
D e Gouden Eeuw App w ijst aan w aar toen de
Nachtw acht hing en w aar Rembrandt w oonde
Rens Bod over een technische toepassing
van de alfawetenschappen

H
et is een veelgehoorde klacht dat Ne-
derland te weinig bèta’s heeft. Toch is
de snelst groeiende tak van industrie de
creatieve industrie, waarbinnen niet

zozeer bèta’s maar een groeiend aantal alfa’s
werkzaam is. Dat is opzienbarend, omdat de alfa-
wetenschappen niet als economisch nuttig wor-
den gezien. Maar er vindt een digitale omwente-
ling plaats waarbij alfa’s samen met informatici di-
gitale producten ontwikkelen. Deze omwenteling
is zeer recent in gang gezet mede dankzij zaaigeld
van Nederlandse universiteiten en de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het
oorspronkelijke idee was om traditionele geestes-
wetenschappers eens te laten samenwerken met
commerciële partijen op het terrein van taal, lite-
ratuur, muziek, film, kunst en geschiedenis. Het
bleek een gouden greep.

Het materiaal waar alfawetenschappers mee
werken is van een ongekende rijkdom en com-

plexiteit: schilderijen, handschriften, historische
bronnen, films, muziekopnamen. Hoe ontwerp je
een digitale aanpak van zulke gegevens?

Zo onderzoekt het project De Digitale Grachten-
gordel welk schilderij waar hing in de Amsterdam-
se Gouden Eeuw en wie waar woonde. Dit bouwt
voort op jarenlang kunsthistorisch onderzoek dat
nooit buiten de universiteiten bekend is gewor-
den, laat staan gebruikt. Nu wordt de door kunst-
historici ontwikkelde database voor het eerst
geïntegreerd met geografische informatiesoftwa-
re. Dat is uitgemond in een app: al wandelend
door de stad komen we te weten waar schilders en
schrijvers woonden, met wie ze waren getrouwd
en waar bijvoorbeeld de Nachtwacht oorspronke-
lijk hing. De hele creatieve industrie van de Gou-
den Eeuw kan er mee worden blootgelegd. En ver-
volgens die van latere eeuwen, en zelfs die van
vandaag. Waar bevinden zich in Amsterdam de
creatieve kenniswerkers, wat is hun netwerk, en
vooral: wat maakt een stad tot een economisch en
cultureel succes? Een uiterst relevante vraag.

Een heel ander project zoekt uit hoe we een mu-
ziekstuk kunnen vinden dat lijkt op een ander mu-
ziekstuk. Dit is een oud probleem, maar bestaan-
de oplossingen maken nauwelijks gebruik van
muzikale kennis over bijvoorbeeld metrum, har-
monie, timbre en instrumentatie. Dankzij een in-
spirerende samenwerking tussen musicologen en
informatici wordt voor het eerst een muzikale app
gebouwd waarin juist wel kennis van muziektheo-
rie is verwerkt.

Andere samenwerkingsverbanden houden zich
bezig met het automatisch detecteren van emo-
ties in films, het toegankelijk maken van alle par-
lementsverslagen van de afgelopen twee eeuwen,
of op basis van tweets zeer nauwkeurig iemands
geslacht en leeftijd kunnen schatten.
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