2 jul en 9 jul, ma 13.30 - 16.30 uur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––– –––––

CURSUSOVERZICHT IC 
maart t/m juli 2001



Symantec producten

In het vorige nummer van UvA-link
maakten we al melding van de ophanden
zijnde wijzigingen in het contract met
Symantec. Inmiddels is duidelijk welke
aanpassingen er hebben plaatsgevonden:
in plaats van cd’s met aparte software
worden nu twee aparte sets aangeboden:
één voor PC en Server (NT/Novell) en
één voor de Mac.
De programmatuur voor PC en Server
bestaat uit 3 cd’s en bevat Norton 
Cleansweep, Ghost, PCAnywhere, 
Internet Security, Personal Firewall, 
Utilities, System Works, I-Gear, 
MailGear, Desktop Firewall, Antivirus
Solutions, Antivirus Corporate Edition,
Mobile Essentials en Speed Disk.
De versie voor de Mac bestaat uit 1 cd en
hierop vindt u Norton System Tools Pro
Macintosh, Antivirus Macintosh NL en
Utilities.
Visual Café voor Java is helaas uit het
aanbod verdwenen. Daarvoor in de
plaats bieden we nu Jbuilder van Inprise
(zie bericht hiernaast). 
In de loop van de tijd kan het aanbod op
de cd’s enigszins gaan verschillen. Het
gebruiksrecht voor eerdere versies van
de software blijft echter gelden. 

Prijzen:
Norton voor PC en Server ƒ 75,-
Norton voor Mac ƒ 30,-

Visual Cafe vervangen
door Jbuilder

Zoals gezegd: Visual Cafe voor Java is
niet meer leverbaar in het campuslicentie
aanbod. In plaats daarvan is nu Jbuilder
van Inprise/Borland beschikbaar. 

Systeemeisen Jbuilder 3.5:
Linux: RedHat Linux 6.0 or 6.1, PII
233MHz ,128 MB ,150 MB vrije disk-
ruimte (aanbevolen minima).
Windows: Windows 98 of NT 4.0, PII
233MHz, 128 MB, 150 MB vrije disk-
ruimte (aanbevolen minima).
Solaris: ULTRASparc 2, Solaris 2.6 of
Solaris 7 (2.7), 128 MB,150 MB vrije 
diskruimte (aanbevolen minima).

Systeemeisen Jbuilder 4:
Windows: Windows 98, NT 4.0 (SP 3 of
hoger) of Windows 2000, PII 233MHz,
128 MB RAM, 115-250 MB vrije disk-
ruimte (aanbevolen minima)
Linux: RedHat Linux 6.2; Mandrake 6.x
of hoger; Caldera Systems, Inc. OpenLi-
nux 2.3; SuSE Linux 6.3 of hoger; Tur-
boLinux 6.0; X11R6 3.3.x, van XFree86;
GNU C Runtime Library (glibc) versie
2.1 of hoger Linux kernel versie 2.2.5 of
hoger; Supported Desktops en Window
Managers: GNOME/Enlightenment,
GNOME/Sawfish, K Desktop Environ-
ment (KDE)/KWM. PII 233MHz, 128
MB RAM, 115-250 MB vrije diskruimte
(aanbevolen minima).
Solaris: ULTRASparcTM 2, Solaris 7
(2.7) of Solaris 8, 128 MB RAM, 115-250
MB vrije ruimte (aanbevolen minima)
Uitgebreide informatie vindt u op de
website www.inprise.come/jbuilder

Prijzen:
Jbuilder 3.5 (Win98/NT/ 
Linux/Solaris) UK ƒ 115,-
Jbuilder 4 (Win98/NT/
2000 Linux Solaris) UK ƒ 115,-
Losse licentiekaarten 
(alleen te gebruiken bij 
installatie vanaf een server!) ƒ   65,-
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Software nieuws
n i e u w  i n  o n s  a s s o r t i m e n t !


