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Kadaster + Bevolkingsregister 

Toegevoegde waarde: 
 
• Koppeling van de kadastrale gegevens van de percelen 

(eigendom, belastbare waarde, soort gebruik, soort 
pand [woning, bedrijf,..]) aan die van de bewoners 
(leeftijd, religie, beroep, huishoudenssamenstelling, 
geboorteplaats, geboorte, overlijden, verhuizing,..) 

 
• Ruimtelijk inzicht in demografische en sociaal-

economische dynamiek (spreiding, concentratie en 
dynamiek van specifieke bevolkingsgroepen [religie, 
migranten] of demografische processen [sterfte-
epidemieën, verhuisgedrag]). 

Presenter
Presentation Notes
Toegevoegde waarde van de verrijking van HISGIS Amsterdam met het bevolkingsregister van Amsterdam van 1851-1853: koppeling van de kadastrale gegevens van de percelen (eigendom, belastbare waarde, soort gebruik, soort pand [woning, bedrijf,..]) aan die van de bewoners (leeftijd, religie, beroep, huishoudensamenstelling, geboorteplaats, geboorte, overlijden, verhuizing) Geeft ruimtelijk inzicht in demografische en sociaal-economische dynamiek met behulp van geo-statistische analysemethoden en –technieken (spreiding, concentratie en dynamiek van specifieke bevolkingsgroepen [religie, migranten] of demografische processen [sterfte-epidemieën, verhuisgedrag]).



Bevolkingsregister 1851-1853 
Beschikbare gegevens: 
 
• Adres (buurt, straat, huisnummer) 
• Naam (voornaam, patroniemen, achternaam) 
• Geboortedatum en geboorteplaats 
• Burgerlijke staat 
• Kerkelijke gezindte 
• Beroep 
• Datum vestiging en vertrek 
• Overlijdensdatum 
• Eventueel vorige en/of volgens adres 

 
Totaal ruim 600.000 records voor ca. 260.000 unieke personen 
 
Digitalisering: Dave Verdooner (†) [http://dave-verdooner.net/] 

Presenter
Presentation Notes
Waarom het Amsterdamse Bevolkingsregister 1851-1853? Dit is het vroegste beschikbare gegevensbestand met individuele persoonsgegevens.De digitalisering van het bestand is gerealiseerd door Dave Verdooner († 2008), een Joodse genealoog. Zie ook http://dave-verdooner.net/, waar een op naam doorzoekbare versie van het bestand kan worden geraadpleegd.



Problemen bij koppeling 

• Verschil tussen tijd van de kadasterregistratie 
(<1832) en de bevolkingsregistratie (1851-1853): 
nieuwe en verdwenen panden    
                      
Amsterdam groeide tussen 1830 en 1850 van 
202.000 naar 224.000 inwoners;         
De grote groei is pas daarna: van 268.000 rond 1870 
tot 511.000 rond 1900 [en later].  
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Amsterdam, bevolking en woningen, 
19de eeuw  

Bron: Volkstellingen 
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Presenter
Presentation Notes
Problemen bij de koppeling: Verschil tussen tijd van de kadasterregistratie (<1832) en de bevolkingsregistratie (1851-1853): nieuwe en verdwenen panden (Amsterdam groeide tussen 1830 en 1850 van 202.000 naar 224.000 inwoners [10%], de grote groei is pas daarna: van 268.000 rond 1870 tot 511.000 rond 1900 [en later]) Volgens kadaster 1832 circa 32.000 gebouwen; in 1851 circa 26.000 woningen; is lastig vergelijkbaar (aantal gebouwen is inclusief schuren, bedrijfspanden etc.; woningen kunnen echter ook weer deel van een pand zijn: kamers/etages)



Problemen bij koppeling 

• Eind 1852 verandering van huisnummering in 
bevolkingsregistratie: ‘kleine nummers’ van 1796 tot 
eind 1852, buurtnummers van eind 1852 tot 1875 

 
• Gegevens in het bevolkingsregister zijn soms 

onvolledig en/of inconsistent:  
 

• Niet altijd een exact adres bekend (wel straat geen 
huisnummer);  

• Ontbrekende en/of inconsistente vestigings- en vertrekdata;  
• Geboorte- en overlijdensdata niet volledig (niet consistent 

met officiële gepubliceerde bevolkingsstatistieken 

Presenter
Presentation Notes
Problemen bij de koppeling (vervolg): Verschil tussen tijd van de kadasterregistratie (<1832) en de bevolkingsregistratie (1851-1853): nieuwe en verdwenen panden (Amsterdam groeide tussen 1830 en 1850 van 202.000 naar 224.000 inwoners [10%], de grote groei is pas daarna: van 268.000 rond 1870 tot 511.000 rond 1900 [en later]);  Bovendien eind 1852 verandering van huisnummering in bevolkingsregistratie: soms zijn beide nummers gegeven, soms slechts één van de twee ; Gegevens in het bevolkingsregister zijn soms onvolledig en inconsistent: niet altijd een exact adres bekend (wel straat geen huisnummer), ontbrekende en/of inconsistente vestigings- en vertrekdata, geboorte- en overlijdensdata niet volledig (niet consistent met officiële gepubliceerde bevolkingsstatistieken)  [Sterfte in de jaren 1851-1853 volgens het bestand 15.400 overlijdens en volgens de officiële statistieken 19.700 overlijdens (onderschatting met 22%)]



Eerste resultaten 

Koppeling vooralsnog voor een beperkt gebied: 
 
• Alleen het ‘oude’ centrum  
• Koppeling ook daar nog onvolledig 
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Amsterdam - verzamelplan 

Presenter
Presentation Notes
(Overzichtskaart met lokatie van het Oost-Indisch Huis)



Amsterdam - gekoppelde panden 

Presenter
Presentation Notes
Eerste koppelingsresultaten met het oude centrum van Amsterdam: het gebied van de kadastrale secties F en G (globaal begrensd door de Singel, Prins Hendrikkade en Oudeschans; met de lokatie van het Oost-Indisch Huis)



Amsterdam - Kadastrale secties F & G 

    ca. 5.500 panden 
    ca. 60.000 inw. 
● Oost-Indisch Huis 

Presenter
Presentation Notes
Eerste koppelingsresultaten met het oude centrum van Amsterdam: het gebied van de kadastrale secties F en G (globaal begrensd door de Singel, Prins Hendrikkade en Oudeschans; met de lokatie van het Oost-Indisch Huis), dit beslaat 15 van de in totaal 50 buurten volgens de buurtindeling van die tijd.In dit gebied ongeveer 5.500 panden. Er woonden circa 60.000 mensen (ongeveer een kwart van de totale bevolking van Amsterdam)



Bevolkingsdichtheid per pand, 1851 

Presenter
Presentation Notes
Bevolkingsdichtheid per pand (aantal inwoners per m² grondoppervlakte) in 1851 Inwoners volgens het bevolkingsregister in januari 1851 woonachtig op een gekoppeld adres: Mogelijk dubbeltellingen van binnen het gebied verhuisde inwoners met ontbrekende vestigings- of vertrekdata (Nog) niet alle adressen zijn gekoppeld (grijze gebieden)



Bevolkingsdichtheid Leeuwarden, VT 1839 

Wijkkaart Kadastrale kaart 

Presenter
Presentation Notes
Meeste gedetailleerde geaggregeerde regionaal niveau in demografisch onderzoek is meestal wijk/buurtniveau. De potentiële meerwaarde van het gebruik van de kadastrale kaart blijkt uit dit voorbeeld van Leeuwarden, gebaseerd op de Volkstelling van 1839.Volgens de kaart op basis van de wijkindeling is de bevolkingsdichtheid het hoogst in het centrum en lager aan de rand.De kadastrale kaart laat een heel ander beeld zien: juist de randen van het gebied zijn het dichtst bevolkt (kleine woningen waar de lage sociaal-economische klassen woonden), terwijl het centrum helemaal niet zo dicht bevolkt is (groter woningen, welgesteldere bewoners). Dit kan tot verkeerde conclusies leiden.Dit omgekeerde beeld wordt veroorzaakt doordat in de gebruikte wijkindeling ook de onbebouwde (=onbewoonde) gebieden in de berekening meetellen (pleinen, grachten, vestigwerken, etc.)



Religie: Percentage Israëlieten, 1851 

Presenter
Presentation Notes
Kadastrale kaart maakt het mogelijk om concentratie van specifieke bevolkingsgroepen te analyseren: Voorbeeld Joodse bevolking rond de Sint Antoniebreestraat (Joodse concentratie strekte zich uit tot gebied niet op de kaart ten zuidoosten hiervan [Jodenbreestraat, ...])



Beroepen: Sjouwers, 1851 

Presenter
Presentation Notes
Sociaal-economische spreiding, bijvoorbeeld van bepaalde beroepsgroepen:Voorbeeld: sjouwers (een van meest voorkomende beroepen onder mannen) woonden duidelijk geconcentreerd in bepaalde delen van het centrum.



Dienstmeisjes, 1851 

Presenter
Presentation Notes
Ter vergelijking: dienstmeisjes (meest voorkomende beroep onder vrouwen) laten een ander patroon zien (zij woonden meestal in bij de familie waar zij werkten)



Sjouwers en dienstmeisjes, 1851 

● sjouwers 
● dienstmeisjes 

Presenter
Presentation Notes
Sjouwers en dienstmeisjes weergegeven in dezelfde kaart laat zien dat er inderdaad een duidelijk verschil is in de ruimtelijke concentratie. De dienstmeisjes woonden daar waar de sjouwers niet woonden.



Toneelspelers en kunstschilders, 1851 

● kunstschilders 
● toneelspelers (m/v) 

Presenter
Presentation Notes
Een stad van de omvang van Amsterdam maakt het mogelijk om ook wat bijzondere beroepen te bekijken, die in kleinere plaatsen vaak slechts incidenteel voorkomen. Voorbeeld: kunstschilders en toneelspelersIn het zuidwesten van de kaart (kalverstraat) een grotere concentratie toneelspelers. Deze blijken vooral afkomstig uit Duitsland, met name in het pand waar ook de directeur van de Hoogduitse Schouwburg woonde. Deze schouwburg stond aan de (niet op de kaart) iets oostelijker gelegen Amstelstraat. Men woonde dus vrij dicht bij de schouwburg.



Publieke vrouwen, 1851 

Presenter
Presentation Notes
Bevolkingsregister bevat ook specifieke beroepen als “Publieke vrouw” (en varianten daarop):Concentraties rond Zeedijk en gebied tussen Rokin en Oudezijds Voorburgwal (hoe groter de stip hoe meer personen),dit zijn ook tevens hele dichtbevolkte straten (te zien door de combinatie met de bevolkingsdichtheidskaart).



Leden van de Akademie van 
Wetenschappen, 1851 

Presenter
Presentation Notes
Voordeel van historische gegevens is dat privacy aspecten, zoals die gelden voor het gebruik van hedendaagse persoonsgegevens, geen rol spelen. In plaats van een geaggregeerd beeld kunnen we ook gegevens over specifieke personen bekijken.In bevolkingsregister zijn ook de namen vermeld waardoor ook specifieke personen uit bepaalde beroepsgroepen gelokaliseerd kunnen worden:Bijvoorbeeld toenmalige leden van de Akademie: er zijn er drie woonachtig in het gebied(1851 was het jaar waarin het Koninklijk Instituut van Wetenschappen werd opgeheven en de Akademie van Wetenschappen werd ingesteld, de voorloper van de huidige Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar zowel het NIDI als de Fryske Akademy onderdeel van zijn)



Akademieleden, 1851 
André Benoït Barrau Taurel 
(1794 - 1859)  
Directeur Graveerkunst van 
de Koninklijke Akademie 
van Beeldende Kunsten 

Willem Vrolik  
(1801-1863) 
Hoogleraar  
Ontleed- en  
Heelkunde 

Hugo Beyerman 
(1791-1870) 
Hoogleraar  
Nederlandse Taal  
en Letterkunde 

● 

Presenter
Presentation Notes
Koppeling mogelijk met andere bronnen: Historisch ledenbestand van de KNAW (link via de namen) Portrettencollectie van de Universiteit van Amsterdam (link via de afbeeldingen van Beyerman en Vrolik) Biografisch portaal van Nederland (link via afbeelding  van Taurel)Maar ook koppeling mogelijk met bijvoorbeeld:  Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) , bijvoorbeeld voor kunstschilders  Monumentenregisters (individuele nog bestaande monumentale panden)  Militieregisters  ...Vooral interessant bij bekendere personen (kunstenaars, politici, ...)

http://www.dwc.knaw.nl/biografie/pmknaw/?pagetype=authorDetail&aId=PE00003271�
http://www.biografischportaal.nl/persoon/21479941�
http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?sid=1f2a821655c5180e2b94add4d6ade6c8;lang=nl;c=umpor;q1=beyerman;rgn1=umpor_all;q2=hugo;op2=And;rgn2=umpor_all;size=20;lasttype=boolean;view=entry;lastview=thumbnail;subview=detail;cc=umpor;entryid=x-000.113;viewid=2000_07_12_005.SID;start=1;resnum=1�
http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?sid=1f2a821655c5180e2b94add4d6ade6c8;lang=nl;q1=vrolik;rgn1=umpor_all;q2=willem;op2=And;rgn2=umpor_all;size=20;c=umpor;lasttype=boolean;view=entry;lastview=thumbnail;subview=detail;cc=umpor;entryid=x-000.110;viewid=2000_07_12_002.SID;start=1;resnum=2�
http://www.dwc.knaw.nl/biografie/pmknaw/?pagetype=authorDetail&aId=PE00003683�
http://www.dwc.knaw.nl/biografie/pmknaw/?pagetype=authorDetail&aId=PE00002331�


Lopende activiteiten en vervolg … 

Lopende activiteiten: 
• Gegevens zodanig controleren, bewerken en opschonen dat een 

goede doorsnee in de tijd mogelijk is: 
– Creëren van een uniek nummer per persoon voor personen die 

met meerdere records in het bestand zitten 
– Synchroniseren van vestigings- en vertrekdata van personen die 

met meerdere records in het bestand zitten. 
 

Nog te doen: 
• Afleiden van afzonderlijke huishoudens en positie in het huishouden 
• Opschoning / classificering van andere sociaal-economische 

indicatoren  (religie; beroepen -> sociale klasse) 
• Uitbreiding met  bevolkingsdynamiek 

– Gedetailleerde check op compleetheid geboorte en sterfte                  
(vergeleken met bevolkingsstatistieken voor die jaren zijn zowel 
geboorte als sterfte volgens het bestand te laag) 

– Aanvulling met ontbrekende geboorte- en overlijdensakten 

Presenter
Presentation Notes
Het NIDI werkt aan de ontsluiting van het bevolkingsregister, waarbij het de bedoeling is om te beginnen met eerst een doorsnee op één moment (bijv. begin 1851), dat uit te breiden met latere momenten en ten slotte met de dynamiek (geboorte, sterfte, verhuizingen). Lopende werkzaamheden:Gegevens zodanig controleren, bewerken en opschonen dat een doorsnee in de tijd mogelijk isCreëren van een uniek nummer per persoon voor personen die met meerdere records in het bestand zitten, dit op basis van combinatie naam + geboortedatum (eventueel +huishoudensamenstelling + beroep) en uniek nummer per huishouden/woning (combinatie adres + bladzijde in het register)Synchroniseren van vestigings- en vertrekdata van personen die met meerdere records in het bestand zitten. Veel voorkomend probleem is dat personen zich op verschillende data op verschillende adressen hebben gevestigd, maar vertrekdata ontbreken (vertrekdatum eerste vestigingsadres wordt dan bijv. gelijk gesteld aan vestigingsdatum tweede adres enz.).Toevoeging van geslacht (bijv. op basis van voornamen eventueel in combinatie met ‘vrouwen’beroepen of indicatie van positie in huishouden)Nog te doen:Uitbreiding met  bevolkingsdynamiekGedetailleerde check op compleetheid geboorte en sterfte (vergeleken met bevolkingsstatistieken voor die jaren zijn zowel geboorte als sterfte volgens het bestand te laag; sterfte 1851-53 volgens bestand: 15.429, volgens statistiek 19.671)Aanvulling met ontbrekende geboorte- en overlijdensaktenAfleiden van afzonderlijke huishoudens en positie in het huishouden (in hoeverre is dit haalbaar, bijv. hoofd huishouden op basis van leeftijd, beroep, aanwezigheid van kinderen, lastig bij meergeneratiehuishoudens: inwonende ouderen)Opschoning / classificering van andere sociaaleconomische indicatoren  (Religie; Beroepen -> Sociale klasse [HISCO/SOCPO])



Einde 

Contactinformatie: 
 
Peter Ekamper 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) 
E-mail: ekamper@nidi.nl 
Web   : www.nidi.nl  

mailto:ekamper@nidi.nl�
http://www.nidi.nl/�
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