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Digital Humanities, of liever digitale geesteswe-
tenschappen: je hoort er de laatste jaren steeds 
meer over, maar wat is het eigenlijk? En wat zijn 
de implicaties van de digitale ontwikkelingen in 
de geschiedwetenschap voor de geschiedschrij-
ving over Holland? Dat zijn de vragen die we 
willen onderzoeken met dit themanummer Di-
gitaal Holland. Dat deze vragen nog niet zo mak-
kelijk te beantwoorden zijn, bleek wel bij de sa-
menstelling van dit nummer. De redactie heeft 
haar hoofd gebroken over wat digitale geestwe-
tenschappen nou eigenlijk zijn. Gebruikt niet 
vrijwel elke historicus tegenwoordig digitale en 
gedigitaliseerde bronnen? Toch is het een veel-
zijdig nummer geworden, dat de grenzen van 
het Hollandse ruim overschrijdt. 

In het openingsessay bekent Claartje Raster-
hoff, die onlangs haar vertrek bij de UvA aan-
kondigde, dat zij een digitale historicus is, niet 
omdat ze niet graag in archieven of bibliothe-
ken komt, maar omdat bepaalde vragen in haar 
optiek niet anders beantwoord kunnen worden 
dan met grote datasets waar met veel mensen 
aan wordt gewerkt. Uiteraard blijft het niet bij 
een persoonlijk verhaal: in haar essay gaat ze in 
op de definitie van digitale geesteswetenschap-
pen. Niet toevallig komt ze in eerste instantie 
uit bij een definitie door Wikipedia, op zichzelf 
misschien wel het grootste en meest succesvolle 
digitaal geesteswetenschappelijke project van de 
afgelopen decennia. Ook vraagt zij zich af wat de 
impact van digitale bronnen, data en technieken 
zal zijn voor de geschiedschrijving. 

Dat zelfs digitale projecten die nog niet 
eens officieel van start zijn al kunnen leiden tot 
prachtige vondsten laat het artikel over politiek 
actieve vrouwen in de Bataafse tijd van Elisa 
Hendriks en Joris Oddens zien. Tijdens de voor-
bereidingen van het digitaliseringsproject Revo-

lutionaire Petities kwamen zij een tweetal onbe-
kende petities tegen van revolutionaire vrouwen 
die, ruim honderd jaar voor de invoering van 
het algemeen kiesrecht, pleitten voor politieke 
gelijkstelling van mannen en vrouwen.

Hans Mol, pionier in het inzetten van digita-
le middelen voor historisch onderzoek, schrijft 
over de digitalisering van het oudste kadaster 
van Nederland (1811-1832). Het kadaster bevat de 
gegevens van 3 miljoen grond- en huispercelen 
in heel Nederland, die allemaal zijn opgeno-
men in een Historisch-Geografisch Informa-
tiesysteem (HisGIS) en verrijkt met aanvullende 
historische datasets. In zijn artikel laat hij zien 
welke ongekende mogelijkheden dit biedt voor 
nieuw historisch onderzoek van landschap en 
erfgoed van Holland en de rest van Nederland.

Redacteuren Romy Beck en Marieke Dwars-
waard gingen op zoek naar actuele Hollandse 
projecten. Zij schrijven bijvoorbeeld over het 
met behulp van boedelinventarissen en andere 
bronnen virtueel reconstrueren van vroegmo-
derne huizen in het project Virtual Interiors en 
over automatische handschriftherkenning en 
vrijwilligers die honderden vroegmoderne kro-
nieken transcriberen in het project ‘Chronicling 
novelty’. Alweer wat langer loopt het megaproject 
Alle Amsterdamse Akten van het Stadsarchief 
Amsterdam, waarbij sinds 2016 met de hulp van 
honderden vrijwilligers de Notariele Archieven 
van Amsterdam worden ontsloten. 

Fanta Voogd schrijft het Topstuk over een 
zaktelefoon van Philips uit het laatste jaar van de 
vorige eeuw die bij archeologische opgravingen 
in Amsterdam is gevonden en opgenomen in de 
collectie van Monumenten & Archeologie. Bart 
van der Steen, Elisa Hendriks en Blerina Nima-
naj leverden een column over hun Leidse kra-
kersproject. Redacteur Henk Looijesteijn sluit 
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 | Digital Humanities

ons digitale nummer af met een van oorsprong 
Fries familiebedrijf in de Wieringingermeer dat 
van de verkoop van aardappels overstapte op het 
grootschalig opslaan van data. 

Wij wensen u veel leesplezier en dat – heel ou-
derwets – gewoon op papier.

Romy Beck
Marieke Dwarswaard

Mark Ponte

De eerste Nederlandse pro-
grammeerbare computer: de 
'ARRA', Automatische Relais Re-
kenmachine Amsterdam in het 
Mathematisch Centrum. Foto 
door Ben van Meerendonk/Al-
gemeen Hollands Fotopersbu-
reau. BG B28/625 negatiefnum-
mer: AHF/10675. Het Algemeen 
Hollands Fotopersbureau, Inter-
nationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam.
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Zo breng ik samen met collega’s in het interdis
ciplinaire onderzoeksprogramma CREATE (Uni
versiteit van Amsterdam) historische informa
tie over cinema, muziek, theater en cultureel 
uitgaansleven bij elkaar.1 We zetten gedrukte en 
handgeschreven bronnen om in data, analyse
ren deze met behulp van geografische en rela
tionele technieken en methoden (zoals mapping, 
netwerk analyse en tekstanalyse), en we maken de 
data en de technieken online beschikbaar. Daar
naast verbinden we onze data over cultuurpro
ductie en consumptie aan datasets van anderen 
over bij voorbeeld inkomen, sociale achtergrond 

en kenmerken van de gebouwde omgeving. In 
dit essay over de impact van Digital Humanities 
op onze discipline zal ik laten zien dat digitale 
bron nen, data en technieken ideale middelen 
zijn voor een meer verbindende geschiedschrij
ving, maar dat we dan wel als collectief de han
den uit de mouwen moeten steken. 

Maar eerst: wat bedoelen we met Digital 
Humanities en wat verstaan we onder digitale 
geschiedenis? Voor uitgebreide definities en 
discussies verwijs ik u graag naar andere tijd
schriften en websites, maar voorop staat dat de 
Digital Humanities meebewegen met bredere ver

Digitale geschiedenis: kom 
van dat dak af en draag je 
steentje bij 

Ik moet iets bekennen… Ik ben een digitaal historicus. Ja, u leest het goed. 
Waarschijnlijk heb ik dit nog nooit hardop gezegd, laat staan geschreven. Dat 
is even schrikken, nietwaar? Wat mij een digitaal historicus maakt, is niet een 
grote liefde voor de laptop of pc; ik zit liever in een archief of de bibliotheek. 
Het is ook niet een liefde voor datasets of code; ik lees en schrijf nog altijd 
liever. Graag deel ik met u waarom ik dan toch als digitaal historicus uit de 
kast kom. Grote kans namelijk dat u er eigenlijk ook één bent, of misschien 
wilt u er na het lezen van dit stuk wel één worden. Ik houd van maatschappij-
gerichte geschiedschrijving, van vragen die te complex en te groot zijn om 
als historicus alleen te beantwoorden, en van onderzoek dat nooit af is. 
Nieuwe informatietechnieken helpen me om voorbij de muren van mijn 
eigen discipline samen te werken en om te experimenteren met het combi-
neren van verschillende bronnen en brontypen.

Claartje Rasterhoff
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schuivingen in informatietechnologieën.2 Laat 
voor nu de samenvatting van de Nederlandsta
lige Wikipediapagina volstaan: ‘De digitale gees
teswetenschappen vormen een domein van de 
wetenschappen op het raakvlak van computer
wetenschappen, digitale technieken en de klas
sieke disciplines van de geesteswetenschappen. 
[...] Het veld maakt gebruik van technologie bij 
onderzoeksprojecten in de geesteswetenschap
pen en onderwerpt de technologie aan een hu
manistische bevraging’.3 In de brede opvatting 
reikt de genealogie van Digital Humanities dan 
ook decennia terug, naar de intrede van com
puters in academisch onderzoek. De term zelf 
krijgt langzaam vorm in projecten, tijdschriften 
en seminars in het eerste decennium van deze 
eeuw, maar het is pas sinds een jaar of vijf dat di
gitale geesteswetenschappen een prominentere 
positie zijn gaan innemen in kennisinstituten. 
Het veld is dus breed en, zoals veel wetenschaps
gebieden, moeilijk scherp te definiëren, maar de 
belangrijkste gemene deler is dat digitale gees
teswetenschappers gebruikmaken van (nieuwe) 
digitale technieken en dat ze de waarde hiervan 
voor onderzoek en onderwijs bevragen.

En digitale geschiedenis dan? In de breedte 
verwijst deze term naar het gebruik van digitale 
technieken om historische informatie te vinden, 
te organiseren, te analyseren en te presenteren.4 
Gerben Zaagsma benadrukte in 2013 terecht dat 
de historische onderzoekspraktijk niet los kan 
worden gekoppeld van hedendaagse technologi
sche ontwikkelingen.5 In theorie heb je als histo
ricus misschien de keuze om niets met digitale 
technieken te doen, maar in de praktijk komt 
hier nauwelijks iets van terecht, omdat onderde
len van je methodologie (van bronselectie, bron
verwerking, analyse, al dan niet met behulp van 
formele methoden, gebruik van theorie, presen
tatie etc.) beïnvloed zullen worden door de inzet 
van informatietechnologieën.

De term digitale geschiedenis beschrijft dan 
ook meer een gedeelde onderzoekspraktijk en 
niet zozeer een deeldiscipline of hulpdiscipli
ne.6 De ontwikkeling van digitale geschiedenis 

is bovendien niet los te zien van de toenemende 
interactie tussen cultuur en technologie in onze 
samenleving in deze eeuw. Hoe breed ook, in de 
digitale geesteswetenschappen en digitale ge
schiedenis in Nederland zijn uiteraard accenten 
waar te nemen en sommige historici specialise
ren zich wel degelijk in de ontwikkeling, toepas
sing en het bevragen van nieuwe technologieën. 
De programma’s van de jaarlijkse DH Benelux 
conferentie (sinds 2014) laten zien hoe zulk on
derzoek er in onze regio in de praktijk uitziet.7 

Er wordt vaak gebruikgemaakt van data – of 
er wordt data gemaakt – op basis van tekstuele 
en (nog te weinig) audiovisuele bronnen. Meest
al zijn die bronnen eerst gedigitaliseerd, maar 
sommige historici werken met bronnen die zo
genaamd ‘digitaal geboren’ zijn, zoals websites en 
sociale media.8 De bijdragen aan de conferenties 
gaan vaak over de ontwikkeling en toepassing 
van technieken die helpen grote hoeveelheden 
historische tekst en beeld op nemen, gebeurte
nissen, plekken, ideeën en de relaties daartus
sen, te doorzoeken. Daarnaast zien we presen
taties van kleinere onderzoeken of casestudies, 
waarbij bijvoorbeeld het oeuvre of archief van 
een persoon of een organisatie wordt geanaly
seerd, en meer theoretische reflecties op het ver
werken en presenteren van zulke ‘geëxtraheerde’ 
informatie in (online) databases of visualisaties.

Veel conferentiepapers beschrijven het on
derzoeks of technische proces uitgebreider 
dan de historische en geesteswetenschappelij
ke onderzoeksresultaten. De output van digitaal 
geesteswetenschappelijk onderzoek kan naast 
artikelen en boeken een dataset, techniek of 
website zijn. Veel onderzoek dat wordt gepre
senteerd is work in progress en komt regelmatig 
voort uit zogenaamde pilot projecten: kleinscha
lige vooronderzoeken om de haalbaarheid van 
een benadering of techniek te testen. De sterke 
methodologische interesse zien we bijvoorbeeld 
ook terug in poster en demopresentaties, waar
bij onderzoekers op een meer interactieve en 
visuele wijze nieuw of lopend onderzoek pre
senteren en geïnteresseerden een praatje komen 
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maken. Wat verder opvalt, is dat veel papers zijn 
geschreven door meerdere auteurs en dat erf
goedinstellingen vaak actief deelnemen aan on
derzoeksprojecten en conferenties. 

Historici zijn, vergeleken met linguïsten, 
lang ondervertegenwoordigd geweest op deze en 
andere Digital Humanitiesconferenties, maar dit 
is in de afgelopen jaren aan het veranderen. De 
toenemende erkenning van digitale geschiede
nis in onderwijs, de zichtbaarheid van datasets 
en digitale technieken in onderzoeksaanvragen, 
de betrokkenheid van historici bij de ontwikke
ling van een landelijke digitale infrastructuur 
voor de geesteswetenschappen (CLARIAH) en in 
het Digital Humanities lab in KNAW, maar ook de 
langlopende samenwerkingen met erfgoedin
stellingen doen vermoeden dat digitale geschie
denis de komende jaren een professionalise
ringsslag gaat maken. Dit zal als gevolg hebben 
dat digitale geschiedenis zich in de breedte en 
in de diepte zal gaan ontwikkelen, en dus zowel 
vast onderdeel van curriculae als een mogelijke 
specialisatie wordt.

Maar voordat we ons verliezen in vergezich
ten, hoe ziet het digitale historisch onderzoek in 
Nederland er eigenlijk uit? Het is onmogelijk om 
op deze plek recht te doen aan de vele activitei

ten, maar een snelle blik op de elf projecten van 
gastonderzoekers bij de Koninklijke Bibliotheek 
(KB) (sinds 2014) en de zestien gehonoreerde pi
lotprojecten in CLARIAH (2018) geeft een aardi
ge indruk van de diversiteit aan onderwerpen, 
methoden en bronnen. Gastonderzoekers bij de 
KB werkten bijvoorbeeld aan het verbeteren van 
de OCRkwaliteit van vroegmoderne juridische 
teksten (plakkaatboeken); het ontwikkelen van 
een genre classifier om automatisch genres van 
krantenartikelen vast te stellen; en beeldherken
ning om visuele patronen in krantenadverten
ties te kunnen onderzoeken.9 In de CLARIAH 
pilotprojecten experimenteerden historici on
der andere met het verbinden van datasets over 
tot slaaf gemaakten in Suriname, een crossme
diale analyse van ooggetuigenverslagen over de 
Tweede Wereldoorlog en met het reconstrueren 
van 19deeeuwse carrières voor onderzoek naar 
professionele en sociale mobiliteit.10

De onderwerpen en bronnen lopen uiteen, 
maar twee gemene delers zijn dat de onderzoe
kers digitaal beschikbare bronnen of data meest
al eerst nog moeten bewerken of verrijken (kop
pelen) om ze geschikt te kunnen maken voor 
nieuw onderzoek, en dat data en technologieën 
in dit soort programma’s vaak vrij beschikbaar 

Afb. 1  GIS-workflow in het programma CityEngine. Afbeelding via Chiara Piccoli; onderzoek 
waar de afbeelding op gebaseerd is door Stephen Weijers.
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worden gemaakt zodat andere onderzoekers ze 
kunnen gebruiken, aanpassen en verfijnen. Dit 
is een belangrijk element in digitale geschiede
nis: er wordt samen en in openheid gebouwd 
aan bronnen, methoden en technieken. Deels 
vanuit noodzaak, want het is nagenoeg onmoge
lijk om dit soort projecten zonder de hulp van 
andere wetenschappers en programmeurs te 
doen, maar er zit ook een principiële gedachte 
achter. Digitale bronnen, datasets, en technolo
gie, gemaakt met publiek geld en dus voor een 
publiek doel, moeten zo breed mogelijk worden 
gedeeld. Digitale geschiedenis draagt dus vaak 
bij aan het openstellen en delen van historische 
informatie, resultaten en technieken, die door 
hergebruik vaak weer worden verfijnd en aan
gepast. Het proces van samenwerken en open 
publiceren, heeft tot gevolg dat we als histori
ci ook onze manier van werken openstellen en 
bevragen. Digitale projecten kosten hierdoor 
vaak meer tijd dan gedacht, want een gedigita
liseerde bron is niet meteen klaar voor gebruik 
en de interdisciplinaire samenwerking kost tijd 

en moeite. Aangezien de beloften vaak groot zijn 
(innovatie!), kan dit leiden tot frustratie en te
leurstelling, maar dit heeft meer te maken met 
onrealistische verwachtingen dan met een fun
damenteel probleem in het gebruik van digitale 
middelen.

De projecten laten ook zien dat er een breed 
scala aan technieken wordt ingezet. Ik wil er 
voor dit essay drie recente en prominente uit
lichten. Ten eerste kunnen we steeds beter en 
sneller data uit gedigitaliseerde bronnen ha
len met behulp van taal en beeldtechnologie. 
Het bekendste programma voor automatische 
handschriftherkenning is Transkribus, dat door 
historici zelf kan worden ingezet om geselec
teerde bronnen automatisch te transcriberen 
en door erfgoedinstellingen om op grote schaal 
hun bronnen te ontsluiten.11 Zulke technologie 
moet wel worden getraind en daarom worden 
de automatische transcripties gecontroleerd en 
aangepast – vaak door vrijwilligers – zodat het 
programma leert om fouten te herkennen en te 
voorkomen. Met behulp van deep learningtech

Afb. 2 Het inscannen van een historische krant. Afbeelding via Picturae.
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nieken kan bovendien steeds beter informatie 
worden geëxtraheerd uit historisch beeldma
teriaal. Onderzoekers kunnen vervolgens met 
behulp van zulke middelen zowel gedetailleerde 
informatie zoeken in bronnen, als patronen pro
beren te ontdekken. Ook hierbij geldt dat alle 
beetjes data helpen de technologieën slimmer te 
maken, en dat openstellen en delen van de data 
en de modellen loont.

Ten tweede kunnen we nu met behulp van 
webtechnieken deze gedigitaliseerde informa
tie en verschillende typen bronnen aan elkaar 
verbinden. Semantische technologieën helpen 
computers om steeds beter verbanden te leggen 
tussen brokjes informatie. Hiermee kun je de
zelfde (of gerelateerde) plaatsen, gebeurtenissen, 
personen, concepten of objecten identificeren 
in verschillende archieven en collecties.12 Zo 
kunnen er automatisch of handmatig koppe
lingen tussen datasets worden gemaakt zonder 
dat de datasets bij elkaar hoeven te worden ge
plaatst. Deze linked data zijn handig voor his
torici die verschillende collecties tegelijkertijd 
willen bevragen en die hergebruik van hun ken
nis en data willen faciliteren. Zulke technieken 
worden nu vooral ingezet (hoewel nog niet op 
grote schaal) door erfgoedinstellingen om hun 
collecties aan elkaar te verbinden, maar het is 
ook een fundamenteel onderdeel van de gees
teswetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur 
zoals deze nu wordt ontwikkeld in CLARIAH.  

Hoewel het maken en gebruiken van  linked 
data door historisch onderzoekers nog in de 
kinderschoenen staat, is het conceptueel en 
technisch een belangrijke pijler in mijn eigen 
onderzoek naar de relatie tussen steden en hun 
culturele activiteiten. Dit is duidelijk zichtbaar 
in het project Amsterdam Time Machine, waarin 
we samen met erfgoedspecialisten, maatschap
pelijke partners en vrijwilligers de geschiedenis 
van Amsterdam reconstrueren, analyseren en vi
sualiseren met behulp van onder andere Geogra
fische Informatie Systemen (GIS) en 3D model
len.13 Zulke brede en publieksgerichte mapping 
projecten met semantische technologie worden 

ook ontwikkeld in andere steden en regio’s, bij
voorbeeld in Limburg, Utrecht, Friesland, Lei
den en Dordrecht, en in internationale samen
werkingsverbanden.14 De aantrekkingskracht
van zo’n geïntegreerde benadering ligt in het ge
bruiken van locaties om verschillende datasets 
en typen bij elkaar te brengen en te visualise

De computer 
stelt de vragen 
niet 
– geeft zelfs de 
antwoorden 
niet – 
laat staan de 
interpretaties; 
dat doen we 
als historici 
zelf
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ren. Hiermee kan het complexe en groeiende 
web aan historische data tevens worden omgezet 
tot iets wat wij als mensen beter kunnen lezen en 
waar we mee kunnen spelen, zoals interactieve 
kaarten. Je kunt als onderzoeker je eigen dataset 
opschalen door deze te combineren met andere 
online gepubliceerde datasets, maar je kunt, en 
dat is belangrijk voor historici, ook terugschalen 
en inzoomen op meso of microniveau. 

Digitale geschiedenis kan dus groot, klein, 
breed en smal zijn. De semantische benadering 
biedt bovendien de mogelijkheid om data meer 
betekenis toe te kennen, door ze te situeren in 
tijd, plaats en in relatie tot (andere) personen, 
objecten of gebeurtenissen. Door deze gekop
pelde data zo precies mogelijk te laten verwijzen 
naar de ‘ruwe’ data en bronnen wordt interac
tie tussen close reading en distant reading gefaci
liteerd. Deze ‘macroscoop’ is daarmee geschikt 
voor zowel verklarende of beschrijvende vormen 
van geschiedschrijving, als voor kwalitatieve en 
kwantitatieve benaderingen.15 De ontwikkeling 
van een macroscoop die alles kan is geen mak
kelijke opgave, maar het nastreven ervan helpt 
ons gebruik te maken van digitale mogelijkhe
den, zonder meteen te vervallen in debatten over 
kwantitatief versus kwalitatief of positivistisch 
versus constructivistisch.

Dit sluit aan bij wat voor mij een derde toe
gevoegde waarde is van de technieken die nu 
opgeld doen in digitale geschiedenis. Ze helpen 
ons de deuren van ons vakgebied open te zetten 

en ons ‘oneindige archief ’ beschikbaar te ma
ken voor toepassingen buiten de wetenschap. 
Dit is op zichzelf natuurlijk niet nieuw, want 
we deelden als historici altijd al informatie en 
kennis. Sterker nog, geschiedenis heeft een in
tensievere relatie met een breder publiek dan de 
meeste andere geesteswetenschappen. Het is het 
onderwerp van vele lesprogramma’s, populaire 
boeken, tentoonstellingen, films en series, maar 
er zijn ook ontzettend veel mensen die zich niet 
beroepsmatig actief bezighouden met genealo
gie of specialistisch historisch onderzoek. De 
data en technieken die we online delen, kunnen 
worden gebruikt en verrijkt door publieke in
stellingen zoals musea, scholen en overheden, 
en door private personen en partijen. De kennis 
en stemmen van gebruikers en geïnteresseerden 
kunnen vervolgens worden opgenomen in ons 
digitale kennisweb en de onderzoekspraktijk via 
crowdsourcing en citizen science projecten.16 Met 
deze digitale openstelling van ons ‘archief ’ no
digen we dus ook interactie en kritiek uit. Dat 
voelt misschien bedreigend, maar als collectief 
worden we er alleen maar sterker door, omdat 
het benadrukt dat geschiedschrijving op het 
moment van publiceren niet af is en doorleeft. 

Deze bespreking van de impact van digitale 
technieken op ons vakgebied laat hopelijk zien 
dat er al ontzettend veel gebeurt en er nog meer 
mogelijk is. Maar ik wil benadrukken dat we nóg 
meer moeten doen, omdat er ook punten van 
zorg zijn die onze gezamenlijke aandacht vragen. 

Afb. 3 Een voorbeeld van het 
Mapping-project van Amster-
dam Time Machine, via https://
adamlink.nl/geo/street/eerste-
keucheniusstraat/1184.
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Ten eerste: het aantal archieven dat digitaal be
schikbaar is neemt toe, maar er is nog heel veel 
niet digitaal beschikbaar. Dit betekent dat de se
lectie van bronnen die worden gedigitaliseerd tot 
oververtegenwoordiging van bepaalde thema’s, 
plekken, perioden en sociale groepen in digitaal 
beschikbare bronnen kan leiden. Een tweede 
punt van zorg betreft de omzetting van bronnen 
naar data. Hier zijn nog geen goede standaarden 
voor en er is te weinig ervaring met het opstellen 
van heldere beschrijvingen bij zowel erfgoedspe
cialisten als historici. Ten derde verdient ook de 
manier waarop we digitaal zoeken onze aandacht. 
Via zoekbalken en trefwoorden wordt informatie 
automatisch geordend, maar de samenhang met 
de rest van de informatiebron, waar de data uit 
komen, is vaak niet transparant. Zoals Tim Hit
chcock in een recente lezing stelde: misschien 
moeten we het zoeken in online archieven juist 
moeilijker maken, zodat de noodzakelijke dia
loog tussen data, de bronnen en de onderzoeker 
beter op gang komt.17 

We moeten dus kritisch zijn op de herkomst 
van online bronnen en data, op hoe informatie 
verwerkt, georganiseerd en gevisualiseerd wordt 
en actief onderzoek doen naar organisatie en 
impact van digitalisering en digitale infrastruc
turen. Juist voor al deze taken zijn we als his
torici goed gepositioneerd, beter zelfs dan veel 
beoefenaars van andere disciplines. We weten als 

geen ander dat het een kunst is om te zoeken en 
te leren kiezen, dat sneller niet altijd beter is en 
dat bronnen en informatie gecontextualiseerd 
moeten worden. Maar we moeten meer doen 
dan vanaf de zijlijn kritisch zijn, juist nu nog 
niet helemaal duidelijk is wat we ermee kun
nen. Het is niet alleen leuker, maar ook nood
zakelijk voor onze discipline dat we als historici 
meebouwen aan de digitale infrastructuur die 
het historisch onderzoek in de komende jaren 
zal vormgeven. De computer stelt de vragen 
niet – geeft zelfs de antwoorden niet – laat staan 
de interpretaties; dat doen we als historici zelf. 
Maar als we delen van ons werk uitbesteden aan 
de computer, moeten we bereidwilliger zijn te 
leren denken als computers en computers te 
helpen denken als mensen. Dit kost tijd, geld 
en moeite. Gelukkig hoeven we niet zelf van alle 
markten thuis te zijn, want digitale geschiedenis 
doe je niet alleen. Digitale geschiedenis is wat 
wij er samen van maken. Voor mij is het een ge
meenschappelijk goed, voor een breed en divers 
publiek, dat nooit af is en steeds weer nieuwe 
perspectieven en stemmen incorporeert en ge
nereert. Eigenlijk niet anders dan geschiedenis 
met gebruik van, én inspraak in, de nieuwe tech
nologieën van onze eeuw. Althans, in theorie, 
want als we dit daadwerkelijk willen realiseren, 
moeten er veel meer historici gaan meepraten 
en meebouwen.
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Wij hebben deze verzoekschriften gevonden tij
dens de voorbereidende fase van het digitalise
rings project Revolutionaire Petities, dat mo
menteel loopt bij het Nationaal Archief.

Dit project zal resulteren in het online be
schikbaar komen van circa vijftienduizend ver
zoekschriften aan de wetgevende lichamen van 
de Bataafse Republiek, ingediend tussen 1796 en 
1801.2 Voorafgaand aan de digitalisering worden 
voor alle verzoekschriften gegevens verzameld 

waarmee het digitale corpus doorzocht kan 
wor den, zoals de namen van de indieners, het 
aan tal indieners per verzoekschrift en – indien 
gegeven – het onderwerp. Wij verwachten dat de 
digita lisering van deze bijzondere collectie een 
revolutie teweeg zal brengen in het politiek en 
sociaalhistorisch onderzoek naar Nederland in 
de late 18de eeuw. Dit artikel biedt hierop alvast 
een voorproefje. 

Eén van de verzoekschriften die hier centraal 

Bataafse vrouwen, 
politieke rechten en het 
digitaliseringsproject 
Revolutionaire Petities
Twee onbekende verzoekschriften uit het jaar 
1799

In dit artikel presenteren wij twee tot nu toe onbekende verzoekschriften 
af kom stig uit de kringen van revolutionaire Amsterdamse vrouwen aan het 
einde van de 18de eeuw. De recente ontdekking van deze twee verzoekschrif-
ten uit 1799 is van belang voor onze kennis over de politieke participatie van 
vrouwen in de Bataafse Republiek. Zij laat zien dat vrouwelijke revolutionai-
ren langer actief bleven dan tot nu toe door historici is onderkend en dat zij 
hun recht om deel te nemen aan de politiek opeisten door de dubbelzinnig-
heden in de Staatsregeling van 1798 bloot te leggen. Eén van de twee 
verzoek schriften telt bijna tweehonderd handtekeningen en is daarmee de 
grootst bekende uitsluitend door vrouwen ondertekende petitie uit de 
Bataafse tijd.1

Elisa Hendriks en Joris Oddens
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staat, is geschreven door de Amsterdamse re
volutionair Johanna Jacoba van Haren geboren 
Beaumont. Het was reeds bekend dat Van Haren 
behoorde tot de meest actieve vrouwelijke revo
lutionairen in de Bataafse tijd.3 In het voorjaar 
van 1797 begon ze, samen met Catharina Hey
beek, te publiceren in kranten als de Nationaale 
Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen en de 
Oprechte Nationaale Courant.4 De Amsterdam
se kring van vrouwen rondom Van Haren en 
Heybeek sympathiseerde met de radicale vleu
gel van de Bataafse revolutie. Vanaf de oprich
ting van een nationaal parlement in Den Haag 
in 1796 – de Nationale Vergadering – werd het 

leiderschap binnen deze vleugel opgeëist door 
radicale parlementsleden die zichzelf ‘Repu
blikeinen’ gingen noemen.5 De groep rond Van 
Haren probeerde invloed uit te oefenen op de 
besluitvorming in de Nationale Vergadering 
met opiniërende artikelen en verzoekschriften 
aan dit parlement.6 Zij koos voor deze vormen 
van participatie omdat vrouwen passief noch 
actief kiesrecht genoten, zoals de vrouwen zelf 
ook herhaaldelijk benoemden. Zo schreef Van 
Haren in de Nationaale Bataafsche Courant van 7 
augustus 1797: ‘[D]aar ik tot de secte behoor, die 
niet toegelaten is om stem uit te brengen, en 
nogthans met haar kroost voor eeuwig geboeid 

Afb. 1 Johanna van 
Haren, gegraveerd portret 
door Noach van der Meer, 
1799, Rijksprentenkabinet, 
Amsterdam.
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Afb. 2  Eerste Nationale Vergadering in Den Haag, 1796, George Kockers, 1797.  Rijkspren-
tenkabinet, Amsterdam.
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worden, zo is mijn hart vol waar gevoel te diep 
getroffen, om in deeze gedugte oogenblik te 
zwijgen’.7

In de revolutionaire Bataafse Republiek vond 
een democratisch experiment plaats. Burgers 
dachten er na over de herinrichting van staat en 
samenleving.8 De radicale Republikeinen wilden 
daarbij het verst gaan. Zij wilden een representa
tieve democratie met een ruim kiesrecht invoe
ren – zij het dus niet zo ruim dat ook vrouwen 
dit recht kregen – en het historisch gegroeide 
amalgaam van lokale en provinciale privileges 
vervangen door een eenheidsstaat. Binnen de 
Bataafse Republiek streden Republikeinen om 
de macht met Moderaten, die binnen de revo
lutie het gematigde kamp vormden en minder 
verregaande hervormingen wensten.9 De Re
publikeinen en Moderaten vochten deze strijd 
uit in het parlement maar ook via pamfletten 
en kranten en in clubs en sociëteiten. Daarbij 
kwam ook de vraag ter sprake welke rol vrouwen 
eigenlijk moesten spelen in de politiek.10 

In dit artikel gaan we in op hoe revolutionaire 
Bataafse vrouwen hier zelf tegen aankeken en 
hoe zij door middel van verzoekschriften – in de 
late 18de eeuw meestal ‘rekesten’ of ‘adressen’ ge
noemd, tegenwoordig ook vaak ‘petities’11  – op
kwamen voor de politieke rechten die zij meen
den te hebben. We zullen eerst de huidige stand 
van het onderzoek uiteenzetten en kijken naar 
de verschillende visies. Vervolgens introduceren 
we de twee nieuwe verzoekschriften en leggen 
we uit waarom deze verzoekschriften reden ge
ven tot heroverweging van het bestaande beeld.

Politieke participatie van vrouwen in de Bataaf-
se Revolutie
De politieke participatie van vrouwen in de 
Bataafse Republiek is uitgebreid door historici 
bediscussieerd. De vraag daarbij is niet of vrou
wen participeerden, maar hoe ze dat deden.12 In 
de discussie vallen twee posities te onderschei
den. De voornaamste vertegenwoordiger van 
de eerste positie is Joost Rosendaal. Hij stelt 
dat vrouwen vooral op een passieve manier bij 

de Bataafse politiek betrokken waren: zij waren 
donatrices van politieke clubs en liepen mee in 
politieke optochten. Rosendaal onderkent dat 
vrouwen ook actief waren als uitgevers en au
teurs van kranten en politieke bladen, maar hij 
acht dit niet voldoende om te kunnen spreken 
van actieve politieke participatie.13

Rosendaal neemt hierbij een minderheids
standpunt in, want de meeste historici die zich 
over deze vraag gebogen hebben, benadrukken 
juist de actieve rol die vrouwelijke Bataafse revo
lutionairen speelden. In haar proefschrift over 
het denken over politieke rechten voor vrou
wen door de eeuwen heen was Maria Gunning 
een van de eersten die de ideeënhistorische 
dimensie van het Bataafse debat onder de aan
dacht bracht. Zij bespreekt daar twee belangrijke 
anonieme bijdragen aan dit debat, een pamflet 
van een zich P.B.v.W. noemende auteur uit 1795 
en een bijdrage die een zich achter de initialen 
S.P.H. verschuilende auteur in 1798 leverde aan 
het tijdschrift de Revolutionaire Vraagal, dat on
der redactie stond van Gerrit Paape. In beide 
stukken wordt kritiek geleverd op het feit dat 
vrouwen in de Bataafse Republiek, net als dat in 
de oude Republiek der Zeven Verenigde Neder
landen het geval was geweest, uitgesloten bleven 
van deelname aan de regering. Beide stukken 
keren zich tegen de doorgaans door voorstan
ders van uitsluiting gehanteerde argumenten 
dat vrouwen fysiek zwakker, minder intelligent 
en volgens de Bijbel ondergeschikt waren.14 Het 
pamflet van P.B.v.W is vaak in verband gebracht 
met Etta Palm, maar deze toeschrijving is even 
zo vaak verworpen.15

Myriam Everard en Lotte Jensen richten zich 
in verschillende publicaties op de organisatie 
en activiteiten van vrouwelijke revolutionairen 
in de Bataafse Revolutie. Zij gaan in detail in op 
hun journalistieke en letterkundige werkzaam
heden.16 Mart Rutjes heeft erop gewezen dat 
vrouwen zich daarnaast betrokken toonden bij 
politiek in de publieke ruimte door bijvoorbeeld 
politiek theater en politieke vergaderingen te 
bezoeken.17 Eveline Koolhaas’ recente hoofdstuk 
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over vrouwen in de BataafsFranse tijd geeft de 
huidige stand van het onderzoek naar politiek 
activistische vrouwen bondig weer, maar richt 
zich verder primair op ideeën over de maat
schappelijke rol van vrouwen buiten het poli
tieke domein.18 

Verzoekschriften van Bataafse revolutionaire 
vrouwen uit 1797 en 1798
Everard wees er als eerste op dat vrouwen naast 
passief ook actief aan de Bataafse politiek deel
namen door verzoekschriften in te dienen bij 
het nationale parlement.19 De auteur van deze 
verzoekschriften was Johanna van Haren, gebo
ren Beaumont. Op 29 december 1797 ontving het 
parlement een eerste verzoekschrift van Van Ha
ren, geschreven in dichtvorm.20 In de weken die 
volgden, ontving de Nationale Vergadering nog 
verschillende, steeds door andere vrouwen on
dertekende exemplaren van hetzelfde verzoek
schrift, dat in druk was gebracht. In totaal is het 
verzoekschrift ondertekend door 115 vrouwen, 
die met het gedicht hun steun betuigden aan de 
Republikeinse partij in het parlement. 

Het hoge aantal handtekeningen heeft 
Everard doen vermoeden dat in Amsterdam 
sprake was van een politieke club voor en door 
vrouwen, een vermoeden dat eerder ook al door 
Gunning was geuit.21 Dat op zijn minst sprake 
is geweest van een netwerk van vrouwen die op 
eigen initiatief met elkaar contact onderhielden, 
is des te aannemelijker omdat het niet bij één 
verzoekschrift bleef. Onder de verzoekschriften 
stonden vaak de handtekeningen van dezelfde 
Amsterdamse vrouwen. Het eerste verzoekschrift 
werd ingediend tijdens een cruciale fase in de 
Bataafse Revolutie, toen al druk voorbereidin
gen werden getroffen voor een radicale staats
greep. Deze coup zou uiteindelijk plaatsvinden 
op 22 januari 1798: de Republikeinse partij greep 
met steun van de Franse gezant en het leger de 
macht in de Nationale Vergadering; belangrijke 
politieke tegenstanders werden eerst afgezet en 
later zelfs opgesloten. De Haagse Republikeinen 
pleegden hun coup in onderlinge afstemming 

met hun politieke geestverwanten in Amster
dam.22 Ook de groep rond Van Haren moet ervan 
af hebben geweten, want enkele dagen later al 
ontving de Constituerende Vergadering – zoals 
het rompparlement dat na de staatsgreep was 
ontstaan zichzelf noemde – een nu in proza ge
stelde adhesiebetuiging van de hand van Van 
Haren, die door 76 vrouwen was ondertekend. In 
mei 1798 stuurde Van Haren nog eens een dit
maal weer in dichtvorm gestelde en alleen door 
haarzelf ondertekende ‘Gelukwensch’ waarin zij 
het Republikeinse bewind ermee feliciteerde dat 
het een geschreven grondwet had opgesteld en 
ingevoerd – de zogenoemde ‘Staatsregeling’ – en 
het voorlopige nationale parlement had omge
vormd tot een bicameraal constitutioneel Verte
genwoordigend Lichaam.23

Aanvankelijk hadden veel Bataven de coup
plegers het voordeel van de twijfel gegeven in 
de hoop dat een ontstane politieke impasse kon 
worden doorbroken, maar dit draagvlak brok
kelde na een reeks repressieve maatregelen snel 
af. Enkele maanden na de eerste staatsgreep, op 
12 juni, volgde een tweede coup en waren het 
ditmaal de Republikeinse hardliners die aan 
de kant werden gezet. Het heersende idee is dat 
hierna ook de groep revolutionaire vrouwen 
rondom Johanna van Haren niet meer van zich 
liet horen. ‘Na de staatsgreep van 12 juni 1798 
[...] lijkt zij er het zwijgen toe te doen’, schrijft 
Everard. ‘Het merendeel van deze vrouwen was 
actief in een betrekkelijk korte periode: de ja
ren 17951798’, stelt Jensen. ‘Na 1798’, schrijft ook 
Koolhaas, ‘nam de publieke deelname aan poli
tiek activisme in snel tempo af ’, en ‘ook het ge
sprek over politieke vrouwenrechten viel stil’.24 
Op grond van de verzoekschriften die wij heb
ben gevonden, moet deze visie echter worden 
bijgesteld.

Twee verzoekschriften uit 1799 
In juli en augustus 1799 ontving het Vertegen
woordigend Lichaam twee verzoekschriften 
van vrouwen die zich ‘Bataafsche Huismoeders 
en jonge Burgeressen’ noemden. Van het eerste 
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verzoekschrift ontving het parlement afdrukken 
op 8 en 16 juli en 21 augustus; het tweede ver
zoekschrift volgde op 28 augustus. De verzoek
schriften liggen in het verlengde van die uit 1797 
en 1798, maar gaan een stap verder. Nu zij zich 
niet langer verplicht voelden om zich loyaal te 
tonen aan het heersende regime, blijken de ra
dicale vrouwen er niet het zwijgen toe te heb
ben gedaan, maar juist hun grotere distantie ten 
aanzien van de nieuwe machthebbers te hebben 
aangegrepen om zich scherper uit te spreken.

De exemplaren van het eerstgenoemde ver
zoekschrift zijn alle gedrukt. In totaal hebben 
maar liefst 198 vrouwen het ondertekend, flink 
meer dus dan bij de verzoekschriften die tot 
nu toe bekend waren. De overgrote meerder
heid van de ondertekenaars kon zelf haar naam 
schrijven; een enkeling ondertekende met een 

kruis. Van de 198 vrouwen gaven tien naast hun 
huidige achternaam ook hun meisjesnaam, ter
wijl één vrouw zich ‘huisvrouw van’ noemde. 
Twee vrouwen gaven aan weduwe te zijn. Veel 
van de ondertekenaars waren familie van elkaar. 
De namen van leden van een aantal families, zo
als die van de familie Swartwoud, stonden onder 
meerdere verzoekschriften: moeder Swartwoud 
en haar drie dochters tekenden beide verzoek
schriften uit 1799, nadat ze eerder al dat uit 1798 
hadden ondertekend.

Onder de verzoekschriften van 21 augustus 
en 28 augustus 1799 staan veel dezelfde namen, 
die bovendien ook veel overeenkomst vertonen 
met de namen onder de eerder besproken ver
zoekschriften uit 1797 en 1798. De namen onder 
de afdrukken die op 8 juli binnenkwamen zijn 
daarentegen geheel andere namen, terwijl de 

Afb. 3 Eerste pagina van het verzoekschrift van 7 juli 1799. Collectie Nationaal Archief, Den 
Haag, 2.01.01.01, 358.
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afdrukken die op 16 juli binnenkwamen zijn 
ondertekend door vrouwen die niet afkomstig 
waren uit Amsterdam maar uit Enkhuizen. Het 
lijkt er dus op dat het verzoekschrift van 8 juli 
oorspronkelijk tot stand is gekomen in een an
dere kring dan die van Van Haren, en dat zij 
dus vermoedelijk ook niet de auteur is geweest. 
Wie dit verzoekschrift dan wel geschreven heeft, 
blijft onduidelijk: geen van de ondertekenaars 
uit deze kring lijkt direct voor het auteurschap 
in aanmerking te komen. Pas anderhalve maand 
na de eerste indiening van dit verzoekschrift, cir
culeerde het ook in de kring van Van Haren en 
werd het van daaruit alsnog opnieuw ingediend. 
Opvallend is wel dat de naam van Van Haren zelf 
niet voorkomt onder de afdrukken van 21 augus
tus. Een week later werd vanuit dezelfde kring 
een nieuw, geschreven verzoekschrift ingediend, 
waarvan het auteurschap wel aan Van Haren kan 
worden toegeschreven.

De vrouwen achter het verzoekschrift van 8 
juli gaven steun aan een ander, door mannen 
ingediend verzoekschrift waarvan het Vertegen
woordigend Lichaam eind mei en begin juni, 
dus voor de tweede staatsgreep, verschillende 
afdrukken had ontvangen. Dit verzoekschrift 
had zich gemengd in het debat over burgerwa
pening dat op dat moment gaande was in het 
Vertegenwoordigend Lichaam. Er bestonden 
plannen voor de oprichting van een Nationale 
Burgermacht, maar onder de bevolking bestond 
hiervoor weinig enthousiasme. Een voorstel om 
burgers die weigerden zich in te schrijven voor 
de burgermacht verplicht in te lijven bij een 
beroepsleger stuitte in het parlement op veel 
verzet.25 De indieners van het verzoekschrift ver
klaarden dat zij wel bereid waren tot een bur
germacht toe te treden. In ruil daarvoor had
den ze echter een pakket aan eisen, waaronder 
vrijlating van Republikeinse gevangenen, een 
minder willekeurige toepassing van de vrijheid 
van drukpers en het handhaven van maatregelen 
tegen tegenstanders van de revolutie.26

In het verzoekschrift waarmee de vrouwen op 

deze kwestie reageren, vinden we een argumen
tatie die we eerder nog niet tegenkwamen. De 
verzoeksters eisten namelijk het recht op zich 
in deze kwestie te mengen met een expliciet be
roep op de enige maanden eerder aangenomen 
Staatsregeling:

[Z]ij vermeende gerechtigd te zijn, even als 
alle Stembevoegde of Stemgerechtigde Bur
gers, van zich niet alleen te kunnen of mo
gen, maar ook in deze te moeten aan Ulie
den vervoegen, om een voor haar zo zeer 
opdoende zaak [...] ook haare waare gevoe
lens te openbaaren, alles volgens aan haar, 
by de Staatsregeling daargestelde, en aan 
hun toegekende recht

Vervolgens somden zij de volgens hen relevante 
grondwetsartikelen op: de Staatsregeling stipu
leerde dat alles wat erin stond gold voor ‘alle le-
den der’, terwijl zij elders specificeerde dat ‘ieder 
burger’ zijn mening vrij mocht verkondigen en 
verspreiden en dat het recht van petitie toekwam 
aan ‘alle ingezetenen’.27 De verzoeksters betoog
den dat het niet anders kon of met dergelijke 
formuleringen waren zowel mannen als vrou
wen bedoeld. Zij wezen daarvoor op een ander 
artikel, waarin stond dat ‘yder burger’ verplicht 
was belastingen te betalen.28 Vrouwen betaalden 
in de Bataafse Republiek net zoals mannen be
lastingen, zo hadden veel van de verzoeksters 
aan den lijve ondervonden. Als zij blijkbaar 
vervat waren in die artikelen van de Staatsre
geling die plichten betroffen, dan mochten 
zij toch zeker ook de rechten ervan genieten!29 

Het verzoekschrift werd afgedrukt in de Bin-
nenlandsche Bataafsche Courant en de Constituti-
onele oprechte Bataafsche Courant.30 Deze kranten 
maakten ook melding van de behandeling van 
de verschillende afdrukken van dit verzoek
schrift door het Vertegenwoordigend Lichaam. 
Zoals in het Bataafse parlement gebruikelijk 
deed de voorzitter een suggestie hoe dit verzoek
schrift kon worden afgehandeld:  
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naderen, ‘niet met eene angstvallige schroom 
voor hen, die ons, door eene wreede misken
ninge, tot een altoos duurende slaaverny zouden 
trachten te verwyzen!’ Wat volgde was een kort 
maar krachtig pleidooi voor de erkenning van 
politieke participatie van Bataafse burgeressen. 
De verzoeksters hadden net als hun mannelijke 
lotgenoten de revolutionaire stormen getrot
seerd, dus zij moesten ook in staat gesteld wor
den de vruchten van de vrijheid te plukken. Zij 
hadden nooit gekozen voor de rol van ‘vreemde
lingen’, ‘blote aanschouwsters’, ‘onnutte wezens’ 
of ‘slaavinnen’. Zodra de Bataafse Revolutie had 
plaatsgevonden, hadden zij ook spoedig hun 
waarde leren kennen: die lag in het opvoeden 
van hun kinderen tot ‘vriendinnen en vrienden 
der vryheid’. De Staatsregeling verplichtte hen 
echter ook tot burgerlijke waakzaamheid, en dit 
was een plicht die zij nooit zouden verzaken.33 
Hieruit volgde dat zij ook het recht hadden hun 
eigen bestuurders te beoordelen. Van dat recht 
maakten zij met dit verzoekschrift nogmaals ge
bruik.34

Het Bataafse parlement negeerde dit ver
zoekschrift. De mannen in dit parlement waren, 
of ze nu tot het Republikeinse of het Moderate 
kamp behoorden, niet gevoelig voor Van Harens 
argumenten. Reeds toen de Nationale Verga
dering begin 1797 plenair debatteerde over een 
toekomstige grondwet, was de mogelijkheid 
om vrouwen stemrecht te geven resoluut van de 
hand gewezen.35 De uiteindelijke Staatsregeling 
van 1798 benoemde inderdaad niet expliciet dat 
onder ‘stemgerechtigde burgers’ mannen moes
ten worden verstaan, maar voor de mannen zelf 
stond dit buiten kijf. Anders dan de voorzitter 
van het Vertegenwoordigend Lichaam sugge
reerde in reactie op het verzoekschrift uit juli 
1798, volgde hier echter volstrekt niet uit dat 
vrouwen ook geen verzoekschriften over staats
zaken zouden mogen indienen. Het grondwets
artikel dat het recht van petitie vaststelde, sprak 
– zoals nota bene was opgemerkt in het verzoek
schrift van 8 juli 1798 – helemaal niet van ‘stem
gerechtigde burgers’ maar van ‘alle ingezetenen’. 

[D]aar, in gevolge de Staatsregeling de vrou
wen niet stemgerechtigd en dus onbevoegd 
zijn, om voordragten, betrekkelijke Staats
zaken te doen, zo zouden deze adressen be
horen gehouden te worden buiten delibera
tie, doch uit hoofde van de Condescendance 
voor de Vrouwen, dat beminnelijke gedeelte 
van het menselijke geslacht, proponeer ik, 
om dezelve adressen aantenemen voor No
tificatie.

Hij stelde dus voor het verzoekschrift niet zoals 
eigenlijk zou horen buiten de orde te verklaren 
maar het uit coulance voor kennisgeving aan te 
nemen. 

De vrouwen lieten het hier niet bij zitten. Op 
28 augustus kwam een tweede verzoekschrift 
binnen bij het Vertegenwoordigend Lichaam, 
ditmaal ondertekend door 74 vrouwen. Johanna 
van Haren was de eerste ondertekenaar, en het 
verzoekschrift is ook opgesteld in haar hand
schrift. Dit verzoekschrift reageerde op het de
bat dat die maand in het parlement was gevoerd 
naar aanleiding van de verzoekschriften van 
Republikeinse mannen die in mei en juni wa
ren ingediend. Tijdens dit debat had één parle
ments lid, Cornelis van Foreest, een denigre
rende opmerking gemaakt over deze mannen: 
‘mogelijk twee of drie uitgezonderd, alle zijn 
eenvoudige landlieden, welke zeker, doch de 
tijd, noch bekwaamheid hebben, om handelin
gen van hoge en mindere machten zo nauwkeu
rig te wikken en te wegen’.31 De vrouwen die het 
verzoekschrift van augustus indienden, gingen 
nu pal staan voor hun mannelijke geestverwan
ten, die zij afschilderden als ‘dappere Helden 
[en] waarachtige vrijheidszonen’.32

De verzoeksters riepen op tot verzoening 
en een coulantere houding jegens de Republi
keinen. Zij lieten het echter niet na ook te re
ageren op de paternalistische behandeling van 
hun vorige verzoekschrift door het parlement. 
Van Haren viel direct met de deur in huis: de 
verzoeksters waren ertoe overgegaan het Verte
genwoordigend Lichaam toch wederom te be
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Ook vrouwen was dus wel degelijk het recht van 
petitie toegekend, maar het was blijkbaar niet de 
bedoeling dat ze gebruik maakten van dit recht.36 

Conclusie 
In de twee verzoekschriften uit 1799 eisen Ba
taafse vrouwen onomwonden het recht op om 
zich met verzoekschriften te mengen in staats
zaken, en protesteren zij tegen hun ongrond
wettelijke uitsluiting. Ze gaan zelfs nog een stap 
verder door te suggereren dat overal waar in de 
Staatsregeling van ‘Burgers’ wordt gesproken 
daar ook vrouwen mee bedoeld waren. Van hun 
verzoekschriften gaat daarmee op zijn minst de 
suggestie uit dat vrouwen volgens de Staatsrege
ling ook het stemrecht zouden behoren te heb
ben. Vrouwen zijn in het opeisen van hun poli
tieke rechten dus aanzienlijk verder gegaan dan 
tot nu toe is onderkend.

Dat de verzoekschriften uit 1799 tot nu toe 
over het hoofd werden gezien heeft twee oorza
ken. De eerste is de algehele onverschilligheid 
van historici ten aanzien van de jaren tussen 
1798 en 1801, die lang te sterk zijn weggezet als 
een tijdvak van verzoening en depolitisering.37 
De tweede oorzaak is dat de enorme hoeveelheid 
verzoekschriften aan de Bataafse wetgevende li
chamen in combinatie met het gebrek aan een 
bruikbare index het bijna onmogelijk maakte dit 
corpus te doorzoeken. Dit probleem zal zijn op
gelost wanneer alle verzoekschriften binnenkort 
beschikbaar en doorzoekbaar zijn op de site van 
het Nationaal Archief. We krijgen hiermee voor 
allerhande historische vraagstukken toegang tot 
een perspectief van onderop dat tot nu toe ont
brak, en mogen ons erop voorbereiden dat we als 
gevolg daarvan ook op tal van andere terreinen 
onze interpretaties zullen moeten bijstellen.

Afb. 4  Eerste deel van de handtekeningenlijst van 30 augustus 1799. Collectie Nationaal 
Archief, Den Haag 2.01.01.01, 359.
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Van alle verworvenheden die het Koninkrijk der 
Nederlanden aan Napoleon dankt, is het Kadas-
ter vermoedelijk de minst bekende en minst ge-
waardeerde. Het metrieke stelsel, het Burgerlijk 
Wetboek als opvolger van de Code Napoleon, de 
Burgerlijke Stand en de algemene dienstplicht 
hebben veel meer tot de verbeelding gesproken. 
Toch is het Kadaster van enorm belang geweest 
voor de Nederlandse samenleving en is dat nog 
steeds. Het was oorspronkelijk bedoeld om een 
eerlijke grondslag te vormen voor het heffen van 
de grondbelasting.1 Daarnaast moest het rechts-
zekerheid bieden voor alle bezit aan huizen en 
land, waarmee het ook het functioneren van de 
kredietverlening op basis van onderpand heeft 
bevorderd. Uitgangspunt was het Verlichtingsi-
deaal van de Egalité: door een uniform systeem 
te bouwen dat geen ruimte liet voor privileges, 
zou wat betreft bezit de gelijkheid van iedere 

burger voor de wet worden gegarandeerd. Daar-
voor zijn over het huidige Nederlandse grond-
gebied gerekend zo’n 3.000.000 percelen op-
gemeten, gekarteerd, genummerd en met een 
reeks van bijbehorende gegevens en waarden in 
een leggersysteem beschreven, waarin nadien 
alle mutaties konden worden bijgehouden. Het 
besluit tot de aanleg voor het Koninkrijk Hol-
land werd bij keizerlijk decreet genomen op 21 
oktober 1811. Ruim twintig jaar later, op 1 okto-
ber 1832, was het Kadaster klaar en kon het in 
werking treden. 

Het kadaster als big data
Drie miljoen records met dekkende informatie 
over oppervlakte, eigenaars, (bodem)gebruik, 
de functie van de gebouwde panden (huizen en 
fabrieken), en de geschatte jaarlijkse opbrengst 
per perceel: dat kan met recht historische big 

Het Napoleontisch kadas-
ter van Holland in GIS: 
belang en perspectieven

Het oudste kadaster van Nederland, gestart op bevel van Napoleon eind 1811 
en voltooid in 1832, bevat de gegevens van 3 miljoen grond- en huispercelen 
in heel Nederland. De kaarten en bijbehorende registers zijn de afgelopen ja-
ren gedigitaliseerd, maar ook voorzien van tal van aanvullende historische 
datasets en bijeengevoegd in een Historisch-Geografisch Informatiesysteem 
(HisGIS). In dit artikel wordt toegelicht welke ongekende mogelijkheden dit 
biedt voor het historisch onderzoek van landschap en erfgoed, voor Holland 
en voor de rest van Nederland.

Hans Mol
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data genoemd worden. Big data bovendien die 
op een voor die tijd ongewoon grondige manier 
bijeengebracht zijn, volgens een beproefd Frans 
model. Grondigheid en zorgvuldigheid waren 
bij de opbouw vereist, niet in de laatste plaats 
om weerstanden bij belastingplichtigen te over-
winnen die bang waren voor hoge aanslagen. 
Het belangrijkste en meest gevoelige onderdeel 
van het hele invoertraject was daarom de schat-
ting.2 Vanaf 1826 zijn per gemeente en kanton 
overal commissies van schatters aan de slag 
gegaan. Ze moesten eerst per soort eigendom 
(bouwland, moestuinen, heide, hakhout enz.) 
tarieven in klassen vaststellen, onder meer op 
basis van pachtcontracten en berekeningen van 
gemiddelde marktprijzen voor landbouwpro-
ducten over een periode van tien jaar. Daarbij 
dienden ook grondsoorten en teeltlagen te wor-
den bepaald, wat mede resulteerde in nieuwe be-
schrijvingen van bodemprofielen per gemeente. 
Bijvoorbeeld voor bouwland vierde klasse in 

de gemeente Rosmalen: deze ‘… bestaat uit ene 
licht schrale grijze zandgrond, hebbende slechts 
een groeiaarde van 2 palmen die alleen door ene 
zeer zware bemesting tot de teelt van rogge en 
boekweit kan gebezigd worden’ (geschat op ƒ 10,– 
per bunder).3 Als zo’n commissie het eenmaal 
eens was over de tarieven in haar district, kon 
ze aan de hand van voorbeeldpercelen de waarde 
van alle eenheden gaan bepalen. Dan werden 
ook de fabrieken en huizen getaxeerd. Zoals – 
opnieuw in Rosmalen – een leerlooierij die in de 
tweede klasse met een waarde van ƒ 40,– werd ge-
plaatst omdat ze slechts over ‘… zeven looi, twee 
laaf- en één kalkkuip met vrijstaande ruime tou-
werij’ beschikte. Uiteraard moest daarna nog wel 
overlegd worden met de aangrenzende gemeen-
ten en kantons, om de tarieven en schattingen 
met elkaar te laten sporen. En verder dienden 
alle vaststellingen voor bezwaar en correctie te 
worden vrijgegeven. 

Met de inzet van honderden landmeters en 

Afb. 1 Den Haag in 1832, grondgebruik per perceel.
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schatters, en drie miljoen percelen om te bewer-
ken, was de opbouw van het Kadaster een gigan-
tische operatie. Een operatie die met zijn pre-
cieze kartering indirect ook de basis legde voor 
de ruimtelijke inrichting van de Nederlandse 
eenheidsstaat. Om deze reden, maar misschien 
eerder nog omdat in beginsel al het vermogen 
aan onroerend goed aan het begin van de 19de 
eeuw erin terug te vinden is, vormt het oud-
ste kadaster een historische goudmijn. Daarbij 
geldt dat de oudste kadastrale informatie met 
dito kaartbeeld ook retrospectief ingezet kan 
worden voor het analyseren van bezitssituaties 
in vroeger eeuwen.

Digitale ontsluiting
Nu is die in leggers en kaarten opgeslagen mas-
sa aan detailinformatie pas echt big data als ze 
digitaal toegankelijk is. En met digitaal doel ik 
dan op een ontsluiting in een geografisch infor-
matiesysteem of GIS.4 Simpel gezegd kunnen in 
een GIS de percelen in kaart op het computer-
scherm worden opgeroepen, met alle bijbeho-
rende cijfer- en tekstgegevens die daarachter in 
datasets zijn vastgezet. De precieze representa-

tie in ruimtelijke zin wordt daarbij gerealiseerd 
door het computermatig ‘overtekenen’ van de 
minuutplans, zoals de op groot formaat vervaar-
digde kadastrale kaarten werden genoemd. Dat 
gebeurt door het per perceel vastzetten van 
grenscoördinaten in punten, lijnen en polygo-
nen. Aan die coördinaten worden dan de tabel-
data uit de perceelregisters opgehangen, betref-
fende de grootte, eigenaar, gebruik en waarde. 
Aan elke kaart of uitsnede is dus een tabel met 
tekst en cijfers verbonden. En omgekeerd is elke 
tabel weer gerelateerd aan een kaart. Het systeem 
heeft als voordeel dat de percelen in elke denk-
bare selectie in beeld gebracht kunnen worden 
tegen de achtergrond van allerlei andere kaart- 
en datalagen, van luchtfoto’s en hoogteopnamen 
tot topografische kaarten en bodembeschrijvin-
gen. Het idee is dat het materiaal zowel via een 
viewer aan het grote publiek voor raadpleging 
op het internet wordt aangeboden (hisgis.nl), als 
in de vorm van datasets beschikbaar komt voor 
de professionele onderzoeker die de gegevens 
met behulp van eigen software zelf wil ordenen 
en bevragen.

Aan zo’n kadaster-GIS voor Nederland wordt 

Afb. 2 Frans minuutplan uit 1813, van Loosduinen, sectie E, herzien in 1819.
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reeds enige tijd gewerkt, eigenlijk al sinds het 
eind van de jaren negentig. Dat gebeurt in het 
kader van wat sinds 2005 het HisGIS-program-
ma is gaan heten. Er zijn inmiddels flink wat 
provincies en gemeenten beschikbaar: per 1 ja-
nuari 2020 was ongeveer drie vijfde van de op-
pervlakte van Nederland gedekt. Maar voor de 
Hollandse provincies noord en zuid moet de 
bulk nog worden ingevoerd, al konden in 2013, 
2014 en 2017 respectievelijk Amsterdam, Rotter-
dam en Hoorn en omgeving worden aangeslo-
ten en is per 17 januari 2020 de Kustzone tussen 
Maasland en Hillegom in HisGIS opgenomen, 
waarover verderop meer.

Regio’s namen het voortouw
Wie heeft er nu belang bij het delven in deze 
goudmijn? Tot de jaren tachtig van de vorige 
eeuw wisten weinig professionele historici van 
het bestaan.5 Sommige kenden het misschien 

wel maar schrokken terug voor de inspanningen 
die gemoeid waren met het openleggen ervan. 
De eerste initiatieven waren afkomstig van lo-
kaal geïnteresseerde historici en genealogen in 
Gelderland,6 gevolgd door andere vrijwilligers 
in Overijssel, Drenthe, Utrecht, Zeeland, Fries-
land en Noord-Brabant. Zij verenigden zich in 
stichtingen en begonnen de oudste minuut-
plans na te tekenen en met de bijbehorende 
perceelinformatie in grote papieren edities uit 
te geven. We spreken dan over de Kadastrale 
Atlassen, uitgebracht per kadastrale gemeente.7 
Ook in Noord- en Zuid-Holland zijn in de jaren 
tachtig en negentig enige tijd stichtingen actief 
geweest, die een serie van zulke atlassen hebben 
uitgebracht.

Toen ondertussen de ontwikkeling van GIS 
een hoge vlucht nam en het internet zich als 
medium voor de presentatie van kaartmate riaal 
aandiende, rees de vraag hoe de overstap van 

Afb. 3 Omslag en uitvouwblad van de Kadastrale Atlas van Uitgeest, uit 1990.

Holland 2020-1 binnenwerk.indb   23Holland 2020-1 binnenwerk.indb   23 31-03-2020   14:0231-03-2020   14:02



24  

‘analoog naar digitaal’ kon worden gemaakt, en 
welke kosten daarmee gemoeid waren. Naast de 
Stichting Kadastrale Atlas Overijssel was het de 
Fryske Akademy te Leeuwarden die hierin het 
voortouw nam. Zij deed dit door haar project tot 
uitgave van de Kadastrale en Prekadastrale Atlas 
fan Fryslân op digitale leest te schoeien, wat kort 
gezegd inhield dat de percelen voortaan door 
professionele GIS-medewerkers computermatig 
werden getekend en vrijwilligers de perceeldata 
in tabelvorm in spreadsheets invoerden. Deze 
aanpak werd vergemakkelijkt door het beschik-
baar komen van hoge resolutiescans van alle 
17.000 minuutplans en de tienduizenden pagi-
na’s met perceelsinformatie, via het door het mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-

pen gesteunde project De Woonomgeving uit de 
jaren 2001-2003.8 De Fryske Akademy kon aldus 
eind 2005 een historisch kadaster-GIS voor Frys-
lân presenteren dat sindsdien op de internetsite 
hisgis.nl te raadplegen is. 

Aanvankelijk zette dit Friese instituut vanuit 
haar wetenschappelijke taakstelling in op het 
ontwikkelen van HisGIS 1832 voor het Noor-
den van Nederland. Haar interesse was daarbij 
vooral landschaps-, agrarisch- en kerkhistorisch 
gericht, zowel voor de vroegmoderne en nieuwe 
tijd als voor de periode van de middeleeuwen. Ze 
werd echter ook gesteund door partners die eer-
der het belang van de archeologie voorop had-
den staan, zoals de Stichting RAAP en de archeo-
logische afdeling van de provincie Friesland. Dit 
op basis van het inzicht dat veel perceelgrenzen 
van de vroege 19de eeuw een middeleeuwse oor-
sprong hebben en dus oude nederzettings- en 
ontginningslijnen weergeven. Daarbij telde voor 
de betrokken instellingen verder dat voor het 
duiden van recente vondsten het zonder meer 
nuttig is de eigendoms- en gebruiksgeschiede-
nis van de percelen waarop ze gedaan zijn te 
achterhalen. 

Gaandeweg raakte de Fryske Akademy door 
haar groeiende expertise betrokken bij het be-
geleiden van digitaliseringsprogramma’s van 
kadastrale atlasstichtingen en provinciale ar-
chieven elders in het land. Zo nam ze ach-
tereenvolgens de afronding op zich van het 
kadaster-GIS van Utrecht, Overijssel, Drenthe, 
Gelderland en een deel van Noord-Brabant.9 De 
financiering, die indirect verraadt wie de be-
langhebbenden waren, kwam buiten het aandeel 
van de Akademy zelf in de meeste gevallen voor 
rekening van de provincies, grote gemeenten 
en provinciale cultuurfondsen. Hun eerste mo-
tief was het bevorderen van de plaatselijke ge-
schiedenis. Naarmate er grotere delen van hun 
gebied in HisGIS toegankelijk kwamen, zijn ze 
echter meer het belang gaan inzien voor het 
bepalen van hun erfgoedbeleid op het terrein 
van archeologie, landschap en monumenten. In 
sommige gevallen speelde ook het ecologisch 

De uitdaging 
is dan om met 
slimme zoek-
methoden, per 
pand en per 
straat te verge-
lijken
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inzicht een rol dat de bodemgebruik, opbrengst 
en vegetatieopname van 1832 als startmeetpunt 
voor de lange termijnontwikkeling van het na-
tuur- en cultuurlandschap kan worden gebruikt.

De animo vanuit de academische wereld om 
het kadaster-GIS mee te helpen opbouwen, bleef 
daarbij lange tijd gering. Voornaamste reden 
daarvoor is dat het onderzoekbestel van NWO en 
de Nederlandse universiteiten op geestesweten-
schappelijk terrein geen financiering van lange 
termijnprogramma’s toelaat. Daarbij verhindert 
de nadruk op vraaggestuurd onderzoek zonder 
meer al het steunen van infrastructurele projec-
ten. Toch bleken en blijken individuele onder-
zoekers en studenten uit diverse disciplines in 
toenemende mate een beroep te doen op de His-
GIS-data. Vooral het historisch-geografische en 
landschapshistorische studieveld lijkt niet meer 
zonder te kunnen, getuige de vele 1832-kaartjes 
en referenties die in publicaties en scripties op 
dat terrein worden aangetroffen.10

Wetenschappelijk perspectief
Meer recent is HisGIS in de belangstelling ko-
men te staan bij de Digital Humanities, door het 
steeds belangrijker worden van de geografisch-
ruimtelijke component daarbinnen. Het Huma-
nities Cluster van de KNAW dat in Nederland 
een hoofdrol ambieert op het terrein van de di-
gitale geesteswetenschappen en daarbij nadruk-
kelijk ook ‘geo’ wil betrekken, is daarvoor per 
1 november 2019 een samenwerkingsverband 
aangegaan met de Fryske Akademy. Doel is om 
HisGIS, met het 1832-project als basisprogram-
ma, een bredere organisatorische inbedding te 
bieden voor een ontplooiing als historisch geo-
platform op nationaal en internationaal terrein. 

Een belangrijke ontwikkeling die hierop van 
invloed is geweest, is die van de perspectiefrijke 
inzet van HisGIS-materiaal voor enkele stedelij-
ke ‘tijdmachine’-projecten. Het concept Urban 
Time Machine heeft, met de Venice Time Machine 
als vlaggenschip, in korte tijd opgang gemaakt 

Afb. 4  Huislocaties en huurwaarden in Leiden, 1849. Kaartje door Arie van Steensel en Roos 
van Oosten.
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in Europa, als ideaal én als infrastructuurpro-
gramma voor het op adres door de tijd heen 
ontsluiten van massa’s historisch archivalisch, 
bouwkundig en ander cultuurgoed.11 En dit dan 
bij voorkeur met inzet van innovatieve digitale 
middelen. Een internationaal consortium heeft 
hiertoe bij de Europese Unie een voorstel inge-
diend voor de financiering van een grootschalig 
programma om tijdmachines voor tientallen 
Europese steden op te zetten of mee te helpen 
ontwikkelen. Het meest in het oog springende 
Nederlandse project in dit verband is de Amster-
dam Time Machine of ATM.12 

Essentieel voor het welslagen van zulke deel-
projecten per stad is dat er eerst een geografi-
sche fundering wordt gelegd van de huizen of 
adressen die als ‘ophangpunten’ voor archivali-
sche en andere erfgoeddata moeten fungeren. 
Het oudste kadaster is daartoe onmisbaar van-
wege zijn precieze kartering. Is dat eenmaal di-
gitaal voorhanden, dan moeten er voor de iden-
tificatie en lokalisatie van de huizen nog wel een 
paar vervolgstappen worden gezet. Dat is nodig 
omdat – op enkele uitzonderingen na – gebouw-
de panden in de kadastrale registratie geen 
huis- of wijknummers hebben meegekregen, 
terwijl vrijwel alle stedelijke administraties juist 
niet op perceel- maar op huisnummer geordend 
zijn. De uitdaging is dan om met slimme zoek-
methoden, bijvoorbeeld door opeenvolgende 
eigenaarsnamen en fiscale gegevens uit diverse 
administraties per pand en per straat te verge-
lijken, de diverse huisnummersystemen in GIS 
te relateren aan de kadastrale panden. Op die 
manier kunnen huisnummerkapstokken met 
precieze locaties worden vervaardigd die door 
de tijd heen geldig zijn en waaraan informatie 
uit verschillende perioden verbonden kan wor-
den. De Fryske Akademy heeft daar in de jaren 
2016-2017 ervaring mee opgedaan voor de elf 
Friese steden, in het kader van een provinciaal 
erfgoeddigitaliseringsproject.13 Ze heeft die ver-
volgens ingezet voor de Amsterdam Time Machine 
in 2018 en 2019 om er een huisnummerkapstok 
te realiseren voor de periode 1832-1909.14 Een 

vervolgproject staat op de rol om in 2020 en 2021 
een soortgelijke kapstok te vervaardigen voor de 
periode van 1832 terug in de tijd tot 1645.

Wat Holland betreft is Amsterdam zeker niet 
de enige stad met gunstige perspectieven voor 
het ontsluiten van huis-gerelateerde informatie 
heen en terug vanuit 1832. Voor Leiden en Delft, 
steden waarvoor buitengewoon veel oud archief-
materiaal uit de 16de, 17de en 18de eeuw bewaard 
gebleven is per adres toegankelijk te maken is, 
zijn bij de respectieve Erfgoeddiensten al proef-
versies van dergelijke kapstokken ontwikkeld. 
Ook in Dordrecht en Den Haag, waarvoor His-
GIS 1832 sinds kort beschikbaar is, wordt gewerkt 
aan concordanties tussen 19de-eeuwse huis- en 
kadasternummers. Haarlem zal op termijn ook 
zeker zijn kapstok krijgen. Het komt er dan 
vervolgens op aan, interessante bronnenreek-
sen zoals volkstellingen en belastingkohieren 
zodanig digitaal te doen invoeren dat ze aan de 
huizenkapstokken kunnen worden opgehangen. 
Dat is van belang voor de studie van een onein-
dig aantal ruimtelijk interessante thema’s: bij-
voorbeeld de bouwhistorie van panden, de ont-
wikkeling van de stedelijke hygiëne, immigratie 
en segregatie van bepaalde bevolkingsgroepen, 
opwaartse en neerwaartse mobiliteit, criminali-
teit, spreiding en concentratie van vermogen, de 
ontwikkeling in de locatie van winkels.

Heel Holland in HisGIS
Buiten de steden valt er in Holland met het 
kadaster van 1832 minstens even veel aan span-
nend historisch en archeologisch onderzoek bij 
te dragen. Zoals gezegd is sinds half januari 2020 
het oudste kadaster-GIS beschikbaar voor de 
kustzone van Zuid-Holland. We hebben het dan 
over ruim 200.000 percelen. Delen van dit ge-
bied waren overigens al bewerkt: de stad Leiden 
bijvoorbeeld, Delft en omgeving, en Rotterdam 
en omgeving. Delft zelf was al in de jaren 2000-
2005 aangepakt door een team onder leiding van 
GIS-expert George Buzing en de toenmalige ar-
chivaris Gerrit Verhoeven. Eerstgenoemde heeft 
naderhand de bewerking op zich genomen van 
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de dorpen onder het bereik van het Stadsarchief 
Delft. Hij had eerder ook al delen van Rotterdam 
gevectoriseerd in opdracht van het Stadsarchief 
Rotterdam. Maar het grootste deel van de kustzo-
ne tussen Maasland en Hillegom is in opdracht 
van de archeologische afdeling van de provincie 
Zuid-Holland gevectoriseerd en ingevoerd door 
de Fryske Akademy, met steun van een aantal 
vrijwilligers. Het eerste doel ervan was en is om 
een infrastructuur te scheppen voor het archeo-
logisch en historisch promotieonderzoek dat – 
eveneens in opdracht van de provincie – aan de 
Universiteit Leiden wordt verricht naar het be-
lang van de vroeg- en vol-middeleeuwse hoven 
in Holland.15 Centrale vraag daarbij is de kwestie 
in hoeverre de vele domeincentra die vóór 1300 
in het oude Hollandse cultuurland langs de kust 
werden aangetroffen een rol hebben gespeeld bij 
de uitbouw van de grafelijke macht. De kadas-
trale reconstructie, zoals die nu is gerealiseerd, 

beoogt een goede ondergrond te bieden voor het 
karteren van hofstructuren en de bodemvond-
sten die daaromheen zijn gedaan.

Met het nieuwe HisGIS van de Kustzone 
kunnen verder ook exact de landgoederen in 
kaart gebracht worden van diverse Hollandse 
kloosters, waaronder Rijnsburg en Loosduinen, 
die door grafelijke schenkingen hoven of delen 
daarvan hebben verworven. Dat kan gebeuren 
door scans van de in fraaie kaartboeken vervat-
te landmeetkaarten die voor de Reformatie van 
deze kloosters gemaakt zijn, te georefereren en 
exact op het kadaster-GIS te presenteren. Daar-
bij is 1832 als tussenstap simpelweg onontbeer-
lijk omdat het huidige kaartbeeld vanwege ur-
banisatie en ruilverkavelingen nauwelijks meer 
aanknopingspunten biedt. Los van het hof- 
thema bieden de op 1832 gepositioneerde kloos-
terbezitskaarten een prachtige mogelijkheid om 
bijvoorbeeld het duinlandschap en een serie 

Afb. 5  Oude manuscriptkaart van het voormalig kloosterterrein van de abdij Leeuwenhorst 
(bij Noordwijk), geprojecteerd op de kadastrale minuutplan uit 1832. Het gebied van de 
abdij was inmiddels tot boerderij getransformeerd.
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op de geestgronden gelegen landgoederen van 
17de-eeuws Holland te reconstrueren.

Dit zijn dan nog maar een paar betrekkelijk 
willekeurige gebruiksperspectieven. De moge-
lijkheden zijn legio, op het terrein van de agrari-
sche geschiedenis, het waterstaatsonderzoek, de 
bouwhistorie, en welk ander veld ook, lokaal en 
regionaal. En niet alleen voor het nu vrij geko-
men middeleeuwse cultuurland van Zuid-Hol-
land tussen het strand en het veen, maar ook 
voor de rest van het oude gewest Holland, van 
de Grevelingen tot voorbij Texel. Het is wat dat 
betreft van het grootste belang dat uiteindelijk 

ook beide Hollandse provincies helemaal in 
HisGIS worden ingevoerd. Het goede nieuws is 
dat eind 2020 drie projecten zullen worden afge-
rond, die er tezamen toe leiden dat aansluitend 
op Zuid-Hollands kustzone ook noordelijk Rijn-
land, Zuid-Kennemerland en het gebied tussen 
Egmond en Schoorl in het systeem opgenomen 
zijn.16 Dat betekent dat het oude cultuurland van 
Holland, van waaruit de expansie is ingezet die 
zou leiden tot Hollands dominantie, voortaan 
ook kadastraal-landschappelijk kan worden be-
studeerd.
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Digital History binnen het bredere 

kader van digital humanities 

heeft de afgelopen jaren een 

enorme vlucht genomen. 

Nieuwe projecten schoten als 

paddenstoelen uit de grond – 

maar wat levert het op? 

Het inzetten van digitale middelen bij historisch 
onderzoek is niets nieuws – het wordt al sinds de 
jaren zestig gedaan, toen primitieve computers 
werden gebruikt om met name demografische 
data te verwerken en te analyseren. Peter Turchin, 
van oorsprong bioloog, tilde deze techniek in het 
eerste decennium van de 21ste eeuw naar een ho-
ger plan door een enorme dataset te creëren met 
daarin informatie over 450 historische samenle-
vingen. Met deze database wil hij enerzijds patro-
nen in de geschiedenis ontdekken, maar ook een 
poging doen tot het voorspellen van de toekomst. 
Turchin geloofde dat zijn methode ertoe kon lei-
den dat geschiedenis een objectieve wetenschap 
zou worden – iets wat hem op veel kritiek kwam 
te staan van historici, die stelden dat het verleden 
best kan worden gebruikt als lens om naar de toe-
komst te kijken, maar dat je daar altijd voorzichtig 
mee moet zijn.1 

Inmiddels is de big data-aanpak weer terug van 
weggeweest, en proberen onderzoekers van pro-
jecten als Amsterdam Time Machine op basis van 
systematische verbindingen tussen grote datasets 
terug in de tijd te reizen. Zo zouden gebruikers 
van de tijdmachine nieuwe inzichten kunnen ver-
krijgen in culturele gebeurtenissen, het dagelijks 
leven, sociale relaties of het gebruik van de stede-
lijke ruimte, en kunnen zij schakelen tussen zowel 
verschillende tijden, als verschillende niveaus van 

Digital 
History – 
een inkijkje 
in lopende 
projecten

Romy Beck en Marieke 
Dwarswaard
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het stedelijk leven (buurten, straten, huizen, ka-
mers).2 Naast deze tijdmachine zijn er tegenwoor-
dig ook vele andere projecten die op allerlei ver-
schillende manieren aan digital history doen. In dit 
artikel belichten we drie Hollandse projecten, die 
elk op een andere manier de mogelijkheden van 
digital history benutten.

Virtual Interiors

Tijdreizen, wie wil dat nou niet? Met deze ideeën 
in het achterhoofd werken de leden van het con-
sortium Amsterdam Time Machine momenteel 
aan de bouw van een tijdmachine. Het uiteindelij-
ke doel van dit project is het verbinden van alle di-
gitale informatiebronnen, verspreid over verschil-
lende erfgoedinstellingen, die betrekking hebben 
op de stad Amsterdam en haar inwoners, en deze 
toegankelijk te maken met behulp van histori-
sche kaarten en 3D-modellen. Een van de projec-
ten binnen dit grootse plan is Virtual Interiors. Hier 
werken onderzoekers Chiara Piccoli, Hugo Huur-
deman, Weixuan Li en Bart Reuvekamp aan de 
verkenning van bovengenoemde mogelijkheden. 
Zij bestuderen en verzamelen informatie uit 17de-
eeuwse boedelinventarissen over de vervaardiging 
en bezit van kunstzinnige en culturele producten. 

Op basis van een 2D/3D omgeving, in de vorm 
van digitale kaarten en virtuele kamers, creëert 
het project een gebruiksomgeving (https://virtua-
linteriorsproject.nl), waarbinnen onder andere de 
mogelijkheden van een digitale representatie van 
het verleden worden bekeken en bevraagd. Histo-
rische gegevens over de productie en consump-
tie, geografische data en gebouwen in de Amster-
damse 17de eeuw worden (her)gebruikt, en tonen 
nieuwe inzichten in sociaal-ruimtelijke aspecten 
van de stad. Het 3D-model van het woonhuis van 
Pieter de Graeff (1638-1707) aan de Herengracht 
biedt hiertoe de perfecte mogelijkheid, en laat 
zien hoe mensen culturele goederen verzamel-
den, gebruikten en beschouwden. De virtuele re-
constructie van de interieurs die de onderzoekers 
bouwen zorgt voor een combinatie en integratie 
van verschillende informatiebronnen (boedelin-
ventarissen en andere (notariële) akten, dagboe-
ken en persoonlijke brieven, overgeleverde ma-

Afb. 1 Concept virtuele reconstructie van het 17de-
eeuwse huiselijke interieur, gemaakt met behulp van 
3D-modelleringsoftware Blender (Chiara Piccoli  – Virtual 
Interiors). 
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teriele cultuur, bouwhistorische documentatie, 
hedendaagse afbeeldingen), en voor een (letter-
lijk) toegankelijke manier. 

Onderzoeker Bart Reuvekamp vertelt hoe zijn 
dagelijkse routine er binnen dit project uitziet, 
en welke kansen en gevaren hij zoal tegenkomt. 
Dit project heeft twee kanten; enerzijds bestu-
deert en presenteert het bronnen over de Am-
sterdamse vroegmoderne creatieve industrieën in 
2D/3D-modellen, anderzijds biedt de gecreëerde 
virtuele onderzoeksomgeving ook een platform 
met allerlei toegangen tot databases rondom 
de thematiek. Als junioronderzoeker binnen het 
team is Bart verantwoordelijk voor het verzame-
len en analyseren van al het archiefmateriaal over 
Pieter de Graeff, en werkt hij vooral aan de tran-
scripties van het veertig jaar omvattende dagboek 
en van verschillende boedelinventarissen. Deze 
17de-eeuwse stadsbestuurder en bewindhebber 
(van de VOC) woonde samen met zijn vrouw Ja-
coba Bicker (1640-1695) jarenlang aan de Heren-
gracht op nummer 573. ‘De egodocumenten ge-
ven een zeer gedetailleerd beeld van het leven van 
de welgestelde Pieter de Graeff, zowel op gebied 

van grote thema’s als de landelijke of stedelijke po-
litiek, maar ook kleine dingen als de aankoop van 
een gouden tandenstoker of andere objecten uit 
zijn verzamelingen’. De grote hoeveelheid details 
in de bronnen maken het mogelijk om het woon-
huis aan de Herengracht nauwkeurig te reconstru-
eren. Hierbij is een digitale vertaalslag nodig om 
met het bestaande materiaal nieuwe perspectieven 
en onderzoeksmogelijkheden aan te snijden. 

Het project speelt in op vragen over het gebruik 
van objecten en ruimte in het huis, en creëert op 
basis van 2D/3D-modellen (letterlijk) nieuwe in-
gangen en inzichten. ‘Zo zijn wij op dit moment 
bezig met het bestuderen en verwerken van de 
boekencollectie en kamer van Pieter de Graeff. Op 
het moment dat je een complete boedelinventa-
ris vertaalt naar een 3D-model en alle beschreven 
voorwerpen in een ruimte plaatst, dan kun je bij-
voorbeeld kijken of deze dan vol of leeg aandoet. 
Je was er via de schriftelijke boekenlijst waarschijn-
lijk vanuit gegaan dat de meeste benoemde boe-
ken in kasten in de boekenkamer stonden. Binnen 
dit project willen wij erachter komen hoeveel boe-
ken uit de verzameling daadwerkelijk virtueel in 

Afb. 2  Work in progress bij de 3D-reconstructie van het huis van Pieter de Graeff en Jacoba 
Bicker,  Herengracht 573 (Chiara Piccoli – Virtual Interiors).
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de kasten/ruimte te plaatsen zijn’. Hetzelfde geldt 
voor de analyse van het verpondingsregister (vanaf 
1647). Door een ruimtelijke dimensie toe te voegen 
aan de gegevens over het betalen van belastingen, 
kun je op basis van deze uitkomsten ook nieu-
we vragen gaan stellen aan de informatie. Door 
de adresgegevens in de verponding kan de plek in 
de stedelijke ruimte van de belastingbetaler wor-
den bepaald. Wanneer je deze informatie voor de 
hele stad tweedimensionaal inzichtelijk maakt op 
een kaart, kun je vervolgens ruimtelijke verbanden 
leggen over bijvoorbeeld de aanwezigheid of loca-
tie van creatieve industrieën als schildersgemeen-
schappen in de stad. Bart:

 Anno 2020 is het denk ik belangrijk om naar de 
meerdimensionale mogelijkheden van tekstu-
ele bronnen te kijken, en nieuwe kennis toe te 
voegen aan de geschiedenis van Amsterdam. 
Uit ons project blijkt duidelijk dat je met behulp 
van digitale perspectieven en technieken nieu-
we vragen kan stellen en beantwoorden, of eer-
dere conclusies ter discussie kan stellen. Het is 
een belangrijke toevoeging aan het vakgebied, 
die zeker zal zorgen voor vooruitgang en nieu-
we bevindingen in de toekomst.

‘Chronicling novelty. New knowledge in 

the Netherlands, 1500-1850’

Binnen het project ‘Chronicling novelty. New 
knowledge in the Netherlands, 1500-1850’ staat 
een bron centraal die lang onderbelicht is ge-
weest: de vroegmoderne kroniek. Dit chrono-
logische verslag werd in allerlei plaatsen bijge-
houden, meestal door mannen uit de hogere 
middenklasse. Door ongeveer 250 kronieken uit 
het Nederlandse taalgebied te analyseren, ho-
pen Judith Pollmann (Universiteit Leiden) en 
Erika Kuijpers (Vrije Universiteit) samen met 
hun team van onderzoekers en studentassisten-
ten te achterhalen hoe men tussen 1500 en 1850 
schreef en dacht over innovatie. Nadat de kro-
nieken gescand zijn, helpt een team van vrijwil-
ligers op het crowd source platform Vele Handen 
met het transcriberen en annoteren van de scans. 
Vele Handen is een platform waarop vrijwilligers 
helpen met het ontsluiten van historische bron-
nen: een mooi voorbeeld van citizen science. Een 
van de PhD’s van dit project, Alie Lassche, vertelt 
dat er na dat transcriberen nog heel wat komt kij-
ken. Het corpus van kronieken is qua taal name-
lijk niet gestandaardiseerd: in de onderzochte pe-
riode golden nog geen algemene spellingregels. 
De spelling van woorden verschilt per regio en 
tijdsperiode en soms is men ook binnen kronie-
ken niet consequent. Daarom moeten de kronie-

Afb. 3 PhD’s Alie Lassche en Theo de Jong 
aan het werk in de Universiteitsbibliotheek 
van Tilburg. Foto: https://chroniclingno-
velty.com/2019/12/11/ons-corpus-is-bijna-
compleet/.
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ken na transcriptie eerst genormaliseerd worden 
naar modern Nederlands. Zodra dat genormali-
seerde corpus er is, kunnen digitale methoden, die 
veelal getraind zijn op hedendaags Nederlands, 
gebruikt worden om het corpus te onderzoeken. 
Lassche: ‘kronieken zijn lang tussen wal en schip 
gevallen in het vroegmoderne onderzoek: ze wer-
den vaak als te feitelijk beschouwd, en als ze wer-
den onderzocht, dan betrof het vaak een of slechts 
enkele kronieken. Dankzij dit project kunnen we 
op zoek gaan naar patronen van continuïteit en 
verandering binnen deze bron, die ons iets vertel-
len over de receptie van innovatie onder ‘gewone’ 
mensen in de vroegmoderne tijd. Daarnaast ‘leest’ 
een computer heel anders dan een mens, wat ook 
nieuwe resultaten of in ieder geval nieuwe vragen 
op kan leveren.’

‘Alle Amsterdamse Akten’

Het project Alle Amsterdamse Akten (AAA) van het 
Stadsarchief Amsterdam, dat loopt sinds 2016, 
heeft tot doel het gehele Amsterdamse notarië-
le archief (1578-1915) te digitaliseren en voor ie-
dereen online vindbaar te maken. Dit archief is al 
lang een belangrijke bron voor historisch onder-
zoek, maar was tot voor kort slechts beperkt ont-

sloten met een kaartsysteem. Het archief dat zo’n 
3,5 km planklengte omvat, wordt in zijn geheel ge-
scand en geïndexeerd. Door het toevoegen van 
data als persoons- en plaatsnamen, jaartallen, 
taal en eventuele bijzonderheden worden de ak-
ten doorzoekbaar. Gekoppeld aan AAA is het pro-
ject Crowd Leert Computer Lezen (CLCL), waar-
bij met behulp van het programma Transkribus de 
tekst van de akten uiteindelijk automatisch ge-
transcribeerd moet worden. Het perfectioneren 
van die techniek kost tijd, maar volgens datacura-
tor Ramona Negrón is er bijvoorbeeld voor de 18de 
eeuw al een model ontwikkeld dat teksten met een 
foutmarge van 2 tot 5 procent kan transcriberen.3

Net als bij het Chronicling Novelty-project 
wordt ook hier gewerkt met vrijwilligers – dat zijn 
er inmiddels meer dan 800. Op het moment van 
schrijven zijn er al ruim 7 miljoen scans gemaakt, 
naar schatting ongeveer 40% van het totaal. Als 
datacurator controleert Negrón de door vrijwilli-
gers ingevoerde akten op juistheid. Daarnaast is 
zij bezig een database aan te leggen van Amster-
damse notarissen, zodat we niet alleen infor-
matie kunnen vinden over de burgers die in de 
akten voorkomen, maar ook over de notarisprak-
tijk gedurende drie eeuwen. Zo leidt de digita-

Afb. 4 3D-reconstructie van het boek An-
tiquitatum Romanarum (eerste editie) van 
Rosinus, gepubliceerd in Basil 1583 (Chiara 
Piccoli Virtual Interiors).
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lisering van dit archief tot verschillende nieuwe 
onderzoeksvragen en in de toekomst tot nieuwe 
inzichten én kan iedereen via http://alleamster-
damseakten.nl/doemee/ misschien wel een stukje 
familiegeschiedenis ontrafelen. 

Tot slot

De drie hierboven beschreven projecten zetten 
digitale middelen op heel verschillende manie-
ren in, maar de betrokken onderzoekers zijn het 
over één ding eens: de nieuwe perspectieven die 
het gebruik van nieuwe techniek opleveren, zijn de 

Afb. 5  Een screenshot van de website Vele Handen, waar vrijwilligers transcripties van histori-
sche documenten kunnen controleren op fouten.

grootste winst. Daar komt bij dat door de digitali-
sering en organisatie van historisch materiaal het 
verleden ook steeds meer toegankelijk wordt voor 
(toekomstige) tijdreizigers. Eenieder die geïnteres-
seerd is in het verleden heeft steeds meer bronnen 
tot zijn of haar beschikking. Daarnaast kunnen 
niet-onderzoekers een belangrijke rol spelen bij 
grote onderzoeksprojecten en werken met bron-
nen waar zij vroeger niet snel mee in contact zou-
den komen en kunnen onderzoekers in korte tijd 
veel meer historische data verwerken dan zij vroe-
ger zouden kunnen.
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Dwergvorming

Fanta Voogd

TOPSTUK

De ontstaansgeschiedenis van de ‘electro-mag-
netische’ telecommunicatie in Nederland is nauw 
verbonden met Amsterdam. Een belangrijk deel 
van dat verhaal heeft zich afgespeeld aan de be-
nedenloop van de Amstel, langs het traject van de 
latere Noord/Zuidlijn.

Dat begon al met de eerste telegraafverbin-
ding van Nederland, tussen Haarlem en Amster-
dam (1845). Eduard Wenckebach, brein achter het 
project, maakte zijn wijzertelegraaf in zijn werk-
plaats aan de monding van de rivier, op de hoek 
Damrak-Nieuwebrugsteeg. Het eerste kantoor 
van de Rijkstelegraaf was gehuisvest op het Rokin, 
in het pand op de hoek met de Hermietensteeg 
(nu: Hermietenstraat), daar waar tegenwoordig 
boekhandel Scheltema zit. De Rijkstelegraaf zou 
telkens weer verhuizen, maar bleef altijd binnen 
een straal van 200 meter van de Dam. 

De wieg van de Nederlandse telefonie stond 
op de Dam zelf. Op 1 juni 1881 werd er het eer-
ste openbare telefoonnetwerk van Nederland in 
gebruik genomen. Op de zolder van sociëteit ‘De 
Groote Club’, op de hoek van de Kalverstraat en 
de Dam, bracht een telefoniste van de Neder-
landsche Bell-Telephoon Maatschappij (NBTM) de 
eerste verbinding tot stand met de woorden: ‘Ik 
verbind u door.’ 

Er zijn bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn 
tientallen archeologische vondsten gedaan die de 
geschiedenis van de telecommunicatie weerspie-
gelen. In het gedempte Rokin zijn bijvoorbeeld 
resten gevonden van 19de-eeuwse batterijen, die 
mogelijk dienst hebben gedaan bij de Rijkstele-
graaf. Ook zijn er twee messing telefoonhoorns 

gevonden, vermoedelijk uit het begin van de twin-
tigste eeuw. In het Damrak lag een bakelieten 
hoorn van een PTT-telefoon uit de jaren vijftig, een 
flinke collectie telefoonkaarten, waarmee je in de 
jaren negentig kon bellen in een telefooncel, plus 
vijf vroege mobiele telefoons. Beter: ‘zaktelefoons’ 
of ‘GSM’s’ zoals ze in de jaren negentig nog heet-
ten. 

In dit Topstuk staat een Philips-mobieltje cen-
traal. Een toestel van het type Savvy (‘snugger’), 
waarschijnlijk uit 1999. Het is een zinnebeeld van 
de teloorgang van de Europese productie van mo-
biele telefoons. Philips Consumer Communicati-
ons (PCC) stortte zich in 1997 op de markt van mo-
biele telefoons met de ambitie uit te groeien tot 
een van de wereldmarktleiders, maar het concern 
moest in 2001 de productie al staken. Het tele-
foonwrakje is een de vele slachtoffers van de dui-
zelingwekkende ontwikkelingen op het gebied van 
de telecommunicatie in de afgelopen kwart eeuw. 

De makers van de catalogus Spul hebben er-
voor gekozen de archeologische vondsten van de 
Noord/Zuidlijn te ordenen op thema en functie. 
Die opzet maakt telkens in een oogopslag duide-
lijk dat er een onmiskenbare analogie bestaat tus-
sen de biologische evolutie van organismen en de 
culturele en technische ontwikkeling van ‘spul’. 
Met een Darwinistische bril zie je de telefoon-
hoorns, telefoonkaarten en mobiele telefoontjes 
als de dinosauriërs, de neanderthalers en de do-
do’s van de technologische evolutie. Met Amster-
dam als stedelijke biotoop.

Al in 1908 merkte de Franse filosoof Alain 
(1868-1951) op dat er overeenkomst is tussen biolo-
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gische evolutie en de ontwikkeling van cultuur en 
techniek. Velen hebben sindsdien die gedachte-
gang gevolgd. En niet de minsten. De Britse evo-
lutiebioloog Richard Dawkins (1941) bijvoorbeeld 
werkte de analogie uit in zijn boek The Selfish 
Gene (1976).

Het is zelfs zo dat de evolutie van de techniek 
allerlei specifieke biologische verschijnselen lijkt 
te imiteren. Neem dwergvorming. Een fenomeen 
dat zich in de natuur vooral voordoet op eilanden. 
Technologische dwergvorming is de afgelopen de-
cennia de grote aanjager van innovatie geweest. 
Een ontwikkeling die begon met microfilm, door-
brak met de transistor, in een stroomversnelling 
kwam met de microchip en momenteel op nano-
technologisch niveau wordt voortgezet. De snel-
le ontwikkelingen op het gebied van computers, 
internet en mobiele telefonie waren ondenkbaar 
geweest zonder miniaturisering. Die maakt de ap-
paratuur niet alleen kleiner en handiger, maar per 
kubieke centimeter ook ‘slimmer’. En zoals dwerg-
fauna selectief voordeel heeft van haar bescheiden 
behoefte aan voedsel, zo profiteert microtechno-
logie van een laag energieverbruik en de daaruit 
voortvloeiende mogelijkheid om door middel van 
het gebruik van (almaar compactere) batterijen 
mobiel te gaan.

Vergelijk ter illustratie de ferme messing 
hoorns* uit het begin van twintigste eeuw eens 
met het spreekgedeelte van het Philips-mobieltje 
uit het laatste jaar van de eeuw. Twee piepkleine, 
dichtgeslibde gaatjes onderaan het toestel verra-
den de plek waar ooit het minuscule microfoontje 
verstopt zat. 

* Over de analogie tussen natuur en cultuur ge-
sproken. De oorspronkelijke (biologische) beteke-
nis van het woord ‘hoorn’ is overgesprongen op 
producten van menselijk vernuft, zoals blaasin-
strumenten, grammofoons en telefoons.

Afb. 1 ‘GSM’ of ‘zaktelefoon’ van Philips. Type: Savvy. 
Jaar: ± 1999. BT (British Telecom) Cellnet was tussen 
1999 en 2001 een aanbieder van mobiele telefonie. Foto: 
Harold Strak.
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Het kan snel gaan. Op een verloren moment in 
2016 surfte Bart van der Steen wat rond op het in-
ternet, stuitte op de Leidse digitale krantenbank 
en tikte het zoekwoord ‘kraken’ in. Een paar we-
ken later had hij een eerste verzameling kranten-
artikelen, die het begin vormde van een meerjarig 
onderzoeksproject naar de Leidse kraakgeschie-
denis. Het resulteerde in de website krakenin-
leiden.nl en een digitale kaart van de stad met 
daarop informatie over alle 350 kraakacties waar 
het Leidsch Dagblad over berichtte tussen de jaren 
1970 en 2010. De website biedt verder toegang tot 
interviews, foto’s, posters en kronieken: korte es-
says over bijzondere kraakacties en hun gevolgen. 
Het onderzoeksproject is gebaseerd op een gedi-
gitaliseerde bron en toont de onderzoeksresulta-
ten op een digitaal platform. Is het daarmee ech-
ter ook een digitaal project?

Digitalisering creëert diverse mogelijkheden 
voor historisch onderzoek. Door digitalisering 
worden bronnen veel makkelijker toegankelijk en 
doorzoekbaar. Computerprogramma’s, apps en 
tools maken het mogelijk om grote databestan-
den te analyseren. Digital history houdt hierdoor 
de belofte dat zij kwalitatief anders is (of: kan zijn) 
dan ‘ouderwetse’ geschiedenis. Nieuwe soorten 
bronnen vragen immers om nieuwe analyseme-
thoden. Of toch niet?

De insteek van ons onderzoeksproject was im-
pliciet dat digitale bronnen en platformen dienst-
baar moesten zijn aan ons historisch onderzoek. 
Zoektermen maakten het mogelijk om ‘alle’ mel-
dingen van krakers uit het Leidsch Dagblad te 
vissen, in plaats van alleen af te gaan op kran-
tenkoppen. Hierdoor vonden we ook terloopse 
opmerkingen over krakers in andere contexten. 

Onze analyse van die opmerkingen bleef echter 
‘ouderwets’ historisch. Wat vertellen deze opmer-
kingen, wat voor meningen spreken eruit en waar 
zijn ze representatief voor?

In deze keuze staan we niet alleen. De intro-
ductie van de nationale digitale krantenbank Del-
pher heeft krantenonderzoek een nieuwe impuls 
gegeven, maar de meeste historici analyseren 
krantenartikelen nog altijd als waren het analoge 
bronnen. Slechts zelden worden programma’s los-
gelaten op verzamelingen van duizenden hits uit 
een zoekmachine. De reden hiervoor is logisch: uit 
zulk onderzoek kunnen doorgaans slechts kwanti-
tatieve stellingen geabstraheerd worden. Voor het 
werkelijk analyseren van de beeldvorming rondom 
Leidse krakers is het nog altijd nodig om de kran-
tenartikelen te lezen.

Het spanningsveld tussen digitale bronnen en 
historische analyse komt duidelijk naar voren in 
onze keuze om zogenaamde kronieken te publi-
ceren op de website. Hierin vatten we de kran-
tenberichten over een specifiek pand, persoon of 
gebeurtenis samen. Ze vormen als het ware his-
torische halfproducten, die de basis vormen van 
onze academische artikelen. Het is enerzijds een 
vorm van bronnenontsluiting; de kronieken bie-
den lezers de kans om alle gebruikte krantenstuk-
ken direct zelf op te roepen. Het heeft echter ook 
tot kritiek geleid: wat voegen wij als historici toe 
aan de bron wanneer we een kroniek samenstellen?

De verwachtingen van digitale projecten dagen 
historische methodes uit. Onze kaart toont welis-
waar alle kraakacties die in het Leidsch Dagblad ge-
noemd worden, maar dit zijn niet alle kraak acties 
die plaatsgevonden hebben. Dienen aanvullende 
signalementen van geïnteresseerden zonder om-

COLUMN
Elisa Hendriks
Blerina Nimanaj 
en Bart van der Steen

Hoe digitaal kan
geschiedenis zijn?

Reflecties op het ‘digitale’ onder-
zoeksproject krakeninleiden.nl
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haal in de kaart te worden opgenomen, of wordt 
daardoor de onderzoeksmethode – en dus de re-
presentativiteit van het materiaal – onzuiver? Ook 
is de verwachting uitgesproken dat onze website 
zélf nieuwe bronnen zou moeten produceren, bij-
voorbeeld door een comments section toe te voe-
gen. In plaats daarvan hebben wij ervoor gekozen 
om interviews af te nemen en te publiceren als 
bron. Een tijdrovende activiteit, maar wel een die 
belangwekkende informatie toevoegt aan ons on-
derzoek en de website. 

Hoe digitaal is ons project? En hoe digitaal 
kan of moet geschiedenis zijn? De verwachtingen 

van gedigitaliseerde bronnen en digitale onder-
zoeksmiddelen zijn groot. Toch hebben wij ervoor 
gekozen om gedigitaliseerde bronnen op een 
analoge wijze te analyseren en de resultaten daar-
van digitaal te publiceren. In de kern van de zaak 
is ons project niet digitaal, alleen onze middelen 
zijn dat. Op een gelijkaardige manier is het van 
belang om ook de grenzen van digitale geschie-
denis in het oog te houden. Digitale bronnen 
en programma’s bieden nieuwe mogelijkheden, 
maar voor kwalitatieve analyse van historische do-
cumenten en uitingen blijven historici toegewe-
zen op hun ‘ouderwetse’ methoden. 

Screenshot van de kaart die gemaakt is op basis van alle krakersverhalen in Leiden, via krakeninleiden.nl.
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Signalementen

Hieronder treft u de titels die online besproken worden. 
Ga voor de volledige tekst naar www.tijdschriftholland.nl/recensies

De geschiedschrijving van het graafschap Holland zit, met maar liefst drie boeken, in de 
lift. Uit deze drie boeken blijkt dat er niet alleen veel te vertellen valt over deze vroege tijd, 
maar ook dat die geschiedenis nog veel vragen doet rijzen. 

De boeken van Nieuwenhuijsen en ’t Jong zijn door dezelfde uitgever uitgebracht, Om-
niboek, en zijn goed verzorgd, rijkelijk voorzien van afbeeldingen, kaartjes en stambomen, 
met een prettig leesbare letter. Nieuwenhuijsen behandelt zijn stof in zekere zin thema-
tisch, bij ’t Jong is de stof vooral geconcentreerd rond de opeenvolgende graven. De gra-
ven van de 12de en 13de eeuw komen namelijk helderder uit de beschikbare bronnen naar 
voren dan hun voorvaderen in de 10de en 11de eeuw.

Nieuwenhuijsen besteedt onder andere een hoofdstuk aan de ontginning van de veen-
gronden die ten grondslag lag aan de oostwaartse expansie van de Hollandse graven, die 
het mede daarom steeds aan de stok hadden met de Utrechtse bisschoppen; ’t Jong be-
steedt naast de graven in het bijzonder aandacht aan het ontstaan van de steden. 

Cordfunkes boek is van een andere uitgever, eveneens goed verzorgd met afbeeldin-
gen, kaartjes en korte genealogische schema’s, en behandelt een tijdvak van drie eeuwen, 
van halverwege de 9de tot halverwege de 12de eeuw. Cordfunke legt, zoals valt te verwach-

ten, weer andere accenten dan Nieuwenhuijsen – zo gaat hij bijvoorbeeld dieper in op de betekenis van 
de abdij Egmond voor de vroege graven. 

De boeken van Nieuwenhuijsen en ’t Jong zijn omvangrijker en diepgaander dan het boek van Cord-
funke. Samen vormen zij een mooi overzicht van wat er nu bekend is over de graven van Holland en de 
wording van hun graafschap in die cruciale vier eeuwen die het gewest Holland vormden. De drie boe-
ken zijn allen bedoeld als synthetiserend overzicht, waarbij met name de vele nieuwe archeologische in-
zichten over de vroege geschiedenis van het gebied dat het graafschap Holland ging vormen een plaats 
krijgen. 

De synthetiserende aanpak heeft nadelen. Zo wordt lang niet altijd uitgelegd waarom de auteur een 
bepaald standpunt inneemt. Van discussie met andere historici is weinig sprake, en dat is jammer omdat 
het voor de lezer zo niet altijd duidelijk is waarin deze schrijvers nu afwijken van eerdere historici. 

Welbeschouwd zijn het de voor deze Hollandse graven zo magere bronnen die tot dergelijke afwij-
kende interpretaties van het Hollandse gravenverleden leiden. Elke bron die er is moet drie keer omge-
draaid worden en is zelfs dan nog voor meerdere uitleg vatbaar, waardoor het soms niet eenvoudig is 
een helder beeld te krijgen van het Hollandse gravenverleden. 

Henk Looijesteijn bespreekt 

E.H.P. Cordfunke, Een graafschap achter de duinen. Het ontstaan en de 

vorming van het graafschap Holland (850-1100). Uitgeverij Walburg Pers, 

Zutphen, 2018, 144 p., ISBN: 9789462493407, €  24,95. Kees Nieuwenhuijsen, 

Strijd om West-Frisia. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap 

Holland: 900-1100. Uitgeverij Omniboek, Utrecht, 2016, 288 p., ISBN: 

9789401907569, €  22,50. Henk ‘t Jong, De dageraad van Holland. De 

geschiedenis van het graafschap 1100-1300. Uitgeverij Omniboek, Utrecht, 

2018, 400 p., ISBN: 9789020534863, €  25,–.
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Kortom, er blijven vragen te over en er valt nog genoeg te ontraadselen van de geheimen van de 
middeleeuwse Hollandse gravengeschiedenis. Dat neemt niet weg dat met name de doorwrochte wer-
ken van Nieuwenhuijsen en ’t Jong aanwinsten zijn voor de Hollandse geschiedschrijving en uitgangs-
punt kunnen zijn voor een nadere bestudering van de graven van Holland. Cordfunkes Graafschap 
achter de duinen is aanzienlijk beknopter en lijkt vooral te zijn geschreven als reactie op het boek van 
Nieuwenhuijsen, maar is niettemin nuttig als aanvulling.

Met Katholiek in de Republiek levert historica en juriste Carolina Lenarduzzi een belang-
rijke bijdrage aan de historiografie over de grootste ‘minderheid’ in de Republiek, de 
katholieken. Ze bestudeert ‘wat het in de praktijk van alledag betekende om katholiek te 
zijn in de gereformeerde Republiek’ en presenteert haar publiek hoe een achtergestelde 
groep zich manifesteerde, welke middelen zij daarvoor gebruikte en in hoeverre zij het systeem durfde 
te tarten. Vanuit ons huidige perspectief, met steeds meer aandacht voor inclusie en diversiteit, is deze 
groep bijzonder interessant. Lenarduzzi’s gedegen aanpak, uitgebreide onderzoek naar de hele Repu-
bliek en haar prettige schrijfstijl leveren een prachtig overzichtswerk op. Alle hoofdstukken hebben op 
zichzelf staande thematieken, waaronder herinneringscultuur, materiële cultuur en bekering. Katholiek 
in de Republiek is indrukwekkend en belangwekkend. Dit boek is een absolute aanrader voor mensen die 
geïnteresseerd zijn in geschiedenis en die meer willen weten over gewone mensen in de Republiek (bin-
nen en buiten Holland).

Bij Alkmaar begon de Victorie, want daar sloegen dappere Hollanders in het najaar van 
1573 voor het eerst de gevreesde Spanjaarden van zich af. Maar velen moesten vertrek-
ken. Onder hen waren nonnen van de clarissenorde, die even buiten Alkmaar een kloos-
ter hadden. Zij kwamen uiteindelijk terecht in Alcântara, een wijk van de Portugese hoofdstad Lissabon. 
Daar kregen ze in 1586 een nieuw klooster van koning Filips, waar ze voortaan ongestoord hun kloos-
terleven konden voortzetten. Het klooster van de ‘flamengas’ werd een begrip, gesteund door zowel de 
Nederlandse gemeenschap in Lissabon als het koningshuis. Nonnen verdreven door Geuzen is een mooie 
en belangwekkende uitgave geworden, een blik op het vaak veronachtzaamde dramatische einde van de 
rijke Hollandse kloostergeschiedenis. Het boek ontsluit niet alleen een tamelijk onbekend stuk ‘Holland-
se geschiedenis’ maar wekt ook nieuwsgierigheid naar de vaak veronachtzaamde katholieke diaspora die 
eveneens onderdeel is van het verhaal van het ontstaan van de Republiek. 

Marianne Eekhout bespreekt

Carolina Lenarduzzi, Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een 

religieuze minderheid. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2019, geïllustreerd, 476 

p., ISBN: 9789460044762, €28,50. 

Henk Looijesteijn bespreekt

Raymond Fagel en Joke Spaans, m.m.v. João Miguel Simões, Nonnen 

verdreven door Geuzen. Cathalina del Spiritu Sancto’s verhaal over de 

vlucht van Nederlandse clarissen naar Lissabon. Verloren, Hilversum, 

2019, geïllustreerd, 182 p., ISBN: 9789087048013, €  25,–.
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  p. 4 Claartje Rasterhoff | Digitale geschiedenis: kom van dat dak af en draag je steentje bij
1  https://www.create.humanities.uva.nl (geraadpleegd op 23 december 2019). 
2  Een belangrijke publicatie was bijvoorbeeld: Susan Schreibman, Ray Siemens en John Unsworth, Companion to Di-

gital Humanities. Blackwell Companions to Literature and Culture (Oxford 2004). En zie in Nederland bijvoorbeeld 
de lezingenreeks Digital Humanities: hype of revolutie?, georganiseerd door KNAW en NWO in 2014 en het special issue 
van BMGN - Low Countries Historical Review over digitale geschiedenis, volume 128, issue 4, 2013.

3  https://nl.wikipedia.org/wiki/Digitale_geesteswetenschappen (geraadpleegd op 23 december 2019). 
4  De klassieker is Dan Cohen and Roy Rosenzweig, Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the 

Past on the Web (Philadelphia, PA, 2005) en meer recent verscheen bijvoorbeeld Shawn Graham, Ian Milligan en Scott 
Weingart, Exploring Big Historical Data: The Historian’s Macroscope (London 2015). Bij dit soort publicaties is de Engel-
se taal dominant, maar zie ook Guido Loller, Geschichte digital. Historische Welten neu vermessen (Stuttgart 2016). Voor 
concrete methoden en technieken zie The Programming Historian. http://programminghistorian.org/ (geraadpleegd 
op 23 december 2019). Tim Hitchcock, “Confronting the Digital: Or How Academic History Writing Lost the Plot” 
in The Journal of the Social History Society 10/1 (2013): 9-23 blijft ook een aanrader. 

5  Gerben Zaagsma, ‘On Digital History’, BMGN – Low Countries Historical Review 2013, 128(4), 3-29. DOI: http://doi.
org/10.18352/bmgn-lchr.9344.

6  Max Kemman, ‘Boundary Practices of Digital Humanities Collaborations’, DHBenelux Journal, vol. 1 (2019) 1-24.
7  www.dhbenelux.org (geraadpleegd op 23 december 2019). 
8  Thorsten Ries en Gábor Palkó, ‘Born-digital archives’, International Journal of Digital Humanities 1, (2019) 1-11 

doi:10.1007/s42803-019-00011.
9 https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/researcher-in-residence (geraadpleegd op 23 december 2019).
10  https://www.clariah.nl/projecten/research-pilots (geraadpleegd op 23 december 2019).
11  https://transkribus.eu/Transkribus. Zie bijvoorbeeld bij het Nationaal Archief https://www.nationaalarchief.nl/

archiveren/nieuws/gezocht-slimme-oplossing-voor-zoeken-in-miljoenen-transcripties, Stadsarchief Amsterdam 
(Crowd leert computer lezen https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/organisatie/projecten/crowd-leert-computer-
lezen/) of Het Utrechts Archief (Computer leert eeuwenoude teksten lezen: https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/
nieuws/511-computer-leert-eeuwenoude-teksten-lezen-te-zien-in-expo-rampjaar-1672-1673 (geraadpleegd op 23 de-
cember 2019).

12  In Nederland nemen CLARIAH en Netwerk Digitaal Erfgoed het voortouw: https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/
blogserie-linked-data-wat-is-het-en-wat-kun-je-ermee (geraadpleegd op 23 december 2019).

13  https://amsterdamtimemachine.nl/ (geraadpleegd op 23 december 2019). 
14  https://nos.nl/artikel/2289214-eeuwen-terug-met-virtuele-tijdmachines-uit-alle-hoeken-van-nederland.html (15-06-
  2019); http://utrechttimemachine.nl/; https://aezel.eu/ Aezel: Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigen-

dommen en Leefgemeenschappen); Friese Time Machines op: https://hisgis.nl/. Op Europees niveau worden de 
krachten gebundeld in Time Machine: https://www.timemachine.eu/. (geraadpleegd op 23 december 2019). 

15  Shawn Graham, Ian Milligan en Scott Weingart, Exploring Big Historical Data: The Historian’s Macroscope (London 
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16  Zie voor de relatie tussen digitale geschiedenis en publieksgeschiedenis bijvoorbeeld: Serge Noiret, ‘Digital Public 
History’, in David Dean (red.), A Companion to Public History (Hoboken NJ 2018).
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  p. 11 Elisa Hendriks en Joris Oddens | Bataafse vrouwen, politieke rechten en het digitaliseringsproject Revo-
lutionaire Petities
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programma The Persistence of Civic Identities van de Universiteit Leiden, het Nationaal Archief en het NL-lab 
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37  J. Oddens en M. Rutjes, ‘Scenario voor een voltooide revolutie’, in F. Grijzenhout en P. Raedts (red.), Deze lange Eeuw. 
Metamorfosen van het vaderland 1780-1950 (Amsterdam 2015) 50-63.

  p. 20 Hans Mol | Het Napoleontisch kadaster van Holland in GIS: belang en perspectieven
1  Algemeen over de totstandkoming en opzet van het Kadaster: M. de Vos, Het Kadaster en de boekhouding op de hypothe-

ken (Groningen 1902). Verg. A.D.M. Veldhorst, ‘Het Nederlandse vroeg negentiende-eeuwse kadaster als bron voor 
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4  J.A. Mol en P. Ekamper, ‘De kadastrale kapstok. HISGIS Fryslân als model voor een Nederlands basissysteem’, in: 

O. Boonstra en A. Schuurman (red.), Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen (Utrecht 2009) 
198-209.

5  Dit ondanks nuttige inleidingen als: F. Keverling Buisman en E. Muller, Kadaster-gids. Gids voor de raadpleging van 
hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw (’s-Gravenhage 1979), en: P. Kruizings, ‘De 
kadastrale legger en aanverwante bronnen, 1812-1990’, in: G.A.M. van Synghel (red.), Broncommentaren 3. Bronnen 
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6  Pionier was dr. J.F. van Oosten Slingeland, die met de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal al in 1964 een 
eerste atlas publiceerde. De Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland kwam echter pas tot stand in 1983.

7  Een overzicht vindt men bij L. Ruitinga, ‘Kadastrale atlassen revisited’, Caert-thresoor 22 (2003) 17-19.
8  J. Wieland, ‘Kadaster 1832 revisited: archiefbrede samenwerking op moderne leest geschoeid onder de koepel van 

DIVA’, Caert-thresoor 22 (2003) 16-18.
9  Zie de lijst van projecten, met de bijbehorende informatie op de website hisgis.nl.
10  Nader te bekomen via het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen, (www.rug.nl/research/

kenniscentrumlandschap/).
11  timemachine.eu.
12  amsterdamtimemachine.nl.
13  maps.hisgis.nl/fr/fs/.
14  amsterdamtimemachine.nl/hisgis-clariah/.
15  universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/geesteswetenschappen/hoven-in-holland-900-1300.
16  Deze worden uitgevoerd in opdracht van Erfgoed Leiden en omgeving, het Noord-Hollands Archief en de afdeling 

archeologie van de provincie Noord-Holland.

 p. 30 Tijdingen | Digital History – een inkijkje in lopende projecten
1  Laura Spinney, ‘History as a giant data set: how analysing the past could help save the future,’ The Guardian, 12 november 

2019. https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/12/history-as-a-giant-data-set-how-analysing-the-past-could-
help-save-the-future?CMP=Share_AndroidApp_Tweet (geraadpleegd op 17 februari 2020).
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sterdam.nl/stadsarchief/organisatie/crowdsourcing/crowd-leert-computer-lezen/htr-transcripties/ (geraadpleegd op 30 
januari 2020).

 p. 36 Topstuk | Dwergvorming
–  Jerzy Gawronski en Peter Kranendonk Spul. Catalogus archeologische vondsten Noord/Zuidlijn Amsterdam (Amsterdam 2019).
–  Below the Surface – Website archeologische vondsten Noord/Zuidlijn https://belowthesurface.amsterdam/nl/.
–  Of bekijk de artefacten in ‘het echt’: metrostation Rokin (vitrine noord).

 p. 48 Uithoek | Datapakhuizen, Wieringermeer
–  Wil Datema, ‘Vijf jaar Agriport A7 of… waartoe een bedrijfsverplaatsing kan leiden’, Kroniek Historisch Genootschap 

Wieringermeer 17.3 (2009) 16-22.    
–  Marc van den Eerembeemt, ‘Vruchtbare grond voor datacenters: familiebedrijf ziet techgiganten naar de polder komen’, 

Volkskrant, 18 januari 2019. 
–  Roel van Leeuwen, ‘Regio aan de top met datacenters’, Noordhollands Dagblad, 8 juni 2018.
–  J.W.F. Werumeus Buning, ‘Ballade van den boer’, Verzamelde gedichten (Amsterdam 1970) 157-158.
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Coolsingel, Kalverstraat, Dapperstraat, Dorpsstraat. Wie kent ze niet? De één 
ontmoet er zijn idolen, de ander gaat er winkelen. Straten zijn vaak onlosma-
kelijk verbonden met de geschiedenis van een stad of een dorp. Soms leiden ze 
ook tot controverses. J.P. Coenstraat, kan dat nog wel? In het najaar van 2020 
duikt Holland. Historisch Tijdschrift, in samenwerking met Gemeente Vlaardin-
gen en Museum Vlaardingen, in de fascinerende geschiedenis van Hollandse 
straten.

Drie sprekers vertellen vanuit verschillende invalshoeken hoe specifieke stra-
ten ons meer kunnen leren over de geschiedenis van Vlaardingen, Schiedam 
en Rotterdam. 
 Aan de hand van oude en meer recente opgravingen in de Vlaardingse Hoogs-
traat laat archeoloog Tim de Ridder zien dat deze straat al ruim dertien eeuwen 
continu bewoond is geweest. 
 Merel van der Vaart, conservator van het Stedelijk Museum Schiedam, vertelt 
ons over haar initiatief van een podcast over de Schiedamse Hoogstraat. 
 Tenslotte neemt Paul van der Laar, directeur van Museum Rotterdam, ons 
mee naar de Coolsingel, de proeftuin van stedenbouwkundige experimenten 
in Rotterdam.

Tijdens het symposium zal een kleine archeologietentoonstelling geopend wor-
den over de Vlaardingse Hoogstraat rond het jaar 1000.

Na afloop van het programma is er gelegenheid het museum te bezoeken.

Datum: Najaar 2020
Locatie: Museum Vlaardingen
Toegangsprijs: €5,-

Meer informatie vindt u op onze website: 
www.tijdschriftholland.nl/symposium 

Symposium 
Langs Hollandse straten
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Prentbriefkaart van de Dapperstraat circa 1911. Collectie Stadsarchief Amsterdam.
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‘En de boer hij ploegde voort’. Deze dichtregel uit 
‘Ballade van den boer’ van Johan Werumeus Bu-
ning (1891-1958) wordt makkelijk voor een oeroud 
gezegde versleten, maar dagtekent gewoon van 
1935. De dichter laat de Kruisiging en Napoleon 
voorbij gaan aan de onverstoorbaar ploegende 
boer. Zelfs dat velen het boerenbedrijf achter zich 
laten – dat gebeurde in de jaren dertig ook al – 
laat de ploeger onberoerd: ‘En de boer hij ploeg-
de voort’. 

Nu was er in die jaren ook genoeg nieuw land 
dat op de ploeg wachtte: in 1934 was de ont-
ginning van de net drooggemaakte Wieringer-
meer begonnen. Zeventig zorgvuldig uitgezoch-
te pachtboeren dreven de ploegscharen door de 
maagdelijke kleigrond in de eerste van de nieuwe 
Zuiderzeepolders. De herinnering aan de voed-
seltekorten tijdens de laatste jaren van de Eerste 
Wereldoorlog had de geesten rijp gemaakt voor 
grootschalige inpoldering. De aardappelen van de 
Wieringermeer moesten voorkomen dat er ooit 
weer een Aardappeloproer zou kunnen uitbreken, 
zoals in Amsterdam in het roerige jaar 1917.

Aardappelen brachten de ondernemende Frie-
se timmermanszoon Willem Hiemstra, aard-
appelhandelaar sinds 1938, veelvuldig naar de 
Wieringermeer. Hij bouwde er zo’n grote klanten-
kring op dat hij zich in 1953 voorgoed vestigde in 
Middenmeer. Hij was lang niet de enige Fries in 
de nieuwe polder, waar de boerderijen ontwor-
pen naar het efficiënte Friese boerderijtype het 
heitelân in herinnering brachten. De Hiemstra’s 
schoten er wortel: zoon Simon zette het familie-
bedrijf voort, maar ging ook in de groenteteelt 

Datapakhuizen, 
Wieringermeer
Henk Looijesteijn

en ging ijsbergsla kweken. Daarnaast zag hij ook 
brood in de handel in landbouwgrond.

Vanaf 1999 schaften de Hiemstra’s ruim dui-
zend hectare grond aan in de zuidoosthoek van 
de Wieringermeer. Simons zoon Anton – de derde 
generatie – zag deze polderhoek als bij uitstek ge-
schikt voor de bundeling van de steeds grootscha-
liger agrarische activiteiten van het familiebedrijf: 
Agriport A7. Dichtbij de belangrijke verkeersader 
A7, ruimte voor glastuinbouw die weg moest uit 
het volle Westland, en energiezuinig, want door de 
concentratie aan bedrijven kon men een gezamen-
lijk energiebedrijf opzetten. Aardappelen maak-
ten in deze hoek van de Wieringermeer plaats voor 
honderden hectares glas, waar de groentekwekers 
bovendien profijt trekken van de vele zonuren in 
dit deel van het land.

Zoveel energie werd opgewekt dat de plek van 
Agriport A7, lekker dicht bij datahub Amsterdam, 
ook interessant werd voor bedrijven als Google en 
Microsoft. Die zochten ruimte om servers neer te 
zetten, en kochten tientallen hectares grond aan 
van Hiemstra BV. Nu schieten er datapakhuizen 
als kool uit de poldergrond: ze gebruiken de over-
tollige energie van het Agriport, terwijl de rest-
warmte van al die zoemende servers weer wordt 
aangewend voor verwarming van de kassen. Ze 
versterken de voortrekkersfunctie van Amsterdam 
als Europese datahub. 

Naast de velden vol slakroppen van Hiemstra 
BV hebben de bytes nu de bintjes verdreven. Niet-
temin; ploegen moeten de Hiemstra’s nog steeds, 
zoals Werumeus Buning al voorzag.

UITHOEK Illustratie Maarten Streefland
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