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Een belangrijke gebeurtenis voor de studie van de 
oude kaart deed zich voor op 15 november j.l. , 
toen dr. G. Schilder onder grote belangstelling in 
Utrecht de oratie uitsprak bij het aanvaarden van 
het hoogleraarschap in de historische kartografie. 
In dit en het volgende nummer wordt hieraan aan
dacht besteed. Zoals al eerder aangekondigd, staat 
in dit laatste nummer van de eerste jaargang de 
Nederlandse betrokkenheid bij de kartering van de 
oostkust van de Verenigde Staten centraal. Voor 
deze gelegenheid zijn alle artikelen voorzien van 
een samenvatting in het Engels. We bedanken hier
bij de heren A.R.A. Croiset van Uchelen en 
J.J.M, de Haas, die voor het vertaalwerk hebben 
zorg gedragen. 
Omdat de voorheen geplande twaalf pagina's per 
aflevering al in het eerste nummer tot zestien uitge
breid moesten worden en een steeds groter gedeelte 
van het tijdschrift in kleine letters gezet werd, is 
helaas het moment gekomen om een prijsverhoging 
van Caert-Thresoor aan te kondigen. We hopen, dat 
de kwaliteit van het in het afgelopen jaar gebodene 
en de grote belangstelling daarvoor tot enig begrip 
voor deze verhoging tot f 20,— per jaar zullen bij
dragen. Zelfs de nu beschikbare zestien pagina's 
stellen voortdurend grenzen aan wat eigenlijk op
genomen zou kunnen en moeten worden. Om een 
wat ruimer jasje toebedeeld te krijgen, vestigen we 
onze hoop op een verdere stijging van het aantal 
abonnees. De mogelijkheid van een gecombineerd 
abonnement op Caert-Thresoor en Kartografisch 
Tijdschrift voor NVK-leden, zoals in het tweede 
nummer aangekondigd, zal vanwege het geringe fi
nanciële voordeel voor de abonnees en de prak
tische problemen bij de coördinatie van de ver-
schijningsdata, géén doorgang vinden. Rest ons de 
lezers van Caert-Thresoor prettige feestdagen toe 
te wensen! 

N.B.: Enkele abonnees blijken nog niet de f 15 , -
voor het abonnement 1982 te hebben overge
maakt. Om misverstanden te voorkomen zullen 
diegenen een nieuwe acceptgirokaart bij dit 
nummer van Caert-Thresoor aantreffen. Snelle be
taling wordt op hoge prijs gesteld! 

Aangeboden uit particuliere verzameling: 
J.C. Sepp: (1773) VII Provinciën, op 
linnen, 125 x 104 cm (Koeman, Sep 1) 
Braun & Hogenberg: Haarlem 
Braun & Hogenberg: Duinkerken, Greve-
lingen, Bourbourg 
van Schoten: Bergen op Zoom. 
Tel. 030-762396, 's avonds. 
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17e EEUWSE HOLLANDSE BIJDRAGEN IN DE KARTERING VAN DE AMERIKAANSE KUSTEN* 
C. Koeman 

De verspreiding van kennis over de Nieuwe Wereld 
door middel van het gedrukte boek is wel één van 
de meest bruikbare Nederlandse bijdragen tot de 
Nederlands-Amerikaanse betrekkingen geweest. Al 
in de 16e eeuw werden in Amsterdam de — meestal 
geheime — Portugese zeemansgidsen voor de Azia
tische, Afrikaanse en Amerikaanse wateren ge
drukt. In de 17e eeuw zien we de beschrijvingen 
van Johannes de Laet en Dierick Ruyters, terwijl 
deze eeuw voornamelijk bekend is om de gedrukte 
kaarten en atlassen van beroemde Amsterdamse 
ondernemers als Willem Jansz Blaeu, Jacob Aertsz 
Colom, Pieter Goos e.a. 
De verspreiding van gedrukte kaarten en atlassen 
van Noord- en Zuid-Amerika werd gunstig be
ïnvloed door de activiteiten van de Westindische 
Compagnie. Dit artikel beperkt zich dan ook tot 
bijzonderheden betreffende de kaartvervaardiging 
en verspreiding tijdens het bestaan van deze Com
pagnie. 

Westindische Paskaarten 
De Westindische Compagnie werd opgericht in 
1621, het jaar waarin het Twaalfjarig Bestand be

ëindigd en de oorlog met Spanje hervat werd. 
Voortzetting van de oorlog werd gezien als voor
delig voor de Nederlandse economie. De West
indische Compagnie vormde een middel voor de 
oorlog met Spanje; zij bezat twintig oorlogsschepen 
en werd daarbij ondersteund door nog eens twintig 
schepen, die door de Staten Generaal geleverd 
werden. De W.I.C. hield zich bezig met een nogal 
ambitieus plan voor kolonisatie, met het veroveren 
van Spaanse bezittingen en met de slavenhandel in 
het in haar octrooi vermelde gebied. De geschiede
nis van de W.I.C. werd in 1644 beschreven door 
één van de bewindhebbers, Johannes de Laet, His
torie ofte Jaerlijcks verhael vande Verrichtinghen 
der Geoctroyeerde West Indische Compagnie. 
Omdat kaarten van de Atlantische Oceaan in grote 
hoeveelheden nodig werden, werd het drukken er
van lonend.1 De vroegst bekende gedrukte zeekaart 
van de Atlantische Oceaan is omstreeks 1617 door 
Willem Jansz Blaeu gepubliceerd met als titel West-
Indische Pascaert. Van de eerste editie is thans geen 
enkel exemplaar bekend, omdat de uitgave direct 
na verschijning verboden werd: Blaeu had de Straat 
Le Maire en Kaap Hoorn ingetekend, hetgeen door 

fig. 1 Westindische Paskaart op wassende graden, Willem Jansz Blaeu (ca. 1630) 

50 



de Staten Generaal niet was toegestaan. Het eerst
volgend bewaard gebleven exemplaar van Blaeu's 
kaart is omstreeks 1630 gedrukt. Jacob Aertsz 
Colom was de eerste die de kaart van Blaeu imiteer
de: In 1631, toen het verbod was opgeheven, 
kopieerde hij de editie van 1617 onder de titel Pas-
caerte van Guinea, Brasilien en West Indien.2 Ver
schillende edities van deze kaart zijn bekend, even
als andere nadrukken door Goos, Jacobsz, Allard, 
Van Keulen, Robijn en Loots. Al deze verschillen
de edities zijn van belang voor de geschiedenis van 
de Nederlandse nederzettingen in Amerika in de 
periode 1616—1664. 
Een Westindische Paskaart is een zeer uitzonder
lijke kaart; ze omvat dat gedeelte van de wereld, 
dat een beslissende positie inneemt in de geschiede
nis van de Westerse beschaving, zowel vijf eeuwen 
geleden als ook tegenwoordig: de Atlantische 
Oceaan. Het is een kaart, die de oude wereld met 
de nieuwe verbindt. Elke kaart heeft een schaal en 
een formaat, die voor de gebruiker het meest ge
schikt schijnen te zijn. De schaal en het formaat 
van de Westindische Paskaart zijn bepaald door een 
kalf. — Deze bewering verdient enige nadere uit
leg: — Om het gebied tussen de kusten van Noord-
Europa, West-Afrika en de kusten van Noord-, 
Midden en Zuid-Amerika af te beelden was een 
groot stuk perkament nodig. Van papier kon geen 
sprake zijn omdat de papierfabrieken omstreeks 
1600 geen papier van een dergelijk formaat konden 
maken en omdat papier de ruwe behandeling aan 
boord van schepen niet kon verdragen. Een vel 
kalfshuid, perkament genaamd, bood het grootst 
mogelijke formaat voor die tijd: ca. 70 x 90 cm. In 
die tijd werden de kalveren niet groter, zodat de 
afstand tussen Europa en de Amerika's beperkt 
werd door de lengte van een kalfshuid. Maar zelfs 
het grootste kalf was niet groot genoeg om het 
verschil in geografische breedte tussen Kaap Hoorn 
en Nova Scotia te overbruggen. Als gevolg hiervan 
werden Zuid-Amerika en Zuid-Afrika op bijkaartjes 
geplaatst, en zo ook de Golf van Mexico en de 
Bocht van Guinea. De schaal van de kaart resulteer
de op ca. 1:10 miljoen. En tegenwoordig is dit nog 
steeds de schaal van de navigatiekaart aan boord 
van een vrachtschip of een vliegtuig! Wat demon
streert hoe vasthoudend de traditie van de navigatie 
is. 
Ook om een andere reden is de Westindische Pas
kaart zeer uitzonderlijk: het was de grootste kaart 
in zijn tijd, die gedrukt werd van één koperplaat. 
Omstreeks 1580 was de techniek van het drukken 
van een gegraveerde koperplaat op perkament voor 
het eerst succesvol toegepast door enkele drukkers 
te Amsterdam.3 Portolaankaarten van Lucas Jansz 
Waghenaer (ca. 1580) en door Cornelis Doedtsz 
(1589) waren de eerste op perkament gedrukte 
kaarten. Hun formaat is ca. 70 x 90 cm. Druk
persen voor grotere koperplaten bestonden in die 
tijd niet. Willem Jansz Blaeu was de eerste, die een 
drukpers maakte met eèn cilinder van meer dan 
80 cm breedte, zodat op grote bladen perkament 
gedrukt kon worden. 

Voor papier waren dergelijke groot-formaat druk
persen niet nodig, een grote kaart op papier kon 
worden samengesteld uit twee, vier of meer bladen, 
gedrukt van evenveel koperplaten en later aan 
elkaar gemonteerd. Een Westindische Paskaart, ge
drukt op papier, meet ca. 80 x 90 cm en is samen
gesteld uit vier bladen. De op papier gedrukte kaar
ten zijn veel gebruikelijker dan op perkement ge
drukte. Te zamen zijn ongeveer twintig exemplaren 
van op perkament gedrukte kaarten bekend. 
De voorlopers van de Nederlandse op perkament 
gedrukte zeekaarten zijn manuscriptkaarten op per
kament, getekend door Spaanse, Franse en Ita
liaanse kaartenmakers uit de 16e eeuw, opgevolgd 
door de Hollandse kaartenmakers van de Noord
hollandse school na 1580. Het grootste deel van 
deze Spaanse, Italiaanse en Franse kaarten wordt 
bewaard in de Bibliothèque Nationale in Parijs. Een 
schatkist van zeekaarten op perkament is het 
Département des Cartes et Plans de la Bibliothèque 
Nationale. Dit is 's werelds grootste verzameling 
manuscriptkaarten en omvat alle kusten van de 
wereld. De sleutel tot deze schatkist is de Cata
logue des cartes nautiques sur velin,A waarin 12 
manuscriptkaarten van de Atlantische Oceaan, 7 op 
perkament gedrukte en 52 manuscriptkaarten van 
diverse delen van de oostkust van Noord-Amerika 
en West-Indië beschreven worden. 
Voor een schip dat naar West-Indië zeilde was één 
zeekaart niet voldoende. De schipper was tevens 
voorzien van kaarten van de havens en eilanden aan 
de oostkust van Amerika (vergelijk de schepen van 
de V.O.C., die met tien verschillende manuscript
kaarten op perkament uitgerust werden5). Na 1675, 
het jaar van publikatie van Het Brandende Veen, 
werden verschillende manuscriptkaarten6 vervangen 
door gedrukte kaarten, die in de genoemde zee-
mansgids gepubliceerd waren. 

De Vingboons A tlas 
Johannes Vingboons (1617—1670) was werkzaam 
bij Joan Blaeu, de kaartenmaker van de Oost- en 
Westindische Compagnieën. Hoewel Johannes 
Vingboons ook bekend is als graveur van kaarten 
en prenten, is zijn roem voornamelijk gebaseerd op 
een verzameling van 250 gekleurde tekeningen van 
gezichten, plattegronden en landschappen van 
nederzettingen in de Amerika's, Afrika en vooral 
Azië. Te zamen vormen deze de zgn. Vingboons 
Atlas, die ook zeekaarten bevat. Een keuze uit deze 
kaarten is — in zwart-wit — gereproduceerd door 
F.C. Wieder in zijn Monumenta Cartographica in de 
periode 1925-1933.7 Onlangs zijn 118 van deze 
tekeningen in kleur gereproduceerd en voorzien 
van biografische en bibliografische aantekeningen.8 

Voor de kartering van de Amerikaanse kusten is 
onder de kaarten in de Vingboons Atlas vooral van 
belang de zeer indrukwekkende kaart van de kus
ten van Amerika in 56 bladen, alle met gelijke 
schaal en gelijk formaat, getekend op een netwerk 
van gedrukte kompaslijnen. Te zamen vormen zij 
de „padron real" van het werkgebied van de W.I.C. 
Vingboons' kaarten en tekeningen van de oostkust 
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van Noord-Amerika omvatten New England, Flo
rida, Yucatan, Cuba, Jamaica, Hispaniola en plaat
sen als Nieuw Amsterdam, Havanna, Acapulco, 
Puerto Rico, Cartagena, e.a. 
Deze zogenaamde geheime atlas van de Oost- en 
Westindische Compagnieën verenigt in zich de com
plete resultaten van de Nederlandse spionage in de 
Spaanse bezittingen in Amerika in kartografische 
vorm. De atlas diende strategische ondernemingen 
en was niet beschikbaar voor het normale gebruik 
aan boord van handelsschepen. 

Gedrukte zeemansgidsen 
Sedert het einde van de 16e eeuw was het drukken 
en uitgeven van materiaal op het gebied van naviga
tie een voor honderd procent Nederlandse aange
legenheid. Noch in Londen, noch in Frankrijk, 
Spanje of Italië, werden zeekaarten voor de Atlan
tische Oceaan gedrukt. Elke natie, die zijn geluk op 
de kusten van Amerika wilde beproeven, moest 
zich verlaten op materiaal, dat in Amsterdam ge
drukt werd. Als één van de meest belangrijke ge
drukte zeemansgidsen uitgegeven in de Nederlan
den geldt Het Brandende Veen.9 Het eerste deel, 
uitgegeven door Pieter Goos in 1675, is 's werelds 

fig. 2 Titelpagina van de Spaanse editie van Roggeveens 
„Brandende Veen", eerste deel (Amsterdam, 1680) 

eerste gedrukte zeemansgids met kaarten van de 
oostkust van Amerika. Het omvat het gebied tussen 
de Amazone en Newfoundland. Evenals vorige 
Nederlandse zeemansgidsen was Het Brandende 
Veen het resultaat van een particulier initiatief. Er 
is geen bewijs van een legale connectie met het 
hydrografisch bureau van de W.I.C.; maar het is 
zeer waarschijnlijk dat de auteur Arent Roggeveen 
toegang had tot de hydrografische gegevens van zo
wel de V.O.C, als de W.I.C. in Middelburg. We 
mogen aannemen dat Roggeveen gebruik heeft ge
maakt van de Spaanse portolaankaarten uit die ver
zamelingen.10 Er bestonden vele gedetailleerde 
Spaanse manuscriptkaarten van West-Indië en de 
kust van Amerika; het is Roggeveens verdienste dat 
hij dit materiaal in gedrukte vorm publiceerde. 
De vele edities uitgegeven in een periode van 25 
jaar geven een indicatie van de eigentijdse waarde
ring. Naast de eerste Nederlandse editie van 1675 
verscheen in datzelfde jaar een Engelse editie, ge
volgd door een Franse en een Spaanse in 1689. 
Thans zijn beide boeken zeer zeldzaam. 
Het tweede deel van Het Brandende Veen met een 
beschrijving van de kusten van West-Afrika en 
Brazilië verscheen in 1685; ook dit tweede deel 
werd gedrukt in het Nederlands, Engels, Frans en 
Spaans. 
De eerste Engelse zeemansgids voor de Atlantische 
navigatie werd veertien jaar na Roggeveens boek 
uitgegeven: John Seller's Fourth book of the 
English Pilot, gedrukt door John Thornton in 
1689.11 „At the time Seller originated the idea of 
an English Pilot, seventeenth century English 
mariners, like their counterparts elsewhere, got 
their charts from continental publishers. For nearly 
a century the chart trade had been dominated by 
Dutch publishers, and chartmaking by skilled 
Dutch mariners."12 

In de jaren 1630—1680 was er een enorme concur
rentiestrijd tussen de Nederlandse uitgevers. Na 
1680 beëindigden verschillende uitgevers hun werk
zaamheid of verenigden zich in één grote firma: 
Johannes van Keulen. Door het huis Van Keulen, 
dat werkzaam was van 1680 tot 1880, werd een 
zeemansgids voor de kusten van West-Indië en de 
oostkust van Noord-Amerika uitgegeven als deel IV 
van de Nieuwe Groote Lichtende Zee-fakkel, een 
zeemansgids die de gehele wereld, met uitzondering 
van Azië, omvatte.13 Vanaf 1693 werd de concur
rentiestrijd in de kaartenhandel meer internatio
naal. In 1693 verscheen een Neptune François, ge
drukt te Parijs (en Amsterdam),14 die de meeste 
Nederlandse en Engelse kaartboeken in nauw
keurigheid en hanteerbaarheid overtrof. Spoedig 
waren de Engelse en Franse zeekaarten en -gidsen 
voor Europa en West- en Oost-Indië meer up-to-
date dan Het Brandende Veen en de Nieuwe 
Groote Lichtende Zee-fakkel. 

Conclusie 
Geografische en mariene kaarten zijn belangrijke 
middelen geweest in de verspreiding van kennis 
over de Nieuwe Wereld onder Europese lezers. In 
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dit proces hebben de particuliere uitgevers en druk
kers in de Nederlanden een overheersende rol ge
speeld in de 17e en 18e eeuw. Zeemansgidsen en 
zeekaarten van de Atlantische Oceaan en van de 
oost kust van Amerika waren onmisbare gereed
schappen in de handel tussen de Oude en de 
Nieuwe Wereld. In de samenstelling en verspreiding 
van deze navigatiemiddelen waren de Nederlandse 
ondernemingen dominerend gedurende meer dan 
een eeuw. Ofschoon grote hoeveelheden zeekaarten 
en gidsen aan boord gebruikt zijn, zijn slechts 
enkele bewaard, voornamelijk exemplaren die ge
diend hebben als originelen in de kantoren van de 
Westindische Compagnie. 
In de studie van de geschiedenis van Amerika 
vormt de Nederlandse periode, tussen de Spaanse 
en de Engelse, een goedgedocumenteerde bron. De 
weergave van een schets van de kartografische 
elementen van deze bron was het onderwerp van 
dit artikel. 

* Door de redactie verkorte en vertaalde tekst van de 
lezing The Dutch West India Company and the charting of 
the coasts of the America's, gehouden door prof. Koeman 
in Washington, D.C., op 6 april 1982 ter gelegenheid van de 
200 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de 
V.S. 
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Summary 

In the history of the charting of the American coasts the 
17th century is the Dutch period. Especially the Dutch 
West-Indian Company played a prominent part in the view 
of their need of correct charts. This article reviews some 
important charts and atlases from this period. — The „West-
Indian Pascaert" is a nautical chart of the entire Atlantic 
Ocean which, for the use on board ships, was printed on 
vellum. Consequently, the scale of this chart is restricted to 
the maximum size of vellum, viz. 70 x 90 cm. 
The first West-Indian Pascaert was printed round about 
1617 by Willem Jansz. Blaeu. 

— The atlas with maps and prints by Johannes Vingboons 
(1617—1670) contains a.o. a chart of the coasts of America 
in 56 sheets. This manuscript atlas contained secret infor
mation and was not meant to be used on board trading-
vessels. 
— The Burning Fen by Arent Roggeveen, of which the first 
part was issued in 1675 by Pieter Goos, is the first rutter 
including the coast of America. In aid of his compilation 
use will have been made (amongst other things) of Spanish 
Portolan charts in the collection of the East and West 
Indian Companies. 

Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie 

Enige tijd geleden kreeg de redactie van Caert-Thresoor een 
artikel aangeboden van ir. E. Muller te Utrecht, met als titel 
„Registraties van Utrechtse landmeters in de 17e en 18e 
eeuw". Aan de hand van archivalia worden hierin de admis-
sies van 111 Utrechtse landmeters uitgewerkt. 
De landmeter beoefende vanouds een vrij beroep. Hij ver
kreeg het recht om in een bepaald gebied te meten na exa-
minatie van zijn bekwaamheden en gedrag bij een geweste
lijke instantie, veelal het gerechtshof. De term admissie be
tekent toelating (in een rechtsgebied). Vanwege de omvang 
en aard van dit bronnenmateriaal leek het de redactie ver
standig deze materie door te geven aan de Werkgroep voor 
de Geschiedenis van de Kartografie. Aangezien admissie-

gegevens verspreid over het land te vinden zijn, vooral in de 
provincie-archieven, lijkt bundeling van deze gegevens een 
goede zaak, zeker ook gezien de mobiliteit van de land-
meter(s)(geslachten). 
Woensdag 5 januari 1983 wil de Werkgroep hier een verga
dering aan wijden. Diegenen die over dit onderwerp mee 
willen denken en praten zijn van harte welkom vanaf half 
elf 's morgens in de kaartenzaal op de 5e etage van het 
Geografisch Instituut der R.U. Utrecht, Transitorium II, 
Heidelberglaan 2, Utrecht. Het universiteitscentrum De Uit
hof is vanaf het station Utrecht bereikbaar met bus 11,12 
of 42. 
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DE KAARTENVERZAMELING VAN DE HOLLAND LAND COMPANY (1789-1869) 

Paul van den Brink 

De viering van de Bicentenial had voor de gemeen
telijke archiefdienst van Amsterdam werkelijk een 
feestelijk tintje, toen bekend werd dat er in de Ver
enigde Staten fondsen waren verzameld voor de 
verfilming van de archieven van de Holland Land 
Company, welke bij de gemeentelijke archiefdienst 
van Amsterdam zijn ondergebracht. Daarmee 
wordt een omvangrijke verzameling bescheiden die 
een beeld vormen van de grootschalige landaan-
kopen in de staten New York en Pennsylvania en 
het beheer van de aangekochte gronden door een 
aantal Amsterdamse handelshuizen, voor een 
breder publiek ontsloten. Een aanzienlijk deel van 
deze bescheiden wordt ingenomen door een belang
rijk bestand kaarten. Haar belang moet worden ge
zocht in het feit dat de kartering van de Verenigde 
Staten zich tot ver in de 18e eeuw kenmerkte door 
kleinschalige overzichtskaarten en dat met name nâ 
1776, met de toenemende ontsluiting van de 
Amerikaanse „binnenlanden", een geleidelijke ver
schuiving naar een meer grootschalige kartering te 
constateren valt. Daar de Holland Land Company 
voor het doelmatig beheer van de door haar aange
kochte gronden behoefte had aan exacte kaarten, 
speelde ze een belangrijke rol in de hier geschetste 
ontwikkeling. 

In 1789 zond een aantal Amsterdamse handels
huizen Théophile Cazenove (1740—1811), een 
kleinzoon van de Franse historicus en militair Paul 
Rapin de Thoyras en een goede vriend van Talley
rand,1 als hun agent naar de Verenigde Staten om 
hen te informeren omtrent de financiële ontwikke
lingen aldaar en de mogelijkheden tot speculatie in 
staatsfondsen. Toen Cazenove in Amerika arriveer
de moest hij echter al snel ervaren dat de overheids
financiën zich zodanig stabiliseerden, dat de voor
uitzichten op het behalen van grote winsten gering 
waren. Die mogelijkheden zag hij wel in grond-
speculatie en hij adviseerde zijn opdrachtgevers dan 
ook tot het aankopen van grond. In hun opdracht 
kocht Cazenove tussen 1792 en 1793 grote gebie
den in de staten New York en Pennsylvania. Om 
dit bezit beter verhandelbaar te maken werd het in 
1795 in de aandelenmaatschappij Holland Land 
Company ondergebracht. Het lag in de bedoeling 
om de aangekochte gronden in percelen te verdelen 
en deze dan via de agent te verkopen. Daartoe was 
een goede opmeting een eerste vereiste. Onder lei
ding van Joseph Ellicott (1760—1826) werden 
eerst in Pennsylvania 1.500.000 acres ten oosten en 
westen van de Allegheny rivier in kaart gebracht.2 

Vervolgens richtte Ellicott zich op het bezit in New 

TW L. -i.«*bi ,fc,UllMi.„,»v « 4 * tk. ïïöir;«. 
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1. [Map of 499,660 acres of land in West-Alleghany] - Autrêchy fecit.- [ca. 1797]. - 45x64 cm. 
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York. Na een jaar van voorbereiding werd tussen 
maart 1798 en oktober 1800 3.300.000 acres ten 
westen van de Genesee rivier gekarteerd,3 met als 
eindprodukt een wat teleurstellende gegraveerde 
kaart.4 Van deze kaart werden honderden exempla
ren naar Amsterdam verstuurd, waar het gebrek 
aan goede kaarten als een groot gemis werd er
varen.5 Nadat de bezittingen van de Holland Land 
Company aldus in kaart waren gebracht, kon de 
grondverkoop ter hand worden genomen. Daartoe 
werden een aantal agenten benoemd die tot taak 
kregen de verkoop te stimuleren door het creëren 
van een infrastructuur en het scheppen van andere 
voorzieningen.6 De precieze uitkomst van de ge
zamenlijke landondememing is niet helemaal be
kend. In ieder geval staat vast dat op de bezittingen 
in Pennsylvania grote verliezen werden geleden. De 
kartering had uitgewezen dat de gronden van een 
lage kwaliteit en door hun geaccidenteerd karakter 
nauwelijks voor landbouw geschikt waren.7 Deze 
verliezen werden slechts ten dele gecompenseerd 
door de bezittingen in New York. Want ofschoon 
men bij de kolonisatie uitging van een vernuftig 
uitgedacht stelsel, bleek dit in de praktijk toch niet 
zo doelmatig te zijn.8'9 

Het kaartenbestand van de Holland Land Company 
omvat ca. 550 kaarten die voor ruim 75% hand-
getekend zijn. Sinds eind 1978 worden deze kaar
ten in het kader van het CCK-project beschreven, 
waarmee wordt aangesloten bij een belangrijke 
trend in de catalogusbouw: de verwerking van titel
beschrijvingen met behulp van een computer en het 
onderbrengen van die beschrijvingen in een cen
trale catalogus.10 Het kaartmateriaal omvat de 
periode 1774—1846 maar heeft hoofdzakelijk be
trekking op de periode vóór 1810. Daarbij dient 
wel te worden opgemerkt dat slechts 53% van de 
kaarten gedateerd zijn, want ook in dit bestand 
worden we nadrukkelijk geconfronteerd met de 
handelwijze van de archivarissen uit de vorige 
eeuw: zonder zich te houden aan de bestaande 
orde, werden kaarten uit het archief gelicht en 
apart opgeborgen zonder dat de relatie met dat 
archief werd vastgelegd. Het is door deze handel
wijze ook, dat bij slechts 25% van de tot dusver 
beschreven kaarten een bibliografisch verband kon 
worden vastgesteld. Tevens is het de voornaamste 
oorzaak voor het feit dat in maar liefst 62% geen 
auteur kan worden aangegeven. 
Met ruim 56% is New York het meest in kaart 
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gebrachte gebied; 28% heeft betrekking op Penn
sylvania terwijl New Jersey (de Holland Land Com
pany bezat ook daar enige „terreinen") met 10% 
vertegenwoordigd is. Daarnaast bevat het kaarten-
bestand een aantal „less predictable kind of 
maps",11 zoals een viertal stadsplattegronden van 
New Amsterdam (Buffalo), alsmede plattegronden 
van New York, Washington en Philadelphia. Met 
name de manuscriptplattegrond van Philadelphia is 
van een hoogstaand kartografisch niveau en vormt 
hoogst waarschijnlijk het voorbeeld voor een zeld
zame gedrukte plattegrond van deze stad.12 Ook 
bevat het kaartenbestand een tweetal topografische 
aangezichten, het ontwerp voor een overlaat in de 
Potomac rivier alsmede enige profielen van rivier-
werken. 
Met de ontsluiting van het kaartenbestand van de 
Holland Land Company wordt een wezenlijke bij
drage tot onze kennis van de vroegste kartering van 
de Verenigde Staten geleverd. Met de verfilming 
van de archieven wordt deze kennis verder uitge
dragen dan tot dusver het geval was. En terecht! 

1 P.J. van Winter. Het aandeel van den Amsterdamschen 
handel aan den opbouw van het Amerikaansche gemeene-
best. deel I 's-Gravenhage, 1927, p. 218. 
2 A map exhibiting a topographical representation of the 
six districts situate on the eastern side of the Allegeny river 
/ by Joseph Ellicott. - (ca. 1796). - 1 manuscriptkaart ; 
77 x 162 cm. 
3 W. Chazanof. Joseph Ellicott and the Holland Land 
Company: the opening of western New York. New York, 
1970. pp. 9-28. 

Map of Morris's purchase or West Geneseo in the state of 
New York : exhibiting part of the lakes Erie and Ontario, 
the straights of Niagara, Chatauque Lake and all the princi
pal waters . . . / by Joseph and B. Ellicott. — 1800. — 1 
kaart : kopergravure : 57x78 cm. De ontevredenheid over 
deze door James Thackaray gegraveerde kaart blijkt uit een 
schrijven van Paul Busti (7-1826), die Cazenove in 1799 als 
agent had opgevolgd, aan Joseph Ellicott: „The engraving is 

but middling, and I dare say the less answer your expecta
tions as Thackaray has not in a small deal weared our 
patience"; Zie, PA333/399/p. 13-14 (Gem. Arch. Amster
dam). 
5 Zo verzocht men Busti in een schrijven van 25 januari 
1800 „door Abeel te New York, of iemand anders, te laaten 
teekenen een kaart van New York en een dito van Pennsyl
vania, op welke alleen worden aangewezen 1. De voornaam
ste rivieren 2. De diverse graafschappen, ieder omringd of 
onderscheiden door ene couleur, laatende het binnenste wit 
of blanco, om hier naar goedvinden te kunnen plaatsen, 
't geen men dienstig zal oordeelen, 't zij tot aanwijzing van 
't getal inwooners, de datum van de oprichting van 't graaf
schap &c. 3. De county towns van elk graafschap . . ."; Zie 
PA333/73/282. 
6 Vgl. H. Ver Loren van Themaat. Een studie over het 
grondbezit in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. 
Haarlem, 1912. p. 107-108. 
7 Vgl. Chazanof, p. 18. 
8 Ver Loren van Themaat, p. 106 e.v. 
9 Voor het historisch overzicht is gebruik gemaakt van: 
W.C. Pieterse. Inventory of the archives of the Holland 
Land Company 1789-1869. Amsterdam, 1976. p. 9-24. 
10 Vgl. E.H. van de Waal. De Centrale Catalogus Karto-
grafie (CCK): een centrale catalogus van kaarten, in: Neder
lands Archievenblad, 78(1974), p. 300-301. 
11 W. Chazanof. The Van Eeghen collection, in: Niagara 
Frontier, 17 (1968), p. 80-85. 
12 Dit meen ik te moeten afleiden uit: J.C. Wheat en C.F. 
Brun. Maps and charts published in America before 1800: a 
bibliography. New Haven, 1969, p. 99, no. 465. 

Summary 

The map collection of the Holland Land Company, present 
in the Municipal Archives of Amsterdam, is the carto
graphic result of the many purchases of land and its 
management by a number of Amsterdam business firms in 
the states of New York, Pennsylvania and New Jersey. The 
appr. 550 detailed maps, of which 75% are manuscripts; are 
being described on behalf of the Dutch Central Catalogue 
of Cartography (CCK) and all the files are being filmed with 
the aid of funds raises in the USA. Therefore the collection 
can become much wider known than has been the case up 
till now. 

Dr. G. Schilder hoogleraar in de historische karto-
grafie 

Maandagmiddag 15 november waren velen toeschouwer en 
toehoorder in de plechtige sfeer van de Aulazaal van de 
Rijksuniversiteit Utrecht waar Dr. G. Schilder zijn rede uit
sprak ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van 
gewoon hoogleraar in de historische kartografie aan die uni
versiteit. Een internationaal belangrijke gebeurtenis want 
het gaat hier om de eerste en enige leerstoel in dit vakgebied 
in de wereld en dit is derhalve een felicitatie meer dan 
waard. Eenieder die enigszins met dit vakgebied op de hoog
te is, beseft de veelomvattende kennis van Prof. dr. Schilder 
en bemerkt zijn grote werkkracht aan vele belangrijke publi-
katies op de diverse terreinen der historische kartografie. 
In zijn oratie Plaatsbepaling / De oude kaart in zijn verschei
denheid van toepassingen gaf Dr. Schilder met behulp van 
dia's die op twee grote schermen geprojecteerd werden een 
vaardig exposé over de geschiedenis der Nederlandse karto
grafie en zijn onderzoek van de afgelopen jaren. De wijze 
van presentatie met dia's mag bij een oratie uniek genoemd 
worden en was bij dit onderwerp zeer op zijn plaats. 
Toch het zijn betoog een aantal vragen achter die we als 
volgt uiteen zouden willen zetten. Veel vakgenoten die ge
hoopt hadden dat in de rede een visie op de beoefening der 
historische kartografie zou worden uitgewerkt, werden 

daarin teleurgesteld. Hoewel Dr. Schilder bij zijn oratie hier
van doelbewust heeft afgezien, blijft de formulering van een 
methodiek een hoogst gewenste aangelegenheid. 
Wat de inhoud van de rede betreft, komen we bij enkele 
valkuilen voor de onderzoeker. Misschien geldt wel in ver
sterkte mate voor de onderzoeker van de oude Nederlandse 
kaarten dat men moet oppassen voor een chauvinistische en 
„antiquarische" zienswijze. Iedereen heeft misschien een 
speciaal stukje Nederlands sentiment en geniet graag van de 
Gouden Eeuw en de gigantische prijzen van de Blaeu-
atlassen op veilingen. 
Een historicus echter dient zich bewust te zijn van het 
kader der gebeurtenissen, de toevalligheid der geografische 
en politieke omstandigheden en van het gevaar de bronnen, 
in zijn geval de kaarten, tot unica te verheffen. Het zijn de 
valkuilen van uniciteit en chauvinisme die ons inziens soms 
niet geheel vermeden zijn. 
Het bovenstaande neemt niet weg dat de waardering voor 
de kennis en het enthousiasme van Prof. Dr. Schilder een 
constante is en we hopen dat mede dankzij hem het werk 
wat door Prof. dr. ir. C. Koeman in Utrecht is opgezet met 
veel vrucht zal worden voortgezet. 

De redactie 
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EEN OUDERWETSE KAART VAN NIEUW NEDERLAND DOOR CORNELIS DOETSZ. EN 
WILLEM JANSZ. BLAEU 

Kees Zandvliet 

Het jaar 1635 was er een van victorie voor Willem 
Jansz. Blaeu. Na enkele proefuitgaven van 1630 en 
'31, produceerde hij in 1635 zijn atlas in twee 
delen, met Duitse, Nederlandse, Latijnse of Franse 
tekst. Blaeu nestelde zich hiermee definitief in het 
rijtje Ortelius, Mercator en Hondius. Ook een ge
heel nieuwe kaart van een deel van Noord-Amerika 
werd in de atlas opgenomen, getiteld Nova Belgica 
et Anglia Nova (afb. 1). De geschiedenis en vorm
geving van deze kaart willen we hier eens nader 
bezien. 
De belangstelling van de Nederlanders voor Noord-
Amerika vond eind 16e eeuw zijn oorsprong in de 
te verwachten problemen met de Portugezen op de 
gebruikelijke route naar Azië rond Kaap de Goede 
Hoop. Expedities werden uitgerust om nieuwe 
routes naar Azië te exploreren, over Rusland dan 
wel Amerika. Nieuwe routes werden niet gevonden, 
maar zoals de tochten richting Nova Zembla leid
den tot de walvisvangst vanaf Spitsbergen, zo leid
den de expedities van Henry Hudson e.a. tot de 
handel in bont uit Noord-Amerika. Hoewel de 
Engelse koning Jacobus I de ontdekkingen die 

Henry Hudson in Nederlandse dienst deed nog 
poogde te verijdelen door beslaglegging op zijn 
schip in een Engelse haven, lekte voldoende nieuws 
uit om Amsterdamse reders enthousiast te krijgen 
voor verdere exploratie van het gebied rond de 
huidige Hudson River. 
Een groep kooplui rond Lambert van Tween-
huyzen rustte in 1613 opnieuw een expeditie uit 
die onder leiding kwam te staan van Adriaen 
Block.1 Niet alleen poogde Block zo snel mogelijk 
zijn schip vol te krijgen met bever- en vossevellen, 
maar hij en zijn collega Cornelis Hendricksz. brach
ten het gebied tussen Cape Cod en Virginia ook zo 
goed mogelijk verder in kaart. De verkenningen van 
Block in de winter en het voorjaar van 1613 en 
1614 sloten keurig aan bij het besluit van 27 maart 
1614 van de Staten-Generaal dat een octrooi voor 
de handel in het gebied gegeven zou worden aan 
diegenen die het in kaart zouden brengen. Na de 
terugkeer van Block resulteerde dit op 11 oktober 
1615 in een octrooi voor de Compagnie van Nieuw-
Nederland en in het besluit werd verwezen naar een 
figurative caerte (afb. 2). 

Aß. 1. Willem Jansz. Blaeu (uitgever), Nova Belgica et Anglia Nova (1635), kopergravure 
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Aß. 2. (Cornells Doetsz., en Adriaen Block), Kaart van 
Nieuw Nederland, in de bronnen vermeldt als figurative 
caerte (voltooid in 1614), manuscript op perkament 

Deze fraaie, getekende kaart is gelukkig bewaard 
gebleven.2 Om de auteur van de anonieme kaart te 
herkennen, is het nodig via de cartouche een zijstap 
te maken. Wieder merkte op dat de kaart getekend 
is in de decoratieve stijl van de „caertschrijvers", en 
hij bedoelde hier ongetwijfeld de school mee waar
van Edam het centrum was.3 Deze school werd 
reeds aangeduid bij Bierens de Haan en later verder 
onderzocht door Caraci, Wieder en Keuning.4 

Tegenwoordig houdt vooral Schilder zich bezig met 
de geschiedenis van deze school en hun over de 
hele wereld verspreide oeuvre. Een vergelijking met 
de cartouche op de figurative caerte met de car
touches op de bekende kaarten van de Edamse 
school levert de naam van Comelis Doetsz. als ver
antwoordelijke kaartmaker op, hij was van 1589 tot 
1613 een van de prominentste figuren van die 
school.5 

De vormgeving van de „caertschrijvers" is alleen 
goed te begrijpen als we ze zien in een lange tradi
tie en internationaal verband. De relaties tussen de 
diverse scholen in Italië, Spanje, Portugal, Frank
rijk, Engeland (zgn. Thamesschool in Londen) en 
Nederland (Edam) zijn overigens nog (te) weinig 
onderzocht. Hun gemeenschappelijke specialiteit 
was de getekende zeekaart op perkament, in op
dracht getekend volgens een vast model maar met 
wisselende individuele trekjes. Vooral het contact 
Londen-Edam moet ook in het persoonlijke vlak 
vrij nauw geweest zijn, hetgeen zijn verklaring vindt 

in de religieuze en staatkundige coalitie van Enge
land en de Republiek in de strijd tegen Spanje.6 

Op een kaart van Doetsz. van de Indische Oceaan 
staat aan de rand geschreven West Iindien tatton, 
waarmee een kaart van de Engelse kaartmaker 
Gabriël Tatton wordt bedoeld die blijkbaar op die 
van Doetsz. moest aansluiten. Het zou kunnen dat 
dit een vooropgezet doel was en dat beide kaart-
makers samenwerkten. Onwaarschijnlijk is dit niet 
als we cartouches en windrozen van beide kaart-
makers met elkaar vergelijken. Zo is de cartouche 
van Tatton op een kaart van de Middellandse Zee 
vrijwel identiek met dat van Doetsz.7 De inter
mediair tussen Doetsz. en Tatton kan Benjamin 
Wright geweest zijn. Deze Londenaar werkte van 
1596 tot na 1694 voor Cornelis Claesz. in Amster
dam, voor wie hij o.a. in 1599 enkele nieuwe kaar
ten ten behoeve van een nieuwe editie van Barend 
Langenes' Caert-Thresoor graveerde. Wright sneed 
in 1602 en later enkele kaarten van Tatton in het 
koper. In 1602 verscheen bij Claesz. een paskaart 
van de Europese kusten door Cornelis Doetsz., en 
het lijkt mij dan ook buiten twijfel dat Wright zo
wel Doetsz. als Tatton goed kende.8 Tatton is een 
van de eerste bekende figuren van de Thames
school. Deze school beleefde zijn bloeiperiode 
tussen 1590 en 1690 om daarna definitief uit de 
markt geprijsd te worden door de zee-atlassen en 
gedrukte paskaarten. Zowel de Produkten van de 
Edamse als de Londense school worden geken
merkt door een laat „middeleeuwse" stijl. De kaar
ten zijn op hun best bontgekleurde verhalen van 
verre landen en streken. Dat wil niet zeggen dat de 
informatie hetzelfde bleef. In plaats van binnen
landen vol met gedrochten probeerde men meer en 
meer aan de hand van reisverslagen e.d. een weer
gave te geven van de autochtone bevolking, de flora 
en de fauna. De monsters kregen tijdelijk nog een 
plaats in de zeeën en oceanen, zoals eveneens in de 
atlas van Waghenaer te zien is.9 

Ook in ander opzicht doen de kaarten van de 
„caertschrijvers" denken aan de lange tradities van 
sterk door de religie beïnvloedde kunst. Tatton's 
kaart van de Noorder Atlantische Oceaan is ge
tekend op perkament en gemonteerd op hout. De 
kaart bestaat uit een middenpaneel en twee 
zijpanelen, als een altaardrieluik. Reeds eerder 
(1486) paste de Utrechtse monnik Erhard 
Reeuwich deze drieluikvorm toe bij zijn kaart van 
het Heilig Land, waarbij het middengedeelte met 
Jeruzalem op een grotere schaal getekend werd. 
In de literatuur werd al opgemerkt dat de figura
tive caerte door verschillende handen getekend is. 
Een deel van de kustlijn is in rood getekend (z/w 
dikke lijn) en juist een groot deel van de contouren 
van Nieuw Nederland in een dunne lijn in zwart. 
Ook de schrijfwijze van indianenstammen, rivieren 
e.d. is op die wijze te onderscheiden. Vooral in het 
groene (z/w donkere) gebied is het handschrift af
wijkend kriebelig. Het jaar van overlijden van 
Cornelis Doetsz. (1613) levert de sleutel tot de op
lossing voor dit probleem. Mijns inziens zeilde 
Block in oktober 1613 uit met een incomplete 
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kaart van Doetsz. in handen (en/of deze bleef 
achter in het kantoor van Van Tweenhuyzen es.)-
Deze kaart in rode lijnen werd na de exploraties 
van winter en voorjaar 1613/'l4 in zomer/herfst 
1614 ingevuld met zwart. 
Een deel van de kust van Nieuw Nederland is in 
rode lijn getrokken. Dit zou erop kunnen wijzen 
dat deze omtrekken van 1613 al bekend waren aan 
Doetsz. De reis van Block in 1613/' 14 was waar
schijnlijk zijn derde, zowel in 1611 als 1612 was hij 
al in het gebied rond de Hudson River. Conclu
derend zou dit betekenen dat de vorm van de kust 
tussen de huidige Lower New York Bay en de grens 
Connecticut/Rhode Island reeds in 1613 goed be
kend was en dat de kaart Doetsz./Block twee 
niveaus heeft. 
De atlaskaart van Blaeu is vrijwel een kopie van de 
kaart van Doetsz. en Block, slechts de kust ten 
zuiden van Manhattan werd wat verbeterd aan de 
hand van een gedrukte kaart van Hessel Gerritsz. 
(1630).10 Nieuw is de tekening van de indianen, 
kanoend in uitgeholde boomstammen, de twee in
dianendorpen en de verschillende diersoorten die 
als „plakplaatjes" verspreid neergezet zijn. Het is 
maar de vraag of de toelichtende afbeeldingen bij 
Blaeu allemaal ontleend zijn aan authentieke infor
matie. De kano's en dorpen van de indianen zijn 
inderdaad typerend en waarschijnlijk ontleend aan 
de publikaties van Theodor de Bry. Wat de dieren 
betreft is dit twijfelachtiger en schijnen deze mij 
naar hun Europese soortgenoten getekend, met uit
zondering van de kalkoen die niet Europees is maar 
vanaf de 16e eeuw gei'mporteerd werd door de 
Spanjaarden. 
Op de rugzijde van de kaart beschreef Blaeu Nieuw 
Nederland en New England in woorden, en die in
formatie vult het beeld aan. Niet alleen vermeldt 
hij bevers, vossen om hun pels waarde, maar tevens 
beschrijft hij de verschillende indianenstammen en 
hun „geaardheid", de diverse vis- en diersoorten 
(ook de bison en de eland die de graveur nooit op 
de Veluwe gezien had), de geschiktheid van het 
land voor het verbouwen van graan en wortelen en 
het voorkomen van ijzerhoudende steen en potte-
bakkersklei. Alles bijeen een aantrekkelijk gebied 
voor kolonisatie en handel. 

De kaart en tekst van Blaeu geven een uitstekende 
samenvatting van de Europese kennis, en toch 
noem ik de kaart, wat provocerend, ouderwets. De 
Nederlandse kartografie kwam in het begin van de 
17e eeuw sterk onder invloed van de zich ver
nieuwende (landschaps)schilderkunst. Sterk simpli
ficerend kunnen we zeggen dat die benadering een 
grotere eenheid in de compositie van het schilderij, 
of de kaart, met zich meebracht. Het „verhaal" 
diende zich te schikken in een evenwichtig beeld. 
In de kartografie betekende dit dat toelichtende of 
versierende plaatjes van bv. klederdrachten, steden 
en figuren in de rand geplaatst werden als omlijs
ting, of gegroepeerd werden rond een cartouche. 
Bijzonder mooi zijn Nederlandse kaarten uit de 
periode 1625—1675 waarbij figuren, dieren e.d. in 
een landschap geplaatst zijn dat a.h.w. overloopt in 

de kaart. De illustrator van het in druk uitgegeven 
journaal van David Pietersz. de Vries, die o.a. naar 
Nieuw Nederland reisde, paste deze truc op zijn 
eigen wijze toe. Hij gebruikte de dieren van Blaeu 
voor een Nieuw Nederlands landschapje dat her
innert aan school wandplaten voor biologie, met 
allerhande soorten vreedzaam bijeen (afb. 3).11 

Blaeu's kaart is wel het prototype genoemd voor de 
latere kaarten van de kolonie die vanaf ± 1650 
door Claes Jansz. Visscher en Johannes Janssonius 
gepubliceerd werden. Dit is echter een vergissing 
die te verklaren is omdat op deze latere kaarten de 
versiering van Blaeu werd overgenomen, dus de 
indianendorpen en de dieren.12 

Hoewel de kaart van Blaeu anno 1635 in feite een 
verouderd beeld geeft, van twintig jaar eerder, is 
het toch een mooi voorbeeld van de kennisverwer
king en informatieverschaffing in de 17e eeuw. Ter
wijl de Republiek hierin zeker niet uniek genoemd 
kan worden, is het desalniettemin opmerkelijk dat 
de kartografische kennis van de kolonie door de 
Westindische Compagnie en de Staten-Generaal zo 
volledig aan de openbaarheid werd prijsgegeven. 
Het was dezelfde op rationaliteit en commercie ge
richte geest die er ook voor verantwoordelijk was 
dat de exclusieve Edamse school in de Republiek 
na 1610 naar de achtergrond verdween. Hun stijl 
bleef echter tot in de 19e eeuw van invloed op de 
vertrouwelijke getekende zeekaarten van de Com
pagnieën en de Marine. 

Afb. 3. Anoniem, Landschap met dieren in Nieuw Neder
land, 1655, ets. Fruitguirlande aan de onderzijde vrij naar 
de kaart Novi Belgii. (± 1650) van Claes Jansz. Visscher. 



1 Gegevens in dit artikel over de reizen van Block e.a. naar 
de kust van Noord-Amerika zijn vooral ontleend aan: 
S. Hart, The prehistory of the New Netherland Company, 
Amsterdam 1959. 
2 Algemeen Rijksarchief, kaartenafdeling VEL 520. 
3 F.C. Wieder, Monumenta Cartographica, The Hague 
1925-'33,p. 7-9. 
4 D. Bierens de Haan, Bouwstoffen voor de geschiedenis 
der wis- en natuurkundige wetenschappen, Amsterdam 
1878-'93, 2 dln.. In het tweede deel vanaf p. 112 bespreekt 
hij de discussie over de lengtevinding op zee die zich in de 
Republiek mede ontspon n.a.v. het werk van Jan Hen-
dricksz. van der Ley. Citerend uit Van der Ley noemt hij de 
paskaarten van Cornehs Doetsz., Evert Gijsbertsz., en Arien 
(Härmen) en Marten Jansz.; G. Caraci, Vijf oude Hollandse 
zeekaarten, onlangs te Florence ontdekt. In: Mededelingen 
Nederlands Instituut te Rome, Ie reeks 6 (1926) 
p. 123-148; F.C. Wieder, als boven; J. Keuning, XVIth 
century cartography in the Netherlands . . . In: Imago 
Mundi 9 (1952) p. 35—63. In zijn artikel legt Keuning een 
mijns inziens terecht verband tussen de landmeters/kaart-
tekenaars Simon Meeuws. van Edam en zijn zoon Bartholo-
meus Simonsz. en de Edamse „caertschrijvers". 
5 De hierbij afgebeelde details zijn ontleend aan de illustra
ties bij de artikelen van resp. G. Caraci, als boven, p. 146 
(kaart van de Indische Oceaan door Cornelis Doetsz., orig. 
in Florence, Bibl. Nazionale) en G. Schilder, Willem Jans
zoon Blaeu's map of Europe (1606), . . . In: Imago Mundi 
28 (1976) p. 13 (kaart van de Europese kusten door Corne
lis Doetsz., orig. in Florence, Bibl. Nazionale). 

RANv. 
6 Gegevens in dit artikel over de Thamesschool zijn ont
leend aan: Th.R. Smith, Manuscript and printed sea charts 
in seventeenth century London: The case of the Thames 
school. In: N.J.W. Throwe (ed.), The Compleat Platt-
maker . . ., Berkeley etc. 1978, p. 45-100. Smith wijst niet 
op een directe relatie Londen—Edam. 

7 Het afgebeelde detail is ontleend aan de illustratie bij: 
Th.R. Smith, als boven, p. 58 (kaart van de Middellandse 
Zee door Gabriel Tatton, orig. in Chicago, Newberry 
Library). 
8 Het beste overzicht van Wright's leven en werk (na 
± 1604 in Italië) is te vinden bij: A.M. Hind, Engraving in 
England..., Cambridge 1952. Zie Parti , The Tudor 
period, p. 212—220. 

De details zijn ontleend aan illustraties bij het artikel van 
G. Caraci, als boven, p. 136 (kaart van de Noordzee door 
Evert Gijsbertsz., orig. in Florence, Bibl. Nazionale) en aan 
de Spieghel der Zeevaerdt van Lucas Jansz. Waghenaer. 

10 In: J. de Laet: Beschrijvinghe van West-Indien, Leyden 
1630 (2e druk). Hessel Gerritsz. was tot zijn dood in 1632 
kaartmaker van de Westindische Compagnie. 
11 David Pietersz. de Vries, Korte Historiael journaels aen-
teyckeninghe. . ., uitgegeven door H.T. Colenbrander, in: 
Werken Linschoten Vereniging 3 (1911). 

Summary 

With the help of some signed maps Cornelis Doetsz 
(f 1613) is shown to have drawn the first map of Nieuw 
Nederland (fig. 2). Doetsz drew an incomplete map using 
red lines, which was completed in black lines in 1614 after 
new surveys by Adriaen Block. On the basis of this map the 
States General granted a privelege to the Compagnie van 
Nieuw Nederland in October 1614. It is probably that the 
Edam-school of map-makers (amongst whom Doetsz) may 
have to be seen, perhaps via Benjamin Wright, in direct 
relation with the so-called Thames-school in London 
(amongst whom Gabriel Tatton). The map Nova Belgica et 
Anglia Nova by Willem Jansz Blaeu (1635) is almost an 
exact copy of the Doetsz map (fig. 1). Because of the ency
clopedic character of the map, with decorations scattered 
all over it like stickers, contrasting with other better com
posed and more balanced maps, the Blaeu map is here 
called — a bit provoking — old-fashioned. 
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CAERT-THRESOOR IN WOORD EN BEELD Jan Werner 

Mede naar aanleiding van een aantal vragen gaan we 
kort in op de naam van dit tijdschrift en een aantal 
elementen, die in de vormgeving van de voorpagina 
een rol spelen. Bij de keuze van de naam en het 
uiterlijk van een tijdschrift staan herkenbaarheid en 
binding met de inhoud voorop. „Caert-Thresoor" 
in de betekenis van kaarten-„schat" of opbergkast, 
waarin kaarten bewaard worden, zal in dit verband 
duidelijk zijn. Caert-Thresoor was de titel van het 
eerste zakatlasje, dat in de Noordelijke Neder
landen werd uitgegeven. Voluit luidde de naam: 
Caert-Thresoor, Inhoudende de tafelen des 
gantsche Werelts Landen, met beschryvingen ver
licht, tot lust van den Leser, nu alles van nieus met 
groote costen ende arbeyt toegereet (afb. 1). De 
uitgave werd in 1598 verzorgd door Barent Lange-
nes, die als drukker te Middelburg bekendheid ge
noot. In 1599 verschijnt de tweede uitgave bij Cor
nells Claesz. te Amsterdam. Het Caert-Thresoor be
leeft daarna nog vele edities1, daarmee blijk gevend 

van een aanzienlijke populariteit. 
De voorpagina van het blad vertoont een lezende 
figuur, die blijkens het opschrift Abra(ha)m Orte-
lius voorstelt, verder een titel-cartouche, een graad
verdeling en een achtergrond, die wordt gevormd 
door een oude kartografische afbeelding van Neder
land. De — overigens weinig op authentieke afbeel
dingen gelijkende - Orteliusfiguur is ontleend aan 
het gezelschap, dat als decoratie op de wereldkaart 
van Pieter van den Keere uit 16112 te vinden is 
(afb. 2). Ook de andere afbeeldingen zijn afkomstig 
uit Van den Keere's kartografische werk, te weten 
Germania Inferior, de atlas van de Nederlanden uit
gegeven in 1617 en aan te treffen op het blad „Gel-
dria en Transysulana".3 Het zal menigeen meer 
moeite kosten om de achtergrondkaart thuis te 
brengen. Het is een op vrijwel ware grootte afge
beeld fragment uit de kaart van het Duitse Rijk 
uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu in 1612.4 

CAERT-THRESOOR, 1. Titelpagina van het 
Caert-Thresoor van 
Barent Langenes (1598). 
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1 C. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. II, p. 252—261. 
2 In reproductie verschenen: Günter Schilder en James 
Welu, The World Map of 1611 by Pieter van den Keere. 
Amsterdam, Nico Israel, 1980. 

3 C. Koeman, Atl. Neerl, Vol. II, p. 219, Kee 1 (6). 
4 Schilder, G.G., De wandkaart van het Duitse Rijk uit
gegeven door Willem Janszoon Blaeu in 1612. In: Kartogra-
fisch Tijdschrift, 1977 III 2 p. 9 - 1 8 . (N.B. noot 5). 

2. Decoratie met o.a. de Orteliusfiguur van de wereldkaart van Pieter van den Keere (1611). 

BESPREKINGEN 

Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC, ge
noemd Vingboons-Atlas in het Rijksarchief te 's-Graven-
hage. 
Facsimile uitgave in kleur, met inleiding door J. van Bracht 
en een facsimile van het 18de eeuwse register. (Bussum, 
Unieboek, 1981) 107 krtn., 16, (14) bldz. 

Sinds de publikatie van F.C. Wieder's Monumenta Carto-
graphica (1925-1933) is het bestaan bekend van die be
langwekkende serie manuscript kaarten, stadsgezichten en 
plattegronden, die naar de maker de „Vingboons-atlassen" 
genoemd wordt. Het zijn kopieën in de jaren 1665—1670 
vervaardigd door Johannes Vingboons naar, grotendeels on
bekende, voorbeelden uit de eerste helft van de 17de eeuw 
en zij hebben alle betrekking op het octrooigebied van de 
V.O.C, en de W.I.C. 
De hele serie bestaat uit vier verzamelingen: 
De Vingboons-atlas in het Rijksarchief te Den Haag; 
de Vingboons-atlas in het Vaticaan; 
de Vingboons-atlas in de Biblioteca Laurenziana in Flo
rence; 
de zgn. atlas-Bom, waarvan de inhoud sinds het eind van de 
vorige eeuw verspreid is. 
Wieder heeft deze atlassen blad voor blad in detail beschreven 
en een vergelijkend overzicht samengesteld, waarbij hij ook 
een groot deel van de atlas-Bom wist te traceren. 
De Vingboons-atlassen zijn van eminent belang, niet alleen 
voor de ontwikkeling van de Nederlandse kartografie maar 
ook voor de geschiedenis van de Nederlanders overzee. 
Het is dan ook verheugend dat nu de atlas uit het Rijks
archief in zijn totaal gepubliceerd is. 

De atlas, in 1869 door het Rijksarchief aangekocht, bestond 
uit 118 bladen. Voor drie gravures, die sinds lang ont
breken, en van zeven gegraveerde stadsgezichten wordt ver
meld dat zij niet opgenomen werden; onvermeld blijft waar
om het MS-gezicht op Jaffna op Ceylon niet is opgenomen. 
De uitgave bevat nu 43 kaarten, 53 stadsgezichten en 11 
plattegronden alle manuscript en aquarel; een aantal hiervan 
is op ware grootte gereproduceerd. Het geheel is uitgevoerd 
in een kleurendruk die het origineel zeer dicht benadert. 
Vingboons' karakteristieke aquareltechniek met brede, losse 
penseelstreken en heldere kleuren komt uitstekend tot zijn 
recht. 
Na zijn inleiding behandelt J. van Bracht, beheerder van de 
kaartenverzameling van het Rijksarchief, de provenance van 
de vier atlassen en de relatie tussen Johannes Vingboons en 
Joan Blaeu, sinds 1638 kaartmaker van de V.O.C. 
Zijn conclusie dat Vingboons in opdracht van Blaeu werkte 
en originelen uit diens bezit kopieerde lijkt overtuigend. 
Waarom de atlassen echter in deze vorm, met hun vele ver
dubbelingen, werd uitgevoerd, blijft echter onduidelijk. 
De toelichting bij de kaarten zelf is uiterst summier. Be
paald een bezwaar is dat een duidelijke verwijzing naar 
Wieders uitvoerige beschrijving en toelichting van zowel 
deze als de andere atlassen ontbreekt, evenals een opgave 
van de door hem gereproduceerde bladen uit deze atlas. 

Samengevat: een schitterend uitgevoerde uitgave die een 
plezier is om te bekijken, maar voor diegenen die over wat 
zij zien ook informatie willen krijgen, blijft het werk van 
Wieder onontbeerlijk. 

M. Bos-Rietdijk 
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Facsimile's van oude kaarten van Jülich, uitgegeven en be
commentarieerd door H. Neumann. 

Al langere tijd houdt de heer Neumann zich bezig met de 
geschiedenis van de Westduitse stad Jüüch aan de Rur en 
speciaal de afbeeldingen die er op betrekking hebben. Hij 
heeft daartoe een catalogus samengesteld die nu 600 num
mers omvat en een beschrijving geeft van portretten, pren
ten, kaarten etc. Zeldzame prenten geeft hij van tijd tot tijd 
in facsimilé uit met inleiding. 
De stad en vesting Jülich (Gulik) lag tijdens onze 80-jarige 
oorlog in het strijdgebied tussen de katholieke Habsburgers 
en de protestantse Republiek en Duitse vorsten. In 1610 en 
1621 werd de stad belegerd en zoals gewoon voor die tijd 
verschenen er ook nieuwskaarten van. 
Floris Balthasar (van Berckenrode) gaf een nieuwskaart over 
het beleg van 1610 uit en Nicolaes van Geelkercken deed 
dit voor het beleg van 1621. Beide kaarten gaf Neumann in 
facsimilé uit en hij licht zowel de belegeringen toe als leven 
en werken van de kaartmakers. Hij doet dit bekwaam en 
met liefde voor het onderwerp. Door verouderde literatuur 
laat hij zich misleiden bij de biografie van Floris Balthasar, 
deze overleed niet in 1646 maar in 1616 en was dan ook 
niet de vervaardiger van de grote plattegrond van Amster
dam. Die werd door zijn zoon Balthasar getekend en in 
1625 door Willem Janszoon Blaeu uitgegeven. 
Belangstellenden voor de facsimile's of diegenen die onder
zoek hebben gedaan over Nederlandse ingenieurs/kaart-
makers o.a. in relatie tot Gulik kunnen zich het beste direct 
wenden tot Hartwig Neumann, Kapellenstrasse 2, D-5170 
Jülich-Broich. 

Kees Zandvliet | _ 

Atlas Ruraemundensis, Kaarten, prenten en stadsgezichten 
van Roermond, met een toelichting door G.W.G. van Bree 
en J.Th.C.M. Spreuwenberg. Ter gelegenheid van het 750-
jarig bestaan van Roermond in 1982 onder auspiciën van de 
stichting Oud-Roermond genaamd RURA gedrukt en uitge
geven door Drukkerij H. van der Marck & Zn. B.V., Roer
mond. 44 losse kaarten zwart-wit en kleur, waarvan ca. 20 
stadsplattegronden en vogelvluchten uit de 16e tot en met 
de 19e eeuw, met los tekstboekje; ca. f 90,—. 
(Nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij de uitgever). 

The birth of New York / Nieuw Amsterdam 1624-1664. 
Editor Roelof van Gelder. Amsterdam, [Municipal Archives 
and Amsterdam Historical Museum], 1982. 

Essaybundel bij de tentoonstellingen in The New York 
Historical Society (okt.-dec. 1982) en het Amsterdams 
Historisch Museum (febr./mrt. 1983), waarin veel aan
dacht voor de kartografie. 

Eeghen, I.H. van, Europese „libraires". De gebroeders 
Huguetan in Amsterdam (1686-1705). In: Documentatie
blad werkgroep achttiende eeuw, 53—54 (1982), p. 1—20. 

Zij gaven samen met Mortier kaarten uit. 

Gids voor Topografisch-Historische Atlassen in Nederland. 
Samengesteld door E.H.A. Verhees. Alphen aan den Rijn, 
Vereniging „de topografisch-historische atlas" / Canaletto, 
1982. Ca. 130 pp., 15 ill. ISBN 90-6469-612-8; f 30,- . 

Bespreking volgt. 

Meurer, Peter H., Godfried Mascop, ein deutscher Regional
kartograph des 16. Jahrhunderts. In: Kartographische Nach
richten, 32. Jrg., Heft 5 (oktober 1982), p. 184-192. 

Artikel over de in Emmerik of Kaikar geboren kartograaf 
Godfried Mascop, mogelijk leerling van Christiaan 
Sgrooten, die onder meer bekend is als auteur van de 
kaart van Westfalen in Ortelius' Theatrum. 

Pereboom, M. en F. Pereboom, Nieuwleusen in de kaart 
gekeken. Kampen, [IJsselakademie Kampen], 1982. ISBN 

NIEUWE LITERATUUR EN FACSIMILE-UITGAVEN 

Achter Clarenburg 2 
3511 JJ Utrecht - NL 

Tel. 030 - 32 13 42 

Catalogus op aanvraag 

90-6697-001-4. 

Plaatsbepaling. De oude kaart in zijn verscheidenheid van 
toepassingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van gewoon hoogleraar in de historische kartografie 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 15 november 1982 
door Dr. G. Schilder. Amsterdam, Nico Israel, 1982. 31 p., 
ül. ISBN 90-6072-140-3; f 16,-. 

Bespreking volgt. 

Topografische kaart bevattende het gebied der gemeente 
Opsterland, gemaakt in de jaren 1822/1823 o.l.v. de Ie 
luitenant ingenieur W.U. Huguenin. Schaal 1:40.000. Naar 
het origineel berustende in het Algemeen Rijksarchief te 
's-Gravenhage. Gorredijk, Streekmuseum „Opsterlân" 
m.m.v. de Rabobank, 1982. 58 x 76 cm, in kleur. 

Topografische kaart bevattende het gebied der gemeenten 
Schoterland en Aengwirden, gemaakt in de jaren 
1822/1823 o.l.v. de Ie luitenant ingenieur W.U. Huguenin. 
Schaal 1:40.000. Naar het origineel als boven. Heerenveen, 
Museum Willem van Haren m.m.v. de Rabobank, 1982. 
58 x 76 cm, in kleur. 

Bespreking van beide kaarten volgt. 

TIJDSCHRIFT: 
Historisch-Geografisch Tij dschrift. 

Vanaf februari 1983 zal een nieuw tijdschrift, het Histo-
risch-Geografisch Tijdschrift, gaan verschijnen. Dit tijd
schrift is bedoeld voor diegenen, die betrokken zijn bij 
de historische geografie vanwege studie of beroep, maar 
ook voor de omvangrijke kring van mensen met belang
stelling voor historisch-geografische onderwerpen. Het 
Historisch-Geografisch Tijdschrift verschijnt drie à vier 
maal per jaar en zal per nummer ca. 24 pagina's om
vatten. Het abonnementsgeld bedraagt: f 15,- voor stu
denten, f 18,50 voor individuele abonnees en f 2 5 , -
voor bibliotheken en instellingen. Aanmeldingen op
sturen aan: Redactie Historisch-Geografisch Tijdschrift, 
p/a Drs. T. Stol, Grensstraat 20", 1091 SZ Amsterdam. 
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INHOUD CAERT-THRESOOR 1982 

Artikelen en korte bijdragen 
BRINK, P. van den. De kaartenverzameling van de Hol

land Land Company (1789-1869) 
GLAS, E. Een Oostenrijker op Borneo (Leven en werk 

van H.A. Henrici, 1783-1838) 
KALKWIEK, K. Het Middeleeuwse wereldbeeld 
KOEMAN, C. 17e eeuwse Hollandse bijdragen in de kar

tering van de Amerikaanse kusten 
KOK, M. Johan Christoph Heneman: kartograaf van Su

riname en Guyana van 1780-1806 
MÖRZER BRUYNS, W.F.J. De kartografie in de vaste 

expositie van het Scheepvaart Museum 
OLDENBURGER, CS. De L.A.. Springer-collectie in de 

Centrale Bibliotheek der Landbouwhogeschool 
RATSMA, P. Atlassen in het Gemeentearchief van Rot

terdam. Vragen naar aanleiding van een inventarisatie 
VRIES, D. de. Een Franse wandkaart van Nederland uit 

1748: La Hollande en 12 feuilles par Le Rouge 
WENNEKES, A.F. De Hattinga-kist van het Rijksarchief 

in Zeeland 
WERNER, J. Caert-Thresoor in woord en beeld 
WYCK, jhr. H.W.M, van der. Vogelvluchten van buiten

plaatsen 
ZANDVLIET, K. Een ouderwetse kaart van Nieuw Ne

derland door Cornelis Doetsz en Willem Jansz Blaeu 
Besprekingen 
Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC, ge

noemd Vingboons-atlas in het Rijksarchief te 's-Graven-
hage (Bussum, 1981), door M. Bos-Rietdijk 

CAMPBELL, T. Hoogtepunten uit de wereld van de Car
tografie; Oude Kaarten en hun makers (Amsterdam, 
1981), door P.C.J. van der Krogt 

DONKERSLOOT-DE VRÜ, M. Topografische kaarten 
van Nederland vóór 1750; handgetekende en gedrukte 

54 kaarten, aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven 
(Groningen, 1981), door W.K. van der Veen 30 

18 Facsimile's van oude kaarten van Jülich, uitgegeven en be-
34 commentarieerd door H. Neumann, door K. Zandvliet 63 

HAM, W. A. van. Bergen op Zoom in kaart gebracht (Ber-
50 gen op Zoom, 1981), door M. Donkersloot-de Vrij 13 

HANNON, A., P. RATSMA en C. ZEVENBERGEN, 
4 Catalogus van atlassen en kaartboeken; met een over

zicht van literatuur over kartografie aanwezig in de bi-
41 bliotheek en de topografisch historische atlas van de Ge

meentelijke Archiefdienst Rotterdam (Rotterdam, 1981), 
2 door R. Braam 46 

KEYES, G. Pieter Bast (Alphen aan den Rijn, 1981), door 
21 A.H. Sijmons 12 
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Prof. Dr. Ir. C. Koeman 

Geschiedenis van de kartografie van Nederland 
- zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden -

Ca. 300 pagina's, 106 illustraties, waarvan 20 in kleur.Formaat 24 x 31 cm.,gebonden in linnen band. 
Voorlopige prijs ca. S. 95,-

Nederlandse havenplaatsen op een Catalaanse wereldkaart uit 1375; twee grote meren in Holland op 
een handschriftkaart van voor 1480 in de Geographia van Ptolemaeus; Walcheren en Zeeuws-
Vlaanderen op een handschriftkaart van de Schelde uit 1468; gedrukte kustprofielen uit het begin 
van de 16e eeuw. 

Dat zijn enkele onderwerpen uit de vroegste geschiedenis van de kartografie in Nederland die in 
dit boek behandeld worden. Opleiding en beroepsuitoefening van landmeters met de kenmerkende 
stijl van hun kaarten vormen in dit boek telkens terugkerende thema's in hoofdstukken over 
vroege kadasterkaarten, over stadsplattegronden en over topografische kaarten uit de 16e-19e eeuw. 

Li it de bloeiperiode van de grafische kunst in de 16e en 17e eeuw behandelt dit boek de wand-
kaarten van de provincies, de grote stadsplattegronden en de waterschapskaarten. 

Nog niet eerder verschenen in een boek over de kartografie van Nederland hoofdstukken over 
stadsplattegronden, kustkaarten, en thematische kaarten. 
De eerste "wetenschappelijke atlas van Nederland" blijkt ca. 1820 in Brussel gedrukt te zijn. De 
jurist G. Mees formuleert al in 1860 op correcte wijze de beginselen van thematische kartografie. 

Historisch onderzoek naar de toepassing van grafische techniek leidde tot de chronologie van de 
incunabelen in de kartografie: 

1514, eerste houtsnede kaart in Leiden gedrukt 
1529, eerste van koper gedrukte kaart uit Mechelen 

ca. 1819, eerste proefdruk van een gelithografeerd topografisch kaartje 

Bovenstaande informatie vormt een selectie uit de interessante bijzonderheden die verspreid staan 
tussen de breed opgezette geschiedschrijving, waarin een aantal onderwerpen voor het eerst 
behandeld en waarin bekende onderwerpen naar nieuwe inzichten geformuleerd worden. 

Canaletto Postbus 68 2400 AB Alphen aan den Rijn Telefoon 01720 - 72458 

een prospectus is in voorbereiding. Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
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J. R. STERKEN 
RESTAURATOR 

ireniw 
- Restauratie van boeken in leer, perkament, etc. 
- Schoonmaken en restauratie van prenten. 
- Verdoeken en opzetten van oude kaarten. 
- Restauratie en conservering van papier, 

perkament en leer. 
- Sealen en ingieten van waszegels. 
- Encadreren van prenten en kaarten. 
- Advisering bij de berging, tentoonstelling en 

gebruik van boeken, prenten, kaarten, charters, 
zegels, etc. 

Delen Atlas van BLAEU. 
Foto in 3 stadia, bovenste deel voor restauratie, middelste deel tijdens 
de restauratie; deel overlijmd met ongebleekt katoen en voorzien van 
een handgestoken kapitaaltje. 
Onderste deel voorzien van een nieuwe perkamenten rug. 

Deel na de restauratie voorzien van 
een nieuwe perkamenten rug met 
7 ribben en handvergulding. 

Zoveel als mogelijk worden de oorspronkelijke materialen in de restauratie verwerkt; een oud boek 
behoudt de charme van een oud boek. Eventueel nieuw te gebruiken materialen zijn zo origineel 
mogelijk en staan onder voortdurende controle. 

In het bezit van het getuigschrift "archiefrestaurator" 
afgegeven door het ministerie van CRM. 

Let op adreswijziging: 
Arnhemseweg 295 7333 NC Apeldoorn telefoon 055-423147 
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JÊL* prntlquarlaal 

Geïllustreerde boeken 
Atlassen 
Kaarten 

••4k 

Korte Poten 13, 2511 EB The Hague tel. 070-639781 

thans verkrijgbaar: WALL-MAPS OF THE 16th AND 17th CENTURIES, dl. IV 

G. SCHILDER, Three World Maps 

Facsimiles van drie belangrijke wereldkaarten, gereproduceerd op ware grootte, en voorzien 
van een uitgebreide inleiding door Prof.Dr. G. Schilder. 
Amsterdam, 1981. 44 x 55 cm. Prijs: (excl. 4 % btw): f 165,-
ISBN90 6072 121 7 

NICOLAES VAN WASSENAER & FRANCOIS VAN DEN HO EYE (1661) 
6 bladen, te zamen: 81 x 156 cm. 
Facsimile van het enig bekende exemplaar in de Universiteits
bibliotheek van Amsterdam. 

WILLEM JANSZOON (BLAEU) - Mercator-projectie ( 1607) 
4 bladen, te zamen: 84 x 111 cm. 
Facsimile van het enig bekende exemplaar in de Stadt, und 
Universitätsbibl. te Bern (Zwitserland). 

CLAES JANSZOON VISSCHER (1650) 
4 bladen, te zamen: 81 x 133 cm. 
Facsimile van het exemplaar uit het National Maritime Mu
seum, Greenwich (Engeland). 

De afzonderlijke bladen van elke wereldkaart, gereproduceerd op een zware, duurzame 
papiersoort, worden bijeengehouden in een papieren band, waaruit ze zonder veel moeite 
kunnen worden verwijderd om eventueel te worden samengevoegd tot wandkaarten. 

Verkrijgbaar via de boekhandel of bij de uitgever: 

NICO ISRAEL 
Keizersgracht 526 
1017 EK AMSTERDAM 
Tel.: (020)-22 22 55. 

VIS-DRUK BV. 
alphen aan den rijn ï&O 
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