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Titel: GIStorical Antwerp: historisch GIS als laboratorium voor de stadsgeschiedenis* 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Kaarten vormen sinds lang een aantrekkelijk medium om historische informatie te analyseren 

en te delen. In de introductie van zijn Theatrum orbis terrarum (1570), een uitgave die 

beschouwd wordt als de eerste moderne atlas, benadrukte Abraham Ortelius reeds het belang 

van geografische kennis voor het begrijpen van de geschiedenis.
1
 Binnen de structuralistische 

geschiedschrijving van de jaren 1960 tot 1980 vormden kaarten een belangrijk instrument om 

de veranderende sociale stratificatie van de stad te analyseren.
2
 De cultural turn en het 

constructivisme deden echter de blik wenden naar de beleefde ruimte, en het enthousiasme 

voor de cartografie als vermeende spiegel van de sociale werkelijkheid nam af. De opkomst 

van Geografische Informatiesystemen (GIS) in het midden van de jaren 1990 bleef in het 

brede veld van de stadsgeschiedenis dan ook lange tijd onopgemerkt.
3
  

Aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen wordt sinds 

2012 GIStorical Antwerp ontwikkeld, een historisch GIS (HISGIS) project.
4
 Opgevat als 

infrastructuurproject, reconstrueert GIStorical Antwerp de fysieke, sociale en culturele ruimte 

van Antwerpen voor diverse tijdsperioden, en biedt onderzoekers zo een geografisch kader dat 

toelaat een brede waaier aan bronnen ruimtelijk inzichtelijk te maken. Deze bijdrage 

bespreekt de buitengewone mogelijkheden van een historisch GIS en het GIStorical Antwerp 
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project voor de studie van steden in het verleden én het heden. We zullen argumenteren dat 

een historisch GIS, indien opgevat als een laboratorium voor de stadsgeschiedenis, een 

essentiële rol kan vervullen in multidisciplinair en gelaagd onderzoek naar actuele stedelijke 

uitdagingen. Daarnaast pleiten we ervoor dat historisch GIS een centrale plaats kan innemen 

in de materialisatie van een nieuw perspectief op de wetenschapsbeoefening.  

Een stadshistorisch GIS is meer dan een nieuw instrument om bestaande historische 

vragen te beantwoorden. Onder invloed van de discipline van de Science and Techology 

Studies, en met het werk van Bruno Latour als meest invloedrijke bijdrage, wordt de visie 

gemeengoed dat ‘[t]he crucial intellectual move (…) is one that turns towards (…) the erasure 

of familiar conceptual distinctions between the natural and the social, the human and the non-

human, and the material and the cultural’.
5
 Ondanks veelbelovende recente ontwikkelingen, 

wordt het potentieel van historisch GIS als onderzoekstool die de materiële en culturele 

ruimte van de stad met elkaar verzoent, zelden onderkend, iets waar GIStorical Antwerp 

verandering in wil brengen. Bij wijze van illustratie van de  mogelijkheden en beperkingen 

van de huidige GIStorical Antwerp infrastructuur, bespreekt dit artikel de test-case van de 

Antwerpse eerste wijk, rond de Werf en het Eilandje tussen 1796 en 1898. 

 

 

Recente evoluties in historisch GIS 

De eerste generatie historisch GIS leek nog sterk op de analoge cartografie, en was in het 

bijzonder schatplichtig aan de historische atlas. In een context van geringe democratisering 

van GIS-software, ging het vaak om omvangrijke nationale projecten met een focus op 

verschuivingen in politieke en administratieve grenzen, en de ontsluiting van belangrijke 

negentiende- en twintigste-eeuwse bronnenreeksen, zoals volks- en nijverheidstellingen. Een 

Belgisch voorbeeldproject is het Belgisch HISGIS, ontwikkeld in 2003 aan de Universiteit 

van Gent, dat de LOKSTAT databank ontsluit, en is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument 

in zowel macro-economisch als historisch demografisch onderzoek.
6
 

Het aggregeren van gegevens per gemeente of parochie beperkte echter de 

bruikbaarheid van de eerste generatie historisch GIS voor onderzoekers met belangstelling 

voor stadshistorische vraagstukken. Gedreven door interesse in de evolutie van de stedelijke 

morfologie en intra-stedelijke sociale differentiatie, ontstond een tweede generatie historisch 

GIS-projecten. Tal van steden beschikken zo over hun eigen HISGIS op het microniveau van 

het individuele huis of perceel. Een dergelijke gedetailleerde reconstructie van de historische 

stedelijke ruimte is echter erg arbeidsintensief, en bijgevolg beperkt het merendeel van de 

tweede generatie HISGIS-projecten zich tot enkele temporele snapshots. Het door de Fryske 

Akademy gecoördineerde Nederlandse HISGIS vormt een internationaal toonaangevend 

                                                           
5
 T. Bennett en P. Joyce, ‘Material powers: introduction’, in: T. Bennett en P. Joyce (red.), Material powers: 

cultural studies, history and the material turn (Londen 2010) 1-22, 4 zoals geciteerd bij L. Jerram, ‘Space: a 

useless category for historical analysis?’, History and Theory 52 (2013) 400-419, 410. 
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voorbeeld van deze ‘tweede weg’: HISGIS.nl beoogt uiteindelijk een volledige digitalisatie 

van het kadaster van Nederland – inclusief de steden – waarbij voor sommige provincies en 

steden ook oudere en meer recente tijdlagen aangeboord worden.
7
 

 De ambitie om door middel van een GIS-aanpak een nieuw licht te werpen op grote 

historische vragen, confronteerde de tweede generatie HISGIS ook met de beperkingen van de 

technologie. Historische bronnen zijn vaak schaars, incompleet en ambigu, en dit terwijl het 

GIS datamodel weinig ruimte laat voor onnauwkeurigheid. Daarnaast werd de geografische 

software ontworpen voor het werken met kwantitatieve gegevens, en voor het lokaliseren van 

gegevens in de ruimte, niet in de tijd. Het wordt algemeen aangenomen dat GIS daarom beter 

verenigbaar is met de methodologieën van de sociale wetenschappen dan met de 

geesteswetenschappen.
8
 Doorheen de jaren ontwikkelden GIS-gebruikers echter oplossingen 

voor deze beperkingen, die hebben bijgedragen tot de uitbouw van een werkbaar historisch 

GIS. 

Het ontwikkelen van methoden die de grenzen van de rigide GIS-software verleggen 

om innovaties in velden als qualitative GIS, spatiotemporal GIS en literary cartography, een 

plaats te geven, vormt een belangrijke uitdaging voor de derde generatie historisch GIS.
9
 Een 

alternatieve kijk op de digitale cartografische praktijk, is deep mapping. Een deep map wordt 

omschreven als een nieuwe creatieve ruimte, die visueel is, structureel open en diverse media 

met elkaar integreert. Het concept verzoent de materiële ruimte met de ruimtebeleving, ‘a 

sense of place’, die vaak niet terug te brengen is tot een coördinatenpaar.
10

 Een laatste nieuwe 

element dat de huidige derde generatie karakteriseert, is het toegenomen belang van 

interdisciplinariteit binnen de geesteswetenschappen. Centraal in vele recente HISGIS 

projecten staat immers de ruimtelijke analyse van teksten, door middel van de integratie van 

GIS met technieken uit de computationele linguïstiek.
11

  

Het GIStorical Antwerp project heeft tot doel het lange termijnperspectief van de 

eerste generatie HISGIS, te combineren met de aanpak op microniveau van de tweede 

generatie, en de grensoverschrijdende benadering van de derde generatie HISGIS. 
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al sinds 2012 een HISGIS project dat expertise in digital humanities, corpuslinguïstiek en ruimtelijke analyse 

integreert: University of Lancaster, ‘Spatial Humanities: Texts, GIS & Places’. http://www.lancaster.ac.uk/fass/ 
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Een integrerend onderzoeksplatform met geografische locatie als basis 

Geïnspireerd door de theoretische kritieken op GIS en de paradigmaverschuiving geïnstigeerd 

door de Science and Technology Studies, is GIStorical Antwerp ontworpen als een 

laboratorium voor de stadsgeschiedenis. Daarbij fungeert de GIS-infrastructuur zowel als een 

communicatieplatform dat onderzoekers en wetenschapspraktijken uit diverse disciplines met 

elkaar in aanraking brengt, als een onderzoeksomgeving die de stad als complexe configuratie 

van mensen, natuur en technologie kan vatten door middel van de integratie van een grote 

diversiteit aan data (zie verder). Kortom, we verkennen methoden die het best kunnen worden 

omschreven als ‘postconstructivistische kartering’, waarbij we beogen een onderzoekstool te 

ontwikkelen die materiële en discursieve praktijken met elkaar integreert, zowel wat betreft de 

gekarteerde inhoud als het cartografisch proces zelf. Nieuwe vormen van kartering met behulp 

van historisch GIS laten zo niet enkel nieuwe representaties van de stedelijke ruimte toe, maar 

ook nieuwe vormen van wetenschapsbeoefening. Daarbij is er ruimte voor inbreng vanuit 

diverse disciplines, en voor de ontwikkeling van een bottom-up datamodel waarbij ook ‘niet-

experten’ data aanbrengen, en eigen kaarten kunnen maken. Een historisch GIS is zo tegelijk 

‘a platform, a process, and a product’.
12

 

De unieke kenmerken van een GIS, die het mogelijk maken alle informatie met een 

geografische component, hoe divers ook, met elkaar te integreren, maakt een historische GIS-

omgeving uiterst geschikt als een platform voor interactie. Dankzij de GIStorical Antwerp 

infrastructuur, werd reeds een samenwerking opgestart met talrijke onderzoekers binnen en 

buiten de Universiteit Antwerpen, en binnen en buiten de discipline van de geschiedenis. 

Sinds 2014 kan ook een breder publiek de basisdata raadplegen via de GIStorical Antwerp 

web-viewer op de HISGIS.nl website.
13

 Omwille van de grotere vertrouwdheid met GIS in de 

sociale wetenschappen, hoeft het niet te verbazen dat de eerste interdisciplinaire initiatieven 

werden opgezet met onderzoekers uit de sociologie en communicatiewetenschappen. 

Het samengaan van historisch GIS met de digital humanities leidt daarnaast tot heel 

wat nieuwe mogelijkheden binnen de geesteswetenschappen.
14

 Aan de Universiteit 

Antwerpen wil GIStorical Antwerp de komende jaren samenwerken met het Platform Digital 

Humanities rond de integratie en ruimtelijke analyse van belangrijke stadshistorische 

bronnencorpora, zoals het Gemeenteblad en gedigitaliseerde kranten.
15

 In deze samenwerking 

met onderzoekers geschoold in de computationele linguïstiek ligt een belangrijke toekomst 

voor HISGIS, aangezien het de mogelijkheid biedt een historische onderzoekstool te 

ontwikkelen, die verder gaat dan de geijkte technische configuraties van GIS software. De 

flexibiliteit van dit historisch GIS ‘op maat’ laat toe concepten, paradigma’s, en de sociale en 
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materiële wereld op een geheel nieuwe manier met elkaar in relatie te brengen, terwijl de 

onderzoeker bewuster en kritischer interageert met de digitale onderzoeksomgeving.  

 

 

Digitale verwerking van cartografisch materiaal en bronnen: uitdagingen en oplossingen 

De basis voor het ruimtelijk verwerken van historische informatie wordt gevormd door 

zogenaamde Geografische Informatie Systemen. In een GIS kunnen alle mogelijke digitale 

data worden ingeladen, waarbij een ruimtelijke lokalisatie via coördinaten binnen een 

projectiesysteem wordt gerealiseerd.
16

 Dit betekent dat alle ruimtelijke informatie via aparte 

lagen in (gedeeltelijke) overlap kan worden geplaatst, zodat het vergelijken van diverse 

bronnen mogelijk wordt. Recente (bijvoorbeeld topografische) data beschikken al bij 

dataverstrekking over een ruimtelijke referentie, voor historische data moet een dergelijke 

referentie handmatig worden toegekend via georeferentie.
17

  

 Elementen op de historische kaarten kunnen vervolgens gevectoriseerd worden als 

GIS-objecten, in de vorm van punten, lijnen, of polygonen (vlakelementen). Aan deze 

elementen kunnen vervolgens via attribuuttabellen (historische) data gelinkt worden op basis 

van een unieke ID, die zowel bij de objecten als in de dataset voorkomt.
18

 De lokalisatie van 

elementen binnen een tekst kan gebeuren met behulp van automatische herkenning van 

toponiemen.
19

 De link tussen de tekst en de in GIS gerealiseerde elementen, kan gebeuren via 

zogenaamde gazetteers waarin voor een gekende locatie in GIS alle spellingsvarianten van het 

bijhorende toponiem zijn opgenomen.
20

 

Bij de verwerking van historische bronnen in een GIS, duiken uiteraard een aantal 

complexiteiten op. De belangrijkste betreft de nauwkeurigheid van het beschikbare 

kaartmateriaal. Voor een analyse op perceelniveau dienen we allereerste te beschikken over 

grootschalig kaartmateriaal. Op kleine schaal is het niet meer mogelijk perceelsgrenzen, of 

zelfs wegen, min of meer correct af te beelden. Zelfs bij grootschalig kaartmateriaal kunnen er 

nog onnauwkeurigheden opduiken, gaande van een gebrek aan topografisch detail, lokale 

vervormingen, of het dooreenhaspelen van verschillende tijdslagen (bijvoorbeeld veroorzaakt 

door het overnemen van elementen uit oudere kaarten). Toch zijn oudere – vroegmoderne –

kaarten niet noodzakelijk minder nauwkeurig dan  negentiende- of twintigste-eeuwse kaarten: 

grootschalige zeventiende- en achttiende-eeuwse kaarten bereikten dikwijls een niveau van 

nauwkeurigheid dat georeferentie en GIS-verwerking zonder te grote vervormingen toelaat.
21
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Een zoektocht naar dergelijk hoogkwalitatief kaartmateriaal leverde voor GIStorical 

Antwerp bruikbare kaarten op voor circa 1800-1802 (het Frans Gevelplan), 1823-1824/1835 

(de plannen van het Primitief Kadaster), 1855 (Valerius-Jouan), 1868 (Scheepers), 1886 

(Scheepers), 1898 (de brandverzekeringskaart van Gervais) en 1908 (Royers).
22

 Van groot 

belang bij het verwerken van historisch kaart- of bronnenmateriaal is het opstellen van heldere 

metadata, die informatie bevatten over de bewerking van de originele bron. Metadata bieden 

toelichting bij de keuzes die gemaakt werden tijdens het dataverwerkingsproces, in de 

transformatie van analoge gegevens naar geodata.
23

 

 

 

De ontwikkeling van GIStorical Antwerp 

De basis voor GIStorical Antwerp is het vroeg-negentiende-eeuwse kadaster, waarbij op 

systematische wijze voor alle percelen van België zowel kaarten als bijkomende 

eigendomsinformatie werden opgetekend.
24

 Voor Antwerpen gebeurde dit tussen 1823 en 

1835. De kaarten (71 aparte bladen voor de binnenstad) werden allereerst gegeorefereerd in 

MapInfo.
25

 Door dit voor alle beschikbare kadasterkaarten te doen, werd een mozaïek van 

kaarten gecreëerd dat de volledige binnenstad bedekt. Op basis van dit mozaïek werden de 

contouren van elk perceel gedigitaliseerd tot polygonen (zie bovenstaande), waarbij elk 

polygoon een uniek ID in de vorm van het kadastraal nummer kreeg. De bijbehorende 

‘oorspronkelijke aanwijzende tafels’ (of ‘nummer 208’ in het kadaster) werden ingegeven in 

Access, waarbij alle informatie per kadastraal nummer werd genoteerd. Deze informatie 

betreft namen, beroepen en woonplaatsen van de perceeleigenaars evenals het type eigendom 

en het ‘kadastrale inkomen’ dat als basis voor de grondbelasting diende.
26

 

  

[FIGUUR 1] 

 

Uiteraard deden zich jaarlijks wijzigingen voor in de kadastrale toestand van Antwerpen. 

Deze wijzigingen werden per perceel, of groep van percelen, opgetekend in de zogenaamde 

mutatieschetsen. Deze wijzigingen werden ingegeven in ArcGIS.  

Hoewel het kadaster de meest complete en nauwkeurige weergave van de negentiende-

eeuwse stad vormt, zijn de meeste historische datasets niet op kadastraal nummer, maar op 

basis van huisnummer opgesteld. Het toekennen van huisnummers aan de kadastrale GIS-

lagen gebeurde door concordanties te zoeken tussen kadastrale nummers, historische kaarten 
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met een weergave van de huisnummering, en lijsten waarin zowel de Franse als de moderne 

huisnummers werden genoteerd.
27

 

Op deze manier werd het mogelijk om voor drie tijdsdoorsneden (1800, 1835 en 1856) 

relatief correcte lagen met huisnummers te verkrijgen voor de binnenstad (wijken één tot en 

met vier). Om ook voor een ruimer gebied (inclusief de vijfde wijk) datasets te kunnen linken, 

werd een tweede, minder arbeidsintensief systeem geïntroduceerd dat gebruik maakt van de 

methode van linear referencing. In essentie komt dit er op neer dat alle straten van Antwerpen 

voor verschillende tijdsdoorsneden (voor de periode 1800-1908) gedigitaliseerd worden in de 

vorm van lijnen. Voor elke straat wordt de ‘richting’ (oplopende huisnummering) aangeduid. 

Indien, bijvoorbeeld via omvangrijke additionele datasets, het hoogste huisnummer per straat 

gekend is, kan ArcGIS deze huisnummers via linear referencing per straat evenredig (of 

desgewenst gekalibreerd via gekende locaties van tussenliggende huisnummers) verspreiden. 

 

[FIGUUR 2] 

 

Straatnamen konden eveneens wijzigingen ondergaan. Om deze kwestie op te lossen werd het 

repertorium van Antwerpse straatnamen, met zowel huidige straatnamen als alle mogelijke 

historische varianten, via OCR (automatische woordherkenning) gedigitaliseerd.
28

 Via 

syntaxische algoritmes (parsing) wordt gepoogd tot concordantielijsten van deze varianten te 

komen, zodat een maximale hoeveelheid informatie met relatief goede nauwkeurigheid 

ruimtelijk gelinkt kan worden aan de GIS-lagen.
29

  

 Eens voltooid maakt de concordantie van ruimtelijke objecten met adresinformatie het 

mogelijk om snel en bijzonder nauwkeurig belangrijke datasets voor de stadsgeschiedenis te 

integreren in de GIS-infrastructuur. Databanken aangelegd op basis van de ‘telling van het 

jaar IV’ (1796), de commerciële almanakken van Ratinckx voor 1838, 1870 en 1898, de 

vreemdelingendossiers voor de periode na 1840, en negentiende-eeuwse milieuvergunningen, 

staan klaar om opgenomen te worden in GIStorical Antwerp. 

 

 

Stadshistorische onderzoeksvragen herbekeken op microniveau 

Steden worden in de eenentwintigste eeuw alsmaar belangrijker, en die trend vertaalt zich in 

een sterke focus op vragen over stad en stedelijkheid in het huidige wetenschappelijke 

onderzoek. Dankzij de spatial turn herontdekten ook stadshistorici de ruimte als actor in het 

vormgeven van het stedelijke leven in het verleden. De ruimtelijke aanpak van GIStorical 
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Antwerp laat toe om zowel de complexiteit als de gelijktijdigheid van historische processen, 

praktijken en ervaringen in beeld te brengen en te analyseren.
30

  

Recent weerklinkt in de historische geografie echter ook kritiek op de implementatie 

van de spatial turn in de geesteswetenschappen. De ruimte wordt geponeerd als een cultureel 

construct, terwijl de materialiteit ontbreekt.
31

 Een volwaardig stadshistorisch GIS dient het 

dan ook mogelijk te maken de gepercipieerde en gerepresenteerde ruimte te confronteren met 

zowel de materiële ruimte als de sociale ruimte van de stad. Narratieve corpora kunnen in 

GIStorical Antwerp worden opgenomen en ruimtelijk geanalyseerd, en worden gesteld 

tegenover de materiële ruimte van de stad (gaande van de ondergrond tot de infrastructuur van 

water, wegen, huizen en groenruimte) en de sociale ruimte van de stad (ongelijke spreiding 

van rijkdom, politieke macht, toegang tot ecosysteemdiensten, enzovoort), die aan de hand 

van bevolkingstellingen, belastingaanslagen, en adresgidsen kunnen worden gekarteerd op het 

niveau van het individuele huishouden. 

Een groot deel van de empirische obstakels voor de studie van hedendaagse stedelijke 

vraagstukken kan worden ondervangen door het aanwenden van de historische stad als 

laboratorium. Thomas Piketty’s bestseller ‘Kapitaal in de 21
e
 eeuw’, bijvoorbeeld, kon 

debatten over ongelijkheid slechts nieuw leven inblazen dankzij de beschikbaarheid van 

omvangrijke historische databanken. GIStorical Antwerp maakt het mogelijk fundamentele 

maatschappelijke transities, zoals stadsgroei, stedelijke industrialisatie en sociale segregatie, 

te onderzoeken in een ruimtelijk-temporele GIS-omgeving, die oorzaak en gevolg nauwkeurig 

traceert.
32

 De benadering op microniveau is daarnaast uitermate geschikt voor het in kaart 

brengen van buurtdynamieken, die in geaggregeerde analyses zelden aan het licht komen. 

De kennis die we vergaren zit inherent vervat in onze onderzoekspraktijken. Enkel die 

kennis wordt manifest, die in lijn ligt met onze cognitieve verwachtingen en de technische 

tools die we gebruiken.
33

 Ook stadshistorisch onderzoek is gebaat bij het meenemen van een 

grotere diversiteit aan gegevens en actoren bij de studie van stedelijke vraagstukken, om de 

complexiteit van de stad optimaal te begrijpen. Een historisch GIS als onderzoeks- en 

communicatieplatform faciliteert multidisciplinair onderzoek, en confronteert zo diverse 

denkmodellen. Aan de hand van een test-case laten we zien dat een ruimtelijke benadering 

met aandacht voor de lange termijn en site plurality, een grote meerwaarde is voor onderzoek 

naar actuele stedelijke uitdagingen.
34

 

                                                           
30

 Zie ook B. Kümin en C. Usborne, ‘At home and in the workplace: a historical introduction to the “spatial 

turn”’, History and Theory 52 (2013), 305-318, 317 over het potentieel van de spatial turn in de geschiedenis.  
31

 Jerram, ‘Space’, 400. 
32

 Een mooi voorbeeld van een studie naar sociale segregatie op basis van het negentiende-eeuwse kadaster is C. 

Lesger, M.H.D. Van Leeuwen en B. Vissers, ‘Residentiële segregatie in vroeg-moderne steden. Amsterdam in de 

eerste helft van de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 10: (2013), 71-

101. 
33

 P. Wehling, ‘The situated materiality of scientific practices: postconstructivism – a new theoretical perspective 

in science studies?’, Science, Technology & Innovation Studies 1 (2006) 81-100, 87 en 91.  
34

 Doreen Massey argumenteert dat ‘by viewing the world as a dynamic simultaneity of multiple locations in 

which people perform their actions, one can attain the overthrow of (…) the bourgeois models of progress’. D. 

Massey, For space (Londen 2005) 36-47, zoals geciteerd bij Jerram, ‘Space’, 409. 



De Antwerpse eerste wijk omvatte een levendige havenbuurt tussen de Werf en het 

Eilandje, die tijdens de negentiende eeuw evenwel het middelpunt vormde van Antwerpens 

stedelijke transformatie. Een exploratie van de buurt als een product van materieel-natuurlijke 

processen, sociale actoren, en culturele percepties van de ruimte, roept actuele vragen op over 

de relatie tussen grote infrastructuurwerken, de bebouwde en natuurlijke stedelijke ruimte, de 

sociale samenstelling van een buurt, en de culturele waarde die werd toegeschreven aan een 

stadsdeel dat ten prooi viel aan de sloophamer.  

Figuur 3 geeft een eerste illustratie van de mogelijkheden van HISGIS-infrastructuur 

voor de confrontatie van divers bronnenmateriaal, om op die manier stedelijke dynamieken te 

ontrafelen. Een GIS-aanpak laat niet enkel toe om ruimtelijke patronen doorheen de tijd te 

volgen, maar ook om, omwille van aandacht voor gelaagdheid en meerschaligheid, nuance en 

gelijktijdigheid in de bestudeerde processen te onderscheiden. Voor 1796, 1835 en de periode 

1829-1856 werden diverse seriële bronnen op kaart gezet (respectievelijk de telling van het 

jaar IV, de legger van het kadaster en de detailtoegang van de milieuvergunningen).
35

 De laag 

voor 1808 visualiseert de kwetsbaarheid van het gebied voor overstromingen tijdens stormtij, 

door aan de hand van herinneringen van ooggetuigen (narratieve corpora) en het hedendaagse 

Digitaal Hoogtemodel te ontdekken welke stadsdelen mogelijk getroffen werden.
36

 Historici 

met interesse in de sociaal-economische en morfologische transformatie van steden, zouden 

met deze data aan de slag kunnen gaan, om te onderzoeken hoe het sociaal profiel van de 

buurtbewoners evolueerde in het licht van economische functieverschuivingen, en hoe de 

stedelijke ruimte co-evolueerde met de natuurlijke omgeving. 

 

[FIGUUR 3] 

 

De belangrijkste uitdaging die voortkomt uit het integratieve potentieel van HISGIS, bestaat 

eruit meerdere variabelen mee te nemen in de analyse, zonder verstrikt te raken in een web 

van onderlinge connecties dat ons niets leert over causaliteit. Een volgende stap is dan ook de 

ontwikkeling van een dynamisch ruimtelijk-temporeel (spatiotemporal) GIS, waarbij statische 

gegevenslagen ingeruild worden voor een agent-based benadering, eventueel met behulp van 

objectgeoriënteerd programmeren.
37

  

 Narratieve corpora lenen zich uitstekend tot de laatstgenoemde aanpak. Een van de  

meer innovatie aspecten binnen de output van GIStorical Antwerp is het (potentieel tot het) 

maken van zogenaamde mental maps, die de beleefde ruimte confronteren met de materiële 
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en sociale ruimte.
38

 Voor het historiseren van ruimtebeleving, zijn we afhankelijk van 

contemporaine geschriften. Een unieke bron is ‘Weerspiegeld Antwerpen’, uitgegeven in 

1927, waarin schrijvers vertellen over hun jeugdjaren in één van de Antwerpse buurten.
39

 Ook 

de herinneringen aan Werf en Schipperskwartier werden door schrijver, museumcurator en 

stadsarchivaris Jan Baptist Denucé (1878-1944) opgetekend. 

 Om van Jan Denucé’s tekst een mental map te maken, werden eerst de toponiemen in 

de tekst aangeduid. Dit gebeurde handmatig, maar in de toekomst wordt via syntaxtische 

(parsing) technieken een automatisering van de werkwijze voorzien. Vervolgens werd 

gekeken welke emotioneel beladen adjectieven aan deze toponiemen werden toegekend door 

de schrijver. Deze adjectieven waren woorden als ‘schrikjagend’ en ‘dierbaar’, maar ook 

ingewikkeldere constructies als ‘gruwelijke beelden die een kinderziel telkens opnieuw 

ontroerden’. Om de toponiemen te lokaliseren werd een contemporaine kaart gegeorefereerd, 

en de straten als lijnen gedigitaliseerd.
40

 

 

[FIGUUR 4] 

 

Aan de vermelde plaatsnamen werden als attribuutgegevens het aantal positieve adjectieven, 

het aantal negatieve adjectieven, de verhouding tussen positief en negatief, en het totaal aantal 

adjectieven toegekend. Deze attribuutgegevens werden op de kaart gesymboliseerd aan de 

hand van rode elementen (overwegend negatief), groene elementen (overwegend positief) en 

grijze elementen (ambigue emotionele respons). De lijndikte geeft het aantal waarnemingen 

weer, en daarmee het belang van de verschillende locaties. Plaatsen zoals het Noordkasteel, 

waar de schrijver op ‘expeditie’ ging, werden eveneens toegevoegd. Opvallend is de 

gepolariseerde appreciatie van de Werf, de buurt waar Denucé zijn eerste jaren doorbracht. 

Het gedeelte dat bij de rechttrekking van de Scheldekaaien zou verdwijnen, beoordeelt hij als 

zeer positief, de stadwaartse gedeelten als zeer negatief.
41

 Het Schipperskwartier, waar hij op 

latere leeftijd kwam wonen, wordt bijna in haar geheel als ambigu beschouwd: arm en 

verloederd, maar aan de andere kant erg avontuurlijk voor een opgroeiende knaap. 

 

[FIGUUR 5] 

 

In essentie betreft deze kaart al een mental map, maar om nog één stap verder te gaan, werd 

deze kaart nog vervormd volgens het belang van de locaties, zodat de mentale leefwereld van 
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Jan Denucé werd benaderd. Locaties die hij nooit noemde, worden in deze visualisatie kleiner 

voorgesteld, terwijl belangrijke ruimtes groter, en dichter bij elkaar worden voorgesteld. 

 

[FIGUUR 6] 

 

 

GIStorical Antwerp: huidige en toekomstige ontwikkelingen  

Het potentieel van GIStorical Antwerp zou in een tweede fase ten volle benut kunnen worden, 

door zowel een ruimtelijke als een temporele uitbreiding na te streven. Ruimtelijk wordt het 

project uitgebreid van de Antwerpse binnenstad tot het volledige grondgebied, dat nog 

aangevuld wordt met enkele suburbane test-cases. Temporeel gezien zal een periode van 1584 

tot 1985 worden gedigitaliseerd in acht tijdsdoorsneden. De basisdata voor deze doorsneden 

worden gevonden in zowel historisch kaartmateriaal als belastinglijsten en volkstellingen. 

Digitalisatie zal, al naar gelang de bron, gebeuren in polygoon- of straat-/puntvorm, het laatste 

volgens het eerder besproken principe van linear referencing. Bijkomend worden per 

doorsnede sociale indicatoren, gazetteers en metadata voorzien. Door deze lange tijdsperiode, 

kan een vrijwel onbeperkte hoeveelheid historische data voor Antwerpen worden gelinkt, te 

beginnen met boedelbeschrijvingen, migratiedata, krantenmateriaal en milieuvergunningen.  

 GIStorical Antwerp ontwikkelt zich stilaan tot een breed inzetbare onderzoekstool en 

een waar laboratorium voor de stadsgeschiedenis. Het project, ingebed in een stimulerende 

onderzoeksomgeving, verenigt een nieuwe visie op de wetenschapsbeoefening en de recente 

evoluties in het veld van historisch GIS, met de ontwikkeling van nieuwe methodologieën tot 

het bekomen van een ruimtelijk-temporeel GIS op microniveau. De doorgedreven aandacht 

voor het verzoenen van de cartesische logica van GIS met de diverse manieren van referentie 

naar locaties in de historische stedelijke ruimte, maken het mogelijk een ongeziene diversiteit 

aan bronnen in GIStorical Antwerp te integreren, analyseren en visualiseren. Op die manier 

wordt er een nieuwe kijk aangeboden op de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling van de (vroeg) 

moderne stad, voor iedereen met interesse in historische en hedendaagse stadsontwikkeling. 

 

 

 

  


