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Van digitalisering van uniek werelderfgoed...  

Het VOC-archief is uniek werelderfgoed. Met een omvang van ongeveer 25 miljoen pagina’s, 

verspreid over archieven in Jakarta, Kaapstad, Colombo, Chennai en Den Haag, is het 

opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register. In de documenten staan 

gebeurtenissen beschreven die plaatsvonden in een gebied dat zich uitstrekt van Jemen tot Japan 

en daarnaast delen van Afrika beslaat. Voor sommige gebieden behoren deze beschrijvingen tot 

de vroegste geschreven bronnen.  

 

Onderzoek doen met het rijke VOC-archief is echter tijdrovend en moeilijk. Het archiefmateriaal 

is toegankelijker geworden doordat grote delen van de VOC-archieven in Den Haag, en ook 

delen in Jakarta en Chennai, zijn gedigitaliseerd. Maar de omvang gaat iedere menselijke maat te 

boven. Voor velen vormen daarnaast ook de taal en het lastige handschrift een barrière. 

 

…naar infrastructuur voor onderzoek 

Het doel van het GLOBALISE-project is om ervoor te zorgen dat het voor iedereen op de wereld 

makkelijker wordt om onderzoek te doen in de serie ‘Overgekomen Brieven en Papieren’ van het 

VOC-archief in Den Haag. Dit is de belangrijkste serie documenten uit het VOC-archief, die 

ongeveer een vijfde deel van het geheel beslaat. Ze bevat kopieën van lokale administraties van 

de vele vestigingen van de VOC: verslagen, brieven, goederenlijsten en andere documenten. 

Enkele keren per jaar werden deze kopie-stukken per schip vanuit Batavia naar de Republiek 

gezonden. Over een periode van twee eeuwen geven ze niet alleen een beeld van de organisatie 

van de VOC en de samenlevingen onder haar bewind, maar ook van de samenlevingen en 

gebieden waar zij mee in contact kwam. De documenten bevatten unieke gegevens over handel, 

diplomatie en strijd tussen Europeanen en Aziaten, en over de impact van de vroegmoderne 

Europese koloniale expansie in Azië. Ook geven ze zicht op allerlei andere zaken die speelden in 

de wereld waarin de VOC zich begaf, uiteenlopend van natuurrampen tot de verspreiding en 

uitoefening van verschillende religies. 

 



GLOBALISE 

GLOBALISE is een samenwerking van het Huygens Instituut met het Internationaal Instituut 

voor Sociale Geschiedenis, de afdeling Digital Infrastructure van het KNAW Humanities 

Cluster, de Vrije Universiteit (Computational Linguistics & Text Mining Lab), de Universiteit 

van Amsterdam (onderzoeksprogramma CREATE) en het Nationaal Archief. Het projectteam 

bestaat uit historici, computationeel linguïsten, dataspecialisten en softwareontwikkelaars. Het 

project bouwt voort op een lange traditie van ontsluiting van VOC-bronnen: tussen 1960 en 2017 

hebben het Huygens Instituut en zijn voorlopers veertien boekdelen uitgegeven met transcripties 

en uitleg van de Generale Missieven, een serie samenvattende verslagen binnen de Overgekomen 

Brieven en Papieren. Binnen GLOBALISE zetten we dit werk aan de Generale Missieven voort 

én pakken we nog veel meer documenten mee. 

 

Van scan naar knowlegde graph 

We maken deze bron beter toegankelijk door allereerst de handgeschreven documenten om te 

zetten naar computerleesbare tekst. Hiervoor gebruiken we geavanceerde technieken van 

automatische handschriftherkenning. Vervolgens trainen we taaltechnologische modellen om 

entiteiten (zoals personen, plaatsen, goederen en schepen), gebeurtenissen (zoals diplomatieke 

missies, scheepsreizen, oorlogen en opstanden) en dateringen in de tekst te herkennen.  

 

Maar dan zijn we er nog niet. We gaan deze gegevens – vele miljoenen entiteiten en 

gebeurtenissen – ook nog proberen te koppelen aan lijsten van entiteiten en gebeurtenissen, 

voorzien van relevante contextuele informatie. De samenstelling en curatie van deze lijsten 

gebeurt binnen het project door een team van historici. Hierrvoor wordt gebruik gemaakt van de 

enorme rijkdom aan historische hulpmiddelen die voor de VOC, koloniale en niet-Westerse 

geschiedenis bestaan. Te denken valt aan datasets, zoals Boekhouder-Generaal Batavia, Dutch-

Asiatic Shipping, de Generale Zeemonsterollen, en VOC-Opvarenden. Maar ook aan de rijke 

informatie uit bronnenuitgaven, zoals de Generale Missiven en plakkaatboeken. Of aan het 

VOC-glossarium, de Atlas of Mutual Heritage, en vele andere fysieke en digitale hulpmiddelen. 

Door deze rijkdom aan tot nog toe gefragmenteerde informatie bij elkaar te brengen ontstaat een 

‘digitale encyclopedie’ die breed bruikbaar zal zijn voor toekomstig onderzoek. 

 



De identificatie van entiteiten en gebeurtenissen door koppeling met deze lijsten vindt in eerste 

instantie automatisch plaats, gevolgd door een handmatige controle. Bovendien labelen we de 

entiteiten en gebeurtenissen met termen uit een GLOBALISE-thesaurus en plaatsen we alle 

gegevens in hun oorspronkelijke samenhang in een knowledge graph. Omdat dit heel veel werk 

is, maar ook omdat het GLOBALISE-team niet alles weet, gaan we bij deze onderdelen van het 

project hulp vragen aan onderzoekers en aan het bredere geïnteresseerde publiek. We staan dus 

open voor samenwerkingen met gastonderzoekers. Ook zullen we later in het project actief aan 

de slag gaan met geïnteresseerd publiek, bijvoorbeeld om informatie uit de originele documenten 

te halen, teksten te annoteren, gegevens te verrijken en informatie te controleren. Daarbij valt te 

denken aan het helpen identificeren van personen, lokaliseren van plaatsen en definiëren of 

contextualiseren van (vaak verbasterde) termen en gebeurtenissen. We verwelkomen bijdragen 

van geïnteresseerde beoefenaars en ‘citizen-scientists’ uit Nederland en zoeken in het bijzonder 

ook aansluiting bij onderzoekers en geïnteresseerden uit regio’s in Azië en Afrika waarover de 

VOC-archieven informatie bevatten.  

 

Toegankelijkheid en onderzoek 

De gecureerde lijsten met referentiedata, de thesaurus en het model dat de relaties tussen de 

entiteiten en gebeurtenissen beschrijft worden Engelstalig. Dit maakt het voor onderzoekers met 

beperkte kennis van het (oud-)Nederlands mogelijk om relevante gegevens op het spoor te 

komen. Ook technische expertise zal straks niet vereist zijn om door de gegevens te dwalen, 

zoekvragen op te stellen en visualisaties te genereren: dit alles wordt mogelijk in een makkelijk 

te bedienen gebruikersinterface op een open toegankelijke website. Zo maakt GLOBALISE 

versnelling, vernieuwing en verbreding van onderzoek mogelijk. 

 


