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Introduction

• Our daily lives increasingly take place on the web

• However, web content is dynamic and 
ephemeral

• Future understanding of our time is at risk!

• Prevent our future heritage from disappearing



“if we lose our past, we will live in an Orwellian 
world of the perpetual present, where anybody 
who is in control of the information that is out 
there, will be able to say what is true and what 
is not”

Brewster Kahle, founder Internet Archive

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/digitaal-geheugenverlies.html
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1. What is web archiving?
• “the process of collecting portions of the World 

Wide Web, preserving the collections in an archival 
format, and then serving the archives for access and 
use” (IIPC, 2016)

• “the selection, collection, storage, retrieval, and 
maintenance of the integrity of Web resources (Ball, 
2010)

• “any form of deliberate and purposive preserving 
of web material’’ (Brügger, 2011, p. 25)



Web material?

Web$element$

Webpage$

Website$

Web$sphere$

Web$as$a$whole$

Five analytical objects (Brügger 2009)



Analytical web objects (Brügger, 2012)
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2. Who archives the Web?
• National libraries & archives, research institutions, 

researchers, the crowd, …

• collection building, preservation, research, legislation

• “macro” vs “micro” archiving (Brügger, 2009)
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Since 1996:

•“mass archiving” the web

The pioneer: the Internet Archive



Flickr: Kungliga biblioteket

Who archives the Web: National Libraries & Archives



Flickr: Kungliga biblioteket

Approaches:

•domain harvesting (top 
domain of country), and/or 

•selective harvesting (based 
on formal criteria), and/or

•event harvesting (related 
to current events)

Who archives the Web: National Libraries & Archives



Who archives the Web: Research institutions and researchers



Who archives the Web: Companies 
e.g. in the context of archive laws

http://www.archiefweb.eu


Who archives the Web: ‘crowdsourced’ archiving

http://archiveteam.org/index.php?title=Main_Page
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• However, crawlers cannot capture everything

• Limitations in:

• data formats (Flash, interactive forms, ..)

• crawl frequency and depth

• (legal) permissions
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Limitations
• The Web is archived using crawlers

• However, crawlers cannot capture everything

• Limitations in:

• data formats (Flash, interactive forms, ..)

• crawl frequency and depth

• (legal) permissions

• As a result, web archives are incomplete at 
several levels



4. Still, web archives have gathered petabytes 
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So, they must be used on a  
massive scale, right?

4. Still, web archives have gathered petabytes 
of valuable information

Well, …









• A big gap exists between the large 
potential research community 
addressed by web archives & the 
small group actually using them 
(Dougherty & Meyer, 2014)



Non-use: some reasons:

• Legal restrictions preventing access

• Data quantity and quality

• Lack of appropriate access methods





• There is a wide gap between 
researchers needing appropriate 
datasets and archivists who have 
the expertise to build collections 
and tools (Dougherty & Meyer, 
2014)



The mission of a web archive



Beyond preservation…

• The initial focus of web archiving was on 
preservation, but less on the actual use of 
the archived material

• The WebART project, 
a Dutch national research  
project, aims to improve 
upon this situation

Het eerste grote onderzoeks-

project in Nederland naar gebruik

van gearchiveerde Nederlandse

websites als primaire bron voor

onderzoek sluit binnenkort de

boeken. WebART-promovendus

Hugo Huurdeman blikt terug.

Steven Claeyssens

Dit jaar ronden de laatste CATCH-projecten (Con-
tinuous Access to Cultural Heritage) hun werk-
zaamheden af en dus zet ook WebART (Web
Archive Retrieval Tools) er een punt achter.
WebART was een samenwerking tussen de Uni-
versiteit van Amsterdam (UvA), het Centrum
Wiskunde en Informatica (CWI) en de Konink-
lijke Bibliotheek (KB). Het WebART-team lichtte
als eerste het Nederlandse nationale webarchief
grondig door. Ze gingen daarbij na hoe zo’n
heterogeen en omvangrijk born-digital archief
voor onderzoeksdoeleinden bruikbaar kan zijn
en bruikbaarder kan worden gemaakt.

10.000 websites
De KB archiveert sinds 2007 een immer groeiende
selectie van Nederlandse websites. Op 1 januari
van dit jaar stond de teller op 10.000 sites die met
enige regelmaat worden geharvest. Het belang
van dit born-digital archief voor onderzoek naar
Nederlandse cultuur en samenleving zal naar-
mate de jaren verstrijken onvermijdelijk een
steeds prominentere plaats opeisen. WebART
onderschrijft dit belang en trok op onderzoek uit.
Huurdeman: “In het WebART-project hebben we

gekeken naar de onderzoeksvragen die weten-
schappers aan webarchieven zouden willen stel-
len. Via een intensieve samenwerking met nieuwe
media-onderzoekers hebben we vervolgens zoek-
en onderzoekstools ontwikkeld die complexe
onderzoekstaken kunnen ondersteunen. Denk
bijvoorbeeld aan de initiële exploratie van het ar-
chief, het definiëren van een dataset en de analyse
daarvan. Hiervoor was onderzoek nodig naar
schaalbare extractie- en analysemethoden en
naar bruikbare interfaces voor verschillende
zoekstadia.” Zo bouwde het team onder meer
WebARTist, een interface waarmee onderzoekers
op verschillende manieren het webarchief kunnen
verkennen en bevragen.

Ongearchiveerde websites
“Doordat webarchieven van nature incompleet
zijn, vroegen wetenschappers ook om contex-
tualisatie over wat er wel en niet in het archief zit.
Dit heeft geleid tot verder onderzoek waarin we
niet-gearchiveerde webinhoud hebben bloot-
gelegd en gereconstrueerd.” Zo slaagden Huur-
deman en zijn mede-onderzoekers erin een fors
aantal niet-gearchiveerde sites te identificeren
op basis van verwijzingen in de vorm van URL’s
in het wel-gearchiveerde deel. Meer nog, door
de afzonderlijke woorden uit deze URL’s en de
bijbehorende linkteksten te distilleren, maakten
ze dit niet-gearchiveerde deel van het web tot op
zekere hoogte toch vindbaar en daarmee ook
onderzoekbaar.
“Deze informatie integreren we in de WebART-
toolset. Helaas kan de toolset momenteel door
auteursrechtelijke beperkingen nog niet volledig
online worden aangeboden, maar de wens vanuit
het projectteam om dit te bereiken, is er zeker.”
webarchiving.nl
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Nieuwsbrief over
data en onderzoek
in de alfa- en gamma-
wetenschappen.

E-data & Research verschijnt
drie keer per jaar en wordt
mogelijk gemaakt door:
CentERdata, CLARIAH,
DANS, Huygens ING,
de Koninklijke Bibliotheek
en het RIVM.

E-DATA &
RESEARCH

E-DATA & RESEARCH februari 2016 1

Scan deze
QR code met een
smartphone om de
website van E-data
te bezoeken.
www.edata.nl

Op basis van de zoekterm ‘onderzoeksdata’
toont WebARTist verschillende resultaten,
waaronder deze grafieken. De bovenste
grafiek laat de verhouding tussen de gearchi-
veerde en niet-gearchiveerde webpagina’s
zien, de middelste toont de belangrijkste
websites voor deze zoekterm en de onderste
grafiek vat de categorieën van de gevonden
pagina’s samen. De WebARTist-toolset biedt
een veelheid aan mogelijkheden voor explo-
ratie, analyse en visualisatie van de inhoud
van het KB-webarchief. credits WebART

Hoe maak je gearchiveerde websites bruikbaar voor de wetenschap?

Nationale webarchief
onderzocht door WebART

Wint u de
Nederlandse Dataprijs 2016?

Komend najaar wordt weer de Nederlandse Dataprijs uitgereikt.
Een prijs voor een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bij-
draagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te ma-
ken voor aanvullend of nieuw onderzoek.
De winnaars van de voorgaande edities zijn in ieder geval enthou-
siast: “De jury noemt onze database een grote aanwinst voor zowel
het Nederlands academisch als cultureel erfgoed. Dat is een bevesti-
ging dat we op het goede spoor zitten,” aldus Martine de Bruin,
Nederlandse Liederenbank, winnaar van de Dataprijs humaniora en
sociale wetenschappen 2014.
“Door het winnen van de Dataprijs kunnen we nu ook een paar
grotere, al langer gewenste verbeterslagen maken,” aldus Johan
Molenbroek en Marijke Dekker, DINED, winnaars van de Dataprijs
exacte en technische wetenschappen 2014.
Naast de winnaars waren ook de bijna 50 andere inzendingen van
hoog niveau. De jury sprak over ‘allemaal mooie voorbeelden van het
toegankelijk maken en delen van onderzoeksdata’.
De organisatie van de Nederlandse Dataprijs is in handen van
Research Data Netherlands, een samenwerkingsverband tussen
3TU.Datacentrum, DANS en SURFsara. Binnenkort staat meer infor-
matie over de Dataprijzen 2016 op de website van RDNL. (HB)
researchdata.nl

O P R O E P

De Vereniging van Universiteiten
(VSNU) en Elsevier hebben een
principeakkoord bereikt waar-
door Nederlandse wetenschap-
pers toegang blijven houden tot
de wetenschappelijke artikelen
van Elsevier.

“Door deze overeenkomst,” aldus
prof. Gerard Meijer, hoofdonder-
handelaar namens de VSNU en voor-
zitter van de Radboud Universiteit
Nijmegen, “houden wetenschappers
toegang tot Elseviertijdschriften en
het biedt ze de mogelijkheid om in
een selectie van die tijdschriften
open access te publiceren. De uni-
versiteiten streven ernaar dat in
2018, het derde jaar van de overeen-
komst, 30% van de Elsevierartikelen
van Nederlandse auteurs open ac-
cess beschikbaar is, dit akkoord
maakt dat mogelijk. Dit is echt ge-
weldig nieuws en een ‘big deal’voor
open access.” Philippe Terheggen,

Managing Director Journals bij
Elsevier: “Wij zijn content met deze
overeenkomst, omdat blijvende sub-
scriptietoegang tot onze hoogwaar-
dige, ‘peer-reviewed’ wetenschap-
pelijke artikelen essentieel is voor
Nederland om zijn positie als één
van de meest impactvolle onder-
zoekslanden te behouden. Daarnaast
krijgen Nederlandse wetenschappers
meer open access publicatiemoge-
lijkheden om hun onderzoeksresul-
taten met de rest van de wereld te
delen.” De overeenkomst is in lijn
met de ambitie van staatssecretaris
Dekker (OCW), die wil dat artikelen
van Nederlandse wetenschappers
open access gepubliceerd worden.
Blijf op de hoogte van deze en
andere ontwikkelingen via de Open-
Access nieuwsbrief van de VSNU,
de Nederlandse universiteitsbiblio-
theken en de Koninklijke Biblio-
theek. (VSNU)
vsnu.nl

Principeakkoord open
access VSNU en Elsevier
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Supporting scholarly use  

of web archives



5.  WebART & the KB



2012-2016



Thaer Samar
PhD/programmer

Hugo Huurdeman
PhD researcher

Anat Ben-David (’12-’14)
Postdoc

Arjen de Vries Jaap Kamps Richard Rogers

Hildelies Balk
René Voorburg



WebART Goals

• Evaluating current curation and selection 
procedures of Web archives

• Getting insights into current use of Web 
archives 

• Developing new methods and tools for 
research using Web archives



Flickr: koninklijkebibliotheek

KB: Web archive since 2007

Statistics:
•10,000+ websites

•35,000+ harvests

•16+ TerabyteSelective approach









Original image: A N P
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Support

• Wayback Machine: “Single URL” approach:

• knowledge of URL required (no search functionality)

• one URL at a time

• hard to make comparisons

[Ben-David e.a. ’14, Rogers, ’13]



Improvement of support: “Living Lab” setting
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6. WebART Workshops & Tools



WebART workshops

• 09/12 DMI Summer School

•11/12 Web Archiving:  Theorized Practices

• 01/13 DMI Winter School

•05/13 Exploring Israeli Politics online

• 09/13 DMI “Web Archiving day” - evaluation WebART tools 

•11/13 New Media Research Masters - Web archive research 
scenarios



Transitions…

6.1 ’Traditional’ Web archive access
• Initial research explorations existing tools

6.2 Towards search-based access
• Living Lab, workshops and focus group

6.3 Beyond search-based access



Support: Wayback Machine, DMI tools
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6.1 “Traditional Web archive access”



6.1 DMI Summer School (2012)

Flickr: Silvertje

Selection lists KBData:



DMI Summer School (2012)



• DMI Winter School (January 2013)

• Israel Workshop (May 2013)

• DMI ‘Web Archiving Day’ (September 2013)

• New Media Research Masters proposals (November 2013)

6.2 Towards search-based access
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• Israel Workshop (May 2013)

• DMI ‘Web Archiving Day’ (September 2013)

• New Media Research Masters proposals (November 2013)

6.2 Towards search-based access
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• Digital Methods Winter School (Jan. ’13)

• Co-design workshop (“Living Lab”)

• New Media researchers & system designers

6.2.1 DMI Winter School (2013)

WebART & Anne Helmond, David Moats, Natalia Sánchez, Catherine Somzé 

nu.nl subset webarchief  
(432 crawls, 14 GB)  

Full-text Search Engine













Content analyse: Word frequency analysis

0!

100!

200!

300!

400!

500!

600!

700!

800!

May-11! Jul-11! Aug-11! Oct-11! Dec-11! Jan-12! Mar-12!

Mubarek 

Assad 

Putin 

Kim Jung Il 



Co-Word Analyse



Geomapping: locatie bron nieuws

http://www.webarchiving.nl/news/webartprojectreportsearchingthenewsarchives
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Linkstructuur: Outlink Analysis









Media: Temporal Image Analyse



• New possibilities for exploration and use of archived 
material

• from single site browsing naar (cross-)collection search

• bottom-up approach: adaptation functionality of system 
to needs users

6.2.1 DMI Winter School (2013)

lees meer: [Huurdeman et al, 2013]



• New possibilities for exploration and use of archived 
material

• from single site browsing naar (cross-)collection search

• bottom-up approach: adaptation functionality of system 
to needs users

• But: strong demand for export functionality for 
analysis — in researchers own tools

• How can we support more types of analysis?

6.2.1 DMI Winter School (2013)

lees meer: [Huurdeman et al, 2013]
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KB archive data

enrichments

Geodata

KB metadata

Link structure
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Full ‘index’ KB Web archive



host+1
nu.nl

57.913 documents

43.533.104 documents

253.649 documents 

Full ‘index’ KB Web archive

host+1
nu.nl











6.2.2 DMI “Web Archiving Day” (2013)
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         Remarks researchers: 

• ”looking at data rather than 
single sites”

• “supports the shift to studying 
Web archives through queries”

• “aggregate views and bar graphs 
are extremely useful”

6.2.2 DMI “Web Archiving Day” (2013)



6.2.2 DMI “Web Archiving Day” (2013)

• Interests New Media researchers:

• “derive periodizations of the Web” (Web history)

• e.g. ‘the rise of social media’

• “source hierarchy” (dominant sources in archive)

• e.g. ‘financial crisis’

• “keyword uptake” (terms over time)

• e.g. ‘geenstijl language in archive’

• “accidental”/“incidental” archiving

• e.g. ‘the guilty pleasures of the Web of innocence’



• Suggestions researchers for extensions WebARTist: 

• selections: e.g. sampling en subsets (site, lists)

• analysis: e.g. comparisons (resultset differences)

• collections: e.g. create own collections and 
annotations

• transparency: e.g. selection procedures, 
algorithms and (in)completeness

6.2.2 DMI “Web Archiving Day” (2013)



6.3. From search to research tools



(Re)search

• From Wayback Machine to searchable archive

• Big step forward.

• from URL browsing to ‘full-text’ search: new research 
opportunities

• Potential support various steps research process, e.g. 
exploration and corpus creation

• But, also limitations…



WebARTist zoekmachine

KB archive
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• A search system cannot support áll specific tasks
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Limitations search tools
1. Datasets & enrichments predefined

2. Search engines and functionality predefined

• “Trade-off ”: support universal versus specific tasks and analyses

• A search system cannot support áll specific tasks

• We need more flexibility to support the research process!

• in terms of data processing, underlying systems & access interfaces



6.3.1 More flexibility: data

use “Hadoop” computing power to build datasets, for enrichments, and high-level analysis



6.3.1 Example 
Show what is (not) in the archive: Introduction

• Due to restrictions in crawling 
depth, frequency and retrictive 
selections policies, large parts 
of the web are unarchived 

• Therefore, issues may arise 
when performing Web archive 
research 

• Would it be possible to uncover 
and generate representations of 
unarchived web contents?



6.3.1 Example
Show what is (not) in the archive: Approach

• Defining property of the Web: 
hyperlinked structure 
• links: source, destination & anchor 

text 

• We use the information from the 
link structure to generate 
representations of unarchived 
pages and sites 

• Extraction and analysis via 
Hadoop computer cluster at 
SURFsara
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Dutch Web Archive 1

1. Contents in seedlist 
• 10.2M unique pages 
• 3,413 unique domains 



6.3.1 Example
Archived content (2012)

Dutch Web Archive 1 2

1. Contents in seedlist 
• 10.2M unique pages 
• 3,413 unique domains 

2. Contents not in seedlist 
• 0.9M unique pages 
• 30,367 unique domains
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6.3.1 Example
Un archived content (2012)

3. Inner aura 
• 5.5M unique pages 
• 3,019 unique domains 

4.Outer aura 
• 5.2M unique pages 
• 369,721 unique domains

Dutch Web Archive 1 2 3 4
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Show what is (not) in the archive: Conclusion

• Read more in [Huurdeman et al, 2015]
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6.3.1 Example
Show what is (not) in the archive: Conclusion

• Evidence high number unarchived 
pages 
• dramatically increasing archival coverage  

• Skewed distribution of generated 
descriptions 
• popular pages have more terms 
• richness tapers off quickly  

• Succint representation generally rich 
enough to identify pages 
• in a known item search setting 
• can be used to contextualize search tools
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Potential integration into access interfaces



6.3.2 More flexibility: system

• Creating customizable systems, or toolmakers’ tools

• Offer ‘building blocks’

• custom search engines

• search strategies

• complex queries

[Kamps ’11, de Vries e.a. ’10]



eurocrisis, schuldencrisis

6.3.2 Example
Spinque Search Strategies



6.3.3 More flexibility: interface

• How to integrate all proposed (research) 
functionality in search systems?

• browse, search, select, analyze, visualize, …

• usability problems

• cognitive overload
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6.3.3 More flexibility: interface

• Traditional approach: “Complex” interface 
integrating all functionality

• Our Approach: Divide functionality per 
(research) stage (Huurdeman & Kamps, 2014)

Search

Corpus Creation

Search

Visualization

Search

Analysis



6.3.3 Example
Supporting research phases: corpus creation

• faceted search 
interface 
• different modalities to 

explore results

Search

Corpus Creation

Saved queries

• save complex queries (e.g. klimaatverandering unesco:17 
outlink:postcodeloterij.nl,staatsloterij.nl 
crawldate:2011 depth:11 ..) 

• save & categorize results



6.3.3 Example
Supporting research phases: analysis

• Analysis interface 
• edit/annotate 

dataset 
• search & 

browse dataset 
• analyze

Search

Analysis



6.3.3 Example
Supporting research phases: dissemination

• Visualization interface
• based on RAW 

(raw.densitydesign.org)  
• visualize datasets 

(graphs and 
visualizations)

Search

Dissemination



From search to research tools

Wayback 
Machine

Search 
engine “Research” engine

supporting full  
research task





• Preserving and accessing our past in Web archives

• definitions, actors, data issues & use

• The WebART project

• Workshops & search tools

• From ‘Search’ to ‘Research’ engines

Conclusion: Beyond the ‘Eternal Now’



Het eerste grote onderzoeks-

project in Nederland naar gebruik

van gearchiveerde Nederlandse

websites als primaire bron voor

onderzoek sluit binnenkort de

boeken. WebART-promovendus

Hugo Huurdeman blikt terug.

Steven Claeyssens

Dit jaar ronden de laatste CATCH-projecten (Con-
tinuous Access to Cultural Heritage) hun werk-
zaamheden af en dus zet ook WebART (Web
Archive Retrieval Tools) er een punt achter.
WebART was een samenwerking tussen de Uni-
versiteit van Amsterdam (UvA), het Centrum
Wiskunde en Informatica (CWI) en de Konink-
lijke Bibliotheek (KB). Het WebART-team lichtte
als eerste het Nederlandse nationale webarchief
grondig door. Ze gingen daarbij na hoe zo’n
heterogeen en omvangrijk born-digital archief
voor onderzoeksdoeleinden bruikbaar kan zijn
en bruikbaarder kan worden gemaakt.

10.000 websites
De KB archiveert sinds 2007 een immer groeiende
selectie van Nederlandse websites. Op 1 januari
van dit jaar stond de teller op 10.000 sites die met
enige regelmaat worden geharvest. Het belang
van dit born-digital archief voor onderzoek naar
Nederlandse cultuur en samenleving zal naar-
mate de jaren verstrijken onvermijdelijk een
steeds prominentere plaats opeisen. WebART
onderschrijft dit belang en trok op onderzoek uit.
Huurdeman: “In het WebART-project hebben we

gekeken naar de onderzoeksvragen die weten-
schappers aan webarchieven zouden willen stel-
len. Via een intensieve samenwerking met nieuwe
media-onderzoekers hebben we vervolgens zoek-
en onderzoekstools ontwikkeld die complexe
onderzoekstaken kunnen ondersteunen. Denk
bijvoorbeeld aan de initiële exploratie van het ar-
chief, het definiëren van een dataset en de analyse
daarvan. Hiervoor was onderzoek nodig naar
schaalbare extractie- en analysemethoden en
naar bruikbare interfaces voor verschillende
zoekstadia.” Zo bouwde het team onder meer
WebARTist, een interface waarmee onderzoekers
op verschillende manieren het webarchief kunnen
verkennen en bevragen.

Ongearchiveerde websites
“Doordat webarchieven van nature incompleet
zijn, vroegen wetenschappers ook om contex-
tualisatie over wat er wel en niet in het archief zit.
Dit heeft geleid tot verder onderzoek waarin we
niet-gearchiveerde webinhoud hebben bloot-
gelegd en gereconstrueerd.” Zo slaagden Huur-
deman en zijn mede-onderzoekers erin een fors
aantal niet-gearchiveerde sites te identificeren
op basis van verwijzingen in de vorm van URL’s
in het wel-gearchiveerde deel. Meer nog, door
de afzonderlijke woorden uit deze URL’s en de
bijbehorende linkteksten te distilleren, maakten
ze dit niet-gearchiveerde deel van het web tot op
zekere hoogte toch vindbaar en daarmee ook
onderzoekbaar.
“Deze informatie integreren we in de WebART-
toolset. Helaas kan de toolset momenteel door
auteursrechtelijke beperkingen nog niet volledig
online worden aangeboden, maar de wens vanuit
het projectteam om dit te bereiken, is er zeker.”
webarchiving.nl

Geneeskunde

Politieke
wetenschappen

Overig

artsennet.nl forensischinstituut.nl

lectoren.nl
nwo.nl

openaccess.nl

cier.nl

gearchiveerd niet-gearchiveerd

cebuco.nl

uva.nl

tue.nl

ncdd.nl

Algemeen

Bedrijfs-
wetenschappen

websites

categorieën

webpagina’s

Wetenschap

Onderwijs

Recht,
Overheid

INHOUD

2
Verslagen van events in
Gehoord en bijgewoond

3
Landelijk Coördinatiepunt
gaat voor samenhang

3
De Open Universiteit
vertelt over RDM-aanpak

4
Mary Vardigan trots op
50 Dataseals wereldwijd

5
KNAW-president José
van Dijck aan het woord

6
CLARIN Young Scientist
Award voor Van Gompel

6
Nieuwe big data experts
door komst GRIDS

7
Open State Foundation:
5 tips voor data delen

8
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Nieuwsbrief over
data en onderzoek
in de alfa- en gamma-
wetenschappen.

E-data & Research verschijnt
drie keer per jaar en wordt
mogelijk gemaakt door:
CentERdata, CLARIAH,
DANS, Huygens ING,
de Koninklijke Bibliotheek
en het RIVM.

E-DATA &
RESEARCH

E-DATA & RESEARCH februari 2016 1

Scan deze
QR code met een
smartphone om de
website van E-data
te bezoeken.
www.edata.nl

Op basis van de zoekterm ‘onderzoeksdata’
toont WebARTist verschillende resultaten,
waaronder deze grafieken. De bovenste
grafiek laat de verhouding tussen de gearchi-
veerde en niet-gearchiveerde webpagina’s
zien, de middelste toont de belangrijkste
websites voor deze zoekterm en de onderste
grafiek vat de categorieën van de gevonden
pagina’s samen. De WebARTist-toolset biedt
een veelheid aan mogelijkheden voor explo-
ratie, analyse en visualisatie van de inhoud
van het KB-webarchief. credits WebART

Hoe maak je gearchiveerde websites bruikbaar voor de wetenschap?

Nationale webarchief
onderzocht door WebART

Wint u de
Nederlandse Dataprijs 2016?

Komend najaar wordt weer de Nederlandse Dataprijs uitgereikt.
Een prijs voor een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bij-
draagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te ma-
ken voor aanvullend of nieuw onderzoek.
De winnaars van de voorgaande edities zijn in ieder geval enthou-
siast: “De jury noemt onze database een grote aanwinst voor zowel
het Nederlands academisch als cultureel erfgoed. Dat is een bevesti-
ging dat we op het goede spoor zitten,” aldus Martine de Bruin,
Nederlandse Liederenbank, winnaar van de Dataprijs humaniora en
sociale wetenschappen 2014.
“Door het winnen van de Dataprijs kunnen we nu ook een paar
grotere, al langer gewenste verbeterslagen maken,” aldus Johan
Molenbroek en Marijke Dekker, DINED, winnaars van de Dataprijs
exacte en technische wetenschappen 2014.
Naast de winnaars waren ook de bijna 50 andere inzendingen van
hoog niveau. De jury sprak over ‘allemaal mooie voorbeelden van het
toegankelijk maken en delen van onderzoeksdata’.
De organisatie van de Nederlandse Dataprijs is in handen van
Research Data Netherlands, een samenwerkingsverband tussen
3TU.Datacentrum, DANS en SURFsara. Binnenkort staat meer infor-
matie over de Dataprijzen 2016 op de website van RDNL. (HB)
researchdata.nl

O P R O E P

De Vereniging van Universiteiten
(VSNU) en Elsevier hebben een
principeakkoord bereikt waar-
door Nederlandse wetenschap-
pers toegang blijven houden tot
de wetenschappelijke artikelen
van Elsevier.

“Door deze overeenkomst,” aldus
prof. Gerard Meijer, hoofdonder-
handelaar namens de VSNU en voor-
zitter van de Radboud Universiteit
Nijmegen, “houden wetenschappers
toegang tot Elseviertijdschriften en
het biedt ze de mogelijkheid om in
een selectie van die tijdschriften
open access te publiceren. De uni-
versiteiten streven ernaar dat in
2018, het derde jaar van de overeen-
komst, 30% van de Elsevierartikelen
van Nederlandse auteurs open ac-
cess beschikbaar is, dit akkoord
maakt dat mogelijk. Dit is echt ge-
weldig nieuws en een ‘big deal’voor
open access.” Philippe Terheggen,

Managing Director Journals bij
Elsevier: “Wij zijn content met deze
overeenkomst, omdat blijvende sub-
scriptietoegang tot onze hoogwaar-
dige, ‘peer-reviewed’ wetenschap-
pelijke artikelen essentieel is voor
Nederland om zijn positie als één
van de meest impactvolle onder-
zoekslanden te behouden. Daarnaast
krijgen Nederlandse wetenschappers
meer open access publicatiemoge-
lijkheden om hun onderzoeksresul-
taten met de rest van de wereld te
delen.” De overeenkomst is in lijn
met de ambitie van staatssecretaris
Dekker (OCW), die wil dat artikelen
van Nederlandse wetenschappers
open access gepubliceerd worden.
Blijf op de hoogte van deze en
andere ontwikkelingen via de Open-
Access nieuwsbrief van de VSNU,
de Nederlandse universiteitsbiblio-
theken en de Koninklijke Biblio-
theek. (VSNU)
vsnu.nl

Principeakkoord open
access VSNU en Elsevier

Read more at edata.nl

http://edata.nl


Documentary: Digital Amnesia

• VPRO Tegenlicht  
(Backlight)

• Dutch version

• http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/digitaal-
geheugenverlies.html

• English version (Sadly only available outside NL)

• https://www.youtube.com/watch?v=NdZxI3nFVJs

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/digitaal-geheugenverlies.html
https://www.youtube.com/watch?v=NdZxI3nFVJs




webarchiving.nl
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