
Met de oprichting van DANS in

2005 werden ook de Kleine Data-

projecten-subsidies (KDP’s) in het

leven geroepen. Anno 2019 zijn al

zo’n honderd projecten succesvol

afgerond. Nina Westzaan

“Door gebrek aan tijd, kennis of middelen liggen
veel waardevolle data nog bij onderzoekers ‘in de
la’.” Aan het woord is Henk Harmsen, adjunct-
directeur van DANS. “Iedereen zou altijd toe-
gang moeten hebben tot deze informatie. DANS
stimuleert onderzoekers om hun gegevens te
delen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
onze diensten of een training over researchdata-
management te volgen. De KDP-subsidie is ook
een manier om onderzoekers te stimuleren waar-
devolle data FAIR te maken.”

Open access
Een van de KDP-subsidies werd verstrekt aan
‘Tell Deir Alla’ (2018). Dit project, geleid door
dr. Gerrit van der Kooij, ontsluit een schat aan
gedigitaliseerde, open access veldwerkdocu-
mentatie. Het gaat om opgravingswerkzaam-
heden van 1976 tot 2009, van een uniek inter-

nationaal-regionaal samenwerkingsproject in de
Jordaanvallei. Voorheen was het een analoog
archief, door de KDP-subsidie van DANS hebben
Nederlandse en internationale onderzoekers nu
direct toegang tot onder andere de verslagen,
kleurenfoto’s en veldtekeningen. “Open access
biedt handvatten voor een voortdurende dialoog

over de data en een hernieuwde blik op opvat-
tingen over het verleden,” stelt Van der Kooij.
Een andere KDP-subsidie werd verstrekt aan
dr. Roos van Oosten en dr.Arie van Steensel. Hun
KDP ‘Ranking the Towns’ heeft bijgedragen aan
de realisering van fase twee van het grotere pro-
ject ‘Mapping Historical Leiden:ADynamic and
Digital Atlas’. “Voor een gezond wetenschappe-
lijk veld zijn kleine projecten onmisbaar,” stelt
Van Oosten. In haar KDP bracht ze van acht ste-
den informatie uit verschillende bronnen bijeen in
een GIS-kaart. “GIS is een machtig mooi middel
om stadshistorische ontwikkelingen te analyseren
en te visualiseren en bij uitstek geschikt voor in-
terdisciplinaire samenwerking, maar een goede
kaart en onderliggende databases maken, is ook
complex en tijdsintensief. Over één lijn op de
kaart kan soms een historische verhandeling ge-
schreven worden. Waarom staat die lijn daar en
niet een huizenblok verderop?” De KDP-subsidie
en het deponeren van de data luiden het begin in
van een volgende fase. “In de nabije toekomst
bouwen de betrokken onderzoekers voort op de
inzichten, kennis en vaardigheden die dit KDP-
project opleverden.”

Maak kans op een KDP-subsidie
Meer voorbeelden van verstrekte KDP’s en in-
formatie over het aanvragen van een subsidie
staat op de website van DANS.
dans.knaw.nl
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Nieuwsbrief over
data en onderzoek
in de alfa- en gamma-
wetenschappen.

E-data & Research verschijnt
drie keer per jaar en wordt
mogelijk gemaakt door:
CentERdata, CLARIAH,
DANS, Huygens ING,
de Koninklijke Bibliotheek
en het Rijksmuseum.
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Scan deze
QR-code met een
smartphone om de
website van E-data
te bezoeken.
edata.nl

De Digitale Charterbank
Nederland maakt historisch
onderzoek in Nederlandse
oorkonden mogelijk.
Jan Burgers en Rik Hoekstra

Oorkonden zijn vaak de oudste over-
gebleven documenten van een
plaats. Alleen al op Nederlands
grondgebied zijn er tienduizenden
bewaard gebleven, vanaf de tiende

tot het begin van de negentiende
eeuw.Als precies gedateerde juridi-
sche documenten vormen charters,
zoals oorkonden ook genoemd wor-
den, een exacte en betrouwbare ken-
nisbron. De rechtshandelingen,
plaatsen en personen weerspiegelen
de toenmalige realiteit, vrijwel alle
aspecten van de maatschappij pas-
seren de revue. Op basis van charters
kunnen politieke, sociale, economi-

sche en kerkelijke ontwikkelingen
worden onderzocht. Ook kunnen
familiegeschiedenissen of topogra-
fische omstandigheden worden ge-
reconstrueerd, zowel lokaal als in
een breder verband, zowel in een
momentopname als over een langere
periode.

De juiste informatie
Tot op heden werd dit rijke materi-

aal weinig gebruikt in historisch
onderzoek. Oorkonden liggen na-
melijk verspreid over honderden
archieffondsen in tientallen archief-
bewaarplaatsen. Hoe kan een onder-
zoeker in dat gefragmenteerde veld
de juiste informatie vinden? De
Digitale Charterbank Nederland
(DCN) biedt de oplossing.

Digitale Charterbank Nederland online

172.000 oorkonden doorzoekbaar

DANS biedt toegang tot schatten aan informatie

Klein én fijn: subsidie
voor kleine dataprojecten

E-data wordt gratis
toegezonden aan relaties
van de stakeholders. Ook
een uitgave ontvangen?
Mail de redactie:
edata@dans.knaw.nl.

De data van ‘Excavation archive of the Tell Deir Alla project, Jordan’ is open access beschik-
baar via EASY. foto dr. G. van der Kooij. DOI: 10.17026/dans-xs5-kpqn

Deze deelkaart van het middeleeuwse grachtenbeeld van Leiden is met ander kaartmateriaal uit
de dataset te projecteren in GIS-applicaties. Alle deelkaarten samen vormen een totaalkaart met
coördinaten. credits dr. A. van Steensel. DOI: 10.17026/dans-xng-asq2
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Via DCN zijn de beschrijvingen van
meer dan 172.000 oorkonden be-
schikbaar, waarin full-text kan wor-
den gezocht. De database bevat de
geaggregeerde data uit de archief-
inventarissen die oorkonden bevat-
ten. Die inventarissen zijn overal op
ongeveer dezelfde manier gestruc-
tureerd en online gezet. DCN is
opgezet samen met het Groningse
bedrijf De Ree, dat de digitale ar-
chiefsystemen van een groot aantal
Nederlandse archieven beheert, en

met de medewerking van een aantal
niet bij dat bedrijf aangesloten ar-
chiefdiensten. Op deze manier is een
grote hoeveelheid informatie direct
ontsloten voor alle geïnteresseerde
onderzoekers.

Naar het archief
Voor alle duidelijkheid: de teksten
van de oorkonden zelf zijn slechts in
een klein aantal gevallen beschik-
baar. Vaak moet de onderzoeker nog
steeds naar het archief om stukken te

raadplegen, maar veel onderzoek
kan ook al gebeuren op basis van
de gegevens die in DCN te vinden
zijn. Bovendien worden steeds meer
archiefstukken, waaronder oorkon-
den, gescand en digitaal beschikbaar
gesteld. Op een dergelijke manier
zijn de afbeeldingen van zo’n 25.000
oorkonden nu al toegankelijk via
DCN.

charterbank.huygens.knaw.nl

Participatie en
co-creatie bij DEN-event
Fricke Oosten en
Saskia Scheltjens
Op 4 en 5 maart organiseerde Ken-
nisinstituut cultuur en digitalisering
DEN hun jaarlijkse event in Rotter-
dam. Voor de eerste keer werd
ook de bijkomende doelgroep van
cultuurproducerende instellingen
bediend, hen werd getoond wat di-
gitalisering biedt aan cultuurmakers
zelf. De tweede dag, merkbaar druk-
ker dan de eerste, stond in het teken
van de oorspronkelijke doelgroep,
de erfgoedsector en de mogelijk-
heden die digitale collecties bieden
voor educatie en inclusiviteit. Parti-
cipatie en (co-)creatie waren onder-
werpen waar beide doelgroepen
elkaar vonden.
De keynote, Kati Price (hoofd
Digital Victoria &Albert Museum),
vertelde over het werk om hun on-
line collecties opnieuw in te richten
en digitaal aan te bieden. Hiervoor
werd opnieuw kritisch gekeken wie
de belangrijkste gebruikersgroepen
zijn en of deze wel echt bediend
worden door de huidige inrichting.
Musea richten zich veelal op onder-
zoekers, terwijl bezoekers diverse
redenen hebben om online collecties
te gebruiken. Price benoemde het
voor veel erfgoedinstellingen her-
kenbare “William Morris probleem”
dat informatie over hun populairste

ontwerper in verschillende silo’s
opgeborgen zit en niet in één keer te
vinden is.
Natuurlijk zijn het niet alleen grote
erfgoedinstellingen die mooie stap-
pen maken. Verschillende sprekers
deelden succesverhalen over hoe
ze hun collecties beter onder de
aandacht wisten te brengen door
samenwerking met nieuwe partners
of het publiek.
den.nl

Volop discussie tijdens
CLARIAH Toogdag
Erica Renckens
Sinds de start van CLARIAH is het
aantal softwareprogramma’s dat
geesteswetenschappers kunnen ge-
bruiken bij hun onderzoek flink
toegenomen. Hebben al deze tools
een intuïtieve, gebruiksvriendelijke
interface nodig of mogen we in-
middels van geesteswetenschappers
verwachten dat ze op zijn minst een
beetje kunnen programmeren? Deze
vraag kwam verschillende keren
naar boven tijdens CLARIAH’s
Toogdag, vrijdag 5 april bij Beeld
en Geluid in Hilversum. Uit de felle
discussie bleek dat de revolutie in
de geesteswetenschappen nog in
volle gang is. Waar zo’n tien jaar

geleden programmeerkennis onder
geesteswetenschappers nog een uni-
cum was, ligt deze competentie nu
juist meer in de lijn der verwach-
ting. ‘Geen natuurkunde-aio zal vra-
gen om een interface voor dummies,
waarom een geesteswetenschapper
dan wel?’, klonk het in de zaal.
Waarschijnlijk zullen er toch in
bepaalde disciplines onderzoekers
blijven die niet leren programmeren,
zo moesten de aanwezigen toege-
ven. Voor deze digibeten moet een
gebruikersschil beschikbaar zijn, al

zal dit altijd met beperkingen
over de te stellen onderzoeksvraag
komen.
Verschillende geesteswetenschap-
pers lieten gedurende de dag zien
welke onderzoeksvragen zij met
behulp van de CLARIAH onder-
zoeksinfrastructuur hebben kunnen
beantwoorden. Ook deelden zij hun
wensen voor aanpassingen, waar-
van de meeste zijn meegenomen in
de plannen voor CLARIAH-PLUS,
het vervolgproject dat dit jaar van
start is gegaan. Nieuw in deze voort-
zetting is werkpakket 6, waarvan
werkpakketleider Karina van Dalen-
Oskam de plannen presenteerde. Dit
nieuwe focusgebied richt zich op de
inhoudelijke analyse van tekst, wat
in zo goed als alle geestesweten-
schappelijke disciplines van pas
komt. Over de plannen voor CLA-
RIAH-PLUS is elders in dit blad
meer te lezen. Na een lange dag vol
presentaties en interactie werden de
discussies tijdens de borrel onder
het genot van een hapje en een
drankje volop voortgezet.
clariah.nl

Beeldherkenning en
het oude boek
Steven Claeyssens
Sommige toepassingen van auto-
matische gezichtsherkenning in de
publieke ruimte geven anno 2019
voldoende aanleiding voor pran-
gende maatschappelijke vraagstuk-
ken en zelfs rechtszaken. Het geeft
aan hoe verfijnd de technieken voor
beeldherkenning of computer vision
intussen zijn. De software is steeds
beter in staat afbeeldingen en be-
wegend beeld te ontleden en wat er
afgebeeld staat ook te identificeren.
De mogelijke toepassingen zullen
ons denkelijk nog verrassen.
Op 27 maart organiseerden uitge-
verij Brill, de Koninklijke Biblio-
theek en CERL (Consortium of

Research Libraries) de workshop
‘Computer Vision in Book History’
om die mogelijkheden voor de
meesttijds onschuldige wereld van
de boekgeschiedenis te onderzoe-
ken. Boekhistorici, uitgeverijen en
bibliotheken vinden de weg naar
beeldherkenning met succes, zo
bleek. Giles Berger, Visual Geome-
try Group, Oxford University, trad
aan als de ervaren leidsman. Jessie
Wei-Hsuan Chen (UU) trakteerde
het publiek op haar onderzoek
met behulp van VGG Image Search
Engine (VISE), een open source-
project van Bergers groep, naar het
gebruik van houtblokken in vroeg-
moderne botanische werken. Cris-
tina Dondi (Oxford University)
toonde de mogelijkheden van het
15cILLUSTRATION-project om in
gedigitaliseerde 15de-eeuwse boe-
ken te zoeken op illustraties. Tho-
mas Smits (UU) gaf een voorproefje
van het kwantitatief onderzoek dat
hij samen met Melvin Wevers
(DHLab KNAW) uitvoert naar de
representatie van gender in adver-
tenties in Nederlandse kranten uit
de tweede helft van de twintigste
eeuw. Heleen Wilbrink (Aincient)
demonstreerde de kracht van beeld-
herkenning voor het zoeken op
afbeeldingen van Egyptische arte-
facten met het CLEO-platform.
Er waren nog meer tot de verbeel-
ding sprekende voorbeelden, maar
het laatste woord was aan keynote-
spreker Cornelis van Lit (UU), on-
derzoeker van de laat-middeleeuwse
islamitische filosofie en theologie
en hoofdredacteur van de The Digi-
tal Orientalist. Van Lit bereidde de
aanwezigen voor op de computer
vision-revolutie met een kleurrijke
rondgang langs de mogelijkheden
en kansen voor beeldherkenning
binnen de islamitische filologie en
handschriftkunde.
cerl.org/services/seminars/cvinbook
history
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Jan Odijk (directeur CLARIAH) en Lex Heerma van Voss (Principal
Investigator CLARIAH) in gesprek tijdens de CLARIAH Toogdag, be-
geleid door dagvoorzitter Malou van Hintum. foto Margriet van den
Berg

Tijdens de workshop ‘Computer
Vision in Book History’ bereidde
Cornelis van Lit de aanwezigen
voor op de computer vision-revo-
lutie met een kleurrijke rondgang
langs de mogelijkheden en kan-
sen voor beeldherkenning binnen
de islamitische filologie en hand-
schriftkunde.
foto Steven Claeyssens
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OVERNEMEN ARTIKELEN
Wilt u een artikel uit dit blad overnemen?
Dat mag altijd, maar vermeld wel de bron (E-data
& Research) en de naam van de auteur van het
artikel. Neem ook contact op met de hoofd-
redacteur (zie colofon) om door te geven waar
artikelen geplaatst worden.

Voorbeeld van een oorkonde: Burgemeesters en Raad van Groningen verklaren dat Syabbe to Noerde een
stuk van de stadswal buiten de Aapoort huurt (r. 1-2: ‘…dat Syabbe to Noerde hevet ghehuerd vor hem ende
vor zine erfnamen den wal buten der Ae poerte’), tussen het huis van Johan Schape en de Turftoren, voor zes
schild en een kan wijn per jaar, 14 februari 1404. credits Groninger Archieven, Stadsbestuur van Groningen
(1), inv. nr. 190.1.
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