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DAVID: DIGITAAL ARCHIVEREN IN VLAAN DE REN
(Gent (Amsab-ISG), Bart De Nil)

Van 1999 tot eind 2003 liep in Vlaan de ren het on der zoeks pro ject ‘Digitaal 
Archiveren in Vlaamse In stel lin gen en Dien sten’, kort weg DAVID. Het pro-
 ject kwam er dank zij de fi  nan ciële steun van het Max Wild iers fonds (Fonds 
voor We ten schap pe lijk On der zoek – Vlaan de ren) en werd ge rea li seerd door 
het Stads ar chief Ant wer pen en het In ter dis ci pli nair Centrum voor Recht en 
In for ma ti ca van de KU Leuven.

Het David-project kwam geen minuut 
te vroeg omdat zowel administraties als 
archiefcentra werden geconfronteerd met 
de problematiek van het archiveren van 
digitale documenten. De informatica-
snelweg en de toepassing van ICT op de 
werkvloer hadden immers niet gezorgd 
voor een papierloos kantoor maar wel 
voor een oeverloze stroom aan e-mails, 
websites, tapes, diskettes en cd-rom’s. 
Deze bevatten bergen aan documenten 
die moeten worden gearchiveerd voor 
de historici van morgen. Maar de ap-
paratuur en de programmataal van die 
documenten geraken snel verouderd 
waardoor  digitale documenten van 
slechts enkele decennia oud soms niet 
meer leesbaar zijn. Dit probleem noemt 
men ‘digitale duurzaamheid’ en het is de 
moeilijke taak van de archivaris om er 
voor te zorgen dat digitale archiefdocu-
menten met toekomstige technologieën 
toegankelijk blijven. Daarnaast moeten 
deze digitale archiefdocumenten binnen 
de context waarin ze tot stand kwamen 
gearchiveerd worden. Een organisa-
tie, bijvoorbeeld, houdt niet op met te 
bestaan vanaf het gebruik van digitale 
documenten voor haar werking. Deze 
dienen te worden geïncorporeerd in het 
‘klassieke’ archief. Samengevat: op de 
vraag hoe digitale documenten op een 

duurzame en betrouwbare wijze binnen 
hun context best worden gearchiveerd 
trachtte DAVID de afgelopen vier jaar 
antwoorden te formuleren. Maar ook het 
juridisch luik kwam aan bod. Zo onder-
zochten ze welke maatregelen men dient 
te nemen om er voor te zorgen dat men 
de echtheid en de juistheid van digitale 
informatie kan bewijzen.

De Antwerpse stedelijke administratie 
was het laboratorium waarin het theo-
retisch onderzoek werd getest aan de 
praktijk. De digitale archiefdocumenten 
van de Antwerpse stedelijke admini-
stratie vormen de praktische casussen 
van het project. Geregeld gaf DAVID 
rapporten uit op basis van tussentijdse 
onderzoeksresultaten. Zoals onder meer: 
‘De noden van de Vlaamse instellingen en 
archiefdiensten’, ‘Digitale archivering van 
het kiesregister’, ‘Digitale archivering: 
een (juridische) stand van zaken’, ‘Het 
digitale archiveringssysteem’, ‘Archiveren 
van e-mail’ en ‘Archiveren van websites’. 
Als zijsprong werd in de loop van het 
project ook onderzoek verricht naar het 
gebruik van geschikte gegevensdragers 
en bestandsformaten bij de archivering 
van digitale documenten. De resultaten 
werden opgenomen in afzonderlijke pu-
blicaties.

Website DAVID (http://www.antwerpen.be/david/website/)
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Het DAVID-project sloot af met de pu-
blicatie van ‘Digitaal archiveren in de 
praktijk: handboek’. Hierin krijgt men 
antwoorden op juridische en archivali-
sche vragen omtrent digitale archiefdo-
cumenten. Het lijdt geen twijfel dat dit 
vademecum een must is voor iedereen 
die te maken krijgt met digitale archief-
documenten, in het bijzonder archiva-
rissen. Maar het is de vraag of het wel 
enige zoden aan de dijk zal zetten. Want 
ondanks de praktijkgerichte aanpak van 
het DAVID-project is hier toch sprake 
van willen maar niet kunnen. Immers, 
de laboratorium omstandigheden van 
de Antwerpse stedelijke administratie 
staan in schril contrast met de praktijk 
in instellingen en archieven. Het meren-
deel van de administraties en vooral de 
archiefcentra zien de problematiek van 
het digitaal archiveren wel in maar het 
ontbreekt hen vaak aan technische ken-
nis en middelen om het daadwerkelijk 
aan te pakken. DAVID vooronderstelt 
voor de toepassing van haar richtlij-
nen een uitgebreide ICT-kennis. Grote 
administraties en archiefcentra hebben 
misschien informatici die technische 
ondersteuning kunnen bieden. Maar de 
meeste archivarissen staan er alleen voor 
en hebben dus nood aan eenvoudige 
ICT-tools waarmee ze efficiënt digitale 
documenten kunnen archiveren.

Desalniettemin hebben de medewerkers 
van DAVID zich binnen hun doelstellingen 
perfect van hun taak gekweten en kun-
nen ze de archiefsector verder helpen 
met het sensibiliseren en het verzorgen 
van opleidingen. Maar zolang er geen 
stok achter de deur staat zullen alle 
rapporten over digitaal archiveren voor 
archiefcentra dode letters blijven. Die 
stok moet dan de vorm aannemen van 
officiële richtlijnen en kwaliteitsvereisten 
die archiefcentra zullen verplichten om 
de digitaal archivering versnelt aan te 
pakken.

Ondertussen heeft Vlaams Minister van 
Cultuur Paul Van Grembergen een nieuw 
project rond de ontsluiting en het toe-
gankelijk maken van digitaal (cultureel) 
erfgoed goedgekeurd. Het werd toepas-
selijk ‘c-DAVID’ gedoopt en bouwt verder 
op het DAVID-project. Het zou moeten 
resulteren in een nieuwe stroom van 
praktische voorbeelden en oplossingen 
voor de Vlaamse archiefcentra. Los van 
de vraag in hoever deze ook in ‘de prak-
tijk’ worden toegepast.

Website DAVID
http://www.antwerpen.be/david/
website/nl/index2.htm

EXTENSIBLE PAST (XPAST)
(Amsterdam (NIWI-KNAW), Rutger Kramer)

Al geruime tijd worden de digitale resultaten van historisch onderzoek on-
dergebracht bij het Nederlands Historisch Data Archief (NHDA). Datasets 
en documenten met historisch materiaal worden hier gearchiveerd en be-
schikbaar gesteld voor inzage en hergebruik.

Teneinde het zoeken naar interessante 
datasets te vergemakkelijken heeft men 
vorig jaar besloten het XPast project 
te starten. Dit project heeft voor ogen 
om via Internet toegang te bieden 
tot de collectie van het NHDA, en het 
voor gebruikers makkelijker te maken 
om gebruik te kunnen maken van de 
gegevens in de datasets.

Voor de start van het XPast project was 
het al wel mogelijk om datasets op te 
zoeken en te downloaden van de NHDA 
website, maar het daadwerkelijke ge-
bruik en bestuderen van de datasets kon 
nog behoorlijk wat hoofdbrekens opleve-
ren. De datasets zijn vaak opgeslagen in 
onbekende of verouderde bestandsfor-
maten, of bestandsformaten waarvoor 
speciale (platform afhankelijke) software 
beschikbaar moet zijn. Bovendien is er 
geen zoekfunctionaliteit opgenomen op 
de site waardoor het zoeken naar studies 
en datasets neerkomt op bladeren door 
de collectie.

Het XPast Systeem
Het systeem dat we in het kader van 
het XPast project op dit moment aan het 
ontwikkelen zijn rust op twee pilaren: de 
metadata van een dataset en de inhoud 
van de dataset zelf.

Gebruikers die op zoek zijn naar een da-
taset kunnen eerst de metadata doorzoe-
ken van de datasets om te zien of er al 
eerder studies zijn gedeponeerd die van 
belang kunnen zijn voor gebruik. In de 
metadata zijn relevante gegevens opge-
nomen als titel, onderzoeker, de tijdspe-
riode waarop de studie betrekking heeft 
en een beschrijving van de inhoud van 
de datasets. Door eerst te zoeken in de 
metadata kan het domein van geschikte 
datasets behoorlijk ingeperkt worden.

Vervolgens kan de gebruiker een kijkje 
nemen in een dataset van zijn of haar 
keuze. Het is mogelijk om door te ta-
bellen in de dataset te bladeren of om 
een zoek opdracht uit te voeren op de 
tabellen. Het op deze manier bestuderen 
van de data kan een beeld geven van de 
gegevens die zich in de dataset bevinden, 
zonder dat de dataset eerst moet worden 
gedownload of moet worden geopend; 
iets wat door de grote verscheidenheid 
in bestandsformaten een behoorlijk pro-
bleem kan zijn.

Als uit het bestuderen van de daadwer-
kelijke inhoud is gebleken dat de dataset 
gebruikt kan worden door de gebruiker, 
dan kan deze de dataset downloaden in 
het oorspronkelijke formaat of in XML.

XML als opslagformaat
Teneinde de datasets zo toegankelijk 
mogelijk te maken worden de datasets 
van de verschillende bestandsformaten 
omgezet naar XML. Het idee hierach-
ter is dat de gegevens uit de datasets 
op deze manier generiek aangeboden 
kunnen worden, en de duurzaamheid 
van de opgeslagen gegevens wordt 
vergroot. Een onderdeel van het XPast 
project is onderzoek naar de validiteit 
van deze aanname; de waarde van XML 
voor duurzame opslag van datasets zal 
zodoende proefondervindelijk kunnen 
worden bestudeerd.

E-Laborate
Het XPast project maakt deel uit van het 
overkoepelende E-Laborate project wat 
beoogt een samenwerkingssysteem, of 
collaboratory, te creëren voor onderzoe-
kers uit verschillende disciplines.  Naast 
het eerder besproken ‘winkelen’ naar 
datasets zal het binnenkort ook moge-
lijk zijn om een persoonlijk gedeelte op 
de E-Laborate site aan te vragen waarop 
resultaten kunnen worden neergezet. Dit 
maakt het samenwerken met andere 
geïnteresseerden een stuk makkelijker; 
zoekresultaten kunnen worden opgesla-
gen op de ‘eigen’ webpagina’svan de ge-
bruiker, wat het mogelijk maakt om deze 
te delen met derden. Bovendien kunnen 
de resultaten zo gemakkelijk van com-
mentaar worden voorzien.

Huidige status
Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan het eerste prototype. Dit pro-
totype is te gebruiken op de site http:// 
www.e-laborate.nl via de link ‘Samen-
werkingsverband eXtensible Past’. Na 
het volgen van deze link komt u op de 
startpagina van het XPast project waarop 
naast meer informatie over het project 
ook toegang mogelijk is tot de metadata 
en de datasets.

Zodra het prototype geheel gereed is zal 
worden begonnen aan de validatie fase. 
Een maand lang zullen verschillende 
gebruikers het systeem kunnen testen 
en commentaar kunnen leveren op het 
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functioneren ervan. Deze periode wordt 
afgesloten met een enquête waaruit 
conclusies kunnen worden getrokken 
over wat er nog moet gebeuren aan het 
systeem.

In de periode erna zullen problemen 
die naar voren zijn gekomen tijdens de 
validatie fase worden aangepakt. De uit-
eindelijke release van het systeem staat 
gepland voor augustus.

De validatie fase staat in principe open 
voor iedereen. Geïnteresseerden sturen 
een e-mail  naar: rutger.kramer@niwi. 
knaw.nl. Bij de aanvang van de valida-
tie fase krijgen zij een handleiding en 
een stap-voor-stap introductie van het 
systeem. Tevens wordt hun mening 
gevraagd door middel van een enquête. 
Maar ook als u geen deel wilt uitmaken 
van de validatie fase wordt u van harte 
uitgenodigd om eens een kijkje te nemen 
op de site van XPast.

GLOBAL LABOUR HISTORY 
SERVER

(Amsterdam (IISG), Marien van der Heijden)

Het onderzoeksprogram-
ma van het IISG heeft 
zich de afgelopen jaren 
in toenemende mate en 
met toenemend succes 
gericht op Global Labour 
History. 

Daarbij gaat het enerzijds 
om de comparatieve, wereldwijde ge-
schiedenis van arbeid en arbeidsverhou-
dingen, anderzijds om de geschiedenis 
van onderlinge betrekkingen wereldwijd 
(bijvoorbeeld de uitbreiding van het kapi-
talisme, onder meer via het imperialisme 
en kolonialisme). In zulk onderzoek staan 
de arbeidsverhoudingen centraal, die uit-
eindelijk bepalend zijn voor de mate van 
sociale ongelijkheid en van het deelheb-
ben aan de (nationale) welvaart of aan 
de economische groei, en de collectieve 
en ‘huishoud’-strategieën die worden 
ontwikkeld om invloed uit te oefenen op 
de arbeidsvoorwaarden.

Voor het bestuderen van bovenstaande 
problematiek op wereldschaal zijn data 
nodig. Hierbij valt te denken aan door 
onderzoekers gecreëerde of samenge-
stelde datasets, zoals gegevens over 
lonen en prijzen, acties en organisaties, 
levenslopen. Maar het gaat ook om his-
torische bronnen zelf: boeken, rapporten, 
periodieken, archieven. Sommige van die 
bronnen bestaan in digitale vorm, van 
andere bestaat alleen een meer of min-
der uitgebreide beschrijving in een biblio-
theekcatalogus of archiefinventaris. Deze 

soorten data zijn divers en verspreid, ze-
ker voor wie onderzoek op wereldwijde 
schaal wil bedrijven. Tegelijkertijd stellen 
onderzoekers – net als het grote publiek 
– steeds hogere eisen aan de laagdrem-
peligheid van de systemen waarin ze 
moeten zoeken, en maakt het ze steeds 
minder uit wat voor vorm of herkomst de 
data hebben: een bibliotheekcatalogus, 
een onderzoekersdatabase of een pagina 
op het internet.

Stap voor stap probeert het IISG een 
data-platform te bouwen dat op deze 
gedachten inspeelt. In 2002 werd 
gestart met het ontwikkelen van een 
op XML gebaseerd systeem waarmee 
verschillende bronnen in één interface 
doorzoekbaar worden gemaakt, zie 
H&I december 2002. Een volgende fase 
startte in 2003. Hierin wordt voor een 
aantal bronnen het productieproces aan 
het XML-platform aangepast, wat tot 
meer efficiëntie en verbeterde zoekfunc-
tionaliteiten moet leiden. Het gaat hier 
om informatiebronnen over de collecties 
van het IISG: archiefbeschrijvingen en 
-inventarissen, collectiepresentaties op 
de website en overige catalogus gerela-
teerde ontsluitingsmiddelen, zoals lijsten 
die bij groepsbeschrijvingen horen, of 
inhoudsopgaven van tijdschriften. Deze 
projecten werden mogelijk gemaakt door 
ondersteuning van het KNAW Digitalise-
ringsfonds.

In 2004 kan worden begonnen aan de 
volgende stap, mede dankzij bijdragen 
van het KNAW Digitaliseringsfonds en 
het KNAW Investeringsfonds: het opne-
men van data van andere, buitenlandse  
instellingen op het terrein van Labour 
History. Het erfgoed dat deze instellin-
gen verzamelen en beheren stamt van 
bij uitstek internationaal georiënteerde 
sociale bewegingen. Inhoudelijk samen-
hangende collecties zijn sterk verspreid. 
De verschillende collecties vullen elkaar 
niet zelden letterlijk aan. Ook de toe-
gangsmiddelen tot deze collecties zijn 
versnipperd, wat tot onbekendheid en 
onderbenutting leidt. Instellingen bieden 
zeer uiteenlopende ontsluitingsmiddelen 
aan, in zeer uiteenlopende formaten en 
catalogus types. Sommigen hebben 
een zelfstandige catalogus met data in 
een van de internationaal gebruikelijke 
standaard formaten. Anderen hebben 
hun data in een gezamenlijke catalogus 
op lokaal of nationaal niveau onderge-
bracht, en hebben weinig invloed op de 
gebruikte data-formats. Deze collecties 
zijn niet afzonderlijk zichtbaar. Nog weer 
anderen bieden hun gegevens aan in een 
eigen database, die niet bij grotere sy-
stemen of standaarden is aangesloten. 
‘Onderaan’ de schaal staan instellingen 

die hun collectie gegevens alleen in tekst-
vorm beschikbaar hebben en soms nog 
niet online aanbieden. Dat doet aan de 
waarde van die collecties en gegevens 
echter niets af.

Met zeven instellingen die, net als het 
IISG, lid zijn van de International As-
sociation of Labour History Institutions 
(IALHI), zijn afspraken gemaakt over 
het leveren van data en het ontwikkelen 
van een gezamenlijke zoek-interface, 
op basis van het XML data-platform van 
het IISG:
• Arbejderbevægelsens Bibliotek og 

Arkiv, Kopenhagen
• AMSAB Instituut voor Sociale Ge-

schiedenis, Gent
• Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 

Stockholm
• Bibliothèque de Documentation 

internationale contemporaine, 
Parijs

• Friedrich Ebert Stiftung, Bonn
• John Rylands University Library, 

Manchester
• National Library of Scotland, 

Edinburgh
Deze instellingen leveren in elk geval 
data met betrekking tot hun archieven. 
Overige datasets worden geïnventari-
seerd. Het kan hierbij gaan om data over 
andere unica, zoals hun bibliotheekbezit, 
en om data die inhoudelijk gerelateerd 
zijn aan de collecties, zoals gegevens 
over personen en organisaties. Voor 
elke dataset wordt de meest efficiënte 
wijze van ‘harvesting’ bepaald en een 
transformatiescript naar het datamodel 
van het XML-platform. Vervolgens kan 
worden gewerkt aan zoek- en weergave-
functionaliteiten.

Enige uitgangspunten van het project:
• Geen van de deelnemende instel-

lingen wordt gevraagd iets aan de 
productiewijze of structuur van hun 
data te veranderen. Het systeem 
moet in staat zijn uiteenlopende 
soorten data op uiteenlopende wij-
zen te ‘oogsten’.

• Data worden als XML-documenten 
opgeslagen in een centrale da-
tabase. Deze documenten en de 
institutionele afspraken om tot een 
gezamenlijke toegang te komen 
vormen het ‘duurzame kapitaal’ 
van het project. Invoer-, zoek- en 
weergave-functionaliteiten zullen 
voortdurend aangepast en verder 
ontwikkeld moeten worden.

• Het systeem gebruikt de geoogste 
en geconverteerde data om te in-
dexeren en desgewenst als resultaat 
weer te geven, maar kan ook direct 
verwijzen naar de originele data op 
de originele locatie (bij de beherende 
instelling).

3 HISTORIA & INFORMATICA JG 11 NR 2 (JUNI 2004)

Lo
g
o
 I

A
LH

I



HISTORIA & INFORMATICA JG 11 NR 2 (JUNI 2004) HISTORIA & INFORMATICA JG 11 NR 2 (JUNI 2004)

• Er vindt geen inhoudelijke uni-
formering van data plaats op het 
centrale niveau. Het systeem moet 
door krachtige en gebruikers-geöri-
enteerde zoek- en weergave-functio-
naliteiten tot de gewenste resultaten 
leiden.

• Het systeem moet met betrekkelijk 
overzichtelijke inspanningen in staat 
zijn om nieuwe datacollecties op te 
nemen en veranderingen in de struc-
tuur van reeds opgenomen datacol-
lecties te op te vangen.

Het resultaat van dit project moet een 
relevante bron opleveren voor weten-
schappelijke onderzoekers, maar ook 
van nut zijn voor de veel bredere groep 
van historisch geïnteresseerden. Het 
wordt dus geen besloten ‘repository’ 
voor een doelgroep van academici, maar 
een open, gebruiksvriendelijke  website 
die probeert aan te sluiten bij wat zowel 
de wetenschappelijke onderzoeker als 
de rest van de mensheid zo waardeert 
in bronnen als Google en Amazon: veel 
data, een simpele zoek-interface, snel 
antwoord, aanknopingspunten naar ge-
relateerde informatie.

Een eindpunt zal dit project niet zijn. Voor 
de hand ligt uitbreiding met datasets van 
meer instellingen en het ontwikkelen van 
meer geavanceerde dienstverlening en 
functionaliteiten. Verder kan men denken 
aan de vervlechting met andere web-re-
sources zoals de IALHI Serials Service, 
de WWW Virtual Library Labour History, 
en met de datasets die onder andere bij 
het IISG in het kader van het onderzoek 
naar Global Labour History opgebouwd 
worden. Op deze manier kan het platform 
zich ontwikkelen tot een unieke digitale 
bron voor de mondiale geschiedenis 
van arbeid, arbeidsomstandigheden en 
arbeidsverhoudingen.

VLAANDEREN IN DE 
OVERHEIDSSTATISTIEK

(Brussel (Algemeen Rijksarchief), Jeroen Buntinx)

Deze bijdrage geeft een summier 
overzicht van de resultaten van het 
FWO-Max Wildiersproject Vlaanderen 
in de overheidsstatistiek. Ontsluiting 
en valorisatie van de demografische 
en economische tellingen voor de 
Vlaamse gemeenten, opgemaakt en 
bewaard door het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek. Dit project liep 
van januari 2000 tot en met februari 
2004.

Binnen de vakgroep Nieuwste Geschie-
denis van de Universiteit Gent is er een 
levendige interesse in de overheidsstatis-
tiek, in het bijzonder in de gemeentelijke 

statistiek, die een onontbeerlijke bron is 
voor de sociale, economische en demo-
grafische geschiedenis. Het overgrote 
deel van het op gemeentelijk niveau 
uitsplitsbaar statistisch materiaal is af-
komstig uit de archieven en publicaties 
van het Nationaal Instituut voor de Sta-
tistiek (NIS). Vanuit die bewustwording 
zag men de noodzaak en het belang in 
van de bewaring van de archieven. Ge-
schiedwetenschap, bij hoofde van de Uni-
versiteit Gent, en de archiefwetenschap, 
bij hoofde van het Algemeen Rijksarchief, 
gingen hiervoor een partnerschap aan en 
zo kreeg het hierboven vermelde project 
gestalte. Binnen dit project zou het Alge-
meen Rijksarchief zich toeleggen op de 
overdracht van de archieven van het NIS, 
de inventarisatie van de archiefbestan-
den en de vergelijking van dit materiaal 
met de publicaties.

De vorming van dit fonds nam een aan-
vang bij het ontstaan van de Belgische 
natie. Meer dan honderd jaar, tot 1940, 
bleef het Bureel voor Algemene Statis-
tiek1 een dienst binnen het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Daarnaast 
bleven ook andere besturen zelf tal 
van statistieken opstellen. Er was dus 
sprake van meerdere archiefvormers. 
De statistische informatieverzame-
ling werd pas gecentraliseerd met het 
Koninklijk Besluit (KB) van 7 augustus 
1939. In 1940 werd de Centrale Dienst 
voor de Statistiek overgeheveld naar het 
Ministerie van Economische Zaken. Het 
huidige NIS ressorteert nog steeds onder 
dit ministerie. Jammer genoeg bleef er uit 
de beginjaren van de Belgische statistiek 
niets bewaard. Het oudst bewaard geble-
ven archiefbestand binnen het fonds NIS 
dateert van 1929 (landbouwtelling). Con-
creet wil dit zeggen dat de vier bewaard 
gebleven tellingsarchieven van voor 1939 
door twee ministeries gevormd werden, 
respectievelijk het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken (landbouwtelling 1929 
en economische en sociale telling 1937) 
en het Ministerie van Nijverheid, Arbeid 
en Sociale Voorzorg (volkstelling en han-
dels- en nijverheidstelling 1930). 

Het fonds NIS bestaat uit 25 bestan-
den die samen 592 strekkende meter 
in beslag nemen. Twee bestanden, die 
samen ongeveer een derde van de totale 
omvang vormen, werden reeds in de ja-
ren 1970 aan het Algemeen Rijksarchief 
overgedragen. De overige bestanden 
werden tijdens het project overgebracht. 
Wat de diversiteit betreft kunnen we 
vier categorieën archiefbestanden on-
derscheiden. De eerste drie categorieën 
archiefbestanden zijn het resultaat van 
de, meestal, tienjaarlijkse tellingen. We 
kunnen ze opsplitsen in de handels- en 
nijverheidstellingen, landbouwtellingen 

en volkstellingen. Een vierde categorie 
noemen we de varia. Het zijn archiefbe-
standen die de meest diverse domeinen 
beslaan, zoals tellingen van gebouwen. 
In totaal bleven er zeven handels- en 
nijverheidstellingen bewaard, die zich 
allen situeren tussen 1930 en 1970. De 
tweede categorie van archiefbestanden 
zijn de landbouw- en bostellingen, waar-
van er acht bewaard bleven. Zij situe-
ren zich tussen 1929 en 1970. De derde 
categorie, de volkstellingen, situeren 
zich tussen 1930 en 1970. Behalve de 
Mouvement de la population et de l’état 
civil, die we hier buiten beschouwing 
laten, bleven er dus geen 19de en vroeg 
20e eeuwse bescheiden bewaard. Al het 
archiefmateriaal uit deze periode blijkt 
verdwenen te zijn. Een spijtige zaak, 
stel u voor dat we nog beschikten over 
de individuele telformulieren van de 
volkstelling van 1846, dat zou een ware 
goudmijn zijn voor lokaal historisch en 
sociaal-economisch onderzoek.

Van de 25 NIS-archiefbestanden zijn er 
zeven definitief of omzeggens definitief 
ontsloten. Met omzeggens definitief be-
doelen we dat de inventarisatie reeds 
beëindigd is maar dat de inventaris nog 
gepubliceerd moet worden. Het gaat om: 
de handels- en nijverheidstelling van 
1930 (individuele telformulieren), de 
handels- en nijverheidstelling van 1930 
(registers), de economische en  sociale 
telling van 1937, de handels- en nijver-
heidstelling van 1947, de landbouwtel-
ling van 1959, de telling van de beteelde 
gronden en tenslotte de omvangrijke 
handels- en nijverheidstelling van 1961 
(individuele telformulieren).

Eén van de doelstellingen van dit project 
was het aantonen van de meerwaarde 
van het archief t.o.v. het gepubliceerd 
materiaal van de tellingen. Het probleem 
van de publicaties is dat zij veelal be-
knopter zijn en vaak de informatie waar 
de onderzoeker het meest op gebrand 
is niet bezitten. Ik zal aan de hand van 
de vergelijkende studie die we maakten 
tussen het archief en de publicatie van de 
handels- en nijverheidstelling van 1947 
kort schetsen op welke vlakken het ar-
chief een meerwaarde heeft. De grootste 
meerwaarde wordt uiteraard geleverd 
door de tabellen die uitsluitend in het ar-
chief voorkomen. Wanneer er in de publi-
catie wel een gelijkaardige tabelstructuur 
voorkwam, vergeleken we beide tabellen 
volgens een vaste structuur. We gingen 
na op welk geografisch-administratief 
niveau de gegevens in het archief en in 
de publicatie werden geleverd. In vele 
gevallen daalde men in de archieftabellen 
af tot het gemeentelijke niveau daar waar 
men zich in de publicatie vaak beperkte 
tot de gegevens, in het beste geval op 
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WAT TE DOEN MET ONS 
VISUELE ERFGOED?

In deze zeer interessante beeldbank zijn 
foto’s te vinden van gebeurtenissen uit 
de periode 1880 - 1990. Het materiaal is 
afkomstig uit verschillende collecties zo-
als van het voormalige persbureau Anefo 
en van Elsevier. De collecties behandelen 
vele onderwerpen als sportevenementen 
en de bouw van de Deltawerken. Veel 
foto’s zijn al eens afgedrukt.

Het is echter nog niet af: het Nationaal 
Archief stelt dat het gebruik van de 
beeldbank helaas nog niet optimaal is. 
De kwaliteit van de beschrijvingen laat 
te wensen over waardoor het resultaat 
van een zoekactie minder afbeeldingen 
kan opleveren dan er in werkelijkheid in 
de beeldbank zitten. Daarnaast voldoen 
de scans niet meer aan de huidige kwali-
teitsnormen. Wel wordt hard gewerkt aan 
het verbeteren van de kwaliteit van zowel 
de beschrijvingen als de scans.

Maar ondanks deze en andere waarde-
volle initiatieven zijn we er dan nog niet. 
De site is nu zeker het bezoeken waard 
en als de verbeteringen zijn doorgevoerd 
is het mogelijk om nog beter te zoeken 
naar foto’s uit het verleden. Het feit dat 
de foto’s dan gevonden kunnen worden, 
maakt echter nog niet duidelijk hoe ze 
vervolgens gebruikt moeten worden om 
iets over dat verleden te zeggen. Tra-
ditioneel gebruiken historici geschreven 
bronnen voor hun onderzoek. Foto’s wor-

(Amsterdam (NIWI-KNAW), Douwe Zeldenrust)

De laatste jaren schieten websites 
met historisch beeldmateriaal als 
paddenstoelen uit de grond. Zo is 
sinds 1 april op de site van het Na-
tionaal Archief een beeldbank met 
500.000 foto’s beschikbaar (http:// 
www.nationaalarchief. nl). 

den eerder als illustratiemateriaal benut 
dan als zelfstandige bron. Toch is er een 
sterke groeiende wetenschappelijke be-
langstelling voor beeldmateriaal.

Inmiddels zijn er in Nederland enkele 
proefschriften verschenen waarbij foto’s 
worden gebruikt als historische bron. Het 
laatste werk is van M. Altena en heet 
Visuele Strategieën, Foto’s en films van 
fabrieksarbeidsters in Nederland 1880-
1919. Altena beschrijft hoe fabrieks-
arbeidsters in beeld werden gebracht. 
Tevens gaat zij dieper in op de manier 
waarop foto’s (en films) gebruikt kunnen 
worden bij historisch onderzoek. 

In haar proefschrift  kiest ze er voor om 
foto’s en films te bestuderen op dezelfde 
wijze als andere historische bronnen: in 
relatie tot de toenmalige culturele, po-
litieke en sociale context. Zij sluit zich 
aan bij de nieuwste beweging van de 
‘visuele cultuur’. Visuele cultuur staat 
voor een combinatie van verschillende 
aandachtsvelden en zienswijzen bij de 
bestudering van beeldmateriaal (niet 
alleen foto’s, maar ook film en  andere 
objecten als kunstvoorwerpen en zelfs 
muziek). Hierbij staat centraal de vraag 
hoe visuele media werken; hoe het voor-
werp betekenis krijgt. Het is een brede 
benadering waar wetenschappers uit 
verschillende disciplines elkaar vinden. 
Zij kunnen elkaar ook letterlijk vinden op 
de nieuwe site van de werkgroep Visuele 
Cultuur: http://www.visuelecultuur.nl.

De werkgroep Visuele Cultuur is een 
platform voor discussie over en uitwis-
seling van ervaringen met het gebruik 
van beeldmateriaal bij (cultuur)historisch 
onderzoek. De werkgroep signaleert dis-
cussies en verkent de verschillende be-
naderingen van degenen die zich op dat 
terrein begeven. Zij organiseert regelma-
tig studiedagen en stuurt twee maal per 
jaar een nieuwsbrief rond, waarvoor men 
zich op de site kan aanmelden. 

Conferenties en bijeenkomsten in de afgelopen 
maanden

EEN TERUGBLIK OP ...

EUROPEAN SOCIAL SCIENCE 
HISTORY CONFERENCE:
FESTIVAL VAN WETENSCHAP

(Amsterdam (NIWI-KNAW), Luuk Schreven)

Eind maart 2004 ging ik vol goede 
moed voor de tweede keer naar de 
European Social Science History Con-
ference (ESSHC). 

Mijn eerste keer was in het jaar 2000; 
toen was ik nog student en was ik diep 
onder de indruk van de vele hotemetoten 
door de gebouwen van de VU in Amster-

arrondissementeel niveau, maar in vele 
gevallen slechts op provinciaal of rijksni-
veau. Vervolgens vergeleken we de res-
pectievelijke horizontale (X)- en  verticale 
(Y)-assen van de tabel. We stelden vast 
dat er zowel op de X- als de Y-as in de 
archieftabellen meer onderverdelingen 
waren. Een treffend voorbeeld op de Y-as 
is de indeling in nijverheids- en handels-
groepen en -ondergroepen gebaseerd op 
de activiteitennomenclatuur van het NIS. 
De nijverheids- en handelsgroepen of -
ondergroepen worden voorafgegaan door 
codecijfers variërend van twee cijfers 
(groepen) over drie tot vijf codecijfers 
(ondergroepen). In de archieftabellen 
daalt men vaak af tot op het niveau van 
de nijverheids- of handelsondergroepen 
tot op vijf codecijfers. Daar waar men 
zich in de publicatie vaak beperkt tot de 
nijverheids- of handelsgroepen (twee 
codecijfers).

Uit wat voorafging blijkt dat de archief-
bestanden een duidelijke meerwaarde 
vertegenwoordigen. De consultatie 
van dit fonds is geen omweg maar een 
vereiste om op velerlei terreinen van 
de hedendaagse periode aan gedegen 
historisch onderzoek te doen. De vele 
data op gemeentelijk niveau die men 
in de archiefbestanden van de handels- 
en nijverheidstellingen kan terugvinden 
maar niet in de publicaties zijn een ware 
goudmijn voor lokaal sociaal-economisch 
historisch onderzoek. Maar deze bestan-
den overstijgen zelfs het belang voor het 
lokaal historisch onderzoek. Zo laat het 
bestaan van gegevens op gemeentelijk 
niveau ons eveneens toe een bepaalde 
regio te bestuderen met een specifiek 
industrieel karakter (bijvoorbeeld de 
voedingsnijverheid in Haspengouw) die 
daarom niet altijd overeen stemt met 
een administratieve omschrijving zoals 
een arrondissement, laat staan met een 
provincie. Ook het feit dat bepaalde tel-
lingen, en ik heb het dan in het bijzonder 
over de economische tellingen, zich in 
scharnierperiodes van de Belgische eco-
nomische geschiedenis bevinden, is een 
bijkomende troef. Ik denk in dit verband 
in het bijzonder aan de economische en 
sociale telling van 1937 en de handels- 
en nijverheidstelling van 1947. De telling 
van 1937 als uitvloeisel op de economi-
sche crisis van de jaren ’30 en de telling 
van ’47, de eerste naoorlogse telling.

1 De instelling kende in de loop van haar bestaan 
verschillende naamsveranderingen. 
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dam rondliepen. Inmiddels ben ik een 
paar jaar ouder en heb ik mijn universi-
taire studie afgesloten. Van mijn huidige 
werkgever, de afdeling Geschiedenis van 
het NIWI, mocht ik naar Berlijn afreizen 
voor de ESSHC 2004. Nu vind ik Berlijn 
een prima stad om een paar dagen door 
te brengen, dus erg lang heb ik niet 
getwijfeld.

De ESSHC wordt elke twee jaar gehouden 
en is een Europese variant op de Ameri-
kaanse Social Science History Conference 
(SSHC). De conferentie in Berlijn is de 
vijfde die door het IISG georganiseerd 
wordt, voor de eerste keer buiten de 
Nederlandse landsgrenzen.

De ESSHC laat zich nog het best typeren 
als een popfestival; het krioelt er van de 
mensen, op elk moment van de dag zijn 
er op verschillende podia optredens en 
de sterren zijn van dichtbij te bewon-
deren.

Maar zoals iedere muziekfan wel weet, 
zijn festivals goeddeels interessant 
vanwege de sfeer en de contacten, de 
muziek zelf is van ondergeschikt belang. 
Zo ook bij de ESSHC; de sfeer en de con-
tacten zijn leuk.  Hoe kan het ook anders 
met ongeveer 1.300 vakbroeder en –zus-
ters in een wereldstad als Berlijn ? De 
vele (top)onderzoekers zijn door jonge, 
aanstormende talenten in het wild te be-
wonderen en te benaderen en binnen de 
vele netwerken zijn de juiste contacten 
zo gelegd. Maar net zoals de muziek bij 
een popfestival laten meeste presentaties 
wat de kwaliteit betreft te wensen over. 
Daarbij komt nog eens dat met ongeveer 
30 verschillende netwerken en circa 25 
parallelsessies op ieder moment van 
de dag het programma wel erg vol is 
geraakt. Iedere festivalorganisator zou 
zich nog eens achter de oren krabben en 
concluderen dat zulks wel iets te veel van 
het goede is. Op elk moment van de dag 
25 bandjes te programmeren is zelfs voor 
Lowlands een overkill. De toegevoegde 
waarde daarvan is niet zo groot.

STUDIEDAGEN VGI “OPEN SOUR-
CE” EN “OPEN STANDAARDEN”
5 maart KB Den Haag
19 maart IISG Amsterdam

(Amsterdam (NIWI-KNAW), René van Horik)

De VGI studiedagen gaan meestal 
over de toepassing van informa-
tietechnologie bij onderzoek in de 
Humaniora en dan met name in de 
Geschiedenis. 

Twee VGI studiedagen in maart hadden 
een algemener onderwerp, namelijk 
“Open Source” en “Open standaarden”. 
De lezingencommissie van de VGI is er in 

geslaagd over dit onderwerp een breed 
programma samen te stellen met boei-
ende sprekers. Gezien het grote aantal 
deelnemers aan de studiedagen bestaat 
er veel belangstelling voor dit onderwerp. 
De eerste studiedag op 5 maart had een 
inleidend karakter, terwijl op 19 maart er 
meer aandacht was voor toepassingen 
van Open Standaarden en Open Source 
applicaties.

Onder voorzitterschap van Yola de Lu-
senet van de “European Commission on 
Preservation and Access” (ECPA) vorm-
den vier lezingen op 5 maart in Den Haag 
de introductie op het onderwerp.

Marc Bressers is programmamanager van 
de organisatie die de overheid adviseert 
bij het gebruik van Open Standaarden 
en Open Source applicaties (http://www. 
ososs.nl). Hij vertelde dat de transpa-
rante toegang tot specificaties en de open 
beslissingsprocedure de belangrijkste ei-
genschappen van Open standaarden zijn 
en dat Open Source voornamelijk inhoudt 
dat iedereen in principe het gebruiksrecht 
heeft op de broncode van software. Dit 
gebruiksrecht is vastgelegd in licenties 
waarvan er een 40 tot 50-tal verschil-
lende in omloop zijn. Herbruikbaarheid, 
interoperabiliteit en toegankelijkheid zijn 
de belangrijkste argumenten om Open 
Source en Open standaarden toe te 
passen. Langzaam dringen Open Source 
applicaties door in de publieke sector, 
waarbij uiteraard de kostenbesparing op 
peperdure commerciële software licenties 
het belangrijkste argument is om tot ge-
bruik van Open Source over te gaan.

Als tweede spreker kwam Paul de Leer 
van Stichting Kennisnet aan het woord. 
Zijn presentatie betrof initiatieven ter 
bevordering van het gebruik van Open 
Source and Open standaarden in het 
onderwijs, alsmede het verspreiden van 
kennis over dit onderwerp. De website 
(http://www.ossinhetonderwijs.nl) is 
speciaal bedoeld om dit doel te bereiken. 
Met name open standaarden op het ge-
bied van documentatie en metadata zijn 
beschikbaar voor het onderwijs. Verder 
zijn er een aantal Open Source content 
management systemen (CMS), digitale 
leeromgevingen en educatieve applica-
ties in gebruik.

Janneke van Kersen van Digitaal Erfgoed 
Nederland ging in op Open standaarden 
die van belang zijn voor toegang tot 
cultureel erfgoed. Duurzaamheid, inter-
operabiliteit en toegankelijkheid zijn de 
trefwoorden die de noodzaak van Open 
standaarden moeten ondersteunen. Van 
Kersen noemde een aantal standaar-
den die een rol spelen. De metadata 
elementen van de “Dublin Core” (zie 

http://www.dublincore.org) standaard 
zorgen voor een algemene richtlijn bij 
het maken van documentatie van objec-
ten. Als gegevensopmaak formaat is de 
eXtensible Markup Language (XML) (zie 
http://www.w3c.org/xml) veelbelovend 
en voor de uitwisseling van metadata in 
een gedistribueerde architectuur kan het 
eenvoudige “Open Archives” protocol (zie 
http://www.openarchives.org) gebruikt 
worden. De grote uitdaging blijft ech-
ter het vaststellen van de betekenis of 
semantiek van objecten. Dit kan slechts 
in beperkte mate worden opgelost met 
bovengenoemde open standaarden.

Dick Rijken van de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht vertelde over 
het ontstaan en de groei van een con-
tent management systeem dat bekend 
is onder de naam MMBase, zie http:
//www.mmbase.org. De VPRO was op 
zoek naar een systeem om de website 
te beheren. Omdat er geen geschikte 
applicatie werd gevonden is men er zelf 
een gaan ontwikkelen. Door de applicatie 
als Open Source programma beschik-
baar te stellen ontstond er een grotere 
gebruikersgroep. Rijken is betrokken 
bij het informatiebeheerssysteem dat 
het  Rijksmuseum momenteel aan het 
maken is. Componenten van MMBase 
worden hierbij gebruikt.

Peter Doorn van NIWI-KNAW was de 
voorzitter van de tweede studiedag op 19 
maart in  Amsterdam. Vijf sprekers deze 
keer. Arjan Widlak van United Knowledge, 
een Internet projectbureau voor de pu-
blieke sector voorspelde dat algemene, 
generieke IT toepassingen gratis zullen 
worden, zoals bijvoorbeeld tekstverwer-
kers. Ook zal het politiek-economische 
bewustzijn groeien dat door gebruik te 
maken van open standaarden en Open 
Source er kosten kunnen worden be-
spaard. De 620 miljoen Euro die de over-
heid jaarlijks aan software uitgeeft zal 
dan niet langer grotendeels op gaan aan 
licenties voor commerciële software.

Edwin Klijn van de ECPA deed verslag van 
de totstandkoming van een standaard op 
het gebied van de documentatie van fo-
tografische materialen. Deze standaard 
die de naam Sepiades draagt kan als een 
Open Standaard worden beschouwd. 
Voor meer informatie, zie: http://
www.knaw.nl/ecpa/sepia/index.html.

De derde spreker, Hans Theizen van het 
KNMI, vertelde over de manier waarop 
het KNMI gebruik is gaan maken van het 
Open Source besturingssysteem Linux. 
Nadat een pilot project succesvol was 
verlopen werd Linux op grotere schaal 
ingezet. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 
een behoorlijke kostenbesparing: het 
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belangrijkste argument voor het ma-
nagement van het KNMI om groen licht 
te geven voor het gebruik van het Open 
Source besturingssysteem Linux.

Elly Dijk van NIWI-KNAW gaf achtergron-
den bij de Open Source applicatie i-Tor, 
een generiek web-based platform om 
digitale informatie te maken en te behe-
ren. i-Tor ondersteunt een groot aantal 
data-typen en kan beschouwd worden 
als een content management systeem. 
Daarnaast kunnen er data archieven en 
zogenaamde “repositories” mee worden 
onderhouden.

De laatste spreker was Karst Koymans, 
opleidingscoördinator bij het Instituut 
voor Informatica van de Universiteit 
van Amsterdam. Hij gaf een historisch 
overzicht van de totstandkoming van een 
aantal veel gebruikte IT standaarden, zo-
als XML. Tevens schetste hij de rol van 
open standaarden, open specificaties en 
open software bij een recentelijk inge-
stelde masters opleiding voor systeem 
en netwerk beheer.

De twee studiedagen gaven een breed 
overzicht van de achtergronden en toe-
passingen van Open Source en Open 
standaarden. Deze aanpak verdient een 
vervolg en zal zeker ook interessant zijn 
voor een breder publiek dan alleen de 
bestaande VGI-achterban.

PERSBERICHT
VGI INNOVATIEPRIJS 2004

De Vereniging van Geschiedenis en 
Informatica (VGI) heeft ook dit jaar 
het initiatief genomen om een prijs uit 
te loven voor de meest vernieuwende 
ICT-toepassing op het terrein van de 
geschiedenis.

De jury roept iedereen op toepassingen 
voor te dragen voor de VGI innovatieprijs 
2004. 

Bij innovaties van ICT-toepassingen op 
het terrein van de geschiedenis valt te 
denken aan:
• innovatie in de manier waarop een 

bestaande doelgroep wordt be-
diend;

• innovatie in de manier waarop met 
een bestaande doelgroep wordt ge-
communiceerd;

• innovatie in de manier waarop een 
nieuwe doelgroep wordt aange-
boord;

• nieuwe, geschiedwetenschappelijke, 
toepassingen die zijn bedacht voor 
bestaand ICT gereedschap;

• nieuw ICT gereedschap dat is ont-

wikkeld ten dienste van historisch 
onderzoek

Een deskundige jury zal drie toepassingen 
uitkiezen die naar de mening van de 
jury tot de meest vernieuwende ICT-
toepassingen van het jaar gerekend 
kunnen worden. Deze drie zullen op een 
speciale studiedag van de VGI, op vrijdag 
24 september a.s., worden getoond. Aan 
het einde van de studiedag zal de jury 
de winnaar bekend maken. De winnaar 
krijgt een oorkonde, het recht om het 
speciale “VGI-innovatieprijs 2004”-vignet 
te gebruiken en diverse andere prijzen; 
ook wordt een persbericht op ruime 
schaal verspreid.

De jury bestaat uit:
• Onno Boonstra (docent Culturele en 

Historische Informatiekunde van de 
Faculteit Letteren KUN en voorzitter 
van de VGI)

• Marcel Ras (consultant cultureel 
erfgoed bij de Vereniging Digitaal 
Erfgoed Nederland en bestuurslid 
communicatie van de VGI)

• Michelle van den Berk (applicatie-
ontwikkelaar bij het Nederlands 
Instituut voor Wetenschappelijke 
Informatiediensten en hoofdredac- 
teur Historia & Informatica

• Bart de Nil (beleidsmedewerker 
bij het Instituut voor Sociale 
Geschiedenis Gent en bestuurslid 
van de VGI)

• Bas Broekhuizen (redacteur Internet 
van de Volkskrant en redacteur 
Nieuwe Media van het Historisch 
Nieuwsblad)

Wie een toepassing wil voordragen voor 
de VGI innovatieprijs 2004, kan een 
email sturen naar de voorzitter van de 
jury: O.Boonstra@let.kun.nl. Vermeld 
in het bericht behalve naam, adres en 
telefoonnummer van de inzender, de 
naam van de toepassing, de URL (indien 
aanwezig) en een toelichting op het in-
novatieve aspect van de toepassing. De 
termijn voor de voordracht eindigt op 1 
juni 2004.

Voor meer informatie over de VGI-in-
novatieprijs en de Vereniging voor Ge-
schiedenis en Informatica kunt u contact 
opnemen met: marcel.ras@den.nl

AANKONDIGING
VGI STUDIEMIDDAG

“15 Jaar geschiedenis en informatica in 
Nederland. Een historische discussie over 
de huidige stand van zaken”

Op vrijdag 4 juni maart organiseert de 
VGI (Vereniging voor Geschiedenis en
Informatica) een studiemiddag met als 
thema “15 jaar geschiedenis en infor-
matica in Nederland. Een historische 
discussie over de huidige stand van 
zaken”. Tijdens deze studiemiddagen 
zal uitgebreid worden ingegaan op het 
verleden, het heden en de toekomst van 
de historische informatiekunde.

Van 13.00 tot 15.30 uur zullen oudge-
dienden uit de wereld van de historische 
informatiekunde aan de hand van een uit 
hun archief opgediepte lezing uit de jaren 
‘80 nagaan wat er de afgelopen jaren al 
dan niet is tot stand gekomen. De zaal 
krijgt ruimschoots de gelegenheid om 
zich in de discussie te mengen.

Het laatste uur van de studiedag, 16.00 
tot 17.00 uur, zal geheel gewijd zijn aan 
de toekomst van de historische informa-
tiekunde. Daarin zal het rapport “Past, 
present and future of historical informa-
tion science” van Onno Boonstra, Leen 
Breure en Peter Doorn gepresenteerd 
worden. Waarbij er speciale aandacht 
is voor de inhoud en infrastructuur van 
een nieuw, ambitieus onderzoekspro-
gramma.

De studiedag vindt plaats op vrijdag 4 
juni, bij het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (IISG), Cruquius-
weg 31 Amsterdam en begint om 13.00 
uur. 

Deelname is gratis, maar aanmelden is 
gewenst via paula.witkamp@bureau. 
knaw.nl. 

Tijdens de borrel na afloop kan het glas 
worden geheven op het 15-jarig bestaan 
van de VGI.
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Column

DE COMPUTER DOET 'T 'M NIET
Geschiedwetenschap heeft baat bij 
computergereedschap: zoekwerk, 
sorteermethoden, coderingswijzen en 
combineren van bestanden, zijn al drie 
nuttige gereedschappen. Jan van Bavel 
(1) past alle vier toe om een patent (voor 
vliegstoelreservering-op-naam,  de zgn. 
‘Soundex’ ) op maat te snijden voor 
geschiedwetenschappelijke toepassing. 
Goed werk, interessante adaptatie 
van een toepassing door informatici 
aangegeven. 

Kunnen we echter toepassingen bedenken 
die niet direct in het vervolg liggen van 
reeds door informatici ingeslagen paden? 
Op het geschiedwetenschappelijke ken-
nisgebied zelf betrokken toepassingen 
zullen er komen (5). Hoe kunnen we die 
bedenken?

Dit kan door combinatie. Bijvoorbeeld ons 
mobieltje: er bestaat radio en er bestaat 
telefoon (1). Combineer die. Nog eentje: 
we hebben TV en we telefoneren mobiel. 
Combineer die ook. Maar hoe moet dat 
met historisch onderzoek en computers? 
Combineren dus. Een voorbeeld: een 
combinatie: ecologische en geschiedwe-
tenschap.

Het beste moderne onderzoeksboek 
over het instorten van samenlevingen 
is volgens Heinberg (2) geschreven door 
Tainter (3). In een ecologische beschou-
wing van samenlevingen als energiever-
werkende structuren concludeert Tainter 
dat ingewikkelde samenlevingen instorten 
omdat hun strategieën voor energiewin-
ning onderworpen zijn  aan de wet van 
verminderde opbrengsten. Tainter (4) 
defi nieert complexiteit als een strate-
gie om samenlevingsproblemen  op te 
lossen (bijvoorbeeld kunnen door tech-
nologische specialismen ziekten, weers-
omstandigheden, vervoersproblemen, 
vervuiling etc. bestreden worden). Dus 
specialisatie levert succes. Tainter (4) 
definieert complexiteit vervolgens als 
de omvang van onze samenleving, het 
aantal onderscheiden delen, de variëteit 
van specialistische rollen/beroepen en de 
variëteit aan manieren om deze beroe-
pen te organiseren in een samenhangend 
functionerend geheel.

Samenlevingen van jagers en verzame-
laars kennen niet meer dan een dozijn 
verschillende specialisaties, terwijl 
complexere samenlevingen veel meer 
specialistische ondersteuning vereisen. 
Hoe complexer een samenleving des te 
meer individuen hebben er specialistische 
beroepen die niet direct produceren voor 

levensonderhoud. Des te meer energie 
is nodig voor specialistische complexe 
samenlevingen op een schaal die ver 
uitgaat boven de vereisten voor ja-
gers- en landbouw-samenlevingen. Dit 
is een onomkeerbaar proces dat niet 
verminderd wordt door wijziging van 
energiebronnen. Tot zover Tainter (3, 
4) over ecologie.

Nu een der complexiteitsparameters die 
ik in historische bronnen vond: 
Beroepen zijn een door Tainter genoem-
de parameter. Uit historisch materiaal 
zijn deze te verzamelen en te tellen. 
Daaruit zijn curven te destilleren die 
de trend voor toenemende energiebe-
hoefte, die Heinberg (2) voorspelt (en 
waarvoor geen olievoorraad meer is), 
kunnen bevestigen of falsifiëren. En 
daarmee komt een wiskundige curve 
benadering als gereedschap voor de 
historicus ter beschikking. Voor de ge-
schiedwetenschap een vooruitgang in 
kwantitatieve benadering (5). 

De voorspelde sterftetrend door ener-
giebronuitputting laat eenzelfde curve 
zien (2) als de uitsterftecijfers van de 
dinosauriers: ‘s werelds bevolking zal re-
duceren tot ca 2 miljard. De bestuurlijke 
malaise bij de Shell (door bijstelling van 
’s werelds energiereserves) komt mede 
voort uit deze analyse. De genoemde 
parameter : aantallen beroepen vond 
ik in historische gedigitaliseerde bron-
nen. (o.a. 6). 

Henk Koppelaar 
(hoogleraar KennisTechnologie der TU Delft)

Referenties 
1. Bavel, J. van, 2004, De reconstructie van leven-
slopen m.b.v. de computer, http://www.historiaenin
formatica.org/, Historia en Informatica, jrg. 11, nr. 
1, maart 2004.
2. Heinberg, R., 2003, The Party’s Over, http://
clairviewbooks.com/,  Temple Lodge Publishing, Forest 
Row, East Sussex, UK, ISBN 1 902 636 45 7.
3. Tainter, J., 1988, The Collapse of Complex So-
cieties, http://www.cup.org/, Cambridge University 
Press, Cambridge UK.
4. Tainter, J., 1996, Complexity, Problm Solving, and 
Sustainable Societies. In: R. Costanza et al (eds.), 
Getting Down to Earth: practical Applications of Eco-
logical Economics, http://dieoff.com/page134.htm/, 
Island Press, UK.
5. Tjalsma, H., Is er nog toekomst voor de historische 
informatiewetenschappen?, http://www.historiaenin
formatica.org/, Historia en Informatica, jrg. 11, nr. 
1, maart 2004.
6. Andy Holt Virtual Library, http://www.utm.edu/
vlibrary/hitrades.shtml, 155 links to journals, bul-
letins and newsletters whose focus is the history of 
professions, trades and associated disciplines.

Bron: http://www.dieoff.org

AGENDA

4 juni 2004, Amsterdam
VGI Studiemiddag
13.00 – 15.30  te IISG
15 jaar geschiedenis en informatica in 
Nederland
Aanmelden bij: paula.witkamp@bureau. 
knaw.nl

7 - 9 juli 2004, Glasgow, UK
The Humanities Advanced Technology 
and Information Institute
International Digitisation Workshop: New 
Directions in Digitisation for Cultural and 
Heritage Professionals
http://www.hatii.arts.gla.ac.uk/
SumProg/DigiSS04/

5-8 september 20004, Newcastle 
Upon Tyne, UK
DRH 2004 
Digital Resources for the Humanties
http://drh2004.ncl.ac.uk/

12-17 september 2004, Bath, UK
8th European Digital Library Conference
http://www.ecdl2004.org/
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