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Gooi nooit oude schoenen weG, voordat je nieuwe hebt
(Den Haag (DANS), Henk Harmsen)

Door de opheffing van het NIWI is er een en ander veranderd in het informatie-
voorzieninglandschap in Nederland. Hieronder zal ik een kort overzicht geven 
van die veranderingen en dan specifiek inzoomen op het H&I.

Het meest opvallende dat verdwenen is, 
is de documentleverantie van wetenschap-
pelijke medische literatuur. Ooit was het 
NIWI de op een na grootste leverancier (na 
de British Library) in Europa. De ophef-
fingsaankondiging, enkele jaren geleden, 
veroorzaakte een storm van protest bij 
zowel bibliothecarissen als wetenschap-
pers. Volgens hen stond de hele medische 
wetenschap op het spel: de verdwijning 
van de documentleverantie bij het NIWI 
zou een regelrechte ramp betekenen. Nu 
we eind 2005 de balans kunnen opma-
ken, blijkt het allemaal heel erg mee te 
vallen: 
• dienstverlening van het NIWI was ach-

teraf voornamelijk gemakkelijk voor de 
andere wetenschappelijke bibliotheken

• documentleverantie is een aflopende 
zaak: niemand wil meer papier, iedereen 
wil digitaal

• als binnenkort de stekker er echt uitge-
trokken wordt, zal niemand het NIWI 
missen

Met de documentleverantie is ook het 
grootste deel van de bibliotheek van de 
KNAW verdwenen. Alleen de bijzondere 
collectie wordt voortgezet bij het IISG (zie 
vanaf 2006 http://www.iisg.nl).
Onderzoekinformatie is overgeheveld 
naar het centrale bureau van de KNAW 
(zie http://www.onderzoekinformatie.nl). 
De ontwikkelafdeling van het NIWI zet 
zijn werkzaamheden ook centraal bij de 
KNAW voort.
De onderzoeksgroep NERDI gaat door als 
een zelfstandig programma: VKS (Virtual 
Knowledge Studio, zie http://www.vir-
tualknowledgestudio.nl). De activiteiten 
van de afdeling Neerlandistiek zijn gro-
tendeels ondergebracht in de werkgroep 
e-Research van het Huygens Instituut (zie 
http://www.huygensinstituut.knaw.nl). 
Het bijbehorende rumoer over de BNTL 
zal, naar ik verwacht, ook verstommen als 
eind 2006 de vernieuwde versie zal wor-
den gelanceerd (http://www.niwi.knaw.
nl/nl/showdocument?id=20978).

Tenslotte zijn ook verdwenen de afdelingen 
Geschiedenis en Maatschappijwetenschap-
pen. Zoals u in de vorige H&I hebt kunnen 

lezen zijn de aan deze afdelingen gekop-
pelde archieven niet verdwenen, maar 
overgeheveld naar het onlangs opgerichte 
data-instituut DANS (Data Archiving and 
Networked Services). Naast het verzorgen 
van de bestaande archieven is DANS ook 
vooral bezig met nieuwe initiatieven op het 
gebied van de (wetenschappelijke) data-
voorziening in Nederland. (zie http://www.
dans.knaw.nl), een taak die de afdeling 
Geschiedenis van het NIWI de laatste jaren 
al op zich had genomen.
Met de opheffing van het NIWI is er ook 
een herbezinning ontstaan op de vele 
projecten en activiteiten die het NIWI 
uitvoerde. Een daarvan is het onderhavige 
H&I, dat gesponsord wordt door IISG, VGI 
en het NIWI. DANS heeft als opvolger van 
het NIWI voorgesteld om met een nieuwe 
formule zowel de lezers van H&I, als ook 
een volledig nieuw, breder lezerspubliek te 
bedienen. Dit voorstel wordt momenteel 
door DANS, VGI, IISG, VKS en Huygens In-
stituut ondersteund. De krant heet e-Data 
& Research en beoogt een professionele 
nieuwsbrief te worden die informatie zal 
verschaffen over deelterreinen van gees-
teswetenschappen en maatschappij- en 
gedragswetenschappen. 
Dat brengt ons op de titel van dit artikel. 
Voor u ligt het laatste nummer van H&I. 
In het voorjaar van 2006 kunt u het eerste 
nummer van e-Data & Research verwach-
ten. Helemaal zeker hoe dat eruit gaat zien 
zijn we op dit moment nog niet. De wens 
is om zowel een papieren als een digitale 
editie te verzorgen. De papieren krant zal 
de grootte van een tabloid als Metro/Spits 
krijgen, uit minimaal 8 pagina’s bestaan 
en net als H&I vier keer per jaar verschij-
nen, in eerste instantie in een oplage van 
10.000 exemplaren. Over bemensing, sta-
tuten en dergelijke wordt op dit moment 
nog driftig onderhandeld. De founding 
fathers zijn echter zeer enthousiast en 
dat heeft er toe geleid te besluiten om nu 
al H&I op te heffen. We gaan er vanuit 
dat er april 2006 een eerste nummer van 
e-Data & Research op uw (digitale) deur-
mat zal liggen. Zo niet, dan hoop ik dat 
de oude schoenen nog niet met de vuilnis 
mee zijn.
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data beter toeGankelijk: dans toP’s
(Den Haag (DANS), Peter Doorn)

Bij de start omvat DANS data-archieven op het terrein van de sociale weten-
schappen (het Steinmetzarchief) en de geschiedenis (het NHDA). In een DARE-
project wordt een pilot uitgevoerd, waarin een begin wordt gemaakt met de 
opzet van een E-Depot voor de Nederlandse Archeologie (EDNA). Hierbij zijn 
de universiteiten en de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek betrok-
ken. Maar DANS heeft de opdracht om in samenwerking met onderzoekers op 
meer wetenschapsgebieden data toegankelijk te maken. 

De conferentie werd dit jaar namelijk 
georganiseerd door het Ename Expertise-
centrum voor Erfgoedontsluiting, de win-
naars van de VGI IcT Innovatieprijs 2004. 
Zij zorgden er voor dat het belangrijkste 
thema op het congres ‘Virtual Heritage’ 
was, een thema waarbinnen papers wer-
den gepresenteerd die te maken hadden 
met de mogelijkheden om het verleden te 
leren kennen of te ervaren met behulp van 
multimediale technieken.
De uitwerking van het thema ‘Virtual 
heritage’ blijkt in twee delen uiteen te val-
len: er is een stroming die werkt aan het 
digitaal vastleggen van erfgoed, en er is 
een stroming die zich bezig houdt met me-
thoden om de historische werkelijkheid (of 
de historische sensatie) op te roepen met 

Thematische Ontwikkel Programma’s 
(TOP’s) zijn bedoeld om dat voor elkaar 
te krijgen. TOP’s maken databestanden 
met nationale en/of internationale reik-
wijdte beter toegankelijk en verrijken 
deze door combinatie en harmonisatie 
met andere bestanden. In TOP’s worden 
nieuwe terreinen van digitale archivering 
en toegang tot onderzoeksdata ontgonnen 
of bestaande verbeterd en verbonden. Ze 
sluiten aan bij actuele ontwikkelingen in 
de verschillende wetenschapsgebieden. In 
TOP’s kan ook worden samengewerkt met 
al bestaande datacentra op een bepaald 
onderzoeksterrein. TOP’s worden geza-
menlijk bemenst door onderzoekers uit het 
veld, medewerkers van DANS en eventueel 
andere experts. De financiering zal deels 
van de deelnemers komen, deels van ex-
terne (naast Nederlandse ook Europese of 
andere internationale) bronnen.

Achtergrond
In de afgelopen decennia zijn door onder-
zoekers in de alfa- en gammawetenschap-
pen duizenden databestanden aangelegd, 
waarvan een aantal door bestaande institu-
ten en onderzoeksgroepen is gearchiveerd 
en toegankelijk gemaakt. Een deel van de 
databestanden is ontstaan in grote data-
programma’s, die vaak door NWO, KNAW, 
SURF of EU zijn (mede-) gefinancierd. 
Van veel individuele datasets en grote 
bestandscollecties is het beheer en de 
beschikbaarheid op de lange termijn echter 
niet geregeld of ze zijn helemaal ontoe-
gankelijk. Er is ook een aantal gebieden 
waarop in het geheel nog geen initiatieven 
bestaan om data voor verder onderzoek 
beschikbaar te maken. Initiatieven voor 
TOP’s zullen bij voorkeur door het veld 
worden genomen.

Rol van DANS
DANS kan in een thematisch ontwik-
kelprogramma expertise, menskracht en 
faciliteiten inbrengen. DANS kan fungeren 
als regiepartner bij het verwerven van fi-
nanciering bij bestuurlijke partijen. DANS 
kan ook een adviserende of bestuurlijke 
rol vervullen door deel uit te maken van 
de raad van advies of stuurgroep van de 
TOP.

Thematische Data Archieven (TDA’s)
Thematische ontwikkelprogramma’s zijn 
tijdelijk. De omvang en tijdsduur zijn af-

hankelijk van het doel van het programma. 
De looptijd van een TOP is maximaal vijf 
jaar. Bij afronding van een TOP moet de 
continuïteit van de toegang tot de data 
altijd zijn gewaarborgd in de vorm van een 
Thematisch Data Archief. 

Voorwaarden voor een TOP
Een Thematisch Ontwikkelprogramma 
(TOP) staat ten dienste van innovatief 
wetenschappelijk onderzoek door het 
verbeteren van de toegang, harmonisatie 
of verrijking van bestaande wetenschap-
pelijke dataverzamelingen. Een TOP moet 
daarnaast internationaal gepositioneerd 
zijn. De initiatiefnemers zijn vooraan-

staande wetenschappers. Een TOP maakt 
altijd deel uit van het DANS-netwerk en 
heeft heldere personele en organisatori-
sche banden met de DANS-kern.
Een TOP dient een zekere omvang te 
hebben en brede steun in het betreffende 
gebied te genieten (en bestaat bij voor-
keur uit deelnemers van minimaal drie 
verschillende partijen, naast DANS). De 
verbetering van de datainfrastructuur waar 
de TOP toe leidt, biedt mogelijkheden voor 
vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. 
Aan een TOP is een onderzoeksagenda 
gekoppeld, waarin beschreven wordt welk 
nieuw onderzoek ontstaat dankzij de TOP. 
Een TOP is innovatief, bijvoorbeeld door 
het toepassen van nieuwe IcT onderzoeks- 
of archiveringsmethoden, of levert een 
grote bijdrage aan de vernieuwing op een 
wetenschapsgebied.
Meer informatie over de organisatie van 
de behandeling en de selectie van de 
initiatieven voor TOP’s waaraan DANS 
medewerking verleent is te vinden op de 
DANS-website (www.dans.knaw.nl). On-
derzoekers die belangstelling hebben voor 
het opzetten van een TOP kunnen contact 
opnemen met DANS.

historici en informatici, wandelend door dertiende eeuw cairo 
een terugblik op vsmm 2005-10-31

(Nijmegen (Radboud universiteit), Onno Boonstra)

Begin oktober vond in Gent de elfde ‘Conference on Virtual Systems and Mul-
timedia (VSMM)’ plaats. Dit feit mag niet zo belangrijk lijken voor historici, 
maar dat was het toch wel degelijk. 

behulp van virtuele, meestal driedimensio-
nale technieken. In de eerste stroming zijn 
archeologen sterk vertegenwoordigd. Zij 
gebruiken verfijnde meet- en foto-appara-
tuur om vondsten in archeologische sites, 
die op het punt staan vernietigd te worden, 
zodanig vast te leggen dat ze daarna in 
ieder geval virtueel, driedimensionaal, 
weer opgebouwd kunnen worden.
In de tweede stroming voeren informatici 
de boventoon, en dan met name informa-
tici uit de hoek waar nieuwe elementen 
voor computerspelletjes worden bedacht. 
Hier waren de japanners en Koreanen dan 
ook in de meerderheid. Maar ook de Ame-
rikanen lieten zich op dit terrein niet on-
betuigd: een van de interessantste papers 
was van yehuda Kalay, Gokce Kinayoglu en 
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Seung Wook Kim van de universiteit van 
Berkeley. Er is een driedimensionale recon-
structie gemaakt van middeleeuws cairo. 
je kan daar normaliter met pijltjestoetsen 
doorheen wandelen, maar een echte bele-
ving van hoe cairo in zeg 1250 reilde en 
zeilde, krijg je dan niet. ‘Een geografische 
ruimte’, zo zei de spreker, ‘heeft niet al-
leen een territoriale context, maar ook een 
sociale, een culturele en een temporele’. 
Het was alsof ik mijn lector stadssociologie 
uit 1975 weer hoorde praten! Maar goed, 
hoe zorg je voor een reële beleving van 
een bepaalde ruimte? Dat kan door het 
toevoegen van geluid en menigten, maar 
ook door het inbrengen van ‘avatars’, vir-
tuele poppen waar de gebruiker controle 
over heeft. Wanneer je met meerdere 
mensen virtueel cairo bezoekt, zijn er dus 
meerdere avatars onderweg, die elkaar 
kunnen ontmoeten, informatie kunnen 
uitwisselen, enzovoort. 
De temporele context kan je inbrengen 
door niet alleen cairo anno 1250 te re-
construeren, maar ook de wijzigingen 
die zich in de stad in de eeuwen daaraan 
voorafgaand hebben voorgedaan. Een 
speciale knop stelt de gebruiker dan in 
staat om in tijd voor- of achteruit te gaan 
om te kunnen zien hoe de gebouwde om-
geving (en de kleding van de menigte en 
de avatars) zich wijzigde. Maar ja, dan is 
het probleem natuurlijk weer dat je met 
je avatar anno 980 door cairo loopt, en in 
dezelfde straat een andere avatar tegen 
het lijf loopt, die echter in cairo anno 
1250 aan het wandelen is … De oplossing 
is om de avatars weliswaar onzichtbaar 

bruGs huizenonderzoek oP internet 
(Brugge (Stadsarchief Brugge ), jan D’hondt)

Begin oktober lanceerde de Brugse Erfgoedcel in samenwerking met het Stadsarchief en 
de Dienst Monumentenzorg de nieuwe website www.huizenonderzoekbrugge.be. We 
kunnen duidelijk stellen dat hier om een primeur in Vlaanderen gaat. Voortaan kan via 
het Geoloket van deze site op elk adres van de Brugse binnenstad worden ingezoomd 
op een actuele percelenkaart. 

Figuur 1. Een avatar komt drie andere avatars tegen in Cairo anno 1250. Uit Yehuda 
Kalay, Gokce Kinayoglu and Seung Wook Kim, ‘Spatio-temporally navigable represen-
tation and communication of urban cultural heritage’, in: Hal Thwaites, VSMM2005. 
Proceedings of the Eleventh International Conference on Virtual Systems and MultiMedia. 
Budapest 2005, 145-152.

voor elkaar te maken, maar wel de onder-
linge communicatiemogelijkheden open te 
houden, zodat uitwisseling van ervaringen 
mogelijk blijft.
Naast dit paper waren er diverse andere 
die probeerde om veranderingen door de 
tijd heen te vangen in virtuele reconstruc-
ties of presentaties. Sommige waren veel 
vrijer dan andere: een reconstructie van 
het landschap zoals dat zich 10.000 jaar 
geleden ontwikkelde op de plek waar nu 
de Noordzee is, is – hoezeer ook gebruik 
is gemaakt van beschikbare data en si-

mulaties – een stuk minder betrouwbaar 
dan reconstructies van de fasering van 
bouwwerken uit de Romeinse tijd.
Al met al was de conferentie vanuit het 
oogpunt van ‘Geschiedenis en Informatica’ 
zeer de moeite waard. Het is jammer dat 
dergelijke thema’s op conferenties van 
de Association for History and computing 
niet aan bod komen, al was het alleen 
maar omdat het thema’s zijn waarbinnen 
historici en informatici veel van elkaar 
kunnen leren.

Figuur 1. Algemeen beeld Figuur 2. Zoeken op adres: Academiestraat 6

Van daaruit kunnen vier 19de-eeuwse 
kadasterkaarten worden bekeken. Daar 
bovenop worden de reeds ingevoerde ge-
gevens van meer dan 2.000 huizen uit de 
registers van de Zestendelen of het oud 
kadaster (1580-1800) gekoppeld aan elk 
huidig adres. Het gaat hier dus om een 
historische GIS-applicatie.
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De inhoud van dit project
Volgende kadastrale kaarten zijn gescand:
• Een onvolledige ongedateerde set, 

wellicht uit 1831
• Een bijna volledige ongedateerde set, 

vermoedelijk 1835
• Een volledige set uit 1889. 
• De uitgegeven lithografische kadaster-

kaart van P.c. Popp, editie 1865
Historische data: het Stadsarchief bezit 
een enorm waardevolle prekadastrale 
bron, nl. de registers van de Zestendelen. 
In deze registers werden huis per huis 
voor de periode 1580-1800 elke verkoop, 
hypotheek, inbeslagneming of burenover-
eenkomst chronologisch bijgehouden. Met 
de hulp van vrijwilligers zijn nu reeds deze 
gegevens voor 2.200 huizen in een data-
base ingevoerd. 
Door het georefereren van deze kaarten 
is de koppeling met een actuele percelen-
kaart gerealiseerd. Tenslotte werden de 
2.200 huizen uit de prekadastrale periode 
gekoppeld met het huidig adres. Dit maakt 
dat huidige geodata gekoppeld is aan his-
torische informatie en aan cartografisch 
materiaal.

De website
De belangrijkste ‘tool’ van deze website 
is het zoeken via het Geoloket. Dit zoe-
ken en consulteren gebeurt vanuit twee 
invalshoeken: hetzij via het huidige adres 
of via het bestand van de Zestendelen. 
Onderaan het scherm bevindt zich het 
zoekscherm voor het huidig adres. Via de 
straatnamenlijst en het opgeven van een 
huisnummer maakt men een keuze. Op 
de actuele kaart wordt dan ingezoomd op 
deze straat. Het overeenkomstig perceel 
wordt geel ingekleurd. In de linker marge 
kan dan een keuze worden gemaakt uit de 
zoekresultaten:
• Indien voor dit huis de gegevens uit de 

Zestendelen beschikbaar zijn, kan deze 
informatie bekeken worden via ‘Identifi-
catiegegevens’ (kadasternummer, Oos-
tenrijks huisnummer, oude straatnaam, 
enz.) en ‘Gegevens Zestendelen’.

• Dit perceel en zijn omgeving kunnen ten-
slotte bekeken worden op de bewaard 
gebleven kaartbladen van de bovenver-
melde kadasterkaarten. Op elke kaart 
kan worden ingezoomd. Ook een afdruk 
nemen behoort tot de mogelijkheden.

Het zoeken in het bestand van de Zesten-
delen gebeurt via het ‘vrij’ zoeken of via 
het oud kadasternummer. In deze data-
bank, die meer dan 40.000 records met 
namen van kopers, verkopers, geldschie-
ters, schuldeisers enz. bevat, kan men 
zoeken op familienaam of op onderwerp 
(bv. herberg). Vertrekkend vanuit deze 
historische informatie kan gemakkelijk de 
link worden gelegd met het huidig adres en 
de situering op de actuele kaart of op één 
van de 19de-eeuwse kadasterkaarten.
Dit alles maakt dat deze site een enorme 
aanwinst zal zijn voor elke lokale vorser 
of genealoog, bouw- en kunsthistoricus, 
architect of urbanisatieambtenaar. In een 
tweede fase wordt nu reeds onderzocht 
indien ook het 16de-eeuwse stadsplan van 
Marcus Gerards kan worden opgenomen en 
zal ook de informatie m.b.t. bescherming, 
restauraties en bouwfysische toestand van 
elk pand worden toegevoegd. 

contact: jan.dhondt@brugge.be

dimito-diGitaliseren van de rurale microtoPoniemen
(Amsterdam (Meertens Instituut), Douwe Zeldenrust)

Eind 2004 is aan het Meertens Instituut een nieuw project van start gegaan. Dit 
nieuwe project heet Dimito, wat staat voor het DIgitaliseren van de rurale MI-
croTOponiemen. Rurale microtoponiemen zijn namen voor kleinere landschap-
pelijke entiteiten in zowel het natuurlandschap als het cultuurlandschap. 

Figuur 3. Academiestraat 6 op de kadasterkaart 1835 Figuur 4. De gegevens van Academiestraat 6 uit de 
Zestendelen

Tot de eerste groep behoren namen voor 
allerlei woeste stukken grond, waaronder 
heide, natuurbos en moeras. Ook vijvers, 
plassen en poelen worden tot die catego-
rie gerekend. Bij de tweede groep gaat 
het om namen voor cultuurgronden van 
zowel afzonderlijke percelen als grotere 
complexen akkerland, grasland en cul-
tuurbos. Dit bestand rurale microtoponie-
men is een van de grootste naamkundige 
collecties die het Meertens in huis heeft. 
Het Meertens Instituut heeft meer dan 
30 jaar lang gegevens verzameld over de 

microtoponiemen die Nederland rijk is. 
Dit unieke materiaal bestaat grotendeels 
uit handgeschreven fiches waarop naast 
naam ook informatie genoteerd staat over 
ligging, bodemgesteldheid, bodemgebruik 
en bron van de naam. In totaal zijn er 
naar schatting 200.000 microtoponiemen 
bijeengebracht. Daarnaast bestaat de 
collectie uit meer dan 1700 topografische 
kaarten. Dit zijn veelal kaarten van het 
kadaster waarop de namen van microto-
poniemen zijn geschreven.  
Dit bestand microtoponiemen is voor de 

naamkundige binnen en buiten het Meer-
tens Instituut een aantrekkelijke bron voor 
onderzoek. Maar ook andere wetenschap-
pers, bijvoorbeeld historici, historisch geo-
grafen en archeologen hebben interesse in 
de microtoponiemen. Digitalisering van het 
bestand microtoponiemen met behulp van 
een geografisch informatiesysteem (GIS) 
zou voor de verschillende disciplines niet 
alleen het onderzoek vergemakkelijken, 
maar ook mogelijkheden bieden voor het 
stellen van nieuwe vragen.  
Dimito verloopt voorspoedig en de eerste 
conclusies kunnen worden getrokken. Het 
is gebleken dat het digitaliseren van het 
bestand microtoponiemen van het Meer-
tens Instituut technisch haalbaar is (de 
microtoponiemen van de gemeente Heiloo 
zijn hiervoor als test gebruikt). Zowel het 
bestand zelf, als de mogelijkheid van het 
uitwisselen van informatie met andere ge-
ografisch informatiesysteem biedt betere 
en ook nieuwe onderzoeksmogelijkheden. 
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informatie kan vergeleken en uitgewisseld 
worden. Zo kan in plaats van de TOP-
10vectorkaart een kaart met historisch 
grondgebruik als basis gebruikt worden. 
Alterra, onderdeel van de universiteit van 
Wageningen, bezit een digitale kaart van 
het historisch grondgebruik van Neder-
land in 1900. Van de microtoponiemen, 
waarvan bekend is dat ze soms verwijzen 
naar de manier waarop de bodem gebruikt 
werd, kan op zowel een kwalitatieve als 
kwantitatieve manier onderzocht worden 
hoe die relatie er uit ziet.  
Gegevens kunnen op verschillende ma-
nieren uitgewisseld worden. Ten eerste 
kan er kwantitatief gekeken worden of en 
hoe vaak microtoponiemen in een bepaald 
gebied verwijzen naar bepaald grond-
gebruik. Tevens kan er gekeken worden 
of de verwijzingen correct zijn. Zo kan 
gekeken worden of bijvoorbeeld het bos-
weidje inderdaad verwijst naar een gebied 
met een bos. En het mes snijdt aan twee 
kanten. Als er inderdaad een aantoonbare 

5

Op 31 mei 2006 loopt het project af.  
Door digitalisering is het materiaal op 
meer manieren toegankelijk dan alleen 
via de fiches. De data kan op verschillende 
manieren bevraagd worden. Kwalitatieve, 
kwantitatieve en geografische gegevens 
kunnen opgevraagd en zichtbaar gemaakt 
worden. Men kan bijvoorbeeld zoeken 
naar bepaalde microtoponiemen zoals 
alle ‘galgenveldjes’ in een bepaald gebied. 
Tevens kunnen die veldjes weergegeven 
worden op een kaart van Nederland zodat 
de verspreiding zichtbaar wordt. Er kan 
bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de 
geografische verspreiding van het gebruik 
van het naamelement ‘weid’. Dat komt in 
de gemeente Heiloo in Noord-Holland veel 
voor terwijl men in Noord-Brabant mis-
schien ‘veldje’ gebruikt. Onderzocht kan 
worden waar die overgang zit en of dat 
een geleidelijke verandering is.  
Daarnaast kunnen andere digitale be-
standen als ondergrond gebruikt worden. 
Nederland is vele GIS initiatieven rijk en 

teruGblik
Humanities, Computers and Cultural 
Heritage
16e Internationale conferentie van de As-
sociation for History and computing (AHc), 
Amsterdam, 14-17 september 2005(1)

(Gent (Amsab-ISG), Bart De Nil)

Ons cultureel erfgoed wordt in een 
sneltreinvaart gedigitaliseerd. In zo-
wat alle erfgoedinstellingen is men 
druk bezig om de collecties onder 
meer on line of geautomatiseerd te 
ontsluiten. 

Daarnaast is men op verschillende niveaus 
bezig met de zeer belangrijke problema-
tiek van de digitale archivering en nemen 
informaticatoepassingen in musea en in 
tentoonstellingen – ook virtuele – een 
steeds voornamere plaats in. Ook in sub-
sidieaanvragen en beleidsdocumenten 
zit men gebeiteld met begrippen zoals 
‘digitaliseren’, ‘beeldbank’ of ‘virtueel’. 
Maar men kan zich de vraag stellen of 
al dat gegoochel met IcT-begrippen wel 
berust op een grondige kennis van zaken 
en is ingebouwd in een langetermijnvisie. 
In een versnellingsmoment zoals we nu 
beleven is het belangrijk om stil te staan 
bij de methodologie en de theoretische 
implicaties van het gebruik van IcT in de 
humane wetenschappen en in het cultu-
reel erfgoed. Een belangrijke stap hiertoe 
werd in 2004 gezet door Peter Doorn, Leen 
Breure en Onno Boonstra in hun rapport 
Past, present and future of historical in-
formation science.

Als kersverse voorzitter van de AHc nam 
Peter Doorn de inzichten uit deze publi-
catie en zijn ervaring als hoofd van de 

Past, present and future of historical in-
formation science. De eerste aanzet?

relatie bestaat, kan het ook zijn dat een 
microtoponiem, die verwijst naar bepaald 
grondgebruik, voor historisch geografen 
een goede bron is. Dat laatste kan weer 
interessant zijn voor de universiteit van 
Wageningen.  
Er zijn tal van voorbeelden waarbij on-
derzocht kan worden of het naamkundige 
bestand verrijkt kan worden met informa-
tie uit andere bestanden en waarbij het 
naamkundige bestand iets kan toevoegen 
aan het bestand waarmee het vergeleken 
wordt. Hierbij kan gedacht worden aan het 
recent uitgegeven Actuele Hoogtebestand 
Nederland. Veldnamen verwijzen namelijk 
regelmatig naar hoogteligging. Ook met 
monumentenzorg kan een kwalitatieve en 
kwantitatieve relatie onderzocht worden 
tussen de microtoponiemen en de monu-
menten. Microtoponiemen verwijzen regel-
matig naar gebouwen. Zo kan het monu-
mentenbestand verrijkt worden met extra 
gegevens. Het naamkundig onderzoek kan 
zo de eigen discipline ontstijgen.

de vorige AHc-conferenties, die traditio-
neel waren gericht naar de academische 
onderzoekswereld. Het programmacomité 
deed ook een oproep voor papers in de 
erfgoedsector en bij informatici die zich 
bezighouden met het ontwikkelen van 
applicaties voor de cultuurwetenschap-
pen en de erfgoedsector. Papers die zich 
toespitsten op de methodologie in plaats 
van op ‘me-and-my-database’ kregen 
voorrang. Er kwamen papers uit zowel 
de erfgoed- als de IcT-sector waaronder 

vooral een zeer groot aantal GIS-papers 
(Geografische Informatie Systemen) 
overwegend uit Nederland, Scandinavië, 
Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, de 
Verenigde Staten, canada en Rusland. Het 
Zuiden was ondervertegenwoordigd, niet 
in het minst omdat het Engels de voertaal 
van de conferentie was, iets dat vaak voor 
frans- en Spaanstaligen een drempel is. 
Maar uiteraard ook omdat de toepassing 
van informatica in de cultuurwetenschap-
pen een dure zaak is, waardoor het geen 
prioriteit is in arme(re) landen. De beste 
papers vinden hun weg naar het vakpu-
bliek door middel van publicatie in enkele 
tijdschriften en een boek dat volgend jaar 
wordt uitgegeven. Ik beperk mij hier tot 
wat voor mij de belangrijkste eye-openers 
waren.

Zoals bleek uit het aantal ingezonden pa-
pers en sessies op de conferentie wordt de 
historische informatiekunde op dit ogenblik 
beheerst door het gebruik van GIS. Met de 
toepassingen van Historische Geografische 
Informatiesystemen (HGIS of Historical 
GIS) kan men al een aparte internationale 
conferentie organiseren. GIS-tools zijn 
immers dankbare instrumenten om zelfs 
de meest beperkte dataverzameling in een 
historisch onderzoek ‘op te seksen’ door 
middel van mooie gekleurde kaartjes. Ze 
geven de mogelijkheid om oude kaarten 
en archeologische sites op een nieuwe 
manier te gebruiken in historisch onder-
zoek. Men kan er ook gemakkelijk subsi-
diërende instanties mee verleiden of een 
vertaalslag voor het publiek mee maken 
door middel van publicaties, tentoonstel-
lingen en websites. Nochtans zijn er vele 
kanttekeningen te maken bij het gebruik 
van GIS: zoals voor de statistiek geldt 
voor GIS het adagio dat men er van alles 
mee kan bewijzen en beweren. De Brit Ian 

geschiedenisafdeling van het Nederlands 
Instituut voor Wetenschappelijke Infor-
matiediensten (NIWI) (in 2005 opgegaan 
in een nieuwe organisatie Data Archiving 
and Networked Services (DANS)) mee in 
de organisatie van de AHc-conferentie. Dit 
resulteerde in een veel bredere opzet dan 
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Gregory is iemand die het gebruik van GIS 
in de geschiedenis tot zijn ware proporties 
kan herleiden. In zijn paper gebruikte hij 
zijn eigen onderzoek als casus om enkele 
vraagtekens te plaatsen bij GIS. De bottom 
line is dat GIS ons iets kan vertellen over 
het waar en wanneer maar weinig over 
het waarom. Kaarten zeggen ons weinig, 
maar ze kunnen ons wel nieuwe inzichten 
geven in bepaalde onderzoeksvragen. 
GIS-tools zijn niet alleen ‘mapping tools’ 
(instrumenten om kaarten te maken) 
maar vooral krachtige instrumenten om 
de geografische dimensie van historische 
datareeksen te analyseren. Bijvoorbeeld, 
het visualiseren van de verschillen in kin-
dersterfte tussen stedelijke en landelijke 
gebieden doorheen de tijd.

In Nederland trekken het beleid, de onder-
zoekswereld en de erfgoedsector ook de 
kaart van de innovatie en het fundamen-
teel onderzoek. Hun paradepaardje is het 
cATcH-programma (acroniem voor conti-
nuous Access to cultural Heritage (www.
nwo.nl/catch)). cATcH is het raamwerk 
dat onderzoeksprojecten ondersteunt voor 
de ontwikkeling van nieuwe informatica-
technologieën voor het toegankelijk maken 
van cultureel erfgoed. Technologieën om 
bijvoorbeeld in teksten, beelden en geluid 
te zoeken. Het bijzondere aan het cATcH-
programma is dat het wordt gedragen 
door de overheid, de humane en exacte 
wetenschappen én de erfgoedsector. con-
creet betekent dit dat de participerende 
culturele erfgoedinstellingen 25 % van 

de kosten dragen. Momenteel worden 
tien onderzoeksteams gesubsidieerd voor 
een totaal van 7,5 miljoen euro. Het is de 
bedoeling om op kruissnelheid het budget 
te verhogen tot 12,5 miljoen euro, waar-
door men zeventien onderzoeksteams kan 
financieren.

uit de culturele erfgoedsector bracht Patri-
cia Alkhoven van de Koninklijke Bibliotheek 
van Nederland (KB) een boeiende paper. 
Zij vertrok vanuit de ervaring van enkele 
fout gelopen digitaliseringsprojecten bin-
nen de KB. We hebben immers de neiging 
ons blind te staren op een eindresultaat 
zonder te beseffen dat de realisatie ervan 
wegens een gebrek aan kennis soms een 
calvarieberg is en dat daarbij veel geld 
en energie over de balk worden gegooid. 
Daarom pleitte Alkhoven ervoor om, voor-
aleer te beginnen met digitaliseringspro-
jecten of een digitaliseringsbeleid in het 
kader van een collectiebeleid, te investeren 
in het opleiden van medewerkers. Niet het 
bijwonen van eenmalige studiedagen maar 
opleidingen op universitair niveau, zoals 
de masteropleiding Boek en Digitale Media 
van de universiteit van Leiden.
Ook onderzoekers die sceptisch staan 
tegenover al dat digitaal geweld zullen 
moeten toegeven dat het digitaliseren 
van het cultureel erfgoed in principe ook 
dienstbaar kan zijn voor het (historisch) 
onderzoek. Op voorwaarde dat de ‘repo-
sitory’ voldoende groot en representatief 
is. Volgens de Duitser Manfred Thaller is 
‘brute power’ dé vuistregel bij het opzet-

ten van cultureel erfgoedrepositories. Een 
vuistregel die als vanzelfsprekend wordt 
geacht bij censusdatabanken maar nog 
niet is doorgedrongen in de erfgoedsector. 
Thaller gaf het voorbeeld van een website 
met middeleeuwse manuscripten die door 
zijn omvattend karakter, de kwaliteit van 
de digitalisering, de transcripties en de 
informatie over de context van elk do-
cument, een must is geworden voor elke 
Duitse mediëvist. Een verwijzing naar deze 
website is nu even gezaghebbend als de 
traditionele papieren bronnenuitgaven van 
middeleeuwse documenten. Ook bij een 
repository van beelden moet de gebruiker 
ervan overtuigd zijn dat het een gebruiks-
instrument is, in plaats van een ‘showcase’ 
van leuke foto’s uit een collectie. De ge-
bruiker moet in een beeldbank bij wijze 
van spreken meer kunnen vinden dan in 
Google. Dit betekent dat repositories hon-
derdduizenden misschien wel miljoenen 
beelden moeten bevatten.

De AHc-conferentie heeft me wederom 
duidelijk gemaakt dat het gebruik van 
IcT in de erfgoedsector een enorme 
vlucht neemt. Vanuit een Vlaams per-
spectief kan ik alleen maar vaststellen 
dat in de ons omringende landen relatief 
grote bijdragen geïnvesteerd worden in 
een langetermijnbeleid met onder meer 
projecten die sectoroverschrijdend zijn. 
In Vlaanderen doen sommigen hun best 
om in bepaalde domeinen de boot niet te 
missen. Voorbeelden zijn Digitale Archive-
ring in Vlaamse Instellingen en Diensten 
(DAVID) en zijn opvolger cDAVID in het 
domein van het onderzoek naar het di-
gitaal archiveren en de expertise die het 
centrum voor Teksteditie en Bronnenstu-
die (cTB) heeft opgebouwd inzake digitale 
edities van literaire teksten. Maar enkele 
zwaluwen maken de lente nog niet. Willen 
we betekenisvolle stappen vooruitzetten 
dan moeten het beleid, de onderzoeks-
wereld en de erfgoedsector inzien dat we 
sectoroverschrijvend moeten werken. Het 
financieren van projecten van afzonderlijke 
instellingen is niet meer dan wat rommelen 
in de marge. Dit is trouwens ook een van 
de belangrijkste beleidsaanbevelingen 
uit het onderzoeksrapport Beleidsvisies 
voor digitaal erfgoed in Vlaanderen: een 
beleidsverkennend onderzoek,(2) dat begin 
van dit jaar werd voorgesteld. Nu nog ho-
pen dat dit rapport ook wordt gelezen.

(1) Dit is een licht herwerkte versie van een 
artikel dat ook verschenen is in Brood en Rozen, 
(2005)4.
(2) Voor de bespreking ervan zie B. DE NIL, 
Vlaams digitaal erfgoed onder de loep. In: 
Historia en Informatica, (2005)2, p. 1-2 (www.

historiaeninformatica.org).

Proceedings van de conferentie te bestellen via 
www.knaw.nl/edita
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aankondiGinGen
 

CBS STElT PuBlIC-uSE MICRODATA 
BESTANDEN BESCHIkBAAR
 

Amsterdam, (NIWI-KNAW) Luuk Schreven)

In het kader van het Integrated Public 
use Microdata Series-International 
project (IPuMS-International) heeft 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) public-use microdata bestanden 
van de volkstellingen 1960, 1971 en 
2001 samengesteld.

Het gaat hierbij om beveiligde 1%-steek-
proeven uit de microdata bestanden van 
de genoemde volkstellingen. Een beperkt 
aantal geselecteerde variabelen zijn in 
de public-use bestanden opgenomen. In 
eerste instantie zijn deze bestanden ge-
creëerd voor en geleverd aan het IPuMS-
International project van het Minnesota 
Population center (MPc) van de university 
of Minnesota.
Daarnaast heeft het cBS de bestanden ook 
geleverd aan Data Archiving & Networked 
Services (DANS), de nationale organisatie 
voor opslag en blijvende toegankelijkheid 
van onderzoeksgegevens in de alfa- en 
gammawetenschappen. 
De public-use microdata bestanden van de 
volkstellingen zijn bij DANS te bestellen:
• Volkstelling 1960 1%-steekproef
• Volkstelling 1971 1%-steekproef
• Virtuele volkstelling 2001 1%-steek-

proef
Via het cBS is ook een minder streng 
beveiligde versie van de 1%-steekproef 
uit de virtuele volkstelling van 2001 be-
schikbaar. Het verschil met de via DANS 
leverbare 1% steekproef is de mate van 
detaillering (zoals bijvoorbeeld naar re-
gio). Op verzoek kan het cBS deze versie 
op cD-rom leveren aan instellingen die 
door de centrale commissie voor de 
Statistiek (ccS) erkend worden (univer-
siteiten, ministeries, planbureaus, etc.). 

MICRODATA VOlkSTEllINGEN 1960, 
1971 EN 2001 ON SITE TE ANAlySEREN

Amsterdam, (NIWI-KNAW) Luuk Schreven)

Sinds kort is het voor onderzoekers die 
zijn aangesloten bij door de centrale com-
missie voor de Statistiek (ccS) erkende 
instellingen (universiteiten, ministeries, 
planbureaus, etc.) mogelijk om de volle-
dige microdata bestanden van de volkstel-
lingen 1960, 1971 en 2001 On Site bij het 
centraal Bureau voor de Statistiek (cBS) 
te raadplegen.
• De microdata van de Volkstelling 1971 

zijn op volledig gestandaardiseerde 
wijze beschikbaar volgens de gebruiken 
van het centrum voor Beleidsstatistiek 
(cvB) van het cBS. Voor deze telling is 
een documentatierapport voorhanden

• De microdata van de volkstellingen 1960 
en 2001 zijn nog niet op gestandaar-
diseerde wijze beschikbaar. In overleg 
met het cvB is het wel mogelijk deze 
bestanden On Site te analyseren. Met 
betrekking tot de reconstructie van de 
Volkstelling 1960 is er een Engelstalige 
rapportage voorhanden.

Voor meer informatie over de microdata 
bestanden van de volkstellingen, de ana-
lyse mogelijkheden en om On Site toegang 
tot deze microdata te verkrijgen kunt u 
contact opnemen met het centrum voor 
Beleidsstatistiek, telefoonnummer 070 
- 337 5706.
On Site toegang tot microdata bestanden 
is alleen mogelijk voor onderzoekers die 
werkzaam zijn bij door de centrale commis-
sie voor de Statistiek erkende instellingen 
(universiteiten, ministeries, planbureaus, 
etc.). Meer informatie over On Site werken 
en de voorwaarden die daaraan gesteld 
worden vindt u op de website van het cvB. 

Meer informatie over de toegang tot mi-
crodata van de volkstellingen vindt u via 
www.volkstelling.nl.

column
de bolletjesmachine,  
de zuivere baas en dans

Of we helemaal gek geworden waren, zo 
luidde de reactie van de dienstdoende 
beleidsmedewerker van onze werkgever, 
ZWO. jongens waren we, maar ambiti-
euze jongens en daarom wilden wij, Gillis 
Dorleijn en ik, voor ons project Historisch 
Kritische Editie van de Gedichten van M. 
Nijhoff graag een pc.  ‘Een wat?’ ‘Een 
Peecee.’ ‘Huh?’ ‘Een Pursonul Kompjoetor.’ 
Het moet in 1983 zijn geweest en NWO 
had nog het woord ‘zuiver’ in zijn naam 
staan. Bij ambitie hoort ook een zekere 
vasthoudendheid, maar tussen droom en 
daad staan wetten in de weg, praktische 
bezwaren en vooral heel vaak heel veel 
beleidsambtenaren, die misschien niet zo 
ambitieus waren, maar wel net zo vast-
houdend. Het resultaat van veel zeuren 
en brieven schrijven was dat we op kosten 
van de Zuivere Baas een gloednieuwe 
IBM-bolletjestiepmasjien mochten aan-
schaffen. Voor de som van 2798 gulden. 
Onze pogingen om ook een apart bolletje 
met Griekse letters op de rekening bij te 
schrijven, mislukten. Omdat we voor ons 
diakritisch systeem toch echt regelmatig 
de α, β en γ nodig hadden en heel soms 
een δ, hebben we dat bolletje (78,95 
gulden) maar uit eigen zak betaald. Nog 
datzelfde jaar halveerde IBM de prijs van 
deze machines, maar zelfs al hadden ze er 
geld op toe gegeven, ze waren niet meer 
aan de straatstenen te slijten.

Twee jaar later sjouwde ik mijn eerste 
pc mijn huis in. Zonder harddisk – dat 
was veel te begrotelijk – zodat er een 
soort digitale rituele dans moest worden 
uitgevoerd voordat je aan het werk kon: 
machine aanzetten, floppie met MS-Dos 
in drive-b, floppie uit drive-b, floppie in 
drive-b met Word Perfect (nog steeds het 
beste tekstverwerkingsprogramma dat er 
bestaat), floppie in drive-a en typen maar. 
Mooi donker scherm met zachtgroene 
letters. Weer een jaar later zaten we 
als medewerkers van de utrechtse let-
terenfaculteit allemaal op een verplichte 
cursus waar we Display Write 3 moesten 
leren, het programma dat de wereld zou 
gaan veroveren (als Bill Gates voor een 
andere loopbaan zou hebben gekozen). 
Bianca, de cursusleidster, keek met de 
week wanhopiger, zoveel floppies werden 
er in sleuven gestoken die daar helemaal 
niet voor bestemd waren en zoveel vragen 
bleven er maar op haar afkomen die duide-
lijk maakten dat hier academische paarlen 
voor de zwijnen werden gestrooid. ‘Bianca, 
als ik een letter tiep tussen deze twee 
woorden, dan verdwijnt de spatie niet?’ 
We kregen een groot uitgevoerd diploma 
en klaar waren we om brokken te gaan 
maken op de digitale snelweg.
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Nu zit ik regelmatig aan de vergadertafel 
en vliegen de bytes me in ongekende 
hoeveelheden om de oren. Hubs en Grids 
zijn geen personages uit een sprookjes-
boek, maar virtuele reuzen waarmee we 
nationale geldschieters tot grote gulheid 
voor de geesteswetenschappen proberen 
over te halen. ‘s Nachts droom ik van data, 
bergen data, waar ik in rondzwem en die in 
mijn haren blijven zitten als ik mij een weg 
door de infrastructuur probeer te banen. 
Als ik ‘s ochtend wakker word, besef ik 
tot mijn grote tevredenheid dat het maar 
een droom was en dat we gelukkig Dans 
hebben, niet virtueel, maar echt, in een 
gebouw, met een naambordje, een lift en 
een koffie-automaat. En dat er voor de 
geesteswetenschappen nog ongekende 
mogelijkheden in het verschiet liggen.

De Nijhoff-uitgave is er al jaren, keurig 
in boekvorm, in drie delen die niet zijn 
te vervoeren als je tenminste je rug nog 
enigszins recht wil houden. Maar het ver-
langlijstje is alleen maar groter geworden. 
En weer zijn Gillis Dorleijn en ik bezig 
met een hernia-project: een loodzware 
geschiedenis van de Nederlandse poëzie 
tussen 1880 en 1940. Omdat we voor 
een Bourdieu-achtige benadering heb-
ben gekozen en dus willen weten wie de 
belangrijke spelers op het literaire veld 
waren, hebben we kilometers tijdschriften 
gelezen, tienduizenden excerpten gemaakt 
en duizenden relevante passages in de pc 
opgeslagen. Maar er is één bron waar we 
niet uit hebben kunnen tappen: de kran-
ten. Voor het Nijhoff-project moesten we 
soms naar het krantenarchief met één con-
crete bronverwijzing. Het kostte gemiddeld 
een dag om dat ene stukje te vinden. 
Hadden we nu de Nederlandstalige kran-
ten tot ons primaire onderzoeksmateriaal 
gerekend, dan hadden we mens-lichtjaren 
nodig gehad. En dus blijft er een droom 
over. Een droom waarin je bijvoorbeeld 
in alle kranten kunt zoeken naar Leopold 
om te zien in welke circuits hij wel en niet 
wordt genoemd. Waardoor een adequater 
antwoord te geven is op de merkwaardige 
vraag waarom deze dichter, die zo wei-
nig schreef en nog minder publiceerde, 
zo hoog in de canon wist te komen. De 
daaropvolgende nachten zouden we verder 
kunnen dromen over vergelijkbare vragen 
rond Marsman, Boutens, Hélène Swarth 
en... en... en...

Er liggen voor de geesteswetenschappen 
nog ongekende mogelijkheden in het ver-
schiet en ze zijn dichterbij dan menigeen 
denkt. Daarvoor is het wel noodzakelijk 
dat we ons als wetenschappers meer en 
beter organiseren. Digitaliseringsplan-
nen maken met een goed onderbouwde 
onderzoeksagenda. Maar daarvoor is 
ook nodig dat de Zuivere Bazen besef-
fen dat de geesteswetenschappen geen 
apparaten nodig hebben waar je tegen 
kunt tikken en waar je een foto van kunt 
maken. Onze deeltjesversneller bestaat 
uit onderzoeksinfrastructuur en daarvoor 
gebruiken we niet zozeer beton en ijzer, 
maar vooral ook mensen. Mensen die 
weten hoe ze moeten omgaan met groot-
schalige dataverzamelingen. Mensen die 
de techniek kennen en die samen met 
de onderzoekers oplossingen zoeken om 
nieuwe vragen te kunnen beantwoorden. 
De fabricage en het gebruik van een auto 
zijn twee totaal verschillende zaken, maar 
ze zijn wel geheel afhankelijk van elkaar. 
De Dream call leek een sprookje voor de 
geesteswetenschappen, maar ze bleek 
voorbij nog voordat er ook maar iemand 
wakker werd. Wellicht kondigt de Minister 
van OcW op het informatie-event in de fa-
briekshallen van Maarssen op 7 December 
aan dat haar Sinterklaas dit jaar weer eens 
stilletjes het huisje van de geestes- en 
sociale wetenschappen is voorbijgegaan. 
Het zij zo. We zullen blijven Dansen, als 
David tegenover Goliath.

Vanavond is het pakjesavond. Margootje, 
mijn kleindochter, snapt net dat het iets is 
om heel opgewonden van te raken. Maar 
er komt een moment dat ze zegt: ‘Toe, 
Opa, vertel nog eens van die Bolletjes-
masjien, die Zuivere Baas en die Dans.’ 
Dat moment komt sneller dan ik vermoed. 
Zoals altijd.

Wiljan van den Akker
(Directeur Instituten Geestes- en Sociale Wetenschap-
pen KNAW)


