
Overzicht artikelen en publicaties 

over informatiebeheer

Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het 

terrein van het informatiebeheer raken. 

Ze zijn gerubriceerd op basis van de ‘lifecycle of documents’ uit het rapport 

‘Management of electronic records: Issues and guidelines; 

Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS)’, 

United Nations, New York, 1990. (blz 27-34).

Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de 

geregistreerde titels.

Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer.

Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'.

De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. 

zondag 22 mei 2016De lijst is aangemaakt op:  
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Document 

Het document wordt beschouwd de drager te zijn van een 

idee, dat op bepaalde wijze in de administratie verwerkt 

moet worden en tot nieuwe associaties moet leiden om 

dan zijn kringloop weer te vervolgen. 

P. Noordenbos in  

mr. H. Hardenberg, De verhouding van het registratuurplan tot de taak en de 

organisatie van de administratie, Nederlands Archievenblad, Jaargang 62, 1957-

1958, blz.  51 
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Levenscyclus van gegevens

1.1 Definieren

Is Semantic Information Meaningful Data?

Luciano Floridi

(Artikel)   Philosophy and Phenomenological Research, 2005.  Vol. LXX, No. 2, March 2005

10039:-)

There is no consensus yet on the definition of semantic information. This paper contributes to the current debate 

by criticising and revising the Standard Definition of semantic Information (SDI) as meaningful data, in favour of 

the Dretske-Grice approach: meaningful and well-formed data constitute semantic information only if they also 

qualify as contingently truthful. After a brief introduction, SDI is criticised for providing necessary but insufficient 

conditions for the definition of semantic information. SDI is incorrect because truth-values do not supervene on 

semantic information, and misinformation (that is, false semantic information) is not a type of semantic 

information, but pseudo-information, that is not semantic information at all. This is shown by arguing that none of 

the reasons for interpreting misinformation as a type of semantic information is convincing, whilst there are 

compelling reasons to treat it as pseudo-information. As a consequence, SDI is revised to include a necessary truth-

condition. The last section summarises the main results of the paper and indicates some interesting areas of 

application of the revised definition.

Semantic information

Meaningful information; Misinformation; Trustworthy information; Truthful 

information; Wellformed information.

Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Tekst bij Academia,eu

https://www.academia.edu/3491629/Is_Information_Meaningful_Data~ 

On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy

Luciano Floridi

(Artikel)   Philosophy & Technology / Springer Science+Business Media, Dordrecht, 2016.  Editor Letter

DOI 10.1007/s13347-016-0220-8

10040:-)

The protection of privacy should be based directly on the protection of human dignity, not indirectly, through other 

rights such as that to property or to freedom of expression. In other words, privacy should be grafted as a first-

order branch to the trunk of human dignity, not to some of its branches, as if it were a second-order right.

Privacy

Dignity; Grondrechten; Informational privacy; Waardigheid.Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Artikel op academia.eu

https://www.academia.edu/24779182/On_Human_Dignity_as_a_Foundation_for_the_Right_to_Privacy?auto=download~ 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

http://fra.europa.eu/nl/charterpedia/title/i-dignity~ 

Shannon Goes to the Museum: Drawing Lines Across Boundaries

Kiersten F. Latham en Jodi Kearns

(Congres, workshop, bijeenkomst)   The University of Akron, Ohio, 2015.  Proceedings from the Annual Meeting 

of the Document Academy: Vol. 2, Article 7

Published by IdeaExchange@Uakron

10036:-)

The DOCAM’15 theme called for an examination of the challenges ahead with our understanding of documents in 

a continuously changing information landscape. One such challenge has been to find specific intersecting areas of 

the information sciences on which authors from different disciplines might collaborate. We take ourselves as one 

Information science
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Levenscyclus van gegevens

1.1 Definieren

such case study. One of us works in information science and often thinks about applications of Information 

Theory. One of us works on developing models for museum practice, that is, theory upon which museum work 

might become more intentional and robust. Thinking about Documents Unbounded has led us to align some of our 

recent work, and, by doing so, demonstrate that manifestations of information theory abound across the 

information disciplines, which have origin in and continuing relevance with the document, museum, 

communications, and library studies realms. In this philosophical experiment, we try to draw lines between Wood 

and Latham’s (2013) Object Knowledge Framework (OKF) and O’Connor, Kearns & Anderson’s (2008) notion of 

Question (Q), in order to make some assertions about drawing lines between disciplines.

Handeling; Information theory; Object Knowledge Framework; OKF; Question; 

Transaction.

Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Artikel internet

http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/7/~ 

Wikipedia lemma: Object-oriented ontology

<Geen auteur geregistreerd of bekend>

(Artikel)   Geraadpleegd 24-apr-2016 / Wikipedia EN, 2016.  

10037:-))

Object-oriented ontology (OOO) is a school of thought that rejects the privileging of human existence over the 

existence of nonhuman objects. Specifically, object-oriented ontology opposes the anthropocentrism of Kant's 

Copernican Revolution, whereby objects are said to conform to the mind of the subject and, in turn, become 

products of human cognition. In contrast to Kant's view, object-oriented philosophers maintain that objects exist 

independently of human perception and are not ontologically exhausted by their relations with humans or other 

objects. Thus, for object-oriented ontologists, all relations, including those between nonhumans, distort their 

related objects in the same basic manner as human consciousness and exist on an equal footing with one another.

Object-oriented ontology

Hyperobject; OOO; Real object; Real quality; Sensual object; Sensual quality.Overige begrippen 

A quality found in experience.

Sensual quality

Real quality; Sensual object.Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Doxing Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_ontology~ 

Zie ook

https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Morton~ 

Object-oriented ontology (OOO) is a school of thought that rejects the privileging of human existence over the 

existence of nonhuman objects. Specifically, object-oriented ontology opposes the anthropocentrism of Kant's 

Copernican Revolution, whereby objects are said to conform to the mind of the subject and, in turn, become 

products of human cognition. In contrast to Kant's view, object-oriented philosophers maintain that objects exist 

independently of human perception and are not ontologically exhausted by their relations with humans or other 

objects. Thus, for object-oriented ontologists, all relations, including those between nonhumans, distort their 

related objects in the same basic manner as human consciousness and exist on an equal footing with one another.

Object-oriented ontology

Hyperobject; OOO; Real object; Real quality; Sensual object; Sensual quality.Overige begrippen 

A quality found in experience.

Sensual quality
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1.1 Definieren

Real quality; Sensual object.Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Doxing Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_ontology~ 

Zie ook

https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Morton~ 
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2 Waarderen

Rapport Metatrends: Fundamentele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving 

1976 - 2005

Sanne Arends en Iwona Maçka, Irma Thoen en Leo van der Vliet

(Rapport)   Nationaal Archief, Den Haag, 2014.  

10035:-)

Het rapport metatrends dat in het kader van het project maatschappijbrede trendanalyse 1976-2005 is opgesteld, 

wijkt af van de overige rapporten die binnen dit project het licht zien. Deze rapporten bestrijken een 

maatschappelijk domein en behandelen de belangrijkste trends en hotspots daarbinnen. In dit rapport wordt een 

aantal meer fundamentele, maatschappijbrede ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving in de periode 1976-

2005 beschreven: de metatrends.

Metatrend

Context; Cultuur; Historisch-Maatschappelijke analyse; HMA; HMA-plus; Hot 

spot; Rapport Institutioneel Onderzoek; RIO; Trend; Waardering.

Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Tekst op site Natioaal Archief

http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/20141021_rapport_metatrends_def_opmaak_2a.pdf~ 

Een samenleving in beweging; Nederland tussen 1976 en 2005 in 200 trends en 100 

hotspots

<Geen auteur geregistreerd of bekend>

(Rapport)   Nationaal Archief, Den Haag, 2016.  

10034:-)

Voor u ligt het eindresultaat van de Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005 die is uitgevoerd door het 

Nationaal Archief. Het doel van dit onderzoeksproject was om de meest kenmerkende maatschappelijke trends en 

hotspots (gebeurtenissen) uit de periode 1976-2005 in kaart te brengen en op hoofdlijnen te beschrijven. Dat heeft 

geresulteerd in de beschrijving van 196 trends en 103 hotspots. Na bronnenonderzoeken raadpleging van experts 

zijn deze trends en hotspots geselecteerd. Ze geven samen met de overkoepelende metatrends een overzicht van 

Een samenleving in verandering.

Het project Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005 is gestart in 2010. Er waren toen twee redenen om het 

project op te pakken. Allereerst wilden we een nieuwe methodiek voor de waardering en selectie van archieven 

ontwikkelen. Van de kant van historici kwam al sinds eind jaren negentig de kritiek dat er bij de selectie van 

overheidsarchieven veel te weinig oog was voor bijzondere ontwikkelingen en gebeurtenissen. Het Nationaal 

Archief bepaalde vanuit een institutionele invalshoek welke archiefbestanddelen in aanmerking kwamen voor 

blijvende bewaring. Het advies in het visierapport Gewaardeerd Verleden (2007) was een belangrijk argument om 

te streven naar een overkoepelende analyse als kader voor selectie: de Maatschappijbrede Trendanalyse. Deze 

analyse is dus ontwikkeld als instrument voor selectie en acquisitie van archieven. Overigens is het nooit de 

ambitie geweest om het als enige instrument te gebruiken. Er zijn structurele bronnen die ongeacht de dynamiek in 

een bepaald tijdsgewricht, in aanmerking komen voor blijvende bewaring.

De tweede aanleiding om het project te starten was een acute. Rond 2010 was duidelijk dat het Rijk op korte 

termijn een begin zou maken met de bewerking van de archiefvoorraad uit de periode 1976-2005. De omvang 

daarvan leek zo groot te zijn, dat toepassing van de traditionele aanpak van selectie – doos voor doos, dossier voor 

dossier – geen optie was. De Maatschappijbrede Trendanalyse moest dienen om binnen deze enorme voorraad op 

een andere manier te selecteren, om op goede gronden op een veel hoger niveau een keuze te kunnen maken en zo 

bepaalde archiefbestanddelen voorrang te geven bij de selectie en bewerking, andere bestanddelen on hold te 

kunnen zetten, maar ook om bepaalde bestanddelen te kunnen vernietigen na slechts steekproefsgewijze controle. 

De afbakening van de te bewerken archiefvoorraad – 1976-2005 – bepaalde de afbakening van de 

Maatschappijbrede Trendanalyse. In 2011 bleek dat de archiefvoorraad veel kleiner was dan aanvankelijk geschat. 

De Maatschappijbrede Trendanalyse zou niet ingezet worden om het selectieproces te versnellen. Die constatering 

was halverwege 2011 de aanleiding om het project op te schorten. Een groot deel van de domeinrapporten was op 

dat moment al afgerond of vrijwel afgerond en het onderzoek was voor het overgrote deel al uitgevoerd. De 

beschikbare rapporten werden in 2011 gepubliceerd op de website van het Nationaal Archief. In 2013 is na een 

Trendanalyse
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2 Waarderen

interviewronde onder belanghebbenden uit het veld besloten het project een doorstart te geven. Daarbij is ook het 

advies gevolgd om kritisch te kijken naar het validatiemechanisme dat in de projectaanpak was ingebouwd. Na de 

doorstart zijn eerst de rapporten afgerond die al in een vergevorderd stadium waren. Daarna is besloten ook de 

resterende domeinen af te ronden. Deze afronding werd met een veel kleinere bezetting van onderzoekers 

uitgevoerd omwille van de beheersbaarheid. Tussentijdse resultaten zijn steeds beschikbaar gesteld op de website.

Bij het verschijnen van Een samenleving in beweging is het inmiddels 2016. De uitvoering van het onderzoek 

heeft geholpen bij het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor de waardering van digitale archieven. Die aanpak 

word beschreven in de brochure Belangen in balans (2015). De zogenaamde hotspotmonitor die daarin beschreven 

wordt is een directe erfgenaam van de hotspots in dit onderzoek. Het is een instrument waarmee er voor gezorgd 

wordt dat naast de basisbronnen ook periodiek beoordeeld wordt welke kwesties of gebeurtenissen voor zoveel 

maatschappelijke beroering hebben gezorgd dat de neerslag over deze zaken in overheidsarchieven voor blijvende 

bewaring in aanmerking moeten komen. Bij een groot aantal ministeries wordt de periodieke hotspotanalyse het 

komende jaar ingevoerd.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor medewerkers van archiefinstellingen, bewerkingsorganisaties en archiefvormers. 

Om te helpen bepalen wat in de periode 1976 – 2005 van bijzondere waarde was. Om te helpen bepalen wat 

bewaard moet blijven, welke archieven verworven moeten worden, welke archieven prioriteit hebben, 

bijvoorbeeld als het gaat om digitale beschikbaarstelling en om overgebrachte archieven te presenteren en voor het 

voetlicht te brengen.

Maar deze publicatie is ook voor onderzoekers. Het geschetste beeld geeft context aan archieven. Het is een 

startpunt en hulpmiddel bij archiefonderzoek. Daarnaast is deze publicatie interessant voor iedereen die meer wil 

weten over de recente geschiedenis van Nederland of die meer wil weten over de belangrijkste ontwikkelingen en 

maatschappelijke vraagstukken binnen een bepaald domein of beleidsterrein. Een rijke bron dus voor journalisten, 

studenten, docenten geschiedenis, beleidsmedewerkers en velen anderen.

Historisch-Maatschappelijke analyse; HMA; Hot spot; Metatrend; Papieren 

paradigma; Trend; Voorselectie; Waarderen.

Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Tekst op site Natioaal Archief

http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/een_samenleving_in_beweging_trendanalyse.pdf~ 
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3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden

On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy

Luciano Floridi

(Artikel)   Philosophy & Technology / Springer Science+Business Media, Dordrecht, 2016.  Editor Letter

DOI 10.1007/s13347-016-0220-8

10040:-)

The protection of privacy should be based directly on the protection of human dignity, not indirectly, through other 

rights such as that to property or to freedom of expression. In other words, privacy should be grafted as a first-

order branch to the trunk of human dignity, not to some of its branches, as if it were a second-order right.

Privacy

Dignity; Grondrechten; Informational privacy; Waardigheid.Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Artikel op academia.eu

https://www.academia.edu/24779182/On_Human_Dignity_as_a_Foundation_for_the_Right_to_Privacy?auto=download~ 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

http://fra.europa.eu/nl/charterpedia/title/i-dignity~ 
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4.1 Voortbestaan

A DNA-Based Archival Storage System

James Bornholt en Randolph Lopez, Douglas M. Carmean, Luis Ceze, 	Georg Seelig, Karin Strauss

(Congres, workshop, bijeenkomst)   ACM, New York, 2016.  Proceedings of the Twenty-First International 

Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems

10038:-)

Demand for data storage is growing exponentially, but the capacity of existing storage media is not keeping up. 

Using DNA to archive data is an attractive possibility because it is extremely dense, with a raw limit of 1 

exabyte/mm3 (109 GB/mm3), and long-lasting, with observed half-life of over 500 years. This paper presents an 

architecture for a DNA-based archival storage system. It is structured as a key-value store, and leverages common 

biochemical techniques to provide random access. We also propose a new encoding scheme that offers 

controllable redundancy, trading off reliability for density. We demonstrate feasibility, random access, and 

robustness of the proposed encoding with wet lab experiments involving 151 kB of synthesized DNA and a 42 kB 

random-access subset, and simulation experiments of larger sets calibrated to the wet lab experiments. Finally, we 

highlight trends in biotechnology that indicate the impending practicality of DNA storage for much larger datasets.

DNA

Duurzame toegankelijkheid; molecular computing; Opslag; Storage; Voortbestaan.Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

ACM

http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2872362.2872397~ 

DOI

http://dx.doi.org/10.1145/2872362.2872397~ 

Tekst op internet

https://homes.cs.washington.edu/~luisceze/publications/dnastorage-asplos16.pdf~ 
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De rubrieken 

Levenscyclus van gegevens

0 Algemeen

<geen>Engelse term:

1 Ontstaan

Ontstaan en identificatie

Creation and identificationEngelse term:

1.1 Definieren

Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de 

toepassing en reikwijdte daarvan.

Defining electronic recordsEngelse term:

1.2 Benoemen informatiesysteem

Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. 

worden.

Identifying electronic records systemsEngelse term:

1.3 Benoemen bestanddeel

Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, 

archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). 

Bijvoorbeeld: Document of registratie.

Identifying electronic recordsEngelse term:

2 Waarderen

Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of 

samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden.

AppraisalEngelse term:

2.1 Bepalen van de waarde

Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context.

AppraisingEngelse term:

2.2 Bepalen van de bewaartermijnen

Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging.

SchedulingEngelse term:

2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid

Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de 

betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid).

Assuring legalityEngelse term:

3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden

Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de 

organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats.

Control and useEngelse term:
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3.1 Bewaken kosten

Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's.

Controlling costsEngelse term:

3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden

Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn  voor de gegevens. 

Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst.

Assigning responsabilityEngelse term:

3.3 Fysiek beheren

Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer.

StoringEngelse term:

3.4 Integreren

Standaardisatie en uitwisseling.

De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en 

uitwisseling.

Integrating accessEngelse term:

3.5 Documenteren

Beschrijving van gegevens en systemen (metadata). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten 

behoeve van het bewaren van de context.

DocumentingEngelse term:

3.6 Beschikbaarstellen

Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid.

Providing for useEngelse term:

3.7 Beveiligen

Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, 

de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Assuring securityEngelse term:

4 Bewaren

Betreft het landurig bewaren. 

Vanuit het gezichtspunt van de archiefbewaarplaats permanent en over te brengen. 

Vanuit het gezichtspunt van de archiefvormer is het verwijderen nadat de bewaartermijn is verstreken.

Was: Verwijderen (overdragen of vernietigen)

Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase.

Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats.

Was: Overdragen (of vernietigen)

DispositionEngelse term:
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4.1 Voortbestaan

Het garanderen van het voortbestaan van betrokken informatieobjecten.

Beter is het bewaren van de informatie al dan niet met behoud van de oorspronkelijke informatieobjecten.

Was: "De duurzame toegankelijkheid" en daarvoor "Het garanderen van de duurzaamheid van de 

betrokken gegevensdragers. "

Preserving mediaEngelse term:

4.2 Bewaren context

Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie.

Preserving functionalityEngelse term:

5 Wegwerken van mijn achterstand

Er liggen nog publicaties en dergelijke die ik nog niet had opgenomen. Voor de duidelijkheid komt die 

achterstand ook hier te staan.

Een deel heb ik ook via delicious beschikbaar:  http://delicious.com/FBVF

<geen>Engelse term:

999 Websites / webpagina's

Interessante websites ofpagina's op websites

<geen>Engelse term:
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Overzicht termen

DNA

Afkorting van: Desoxyribonucleinezuur.

Onderdeel van: Biologie.

Information science

Bevat: Library science.

Bredere term: Science.

Onderdeel van: Vakwetenschap.

Synoniem: Archival science; Informatiewetenschap.

Zie ook: Informatica; Information and communication sciences; Library and information 

science.

Metatrend

Bredere term: Trend.

Object-oriented ontology

Afgekort met: OOO.

Bevat: Hyperobject.

Bredere term: Ontology.

Privacy

Bevat: P3P; WBP.

Engere term: Informational privacy.

In plaats van: Bescherming persoonlijke levenssfeer; Persoonlijke levenssfeer; 

Privacybescherming.

Onderdeel van: Grondrechten.

Zie ook: Anonieme communicatie; Anonimiseren; Big data; Briefgeheim; Dataveillance; 

Doelbinding; Doxing; Medisch geheim; Panopticon; Principle of privacy; 

Pseudonimiseren; Redaction; Stemgeheim; Telefoongeheim; Telegraafgeheim; 

Veiligheidscommunisme; Vernietigingsbelang.

Zoals: Informational privacy.

Semantic information

Afgekort met: SI.

Bredere term: Information.

ImRec - Bevat: Meaningful information; Trustworthy information; Truthful information; 

Wellformed information.

ImRec - Eigenschap is: Meaningful; Truthful; Wellformed.

ImRec - Synoniem Semantische informatie.

ImRec - Zoals: Record.

Synoniem: Semantic data; Semantische informatie.

Sensual quality

Antoniem: Real quality.

Bredere term: Quality.

Zie ook: Sensual object.

Trendanalyse
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Trendanalyse

Bredere term: Analyse.

In plaats van: Trendmonitor.

Onderdeel van: Nieuwe waarderingsmethode; Waarderen; Waarderingsinstrumentarium.

Zie ook: HMA-plus; Maatschappelijke contextanalyse; Predictive analitics.
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 Inlichtingen over deze lijst bij:

              Rienk Jonker

 E-mail:         rienkjonker@gmail.com

Website       http://labyrinth.rienkjonker.nl

Del.icio.us   http://www.del.icio.us/fbvf

De gegevens komen uit een met behulp van MS-Access 

ontwikkelde Reference Manager.  

Mijn waardering van de publicaties:

:-)) = zeer interessant

:-)   = interessant

:-(  = matig, maar juist daarom geschikt om  

       op te nemen.

De overzichten staan ook op mijn eigen site

(http://labyrinth.rienkjonker.nl/literatuur)
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