
GIS en geschiedenis in een Fries project 

, 
Door Hans Mol 

De toepassing van GIS in de geschiedenis staat nog in de 
kinderschoenen. Een veelbelovende mogelijkheid is het beschikbaar 

maken van het oudste kadaster (1812-1832) als basislaag , om 
daarop andere datasets en kaartlagen te funderen . Het Friese 

HISGIS-project laat zien hoe dat voor een hele provincie te 
realiseren is . Zelfs middeleeuwse onderwerpen komen daarmee 

in beeld en details van het stedelijk samenleven in 
de vroege 19de eeuw. 

Cisterciënzer abdij Bloemkamp bij Oosterwierum een uithof van ruim 

100 ha exploiteerde . 

erfgoedbeheerders gebruik kunnen 
maken. Er zijn echter wel degelijk 
perspectieven voor een grootschaliger 
en nuttiger gebruik van historische geo
informatie. Één daarvan is het creëren 
en uitbouwen van een perceelsgestruc
tureerd GIS op basis van het oudste 
kadaster. In Friesland is men daar een 
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horende perceelsinformatie in atlas
vorm uit te geven. In Drenthe, 
Friesland en Zeeland deed men hetzelf
de. In Friesland publiceerde de Fryske 
Akademy in een aparte reeks , sinds 
1988, naast een kadastrale ook een 
prekadastrale atlas per gemeente. In dat 
prekadastrale deel werd een boerderi j
registratie voor het jaar 1700 opgeno
men. Dit om het wetenschappelijk 
onderzoek naar de machtsontwikkehng 
in het verleden te funderen. Toen het 
GIS-tijdperk al lang en breed aange
broken was , in 1997, ging men hier de 
bestanden vectoriseren, zowel voor de 
al bewerkte als voor de nog niet 
bewerkte provinciedelen. Dat bleek 
technisch een lastige klus , omdat de 
landmeters van destijds hun minuut
plans niet zo geavanceerd vervaardigd 
hebben dat die twee eeuwen later fout
loos in een GIS te hangen waren. 
Eind 2005 , had de Fryske Akademy 
haar historische vector-GIS zover klaar 
dat die op een internetsite gepresen
teerd kon worden. Het bestaat uit ruim 
300.000 percelen voor 1832 en een 
bezitsreconstructie van ca. 10.000 
boerderijen voor 1700. Vanzelf kwam 
het plan om het systeem met extra 
informatie- en kaartlagen te verrijken. 
Met als doel de verveelvoudiging van 
het aantal combinatiemogelijkheden. 

Bewonersgegevens toegankelijk 
Als eerste onderdeel is gekozen voor 
een uitbreiding met gegevens over de 
eigendom en het gebruik van de boer-

G IS en geschiedenis vormen nog 
geen goed lopende combinatie in 
Nederland. Diverse erfgoedbeheerders , 
archiefdiensten en historici pogen 
ruimtelijke gegevens uit het verleden 
via GIS te ontsluiten. Maar anders dan 
in de archeologie heeft dit allerminst 
een hoge vlucht genomen. Mogelijk 
omdat er weinig geld in de historische 
sector lijkt om te gaan. Op de academi
sche en de archiefwereld na, is de 
geschiedbeoefening een zaak van Jjef
hebbers . En professionele historici 
laten van de vijf vragen die ze kunnen 
steUen: naar het wat, wanneer, waar, 
hoe en waarom, die naar het 'waar' 
maar al te graag terzijde. Verhalen 
schrijven gaat hen beter af dan kaarten 
tekenen en het opbouwen van een GIS 
is tijdrovend en kostbaar. 

eind mee gevorderd, ook 
bij het beschikbaar steUen 
ervan op het web. Met 
steun van RGI en Friese 
culturele fondsen wordt 
dit jaar gewerkt aan de 
cumulatieve verbreding 
van www.hisgis.nl tot een 
voorbeeldsite voor de 
presentatie van historische 
geo-informatie. 

r ....... 

Beschikbaar op het web 
Er bestaat nog geen historische GBKN 
waarvan historische onderzoekers en 
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Het begon ruim twintig 
jaar geleden met een parti
cuher Gelders initiatief om 
de oudste kadastrale 
minuutplans en de bijbe-

Hoe meer kaartlagen en datasets HISGIS opneemt, des te groter 

het aantal zoek- en combinatiemogelijkheden. 



lokale overheid ... 

derijen van 1640. Daarmee zijn weer 
nieuwe gegevenslagen samen te stellen 
over het voormalige klooster- en 
kerkenbezit in Friesland. Ook blijkt het 
grootste deel van de verdedigbare hui
zen (de stinsen) van de middeleeuwse 
adel erin te achterhalen. Dat geldt 
tevens voor de vele gelokaliseerde 
plaats-, veld- en waternamen, die aan 
de percelen van 1832 te koppelen zijn. 
Verder zullen, als de interface met een 
rasterfunctie is uitgebreid, oudere top
kaarten aan het HISGIS toegevoegd 
worden. 
Een laatste slag, die in 2007 gemaakt 

Sloter meer 

wordt, is het koppelen van de kada
strale perceelsnurnrners aan de huis
nummers in een aantal binnensteden. 
Immers, de meeste overheidsadminis
traties en volkstellingen hebben het 
huis als uitgangspunt. In het bijzonder 
voor Bolsward en Leeuwarden zal een 
proef worden gedaan om zo de bewo
nersgegevens toegankelijk te maken. 
Na koppeling zijn dan behalve de 
gelxmwen en hun eigenaars ook de 
bewoners met hun beroep, religie, 
welstand, gezondheid enz. uit de eerste 
helft van de 19de eeuw op te sporen. 
Of het nu gaat om rijke kooplieden, 
kasteleins of meisjes van plezier, hun 
woon- en werkplekken komen precies 
in beeld. Dat is niet alleen voor de 
huidige bewoners en genealogen 
interessant maar ook voor makelaars, 
notarissen, monumentenbeheerders, 
bestemmingsplannenmakers, sociaal
historici en meer. 

Abdij Bloemkamp 
Over de 1700- en 1640-
reconstructie is nog wel iets 
meer te zeggen. Voor de 
meeste regio's in Europa 

zijn wel (fiscale) bezitsadministraties 
van vóór de Franse tijd overgeleverd 
maar dan zonder cartografische weer
gave. De eerste precieze bezitsregistra
tie op kaart voor aaneensluitende 
gebieden, dateert uit de tijd van 
Napoleon. Het huidige kadaster bouwt 
daar op voort. Het blijkt vaak proble
matisch om die oudere administraties 
aan het vroegste kadaster te koppelen. 
Vaak een kwestie van tijdrovend puz
zelwerk. 
Voor Friesland is de koppeling echter 
betrekkelijk eenvoudig. De oudere, 
vanaf 1700 lopende en per boerderij 
geordende grondboekhouding, is er na 
1832 korte tijd doorgezet, waarbij per 
boerderij in de marge overal de kadas
temurnrners zijn bijgeschreven. Kleurt 
men die nummers in op de kaart, dan 
geeft dat vanzelf een beeld van het 
grondbezit van de boerderijen van 
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verledenjunderen. 

1700. Met een tweede oversteek, naar 
de sternregistratie van 1640, zijn 
gegevens te vinden van eigenaars en 
pachters van alle boerderijen. Dit is 
waardevol, vooral omdat met de 
gegevens van 1640 als uitgangspunt 
een volgende sprong gewaagd kan 
worden , naar de reconstructie van het 
middeleeuwse klooster-, kerken- , en 
adelsbezit. Twee voorbeelden verdui
delijken dit. Allereerst enkele boerde
rijen in het terpdorpje Oosterwierum 
(Fr. Easterwierrum) tussen Leeuwarden 
en Sneek. Uit een boekhouding van het 
kloosterbezit, dat in 1580 door de 
Staten van Friesland in beslag 
genomen werd, is op te maken dat de 
grote Cisterciënzer alxlij Bloemkamp 
bij Bolsward hier een uithof van ruim 
100 ha exploiteerde. De Provincie 
verkocht dit complex in de jaren 1638 
en 1639 om de oorlogsinspanningen 
tegen Spanje te betalen. In de lijsten 
van de verkopingen, vinden we de 

toenmalige kopers en pachters van 
Bloemkamps boerderijen terug . 
Speuren we naar hun namen in de 
registers van 1640, dan kunnen we via 
de tussenstap van 1700 tot de precieze 
lokalisatie in 1832 komen. Op het 
huidige HISGIS is dit in één handeling 
te verrichten. 
De uithof was op de dijk georiënteerd 
die het zuidelijke deel afsloot van de 
voormalige zeeboezem de Middelzee, 
bij de flessenhals tussen Oosterwierum 
en Rauwerd . Omdat de abdij 
Bloemkamp zelf in dat achterliggende 
Middelzeegebied lag, lijkt het erop dat 
zij vanuit de uithof meegeholpen heeft 
aan de bedijking ervan. Daarmee zijn 
we aanbeland in de tijd van de kloos
terstichting, omstreeks 1200. 

Expositiegalg 
Zo valt met dit historische GIS door te 
dringen in diverse perioden. Hoe meer 
kaartlagen en datasets erin opgenomen 

zijn , des te groter is het aantal zoek- en 
combinatiemogelijkheden. Nemen we 
als tweede voorbeeld de toponiemen
verzameling, die straks op de site toe
gankelijk zal zijn. Wie daarin alle veld
en waternamen met galg opzoekt, zoals 
Galgeveld , Galgerak , Galgewier etc. , 
stuit op plekken op waar vóór 1500 een 
expositiegalg heef gestaan . Op het eind 
van de Middeleeuwen blijken alle 
steden en landsgemeenten over een 
constructie te hebben beschikt waaraan 
lijken van geëxecuteerde misdadigers 
werden gehangen tot ze waren vergaan. 
De kaart maakt duidelijk dat het zicht
locaties waren , langs dijken en water
wegen. Een combinatie met bezitsge
gevens leert dat de meeste gebouwd 
waren op land van de plaatselijke 
machthebber of voorzitter van het 
gerecht. Overigens werden er met ge
middeld slechts vier tot . vijf doodvon
nissen per jaar in heel Friesland maar 
weinig lijken tentoongesteld aan deze 
meer dan 40 galg-en-radbouwsels. 
Behalve om af te schrikken lijken ze 
toch vooral gediend te hebben om de 
gaande en komende man op de autono
mie van lokale overheid te wijzen. 

Het Friese systeem met zijn zoekmoge
lijkheden, biedt daarmee tal van extra 
perspectieven . Galgen, kloosters en 
meisjes van plezier zijn ook voor ande
re gebieden in Nederland op te sporen . 
Wanneer er eenmaal een basis-GIS 
1832 voor het gehele land beschikbaar 
is, kan er overal gewerkt worden aan 
aanvullende informatielagen . Of het nu 
gaat om vastgoed , bewoners, bodem
gebruik, verkeerswegen of dorps- en 
districtsgrenzen. Van onderaf, via 
percelen en perceelsgrenzen, zijn die 
immers beter te construeren dan van 
bovenaf. Een complete digitalisering 
van het oudste kadaster is daarom de 
moeite van het nastreven waard. En 
waarom zou het huidige Kadaster daar 
niet mede de verantwoordelijkheid 
voornemen? 

JA. (Hans) Mol (hnw/@ja J.:nawnl) is 

medewerker middeleeuwse geschiedenis 

aan de Fryske Akademy te Leeuwarden 

en de Universiteit Leiden. Voor meer 

informatie over de in dit artikel besproken 

onderwerpen kijkt u op wlVwhisgisn/. 
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Onbekende archeologische waarden op een landelijke kaart 

I i 
Door Jos Deeben en Hans Pee/ers 

In ons land lijkt vrijwel iedere zandkorrel al eens omgedraaid te 

zijn. Toch hebben we maar beperkt zicht op de aanwezigheid 
en ligging van bewoningssporen uit het verleden . Om meer 

greep op de ligging van het nog onbekende bodemarchief 
te krijgen , wordt meer en meer gebruik gemaakt 

van verwachtingskaarten. 

Archeologische resten vormen de 
belangrijkste informatiebron voor 99 
procent van de tijd dat er mensen op 
het Nederlandse grondgebied hebben 
vertoefd. Omdat het de belangrijkste 
bron is voor een periode van circa 
300.000 jaar, is het belangrijk om op 
een verantwoorde manier met dit 
'archeologisch bodemarchief' om te 
gaan. 
Voor de ruimtelijke ordening is het 
verplicht om archeologisch voor
onderzoek uit te laten voeren als 
bodemverstorende ingrepen zijn 
voorzien. In Nederland is dat met de 
grote druk op de ruimte vaak het 
geval. Kennis over de locatie van 
archeologische resten is daarom van 
groot belang geworden. 
De Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten 
(RACM) werkt sinds 1996 aan een 
verwachtingskaart, de Indicatieve 
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Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW). De IKAW wordt in toe
nemende mate als instrument gebruikt 
bij de (her-)inrichting van het 
Nederlandse landschap en is daardoor 
als informatielaag opgenomen in 
menig GIS-systeem van commerciële 
bedrijven en verschillende overheden . 
Van de IKAW verschijnt dit jaar de 
derde generatie. 

Het onzichtbare in kaart 
De meeste Nederlanders stellen zich bij 
archeologische resten veelal potten en 
munten in een museum voor, of in het 
landschap zichtbare overblijfselen zoals 
terpen, grafheuvels en hunebedden. 
Onbekend is vaak dat het overgrote 
deel verborgen ligt in de bodem. Om 
die onzichtbare archeologische resten 
op verantwoorde manier te kunnen 
beheren, is het van belang een inven
taris te hebben van die archeologische 

LEGENDA 

land water 

D zeer lage trefkans 

D D lage trefkans 

D D middelhoge trefkans 

D D hoge trefkans 

D D niet gekarteerd 

waarden. Helaas is de inhoud van het 
Nederlandse bodemarchief niet overal 
even goed gekend en bevat het 
verspreidingsbeeld van het bekende 
talloze vertekeningen. Systematisch 
overzicht van archeologische waarden 
was vanaf 1990 zeer wenselijk om te 
kunnen reageren op de snelle ontwik
kelingen in de cultuurhistorische 
beleidsvorming en grootschalige 
planologische ontwikkelingen. Het was 
ondoenlijk de gebreken in het gege
vensbestand te verhelpen door een 
landsdekkende, systematische inventa
risatie. Die kost teveel tijd en geld. 
Voor de bekende archeologische 
waarden werd als oplossing een lande
lijk archeologisch informatiesysteem 
(ARCHIS) opgesteld. Ook werd in 
samenwerking met en voor iedere pro
vincie een archeologische monumen
tenkaart (AMK) samengesteld. Voor 
het nog ongekende erfgoed was de 
situatie uiteraard lastiger. Daar vormde 
de ontwikkeling van modellen over 
verwachtingen van het voorkomen van 
archeologische resten de enige optie. 

Inductief en deductief 
Bij de ontwikkeling van archeologi
sche verwachtingskaarten, ' predictive 
modelling ', zijn twee benaderingen 
gangbaar om de aanwezigheid van 
archeologische verschijnselen te 
voorspellen: een inductieve en een 
deductieve. De inductieve wijze gaat 
uit van beschikbare archeologische 
gegevens waaruit empirische genera
lisaties worden geformuleerd die 
uitgangspunt zijn voor de voorspel
ling. De zeggingskracht van voorspel
lingen is afhankelijk van de kwaliteit 
en de kwantiteit van de gebruikte 
gegevens. Een deductieve benadering 
neemt modellen over de levenswijze 
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Hoorn 

Kaartuitsne e IKAWvan het Nederlandse 

van de mens in het verleden als 
uitgangspunt. Hiervoor wordt vaak 
gebruik gemaakt van modellen uit 
bijvoorbeeld de economie, geografie, 
ecologie of antropologie. Er is nu een 
tendens om de inductieve en deduc
tieve benadering te combineren . Ook 
bij de totstandkoming van de IKA W 
zijn beide benaderingen gebruikt. 

Beperkingen 
De IKA W is de eerste landsdekkende 
kaart die uitdrukking geeft aan archeo
logische verwachtingen. Het uitgangs
punt voor de ontwikkeling van de kaart 
was dat er overal vroegtijdig rekening 
gehouden kan worden met de aanwe
zigheid van nog onbekende archeologi
sche waarden. Daardoor wordt er veel 
minder van het bodemarchief onnodig 
verstoord. Vanzelfsprekend zijn er 
allerlei voor- en nadelen verbonden aan 
zo'n kaart. Zo is het gebruik van de 
kaart op een schaal groter dan 1:50.000 
niet mogelijk, wat toch dikwijls 
gebeurt. Daarnaast geeft de kaart zones 
aan, waar de kans op het aantreffen van 
archeologische resten het grootst is, 
maar niet exact waar wat kan worden 
aangetroffen. Tenslotte doet de kaart 
geen uitspraken over de kwaliteit, de 
toestand van de verwachte resten. 

Ruimtelijke ordening 
De IKA W wordt sinds enkele jaren 
al vroegtijdig bij ruimtelijke plan-

10 km , 

vorming betrokken, omdat het 
inzicht geeft in waar archeologische 
resten kunnen worden aangetroffen. 
In de ruimtelijke planvorming zullen 
dergelijke kaarten dan ook informatie 
bieden, die een rol speelt bij de 
inrichting van Nederland. Op basis 
van de AJVU( en de IKAW kan de 
bedreiging van het bodemarchief snel 
worden ingeschat en onder de aan
dacht gebracht. Dit kan tot gevolg 
hebben dat plannen worden bijge
stuurd om het bodemarchief zoveel 
mogelijk te sparen. Mocht onver
hoopt in een laat stadium pas aan 
archeologie gedacht worden , dan kan 
de IKA W gebruikt worden voor een 
eerste inschatting van de omvang van 
het archeologische onderzoek dat bij 
realisatie van het plan nodig is. Om 
meer duidelijkheid over bekende en te 
verwachten archeologische waarden 
te verkrijgen, zullen meer gedetail
leerde verwachtingskaarten moeten 
worden ontwikkeld. 

Ombuiging 
In 2007 bestaat de IKAW tien jaar, ze 
heeft op talrijke terreinen haar nut 
bewezen. Doordat steeds meer ver
wachtingskaarten op een grotere schaal 
worden vervaardigd, zoals voor pro
vincies en gemeenten, zal de huidige 
IKA W geleidelijk haar functie verlie
zen. Voor de taken die de RACM als 
kenniscentrum heeft, zal verder worden 

gewerkt aan de ontwikkeling van nieu
we verwachtingskaarten. Dit is vooral 
nodig om richting te geven aan archeo
logisch onderzoek bij infrastructurele 
rijksprojecten en grote projecten van 
partijen waarmee de RACM een con
venant heeft. Ook is een belangrijke 
taak van de RACM om te zorgen dat 
een representatief monumentenbestand 
wordt opgebouwd. Een inzicht in 
bekende en verwachte archeologische 
waarden is hiervoor noodzakelijk, 
bijvoorbeeld uitgesplitst naar gebieden 
en archeologische perioden. Daarnaast 
zal de RACM als kenniscentrum 
gemeenten kunnen adviseren bij 
het ontwikkelen van een eigen 
verwachtingskaart. Daarvoor is het 
nodig om ook op dat schaaIniveau 
kennis te blijven ontwikkelen. Er zal 
dus een ombuiging plaatsvinden van 
een geaggregeerde, algemene, lands
dekkende kaart, naar specifiekere 
gebied- en periodekaarten. 

Jos Deeben (J Deeben@RACMnl) is 
Hoofd Archeologisch Erfgoed. Hans 
Peeters (HPeeters@RACMnl), is senior 
onderzoeker vroege prehistorie. Met dank 

aan Jos Bazelm11ns, Roei Lauwerier en 
Iris Reuselaars (allen RACM) voor 
opmerkingen bij de tekst en 
Menne Kosian (RACM) voorde 
afbeeldingen. 
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