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Subject: Drukte en doodsoorzaken  – Nieuwsbrief Amsterdamse Doodsoorzakenproject juni 2019

Geachte deelnemers en belangstellenden, beste lezer, 

Hier is ‘ie dan eindelijk weer! Vanwege ziekte binnen het team en drukte met allerlei

andere zaken is er in mei geen nieuwsbrief verzonden. Dat is natuurlijk niet de

bedoeling. Excuses hiervoor! Hopelijk weten we het goed te maken met deze extra 

lange nieuwbrief in juni! 

Angélique is in mei verder gegaan met het codeerwerk, samen met de andere

deelnemers in de codeergroep. De artsen in de groep (Minke, Ernst, Marijke en

Roeland) hebben enorm hard gewerkt zodat we nu bijna alle doodsoorzaken uit de

periode 1854-1860 hebben gecodeerd. Dat bestand kunnen we dan gebruiken om

de volgende data uit de periode 1860-1879 voor een groot deel automatisch te

coderen. Zonder de vrijwilligers in het codeerteam hadden we dit geweldige resultaat

nooit voor elkaar kunnen krijgen! Ton is begrijpelijk met name druk geweest met zo

min mogelijk te werken en vooral veel tijd door te brengen met zijn pasgeboren

kleindochter. Jan heeft het heel erg druk gehad met zijn studie. Hij heeft zijn 

scriptievoorstel ingeleverd en verdedigd en hoopt dat deze wordt goedgekeurd. Als

dit in zijn voordeel uitpakt mag hij in september beginnen met het schrijven van zijn

scriptie over een bekend onderwerp! Namelijk: doodsoorzaken. Weliswaar deze keer 

niet in het stadse Amsterdam, maar op het platteland van Groningen. 
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In deze nieuwsbrief staan weer allemaal berichten en nieuwigheden over het project

en haar voortgang. Voor wie het forum van onze pagina op velehanden.nl goed in

de gaten heeft gehouden zal veel bekends zien zoals het nieuws over de

boekpresentatie van Fred Geukes Foppen, die vorige nieuwbrief nog hierover

geïnterviewd werd, of de bijeenkomst van het SHiP-netwerk in Barcelona. 

Een primeur daarentegen is het interview met Owen Lammertink. Hij doet 

promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit naar sterfte in Amsterdam en

gebruikt daarvoor de Amsterdamse Doodsoorzaken die onze vrijwilligers

digitaliseren. In het interview lees je hoe zijn onderzoek verloopt alsmede hoe hij zijn

onderzoekswerk combineert met zijn baan als leerkracht op een middelbare school.

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Het projectteam 

Voortgang 

De invoer was in april en mei was rond de 800 scans gebleven net als voorgaande

maanden. Dat is niet de hoogste invoer die we hebben gehad de afgelopen jaren

maar wel een stabiel resultaat. We gaan langzamerhand naar die 75 procent dubbele

invoer! Bovendien zijn in totaal meer dan 30.000 scans ingevoerd. Wat een klus! De

controle houdt de invoerder bij! In totaal zijn 901 scans gecontroleerd. Hiermee

maken de controleurs weer een kleine inhaalslag om de wat groter geworden ruimte

tussen hen en de invoerders te dichten. 
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De stand is op het moment van schrijven als volgt: in totaal zijn 15.036 van de scans

dubbel ingevoerd. Dat is 74,2 procent van het totaal. De controle staat op 13.914;

omgerekend 68,1 procent. In totaal zijn 408.000+ doodsoorzaken nu gedigitaliseerd.

Ga zo door! 

Herdenking	bombardement	Amsterdam	1940 

Op 11 mei vond de herdenking plaats van het 

bombardement op Amsterdam in 1940. Het was 

een bijzondere gelegenheid. Exact op de 

minuut af dat 79 jaar geleden de bommen de 

Blauwburgwal troffen, werd een minuut stilte 

gehouden om de slachtoffers te herdenken. 

De bijeenkomst werd gehouden in de prachtige 

vijftiende-eeuwse Sint Olofskapel in 

aanwezigheid van vooral buurtbewoners en nabestaanden. Er werd ook gesproken

door twee nabestaanden, namelijk door de heer Wabe Adema, broer van Otte 

Adema, en door de heer Joop Heijne, broer van Catharina Heijne. Dat was allemaal

buitengewoon ontroerend. Het is heel mooi dat we met ons project hebben kunnen

bijdragen aan het zichtbaar maken van, en daardoor erkenning geven aan, de

mensen die toentertijd zo tragisch omkwamen alsook hun nabestaanden. 

Uiteraard sprak ook Fred Geukes Foppen die alle namen en verhalen boven water

heeft gehaald. Het boekje dat hij heeft gemaakt werd aangeboden aan de

nabestaanden, en het geheel werd omlijst met mooie vioolmuziek. Angélique 

Janssens heeft zelf ook nog iets verteld over ons crowdsourcingproject en al het

bijzondere onderzoek dat we van plan zijn. Vanuit het projectteam gaat speciale

dank uit naar Fred omdat hij zo onvermoeibaar gewerkt heeft, en daarmee nog

steeds doorgaat totdat de herdenkingsplaquette er is om dit bombardement onder

de aandacht te brengen. 
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Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan hier naar het interview met Fred door

Margreet Dolman met introductie van Dominee Gremdaat, alias Paul Haenen.  

Facebookbericht:	onze	invoerders	vonden	deze	bekende	Amsterdamse	zangeres 
Zo nu en dan verschijnt plots een prominente Amsterdammer in de 

doodsoorzakenregisters. Begin dit jaar vonden onze vrijwilligers 

zangeres Emilie Bertha Culp. Culp werd geboren in Groningen in 

1868. Ze kwam uit een muzikale familie en ging zelf ook de muziek 

in als zangeres. Ze verwierf grote bekendheid en een reputatie als 

een van Nederlands beste couplettenzangeressen. Zo schreef het 

Leidsch Dagblad over haar optreden op 14 juli 1895: “Mejuffrouw 

Emilie Culp, u schijnt de harten der Leidenaren veroverd te hebben, 

want ge werdt ten minste met groot gejuich ontvangen, nog vóór we 

eenig geluid van u opgevangen hadden.” Wil jij weten waar Culp aan stierf? Lees

dan de rest van het bericht op onze facebookpagina.  

Bijeenkomst	SHiP	in	Barcelona 

Op 12 april kwam het SHiP-onderzoekersnetwerk bij 

elkaar in Barcelona. SHiP staat voor Studying the 

history of Health in Port cities. Het netwerk bestaat uit verschillende Europese

universiteiten en onderzoeksinstituten die allen beschikken over grote datasets met

individuele doodsoorzakenregistraties van havensteden. Het netwerk heeft als doel

vergelijkend onderzoek te stimuleren en toegankelijk te maken. Het netwerk kwam

ditmaal vooral bij elkaar om het coderingsproces van de doodsoorzaken te 

bespreken en de ervaringen met elkaar te delen. De Radboud Universiteit onder

leiding van Angélique Janssens vormt de initiator van dit netwerk, en daarmee ook

het Nederlandse deel van het project: onze Amsterdamse data! 

Op het Center for Demographic Studies, iets buiten 

de stad gelegen, bespraken we de uitgangspunten 

van het nieuwe coderingssysteem ICD-10h en de 

ervaringen van onze eerste codeerslag. Naast 

Angélique, die de ervaringen met de Amsterdamse 

data presenteerde (op basis van het werk van 

Dymphie, Ernst, Minke, Marijke, Owen en Roeland) 

werden ervaringen gedeeld uit Schotland, 

Antwerpen, Noorwegen, Zweden en Palma (Mallorca). In de verschillende

discussies werd een aantal zaken duidelijk benadrukt: we coderen op basis van

woorden (een oorzaak als ‘teething’ wordt als ‘dentition’ gecodeerd), nieuwe codes

worden pas aangemaakt wanneer onduidelijk is of het een ander ziektebeeld betreft

dan de bestaande codes of wanneer die oorzaak iets zegt over de medische en

sociale context: een term als pleuritis of pleuris wordt bijvoorbeeld vaak door leken

gebruikt. Ook werd gepleit voor een onderscheid tussen de vele schrijfwijzen van
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tuberculose: tering (wat ook uittering kan betekenen) krijgt een andere code dan

tuberculose. Ook werd duidelijk dat de leeftijd vaak extra informatie toevoegt in het

coderingsproces (we doen dat, met goede reden, momenteel niet, dat zal achteraf

gecontroleerd moeten worden). Eclampsie en convulsiones krijgen dus een andere

code bij baby’s dan bij (zwangere) vrouwen. De Barcelona-meeting was 

verhelderend, inspirerend en oplossingsgericht maar liet tegelijkertijd zien hoe

complex ons project is. 

Versie	27	van	de	invoerinstructie	online 
Omdat de lijst met voorbeelden van beroepen zo omvangrijk is geworden is hij nu 

in drieën gesplitst. Daarom zijn ook de links naar de hulpdocumenten in de 

invoerinstructie veranderd en is een nieuwe versie van de invoerinstructie online 

gezet. Je kunt hem hier downloaden of via de gebruikelijke digitale kanalen 

bereiken.  

Interview:	Doodsoorzaken	onderzoeken,	met	Owen	Lammertink 

Bij het Amsterdamse Doodsoorzakenproject 

gebeurt veel achter de schermen. De 

afgelopen maanden hebben we al veel 

diverse personen aan het woord gelaten. Nu 

is Owen Lammertink aan de beurt; 

onderzoeker bij het project. Hij doet 

promotieonderzoek bij de Radboud 

Universiteit en gebruikt daarvoor de 

Amsterdamse Doodsoorzakendata die door 

deelnemers van ons project worden 

ingevoerd. Een mooie kans om eens te kijken wat de data die door hen wordt

ingevoerd dus oplevert.  

Dag Owen! Wie ben jij en hoe ben jij precies bij het project verzeild geraakt?  

Mijn naam is Owen Lammertink. Van 2009 tot 2013 heb ik geschiedenis gestudeerd

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor mijn masterscriptie heb ik in

Amsterdam de prachtige bron gevonden die nu door alle vrijwilligers wordt

gedigitaliseerd. Voor mijn onderzoek toen heb ik de kwetsbaarheid van ongehuwde

moeders, die in 1864 een onwettig kind kregen, getoetst aan de hand van

verschillende variabelen, waaronder de sterftekans en doodsoorzaak. Die gegevens

heb ik vergeleken met die van gehuwde moeders. Door de turbulente

omstandigheden waarin Amsterdam in de negentiende eeuw verkeerde, kon ik

concluderen dat ongehuwde moeders zeker kwetsbaar waren, maar niet

onderdeden voor gehuwde moeders. Angélique Janssens zag in wat voor een

geweldige bron dit is en heeft hierop het VeleHanden-project opgezet. Sindsdien
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houden we nauw contact, heb ik als controleur gewerkt en ben ik aan mijn

promotietraject begonnen.  

Promotietraject? Hoe is dat in gang gezet en waar doe je precies onderzoek naar?  

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert

tweemaal per jaar voor docenten een competitie om een promotiebeurs te krijgen.

Ik ben na mijn studie gaan werken als docent geschiedenis op een middelbare

school en kon daar dus aan meedingen. In 2017 heb ik deze beurs toegewezen

gekregen, waarop ik in augustus 2018 ben begonnen. 

Mijn onderzoek is tweeledig en gaat uit van de theorie van de bekende epidemioloog

Abdel Omran. Omran stelt namelijk dat in veel westerse landen er aan het begin van

de twintigste eeuw een verschuiving heeft opgetreden van sterfte aan

infectieziekten, zoals cholera of tuberculose, naar sterfte aan moderne,

ouderdomsziekten zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson. Voor deze theorie

heeft hij veel steun gekregen. Deze onderzoekers baseren zich hierbij echter op

nationale tellingen, waardoor er een vertekend beeld ontstaat. Zo werd bij deze

tellingen ook de zuigelingensterfte bij opgenomen, en ja… zuigelingen stierven nou

eenmaal niet aan degeneratieve ziekten. Daarnaast wordt er in het onderzoek van

Omran geen onderscheid gemaakt naar sociaal-economische verschillen in sterfte: 

stierven mensen uit hogere klassen, wonend aan de Herengracht en Prinsengracht,

al veel eerder in grote getale aan degeneratieve ziekten, of toch niet? Deze twee

componenten konden voorheen niet worden onderzocht, omdat er geen individuele

gegevens waren. Die zijn er nu wel, voor Amsterdam en voor een bijzonder lange

periode. Mijn onderzoek richt zich op de periode van 1854 tot 1926, ook al loopt de

bron tot 1940. Na 1926 veranderde namelijk de opzet van de registers waardoor

belangrijke informatie voor mijn onderzoek niet langer werd opgenomen.  

Maar jij bent in het dagelijkse leven dus ook nog docent! Hoe combineer je dit met

je PhD? 

Ik werk drie dagen als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs en twee

dagen aan mijn onderzoek. Het verwacht veel discipline en het slokt veel tijd op,

maar je krijgt er ook veel voor terug. De diversiteit van zo'n week, met pubers werken

en ze warm krijgen voor een prachtig vak en mezelf intellectueel verrijken, is

geweldig.  

Heb je al onderzoeksresultaten die je met ons kan delen, en zo niet, heb je een

vermoeden wat de uitkomst van je onderzoek zal zijn?  

Achter de schermen wordt op dit moment heel hard gewerkt. De invoerders en

controleurs doen natuurlijk geweldig werk, dit hadden we nooit alleen voor elkaar 

kunnen krijgen. Daarnaast zijn er op dit moment allemaal mensen bezig met het

standaardiseren van de gegevens die door de vrijwilligers zijn ingevoerd. Medici
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werken geweldig aan het coderen van de doodsoorzaken volgens de ICD10-

standaard, zodat we over een langere periode analyses kunnen uitvoeren en

conclusies kunnen trekken. Het is allemaal een hels karwei, maar enorm dankbaar

werk. We kunnen dan ook niet vaak genoeg benadrukken hoe blij we met alle

vrijwilligers zijn! Omdat we nu nog in de eerste fase zitten, zijn er op dit moment nog

geen resultaten. De verwachting is dat de transitie, zoals Omran deze beschrijft, zich

al eerder heeft ingezet onder een kleine groep Amsterdammers. 

Over het project 
Het project Amsterdamse 
Doodsoorzaken digitaliseert met 
behulp van crowdsourcing de 
Amsterdamse 
doodsoorzakenregisters voor 
historisch onderzoek. Door het 
bouwen van een database 
reconstrueren we de gezondheids- 
en ziektepatronen van 700.000 
Amsterdammers tussen 1854 en 
1940. 

Links 
Help mee op velehanden.nl  
Website  
Facebook 

Contact 
Radboud Universiteit 
Erasmusplein 1  
6525 HT Nijmegen 

doodsoorzaken.amsterdam@let.ru.nl 


