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Factsheet: INTER-VIEWs

• Doel: Curatie van interview-data
• Partners: CLST, DANS, VI, MPI
• Looptijd: Januari 2010 – November 2010
• Budget: 60.000 Euro



Digital Curation

• Digital curation involves maintaining, 
preserving and adding value to digital 
research data throughout its lifecycle.

(www.dcc.ac.uk)



Belangrijkste activiteiten in het project 
“INTER-VIEWs”

• CLST
1. Project-coördinatie
2. Tools + processing (met name “annotatietool”)

• DANS
3. Duurzame archivering

• VI
4. Aanleveren interviews (250 stuks)

• MPI
5. Registratie Metadata schema



Budget-allocatie

Project coordinatie

Tools

Duurzame archivering

Aanlevering interviews

Registratie 
metadataschema



Wat verstaan we onder curatie?
• Toepassen van duurzame bestandsformaten
• Standaardisering van metadata elementen
• Opname van metadata elementen in register 

(IsoCat)
• Toekennen Persistent Identifiers
• Harvesting mogelijk maken mbv OAI-PMH
• Koppelen van tools aan onderzoeksmateriaal
• (Ref. “Datakeurmerk” www.datasealofapproval.org)



Het interviewcorpus
• Afkomstig van het Veteranen Instituut 

http://interview.veteraneninstituut.nl

• 30 interviews volledig getranscribeerd (tbv de 
creatie van een “verrijkte publicatie”)

• 250 interviews (in relatie tot WOII, politionele 
acties, Nw-Guinea kwestie -> link met “Erfgoed 
van de Oorlog” programma)

• Duur ca. 1,5 uur per interview

http://interview.veteraneninstituut.nl�


Metadata harmonisatie

• Wat is een interview?
• Welke metadata schemas zijn er?
• Wat is de betekenis van de metadata elementen?

• “Crosswalk” van metadata elementen afkomstig 
van een aantal interview-projecten

• Registratie van elementen in IsoCat



Registratie in IsoCat



Duurzame archivering



OAI-PMH data provider



OAI -> dus ook vindbaar via  Google



Oral History Annotation Tool
• Ontwikkeld door CLST
• Functie: gereedschap voor de onderzoeker / vergemakkelijken 

secundaire analyse
• Complementair aan andere tools (bijv. “Fragmentknipper”)
• Zoeken in interviews (met ASR transcripten)
• Zoekfunctie met tijdcodes en met woorden
• Stemming van zoektermen
• Aanpassing tijdsinterval van gevonden fragment
• Weergeven samenvattingen/trefwoorden in zoekresultaat
• Toevoegen annotaties/transcripties/bestanden aan fragmenten
• Tabbladen mijn/alle transcripties/annotaties
• Administratie gebruikersbeheer (overzicht gebruikers, account 

management)



Oral History Annotation Tool



Oral History Annotation Tool
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