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De Sonttolregisters

online

Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen ontvingen eind december goed nieuws. De NWO
heeft de subsidie-aanvraag toegekend voor onderzoek naar de geschiedenis van de Friese
koopvaardij in de zeventiende en achttiende eeuw. Deze aanvraag sluit rechtstreeks aan op
het project Sonttolregisters online. Het onderzoek dat dit jaar van start gaat, zal de informatie
uit de Sonttolregisters als één van de belangrijkste bronnen gebruiken.

|Siem van der Woude

Al in eerder nummer van Letterhoeke (nummer 2 van 2008) is
gemeld dat Tresoar in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen het initiatief had genomen voor de digitale ontsluiting
van de Deense Sonttolregisters
over de periode 1497 tot 1857. Dit
project werd mogelijk nadat enkele Friese culturele fondsen een
startsubsidie hadden gegeven, en
vooral nadat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) de gevraagde
hoofdsubsidie had toegezegd.
Inmiddels is de voorbereiding
van de invoer de gegevens over
bijna 1,8 miljoen doorvaarten in
volle gang. De films zijn omgezet
in digitale beelden en de benodigde ICT-toepassingen worden
ontwikkeld door George Welling,
universitair docent Informatiekunde aan de RUG en Frank
Bosmans, hoofd ICT van Tresoar.
Met ingang van dit jaar zijn twee
projectmedewerkers, Mark de
Lannoy en Johan Steendam, aangesteld als coördinatoren voor de
data-invoer.

Het kasteel bij Helsingør dat
de doorvaart door de Sont
bewaakte. Schippers moesten
hier voor anker om aangifte bij
het tolkantoor te doen. Als ze niet
betaalden, werd er op de schepen
geschoten.

Werkbezoek
Om de intentie tot samenwerking met het Deense Rigsarkiv
verder uit te werken werd in
februari een uiterst leerzaam
werkbezoek aan Kopenhagen gemaakt. Daar is niet alleen meer
informatie over de historische
achtergrond van de tolheffing
in Helsingør verzameld, er zijn
ook bruikbare hulpbronnen
ontdekt. Van groot belang zijn
ook de afspraken over assistentie

bij het oplossen van moeilijk
leesbare passages in de registers.
Die registers, zo bleek overigens,
zijn altijd goed beheerd en ze
verkeren in het algemeen in een
uitstekende staat. De keus van
een partner voor het eigenlijke
invoerwerk moest verlopen
via een langdurige Europese
aanbestedingsprocedure. Deze is
inmiddels doorlopen en de keus
is daarbij gevallen op de Breedgroep, een sociale werkplaats in
Nijmegen. De medewerkers van
Breed zullen worden geïnstrueerd en begeleid door de coördinatoren. Het is de bedoeling
dat er in korte tijd een aantal
klasjes in Nijmegen worden
opgeleid tot volleerde invoerders. Uiteindelijk zullen er ruim
vijftig medewerkers met het
invoeren van de Sonttolregisters
bezig zijn. In april is al met het
invoeren begonnen. De databank
met de volledige gegevens uit
de Sonttolregisters zal vanaf de
zomer van 2011 door iedereen
kunnen worden geraadpleegd op
www.soundtoll.nl.

