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Gent Gemapt
Zicht(en) op Gent, in heden en verleden
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Gent Gemapt

Gefragmenteerde archief- en 
erfgoedcollecties op een digitale 
stadskaart plaatsen en ze 
(opnieuw) verbinden met elkaar, 
met de stad en met de Gentenaar.

Ontwikkelingsgericht 
Erfgoedproject 2020-2023

Fase 1. De Krook 

Fase 2. Gent 

Fase 3. Lancering + Linked Data
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https://docs.google.com/file/d/1dEka4iWRUfhUFa5Xn_hUFeg2uUIlIc7T/preview


Partners
en hun collecties

Universiteitsbibliotheek Gent

Archief Gent

STAM Gent

Erfgoedcel Gent

Huis van Alijn

Industriemuseum

Amsab-Instituut voor Sociale 
Geschiedenis

Liberas

Ghent Centre for Digital Humanities
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(IIIF-)Collecties

Circus voor drukkerij “Het Licht” (Collectie  
(collectie Amsab-ISG))
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Bouwtekening  van de voorgevel van Dagblad 
Vooruit (Collectie Amsab-ISG)

Filmaffiche cinema Vooruit 
(Collectie Archief Gent, 
MA_ROM_XVI_AF_07378)
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Bak met kleine flessen van brouwerij Cobbaert-Donny, 
Sint-Pietersnieuwstraat (Collectie Industriemuseum, 
V10974-006)

Sint-Pietersnieuwstraat 109-113. Toegangspoort tot de ijskelder 
van frisdrankenfabriek Donny (Collectie Archief Gent)



De ruimtelijke dimensie van collecties

Collecties

● bouwtekeningen
● postkaarten
● stukken met schriftelijke vermelding 

van adres of plaats
● porseleinkaarten
● stadsgezichten en monumenten
● algemene en specifieke fotoreeksen: 

beluiken, winkelvitrines
● (kaarten)
● ...

Hoe komt ruimte tot uiting?

● adresveld
● GIS-coördinaat
● plaats als trefwoord
● plaats in beschrijving
● ...
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Plaats in collecties?
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Een visualisatie 
van de 
beeldbank van 
Het Utrechts 
Archief toont 
welke straten in 
de beeldbank 
worden 
afgebeeld en 
hoe vaak.

https://hualab.nl/opd
ekaart/utrecht.php 

islandsofmeaning.nl/
straten-in-collecties/ 

https://hualab.nl/opdekaart/utrecht.php
https://hualab.nl/opdekaart/utrecht.php
https://hualab.nl/opdekaart/utrecht.php


Locatie… of plaats? 
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Locatie… of plaats? 

51.056999137859684, 3.725637872440419

● Statisch
● Coördinaten (punt, lijn, geometrie, …)
● Duidelijk gedefinieerd
● Objectief
● (Culturele) betekenis? 

→ Moet telkens exact zijn om te linken

→ Moeilijk om coördinaten te 
onthouden

→ Concreet, maar beperkte betekenis

Vrijdagmarkt

● Dynamisch
● Locatie(s)
● Contextueel gedefinieerd
● Subjectief
● Culturele betekenis

→ Handig als manier om te ordenen

→ Vanzelfsprekende manier om te 
zoeken

→ Complex, maar interessanter dan 
coördinaat
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Plaatsregister (een gazetteer)
● Geografisch woordenboek

○ index met informatie over plaatsen en beschrijvingen 
(naam, locatie, functie, etc.)

● Manier om informatie te structureren
● Belangrijk onderzoeksinstrument in de 

(digitale) geesteswetenschappen

14

"Wegwijzer" een periodiek plaatsregister voor Gent, 1887
(geraadpleegd via Google Books, 
https://lib.ugent.be/en/catalog/ser01:000166996/files/13)

https://lib.ugent.be/en/catalog/ser01:000166996/files/13


Plaatsen en linked data

Collecties kan je verrijken door identifiers voor plaatsen toe te voegen in 
de metadata. Deze identifiers helpen je om je collecties doorzoekbaar te 
maken, te structureren, te delen en te visualiseren.

Maar welke identifiers?

En hoe?
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Welke identifiers?

Geonames

Wikidata

World Historical Gazetteer

Inventaris Onroerend Erfgoed

VIAF

….
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Getty Thesaurus of Geographic Names

● Geografische databank
○ +- 27 miljoen plaatsnamen
○ 4,8 miljoen bevolkte plaatsen
○ CC BY 4.0 licentie (= gratis mits bronvermelding)

● Nadelen?
○ Data “as is”

■ Fouten zijn mogelijk door vrije editeeromgeving (cfr. Wikipedia)
○ Welke plaatsen?
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http://www.geonames.org/search.html?q=&country=BE
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Wikidata

● Knowledge database
○ Gestructureerde data
○ 95,328,975 items, waaronder plaatsen
○ Aggregator van identifiers
○ CC0 1.0 (publiek domein)

● Nadelen?
○ Data “as is”

■ Fouten zijn mogelijk door vrije editeeromgeving, maar goede kwaliteitscontrole
○ Welke plaatsen?
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https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


World Historical Gazetteer

● Gazetteer voor de wereld
○ Historisch georiënteerd (bronvermelding, gebruik van bronnenmateriaal)
○ Aandacht voor verschillende plaatsnamen, geometrieën, bronnen
○ Aggregator van identifiers
○ CC BY 4.0 licentie (= gratis mits bronvermelding)

● Nadelen? 
○ Grootschalige focus (dorpen, steden, etc.)
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https://whgazetteer.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Inventaris Onroerend Erfgoed

● Digitale inventaris
○ Overzicht van (erkend) erfgoed in Vlaanderen
○ Identifiers + bijkomende informatie (type, geometrie, foto’s, etc.)

● Nadelen?
○ Enkel (erkend) erfgoed
○ plaats ≠ erfgoed?

Voor hedendaagse straten zou je de CRAB-codes kunnen gebruiken

De straatnamen hebben een volgnummer, de zgn. CRAB-straatcode. Door bij de 
opbouw van een adressenbestand deze straatcodes te gebruiken i.p.v. voluit 
geschreven straatnamen, kunnen adressen sneller teruggevonden worden, wordt 
dubbele opslag vermeden en worden problemen in verband met verschillende 
schrijfwijzen van straatnamen voorkomen
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https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://data.stad.gent/explore/dataset/straten-gent/table/
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Het Gent Gemapt plaatsregister
● Gebaseerd op het fantastische Zichten op Gent (STAM Gent)
● + Plaatsen toegevoegd
● + Eigenschappen aangevuld (locatie, type, datering, etc.)
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Uitdagingen voor een plaatsregister
● Het onderscheiden van plaatsen

○ plaats x = plaats y? 
● Verschillende namen voor dezelfde plaats
● Welke functie (bioscoop, kerk, etc.) heeft een plaats?
● Datering

○ Hoe dateer je een plaats (bouwjaar, sloopjaar?)
● Geometrie

○ Exact of bij benadering? Punt of polygoon? 
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Een stedelijk plaatsregister

● Doctoraatsonderzoek Vincent 
Ducatteeuw
○ Historische datamodellering: de 

ontwikkeling van een stedelijk 
plaatsregister voor 19e- en 20e-eeuwse 
sociale data 

● Historisch plaatsregister voor 
Gent
○ Eigenschappen van plaatsen (naam, 

type, geometrie) doorheen de tijd
○ LOD
○ URIs voor plaatsen
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https://invent
aris.onroerend
erfgoed.be/erf
goedobjecten
/200812 

Detail van Plan industriel de la ville de Gand et de ses environs (Universiteitsbibliotheek)
Beeld op de Gasmeterlaan en gasfabriek (Archief Gent)

Tondelier.be

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200812
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200812
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200812
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200812
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200812


Kaarten

Wat zijn de mogelijkheden voor én met kaarten?

● Historische kaarten als collectie
● Georeferentie van kaarten
● Annotatie van kaarten
● Kaarten als onderzoeksbron
● Kaarten als data
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Historische kaarten als collectie
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Historische kaarten als collectie - HISGIS
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Historische kaarten als open collectie
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Historische kaarten als onderzoeksbron
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Historische kaarten + ...
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Historische kaarten digitaal ontsluiten?

MAGIS Brugge

Digitale Thematische Deconstructie 
(DTD)
methode voor digitale kaartanalyse

1. De kaart wordt gedigitaliseerd
2. Alle kaartelementen worden eruit 

gelicht of overtekend
3. Alle elementen worden 

geïdentificeerd adhv een thema 
of typologie
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MoEML: kaart + gazetteer

Historische kaart als …

● Manier om te visualiseren
● Manier om te structureren
● Manier om te ontdekken
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https://mapoflondon.uvic.ca/


Volgende stappen?

● Historische kaarten verbinden met erfgoedcollecties

● IIIF verbinden met GIS (georeferentie)

● Opstellen van plaatsregister(s)

● Linked Open Data én duurzaam

● Participatief als middel én doel
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5. Participatieve tools voor mapping
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NYCL Building Inspector (2013-2020)

“Every time you tell us the color of a 
footprint or the address of a 
building, you’re adding to the 
database of information that will 
allow us to literally put NYPL’s 
collections on the map, making 
materials more accessible and 
rebuilding the lost landscape of 
19th century New York City.”
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Taken

1) Controleer
2) Corrigeer
3) Transcribeer
4) Typeer



Allmaps

Open source tool om 
digitale 
kaartcollecties

● Te doorzoeken
● Te verkennen
● Te georefereren
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https://allmaps.org/
https://docs.google.com/file/d/1MbPtIb0Cw7RUIsdSI5I5zIaBccE5hdZG/preview
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MADOC
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Recogito & Peripleo-lite

http://pelagios.org/peripleo-lite/
https://recogito.pelagios.org/
http://pelagios.org/peripleo-lite/


Een participatieve digitale toolbox voor plaats?

Doelstelling
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Taken Drempels Wishlist

Vrijwilligers

beginnende 
onderzoekers

Casual 
verkenners

Publieks-
werkers

Collectie-
beheerders

AdminsErvaren 
onderzoekers



Doelstelling
● Onderzoeksomgevin

g opzetten waar 
diverse bronnen 
worden 
samengebracht

● Nieuwe inzichten in 
lokale geschiedenis

● Samenwerken met 
andere onderzoekers

● Hulp vinden bij het 
ontsluiten en 
interpreteren van 
bronnen

● Nieuwe bronnen 
ontdekken

● Gaten in eigen 
onderzoek en blikveld 
vullen
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Taken

● Kaarten georefereren
● Kaarten en tekst 

annoteren
● Data visualiseren
● Data/resultaten 

exporteren
● Kaarten vergelijken
● Annotaties en 

georeferenties van 
elders importeren

Drempels
● Ik heb een beperkte 

digitaal 
verbeeldingsvermoge
n

● Hoe geef ik de 
databank voor mijn 
annotaties vorm?

● Hoe kan ik de 
resultaten gebruiken 
buiten de 
werkomgeving?

● Ik heb weinig tijd om 
met vrijwilligers te 
werken

● Ik vertrouw 
vrijwilligers niet

Wishlist

Ervaren onderzoeker



Doelstelling
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Taken Drempels Wishlist

Collectiebeheerder



Doelstelling
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Taken Drempels Wishlist

Verkenner



Doelstelling
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Taken Drempels Wishlist

Vrijwilliger



Doelstelling
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Taken Drempels Wishlist

Publiekswerker
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