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Op de foto op de voorpagina staat de bandrecorder die gebruikt is in de jaren ‘60 door medewerker van het Meertens Instituut,
J.J. Voskuil. De opnames die met deze recorder zijn gemaakt, zijn gedigitaliseerd. Zie voor de audiocollecties van het Meertens
Instituut: https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/collecties/audiocollecties. Foto: Elise ’t Hart.
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Inleiding
Het onderzoeksprogramma ‘Nederland in de wereld’ bepaalt de onderzoeksagenda van het
Meertens Instituut (MI) voor de periode 2018 - 2023. Het beschrijft de ambities van het instituut
voor onderzoek en geeft de richting aan van de gewenste ontwikkelingen voor de middellange
termijn. Eén van de ambities voor de komende jaren heeft betrekking op de collectievorming
en is als volgt geformuleerd: ‘Het Meertens Instituut kent een rijke traditie van empirisch en
historisch onderzoek naar veranderingsprocessen op het gebied van cultuur en taal. Dit langlopend
onderzoek is verbonden met uitgebreide collectievorming: documentatie van het verzamelde
materiaal blijft een kerntaak van het instituut’.1
Sinds het verschijnen van het vorige collectieplan in 2013 is er veel veranderd. Een belangrijk deel
van de punten uit de werkplannen van de jaren 2013-2018 kon worden gerealiseerd. Zo is het
digitaliseren van de audiocollectie afgerond, zijn de digitale collecties die verspreid waren over
verschillende beheerders, systemen en dragers opgenomen in het collectieoverzicht en eenduidig
opgeslagen en is er een acquisitieprofiel opgesteld voor de verwerving van materiaal. Een andere
grote verandering is de vorming van het Humanities Cluster (HuC) en de verhuizing van 2016. Als
gevolg van die verhuizing staan de analoge collecties nu op afstand. De fysieke audiocollecties
en de papieren collecties zijn geplaatst in het depot van het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG). Daarnaast kan gesteld worden dat het aandeel digitale collecties in de
afgelopen jaren sterk is toegenomen en de digitale collectievorming zal voor de komende periode
overheersend worden.2 Deze verdere digitalisering in combinatie met het KNAW beleid om data
Findable, Interoperable, Accessible and Reusable (FAIR) beschikbaar te maken, de wettelijke
eisen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toenemende
aandacht voor Data Management Plannen (DMP) bij subsidieaanvragen, leiden tot hogere eisen
aan de kwaliteit van de data en datamanagement dan voorheen. De beperkte budgetten en het
gebrek aan externe financiële middelen zorgen voor grote uitdagingen om aan te sluiten bij
bovenstaande ontwikkelingen.
In dit kader staan er voor de komende periode, net als in de afgelopen periode, eveneens grote
veranderingen op stapel. Samen met de afdeling Digitaal Data Beheer van het Huygens Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis (DDB HI) is geïnventariseerd op welke wijze het collectiemanagement en het Research Data Management (RDM) goed vormgegeven kan worden voor het MI.
Het bleek dat met oog op de hierboven genoemde ontwikkelingen het een logische stap is om de
activiteiten op deze beide terreinen te bundelen en samen te gaan werken met het Huygens ING.
Immers, de instituten kunnen elkaar aanvullen en versterken: het MI heeft expertise op het gebied
van collectievorming en het HI op het gebied van RDM. Ook liggen de activiteiten voor collectiemanagement en RDM met de toenemende digitalisering van collecties steeds vaker direct in
elkaars verlengde: de kwaliteit van de onderzoeksdata beïnvloedt, indien het uiteindelijk collecties
worden, de kwaliteit van de collecties. Daarnaast kan er schaalvoordeel worden behaald o.a. door
de te vervangen voorzieningen samen in te richten en te delen. In het eerste kwartaal van 2020 zal
deze samenwerking worden geformaliseerd.3
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Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk worden de kaders van het collectiemanagement geschetst: de doelstellingen in relatie tot het onderzoeksplan van het Meertens Instituut, de samenwerking met
partners binnen het HuC (in het bijzonder met het Huygens ING), het databeleid van de KNAW en
de ontwikkelingen in het vakgebied die richtinggevend zijn voor de komende jaren. In het tweede
hoofdstuk worden de collecties beschreven. Het derde hoofdstuk beschrijft de eerste stap in de
levenscyclus van wetenschappelijke data en bronnen, nl. acquisitie. In het vierde hoofdstuk gaat
het over de volgende stappen van die cyclus, nl. de curatie van de collecties en metadata. Daarbij
hoort niet alleen het verwerken, maar ook het opslaan en het beschikbaar stellen. In het vijfde
hoofdstuk staat kennisborging centraal: hoe zorgen we ervoor dat er voldoende informatie over
collecties te vinden is in de vorm van metadata, zodat de collecties optimaal (her)gebruikt
kunnen worden.
Dit collectieplan schetst de ontwikkelingen in het vakgebied en beschrijft hoe het onderzoek
aan het Meertens Instituut zal worden ondersteund conform de hedendaagse professionele
standaarden. In dit meerjarenplan zit een werkplan, dat hier in beknopte vorm wordt
gepresenteerd en de komende jaren verder zal worden uitgewerkt. En uit het meerjarenplan
en het werkplan volgen de jaarplannen. Dit plan is tot stand gekomen mede dankzij input van
Lidy Jansen en Sebastiaan Derks.

1. Meertens Instituut (2018). Nederland in de wereld, Taal en cultuur in het dagelijks leven in Nederland.
Onderzoeksprogramma Meertens Instituut 2018 – 2023, blz 2.
2. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (2019). Reorganisatieplan voor de vorming van een Data- en
Collectiemanagement en vernieuwing van de afdeling Dienstverlening in het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis, blz 5.
3. Ook voor de Bibliotheek van het Meertens Instituut is 2020 een jaar van grote veranderingen. De Bibliotheek van het
Meertens Instituut zal vanaf 2020 ook diensten leveren aan HuC partners het Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW).
Tevens zal de Bibliotheek in dit kader onderdeel worden van het BedrijfsBureau van het HuC (BB-HuC). Dit Collectplan
gaat primair om de collecties en niet om de Bibliotheek. Het maken van een langere termijnplan inzake de Bibliotheek
is aan de Bibliotheek (BB-HuC) zelf.
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Hoofdstuk 1: Kaders
1.1 Doelstellingen Collectiemanagement
De collectiemanagement-taak draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Meertens
Instituut, zoals die zijn vastgelegd in het onderzoeksprogramma. De doelstellingen voor collectiemanagement kunnen als volgt worden samengevat:
– Collecties en data worden verzameld, beheerd en ontsloten ten behoeve van het
wetenschappelijk onderzoek, zodat (her)gebruik mogelijk is en het onderzoek
verifieerbaar en reproduceerbaar is.
– Het onderzoek wordt ondersteund met kennis over collecties en data passend bij de
missie van het Meertens Instituut.
– Het collectiemanagement draagt bij aan de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van
het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt aan het Meertens Instituut en de aan
collecties en datasets die het instituut heeft.
Wat betreft de RDM ondersteunig geldt het volgende: dat wordt vanaf maart 2020 voor het MI
in lijn gebracht met het beleid van DDB HI zoals dat staat in het ‘Strategisch Plan Digitale
Resources Huygens ING’ en in het ‘Departemental Plan 2020’ van de afdeling DDB HI.4 Omdat het
Departemental Plan 2020 DDB HI al voorlopig is goedgekeurd door het MT van het HI is voor 2020
voor het MI een apart jaarplan opgesteld, overeenkomstig het jaarplan van DDB HI.5 Voor 2021
(en daarna) zal er op dit vlak één jaarplan komen.
Voor de afdeling Collecties heeft de periode van 2013 tot 2018 met name in het teken gestaan
van het digitaliseren en het verhuizen van de collecties. In de periode 2020 – 2023 zal de focus
liggen op het conform de huidige eisen en wetten, opslaan en beschikbaar stellen van de data
en collecties én op data support bij lopen onderzoek en projecten.6 En net als in de voorgaande
periode, waarbij de veranderingen het gehele werkproces raakten, gaat het in de komende
periode ook om ontwikkelingen die fundamenteel van aard zijn. In praktische zin vertaalt zich
dat naar de volgende vier speerpunten:
1. Het conform het databeleid van de KNAW, FAIR (Findable, Interoperable, Accessible and 		
Reusable) opslaan en beschikbaar stellen van de metadata. Het huidige systeem is aan het
einde van de levencyclus en voldoet niet nieuwe normen. Concreet wil dat zeggen dat het
collectiebeheerssyteem moet worden vervangen.
2. Het duurzaam en FAIR opslaan van de digitale data. Ook hievan is de huidige systematiek aan
vervanging toe. Concreet wil dat zeggen dat er een e-depot moet worden ingericht of moet
worden gefaciliteerd dat voldoet aan de huidige normen van o.a. de Core Trust Seal.
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3. Het opwerken van de metadata van de collecties conform de huidige wettelijke eisen (zoals
de AVG) en standaarden (zoals de Dublin Core). De metadata van de papieren collecties voldoet
nu in veel gevallen niet aan die eisen en normen. Concreet wil dat zeggen dat o.a. informatie
over de licenties en de openbaarheid moeten worden toegevoegd.
4. Het borgen van de kennis over de collecties zodat die informatie conform de huidge
standaarden van de KNAW, FAIR is. Het gaat dan om informatie over de ‘provenance’.
Net als bij zusterinstituten het IISG en het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide
studies (NIOD), is dit bij het Meertens Instituut noodzakelijk, o.a. door toenemende
digitalisering en vertrek van de medewerkers. De kennisborging zal zijn in de vorm van
metadata en overzichtswerken.
In het werkplan voor 2020 zullen speerpunten uitgewerkt worden met concrete resultaten
en doelen.
1.2 Doelgroepen
Het Meertens Instituut heeft naast een wetenschappelijke missie een daarvan afgeleide
maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het kader van de valorisatie is het nadrukkelijk
de bedoeling dat verschillende groepen in de samenleving gebruik kunnen maken van de
documentatieve en wetenschappelijke resultaten van het Meertens Instituut.
In het onderzoeksprogramma 2018-2023 worden naast de traditionele gebruikers als de
(internationale) onderzoeksgemeenschap, studenten en professionals werkzaam in het
onderwijs diverse doelgroepen onderscheiden:
het brede publiek;
de (creatieve) industrie;
de erfgoedwereld;
de beleidswereld en politiek.7

4. Zie: Strategisch Plan Digitale Resources Huygens ING, 17 januari 2020, concept – versie 2 én Departemental Plan 2020 Digital
Data management- Huygens ING.
5. Zie: 2020 Annual plan Collection and Data Management Meertens Instituut, concept - 5 February 2020.
6. Zoals de FAIR (Findable, Interoperable, Accessible and Reusable) dataprincipes die door de ERC, NWO en KNAW zijn omarmd,
de Core Trust Seal en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).1.2 Doelgroepen
7. Meertens Instituut (2018). Nederland in de wereld, Taal en cultuur in het dagelijks leven in Nederland. Onderzoeksprogramma
Meertens Instituut 2018 – 2023, blz 27.
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1.3 Samenwerking
Zoals in de inleiding al is geschreven, is samen met de afdeling DDB HI is in 2019 en begin
2020 geïnventariseerd op welke wijze collectievorming en research data management goed
vormgegeven kan worden voor het MI. Immers, de kwaliteit van de onderzoeksdata beïnvloedt,
indien het uiteindelijk collecties worden, de kwaliteit van de collecties. Daarbij bleek al snel dat
een bundeling van expertise voor zowel het MI als het HI een grote toegevoegde waarde zal
hebben. De instituten kunnen elkaar aanvullen en versterken: het MI heeft expertise op het
gebied van collectievorming en het HI op het gebied van Research Data Management.
Daarnaast kan er ook schaalvoordeel worden behaald o.a. door de te vervangen voorzieningen
(het collectiemanagementsysteem en het e-depot) samen in te richten en te delen. In maart
2020 zal die samenwerking geformaliseerd worden door het collectiemanagement (met alle
taken en verantwoordelijkheden die in dit plan staan) van het MI bij het HI onder te brengen.
Tevens is binnen het HuC de afdeling Digitale Infrastructuur (DI) een belangrijke interne partner.
Bij DI worden de systemen die de afdeling Collecties gebruikt, ontwikkeld en beheerd. Voor de
afdeling Collecties zijn dat primair de systemen die gebruikt gaan worden als collectiebeheerssysteem en voor het opslaan van de data. De werkwijze van de afdeling DI vereist de aanwezigheid
van zogenaamde product owners bij afnemers van DI-producten. Op basis van hun inhoudelijke en
technische kennis en de behoeften van de afdeling formuleren zij de klantvraag en zorgen ervoor
dat de systemen up-to-date blijven.8
De totstandkoming van het HuC en de gemeenschappelijke huisvesting hebben geleid tot meer
contact met andere data-afdelingen en collectieafdelingen. Naast het samengaan met het Huygens
ING zijn er met het IISG gesprekken gaande over het gebruik van een collectiebeheerssyteem.
Het is te verwachten dat de samenwerking in het HuC zal leiden tot toenemende afstemming en
integratie van procedures, werkwijzen en standaarden. Het is ook te verwachten dat het resultaat
daarvan grotere doelmatigheid en meer innovatie is.

8. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (2019). Voornemen tot reorganisatie; de vorming van een afdeling Data- en
Collectiemanagement en vernieuwing van de afdeling Dienstverlening in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
blz 15.
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1.4 Beleidskaders
Het Meertens Instituut ziet collecties als een belangrijke ondersteunende factor voor het succes
van het onderzoek.9 De collecties van het Meertens Instituut op het gebied van het alledaagse
leven en taalvariëteiten zijn er in eerste instantie op gericht om wetenschappelijk onderzoek op
de genoemde gebieden van een empirische basis te voorzien. De omvang van deze onderzoeksgegevens neemt voortdurend toe aangezien nieuw onderzoek regelmatig nieuwe data oplevert.
De verzamelde gegevens staan ten dienste van het onderzoek en gegevens worden in vrijwel alle
gevallen verzameld op grond van concrete onderzoeksvragen.
Daarnaast zijn er voor het collectiemanagement, naast het onderzoeksbeleid van het MI,
verschillende beleidskaders door a) het samengaan met DDB van het HI en b) als onderdeel van
de KNAW. Hieronder zijn deze kaders verder uitgewerkt:
A. De korte en lange termijnplannen van DDB HI staan beschreven in het Strategisch Plan Digitale
Resources Huygens ING en in het Departemental Plan 2020 van de afdeling DDB HI. Met het
samengaan zal het DDB HI beleid versmelten met dat van het MI. Drie punten springen hieruit
naar voren:
– Ten eerste het beleid inzake RDM. In het DDB HI Departemental Plan 2020 staat dat
beschreven onder het kopje ‘providing data support’. Het samengaan heeft in dit kader
gevolgen voor de datanotitie. Zowel het MI als het HI hebben een datanotitie en als 		
gevolg van het samengaan komt er dan ook samen met het HI één datanotitie.
– Ten tweede de collectievorming. Voor het HI betekent dit een nieuwe stap, het instituut
zal vanaf maart 2020 immers ook de digitale collectievorming van het MI ondersteunen
en data voor de langere termijn opslaan. Hierbij zal de kennis op het gebied van
collectiemanagement zoals het in dit plan voor 2020 – 2023 wordt beschreven, 		
vormgevend zijn.
– Ten derde een governance model inzake het beheer van online databanken.
In het Strategisch Plan Digital Resources Huygens ING komt dat terug bij ‘werkpakket 4,
Data Governance’. Het HI concentreert zich in dit plan op de online databanken en ook
voor het MI betekent dit dat de online databanken (zoals de Nederlandse Dialectenbank)
vanaf het samengaan in dit beleid worden meegenomen. Dit komt in paragraaf 4.2 terug.
B. Vanuit de KNAW is het beleid inzake data vastgelegd in de ‘KNAW-dataprincipes’ en het
‘KNAW-databeleid’. Een onderdeel daarvan is om de data FAIR beschikbaar te maken. De afdeling
Collecties heeft dan ook als opdracht om de collecties conform dit beleid beschikbaar te stellen.
Daarnaast is sinds mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Het collectiemanagement moet voldoen aan deze verordening, waarin hogere eisen aan de data
worden gesteld dan voorheen.

9. Meertens Instituut (2018). Nederland in de wereld, Taal en cultuur in het dagelijks leven in Nederland. Onderzoeksprogramma
Meertens Instituut 2018 – 2023, blz 2.1.5 Ontwikkelingen in het vakgebied
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1.5 Ontwikkelingen in het vakgebied
Toename van digitale data en collecties
Bij het Meertens Instituut bevindt collectievorming zich in een overgangsfase. Collecties gaan van
document-georiënteerd naar data-georiënteerd. Bij consultatie van een deel van de onderzoekers
in 2018 en 2019 komt als conclusie naar voren dat er geen of bijna geen analoge archieven meer
gemaakt worden door onderzoekers. Tevens is het aandeel van de digitale collecties binnen de
collecties de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. Toch blijft de analoge data belangrijk: niet alles
is gedigitaliseerd en het bewaren van de originele bron blijft voor de bewijskracht van belang.
Data life cycle
Wetenschappelijke informatie en bronnen gaan door verschillende stadia van productie tot (her)
gebruik. In elk van die stadia is er een specifieke transformatie. Tezamen zijn die stadia de data
life cycle. Het IISG heeft recent het model van de data life cycle centraal gezet als model voor de
organisatie.10 Dat instituut stelt dat de digitale onderzoeksbronnen gestandaardiseerd, gevalideerd
en onwijzigbaar vastgelegd moeten zijn. Bovendien moet de authenticiteit gegarandeerd zijn.11
Het IISG kiest daarbij voor het onderstaande model van de data life cycle:
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Het Meertens Instituut zal in dit Collectieplan, waar mogelijk, ook de principes van de data life
cycle volgen. Waarbij bovenaan begonnen wordt met het creëren van metadata en collecties en
vervolgens rechtsom, via het verwerken (processing) de opslag (preserving), de ontsluiting (giving
access) de cirkel rond gaat bij het hergebruik (re-using). Acquisitie is een onderdeel van dit geheel
en zal in dit collectieplan een aparte plek krijgen (zie hoofdstuk 3).
1.6 Erfgoed
Vanwege de grote, nationale collecties die het Meertens Instituut beheert op het terrein van taal
en cultuur, wordt het instituut beschouwd als een instelling op het gebied van cultureel erfgoed.
De Nederlandse Liederenbank en de Nederlandse Volksverhalenbank leveren vele voorbeelden
van een rijke orale traditie en daarmee maken ze een belangrijk deel uit van het culturele erfgoed
van Nederland. Hoewel er geen afzonderlijke doelstellingen zijn ten aanzien van het uitbreiden
van de collecties, anders dan wanneer die voortkomen uit -of aansluiten bij- onderzoeksprojecten,
neemt de verzameling gestaag toe. Een voorbeeld van een dergelijke erfgoedcollectie is de in 2019
toegevoegde collectie ‘Vertrokken nederlands’ van Nicoline van der Sijs.

10. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (2019). Voornemen tot reorganisatie; de vorming van een afdeling Data- en
Collectiemanagement en vernieuwing van de afdeling Dienstverlening in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
blz 2. Zie ook: Onno Boonstra, Leen Breure en Peter Doorn (2006). Past, present and future of historical information science.
Amsterdam, Edita, blz 23.
11. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (2019). Voornemen tot reorganisatie; de vorming van een afdeling Data- en
Collectiemanagement en vernieuwing van de afdeling Dienstverlening in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
blz 1.
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Hoofdstuk 2: Collectieprofiel
2.1 Geschiedenis
Vanaf de vroege jaren ’30 houdt het Meertens Instituut zich bezig met het documenteren van de
Nederlandse taal en cultuur in de context van het dagelijks leven. Veel materiaal uit de collecties
is het resultaat van eigen documentatie en onderzoeksactiviteiten, zoals de vragenlijsten, de
opnames van dialectsprekers en de kaartencollecties. De eerste digitale data werden in de jaren
’80 verzameld. Naarmate het Meertens Instituut meer naam en faam kreeg, werden steeds meer
collecties aangeboden door derden, zowel instituten als particuliere verzamelaars en onderzoekers.
Nog steeds worden collecties van heel verschillende aard en omvang aangeboden. In totaal zijn er
nu meer dan 700 collecties, waarvan er meer dan 180 digitaal zijn, bestaande uit 15 TB aan data.
2.2 Positionering
Het laatste externe evaluatierapport is van 2012 en was naar aanleiding van de visitatie op het gebied
van onderzoek en collecties. Daarin worden de kwaliteit, de relevantie en de vitaliteit van de collecties
beoordeeld als ‘zeer goed’.12 De evaluatiecommissie voegt daaraan toe dat de collecties door onderzoekers in en buiten het instituut worden beschouwd als een waardevolle en onmisbare bron.
2.3 Omschrijving collecties
De collecties van het Meertens Instituut bestaan uit ‘digital born’ onderzoeksdata, gedigitaliseerd
materiaal, archiefcollecties, geluidsmateriaal, handgeschreven vragenlijsten en kaartsystemen,
kaarten en foto’s vormen samen de collectie die verworven is in de context van onderzoeksprojecten aan het Meertens Instituut, of is verkregen van derden. Vanaf het ontstaan van het
instituut zijn de gegevens verzameld voor onderzoek. In die zin is de documentatie dus per definitie
onderzoeksdata. Onderzoeksdata is een moderne term die sinds de toenemende digitalisering
wordt gebruikt. In het vakgebied wordt van oudsher ook de term collectie gebruikt en in dit plan
zal voor de continuïteit ook die term gebruikt worden. Bij het Meertens Instituut lopen zodoende
de termen documentatie, collectie en onderzoeksdata door elkaar heen en zijn zij uitwisselbaar.
Dat documentatie een collectie en ook onderzoeksdata is (en andersom) is bijvoorbeeld zichtbaar
bij de vragenlijsten. Die bestaan uit meer dan 220.000 papieren vragenlijsten, ingevuld ter
documentatie van bijvoorbeeld van volkskundige gebruiken, die voor het grootste gedeelte
gescand zijn. Er zijn ook gedeelten ingevuld in databases. Delen zijn ook weer online beschikbaar
en hergebruikt bij recent onderzoek. Het collectieoverzicht staat op de website van het Meertens
Instituut: www.meertens.knaw.nl. De collecties vallen uiteen in drie groepen:
A. Digitale collecties
Door het Meertens Instituut worden sinds lange tijd onderzoeksdata in digitale vorm verzameld en
beschikbaar gesteld voor zowel onderzoeksdoeleinden als voor het algemeen publiek. Het eerste
overzicht van de digitale data uit 1997.13 De audiocollecties vormen een aparte groep daarbinnen
en worden hier bij punt b. beschreven. De digitale collecties bestaan uit gedigitaliseerde collecties
zoals de vragenlijsten (meer dan 350.000 scans) en de transcripties behorende bij de collectie
‘Vrij Gesproken Dialecten’ (meer dan 13.000 scans). Daarnaast zijn er ook digital-born gegevens
zoals databases.
14

Het Meertens Instituut streeft ernaar deze collecties voor zover mogelijk FAIR toegankelijk te maken.
Een deel van de digitale collecties is dan ook toegankelijk via de publieke databases op de Meertens
Instituut website, zoals de Databank Beschermheiligen.14 Aan een aantal van de databanken wordt
doorlopend gewerkt, zoals aan de ‘Nederlandse Liederenbank’, de ‘Nederlandse Volksverhalenbank’
en ‘Namen en Naamkunde in Nederland en elders’ (NNN).15 De databanken zijn uniek en kennen
hun eigen voorgeschiedenis, die in de documentatie en het onderzoek van het Meertens Instituut is
verankerd. NNN komt bijvoorbeeld voort uit de afdeling Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis en
bestaat uit de literatuurreferenties vanaf 1989, binnen dat vakgebied (22.000 entries). De online versie
is sinds 2000 voor het publiek beschikbaar. Tevens worden in toenemende mate data en metadata
beschikbaar gesteld via onderzoeksinfrastructuren als de European Research Infrastructure for
Language Resources and Technology (CLARIN).16
B. Audio collecties
Binnen de collecties nemen de audiocollecties een bijzondere plaats in vanwege de uniciteit, de aard,
de omvang, de dragers en de digitaliseringsexpertise die bij de collecties horen. De audiocollecties
omvatten in totaal meer dan 6000 uur (54 deelcollecties) en bestaan voor een groot deel uit opnamen
die gemaakt zijn bij veldwerk op het gebied van taal (dialecten) en etnologie. De kwaliteit van de
collecties zijn in de laatste collectie-evaluatie beoordeeld als ‘unique’ en daar werd aan toegevoegd:
‘They provide the research community dealing with language and Dutch popular culture with an
indispensable and invaluable source’. De audiocollectie ligt vast op diverse dragers, waaronder
wasrollen, tapes en cd’s en is in zijn geheel gedigitaliseerd (7 TB aan data) volgens de richtlijnen van
de Library of Congress. De gedigitaliseerde bestanden zijn voor de onderzoekers van het Meertens
Instituut toegankelijk via webservers van het HuC. Net als bij de digitale collecties genoemd bij a.
streeft het Meertens Instituut ernaar deze collecties voor zover mogelijk FAIR toegankelijk te maken.
Dat laatste is inmiddels gerealiseerd voor een aantal collecties van unieke dialectopnamen. In totaal
is meer dan 1000 uur, met bijbehorend documentatiemateriaal, beschikbaar via de Nederlandse
Dialectenbank en via CLARIN.17
C. Papieren collecties
Momenteel bezit het instituut meer dan 550 papieren collecties. Omvangrijke en belangrijke
collecties zijn o.a. de vragenlijsten van de afdelingen dialectologie, volkskunde en naamkunde, de
collectie Brieven aan de Toekomst, de collectie bedevaarten en processies, archieven en collecties
op het gebied van het Nederlandse (kinder)lied en verhalen. Deze collecties zijn deels gedigitaliseerd.
De fysieke collecties zijn ondergebracht in de depots van het IISG.
12. Evaluation of IISG, NIOD, Meertens Institute and KITLV. Amsterdam. December 2011 (https://www.knaw.nl/shared/
resources/instituten/bestanden/evaluation-iish-niod-meertens-kitlv_web.pdf).
13. Meertens Instituut (1997). Gouden eieren, notitie gebruikersgroepen en dienstverlening en inventarisatie gegevensbestanden P.J.
Meertens – Instituut.
14. http://www.meertens.knaw.nl/beschermheiligen.
15. http://www.liederenbank.nl, http://www.verhalenbank.nl, https://www.meertens.knaw.nl/nnn.
16. https://www.clarin.eu.
17. Zie http://www.meertens.knaw.nl/ndb.
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Hoofdstuk 3: Collectievorming
3.1 Collectievorming en het onderzoeksprogramma
Collectievorming is het beleidsmatig verwerven van collecties en data die passen binnen de
doelstellingen van de organisatie. Zoals in Hoofstuk 2 al is beschreven houdt het Meertens
Instituut zich al sinds de vroege jaren ’30 bezig met collectioneren. In eerste instantie als
zelfstandig collectionerend instituut. Sinds 2013 volgt het collectioneren het onderzoek. In het
onderzoeksprogramma van het Meertens Instituut voor de periode 2018 – 2023 staat dat het
onderzoek voor het succes steunt op de collecties en dat de collecties onlosmakelijk verbonden zijn
aan het instituut.18 Over de invulling van de collectievorming staat in het programma: Collecties
worden in de regel samengebracht vanwege een onderzoeksvraag, en vormen daarom doorgaans
een thematisch coherent geheel. (…) Sommige collecties zijn niet ontstaan door onderzoek op
het instituut maar zijn aangeleverd door andere partijen. Dergelijke collecties zijn in het instituut
opgenomen vanwege de aansluiting van de collectie bij de onderzoeksmissie van het instituut.
Het instituut blijft ook in de komende jaren openstaan voor dergelijke collecties’.19
Hieronder wordt beschreven hoe die acquisitie verloopt en onder welke omstandigheden sprake
kan zijn van de-acquisitie, dat wil zeggen het afstoten van (delen van) collecties. Cruciaal bij
collectievorming is de kennis (provenance) over de collecties. Dat komt immers bij het gebruik
terug en zonder goede beschrijving is de data voor wetenschappelijk onderzoek niet goed
bruikbaar. In hoofdstuk 5, waarin het gaat over kennisborging, komt dit onderwerp opnieuw
aan de orde.
3.2 Acquisitie
De afdeling Collecties acquireert, indien gewenst, onderzoeksdata van medewerkers en eveneens
indien gewenst, data van projecten waar het Meertens Instituut bij betrokken is (RDM). Tevens
verwerft de afdeling, indien passend bij het onderzoek of de onderzoeksmissie, nieuwe collecties
en data van buiten het instituut. De collecties die van buiten het Meertens Instituut worden
geacquireerd, kunnen worden geschonken of onder licentie in beheer worden genomen. Zowel
de licentie- als de schenkingsovereenkomst zijn in 2019 conform de AVG opnieuw opgesteld.
De licentie- en schenkingsovereenkomst zijn als bijlage 1 en 2 toegevoegd aan dit collectieplan.
Voor de verwerving van collecties en data wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde
acquisitiematrix, waarmee aan de hand van een aantal wegingsfactoren een weloverwogen
beslissing kan worden genomen over aankoop of opname van een collectie. De opzet van de
acquisitiematrix is dezelfde als de matrix die het IISG hanteert, aangepast aan de onderzoeksthema’s van het Meertens Instituut zoals die zijn vastgelegd in het onderzoeksprogramma
2018-2023. Zwaarwegend is de uniciteit van het materiaal. Met zoveel geesteswetenschappelijke
collecties in de directe nabijheid kunnen we selectief zijn in de collectievorming en in voorkomende
gevallen doorverwijzen naar collega-instellingen (o.a. instituten van de KNAW, UvA, VU, Atria,
en het Stadsarchief). De acquisitiematrix is als bijlage 3 opgenomen in dit collectieplan.
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3.3 De-acquisitie
Het Meertens Instituut hanteert als uitgangspunt voor het collectiebeleid dat bestaande collecties
en datasets die niet langer relevant zijn voor het onderzoek en/of de onderzoeksmissie kunnen
worden afgestoten. Voorwaarde daarbij is dat een andere organisatie bereid is en in staat moet
zijn om de collectie goed te beheren, te onderhouden en blijvend vrij toegankelijk beschikbaar te
stellen aan de onderzoeksgemeenschap. Zo is de collectie Volkstelling 1947 in 2017 overgedragen
aan het Centraal Bureau voor de Genealogie, omdat het naamkundig onderzoek op het instituut
in 2008 is afgestoten en de naamkundige documentatie daarmee zijn relevantie voor het instituut
grotendeels heeft verloren.
3.4. Beschikbare middelen
De collecties worden in principe om niet verkregen. Daarnaast verschuift de acquisitie van
collecties, zoals te verwachten is, steeds meer van analoog materiaal naar digitaal materiaal.
Belangrijke collectieonderdelen die in de periode 2015 – 2019 zijn verworven zijn o.a. de audiocollectie het radioprogramma ‘Efkies moôi anzitte’ (meer dan 100 uur) en het digitale
condoleanceregister van de vermiste broertjes Ruben en Julian.
Het Meertens Instituut digitaliseert zelf -na het afronden van het digitaliseren van de audiocollectie
in 2018- alleen nog op zeer beperkte schaal. Er geen vaste personele inzet en geen vast budget voor
het digitaliseren van de collecties beschikbaar. Kleine hoeveelheden scanbaar materiaal kunnen
met behulp van medewerkers, studentassistenten en vrijwilligers in huis worden gedigitaliseerd.
Ook het invoeren van databases gebeurt op die manier, al dan niet in onderzoeksprojecten.
Als het om grote hoeveelheden gaat, wordt de digitalisering uitbesteed.

18. Meertens Instituut (2018). Nederland in de wereld, Taal en cultuur in het dagelijks leven in Nederland.
Onderzoeksprogramma Meertens Instituut 2018 – 2023, blz 2.
19. Meertens Instituut (2018). Nederland in de wereld, Taal en cultuur in het dagelijks leven in Nederland.
Onderzoeksprogramma Meertens Instituut 2018 – 2023, blz 26.

17

Hoofdstuk 4: De curatie van de collecties
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de fasen van de data life cycle: ‘process’, ‘preserving’ en
‘giving access’ worden ingevuld voor de komende periode. Met andere woorden: hoe de curatie van
de collecties vorm wordt gegeven. Het gaat hierbij dan om de beschrijving van de processen zoals
die nu verlopen en de aanzet om de uitdagingen zoals die in de inleiding zijn beschreven het hoofd
te kunnen bieden.
4.1 Het verwerken van de collecties (process)
Het is voor het gebruik van de collecties onontbeerlijk dat deze zijn voorzien van de juiste en
voldoende metadata. Het gaat dan om informatie zoals gegevens over de auteur, de spreker en
de informant, het onderwerp van gesprek bij audio-opnamen en de gebruikte persoonsgegevens.
Deze metadata maken het mogelijk om in grote hoeveelheden data gericht te zoeken naar
informatie. Zonder deze ‘provenance’ informatie kan een onderzoeker de gegevens niet vinden
en ook geen juiste bronvermelding toevoegen. Het is belangrijk deze informatie op zo’n manier
toe te voegen dat ze machinaal doorzoekbaar is. Standaardisatie van metadata is nodig om te
bewerkstelligen dat een onderzoeker met behulp van de metadata in verschillende relevante
corpora kan zoeken.
A. Het verwerken van de metadata
Het Meertens Instituut verwerkt de metadata van alle collecties op collectieniveau in één systeem.
De metadata bestaat uit een organisch gegroeide set in combinatie met Dublin Core. De informatie
wordt gezien als drager onafhankelijk: d.w.z. of de drager digitaal, van papier of zelfs van bakeliet
of glas, maakt bij de verwerking op collectieniveau niet uit. Deze metadata staat in een FileMaker
database genaamd ‘collectieoverzicht’. Daarnaast bezit de digitale collectie CMDI (Component
Metadata Infrastructure) metadata op collectieniveau.
Daaraan moet worden toegevoegd dat individuele collecties, zoals bijvoorbeeld de scan van de
vragenlijsten, ook weer een eigen, andere database kunnen bezitten om op een dieper niveau die
collectie te ontsluiten. Ook hebben alle door het Meertens Instituut gedigitaliseerde audiocollecties
(dat zijn er 54) een eigen specifieke FileMaker waarin op record niveau de audio-opnames zijn
beschreven. Afhankelijk van de doelstelling van het onderzoeksproject waarbinnen ze verzameld
zijn, of die van de verzamelende instantie, kunnen de beschrijvingen globaal of juist zeer
gedetailleerd zijn. Het collectieoverzicht staat (net als de FileMakers van de audiocollecties) op
servers van Vancis. De dienstverlening van Vancis loopt via de KNAW en DI.20 Het collectieoverzicht
is 20 jaar geleden geïntroduceerd. Het is een stabiele en redelijk gebruiksvriendelijke database
die aan het einde van de levencyclus als collectiemanagementsysteem is. Bij professioneel
beheer hoort immers een professioneel beheerssysteem; Filemaker dient daarom vervangen te
worden. Ook bij het Huygens ING is er behoefte aan een collectiemanagementsysteem of een
digitale catalogus waar de bronnen in beschreven worden.21 In het werkplan komt het vervangen
van de Filemaker aan de orde, waarbij samen met het Huygens ING opgetrokken zal worden.
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B. Het verwerken van de data van de digitale collecties
Bij binnenkomst van digitale collecties wordt, naast het opslaan van de metadata, gekeken of de
dataformats overeen komen met de lijst met preferred formats (zie: http://www.meertens.knaw.
nl/cms/images/stories/data/PreferredFormatsMI.pdf). De data worden in principe in deze preferred
formats opgenomen. Bij converteren naar een preferred format kan ook het originele format
worden opgenomen. En als er afwijkende formaten zijn die niet kunnen worden omgezet zullen de
data in het originele format worden opgeslagen. De data worden opgeslagen op bovengenoemde
servers van Vancis.
C. Het verwerken van de objecten van de analoge collecties
Alle analoge collecties worden geordend, geïnventariseerd, en vervolgens beschreven en
opgenomen in de archievenbestanden. De FileMaker database (en daarna de opvolger) wordt,
zoals al is gesteld, gebruikt voor zowel analoge als digitale collecties. De Bibliotheek van het
HuC zorgt voor de verwerking van nieuwe papieren collecties en papieren onderzoeksgegevens.
De instroom van papiercollecties en papieren onderzoeksgegevens is de afgelopen tien jaar
gedaald tot gemiddeld drie collecties per jaar en de verwachting is dat deze nog verder zal dalen.
4.2. Het preserveren van de collecties (preserving)
1. Digitale collecties
Zoals in de vorige paragraaf al is genoemd staan de digitale collecties, incl. alle audio collecties,
op servers van het eerder genoemde Vancis.22 Hierbij moet aangegeven worden dat van de
databanken van het Meertens Instituut niet alle onderliggende data zijn opgenomen en beschreven
zijn in het collectieoverzicht.23 In sommige gevallen zijn die databanken nog in bewerking. Van
de databanken kan gesteld worden dat de onderliggende data wordt overgedragen door de
stakeholders (de productowner en de inhoudelijk verantwoordelijke) aan de afdeling collecties
bij het afsluiten van een databank. Voor de periode 2020 – 2023 staat op de agenda om van alle
databanken met de stakeholders te bepalen wanneer de data eventueel opgenomen zal worden
in de collecties. Dit sluit aan bij het beleid van het Huygens Instituut zoals dat verwoord is in het
Strategisch Plan.
Om de voldoen aan de FAIR data principes van de KNAW, aan de Core Trust Seal en aan de status
van het Meertens Instituut als CLARIN B-centre zou er in de afgelopen periode een e-depot worden
opgeleverd (genaamd FLAT).24 Dat depot zou voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Tot op
heden is dat niet gebeurd. Ook bij het Huygens ING is er behoefte aan het duurzaam opslaan van
de data. In de komende periode zal een besluit worden genomen met welk systeem en op welke
manier het Meertens Instituut en het Huygens ING verder zal gaan en zal een implementatieplan
worden opgesteld.
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2. Fysieke collecties
Onder fysieke collecties valt het niet-digitale deel van:
1) de fysieke collecties en archieven (verslagen, inventarisaties, egodocumenten e.d.);
2) de analoge audiocollecties (tapes, grammofoonplaten e.d. en de opname- en
afspeelapparatuur).
De fysieke collecties zijn ondergebracht in de depots van het IISG. Er is een overeenkomst van
inbewaargeving opgesteld tussen het Meertens Instituut en het IISG, waarin afspraken zijn
vastgelegd over beheer, beschikbaarstelling en tarifering. Deze overeenkomst is als bijlage 4
bij dit collectieplan gevoegd.
4.3 De toegang tot de collecties (giving access)
De paragraaf gaat over alle activiteiten en faciliteiten om een collectie en de daarin vervatte
informatie toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen. De collectie-onderdelen van het
Meertens Instituut zijn met diverse systemen en op verschillende niveaus toegankelijk gemaakt.
Een nadere toelichting volgt hieronder per collectie-onderdeel.
4.3.1. Collecties
Alle verworven en beheerde collecties (digitaal en niet-digitaal) worden drageronafhankelijk
beschreven en opgenomen in het al eerder genoemde collectieoverzicht. Een selectie van de data
uit deze FileMaker wordt geëxporteerd naar de website van het Meertens Instituut. Op deze manier
zijn de collecties doorzoekbaar voor onderzoekers en bezoekers van buiten het instituut.25 Er zijn
drie categorieën die elk weer op diepere niveaus zijn ontsloten:
(1)
De digitale collecties.
(2)
De audio collecties.
(3)
Papieren collecties.
Hieronder zijn deze groepen verder uitgewerkt.
1. Digitale collecties
De metadata wordt, zoals hierboven al staat, gepubliceerd via de website van het Meertens
Instituut, samen met de niet -digitale collecties. Die metadata wordt eveneens voor een deel
gepubliceerd via de CLARIN VLO.26
Zoals al beschreven is een gedeelte van de digitale data die het Meertens Instituut bezit
beschikbaar via de website als databanken.27 En voorbeeld daarvan is de Nederlandse Dialectenbank. Daarin zijn audio-opnames, scans van transcripties en vragenlijsten en een trefwoordendatabase in één digitale omgeving opgenomen. Tevens zijn deze datasets beschikbaar via CLARIN.
De digitale collecties en objecten die niet online beschikbaar zijn kunnen opgevraagd en offline
ingezien worden.
2. Audiocollecties
De audiocollecties worden hier als aparte groep besproken. Het is immers niet alleen de
omvangrijkste collectie die op een eenvormige manier is gedigitaliseerd (volgens de standaarden
van de Library of Congress), de collectie is ook op een diepere manier ontsloten. Elke audiocollectie
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heeft een eigen FileMaker database. Daarnaast zijn deelcollecties, zoals al genoemd, (in totaal
1000 uur) via speciale web interfaces beschikbaar, zoals via de Nederlandse Dialectenbank of
via CLARIN. De overige collecties (de FileMaker databases en de bijbehorende gedigitaliseerde
audio-opnames) zijn vooralsnog alleen intern raadpleegbaar (op de audioserver). De fysieke
dragers staan in het depot van het IISG en zijn desgewenst ook op te vragen. Voor het beter
beschikbaar stellen van de interne audiocollecties is in 2019 een project opgesteld (Curatie van
de Audiocollectie van het Meertens Instituut). In het volgende hoofdstuk zal daar dieper op
worden ingegaan.
3. Papieren collecties
Voor onderzoekers binnen het instituut is de metadata beschikbaar via het collectieoverzicht.
Voor bezoekers van buiten het instituut is, zoals hierboven al staat, via de website een selectie
van de metadata beschikbaar. Papieren collecties kunnen via de Bibliotheek van het HuC worden
opgevraagd en worden ingezien. Van de papieren collecties wisselt de mate van gedetailleerdheid
van de beschrijvingen. Collecties die lang geleden zijn ingewerkt, zijn in vrijwel alle gevallen niet
voorzien van recente informatie over licenties, toegangsrechten en eventuele AVG indicaties.
Dat bemoeilijkt het (her)gebruik. De komende jaren zal daarom gewerkt moeten worden aan de
beschrijvingen van de analoge collecties, zodat deze alle voorzien worden van de juiste licenties,
de juiste wettelijke bepalingen en Dublin Core metadata. Dat is noodzakelijk om de data beter
(machinaal) doorzoekbaar te maken, en om de kennis over de collecties beter vast te leggen en
te borgen.
4.4  Procedures en certificering
Zoals is genoemd stelt ook de wettelijke regelgeving in de vorm van de AVG hogere eisen aan
de data dan voorheen. In dit kader is er een HuC Werkgroep AVG en Collecties ingesteld. Daarbij
gaat het o.a. om het verankeren van procedures die veelal continue aandacht nog hebben
vanwege nieuwe wet- en regelgeving. Daar volgen concrete resultaten uit zoals bijvoorbeeld de
schenkingsovereenkomst (herzien in 2019), de licentieovereenkomst (ook herzien in 2019) en
de gebruiksovereenkomst (wordt nu opgesteld in de werkgroep). Ook is er in de werkgroep een
disclaimer opgesteld en is een klachtenprocedure in het leven geroepen.29 Door de snelle en
veranderingen in de richtlijnen en regelgeving kennen de documenten een korte levenscyclus.
Zij moeten dus regelmatig worden herzien. Ook voor het HI geldt dit. Er zal verder op dit gebied
waar mogelijk aansluiting gezocht worden binnen het HuC en de KNAW met andere geesteswetenschappelijke, collectionerende instellingen.
Daarnaast is, zoals hierboven al is genoemd, het Meertens Instituut gecertificeerd met de Core
Trust Seal. De Core Trust Seal is een kwaliteitskeurmerk voor duurzame en betrouwbare datainfrastructuren. De certificering is in 2018 door DI uitgevoerd. Met de genoemde invoering van een
nieuw collectiebeheerssyteem en e-depot zal certificering opnieuw moeten worden uitgevoerd.
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20. Vancis is een bedrijf dat gespecialiseerd is op onderwijs, zorg en onderzoek. Vancis was eerst als onderdeel van SURFsara, het
IT-samenwerkingsverband van instellingen in het hoger onderwijs. En vanaf 2008 werkt het als onafhankelijke spin-off. De data
staan op servers in Nederland. Een kopie staat eveneens op servers van Vancis, op een andere locatie in Nederland.
21. Zie: Strategisch Plan Digitale Resources Huygens ING, 17 januari 2020, concept – versie 2.
22. Op dit moment staan nog datasets bij DI op de servers die moeten opgenomen worden in de collecties. Van de volgende
archiefnummers zal de data worden overgedragen: 1093, 1095, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108. Daarnaast staan de
digitale vragenlijsten en de bijbehorende metadata nu alleen nog bij DI op de servers en die moeten ook worden overgedragen.
Ten slotte staan er ook nog meer dan 20 digitale collecties in de map pre-digitale onderzoekscollecties om omgezet te worden
naar de map digitale collecties. De werkzaamheden waren voor 2019 ingepland, maar wegens omstandigheden bij DI,
verschoven. Samen met de productowner zalvoor 2020 het omzetten van de data worden ingepland.
23. http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/collecties/databanken.
24. In het kader van FLAT en CLARIN zijn ook beperkt Persistent Identifiers toegekend.
25. http://www.meertens.knaw.nl/archieven.
26. http://www.meertens.knaw.nl/archieven en https://vlo.clarin.eu.
27. http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/collecties/databanken.
28. De Manager Collecties is voorzitter van deze werkgroep.
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Hoofdstuk 5: (Her)gebruik
Binnen de huidige missie worden bij het Meertens Instituut collecties en data verzameld om
drie hoofdredenen: ten eerste ter verificatie van het onderzoek, ten tweede om het onderzoek
te kunnen herhalen en ten derde voor (her) gebruik. In de life cycle gaat het dan om de fase van
‘re-using data’. Er zou gezegd kunnen worden dat de inspanningen in de andere fasen van de life
cycle in dienst staan van deze fase.
5.1 FAIR data
In het eerste hoofdstuk staat al beschreven dat de collecties en de data conform het beleid van
de KNAW FAIR beschikbaar moeten worden gesteld. Daardoor zijn er hogere eisen ten opzichte
van de kwaliteit van met name de metadata. Ook de wettelijke eisen in de vorm van de AVG stellen
hogere eisen aan de data dan voorheen. Historisch gezien hebben de collecties van het Meertens
Instituut beperkte metadata, want er werd bij gebruik gerekend op de kennis van de medewerkers
en onderzoekers van het instituut. En tot het verschijnen van het eerste collectieplan in 2013
ontbrak een lange termijn visie op collectiemanagement. Daarnaast zit in de collecties ook veel
verschil in de beschrijvingen. Zo zijn bijvoorbeeld de digitale collecties voorzien van licenties,
AVG beperkingen en Dublin Core, maar de papieren collecties slechts in zeer beperkte mate.
Binnen het toenemende digitale gebruik en dus gebruik dat losser van het Meertens Instituut komt
te staan, kan het gebrek aan contextinformatie ertoe leiden dat collecties niet, of niet optimaal,
kunnen worden ingezet. Daarnaast veranderen de gebruikers. Binnen het Meertens Instituut en
het HuC wordt bijvoorbeeld steeds vaker voor tijdelijke medewerkers en projectmatige consortia
gekozen (zoals het NL-lab) waarvan het onderzoek niet de langetermijnhorizon heeft die het
had bij de eerdere generatie medewerkers. Daardoor kunnen de huidige onderzoekers in steeds
mindere mate zelfstandig de kennis rond de collecties opbouwen. Het belang van goede metadata
en contextinformatie wordt door deze ontwikkeling alleen maar groter.
5.2 Kennisborging
5.2.1 Doel
Het doel van kennisborging bij de collecties van het Meertens Instituut is om de kennis over
de collecties van het Meertens Instituut zoveel mogelijk onafhankelijk van medewerkers en
onderzoekers beschikbaar te stellen. Dat kan door informatie vast te leggen in de metadata, in
overzichtswerken, kennisgidsen, gebruikerskaarten of andere, bijvoorbeeld visuele, middelen.
De hierboven geschetste problematiek van het ontbreken van contextinformatie vraagt om een
pragmatische aanpak. Het toevoegen van de verplichte metadata en de gewenste kennis kan op
twee momenten: ten eerste direct bij het produceren (het opnemen) van de (meta)data. Bij het
ingaan van dit plan zal bij de acquisitie de Dublin Core, de AVG en de licentie van alle collecties
die nieuw binnenkomen (incl. de papieren collecties) worden opgenomen. Ten tweede moet ook
achteraf de informatie over de provenance toegevoegd worden, door het borgen van de kennis
die (nu nog) aanwezig is. Hieronder zal daar dieper op worden ingegaan.
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Bij het borgen van de kennis staat het Meertens Instituut binnen het HuC en de KNAW niet alleen.
Het NIOD en het IISG werken eveneens aan een dergelijke inhaalslag. Het idee is dat het Meertens
Instituut hierbij aanhaakt en op dit gebied harmoniseert met de andere HuC instellingen. Het
borgen van de kennis gebeurt bij de zusterinstituten op verschillende niveaus. Bij het opstellen van
een projectplan om de collecties FAIR beschikbaar te kunnen stellen en de kennis te kunnen borgen
zal die werkwijze model staan. Hieronder volgt daarvoor een eerste opzet, waarna een projectplan
kan worden opgesteld.
5.2.1 Het hoogste niveau: het Meertens Instituut als collectionerende instelling
Er is veel geschreven over het Meertens Instituut. Ook is over de vorming van sommige delen van
de collecties gepubliceerd. Zo is onder redactie van Nicoline van der Sijs in 2011 een monografie
verschenen waarin een deel van de collectie van het Meertens Instituut (de taalkaarten) een rol
speelt en heeft Theo Meder heeft een artikel geschreven over Dam Jaarsma en het verzamelen
van volksverhalen.30 De aanwezige informatie over de collectievorming is echter beperkt en
gefragmenteerd. Er is geen samenhangend overzichtswerk over de ontstaansgeschiedenis en de
achtergrond van de gehele collectie. Deze context informatie is cruciaal bij het gebruiken van de
collecties. Bij het IISG is hier in 2019 in voorzien middels het proefschrift van Huub Sanders: Het
virus der betrokkenheid. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1989. En bij
het NIOD middels het in 2014 verschenen proefschrift van Annemieke van Bockxmeer: De oorlog
verzameld. Het ontstaan van de collectie van het NIOD. Bij het opstellen van het projectplan
voor de kennisborging zal dit aspect worden meegenomen.
5.2.2. Collectieniveau: tussen bruikbaar minimum en wettelijke verplichting
Hierboven is al vermeld dat in het kader van de FAIR databeleid metadata moet worden
toegevoegd. Op dit moment hanteert het Meertens Instituut een organisch gegroeide metadataset in combinatie met Dublin Core. Daarnaast bezit de collectie CMDI (Component Metadata
Infrastructure) metadata op collectieniveau. En binnen het HuC hanteert het IISG Encoded
Archival Description (EAD) metadata. In het projectplan moet een keuze worden gemaakt voor
de standaarden die het Meertens Instituut gaat volgen. Ook moet het projectplan voorstellen
bevatten om de kennis die nu (nog) bij de medewerkers aanwezig is kan worden vastgelegd en
beschikbaar worden gesteld. Voor de audiocollectie is inmiddels een projectplan opgesteld om
een eerste stap te zetten in het FAIR beschikbaar stellen van die collecties. Dat project zal in 2020
worden uitgevoerd en kan dienen als een testcase voor het schrijven van een projectplan voor de
kennisborging van alle collecties.
5.3 Kennisontwikkeling
Het collectiemanagement dient het onderzoek te ondersteunen. De KNAW stelt dat ‘(…) onderzoek
en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam
genieten.’31 Om tot die voorhoede te (blijven) behoren is permanente kennisontwikkeling op het
vakgebied van collectioneren noodzakelijk; zonder kennis van nieuwe technieken en processen
komt innovatie immers niet tot stand. Buiten het volgen van de ontwikkelingen in het vakgebied
van collectie- en bibliotheekontwikkeling is in de afgelopen twee jaar bij het Meertens Instituut
kennis op gebouw over de AVG en projectmanagement (LEAN). Voor de komende periode zal de
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AVG, gezien de grote hoeveelheid persoonsgegevens in de collecties van het Meertens Instituut,
een van de speerpunten blijven bij de kennisontwikkeling. Daarnaast zal, gezien de aanstaande
projecten op o.a. het gebied van het collectiemanagementsysteem en het e-depot, waar nodig
kennis op het gebied van projectmanagement verder worden ontwikkeld. Ook bij DDB HI staat
LEAN op de agenda.
5.4 Disseminatie
Zoals al in hoofdstuk 1 staat is het, in het kader van de valorisatie, nadrukkelijk de bedoeling
dat verschillende groepen in de samenleving gebruik kunnen maken van de documentatieve en
wetenschappelijke resultaten van het Meertens Instituut. Op dit moment bereikt het Meertens
Instituut via zijn collectiemanagement-taak de doelgroepen op verschillende manieren. De meeste
bezoekers komen via de databanken zoals de Nederlandse Dialectenbank en het collectieoverzicht.
Tevens bereikt de afdeling ook de doelgroepen via berichten in de Nieuwsbrief van het Meertens
Instituut, publicaties en presentaties of conferenties. Zo is bijvoorbeeld een stuk in de Nieuwsbrief
verschenen over de audio-collectie behorende bij de Reeks Nederlandse Dialectatlassen en is er
een presentatie gegeven over de collecties bij een conferentie van de Stichting Academisch
Erfgoed.32 Deze activiteiten zijn noodzakelijk voor een goed collectiemanagement (zonder
zichtbaarheid heeft verzamelen immers geen zin) en voor de komende periode zal met de
afdeling Communicatie van het HuC een beknopt disseminatieplan worden opgesteld om
optimaal gebruik te maken van de beperkte middelen.

30. Theo Meder (2014). “Dam Jaarsma, verzamelaar van Friese volksverhalen”. De Boekenwereld: tijdschrift voor boek en prent.
2014, 30(2). 18-23. Nicoline van der Sijs (2011). Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam, Prometheus.
31. https://www.knaw.nl/nl/de-knaw/overzicht.
32. Douwe Zeldenrust (2018). Drinken in dialect: opnames van de zinnen van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen. Nieuwsbrief
van het Meertens Instituut, jrg. 9, January 2018 en Douwe Zeldenrust (2019). A life history of a collection, network analysis and
the collections of the Meertens Instituut. Paper presented at the Conference Researcher meets Curator of the Dutch Foundation
for Academic Heritage (SAE). Maastricht, The Netherlands.
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Werkplan 2020
In Hoofdstuk 1 staan de vier speerpunten voor de periode 2020-2023 genoemd. Hieronder volgt
een eerste uitwerking van die speerpunten in concrete resultaten en doelen voor 2020. In het 2020
Annual Collection and Data Management Meertens Instituut is dit verder uitgewerkt.33
1. Het vervangen van het collectiebeheerssyteem. In 2020 is een keuze gemaakt voor een
collectiebeheersysteem waarin de collecties van het Meertens Instituut, en indien relevant die
van collega-instituten, via één ingang doorzoekbaar zijn.
2. Het inrichten van een e-depot. In 2020 wordt een keuze gemaakt voor een e-depot, waarbij
ook de Core Trust Seal certificering is meegenomen, om de digitale collecties (de data) duurzaam
op te slaan en te beheersen. Vooruitlopend op de inrichting van de e-depot zijn de achterstanden
genoemd in paragraaf 4.4. voetnoot 20 weggewerkt.
3. Het opwerken van de metadata van de collecties conform de wettelijke eisen (zoals de AVG) en
standaarden (zoals de Dublin Core). In 2020 is gestart met het beter beschrijven en ordenen van
een van de grootste kerncollectie, de audiocollectie (het CAMI-project).
4. Het borgen van de kennis over de collecties zodat die informatie FAIR is. Tevens is in dit kader,
voor het optimaal benaderen van de doelgroepen, samen met de afdeling Communicatie van het
HuC, een beknopt disseminatieplan opgesteld. Venwege de complexiteit en de afhankelijkheden
van andere instituten als het IISG en het NIOD zal voor dit project 2020 benut worden voor een
verkenning. Het is de verwachting dat in Q2 2021 een plan opgeleverd kan worden.
Voor 2021 staan in ieder geval de volgende punten op de agenda:
1. Er is een procedure opgesteld om de onderliggende documenten die de afdeling collecties heeft
opgesteld en waar de afdeling gebruik van maakt, zoals de lijst van preferred formats, up-to-date
te houden (zie paragraaf 4.4, punt 6).
2. Voor de databanken is, samen met de stakeholders (zoals de productowner), vastgesteld wie
de inhoudelijk verantwoordelijke is en wanneer de data eventueel opgenomen zal worden in de
collecties.

33. Zoals in H1 ook staat genoemd is RDM beleidsmatig verankerd in het 2020 Annual Plan van het DDB HI en het 2020 Annual
Plan Collection and Data Management MI. Daarbij hoort het ondersteunen van lopende onderzoeken en projecten op het gebied
van Research Data Management o.a. bij het opstellen van Data Management Plan (DMP) en het geven van advies over de AVG
regels, tussentijdse dataopslag en lange termijn archivering. In 2020 gaat het in eerste instantie om RDM ondersteuning van het
Meertens Panel project.
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Bijlage 1 Licentie-overeenkomst

Licentie-overeenkomst
Deponeringsdatum:

Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken:
1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s)
over te dragen en in beheer te geven, hierna te noemen: de depotgever
2. de organisatie die gerechtigd is de digitale dataset(s) te archiveren en te
beheren, hierna te noemen: de depotnemer

De depotgever is:
De (rechts)persoon die als zodanig geregistreerd is bij de depotnemer
De depotnemer is:
Organisatie:			
Meertens Instituut, namens de KNAW (Koninklijke
				Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
Vertegenwoordigd door:

Antal van den Bosch , Directeur Meertens Instituut

Postadres:			Postbus 10855
Postcode:			
1001 EW 		
Plaats:				Amsterdam
Land: 				Nederland
Telefoon: 			
020 462 85 00
E-mail:				info@meertens.knaw.nl

Het Meertens Instituut is een instituut van KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen) en is gevestigd te Amsterdam.
De volgende bepalingen zijn op deze licentie-overeenkomst van toepassing:
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1. De licentie
a. De depotgever verleent de depotnemer een niet-exclusieve licentie op de volgende digitale
data: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(beknopte omschrijving bestanden), hierna te noemen ‘dataset’.
a. De depotnemer krijgt het recht de dataset op te nemen in zijn data- archief. De depotnemer
brengt de inhoud van de dataset over op een daarvoor beschikbare drager, ongeacht op
welke wijze en in welke vorm.
b. De depotnemer krijgt het recht (substantiële delen van) de dataset aan derden ter
beschikking te stellen, door elektronische verspreiding. De depotnemer krijgt daarbij
het recht om, al dan niet in opdracht van derden, een kopie van de dataset te maken, dan
wel derden toestemming te verlenen een kopie te downloaden.
2. De depotgever
a. De depotgever verklaart (enige) rechthebbende te zijn tot de dataset uit hoofde van de 		
Databankenwet en (eventueel) de Auteurswet of anderszins en/of in dezen te handelen met
de toestemming van de (mede) rechthebbende(n).
b. Indien de door depotgever ter beschikking gestelde dataset(s) persoonsgegevens van derden
bevat(ten) verklaart depotgever de hierop van toepassing zijnde regels inzake doorgifte
van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(Verordening (EU) 2017/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, hierna:
AVG), in acht te hebben genomen.
c. De depotgever vrijwaart de depotnemer van alle aanspraken die anderen jegens depotnemer
zouden kunnen doen gelden ter zake van (de overdracht van) de dataset, de vorm en/of de
inhoud ervan.
3. De depotnemer
a. De depotnemer zal, naar beste vermogen en middelen, de gedeponeerde dataset
duurzaam archiveren, leesbaar en toegankelijk houden.
b. De depotnemer zal de dataset ongewijzigd en in het oorspronkelijke software formaat
houden voor zover dat mogelijk is, rekening houdend met de stand van de techniek en
de kosten voor tenuitvoerlegging. De depotnemer heeft het recht om de vormgeving
en/of functionaliteit van de dataset te wijzigen als dit noodzakelijk mocht zijn met het oog
op de digitale duurzaamheid, verspreiding of hergebruik van de dataset.
c. Indien voor één van de hierna gespecificeerde toegangscategorieën “Restricted Access”
     of “Other Access” is gekozen, zal de depotnemer, naar beste vermogen en middelen,
     zorg dragen voor doeltreffende (technische) voorzieningen teneinde te voorkomen dat
     onbevoegde derden substantiële delen van de dataset zouden kunnen opvragen en/of
raadplegen.
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4. De dataset
a. De dataset waarop de licentie betrekking heeft bestaat uit alle bij deze dataset behorende
databestanden, documentatie en overige bestanden en documenten die door de depotgever
zijn overgedragen.
b. De depotgever verklaart dat de dataset overeenstemt met de daarvoor afgegeven
     specificatie.
c. De depotgever verklaart dat de dataset geen gegevens of andere elementen bevat die
op zichzelf of bij openbaarmaking in strijd zijn met de Nederlandse wet.
d. De depotgever vrijwaart de depotnemer tegen alle aanspraken van anderen betreffende
de (inhoud van de) dataset.
e. De depotgever stelt de dataset aan de depotnemer ter beschikking op een wijze en via
een medium die door de depotnemer als geschikt worden geacht.
5. Verwijderen dataset en/of wijzigen toegankelijkheid
a. De depotnemer kan besluiten de dataset tijdelijk of permanent niet ter beschikking te
stellen aan derden dan wel geheel of gedeeltelijk uit zijn data-archief te verwijderen.
De depotnemer kan hiertoe overgaan indien een depotgever een daartoe met redenen
omkleed verzoek heeft ingediend. De depotnemer zal in het geval van niet ter beschikking
stellen de dataset wel in het data-archief behouden, maar vanaf dat moment derden niet
     langer toegang verschaffen tot de dataset.
b. Indien daartoe zwaarwegende redenen bestaan heeft depotnemer het recht om de dataset
geheel of gedeeltelijk uit het data-archief te verwijderen, dan wel de toegang daartoe tijdelijk
of permanent te beperken of uit te sluiten. De depotnemer zal depotgever hiervan op de
hoogte stellen.
6. Beschikbaarstelling aan derden
a. De depotnemer zal de gehele dataset beschikbaar stellen aan derden, overeenkomstig
     één van de met depotgever overeengekomen toegangscategorie(en): “Open Access
     Creative Commons Zero Waiver”, “Open Access”, “Restricted Access” of “Other Access”.
     Voor delen van de dataset zijn verschillende toegangscategorieën mogelijk.
b. Tenzij met de depotgever anders is overeengekomen, gelden de algemene
gebruiksvoorwaarden, zoals vastgesteld door de depotnemer.
c. Indien de toegangscategorie “Restricted Access” is overeengekomen, zal de depotnemer
de dataset (of delen daarvan) uitsluitend beschikbaar stellen aan bepaalde personen
en/of organisaties, die daartoe zijn aangewezen door de depotgever.
d. Indien de dataset (of delen daarvan) persoonsgegevens in de zin van de AVG bevat, zal
depotnemer de dataset (of delen daarvan) uitsluitend ter beschikking stellen indien dit
wettelijk is toegestaan. Voor informatie over de wijze waarop depotnemer persoonsgegevens
verwerkt verwijst depotnemer naar de op haar website gepubliceerde privacyverklaring.
e. In afwijking van het hiervoor bepaalde kan de depotnemer (substantiële delen van) de
dataset beschikbaar stellen aan derden:
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* indien de depotnemer hiertoe wordt verplicht uit hoofde van wet- en regelgeving, een
gerechtelijke uitspraak, of door een (toezichthoudende) instantie;
* indien dit noodzakelijk is voor het behoud van de dataset c.q. het data-archief;
* indien depotnemer ophoudt te bestaan en/of haar activiteiten op het gebied van dataarchivering beëindigt, aan een soortgelijke instelling.
f. De depotnemer zal de door de depotgever verstrekte documentatie bij de dataset, hierna
te noemen metadata, vrij beschikbaar stellen en publiceren. Onder deze metadata wordt
verstaan de inhoud van alle velden die standaard onder bij deze dataset zijn vermeld.
g. De algemene informatie over het onderzoek en de bij de dataset behorende metadata,
zoals omschreven in artikel 6.f, worden opgenomen in de databases en publicaties van
de depotnemer, welke voor iedereen toegankelijk zijn.
7. Bepalingen met betrekking tot het gebruik door derden
a. De depotnemer verplicht derden, aan wie zij (substantiële delen van) de dataset ter
beschikking stelt, om in de onderzoeksresultaten, in welke vorm dan ook, een eenduidige
bronvermelding op te nemen van de dataset waarvan gegevens zijn gebruikt.
     Deze verplichting geldt niet indien de toegangscategorie “Open Access Creative Commons
     Zero Waiver” is overeengekomen. In dat geval zal de depotnemer zoveel als mogelijk is
derden er op wijzen dat deze in de onderzoeksresultaten, in welke vorm dan ook, een
eenduidige bronvermelding dienen op te nemen van de datasets waarvan gegevens zijn
gebruikt.
b. De depotnemer verplicht degene(n), aan wie zij de dataset ter beschikking stelt, de eventueel
op de dataset rustende auteurs-en databankrechten te eerbiedigen alsmede daar waar het
persoonsgegevens betreft de eventuele verplichtingen die volgen uit de AVG na te leven.
8. Overlijden of opheffing depotgever
Na het overlijden van de depotgever, dan wel na opheffing of beëindiging van diens organisatie
en indien er niet is opgezegd conform artikel 10 en bij het Meertens Instituut geen rechtsopvolgers,
mede-rechthebbenden of andere in het veld Rights Holder of in het veld Creator van de metadata,
zoals omschreven in artikel 6.f, genoemde personen bekend zijn, is depotnemer bevoegd al
datgene te doen wat zij met het oog op de realisering van haar doelstellingen redelijkerwijze
nodig acht.
9. Aansprakelijkheid
a. De depotnemer is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de dataset.
b. De depotnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een handelen of
nalaten door derden, aan wie de depotnemer de dataset ter beschikking heeft gesteld.
10. Duur van de overeenkomst, ontbinding, beëindiging
a. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door de depotnemer, hierna
te noemen tekendatum, en geldt voor onbepaalde tijd. Indien de depotnemer besluit de
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dataset niet op te nemen in zijn data- archief is deze overeenkomst ontbonden.
De depotnemer doet mededeling aan de depotgever van publicatie dan wel van
     niet-opneming van de dataset in het data-archief. Beëindiging van deze overeenkomst vindt
plaats door middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van zes
maanden. Wijziging in de overeengekomen toegangscategorie is mogelijk in onderling
overleg tussen depotgever en depotnemer tijdens de looptijd van de overeenkomst.
b. In afwijking van het bepaalde onder artikel 10 a. eindigt deze overeenkomst zodra de
dataset permanent uit het data-archief verwijderd is op grond van artikel 5 van deze
overeenkomst.
c. Indien de depotnemer ophoudt te bestaan of haar activiteiten op data- archiveringsterrein
     beëindigt zal de depotnemer trachten de bestanden bij een gelijkwaardige instelling onder
te brengen, welke de overeenkomst, indien mogelijk onder gelijksoortige condities, met
depotgever voortzet.
11. Procesbevoegdheid
Depotnemer is bevoegd, maar niet verplicht, om zelfstandig op te treden tegen inbreuken op het
Auteursrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht van de rechthebbende(n) op de dataset
en/of de daarin opgenomen data en/of inbreuken in het kader van de privacy van betrokkenen.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Bij het ontstaan van geschillen bij
de uitvoering van deze overeenkomst zullen depotgever en depotnemer eerst in onderling overleg
treden om deze geschillen op te lossen. Leidt onderling overleg niet binnen vier maanden tot een
oplossing van het geschil, dan staat het depotgever of depotnemer vrij om het geschil voor te
leggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
12. Wel of geen toestemming naamsvermelding
(Zet in het hokje van uw keuze een kruisje)
Depotgever geeft toestemming aan depotnemer om de naam van depotgever te
vermelden bij het (de) in licentie gegeven dataset(s)
Depotgever geeft GEEN toestemming aan depotnemer om de naam van depotgever
te vermelden bij het (de) in licentie gegeven dataset(s)
Depotgever heeft het recht om een verleende toestemming met betrekking tot het vermelden
van zijn naam op iedere moment in te trekken. Depotnemer zal het intrekken van de toestemming
beoordelen en naleven volgens de in de AVG en de daarop gebaseerde Uitvoeringswet AVG
opgenomen regelgeving.
Toegangscategorieën met betrekking tot de dataset:
De dataset mag door de depotnemer worden gedistribueerd en ter beschikking worden gesteld op
één van de vier hierna vermelde wijzen, met eventueel gebruikmaken van de extra optie embargo.
Niettegenstaande het voorgaande is het de depotnemer toegestaan om, in overleg met en op
verzoek van de depotgever, delen van de dataset te verspreiden en deze beschikbaar te stellen
door middel van een van de hieronder genoemde methoden anders dan die gekozen is voor de
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dataset als dat duidelijk wordt aangegeven door de depotgever.
[Open Access Creative Commons Zero Waiver: onbeperkte toegang]
De depotgever is ermee akkoord dat de dataset ter beschikking wordt gesteld volgens
de voorwaarden van de Creative Commons Zero Waiver, de CC0 1.0 Universal Public Domain
Dedication (Bijlage 1). De depotgever doet daarmee afstand van alle mogelijk op de dataset
berustende rechten.
[Open Access: onbeperkte toegang, met behoud van rechten]
De dataset mag door de depotnemer ter beschikking worden gesteld. De depotgever
doet geen afstand van de op de dataset berustende rechten. De depotgever kan tevens een
gebruikerslicentie opnemen bij de dataset en de depotgever zal deze gebruikerslicentie
presenteren aan de eindgebruiker voordat de dataset beschikbaar zal worden gesteld.
[Restricted Access: toegang alleen met toestemming van de depotgever]
De dataset mag door de depotnemer uitsluitend ná uitdrukkelijke toestemming van de
depotgever ter beschikking worden gesteld aan bij de depotgever geregistreerde (rechts)personen
en organisaties. Depotgever kan vooraf toestemming verlenen voor toegang door (rechts)personen
en organisaties die behoren tot één van de door het Meertens Instituut en/of de depotnemer
vastgestelde gebruikersgroepen.
[Other Access: geen toegang via het Meertens Instituut]
De dataset wordt op een andere, nader met de depotnemer overeen te komen wijze
beschikbaar gesteld.
Extra optie [Tijdelijke beperking: embargo]; alleen mogelijk wanneer Open Access Creative
Commons Zero Waiver, Open Access of Restricted Access is gekozen
De dataset wordt tijdelijk niet ter beschikking gesteld voor een periode van ... maanden,
te rekenen vanaf de publicatiedatum met een maximum van 24 maanden. Na het verstrijken van
deze periode wordt automatisch de hierboven aangegeven bijzondere toegangscategorie Open
Access Creative Commons Zero Waiver, Open Access of Restricted Access van kracht. Verlenging
van deze periode is uitsluitend in overleg met de depotnemer mogelijk.
34. aantal maanden invullen, maximaal 24.

De depotgever verklaart hierbij akkoord te gaan met de bovenstaande bepalingen en de hierin
genoemde algemene gedragscode(s).
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt:
De depotgever 			

Het Meertens Instituut

<plaats, datum> 			

<Amsterdam, datum>
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Bijlage 1 bij de licentie-overeenkomst:
tekst CC Zero Waiver (Nederlandse vertaling)
Bron: http://creativecommons.org/licenses/zero/1.0/legalcode.nl CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Public Domain Dedication
Doelverklaring
In het recht van de meeste landen wordt het exclusieve Auteursrecht en Aanverwante Rechten
(zoals hieronder omschreven) automatisch toegekend aan de maker en de opeenvolgende
rechthebbende(n) (hierna gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als “rechthebbende”) op een
oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk en/of databank (hierna aangeduid als een
“Werk”). Sommige rechthebbenden wensen afstand te doen van hun rechten op een Werk om
zo een bijdrage te leveren aan een gemeenschap van vrij toegankelijke creatieve, culturele en
wetenschappelijke werken (“Commons”), dat iedereen kan bewerken, aanpassen, opnemen in
andere werken, hergebruiken of herdistribueren, ongeacht het doel, inclusief (maar niet
beperkt tot) voor commerciële doeleinden, zonder bang te hoeven zijn dat deze rechten
worden geschonden. De rechthebbenden kunnen bijvoorbeeld hun Werk beschikbaar stellen
aan de Commons om het idee van een vrije cultuur en de productie van creatieve, culturele en
wetenschappelijke werken te promoten, of om grotere bekendheid te geven aan hun Werk of
de verspreiding ervan bevorderen, deels door het gebruik en de inspanningen van anderen.
Voor deze en/of andere doeleinden en redenen, en zonder aanspraak te maken op een aanvullende
tegenprestatie of vergoeding, kiest degene die CC0 in verband brengt met een Werk (de
“Bekrachtiger”) er vrijwillig voor, voor zover hij of zij houder is van het Auteursrecht en
Aanverwante Rechten op het Werk, om CC0 op het Werk van toepassing te verklaren en het
Werk in het publieke domein te brengen, onder de voorwaarden van CC0, en met inachtneming
van zijn of haar Auteursrecht en Aanverwante Rechten op het Werk en van de betekenis en
desbetreffende juridische gevolgen van CC0 voor die rechten.
1. Auteursrecht en Aanverwante Rechten.
Op een Werk dat op grond van CC0 beschikbaar is gesteld, kunnen auteursrecht en aanverwante of
naburige rechten rusten (“Auteursrecht en Aanverwante Rechten”). Auteursrecht en Aanverwante
Rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot:
i. het recht om een Werk te verveelvoudigen, bewerken, distribueren, uit te voeren,
tentoon te spreiden, communiceren en vertalen;
ii. de door de oorspronkelijke auteur(s) en/of uitvoerder(s) behouden morele rechten;
iii. portretrecht en privacy rechten die verband houden met een in een Werk opgenomen
beeltenis of gelijkenis van een persoon;
iv. rechten die bescherming bieden tegen oneerlijke concurrentie ten aanzien van een Werk,
met inachtneming van de in onderstaand artikel 4, lid a, opgenomen beperkingen;
v. rechten die bescherming bieden tegen het opvragen, verspreiden, gebruiken en
hergebruiken van in een Werk opgenomen gegevens;
vi. databankrechten (zoals die welke voortvloeien uit Richtlijn 96/9/EG van het Europees 		
Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van
33

databanken en uit nationaal recht krachtens de implementatie van de richtlijn daarin,
inclusief de gewijzigde of opeenvolgende versie van die richtlijn); en
vii. overige vergelijkbare, gelijkwaardige, of overeenkomende rechten waar ook ter wereld,
op basis van het toepasselijke recht of verdrag en de implementatie daarvan in
nationaal recht.
2. Afstandsverklaring.
Voor zover dit is toegestaan onder en niet in strijd is met het toepasselijke recht, doet Bekrachtiger
hierbij uitdrukkelijk, volledig, permanent, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van al zijn/
haar Auteursrechten en Aanverwante Rechten en van alle daarmee verband houdende vorderingen
en gerechtelijke procedures, hetzij bekend of onbekend (en zowel bestaande als toekomstige
vorderingen en gerechtelijke procedures), op het Werk en geeft deze op (i) in alle rechtsgebieden
ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan krachtens het toepasselijke recht of verdrag
(inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen
medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, daaronder begrepen
maar niet beperkt tot commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de “Afstandsverklaring”).
Bekrachtiger doet deze Afstandsverklaring ten behoeve van het publieke domein en ten nadele van
zijn/haar erfgenamen en rechtsopvolgers, met de volledige intentie deze Afstandsverklaring niet
te herroepen, ontbinden, annuleren of beëindigen, en verklaart dat met betrekking daartoe geen
rechtsvordering of andere gerechtelijke actie zal worden ingesteld die het ongestoord genot van
het Werk door het publiek, zoals overwogen in de expliciete Doelverklaring van Bekrachtiger, zou
kunnen verstoren.
3. Publieke Licentie.
Als enig deel van de Afstandsverklaring onder het toepasselijke recht, om wat voor reden ook nietig
of niet rechtsgeldig worden verklaard, dan blijft de Afstandsverklaring overigens zoveel mogelijk
van kracht, met inachtneming van de expliciete Doelverklaring van Bekrachtiger. Daarnaast
verleent Bekrachtiger, indien het bovenstaande met betrekking tot de Afstandsverklaring wordt
verklaard, elke getroffen persoon een royaltyvrije, niet- overdraagbare, niet-sublicensieerbare,
niet-exclusieve, onherroepelijke en onvoorwaardelijke licentie om het Auteursrecht en de
Aanverwante Rechten van Bekrachtiger op het Werk uit te oefenen (i) in alle rechtsgebieden
ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan krachtens het toepasselijke recht of verdrag
(inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen
medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, daaronder begrepen maar
niet beperkt tot commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de “Licentie”). De Licentie
wordt geacht van kracht te zijn met ingang van de datum waarop Bekrachtiger CC0 van toepassing
heeft verklaard op het Werk. Als enig deel van de Licentie onder het toepasselijke recht om wat
voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig wordt verklaard, dan tast deze gedeeltelijke nietigheid of
niet-rechtsgeldigheid de rest van de Licentie niet aan en in dat geval bevestigt Bekrachtiger hierbij
dat hij/zij (i) zijn/haar rechten op het resterende Auteursrecht en Aanverwante Rechten op het
Werk niet zal uitoefenen, of (ii) geen verwante rechtsvorderingen en gerechtelijke procedures met
betrekking tot het Werk zal instellen, in beide gevallen in afwijking van de uitdrukkelijke Doelverklaring van Bekrachtiger.
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4. Beperkingen en Verklaringen.
a. Van geen enkel handelsmerk of octrooi van Bekrachtiger wordt afstand gedaan als
gevolg van dit document, noch worden deze opgegeven, in licentie gegeven of
anderszins aangetast.
b. Bekrachtiger biedt het Werk aan op “as-is”basis en doet geen enkele uitspraak en
verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk, expliciet, impliciet,
wettelijk of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie van
eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending,
of de afwezigheid van verborgen of andere gebreken, juistheid, of de aan- of
afwezigheid van fouten, ongeacht of deze ontdekt kunnen worden, een en ander
voor zover onder het toepasselijke recht is toegestaan.
c. Bekrachtiger is niet verantwoordelijk voor het vrijmaken van rechten van derden die
op het Werk of het gebruik daarvan kunnen berusten, zoals maar niet beperkt tot het
Auteursrecht en Aanverwante Rechten van derden op het Werk. Bekrachtiger is
evenmin verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voorgeschreven toestemmingen,
vergunningen of andere rechten die vereist zijn voor het gebruik van het Werk.
d. Bekrachtiger erkent en verklaart dat Creative Commons geen partij is bij dit document
en dat op haar geen enkele verplichting of plicht rust met betrekking tot deze CC0 of het
gebruik van het Werk.
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Bijlage 2. Schenkingsovereenkomst
SCHENKINGSOVEREENKOMST TEN BEHOEVE VAN HET MEERTENS INSTITUUT
ONDERGETEKENDEN:
De heer/mevrouw: ………………………………………………………………………………………
wonende aan de (straat, postcode, plaats):
…………………………………………………………………………………………………………….
wettelijk vertegenwoordigd door:
……………………………………………………………………………………………………………
wonende of gevestigd aan de (straat, postcode, plaats), hierna te noemen “de Schenker”:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
en
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), meer specifiek het Meertens
Instituut gevestigd aan de Oudezijds Achterburgwal 185, 1012 DK Amsterdam, Nederland
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar instituutsdirecteur Prof. dr. Antal van den Bosch,
hierna te noemen “de Ontvanger”, de Schenker en de Ontvanger hierna gemeenschappelijk te
noemen “partijen”
CONSIDERANS:
– Ontvanger is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met etnologie en variatielinguïstiek.
– Ten behoeve hiervan verzamelt Ontvanger diverse documenten en of bestanden en of
     materialen (verder te noemen “document/en”), waarvan een deel door schenking wordt
verkregen.
– Ontvanger beheert de geschonken documenten zorgvuldig en maakt deze toegankelijk voor
het publiek en wetenschappelijk onderzoek.
– Ontvanger zal zich daarbij houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder
- doch niet uitsluitend - de Auteurswet, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke
integriteit, alsmede van toepassing zijnde interne beleidsregels van de KNAW.
– De Schenker wenst te schenken aan Ontvanger met het oogmerk daarmee een daadwerkelijke
bijdrage te leveren aan de visie, missie en doelstellingen die Ontvanger en de KNAW voor
ogen staan.
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– De volledige eigendom van het geschonkene op Ontvanger dient over te gaan in verband
met validiteit, stabiliteit en betrouwbaarheid in het belang van de wetenschappelijke
onderzoeksdoeleinden.
– Partijen willen met elkaar een overeenkomst van schenking aangaan en deze schenking 		
schriftelijk vastleggen.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN
Artikel 1 overdracht
1.1
De Schenker schenkt aan Ontvanger de volgende omschreven document/en:
(beschrijving van het document, bestand of materiaal , vergeet niet te vermelden of het een
origineel is of een kopie, fysieke staat, bijzonderheden, indien mogelijk voeg foto’s toe aan deze
Overeenkomst en vermeld dat deze als bijlage 1, bijlage 2 etc. aan deze Overeenkomst worden
gehecht, vergeet deze bijlage niet te paraferen door beide partijen).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2
De Schenker schenkt onvoorwaardelijk aan Ontvanger het eigendom van de in artikel 1.1
omschreven document/en en Ontvanger aanvaardt deze van de Schenker. Voorzover de feitelijke
afgifte (nog) niet door Schenker aan Ontvanger heeft plaatsgevonden zal Schenker dit na de
ondertekening van deze Overeenkomst zo spoedig mogelijk realiseren.
1.3
De Schenker verklaart hierbij volledig afstand te doen van het/de hierboven genoemde
omschreven document/en en zal in de toekomst hierop ook geen aanspraak maken.
1.4.
De Schenker verklaart in alle vrijheid te hebben besloten de documenten aan Ontvanger
te schenken, en niet op welke wijze dan ook onder druk te zijn gezet om deze Overeenkomst aan
te gaan.
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Artikel 2 onbezwaard eigendom en intellectueel eigendomsrecht
2.1
Schenker verklaart hierbij dat het/de geschonken document/en volledig, onbelast en
ongestoord eigendom is en dat hij of zij volledig en onbeperkt gerechtigd is dit/deze aan Ontvanger
over te dragen.
2.2
Deze schenking zal niet vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap en Ontvanger
is vrijgesteld van de verplichting tot inbreng van voormelde schenking, in de nalatenschappen van
de Schenker. Indien de Schenker een echtgenoot heeft of een geregistreerd partner, verlenen de
Schenkers elkaar bij dezen de toestemming voor onderhavige schenking als bedoeld in artikel 1:88
lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek.
2.3
De Schenker verklaart dat er geen rechten van derden worden geschonden door deze
schenking. Indien het tegendeel nadien blijkt, vrijwaart de Schenker Ontvanger voor aanspraken
van derden ten aanzien hiervan.
2.4
Schenker draagt bij deze alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten
en naburige rechten die hij als maker heeft om niet in eigendom over aan Ontvanger, die deze
aanvaardt. Indien er naast Schenker derden zijn die intellectueel eigendomsrechten ten aanzien
van de geschonken document/en kunnen doen gelden, dan ligt bij Ontvanger de verantwoordelijkheid de eventueel benodigde aanvullende toestemming te regelen voor verveelvoudiging
en/of openbaarmaking van het geschonkene.
2.5
Indien Schenker erfgenaam of legataris is van de maker van het/de document/en verklaart
hij hierbij dat hij volledig en onbeperkt gerechtigd is alle intellectuele eigendomsrechten voor
zover deze bij eventuele(mede)erfgenamen of (mede)legatarissen berusten, aan Ontvanger over te
dragen. Ontvanger zal alle geldende rechten die Schenker conform de Auteurswet en de Wet op de
Naburige Rechten niet kan overdragen respecteren.
Artikel 3 wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden
3.1
Ontvanger zal de in eigendom overgedragen document/en in hoofdzaak gebruiken voor
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.
3.2
Ontvanger heeft geen winstoogmerk. Eventuele inkomsten voortvloeiende uit het gebruik
van het/de geschonken document/en komen ten goede aan de beoogde wetenschappelijke
onderzoeksdoeleinden van Ontvanger.
3.3
Op Ontvanger rust de zorgplicht om het/de geschonken document/en zorgvuldig te
gebruiken, waaronder het conserveren, archiveren en inventariseren.
3.4
Ontvanger is vrij een selectie te maken uit de overgedragen document/en. Ontvanger kan
het/de document/en vernietigen of op een andere fysieke locatie plaatsen dan wel overdragen aan
een derde met een vergelijkbare doelstelling als Ontvanger.

38

3.5
Ontvanger is nimmer aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vernietiging van
de geschonken document/en.
Artikel 4 privacy
4.1
Ontvanger verwerkt persoonsgegevens en verwijst Schenker naar de op haar website
gepubliceerde privacyverklaring voor informatie over de wijze waarop Ontvanger persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, verwerkt van Schenker en eventuele andere betrokkenen
ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. Het privacybeleid en de privacyverklaring
is na te lezen op: https://www.knaw.nl/nl/de-knaw/privacyverklaring-knaw .
4.2
Indien de schenking persoonsgegevens van derden omvat verklaart Schenker de hierop
van toepassing zijnde regels inzake doorgifte van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG,
in acht te hebben genomen.
4.3
Indien het een particuliere schenking betreft is artikel 4.2. van deze overeenkomst niet
van toepassing. Onder particuliere schenking wordt hier verstaan een schenking door een
natuurlijk persoon waarbij de in artikel 4.2 van deze overeenkomst bedoelde persoonsgegevens
enkel zijn verwerkt in het kader van louter persoonlijke of huishoudelijke activiteiten.
4.4
Schenker heeft het recht om de bij ondertekening van deze overeenkomst verleende
toestemming met betrekking tot het vermelden van de naam van Schenker op iedere moment
in te trekken. Ontvanger zal het intrekken van de toestemming beoordelen en naleven volgens
de in de AVG en UAVG opgenomen regelgeving.
Artikel 5 uitsluiting ontbinding en vernietiging
5.1
Schenker realiseert zich dat zijn of haar schenking aan Ontvanger een bijdrage levert
aan de doeleinden van Ontvanger, zoals het uitvoeren van onafhankelijk en wetenschappelijk
onderzoek en het verzamelen, bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archieven en
collecties. Ontvanger dient daarbij o.a. de kwaliteitscriteria van de wetenschap (validiteit,
stabiliteit en betrouwbaarheid) te waarborgen.
Partijen sluiten daarom uitdrukkelijk de bevoegdheid uit om deze overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te vernietigen) en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit betekent dat de
schenking in beginsel niet kan worden teruggedraaid en/of ongedaan kan worden gemaakt.
Artikel 6 toepasselijk recht en rechter
6.1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6.2
Bij het ontstaan van conflicten of geschillen bij de uitvoering van deze Overeenkomst
zullen partijen eerst onderling in overleg treden om deze conflicten en geschillen op te lossen.
Leidt onderling overleg niet binnen 4 maanden tot een oplossing van het conflict of geschil,
dan staat een gang naar de rechter open en worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Amsterdam.
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Artikel 7 wel of geen toestemming naamsvermelding
(Zet in het hokje van uw keuze een kruisje)
Schenker geeft toestemming aan Ontvanger om de naam van Schenker te vermelden bij
het/de geschonken document/en
Schenker geeft GEEN toestemming aan Ontvanger om de naam van Schenker te vermelden
bij het/de geschonken document/en

Aldus ondertekend (in tweevoud) te (plaats) ……………………………………………
op (datum) ….../......./.......

De Ontvanger 					De Schenker
NAAM: 					NAAM:		
						

Handtekening:					Handtekening:

						(Indien van toepassing ex. art. 2.2)
						Naam Echtgenoot / geregistreerd
						partner van Schenker:
						Handtekening:

Bijlage(n):
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Bijlage 3: Acquisitiematrix
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Bijlage 4 Overeenkomst van inbewaargeving
OVEREENKOMST VAN INBEWAARGEVING
Ondergetekenden, het Meertens Instituut , hierna genoemd de bewaargever, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Antal van den Bosch, partij ter eenre zijde
en
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, hierna genoemd IISG, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Henk Wals, partij ter andere zijde
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
de bewaargever verklaart in bewaring te hebben gegeven aan het IISG, voor en namens welke
H.Wals verklaart in bewaring te hebben ontvangen
de collectie van het Meertens Instituut, waarvan beide partijen de omschrijving in bijlage 1
afdoende vinden, onder de volgende voorwaarden:
1.

De bewaargeving wordt aangegaan voor een periode van tien jaar, waarna deze van
jaar tot jaar zal worden verlengd, tenzij een van beide partijen de overeenkomst schriftelijk
opzegt, tenminste zes maanden voor het einde van de lopende termijn;

2.

Het IISG verplicht zich de collectie in goede staat te bewaren, onder condities zoals
die van een collectiebeherend instituut verwacht mag worden;

3.

Het IISG verplicht zich de bewaargever toegang tot de collectie te verschaffen tijdens
openingsuren van het IISG na een verzoek vooraf;

4.

Voor het bewaren van de collectie in onze geklimatiseerde magazijnen rekent het
IISG jaarlijks een interne verrekenprijs van € 6,80 per meter (omvang collectie 3.496,32
meter, afgerond 3496 meter); jaarlijks zal op basis van de omvang het te factureren
bedrag worden aangepast.

5.

De Bewaargever blijft verantwoordelijk voor de collectie. Bij opheffing van de
Bewaargeving gaat de verantwoordelijkheid voor de collectie over op het KNAW
Humanities Cluster. De KNAW zal als eigenaar van de collectie zorgdragen voor de
afwikkeling van de collecties. .

6.

De Bewaargever draagt zorg voor het (periodiek) aanvullen van de collectie.
Bij aanvullingen van aanzienlijke omvang wordt eerst overleg gevoerd met het IISG.

7.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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Opgemaakt in tweevoud op 1 januari 2017.

in Amsterdam.

Voor het Meertens Instituut				

Voor het IISG

								
Directeur						Directeur

Bijlage 1 Omschrijving van in bewaring gegeven collecties
De collectie van het Meertens Instituut die bij het IISG in bewaring is gegeven bestaat uit:
–
Een audiocollectie, bestaande uit geluidsdragers en geluidsapparatuur, waarvan een
beschrijving aanwezig is bij het Meertens Instituut en het IISG;
–
Een bibliotheekcollectie, waaronder een collectie oude drukken;
Een collectie onderzoeksarchieven, waaronder beeldarchieven en kaartmateriaal.
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