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Ynhâld

• 1. Wat is ek wer HISGIS?
• 2. Programma Fryslân, persoanen en 

perselen 1750-1900
• 3. Priuwke fernijde HISGIS Dokkum
• 4. Belang en takomst
• 5. Konkúzje
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- HIS st iet  foar Hisoarysk . GIS = 
Geografysk Ynform aasjeSyst eem : 
hist oaryske kaar t en ferbine m ei 
dat a

- Tom t om foar reizgjen yn it  fer l ine.
- Op basis fan it perseel (de m east

lyt se geogafyske ienheid)
- Basis wurdt foarm e t roch it (aldst e) 

kadast er  fan 1811-1832, begun yn de 
Frânske t i id.

- Nauwkeur igheid m ei m aks. ôfw ik ing
fan 10 m

1. Wat  is ek wer HISGIS?

Presentator
Presentatienotities
Pionier, enige in NL op schaal groter dan een stad of regio
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st ap a: Vek t or isear jen (kom pjût erm jit t ich
t ekenjen) fan ‘e kaar t

Frânske kaart fan 1811 
fan Easterwierrum, oerset

nei in kompjûterkaart
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St ap b: digit aliseren perseeldat a
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Werjefte op it kompjûterskerm (= viewer)
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Werjefte grûngebrûk



dianûm er 8

1832

Werjefte wearde (opbringst per perseel); yn dit gefal hiele
provinsje
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Fer r ik ingslagen
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1832

1832

• GIS = Lagensyst eem : kom binear jen
ferskat e kaar t - en gegevenslagen

• 1832 als fundear r ing om  oare lagen 
op t e bouwen

• Yn pr insipe k in alles der  ûnder : 
ak t uele en hist oaryske kaar t en, 
lucht fot o’s, h icht ekaar t en et c.

• Makket ek diagroon ûndersyk (t roch
de t i id hinne) m ooglik

Presentator
Presentatienotities
Wordt nog interessanter met meer lagen.Als je 1832 er goed in hebt ziztten, kun je daarop andere lagen leggen.
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- Fryslân (2005-2007)
- Gr inslân (2010)
- Ut recht  (2011)
- Oer isel (2012)
- Am st erdam  (2013)
- Drent he (2016)
- Midden-Brabant  (2017)
- f ierder : Leiden, Delf t , Sit t ard-

Geleen, Rot t erdam , Hoorn, Den 
Bosch

- Gelder land k lear des. 2017

- Fierder m ei N-Hollân, S-Hollân, 
Lim burg en N-Babant

Hoe f ier  binne we m ei de  
basislaag 1832?



Publikaasje foar it grutte publyk fia ynternet (no sa’n 500 
brûkers per dei). Dêrneist beskikber stellen databestannen

oan wittenskippers. Hieltiten mear brûkt.
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2. Program m a Fryslân1750-1900: 
persoanen en perselen

1. It  KADASTER FAN 1879-1887 FOAR HIEL FRYSLÂN (ca. 
400.000 perselen) m ei byhear rende ynform aasje oer  
wearde, eigeners, grut t e ensfh. 

2. FRYSKE STÊDEN 1750-1900: safolle m ooglik gegevens 
oer  huzen, bewenners per  adres oan elkoar keppelje, 
lokalisear je en ynt erak t yf t rochsykber m eit sje
(folkst ell ings, belêst ingkohieren et c.) 
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Wurkgelegenheidsprojek t (grut , f inansjeel ek : 650.000 Eu.)

Út einset ein 2015. No m ei in ploech fan sa’n 10 
m eiwurkers (dielt yd): GIS-exper t s, ynf ierders âlde
kohieren en ynf ierders kadast rale leggers. 

Dêrneist gearwurking m ei argiven en f r i jw il l igers, f ral foar
de st êden. Rint i id oant ein 2018. 

Oplevering: projek t 1 fanôf begjin 2018; projek t 2: st êd foar
st êd fan no ôf (Dokkum  earst )
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1.KADASTER FAN 1879-1887 FOAR HIEL 
FRYSLÂN 

Bet sjut dat  we in t wadde kom plet e t rochsneedlaach oer  
de hiele provinsje kr i je neist 1832. Dat  jout  de 
m ooglikheid om  t e fer lyk jen en de feroar ings yn de t i id
nei t e gean.

In grut t e put . Der  m oat t e sa. 400.000 perselen bewurke
wurde m ei gegevens oer  wearde, eigeners, grut t e ensfh. 

Twa st appen ek wer : 1. vek t or isear jen kaar t ; 2. de ynf ier
fan de regist ergegevens.
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1. Vektorisearjen: resultaten fan it ‘teken’-wurk: it gebiet
west fan Boalsert. Rjochtsboppe Snits 1887
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2. Moderne ynfier fan de 1887-registers, mei in 
hannich ynfolformulier
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2. FRYSKE STÊDEN 1750-1900
Doel: sam m eljen en presint ear jen fan safolle m ooglike
bewennersynform aasje fan de Fryske st êden foar de 
per ioade 1750-1850/1900.

Gearwurk ing m ei lokale hist oar isy

Keppelje en lokalisear je en ynt erak t yf t rochsykber
m eit sje, sels m ei ôfbyldings, as it k in. 

- Folkst ell ings 1830/50
- Hûsnûm er regist raasje 1806
- Allerhande belêst ingregist ers: reëelkohieren, 

lant aarngeldregist ers, quot isat ie 1749 et c.
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Foarbyld fan sa’n register: reëelkohier Warkum 1749
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Ynformaasje wurdt keppele oan kadastrale werjefte fan huzeperselen, hjir fia in 
puntlokaasje foar Dokkum kombinearre mei in moaie fûgelfluchtkaart fan 1788
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3. Efkes as pr iuwke nei HISGIS 
Dokkum
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Presintearre op 19 maaie yn Dokkum. Yn gearwurking mei it
Streekargyf Noardeast-Fryslân en de frijwilliger Piet de Haan

Sjoch hjirfoar http://www.hisgis.nl/gewesten/dokkum/
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4. Belang?

1. algem ien

21

• Wit t ensk ip: pat roanen f ine yn de rom t e
– Ekonom yske en sosjale sk iednis; Lânsk ipssk iednis; 

Dem ografy (m igraasje, st jer t e); Bouwhist ory; Argeology; 
Er fgoedbehear ; Planology; Wet t erbehear yn hist oarysk
perspek t yf

• Publyk : 
-St am beam ûndersyk (besit as gidsfossyl)

– Fer l ine fan j ins eigen went e; St am beam ûndersyk ; 
Algem iene ynt eresse; rom t like sk iednis op m ik roskaal

Presentator
Presentatienotities
Verschillende historische diciplines
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Wit t ensk ipsf j i ld fan Sk iednis en GIS: FA k in it  
sint rum /plat foarm fan Neder lân wurde, m ei t roch de 

eksper t ise dy ’t h j ir opdien en ûnt w ikkele wurdt . Nasjonaal
(Hollânske st êden ek), m ar  ek ynt ernasjonaal.

Essinsjeel is 
1. De lokalisaasje fan adressen (hûsnum ers) t roch de t i id
hinne (hist oaryske dat a). Dus: ef t erheljen syst em en fan 
hûsnûm er regist raasjes yn de ferskat e st êden en de w izen 
dêr ’t dêrm ei om gien is.

2. De GIS en dat at echnyk om  st ruk t uer fan ophingpunt en yn
de rom t e op m ik ronivo t e m eit sjen, dêr ’t al lerhanne
ynform aasje oer persoanen en perselen m ei ferknoopt wurde
k in: Linked Dat a, of t e wol Linked Open Dat a (LOD)

2. foar de FA

Presentator
Presentatienotities
Verschillende historische diciplines
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It  t eam
• No 13 meiwurkers (ek tydlik!):

– Projektlieder (Hans Mol)
– 3x GIS-eksperts (Johan Feikens, Jan Hartmann, Thomas 

Vermaut)
– 1x ICT’er (Derk Drukker)
– 2x allround meiwurkers (Mark Raat, Peter van der Meer)
– 2x tekenmeiwurkers (Jamal Kotati, Tjacco Voskuilen)
– 4x ynfiermeiwurkers (Bram Boonstra, Sigrid Kingma, 

John Reeders, Karin van der Woude)
• Mei inoar ± 9,0 fte

– ±2,5fte ‘regulier ’         >> basislaach 1832 Nederlân
– ±6,5fte, mei subsydzje fan de provinsje út NUON-jilden

(2016-2018)  >> útbou lagen  Fryslân
23
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Landelike fer folchprojek t en dy’t no los kom m e, op basis 
fan de ûnder f in ing m ei Projekt Personen en percelen
Fryslân 1750-1900 

1. Hûsnûm erkeppeling Leiden (om  fan 1850/1890 werom
yn de t i id t e gean nei de 16de ieu

2. Hûsnûm erkeppeling Den Haach folkst ell ings 19de ieu
3. Am st erdam  ‘Tim e Machine’: proefprojek t om  dat a 

1600-1900 rom t lik pleat se t e k innen
4. Georefer insje 17de-ieuske m anuskr ipt kaar t en: 1. 

Osfr iesland Deichacht Oberem s; 2. 
k least erbesit skaar t en Gr inslân; 3. adell ike
nonnek least ers Hollân (Rijnsburg, Leeuwenhorst , 
Loosduinen)



HISGIS as eksportprodukt: Amsterdam 1832-1855. 
Keppeling oan befolkingsgegevens 1853/1855 per hûs



Religy per hûs en hûsbewenner yn Amsterdam, 1853
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5. Konk lúzje
• HISGIS as nasjonaal (en st raks ek

ynt ernasjonaal) plat foarm foar GIS en Sk iednis, 
sawol GIS-t echnysk as ynhâldlik .

• Fryslân is de proef t ún /  it laborat or ium
• Fansels wurde de result at en ek it earst foar

Fryslân en de hist oaryske w it t ensk ippen foar
Fryslân en de Fryske lannen t apast . 

• Heechweardige wurkgelegenheid, as it slagget
dit  plat foarm f ierder  út  t e bouwen.
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