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De nieuwe Catalogue and Guide van het Steinmetzarchief. 

door C.P. Middendorp 

Ongeveer tegelijkertijd met dit nummer van MDN zal de 

nieuwe "Catalogue and Guide 1978" van het Steinmetz- 

archief verschijnen. Deze is, behalve veel dikker en 

niet raeer voor iedereen gratis verkrijgbaar, ook ge- 

heel anders van opzet als de vorige C&G uit 1974. 

De erin opgenomen informatie over de studies is welis- 

yaar grotendeels gelijk gebleven, maar is nu, tezamen 

met nog veel meer informatie over elke studie, geheel 

machine-readable en vanaf computer-print-out gedrukt, 

en wel als volgt: 

STUDY HUMBER 

TITLE 

accessibility 

DEPOSITORS 

DATA-C0LLECT0R(8> 

YEAR 

SAMPLED UHIVERSE 

STATUS 

MO. OF CASES 

HO. OF VARIABLES 

ABSTRACT 

M IDOEMDORP * 

P0214 

CULTURELE VERANDERINCEH IM NEDERLAND. 1*30-1*73 
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STEIMMETZARCHIEF 
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SPSS SYSTEM FILE 

1*77 
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IN THE FIELD OF HARRIACE. FAMILY. SEXUALITY. 



Deze informatie is slechts een klein deel van alle in de 

computer opgeslagen informatie over een studie. Van alle 

P-enS-studies (een onderscheid dat slechts een interne, 

praktische betekenis heeft) is namelijk informatie om- 

trent elke studie volgens een in internationale samen- 

werking ontstaan studiebeschrijvingsschema in de computer 

opgeslagen. Gezien bet belang van deze informatie ter 

aanduiding van de zoek mogelijkheden met behulp van de 

computer wordt hieronder bet volledige studiebeschrijvings- 

scbema weergegeven. 

Doordat al deze informatie is opgeslagen in een retrieval 

systeem (bet programma RIQS-Remote Information Query System) 

kan met bebulp van de computer naar studies worden gezocbt 

welke aan een aantal condities - volgens bet schema - vol- 

doen. Een zoekprofiel-formulier wordt op aanvraag gaarne 

toegezonden. 
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STUDY'-DESCRIPTION SCHEME 

Codebook in RIQS-format 
Steinmetz Archives version 2.1. 

Item Subitem Item and sub-item name 
nr. nr. 

A. GENERAL INFORMATION 

1 
2 
3 

ARCHIVE WHERE STUDY IS ORIGINALLY STORED 
Name of archive 
Number of archive 
Study-number 

2 TITLE OF STUDY 

1 
2 
3 
h 

OTHER ARCHIVES THROUGH WHICH STUDY IS AVAILABLE 
Name 
Address 
Number of study description 
Additional information on availability 

1 
2 
3 

DEPOSITORS (Specify by country, if necessary) 
Name of main depositor (institute) 
Address (incl. e.g. university) 
Additional information 

1 
2 
3 

DATE(B) OF DEPOSIT (Specify by .wave;country;if necessar; 
Day 
Month 
Year 

1 
2 

3 

FINANCIAL SPONSORSHIP 
Name 
Address 
Additional information 

1 
2 
3 

RESEARCH COMMITMENT 
Name 
Address 
Additional information 

8 

1 
2 
3 
h 

MEASURING INSTRUMENT DESIGNED BY (E.G. QUESTIONNAIRE* 
TEST) (specify by country if necessary) 
Name(s) 
Institute 
Address 
Additional information 



DATA-COLLECTIOM (e.g. pieldv/orx) carried out by 
(specify by country if necessary) 
Name(s), institute 
Address 
Additional information 

KIND OF DATA (see further chapter C) 

free field, keywords 

(sample) survey 
census data 
statistics. 
legislative roll calls 
psychological test 
clinical data 
observation ratings 
textual data 
coded textual data 
coded documents 

PRIMARY ANALYSIS CARRIED OUT BY 
Name(s) 
Institute 
Address (incl. c.g. university) 
Additional information 

PUBLICATIONS (primary analysis) 
Author(s) of principal publication 
Title 
Publisher 
Journal, vol. nr., pages 
Year 
Availability 

PUBLICATIONS (secondary analyses) 
Author(s) 
Title 
Publisher 
Journal, vol. nr., pages 
Year 
Availability 
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14 UNPUBBISHED: REPORTS (primary or secondary analyses) 
Author(s), institute 
Title 
Year 
Availability 

15 
1 

2 

3 

RESULTS OF ANALYSES 
Results of primary analyses stored with archive; 
yes/no/partly:specify: 
Results of secondary analyses stored with archive; 
yes/no/partly:specify: 
Irrelevant 

16 
1 
2 

INFORMATION ON ORIGINAL RESEARCH ORGANIZATION 
Project number of study 
Mode of storage 

free field, keywords 

original forms 
edged punched cards 
single punched cards 
multiple punched cards 

tape 
dish 

Control operations performed 

free field, keywords: 

none 
data checlc-punched 
wild-codes eliminated . . .__ 
checks for inconsistencies: back to original f orm*> 

data modified 
inconsistencies indicated 

17-20 OTHER GENERAL INFORMATION 



B. MODES -OP STORAGE 

CONTROL OPERATIONS BY ARCHIVE 

free field, keywords: 

none 
check on total number of cards 
wild-codes eliminated 
multiple punches eliminated 
checks on on inconsistencies: back to original forms 

data modified 
inconsistencies indicated 

MODE OF STORAGE: DATA PILE AND DOCUMENTATION 
SPSS-system file 
OSIRIS-systeia file 
Other type of file: specify 
RICiS-record of study-description scheme and measuring 
instrument (e.g. questionnaire test etc.) 
Categories of classification scheme for content of units 
of measurement added 
Other forms of documentation 
Original mode of storage (see 16.2) 

TAPE CHARACTERISTICS OF MAJOR DATA-PILE 

Type of tape (CDC, IBM etc.) 
Tape recording technique 
Volume Serial Number 
Number of tracks 
Density 
Parity 
Blocklength 
Wordlength 
Label 
Password protection 
Expiration data 
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24 

2} 

26 

accessibility of data 

free field. keywords: 

A: publication.1 rights reserved by donor (e.g. depositor) 
written .permission of donor required use’of codebook 
written permission donor .required xor use u* 

“MSfffir special arrwent .It* *«*! 
S“StrtotioJ?t’>”aSSiltot)or, of Conors strongly 

advised 

B: 
C: 
D: 

E: 

Permission required form 

name: 
address: 

LANGUAGE(S) IN WHICH CODEBOOK AVAILABLE 

free field. keywords: 

English 
French 
German 
Italian 
Spanish 
Dutch 

.PART OF STUDY STORED 

Complete study stored 
Part of study stored:speeny 

OTHER INFORMATION ON MODES OF STORAGE 
2-7-30 
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C. DATA-COE.RBCTION PROCEDURES AND CHARACTERTSTTO;; (w 
THE DATASET ;-:-■---- 

RESEARCH TOPIC 

fVee field, keywords: 

Election study 
Political attitudes and ideology 
Class-conflict, stratification, mobility 
Family life 
Sexuality 
Religious attitudes and ideology 
Stereotypes and values 
Personality 
Education 
Recreation, leisure 
Mass-media, communication 
Consumer study 

Riving conditions, 
Health, environment 
Occupation, working' 
Culture 
Racial attitudes 
Migration 

housing, welfare 

conditions 

Economic attitudes and behaviour 
r social developments 
I-j e t h od o 1 ogy 

32 UNITS OF "OBSERVATION" (NOTE: Only specify as far as 
necessary) 

free field, keywords: 

individuals 
families 
communities: specify 
regions: specify 
provinces: specify 
states: specify 
nations: specify 
organizations: specify 
groups: specify 
textual units: specify 
events: specify 
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DEFINITION OF THE SAMPLED UNIVERSE 

Tree fleia, keywords: 
Name of country(ies): specify 
Age limits: specify 
Sex: specify 
'Marital status: specify 
Position in family: specify according to: 

free field, keywords: 

housewives 
heads of family 
any family member . 
all family members 
random selection 
stratified random selection 
number of children: specify 

Housing conditions: specify 

Location of units of observation 

free field, keywords: 

national or cross-national 
state or cross-state: specify 
region or cross-region: specify 
province or cross-province: specify 
municipality or cross-municipality: specify 
neighbourhood or cross-neighbourhood: specify 

total-institution(s): specify 
non-total institution(s): specify 
organizations): specify 
respondents at incidental mass meeting(s): specify 
respondents attaining structured activities: specify 
respondents characterised by some specific activity 
on individual basis: specify 
degree of-urbanisation: specify 

Race: specify according to: 

free field, keywords: 

whites 
negroes 
Surinam 
anfcillian 
Indonesian 
moluklcian 
Chinese 

Ethnic, nationality: specify 

Education: specify according to: 
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free fibld, keywords: 

students: .specify 
academic.people: specify 
highschool students: specify 

Occupation: specify according to: 

free field, keywords: 

agriculture: specify 
free professions: Specify 
business: specify- 
managers: specify 
white collar: specify 
industrial workers: specify 
retired: specify 
(unemployed: specify 
housewives: specify 

Religion: specify according to: 

free field; keywords: 

non-religious 
Roman Catholic 
Dutch Reformed 
Reformed,Calvinist 
Jewish 

Physical conditions: specify 
Rental conditions: specify 

Time limits: specify 

3,'t SAMPLING PROCEDURES 

free field, keywords: 

no sampling (e.g. total universe): 
collection procedures 
quota-sample: specify 

stratified-random sample:specify 
area—cluster sample:specify 
multi-stage sample:specify 
simple rahdom sample^ 

specify data 



METHOD OF' DATA COLLECTION 
free field.keywords 
actions to minimize number of losses:specify 
oral interviewing 

questionnaire/test filled out by res- 
spondent with interviewer present for instructions 
structured interview 
structured questionnaire/test 
open-ended interview 
open-ended questionnaire/test 
telephone survey 
mail survey 
observations 
content analysis 
coded documents 
statistics 

QUALIFICATIONS OF DATA-GATHERING STAFF 

free field, keywords: . 

normal staff of institute: specify by country 
if necessary 
specially recruited staff: specify 
specially trained staff: specify 
students: specify 
experts: specify 

TIME-DIMENSIONS 

free field, Keywords: 

one-time original study 
one-time study, partial replication (e.g. of opinion 
questions) 
panel study: number of waves stored/planned: specify 
trend study: number of waves stored/planned: specify 

DATES OF DATA-COLLECTION (specify by wave or country 
if necessary) 

first date of data-collection 
period in weeks 
last date of data collection 

INFORMATION ON DATA-COLLECTION PROCEDURES NOTED 

free field, keywords: 

cooperation of respondent 
duration 
data-collector identification 
call-back number 
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characteristics of data-collector: specify 
presence of other people 
physical situation/location: specify 
special events: specify 
•conditions of observation: specify 
instruments: specify 

NUMBER 0? CASES (E.G. SAMPLE SIZE) (specify by wave 
or country if necessary) 

1 original sample size 
2 number of losses 
3 number of replacements 

number of cases, unweighed 

WEIGHING PROCEDURES (specify by wave or country if 
necessary) 

free field, keywords: 

criteria: specify 
procedures: specify 
number of additional cards that can be identified 
number ox additional cards that cannot be identified 
number of outweighed cards cards, available 
number of outweighed cards, not available 
coefficients used: specify 

CHARACTERISTICS OP STORED DATA SET (specify by wave or 
country if necessary) ^ y 1 

1 number of cases (weighed) 
2 number of variables per case 
3 number of cards per case 

43-50 °™ER INF0RM/VTI0N ON DATA-COLLECTION PROCEDURES AND 
1/n J.A olji 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

1 
2 
** 
4 
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D. BACKGROUND VARIABLES INCLUDED 

BASIC CHARACTERISTICS 

age, exact 
age, categorised 
sex 
marital status 
date of marriage 
number of marriages 
race 
ethnic group 
nationality 

HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

position in family, household 

^°f £amil>r (living together-household) 
number of men ) ' 
number of women 
number of wage earners 
type of household 
px-esence" of children 
number of children 
age of children 
sex of children 

of 
of 

number 
number 
number of 
number of 
number of 
number of 
number of 

young children-(roughly 0-14) 
olqer children (roughly 14-20) 
children not living in household 
c,h:5.^ren not living in household 
children: students 
cnild.ren: military service 
family members retired 

(married) 
(unmarried) 

CHARACTERISTICS OF PARENTAL FAHILY/HOUSEHOLD 

position in family/household 
size of family/household 
age of father 
age of mother 
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54 HOUSING- 

1 conditions of house 
2 ownership 
3 type of dwelling 

55 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

RESIDENCE 

name"of region (or code-identification) 
name.of state (or code identification) 
name of community (or code-identification) 
size of community ' 

degree of urbanisation 
type of residential quarter 
length of time in community 

56 

1 
2 

.5 
6 

PLACE OF BIRTH 

name of country (or code-identification) 
name of section, region (or code-identification) 
name of state (or code-identification) 
name of community (or code-identification) 
size of community 
degree of urbanisation 

57 

1 
2 
3 

PLACE OF WORK 

name of community (or code-identification) 
size of community 
distance from residence 

58 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

INCOME 

personal, gross 
personal, net 
income of total household, gross 
income of total household, net 
income head of family, gross 
income head of family, net 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
16 
11 
12 
13 
14 

OCCUPATION 

occupation, respondent 
occupation, head of family/chief wage earner 
occupation, father 
occupation, mother 
status of occupation, respondent 
status of occupation, head of family/chief wage earaei 
status of occupation, father 
status of occupation, mother 
type of occupation, (branche), respondent 
type of occupation, head of family/chief wage earner • 
type of occupation, father 
type of occupation, mother 
if self-employed: number of employees 
if unemployed: duration 

EDUCATION; BASIC LEVELS, day-schools/evening classes ' 

1 highest type attended, respondent 
2 highest type attended, head of family 
3 highest type attended, father 
4 highest type attended, mother 
5 highest grade attained, respondent 
6 highest grade attained, head of family 
7 highest grade attained, father 
8 highest grade attained, mother 
9 duration in years, respondent 
10 duration in years, head of family 
11 duration in years, father 
12 duration in years, mother 

EDUCATION, special trainings 

1 vocational training, type of 
2 vocational training, number of years 

SOCIAL CLASS 

1 objective criteria: index 
2 interviewer rating 
3 subjective social class 
4 social class of parents (objective criteria) 
5 social class of parents (subjective criteria) 

RELIGION 

1 church affiliation 
2 affiliation by sect, denomination 
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3 church membership 
4- • membership by seet or denomination 
5 frequency of church attendance 
6 church attendance.compared to the past 
7 religion father 
8 religion mother 
9 church attendance father 
10 church attendance mother 

64 POLITICS 

1 vote intention 
2 exercise of franchise 
3 party identification or preference 
4 coalition preference 
5 vote recall, last election 
6 vote recall, before last election 
7 party membership 
8 party membership in the past 
9 length of membership 
10 political preference of father 
11? political preference of mother 

65 ORGANIZATIONAL MEMBERSHIP; economic 

1 
2 

5 
6 

trade-union membership 
membership of trade-union in the past 
length of membership trade-union 
employers organization 
occupational organizations 
consumer organization 

66 ORGANIZATIONAL MEMBERSHIP; non-econoraic 

1 
2 

l 
civic organization 
fraternal organization 
sport1s club 
refugee organisation 

67 ORGANIZATIONAL MEMBERSHIP; general 

1 number of organizations 
2 time spent in organizational work 

68 READERSHIP AND I-iASS MEDIA EXPOSURE 

1 daily paper3 
2 weekly papers/magazines 
3 illustrated magazines 
4 women!s magazines 
5 magazines of broadcasting companies 
6 books 
? raovies 
8 radio 
9 W 
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X 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

CONSUMPTION OP DURABLES (IN HOUSE) 

TV 
color TV 
radio 
telephone 
car 
tape recorder 
music-installation (pick-up, stereo etc.) 
refrigerator 
washing machine 
vacuum cleaner 
dishwaher 

70-79 ADDITIONAL BACKGROUND VARIABLES 

80 OTHER REMARKS 

Terugkomend op de C&G 1978: het feit dat alle informatie 

is opgeslagen in RIQS geeft ook moge1ijkheden tot het 

oaken van handige indexen op het materiaal. 

Zo zijn er KWOcj(Keyword Out of Context)- indexen op 

titel, schenker(s), j aar van onderzoek en steekproefomvang; 

er is een KWIC (Keyword iji Context) -index op steekproef- 

universum en zowel een KWIC als een KWOC-index op terrein 

van onderzoek (meerdere per studie). Een KWIC-index op het 

abstract van elke studie is op aanvraag verkrijgbaar en 

ligt ter inzage op het archief. 

Van de ongeveer 300 NIPO-weekenquetes worden slechts de 

onderwerpen het jaar en de week van het onderzoek 

vermeld, zonder indexen. 

Van meer dan de helft van alle studies is tevens de tekst 

van de vragenlijst in RIQS opgenomen zodat men ook kan 

zoeken naar het voorkomen van (combinaties van) woorden 

in de tekst van een enquetevraag. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de dieristver1ening 

van het archief, de kosten van de dienstverlening en 

de externa relaties welke het archief onderhoudt, 

vermeld in deC&C 1978. 

z o a 1 s 
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1. DI6NSTVERLENING 

1.1. Het archiveren van data 

Data - kwantitatieve gegevens van empirisch onderzoek - kunnen in het archief 
worden opgeslagen onder 66n der volgende voorwaarden: 

Categorie: 

A: Geen beperkingen 

B: Publikatie-rechten blijven berusten bij de schenker . 

C: Schriftelijke toestemming van de schenker vereist voor het gebruik van de 
gegevens 

D: Schriftelijke toestemming van de schenker vereist voor het gebruik van het 
codeboek en de zgn. rechte tellingen 

E: Nog niet beschikbaar (Dit is mogelijk gedurenda maximaal twee jaar.) 

F: Het wordt aanbevolen contact met de schenker op te nemen voordat men de 
data gaat gebruiken. 

Het opslaan van gegevens - of een duplikaat - in het archief (dit kan eventueel 
reeds in de perioue waarin de primaire analyse nog wordt uitgevoerd) heeft de 
volgende voordelen: 

- de data worden onder optimale condities opgeslagen 
- een SPSS - of andere - system file wordt desgewenst beschikbaar gesteld - 

eventueel ook voor de primaire analyse (zie verder) 
- kleine nadraaiingen worden gratis door he! archief uitgevoerd (uiteraard na 

voorafgaand overleg met de staf van het archief) 
- de studie wordt volledig gedocumenteerd volgens het studiebeschrijvings- 

schema 

Voor archivering van een studie zijn. naast de ruwe data, nodig: 

- een codeboek 
- een exemplaar van het onderzoeksinstrument (bijv. de vragenlijst) 
- een rapport - indien aanwezig : waarin bijv. een steekproefbeschrijving. 

Aar. archivering zijn geen kcsten verbonden; desgewenst kan het archief de 
kosten die de schenker moet maken om de gegevens 'archivabel' te maken, 
vergoeden. (Over de hoogte der vergoeding is uiteraard tevoren overleg nodig) 
Indien nodig kunnen medewerkers van het archief hierbij ook assistentie 
verlenen. 

1.2. Hot beschikbaar stellon van data-sets 

Gegevens van onderzoek kunnen in elk gewenst 'format' ter beschikking 
worden gesteld. het meest gemakkelijk in het SPSS-format voor CDC compu¬ 
ters. Deze system-files zijn van labels voorzien en gedokumenteerd. Voor data 
die niet onder Categorie A en/of F zijn opgenomen moet de gebruiker een 
verklaring ondertekenen. Een verzoek om een duplikaat van een nog niet 
verwerkte data-set plaatst deze automatisch bove.naan de prioriteitenlijst; dit 
geldt ook vcor S-studies. 
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Als algemene regels voor gebruikers gelden dat het archief 2 exernplaren 
ontvangt van elk rapport dat (mede) gebaseerd is op data uit het archief en dat 
in elk rappoit of versiag de oorspronkelijke onderzoeker(s) en de schenker van 
het materiaal moet worden vermeld, naast het feit dat de data beschikbaar zijn 
gesteld door het Stemmetzarchief. 

1.3. Het zoeken naar studies die aan meerdere eisen voldoen 

Wanneer men een studie zoekt die aan meerdere eisen qua omvang, jaar van 
onderzoek. onderzoehte populatie, thematiok, erin opgenomen achtergrond- 
variabelen en concrete vraagstelling moet voldoen. kan men in overleg met de 
staf een zoekprofiel opstellen. Met het programma RIQS kan men naar een 
geschikte studie zoeken. Via een bepaalde zoekstrategie kunnen de meest 
geschikte studies geselecteerd worden. 

Via internationale contacten, het lidmaatschap van IFDO - de International 
Federation of Data Organizations - en het nationale lidmaatschap van ICPSR - 
Inter-University Consortium for Political and Social Research (zie Dar. 3.2.2.) kun- 
nen ook data uit buitenlandse archieveh worden opgevraayd. 

1.4. Het geven van advies m.b.t. het creeren van data-files 

Als algemene voo^waarde vooi het geven van advies geldt dat de betreffende 
data-set in het archief zal worden opgenomen (tijdens de primaire analyse bijv. 
onder Categorie C. D of E). Het advies is erop gericht een voor de analyse zo 
geschikt mogelijke data-set te creeren. 

1.5. Het geven van advies t.a.v. de opzet van het codeboek. operationaiisa- 
ties van begrippen en algemene methodologie 

Dil advies kan desgewenst gegeven worden nog voor de data verzameling van 
start is gegaan. Een dergelijk advies kan nuttig zijn omdat de staf van het 
archief langzamerhand kan putten uit een rijke ervaring en een goed overzicht 
heeft van reeksen verschillende vraagstellingen op allerlei gebied. 

T.a.v. het codeboek is een belangrijk punt het vermijden van zgn. dubbel- 
ponsingen, dwz. het coderen van meer don e6n variabele in een kolom van een 
ponskaart, of het gebruiken van de rijen i.p.v. de kolommen voor het coderen 
van een variabele. Ook verdient het aanbeveltng voor zgn 'missing data' (weet 
niet, geen mening, geen antwoord, niet van toepassing) vaste codes te gebrui¬ 
ken. 

T.a.v het operationaliseren van begrippen (bijv via een attitude-schaal of index) 
kan het archief vooronderzoek over bestaande data-sets plegen: verschillende 
vraagstellingen kunnen naast elkaar worden gelegd en/of nader worden 
geanalyseerd en getoetst op schaalbaarheid of factorstructuur; ook de validiteit 
kan bijv. worden bekeken. Deze vragen zouden dan (ten dele) in nieuw 
onderzoek kunnen worden gebruikt 

Algemee/i methodologisch advies kan gegeven worden t.a.v. wijze van steek- 
proeftrekking en veldwerk-organisatie. het opnemen van achtergrond: 
variabelen in een enqueue en de codering ervan. Ook hier heeft het archief 
een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden. 
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1.6. Het geven van advies m.b.t. de analyse 

Hier kan een rol spelen: het attenderen vap onderzoekers op beschikbare 
computerprogramma's in Nederland (zie par 1.7 ). Verder hangt de wenselijk- 
heid en nuttigheid van een dergelijk advies te veefaT van de probleemstellmg 
om er hier iets concreters over te kunnen opmerken 

1.7. Het geven van informatie m.b.t. beschikbare computerprogramma's 

In sarrenwerklng met SISWO heeft het Steinmetzarchief in 1974 een overzicht 
gepubliceerd van in Nederland beschikbare computer-programma's - die toege- 
past kunnen worden bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek het zgn. NCPI - 
Netherlands Computer Program Information; (Amsterdam, 1974). Dit overzicht 
is thans weer up-to-date; een uitgebreidere publikatie is beschikbaar en 
is verkrijgbaar bij SISWO, O.Z Achterburgwal 128, J 012 DT Amster^ 
dam. De informatie is opgeslagen in het retrieval-pTogramma'ftTGS; via RIQS 
kan het archief ook zoeken naar geschikte programme's. 

1.8. Het uitvoeren van analyses over opgeslagen data-sets 

De staf van het archief kan in opdracht van derden analyses uitvoeren over 
opgeslagen data-sets, tegen een vergoeding van de kosten (zie par. 2.). Zoals 
in het voorwoord al werd aangegeven kunnen analyses worden uitge- 
voerd via de programma-pakketten SPSS, OSIRIS en BMD en de Statistical 
Appendix (STAP) bij SPSS en andere programma's die beschikbaar zijn 
op het TC-FSW. Universiteit van Amsterdam. 

1.9. Het creeren van speciale files: data-set ontwikkeiing 

Hier zijn verschillende mogelijkheden, waarvan we er hieronder slechts enkele 
aangeven- 

a. onderzoeksprojecten waarbij nieuwe data worden verzameld op basis van 
(een nadere analyse van) bestaande gegevens Het archief kan participeren in 
elk onderzoeksproject waarbij zijn gearchiveerde data op deze wijze verder 
worden 'uitgebouwd' en ontwikkeld. Een data-archief behoort niet een 'stati- 
sche’ data-collectie te bevatten die 'willekeurig groeit'. Wij streven ernaar dat 
de beschikbare data zoveel mogelijk een rol gaan spelen in verder onderzoek, 
waardoor de data in het archief een systematische en dynamische groei 
vertonen. De algemene methodologie van deze procedure is die der partiele 
replicatie. Er zijn verschillende vormen: 

- het (ten dele) herhalen van 6en of meer studies om veranderingen in de tijd 
vast te kunnen stellen - of juist het ontbreken van verandering 

- het ontwikkelen van sociale indicatoren 
- replicatie met het oog op de verdeie ontwikkeiing van meetinstrumenten, 

modellen van theoretische begrippen of theoretische bevindingen 
- het verzamelen van nieuwe data die methodologisch van belang zijn in relatie 

tot bestaande data. bijv. begrippen meten via een ander type vraagstelling. 

b. Voor trend-analyses kunnen speciale analyse-sets worden gecreeerd om de 
nadere analyses te vergemakkelijken. 

c. Voor onderwijsdoeleinden kunnen eveneens speciale analyse-sets worden 
gecreeerd, bestaande uit sub-sets uit e6n of meer 'moeder-files'. Bij het 
creeren van dergelijke onderwijs-pakketten kan het archief samenwerken met 
anderen. 
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1.10. Stage-mogelijkheden voor studenten 

Studenten kunnen op het archief een stage lopen in secundaire analyse. Men 
kan onder begeleiding van de staf zelfstandig een secundaire analyse uitvoeren 
op de aanwezige terminal-apparatuur. Studenten kunnen ook vertrouwd wor- 
den gemaakt met de data-verwerking en het creeren van data-files zoals dat bij 
het archief plaats vindt. 
Dit geldt ook voor de opslag van data in het retrievalsysteem. In principe zal 
met de universiteit waar de student studeert een vergoedings-regeling voor de 
gebruikte computertijd moeten worden overeengekomen. 

1.11. Samenvatting 

Men kan de dienstverlening van het archief als voIgt samenvatten: 

1. Het archiveren van data 

2. Het beschikbaar stellen van data-sets 

3. Het zoeken naar studies die aan meerdere eisen voldoen 

4. Het geven van advies m.b.t. het creeren van data-files 

5. Het geven van advies t.a.v. de opzet van het codeboek, operationalisaties van 
begrippen en algemene methodologie 

6. Het geven van advies m.b.t. de analyse 

7. Het geven van informatie m.b.t. beschikbare computerprogramma's 

8. Het uitvoeren van analyses over opgesl3gen data-sets 

9. Het creeren van speciale files, data-set ontwikkeling 

10. Stage-mogelijkheden voor studenten. 

2. KOSTEN 

De volgende dienstverlening is vooralsnog in principe gratis: 

1. het archiveren van data 

2. een print-out van documentatie van een studie (een zgn. RIQS-record) 

3. alle verdere assistentie en advies 

4. het begeleiden van stagiaires 

5. het aanvragen van data uit buitenlandse archieven (voor ICPSR: zie hieron- 
der). 

Voor de volgende typen dienstverlening geldt thans een maximum van 
fl. 100.~(manurenpluscomputertijd).Dekostendaarbovenwordeninrekeninggebracht. 

6. het verschaffen van een copie van een data-set zoals opgeslagen in het 
archief 

7. het bewerken van een data-set zodat deze geschikt wordt voor de computer- 
installatie van de gebruiker 

8. computer-retrieval van data-sets en computer-programma's via RIQS 

9. het creeren van speciale files 

10. het uitvoeren van analyses (kleine nadraaiingen voor schenkers van 
materiaal blijven echter gratis). 

Van fotocopieeri. tapes e.d. worden de kosten in rekening gebracht. 
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3. EXTERNE RELATIES 

3.1. Nationaal 

3.1.1. Data-opslag via acquisitie 

Acquisitie vindt voornamelijk plaats via de rapportencentrale van SWIDOC. 

Speciale afspraken voor het archiveren van studies zijn gemaakt met de 
volgende instellingen: 

Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Markt-Onderzoek (NIPO) 
BV, Amsterdam 

NV v/h Nederlandse Stichting voor Statistiek, Den Haag 
Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS), Nijmegen 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Ministerie van 

Justitie, Den Haag 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);Voorburg 
Bureau Veldkamp Marktonderzoek, "Amsterdam 
Dienst Luister- en Kijkonderzoek, Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Hilver- 

sum 
Nederlandse Organisatie voor Uitgevers Marktonderzoek (NOVUM) BV, Haarlem 

Speciaie afspraken t.a.v. aanbevelingen in contracten van subsidierende instan¬ 
ces met onderzoekers zijn gemaakt met de volgende instellingen: 

Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), Den 
Haag 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Den Haag 
Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag 
Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO), Den Haag 

3.1.2. Activiteiten ter stimulering van het gebruik 

Speciale relaties worden onderhouden met de volgende instellingen: 

Technisch Centrum van de Fakuiteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit 
van Amsterdam 

Sociaal- en Cultureel Planbureau, Rijswijk 
Stichting Inter-Universitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 

(SISWO), Amsterdam 
Baschwitz Instituut, Universiteit van Amsterdam 
Instituut voor Wetenschap der Politiek, Universiteit van Amsterdam 
Afdeling PoliHeke Wetenschap, Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling Methoden en Technieken, Sociaal-Wetenschappelijk Instituut. Vrije 

Universiteit 
Sociologisch Instituut, Erasmus Universiteit 
Sociologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen 
Sociologisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht 
Sociologisch Instituut, Katholieke Hogeschool, Tilburg 

Op vele van deze instituten zijn lezingen gehouden over het functioneren en de 
dienstverlening van het Steinmetzarchief, over secundaire analyse en replica- 
tie-onderzoek. 
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Hei hoofd van het archief en de andere stafleden zijn te alien tijde bereid dit 
soort lezingen - ook in de vorm van bijv. een gastcollege - te geven. Samen 
met anderen kunnen ook cursussen in secundaire analyse worden georgani- 
seerd. 

3.2. Internationaai 

3.2.1. Lidmaatschap van de International Federation of Data Oiuam/atio/is 
(IFDO) 

IFDO is opgericht in mei 1977 te Louvain-la Neuve, Belgie. Het is de opvolger 
van het Standing Committee of Social Science Data (SCSSD) van de Internati¬ 
onal Social Science Council - ISSC. IFDO is thans Associate Member van ISSC. 
Het Committee of European Social Science Data Archives (CESSDA) opgericht 
in juni 1976 te Amsterdam, kan thans beschouwd worden als een informele 
werkgemeenschap binnen IFDO. 

De deelnemende archieven in IFDO zijn, naast het Steinrnetzarchief: 

1. Archivio Dati e Programmi per le Scienze Sociali (ADPSS) 
(Milaan} 

2. Belgian Archives for the Social Sciences (BASS) 
(Louvain-la-Neuve) 

3. Danish Data Archives (DDA) 
(Odense) 

4 Norwegian Social Science Data Services (NDS) 
(Bergen) 

5. SSRC Survey Archive 
(Colchester, Groot-Brittannie) 

6. Zentralarchiv fur empirische Sozialforschung 
(Keulen) 

7. Inter-University Consortium for Political and Social Research (ICPSR) 
(Ann Arbor, Michigan, USA) 

8. Data and Program Library Service (DPLS) 
(Wisconsin, Madison, USA) 

9 Institute for Research in Social Science 
(Chapel Hill, North Carolina. UJA) 

10. Data Clearing House for the Social Sciences 
(Ottawa, Canada) 

11. Leisure Studies Data Bank 
(Waterloo, Canada) 

De West-Europese archieven hebben een regeling getroffen tot het uitwisselen 
van data op kosten-basis Nederiandse cnderzoekers kunnen direct contact met 
een ander archief opnemen, of dit doen via het Steinrnetzarchief. Data- 
uitwisseling vindt plaats via de nationale archieven. 
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3.2.2. Nationaal lidmaatschap van hat ICPSR 

Het Inter-University Consortium for Political and Social Research (ICPSR) te 
Ann Arbor, Michigan, is van oorsprong een uitsluitend Amerikaanse organisa- 
tie, opgericht in 1962 Het doel was om grote studies op politicologisch gebied 
(de term 'social' is pas sinds enkele jaren aan de oorspronkelijke naam 
toegevoegd), die gebaseerd waren op nationale steekproeven, en vaak de basis 
vormden voor belangrijke en invloednjke publikaties, voor een breed 'publiek' 
van onderzoekers toegankelijk te maken voor secundaire analyse. 

De aan het consortium deelnemende universiteiten betaalden elk een bepaalde 
bijdrage om een en ander te financiered in het bijzonder hot zo goed mogelijk 
'cleanen' van de studies (fouteh-’detectie en -correctie) en het ontsluiten ervan 
via handzame codeboeken. 

Het lidmaatschap van ICPSR kreeg al snel een meer internationaal karakter. 
Van 1 969 tot 1975 was de Universiteit van Amsterdam lid; lange tijd als enige. 
In 1974 word het Steinmetzarcjief lid onder voorwaarde dat de data via het 
archief voor alle Nederlandse onderzoekers toegankelijk zouden zijn. 

Deze overgangssituatie werd in 1975 getransformeerd in het Nationale lidmaat¬ 
schap. Ook in andere West-Europese landen werden nationale lidmaatschap- 
pen opgericht, nml. in Belgie, Denemarken. Groot-Bnttannie, Noorwegen, 
West-Duitsland, Zweden en Zwitserland. 

Het hoofd van het Stein metzarchief is Nationaal vertegenwoordiger voor Neder¬ 
land Thans participeren in het lidmaatschap: de Erasmus Universiteit, de 
Katholieke Hogeschool. de Katholieke Universiteit, de Vrije Universiteit de 
Universiteit van Amsterdam, en de Ri jKsuniversiteit Leiden 

ICPSR-data zijn vrij toegankelijk voor onderzoekers verbonden aan instellingen 
van bovengenoemde universiteiten Tevens kunnen maximaal acht studenten of 
wetenschappelijke medewerkers, afkomstig van deze universiteiten, de jaarlijk- 
se ICPSR summer school bijwonen, die tamelijk geavanceerde cursussen op 
statistisch en methodologisch gebied bevat. Reis- en verblijfkosten moeten 
echter grotendeels zelf worden betaald. 

De participerende universiteiten hebben tevens recht op de installatie van het 
programmapakket OSIRIS op de computer van hun rekencentrum. Een 'Guide 
to Resources and Services' is op aanvraag verkrijgbaar, alsmede de codeboeken van 
geheel gecleande studies. 

3.2.3. Lidmaatschap van het ECPR 

Het Steinmetzarchief is sinds 1975 lid van het European Consortium for 
Political Research (ECPR), voornamelijk om in contact te blijven met de Data 
Exchange Group en de Computer Group van de politicologen die zich - via hun 
instituten-in ECPR hebben verenigd ECPRorganiseert elk jaar een'Summer School' 
aan de University of Essex, vergelijkbaar met de ICPSR-Summer School. 
ECPR organiseert eveneens elk jaar een zgn 'Joint Session of Workshops'waar elke 
deelnemer een paper moet presenteren. Onderzoekers die verbonden zijn aan 
een instituut dat (nog) geen lid is van het ECPR kunnen namens het Steinmetz¬ 
archief deelnemen als hun paper gebaseerd is op een secundaire analyse van 
data uit het archief. 
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3. 2.4. De International Association of Social Science Information Service and 
Technology (IASSIST) 

EnKele stafleden van het archief zijn lid van IASSIST. Net Steinmetzarchief 
functioneert voorlopig tot 1981 als West-Europees Secretariat van deze 
organisatie. IASSIST is een interhationale professionele organisatie - op 
individuele basis - van data-archivarissen en informatie-'technologen'. Doel is 
da verdere professionalisering' van het vak. Deze doelstelling komt in de 
praktijk grotendeels overeen met de activiteiten die binnen IFDO zullen worden 
ontplooid. 

De C&G heeft een omvang van ruim 300 pagina's en bevat in- 

formatie over ruim 700 studies waarvan vele uit meerdere 

substudies bestaan. Hij is verkrijgbaar bij het Stein- 

raetzarchief , K1eine-Gartmanp1 antsoen 10, Amsterdam, 

tel. 020-225061. De prijs moet op dit moment nog worden 

vastgesteld. 


