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Abstract

Since 2014, the Nederlands Dagboekarchief (Dutch Diary Archive) is a part of the 
Meertens Institute. In the dans-financed project ‘Data from Diaries’ (2016), the paper 
metadata from the collection of ego documents have been made digitally accessible 
for researchers in a sustainable way. To this end, the Meertens Institute created a rela-
tional database in which the metadata can be stored. The database has been deposited 
at dans. Additionally, cmdi-metadata have been created, which enable technical and 
content-level interchange between different European diary archives.
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– Gerelateerd aan de dataset “kdp Data van Dagboeken” met doi http://
dx.doi.org/10.17026/dans-xcn-hy2q gedeponeerd bij “dans”.
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1. Inleiding

1-4-’91

‘Ik lig nu in het ziekenhuis terwijl ik dit schrijf. Ik heb namelijk een ge-
broken been. Nee hoor grapje 1 april. Hahahaha. We zijn vandaag (op 2e 
paasdag dus) naar Tineke + Jack gegaan. Hij had een tam parkietje en bij-
na had ik hem thuis, maar ons pa wilt hem niet. (Shit shit shit). ’s Avonds 
hebben we nog Grieks gegeten, dat was heel lekker. Toen we thuiskwa-
men had Danny gebeld en ik moest hem terugbellen. Hij vroeg iets over 
Wilma en over hoe het weekend was. (Even uithoren dus.)’.

Afbeelding 1 Dagboek uit de nda-collectie.
foto: adrie mouthaan.
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Dit fragment komt uit een dagboek van een 18-jarig meisje. Het dagboek is ge-
schonken aan de Stichting Nederlands Dagboekarchief (nda), die sinds 2014 
onderdeel is van het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen).

Dagboeken en andere egodocumenten geven een specifieke en persoonlijke 
kijk op de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vorm-
geven. Voor taalkundigen, historici en etnologen vormen deze dagboeken een 
unieke bron. Vanuit taalkundig perspectief geven de dagboeken bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om geschreven dialect te bestuderen. Voor historici geven de 
dagboeken de mogelijkheid om te onderzoeken hoe historische gebeurtenis-
sen en tijdsvakken werden ervaren. De ongepubliceerde egodocumenten kun-
nen zo een waardevolle aanvulling zijn op de officiële geschiedschrijving. De 
onderzoeksmogelijkheden strekken zich echter ook uit naar onderzoek buiten 
de traditionele domeinen van taalkundigen, historici en etnologen. Ook voor 
bijvoorbeeld psychologen en sociologen zijn dagboeken een waardevolle bron. 
Zo wordt op dit moment door medewerkers van het nda een publicatie voor-
bereid over puberdagboeken.

Zoals hierboven al staat komt het hier gebruikte fragment uit de collectie 
dagboeken van het Meertens Instituut. Het Meertens Instituut is een onder-
zoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van 
Nederlandse taal en cultuur (Bennis, 2012). In dat kader verzamelt het instituut 
dagboeken en werkt het samen met de Stichting Nederlands Dagboekarchief. 
Centraal in het onderzoek van het Meertens Instituut staan de verschijnselen die 
het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Zo verschaft bovenstaand 
fragment informatie over schrijven in dialect (‘ons pa’), wordt er een traditie ge-
noemd (grappen maken op 1 april) en geeft het informatie over eetgewoontes 
(Grieks eten). In totaal bestaat het dagboekarchief uit meer dan 1500 dagboeken 
en de collectie groeit in aantal en omvang snel. In 2015 is een database ontwik-
keld om de papieren registratie en de rijke metadatering te digitaliseren.

2. De data

In 2016 heeft dans (Data Archiving and Networked Services) het Meertens 
Instituut een subsidie toegekend voor het project ‘Data van Dagboeken’ 
( Zeldenrust, 2016). Het doel van het project was om de metadata van de col-
lectie op een duurzame manier voor onderzoek via het internet toegankelijk 
te maken. Tevens kunnen de metadata gebruikt worden voor onderzoek om 
er, los van de dagboeken zelf, analyses mee te maken. Zo kan de database 
door onderzoekers gebruikt worden om een  onderzoekscorpus te selecteren, 
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bijvoorbeeld dagboeken waarin het thema ‘ouderschap’ naar voren komt, of 
dagboeken van 70-plussers. Dankzij de database is eenvoudig op te zoeken wel-
ke dagboeken in de collectie van het nda aan deze criteria voldoen.

Dr. Sophie Elpers, onderzoeker aan het Meertens Instituut, zegt over de 
gebruiksmogelijkheden van de database voor onderzoek het volgende: ‘Een 
databank met metadata van een dergelijk groot dagboekarchief kan mij als 
etnoloog helpen om goede bronnen te vinden over het alledaagse leven in het 
verleden. Egodocumenten zijn in mijn vak bijzonder waardevol omdat zij ver-
tellen over de belevingen van mensen, wat ze belangrijk vinden en wat niet, 
en waar ze welke betekenissen in zien. Maar een databank met de metadata 
kan ook als bron an sich waardevol zijn, in het bijzonder als er ook korte sa-
menvattingen van de inhoud in zijn verwerkt. Dan kunnen we makkelijk te 
weten komen welke onderwerpen in welke tijd op welke plaats en door welke 
sociale groep bijzondere aandacht kregen. De kwalitatieve informatie die uit 
een enkel dagboek gegenereerd kan worden, kan daardoor aangevuld worden 
met kwantitatieve informatie. Kwesties van representativiteit (in kwantitatie-
ve zin) kunnen daardoor makkelijker beantwoord worden.’

In totaal zijn de metadata van meer dan 1000 dagboeken en ca. 350 brieven 
in de database ingevoerd. De database is bij dans gedeponeerd als csv-files 
(Comma Separated Value). Om de data in het originele formaat te explore-
ren is Filemaker software nodig. Bij de csv-data is documentatie aangeleverd 
in de vorm van een structuurdiagram om de database zo goed mogelijk te 
kunnen reconstrueren. De metadata is tevens omgezet naar cmdi (Compo-
nent MetaData Infrastructure). cmdi is een metadatasysteem dat gebruik 
maakt van een gecontroleerd vocabulaire om metadata vorm te geven, te 
 hergebruiken en om interoperabiliteit tussen verschillende metadataprofielen  
mogelijk te maken. cmdi is geïnitieerd door clarin (Common Language Re-
sources and  Technology Infrastructure), zie: https://www.clarin.eu/content/
component-metadata.

De metadata van het nda bevat privacy-gevoelige informatie in de vorm 
van bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld religieuze informatie en gege-
vens over ziekte en gezondheid. Daarnaast zijn veel van de  dagboekschrijvers 
niet overleden. Dat betekent dat de data volgens de Wet Bescherming 
 Persoonsgegevens alleen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek ge-
bruikt mag worden indien:

(a) het onderzoek een algemeen belang dient,
(b) de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statis-

tiek noodzakelijk is,
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(c) het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een on-
evenredige inspanning kost en

(d) bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

De database (en de afgeleide csv bestanden) zijn bij dans vanwege de priva-
cy-gevoelige informatie onder ‘restricted access’ beschikbaar. Het Meertens 
Instituut zal aanvragen voor het gebruik van de database of de csv bestanden 
aan de vier bovengenoemde voorwaarden toetsen. De cmdi-metadata die is 
gegenereerd is geanonimiseerd. Die data zijn daarom wel open access bij dans 
beschikbaar en worden tevens aangeboden via het oai-pmh protocol (Open 
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). De gegevens zijn zo ook 
beschikbaar gemaakt via de Europese onderzoeksinfrastructuur clarin (Com-
mon Language Resources and Technology Infrastructure) zodat ze vergeleken 
kunnen worden met andere, bijvoorbeeld taalkundige, bronnen binnen Europa.

3. De database

De database is, zoals hierboven al staat, van origine een relationele FileMa-
ker Pro database. De database bestaat uit diverse tabellen die met elkaar 
verbonden zijn. De eerste tabel is genaamd het ‘registratieformulier’; hierin 
wordt metadata op collectieniveau genoteerd. De voornaamste metadatavel-
den van het registratieformulier betreffen inventarisnummer, naam auteur(s), 
type document (memoire, dagboek, brief, etc.), aantal delen en de vorm van 
de ingezonden tekst (bijvoorbeeld ‘handgeschreven origineel’). Ook is er een 
tekstveld waarin een korte beschrijving van de collectie wordt genoteerd. De 
tweede tabel bevat informatie over de auteur (naam, geboortedatum, oplei-
ding, beroep, religie, burgerlijke staat, bijzonderheden, overige biografische 
gegevens). De derde tabel bevat informatie over de schenker van de collectie 
(naam en  adresgegevens). De vierde tabel bevat informatie over de vrijwilliger 
die de collectie heeft gelezen (naam en adresgegevens). De vijfde tabel bevat 
informatie over de vrijwilliger die de database heeft ingevuld. De auteurs, als 
die nog in leven zijn en niet de schenker zijn (tabel 2), de schenkers (tabel 3) 
en de vrijwilligers (tabel 4 en 5) geven toestemming voor het verwerken van 
hun persoonsgegevens.

Voor onderzoekers die inhoudelijk onderzoek naar egodocumenten doen 
is de zesde tabel, de ‘Leesrapportage’ van belang. In deze tabel worden col-
lecties inhoudelijk ontsloten door middel van trefwoorden. Deze metadata 
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worden gegenereerd door vrijwilligers van het nda, die de dagboeken lezen. 
De belangrijkste metadatavelden van het onderdeel leesrapportage betref-
fen periode en plaats van schrijven, motief om te schrijven, en een tekstveld 
waarin een samenvatting van de inhoud wordt genoteerd. Daarnaast kan hier 
een groot aantal trefwoorden worden aangeklikt of door de lezer zelf worden 
 toegevoegd. Deze zijn op thema gesorteerd zoals maatschappelijk cultureel 
(politiek, school, etc.), persoonlijk (vriendschap, seksualiteit, etc.) etc. De laat-
ste, zevende tabel, zorgt voor de koppeling van de relationele tabellen.

4. Context

De collectie dagboeken staat niet op zichzelf. In 2015, op een bijeenkomst 
van het Meertens Instituut met de vertegenwoordigers van andere Europese 
 dagboekarchieven (onder andere uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en Ita-
lië), is een Europese koepel van dagboekarchieven opgericht. De koepel is  
genaamd edac (European Diary Archives and Collections). Gerenommeerde 
onderzoekers op het gebied van (auto)biografieën zoals de Fransman Philippe 
Lejeune hebben zich daarbij aangesloten. Het secretariaat ligt in handen van 
het nda en wordt gevoerd vanuit het Meertens Instituut. Zoals hierboven staat 
beschreven zijn de metadata van het nda ook beschikbaar in cmdi formaat. 
Dat laatste geeft een springplank naar mogelijke technische en inhoudelijke 
samenwerking tussen de verschillende Europese dagboekarchieven, al dan 
niet in het kader van clarin. Daarnaast beheert het Meertens Instituut ook 
nog andere egodocumenten zoals de collectie ‘Brieven aan de Toekomst’. In die 
brieven hebben meer dan 50.000 Nederlanders een dag uit hun leven (15 mei 
1998) beschreven en gestuurd “aan de toekomst”.

5. Tot slot

Zoals hierboven al staat beschreven groeit de collectie gestaag. De papieren 
registratie van de dagboeken heeft plaatsgemaakt voor directe registratie in de 
FileMaker Pro database. Nieuwe versies van de database zullen regelmatig bij 
dans worden gedeponeerd.

6. Data

–  Data gedeponeerd bij dans – doi:http://dx.doi.org/10.17026/dans-xcn 
-hy2q

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:19:32PM
via free access

http://dx.doi.org/10.17026/dans-xcn-hy2q
http://dx.doi.org/10.17026/dans-xcn-hy2q


 7Data Van Dagboeken | 10.1163/24523666-01000008

research data journal for the humanities and social sciences (2017) 1-7

<UN>

Literatuur

Bennis, H. J. (2012). Crossing Boundaries – Research plan Meertens Institute 
2013–2018. Amsterdam, Meertens Institute. http://www.persistent-identifier.
nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:17-826bb48a-2abc-4480-b50f-e80e1c19b5f3.

Zeldenrust, D. A. (2016). Data van Dagboeken. Nieuwsbrief van het Meertens In-
stituut, 6, Februari 2016 (Amsterdam). http://hdl.handle.net/20.500.11755/
b790e01b-9984-44f6-8a6a-7f09fa6c2efd.

Website

https://www.clarin.eu/cmdi (geraadpleegd op 21 november 2016).

Afbeelding 2 Een ingevulde tabel ‘leesrapportage’ in de nda-database.
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