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LUCDH NEWSLETTER & EVENTS     10 September 2020 

LUCDH is up and running, and ready for new challenges!  

The Digital Humanities Minor began this week with a blended information session between 21 students 

in person, and socially distanced in Lipsius 019, and 13 students joining online. In this semester, three 

courses will run: “Hacking the Humanities”, “Information Visualization”, and “Digital Media, Culture, and 

Society”. All will offer both a choice of in-person lab sessions, online lectures, and meet ups via MS 

Teams and KLR. This year’s  cohort is very diverse, and some students will be able to complete their 

minor purely online. The team are looking forward to students developing new digital skills, and creating 

individual digital projects. 

 

BA/MA Thesis: co-supervision/second reader(s) 

Angus Mol and Jelena Prokic are open for a limited number of BA/MA students who are looking for co-

supervisors or second readers on their thesis. The thesis should be related to digital research. Please 

contact them for advice. 

 

Questions about Digital Humanities? 

If you have questions with respect to how  digital humanities can relate to your research, or have an 

interest in specific workshops/lectures that you’d like to see organized by LUCDH, feel free to email us at 

lucdh@hum.leidenuniv.nl. You can also reach us through MS Teams, or to a limited extent in person. 

 

Other Events in digital humanities: 

OpenSoNaR Tutorial 

CLARIAH organiseert in de Week van het Nederlands een virtueel 
OpenSoNaR Tutorial op  
 
9 oktober 2020 van 14:00 tot 17:00. 

OpenSoNar is een webapplicatie om te zoeken in het SoNaR corpus en het CGN-corpus. SoNaR 
bevat  meer dan 500 miljoen voorkomens van woorden uit in het Nederlands geschreven bronnen uit 
Nederland en Vlaanderen. Het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) is een collectie van 900 uur 
getranscribeerde spraak met ongeveer 9 miljoen voorkomens van woorden  van sprekers uit Nederland 
en Vlaanderen. 

 

mailto:lucdh@hum.leidenuniv.nl
https://weekvanhetnederlands.org/
https://portal.clarin.nl/node/4195
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Het tutorial zal online plaatsvinden, en zal bestaan uit enkele presentaties, gevolgd door het maken van 
oefeningen door de deelnemers. Het turorial wordt in het Nederlands gegeven.  Een team van experts 
staat klaar om de deelnemers te begeleiden. Het is een tutorial op beginnersniveau en er is geen 
specifieke voorkennis vereist. In het tutorial worden niet alleen OpenSoNaR-specifieke aspecten 
behandeld zoals de verschillende beschikbare interfaces en de samenstelling van de corpora, maar 
ook  een introductie gegeven op reguliere expressies en de Corpus Query Processing Language, die in 
veel corpusapplicaties gebruikt worden. 

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht via 
https://www.clariah.nl/evenementen/agenda/opensonar-tutorial  
Bij de registratie zal ook gevraagd worden naar je voorkennis en jouw specifieke interesses (bijv. in 
specifieke woorden, woordklassen of  constructies), zodat het tutorial zo goed mogelijk afgestemd kan 
worden op de deelnemers. 
 
Contact: Katrien Depuydt, Senior onderzoeker/taalkundige, Instituut voor de Nederlandse Taal  
 

Innovatie in Archiefonderzoek-prijs 

Het Nationaal Archief en het Noord-Hollands Archief vragen uw kennis en 

hulp om een nieuwe onderzoekswedstrijd ‘Innovatie in Archief-onderzoek’-

prijs tot een succes te kunnen maken.  

Waar gaat het om? Het Nationaal Archief en het Noord-Hollands Archief willen graag weten wat voor 

mogelijkheden de transcripties van grote hoeveelheden historische documenten bieden. Wij bedachten 

om die reden de Innovatie in Archiefonderzoek-prijs bedacht. De prijs wordt toegekend aan het 

onderzoek dat het best de meerwaarde aantoont van de beschikbaarheid van grote hoeveelheden 

transcripties van archieven van de VOC en Haarlemse notarissen. Te denken valt aan onderzoek in de 

Digital Humanities, maar ook big aan data analyses of aan vernieuwende visualisaties. Wellicht zijn er 

andere originele invalshoeken te bedenken. Daarom dagen we studenten van harte uit om onderzoek te 

doen en mee te doen met deze wedstrijd.   

Wat is de aanleiding? Sinds vorig jaar werken het Nationaal Archief en het Noord-Hollands Archief aan 

het project De ijsberg zichtbaar maken. In dit project zijn grote hoeveelheden historische documenten 

van de VOC uit de 17e en 18e eeuw en van Haarlemse notarissen uit de 19e eeuw met behulp van 

kunstmatige intelligentie automatisch getranscribeerd. Zo worden deze archieven niet alleen voor een 

groot publiek beter toegankelijk, maar de transcripties maken het ook mogelijk om nieuwe 

onderzoeksmogelijkheden toe te passen.  

Meer informatie Voor achtergrondinformatie over de onderzoekswedstrijd, het reglement en het 

project De ijsberg zichtbaar maken ga naar https://www.nationaalarchief.nl/handschriftherkenning. Wilt 

u een persoonlijke toelichting of heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op!  

Contact: Nico Vriend, Coördinator publieksprojecten, Noord-Hollands Archief. 

Please email Alison Carter at lucdh@hum.leidenuniv.nl for further information on LUCDH events/news or if you would like us 

to publicize a digital humanities event in our newsletter or you would like to be removed from our mailing list. 
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