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Tjeerd Jongsma 

Kaart van de provincie Drenthe uit 1840 door Werneke en Brauns 

Inleiding 

'Wij zien uit al het bovenstaande dat de aardrijks
kundige kennis, van dit Gewest door de kaarten verkre
gen, vrij wat verder gevorderd is dan van sommige an
dere gewesten van Nederland.' 
Dit schreef J.T. Bodel Nijenhuis in 1850 aan het slot van 
zijn artikel over Drentse kaarten, waarbij hij verwees naar 
de kaart van Drenthe uit 1840 door Werneke en Brauns, 
uitgegeven door het provinciaal bestuur.1 

Tussen 1835 en 1860 verscheen van iedere provincie 
een overzichtskaart, gemaakt op basis van kadastrale 
plans. In de literatuur is ruimschoots aandacht gegeven 
aan de achtergronden van de totstandkoming en ver
schijnen van deze kaarten.2 Hierna zal alleen ingegaan 
worden op de mogelijke redenen voor de vervaardiging 
van een dergelijke kaart in Drenthe, de samenstelling 
daarvan, de gang van zaken bij het vervaardigen en ver
schijnen en in het kort de inhoud en kosten van de kaart. Titel van de kaart. 

Het gemis aan een grootschalige kaart 

Mr. Daniël Jacob van Ewijck werd op 12 april 1832 be
noemd tot gouverneur van Drenthe, nadat hij als hoge 
ambtenaar bij de afdeling Onderwijs van het Departe
ment van Binnenlandse Zaken op een zijspoor was gezet 
na een conflict met de minister. Als energiek en werk-
lustig persoon heeft Van Ewijck in zijn zeven Drentse ja
ren veel voor de provincie gedaan. Hij heeft vooral veel 
aandacht geschonken aan de verbetering van de Drentse 
infrastructuur door aanleg en verharding van wegen en 
het kanaliseren van Drenthe.3 De kanalisatie van de pro
vincie, waarover al jaren gepraat werd en waartoe po
gingen waren ondernomen, was belangrijk voor de ver
veningen (afvoer van turf) in oostelijk Drenthe. Het zou 
een stimulans zijn voor de ontwikkeling en vooruitgang 
van de provincie. Met het ontwikkelen van kanalisatie-
plannen was vooral Adriaan Kommers Pzn.,4 van 1836 
tot 1849 hoofd-ingenieur van 's Rijks Waterstaat in 
Drenthe, bezig.5 We kunnen ons voorstellen dat zowel 
Van Ewijck als Kommers bij deze activiteiten behoefte 
hebben gehad aan een grootschalige kaart van Drenthe 
ter ondersteuning van hun plannen. Een dergelijke 
grootschalige en betrouwbare kaart was echter niet voor
handen. De gedrukte provinciekaarten tot die tijd ver
toonden veelal nog het gebrekkige beeld van Drenthe 
naar de kaart van Pijnacker uit 1634. 
Het gemis, en dus de behoefte aan een grootschalige 
kaart voor administratief gebruik, zoals Gedeputeerde 
Staten het later omschrijven, zal des te meer naar voren 
zijn gekomen nadat de 'Kaart van de provincie Gronin
gen in 1835' door J.H. Jappé op de schaal 1:50.000 
verschenen was. Deze kaart werd dan ook als voorbeeld 
genomen voor de vervaardiging van een soortgelijke ka
dastrale overzichtskaart van Drenthe, 'waarop alle ge
meenten op gelijke schaal voorkomen en in meer bijzon

derheden worden voorgesteld dan er op de kadastrale 
verzamelingsbladen voorkomen',6 en waartoe Van 
Ewijck de aanzet heeft gegeven. 

De samenstelling 

De aanvangsdatum van de werkzaamheden kan gesteld 
worden op 17 maart 1837. Van Ewijck laat dan een cir
culaire uitgaan naar de Drentse gemeenten, waarin hij 
meedeelt dat, met goedvinden van G.S., een provincia
le kaart, op basis van de kadastrale opmetingen, ver
vaardigd zal gaan worden. 
Anthonij Werneke Cz.,7 boekhouder bij het kadaster, is 
belast met de door veranderingen noodzakelijke herzie
ning van de opmetingen. De burgemeesters en ingezete
nen, bekend met de situatie ter plaatse, worden verzocht 
om Werneke hiertoe alle mogelijke inlichtingen te ver
strekken, 'opdat de kaart de meest mogelijke volkomen
heid bereikt'.8 

De minister van Financiën, onder wie het kadaster res
sorteert kom in augustus 1837 met een aantal opmerkin
gen tegen de herziening van de kadastrale stukken. Hij 
vindt dat niet noodzakelijk, omdat de stukken dagelijks 
worden bijgehouden in Assen. Van Ewijck rechtvaardigt 
zijn besluit voor herziening door drie redenen, voortko
mend uit de gesteldheid van de provincie, aan te voe
ren. Markegronden, vaak uitgestrekte heide- en veen-
velden, komen dikwijls voor als één perceel op de plans 
als ongedeeld markebezit. Aanleg van nieuwe wegen en 
verleggen van oude wegen komen daarin vaak voor, 
maar zijn geen perceelsveranderingen en worden dus 
niet bijgehouden op de plans. Dat geldt ook voor veran
deringen als aanleg of verlenging van vaarten en wijken 
voor afvoer van turf in de reeds verdeelde en perceelsge
wijs gekarteerde (veen)marken. Deze veranderingen 
vindt Van Ewijck wel van belang voor een kaart, 
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bestemd voor administratief gebruik. Herziening is ook 
nodig doordat het werk aan de plans grotendeels wordt 
verricht door ambtenaren, afkomstig uit de 'Waalsche 
Provinciën', en dus onbekend met de streek en de taal. 
Hierdoor komen fouten voor als onjuist gespelde bena
mingen, niet tot de oorsprong gekarteerde belangrijke 
kleine stroompjes, die voor de provincie van groot be
lang zijn, en weglating van goede wegen en afbeelding 
van 'onnutte bijwegen' op de heidevelden. 
De gouverneur bericht in zijn antwoord van 6 september 
1837 tevens dat de vervaardiging en uitgave van de 
kaart zal gaan op dezelfde manier als Jappé's kaart en 
dat de werkzaamheden met het tekenen van gemeente-
gewijze kaarten reeds begonnen is door een tekenaar 
van de Waterstaat onder toezicht van kadasterambtena
ren.9 Het feit dat een niet aan het kadaster verbonden 
ambtenaar belast is met het tekenen van de kaart veroor
zaakt nog enig protest bij de minister, omdat dan de 'eni
ge en kostbare minuutplans' aan anderen ter beschikking 
gesteld worden. De minister stelt echter de gouverneur 
voor om hierover overleg te plegen met de inspecteur 
proviciaal bewaarder van het kadaster. Dat gebeurt en 
Anthonij Ewoud Jan Bertling belast zich met het toezicht 
op de samenstelling, hetgeen in februari 1838 aan de 
minister wordt meegedeeld.10 

Een andere bron van moeilijkheden met de minister van 
Financiën vormt de secundaire driehoeksmeting. Over 
het plan daarvan, getoetst aan de triangulatie van Kray-
enhoff, met een opgave van de voor elke plaats verkre
gen afstanden tot de aangenomen meridiaan en perpen
diculair en de aanduiding van gezichtspunten daartoe, 
wordt in maart 1838 informatie gevraagd aan de gouver
neur. Bertling schrijft hierover aan de gouverneur dat er 
geen secundaire driehoeksmeting is verricht en dat der
halve de gevraagde opgaven niet verstrekt kunnen wor
den. Indien dat toch vereist wordt, dan moet Werneke 
alsnog 'gonometrische waarnemingen' verrichten, waar
voor volgens Bertling geen tijd is. Bovendien vindt hij 
dat de tijd en kosten daarvan niet opwegen tegen het nut 
voor de kaart. 
Van Ewijck houdt deze brief van Bertling 'in advies', het
geen betekent dat er geen besluit genomen is over een 
mogelijk antwoord aan de minister.11 

De reden daarvoor blijkt echter later, wanneer in 1841 
de secundaire driehoeksmeting opnieuw ter sprake 
komt. 
De (inmiddels nieuwe) gouverneur wordt in augustus 
1841 door de minister opnieuw gevraagd het plan van 
de secundaire driehoeksmeting, met de daarbij behoren
de opgaven, in te zenden, tezamen met informatie over 
de kaart. Op verzoek van de gouverneur schrijft Werne
ke hierover een nota, waarin hij een beschrijving geeft 
van de opgenomen details. Werneke meldt verder dat 
voor de kaart op de schaal van 1:50.000 in vier bladen 
gebruik gemaakt wordt van de projectie van Flamstead, 
omdat deze 'de gedaante van het terrein het minst mis-
vormdt'. Een gradenrand zal de kaart omsluiten. Werne
ke vervolgt zijn nota met opmerkingen over het plan van 
driehoeksmeting, dat niet te leveren is, waarbij hij ver
wijst naar de correspondentie uit 1838. Volgens Werne
ke is daarna ook geen opdracht verstrekt tot het doen 

van de bedoelde driehoeksmeting. Vervolgens zoekt de 
gouverneur tevergeefs naar de stukken uit maart 1838. 
waarna hij zijn. voorganger Van Ewijck, die nu als gou
verneur in Noord-Holland werkt, om informatie ver
zoekt.12 Van Ewijck antwoordt dat hij geen stukken over 
de provinciale kaart in zijn bezit heeft en dat indertijd 
geen secundaire driehoeksmeting is verricht, omdat dat 
volgens hem niet gevraagd was. Ook de middelen ont
braken daarvoor bij de provinciale administratie. De be
doeling van de minister was, aldus Van Ewijck, dat de 
kadastrale metingen met een voldoende nauwkeurig
heid voor de schaal van de kaart aangesloten moesten 
worden op de triangulatie van Krayenhoff om deze zo 
met elkaar in verband te brengen. Werneke heeft dat 
werk indertijd verricht en deze zou dat in een nota uit
werken, 'tot justificatie van de naauwkeurigheid der 
kaart', die Van Ewijck echter tot zijn vertrek uit Drenthe 
niet ontvangen heeft. Hierin vinden we dus de reden 
voor het niet beantwoorden van de minister in 1838. 
Opnieuw schrijft Werneke, op verzoek van de gouver
neur, hierover weer, of nog, een nota, echter groten
deels gelijk aan zijn eerste. Hij gaat overigens wel uitge
breider in op de samenstelling van de kaart. Werneke 
beschrijft dat hij de kadastrale verzamelkaarten op de 
schaal 1:50.000 in de gemeenten met ingezetenen, be
kend met de situatie ter plaatse, heeft nagegaan voor de 
opgetreden veranderingen. In Friesland en Overijssel is 
ter plaatse de kadastrale opmetingen bekeken en zijn 
daaruit gegevens overgenomen. Jappé's kaart heeft ge
diend voor de Groninger details. Daarna zijn, om uit de 
verbeterde verzamelkaarten een provinciale kaart te ma
ken, uit Krayenhoff's driehoeksnet zes Drentse toren-
punten en vijf torenpunten uit de aangrenzende gebie
den overgenomen. Zelf heeft Werneke, door zijn be
kendheid met de ligging van de plaatsen in Drenthe, nog 
acht Drentse torenpunten kunnen koppelen aan het 
driehoeksnet van Krayenhoff. Deze veertien Drentse to
renpunten zijn op de kaart gebracht, waarna rondom de 
verbeterde verzamelbladen de omtrekken en torens van 
aangrenzende gemeenten zijn opgebracht door aanslui
ting van gemeenschappelijke grenzen. Verschillende ge
meenten werden zo op hetzelfde blad samengevoegd, 
waardoor twee of meer torenpunten op het blad voor
kwamen. De gemeenten werden dan 'in derzelver ver
band op de groote kaart' overgebracht door vergelijking 
van de door constructie verkregen afstanden en de bere
kende lengte. Dit laatste werd aangehouden in geval van 
verschillen.13 

Deze nota van Werneke wordt in januari 1842 verzon
den naar de minister, die J.H. Kips, ingenieur-verifi
cateur van het kadaster van het Rijk,14 om commentaar 
verzoekt. Kips heeft kritiek op de veronderstelde nauw
keurigheid van de kaart, wijst op de tekortkomingen bij 
de berekeningen en oordeelt negatief over de wijze 
waarop de torenpunten op de kaart zijn aangebracht in 
verband met de gebruikte projectie. Werneke weerlegt 
de kritiek van Kips door er op te wijzen dat de berekenin
gen niet bedoeld waren voor het samenstellen van een 
secundaire driehoeksmeting en gaat uitgebreid in op de 
projectie van Flamstead. In augustus 1842 gaat dit ant
woord van Werneke naar de minister. De gouverneur uit 
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daarbij de hoop dat de minister hiermee genoegen 
neemt, gezien de vorderingen tot nu toe.15 De minister 
laat het hier dan ook bij. 
Uit de kwesties rondom de driehoeksmeting is de werk
wijze van Werneke duidelijk geworden en komt ook 
naar voren dat de minister van Financiën getracht heeft 
op kosten van de provincie een secundaire driehoeks
meting te laten verrichten, waardoor de kadastrale me
tingen, na aansluiting op Krayenhoffs driehoeksnet, ook 
voor andere dan kadastrale doeleinden gebruik zouden 
kunnen worden. 

Het teken- en graveerwerk 

Intussen waren de werkzaamheden aan de kaart doorge
gaan. Werneke zal in het eerste halfjaar van 1838 al 
klaar geweest zijn met de verbetering van de kadastrale 
verzamelbladen op de schaal 1:50.000. De gouverneur 
geeft hem in juni 1838 toestemming om in Friesland de 
kadastrale metingen te raadplegen.16 In juli 1838 bericht 
Van Ewijck aan de minister dat de gemeentegewijze te
keningen op gelijke schaal, gemaakt door Jannes 
Christiaan Brauns,17 tekenaar bij 's Rijks Waterstaat, 
klaar zijn en dat begonnen is aan het met elkaar in ver
band brengen van die tekeningen op vier 'gehele velsbla-
den'.18 In oktober 1838 krijgt Werneke toestemming om 
de kadastrale metingen in Overijssel te raadplegen. Wer
neke is dan al in Friesland geweest.19. 
In maart 1839 is het zover dat het eerste getekende blad 
naar de graveurs Van Baarsel & Tuyn te Amsterdam 
wordt gezonden. Met de graveurs waren blijkens de be
geleidende brief door hoofd-ingenieur Kommers al mon
deling afspraken gemaakt inzake het graveren. De gou
verneur vraagt nu echter een offerte voor graveren en 
ook drukken, want waarschijnlijk onderhielden de gra
veurs voor de gouverneur de contacten met de drukkers 
Wed. A. Koning en J.F. Brugman. Van Ewijck vraagt 
eveneens naar de oplage en kosten daarvan en in ver
band daarmee, of de kaart mogelijk buiten Drenthe nog 
kopers zal trekken.20 In de offerte (behalve de 
graveerprijs verschillen de opgegeven prijzen niet van 
de rekeningen: zie staat van kosten hierna) schrij
ven de graveurs dat zij moeilijk antwoord kunnen geven 
over het aantal kaarten dat buiten Drenthe verkocht kan 
worden, hoewel zij verwachten dat de kaart wel 'vele 
liefhebbers zal vinden'. Geadviseerd wordt verder de 
oplage niet te hoog te stellen, zodat veranderingen in het 
kaartbeeld sneller in volgende uitgaven verwerkt kunnen 
worden. De graveerprijs, ƒ 200,00 per plaat, die de gra
veurs willen berekenen, omdat zij concluderen dat de 
Drentse kaart meer werk zal vergen dan de kaart van 
Jappé, wordt niet door de gouverneur geaccepteerd. Hij 
vindt die prijs te hoog, ook omdat mondeling al een be
drag van ƒ 150,00 was overeengekomen op basis van 
Jappé's kaart. Bovendien verwacht de gouverneur min
der werk aan de Drentse kaart vanwege het voorkomen 
van uitgestrekte heidevelden, die volgens afspraak niet 
bewerkt zullen worden, terwijl de kaart van Jappé overal 
bewerkt is. Van Ewijck is echter bereid ƒ 175,00 per 
plaat te betalen ter beëindiging van het geschil. Met die 
prijs gaan de graveurs in mei 1839, enigszins morrend, 

accoord. De oplage wordt daarna bepaald op 125 exem
plaren.21 

Na december 1839 verandert er het een en ander aan 
het toezicht op de vervaardiging. Van Ewijck gaat per 1 
januari 1840 als gouverneur naar Noord-Holland en 
hoofd-ingenier Kommers gaat zich dan nadrukkelijk be
moeien met het toezicht op het graveer- en drukwerk, 
waarschijnlijk omdat de nieuwe gouverneur, J.D. graaf 
van Rechteren, pas op 18 juni 1840 wordt benoemd.22 

Tussen Kommers en de graveurs is een uitgebreide brief
wisseling ontstaan.23 Deze correspondentie geeft een 
aardig beeld van de moeizame weg naar de voltooiing 
van de kaart. De graveurs besteden namelijk niet de 
meeste aandacht aan de Drentse kaart. Dat komt aller
eerst tot uitdrukking wanneer we de data bekijken 
waarop de getekende bladen verzonden worden, daarna 
de proefdrukken worden ontvangen en als laatste de 
125 afdrukken van ieder blad klaar zijn. 
Het tweede getekende blad wordt verzonden in juni 
1839. De proefdrukken van de eerste twee bladen wor
den ontvangen in respectievelijk mei 1840 en februari 
1841. De 125 afdrukken van deze bladen worden in 
respectievelijk juli 1840 en mei 1841 afgeleverd. Het 
derde getekende blad wordt tussen juli en oktober 1840 
verzonden. Proefdrukken daarvan worden in oktober 

1842 en januari 1843 ontvangen en de 125 afdrukken in 
maart 1843. Het vierde getekende blad tenslotte wordt 
in juli 1841 naar Amsterdam verzonden, proefdrukken 
daarvan worden in april 1843 ontvangen en de 125 af
drukken van het laatste blad zijn in juni 1843 klaar. 

Kommers is uiteraard niet tevreden met deze gang van 
zaken en schrijft herhaaldelijk naar Amsterdam over de 
vraag wanneer hij de proefdrukken kan verwachten, 
waarbij hij zowel zijn ongenoegen als dat van de gouver
neur en G.S. over de langzame vorderingen meedeelt. 
Als redenen hiervoor melden de graveurs een ongeluk 
met het derde blad, waardoor zij bijna alles opnieuw 
moesten graveren en het feit dat zij alles zelf moeten be
werken, zonder enige assistentie, gepaard gaande met 
drukke werkzaamheden. 

Na de voltooiing 

De kaart van Drenthe kwam dus ruim zes jaar na aan
vang van de werkzaamheden gereed en kon eindelijk 
gebruikt worden voor het doel waarvoor het gemaakt 
werd. Voor 'administratief' gebruik in Drenthe en het be
ter doen bekend worden van deze 'te weinig gekende, 
pas ontluikende en voor nog zoo vele ontwikkeling vat
bare Provincie' buiten Drenthe. G.S. besluiten in juni 
1843 dan ook de kaart te verzenden aan diverse perso
nen en instellingen, o.a. verschillende leden van het Ko
ninklijk Huis, de Staten-Generaal, ministers, overheids
instellingen in Drenthe en Den Haag, Provinciale Staten 
en gemeentebesturen in Drenthe, waardoor de 'ophef
fing van Drenthe uit den staat van onvruchtbaarheid en 
verachtering, waarin hetzelve sedert al te lang verkeert', 
bevorderd zal kunnen worden. De resterende exempla
ren zullen volgens het besluit van G.S. verkocht worden 
voor ƒ 16,00 per stuk, ver beneden de kostprijs, wan-
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neer men althans hiermee uit de kosten had willen ko
men.24 

De reacties op de schenking van de kaart zijn positief. Al
leen de minister van Financiën heeft nog aanmerkingen 
op het gegeven in de titel van de kaart dat de kadastrale 
plans op zijn authorisatie zijn verstrekt, maar de gouver
neur reageert hier (wijselijk) niet op. Slechts enkelen 
hebben echter de kaart beoordeeld op het praktisch nut 
dat zij van de kaart konden hebben. Goekoop, inspec
teur van de Waterstaat te Arnhem, schrijft dat hem een 
goede kaart van Drenthe ontbrak, doordat de aan hem 
bekende kaarten van Drenthe te klein van schaal waren 
om voor zijn werk goed te kunnen gebruiken. Ook de 
president van het Provinciaal Gerechtshof te Assen is 
zeer tevreden met de kaart, 'te meer daar wij gedurig in 
de omstandigheden verkeren van practisch nut van zo
danige kaart te kunnen hebben. De wegen langs welken 
de misdadigers de plaats zijn genaderd, en die weder 
hebben verlaten, te kennen, is niet zelden van belang. 
De ontvangen kaart zal ons die geredelijk aanwijzen, en 
meer andere ophelderingen kunnen geven'.25 

De inhoud van de kaart 

Wanneer we de kaart nader beschouwen dan komen 
veel details naar voren, zoals kerken, molens, hunebed
den, plaatselijke benamingen, namen van havezaten en 
enkele voorname boerderijen, namen van sluizen en 
bruggen in de vaarten, tollen, rijks-, provinciale- en ge
meentewegen, plaatselijke bebouwing, marken en mar
kegrenzen en het grondgebruik. Voor dit laatste is door 
middel van arcering onderscheid gemaakt in landbouw
gronden, voornamelijk op de essen rondom de bewo-
ningskernen, in groen- en weilanden, voornamelijk 
langs de riviertjes, en in bossen. Helaas wordt het onder
scheid in arcering niet in een legenda verduidelijkt. Voor 
de heide- en veenvelden is geen arcering gebruikt. 
De verdeling van de gradenrand is niet correct. In januari 
1843 berichten de graveurs aan Kommers dat zij de ver
deling van de gradenrand van de onderste twee bladen 
gelijk hebben gemaakt aan die van de bovenste twee. 
Kommers is niet te spreken over deze eigenhandige ver
andering, omdat daardoor de projectie van de kaart niet 
klopt. De fout wordt echter niet hersteld. 
Evenals Bodel Nijenhuis merken we op dat de vesting-
werken van Coevorden en Bourtange niet exact zijn af
gebeeld, ongetwijfeld om reden van militaire voorzichtig
heid. 

Voor een oordeel over de betrouwbaarheid van de 
kaart, waarvoor overigens geen diepgaand onderzoek is 
verricht, zal het jaar van vervaardiging van de proefdruk
ken en definitieve afdrukken van elk afzonderlijk blad 
mee betrokken moeten worden. Niet alleen het jaartal 
1840 uit de titel is van belang. In dat jaar kwam alleen 
het eerste blad, het titelblad, gereed. De overige bladen, 
het tweede blad linksonder, het derde blad rechtsonder 
en het vierde blad rechtsboven, zoals beschreven pas in 
de jaren daarna. Zo is op het laatste blad, het vierde, bij
voorbeeld de R.K. kerk te Zandberg aangegeven. De 
bouw van deze kerk begon pas in 1842 en de inwijding 
van de kerk vond plaats in oktober van dat jaar.26 

Fragment van blad 4 met de R.K. kerk te Zandberg. 

Een laatste opvallend punt is, hetgeen door Bodel Nijen
huis deels ook is opgemerkt, dat de hunebedden alleen 
op het vierde blad staan aangegeven en niet op de eerste 
drie. Waarschijnlijk is op het laatste moment nog allerlei 
informatie aan dat blad toegevoegd. Daarvoor is de uit
gebreide lijst van aanmerkingen, die met de eerste ge
corrigeerde proefdrukken van dat blad is verzonden, een 
aanwijzing. Waarschijnlijk geldt dit ook voor de andere 
bladen. 

Kosten 

Onderstaand staatje laat zien welke betalingen door het 
provinciaal bestuur zijn verricht voor het verschijnen van 
de kaart van Drenthe.27 

betaald aan: bedrag: wegens: datum mandaat 

Werneke 500,00 reis- en verblijfkosten 6-8-1837 
3-12-1837 

•• 210,00 reiskosten en beloning 
wegens het vervaardigen 

15-6-1841 

Brauns 80,00 tekenen eerste twee bladen 1-7-1839 
86,00 tekenen laatste twee bladen 15-6-1841 

Van Baarsel 130,00 leverantie twee koperen 1-7-1839 
& Tuyn platen à 65,00 

,, 175,00 graveerloon eerste blad 7-8-1840 
,, 175,00 graveren tweede blad 6-4-1841 

" 130,00 leverantie twee koperen 
platen à 65,00 

15-6-1841 

'• 350,00 graveerloon derde en 
vierde blad 

20-12-1842 

Koning en 250,00 leverantie 500 vel papier 2-10-1839 
Brugman à 50 cent 

,, 40,00 drukloon eerste blad 7-10-1840 

" 49,60 drukloon tweede blad en 
verpakkingskosten 

15-6-1841 

" 84,60 drukloon derde en vierde 
blad en 12 proefdrukken 

20-12-1842 

De totale kosten voor 125 exemplaren van de kaart van 
Drenthe bedroegen dus ƒ 2260,20. 

NOTEN 
1. J.T. Bodel Nijenhuis, Over de Landkaarten der Provincie 
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land. Zeven eeuwen land- en zeekaarten en stadsplatte
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1953), p. 48. 
27. Deze gegevens uit: Archief Gedeputeerde Staten, inv.nr. 

32 (Staten van provinciale uitgaven, 1834-1850) en 
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SUMMARY 

Map of the Province of Drenthe 1840 by Werneke 
and Brauns 
Between 1835 en 1860, a general map of each province was 
made based on ordnance survey maps. The publication of a 
map of Drenthe on scale 1:50.000 in four sheets probably finds 
its reasons in the provincial government's lack of a reliable 
large-scale map to be used for development planning. The 
map's maker, A. Werneke Cz., started work in 1837, not with
out initial difficulties as he came to grips with central govern
ment authorities over the use of ordnance survey maps and not 
having executed a secundary triangulation to ensure the map's 
accuracy. The reports on these diffuculties shows us the way 
Werneke worked and particulars of the map. 
The sheets drawn by J.C. Brauns were ready in 1839 (first and 
second), 1840 (third) en 1841 (fourth), after which they were 
engraved on copper plates by Van Baarsel & Tuyn of Amster
dam. Those engravers were in no hurry at all, as the dates of ar
rival of the proof sheets demonstrate. The sheets printed by 
Wed. A. Koning & J.F. Brugman of Amsterdam became avail
able in 1840 (first), 1841 (second) and 1843 (third and fourth). 
The total run counted 125 copies, of which approx. 90 were 
presented by the provincial government to various individuals 
and government authorities in order to bring Drenthe to their 
attention. The year in which the seperate sheets were printed is 
important for a judgement of the map's reliability. Data were 
added to the map to the last moment, in particular to the fourth 
sheet. 

The article is concluded by a list of the costs involved in drawing 
and publishing the map. 

D 

25 



H.P. Deys 

De Provinciale Kaart van Zuid-Holland (1846 en 1867) 
Kaart van de provincie Zuid-Holland. Schaal 1:50.000, opgemaakt op last van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
door I.A. Margadant en A.C. Nunnink. Lithografie en lith. druk van J.M. Huart (1846). 9 bladen van 71 x 53 cm. Oplaag 
300 ex. Tweede herziene editie van dezelfde stenen (1867). • Steendruk van J. Smulders en Cie. (oplaag 500 ex.).1 

Inleiding 

De vele karteringswerkzaamheden, die in Nederland aan 
het begin van de negentiende eeuw, zowel aan militaire 
(Krayenhoff, Van Gorkum, De Man), als een burgerlijke 
zijde (het kadaster) een groot opgezet karakter droegen, 
hebben aanvankelijk niet geleid tot de samenstelling van 
een integrale kaart van ons land. Merkwaardigerwijze 
hebben de laatstgenoemde karteringen, hoewel daartoe 
niet bedoeld, de basis gevormd voor een belangrijke 
kaartproduktie op provinciaal niveau. Hier is echter nog 
weinig onderzoek naar verricht. 
Zo is tot nog toe weinig bekend geworden van de provin
ciale kaart van Zuid-Holland van 1846. Netscher gaat in 
zijn korte beschrijving toch nog vrij diep in op (de eerste 
druk van) deze kaart, maar uiteindelijk is de informatie 
zeer summier. Fockema Andreae en Van 't Hoff vermel
den de kaart weliswaar en Koeman noemt nog de maker 
Huart, vermoedelijk naar Netscher, overige gegevens 
echter, evenals het bestaan van de tweede editie (1867) 
werden nog nergens gepubliceerd. Van de provinciale 
kaarten uit de eerste helft van de vorige eeuw is slechts 
die van Gelderland goed bestudeerd. In zijn voortreffelij
ke beschrijving, behorend bij de facsimile-uitgave heeft 
Sijmons veel bijzonderheden over deze kaart gegeven, 
hoewel hier vermoedelijk geen archiefonderzoek aan 
vooraf is gegaan. De ontstaansgeschiedenis van de kaar
ten van Drenthe en van Noord-Holland zijn elders in dit 
nummer beschreven. 

Kadaster 

Over het ontstaan van de provinciale kaarten in het 
tweede kwart van de vorige eeuw noemen zowel Focke
ma Andreae en Van 't Hoff, als Koeman (1963 en 1983) 
de toentertijd groeiende civiele behoefte aan dergelijke 
kaarten, waarop de minister van Binnenlandse Zaken na 
1840 de provinciale besturen aanspoorde, fondsen ter 
beschikking te stellen om, gebruik makend van de ka
dastrale plans, kaarten van hun gewesten te doen ver
vaardigen op een schaal van 1:50.000. 
Deze aansporing is voor wat betreft Zuid-Holland moei
lijk te achterhalen, daar de stukken dienaangaande ver
nietigd zijn. Wel wordt in het register op de ingekomen 
stukken van de provincie over het tweede kwartaal 
18392 vermeld het op 13 juni ingekomen verzoek van 
de Hoofdinspecteur van het kadaster, 'het ontwerp tot 
daarstelling van eene algemeene Kaart van Zuid-
Holland in de Vergadering van de Staten van Holland te 
brengen'. In de begeleidende groslijst van de ter verga
dering van 13 juli 1839 te behandelen stukken wordt de 
inhoud van een brief d.d. 5 juli 1839 omschreven als 
'Vervaardiging van eene provincialen kaart'.3 

De missive van 5 juli 1839 wordt behandeld in de verga
dering van Gedeputeerde Staten (G.S.) van Zuid-Hol
land van 17 januari 1840,4 waaruit blijkt dat G.S. van 
Noord- en Zuid-Holland5 worden gemachtigd tot het 
vervaardigen van een provinciale kaart. Na deliberatie 
gaat de vergadering over tot het benoemen van een 
'Commissie voor de vervaardiging der provinciale kaart', 
welke zal bestaan uit de statenleden jhr. L.R. Gevaerts 
en mr. C.B. Nederburgh en voorts de hoofdinspecteur 
van het Kadaster des Rijks Van Hoorn van Buijt, de in
genieur-verificateur van het kadaster J.H. Kips en de 
hoofdingenieur van de waterstaat in Zuid-Holland J.A. 
Beyerinck. Als secretaris wordt toegevoegd de landme-
ter S.W. van de Noordaa. Omdat gebleken was, dat 
men in Noord-Holland reeds met een provinciale kaart 
bezig was, wordt de beide statenleden opgedragen, die
zelfde maand te Lisse met een commissie uit G.S. van 
Noord-Holland te beraadslagen, 'ten einde omtrent de 
schaal van de kaart, de bladen, de grensteekenen, de in 
de kaart te brengen kantonnale, school-, waterstaats- en 
andere verdeelingen, enz. over één te komen'. 
Er blijkt slechts zeer langzaam vordering te komen in de 
werkzaamheden en pas in 1843 worden wij enigszins na
der geïnformeerd. In de gedrukte notulen van Provincia
le Staten (P.S.) van 4 juli 18436 wordt medegedeeld, 
dat de kaart negen bladen zal bevatten. Wat de construc
tie en tekening betreft, zijn drie bladen geheel en drie bij
na voltooid terwijl twee bladen reeds voor een groot ge
deelte zijn vervaardigd en een aanvang met het titelblad 
zal worden gemaakt. 'Men vleit zich, dat binnen onge
veer vier maanden tijds, de zamenstelling, teekening en 
beschrijving der kaart geheel zal zijn afgeloopen.' Deze 
uitspraak blijkt in een wel wat overmoedige stemming te 
zijn geponeerd, want in een brief van 26 januari 1844,7 

gericht aan de minister van Financiën, wordt geschreven 
dat de kadastrale minuutkaarten, waarvan de verzamel-
kaarten tot de samenstelling van de kaart van Zuid-Hol
land strekken, inmiddels naar de hypotheekbewaringen 
zijn overgebracht waardoor men niet in staat is met de 
vervaardiging van de kaart behoorlijk voort te gaan. Met 
goedkeuring van de minister echter worden in februari 
1844 de bewaarders der hypotheken, waar deze ka
dastrale minuutkaarten worden beheerd, aangeschreven 
om de verzamelkaarten in te zenden.8 

Over de makers worden wij slechts summier geïnfor
meerd. Hoewel helaas de originele stukken ontbreken,9 

blijkt10 dat er een tweetal mandaten wordt afgegeven 
voor de vervaardiging van de kaart, en wel aan I.A. Mar
gadant, tekenaar bij het kadaster en aan A.C. Nunnink, 
'als voren'. Eerstgenoemde ontvangt ƒ 19 en later nog 
ƒ 280, Nunnink krijgt ƒ 200. 
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Het begint nu trouwens wel menens te worden, want in 
1844 wordt voor het eerst in de begroting voor de pro
vincie Zuid-Holland een post van ƒ 6800 opgenomen 
wegens 'Onkosten voor het vervaardigen eener Provin
ciale Kaart, volgens de Kadastrale uitkomsten'. Men is 
nu ook zo ver gevorderd, dat tot de gravure in steen en 
het drukken van 'dezelve' kan worden overgegaan. Deze 
werkzaamheden worden door de commissie opgedra
gen aan Joannis Marinus Huart, lithograaf te 's-Graven-
hage. Het contract10 is gelukkig bewaard gebleven. Hij 
moet o.m. zelf voor de beste soort van grauwe stenen 
zorgen. Inmiddels wordt het (1846) tijd om de grootte 
van de oplaag en de prijs vast te stellen. Informatie wordt 
ingewonnen bij de provincie Gelderland: de oplaag van 
de provinciale kaart van Gelderland van Van Kuijk be
droeg 400 stuks, de verkoopprijs van de 15 bladen was 
vóór de intekentermijn ƒ 15, na 15 maart 1843 ƒ 2 0 . n 

Medio 184612 wordt aan de Staten medegedeeld dat zes 
bladen in gereedheid zijn en dat de kaart op 15 augustus 
a.s. zal worden geleverd. Deze belofte blijkt wel onge
veer nagekomen te zijn, in elk geval wordt in 1847 in de 
zomervergadering van P.S.1 3 medegedeeld, dat de 
kaart in negen bladen in goede orde is afgewerkt en af
gedrukt in een oplaag van 300 exemplaren. Omdat men 
problemen ziet bij de verkoop in eigen beheer, wordt 
besloten de voorhanden exemplaren middels een pu
blieke verkoop bij inschrijving te laten geschieden. Er 
worden vijfentwintig exemplaren gereserveerd ten 
dienste van het Provinciale Gouvernement en t.b.v. de 
leden van de commissie, belast geweest met de zorg van 
de vervaardiging der kaart. 

De voorgenomen verkoop van de kaart heeft geen 
gunstig resultaat opgeleverd en medio 1848 wordt beslo
ten het restant van de kaarten via de boekhandel Gebr. 
Van Cleeff te 's-Gravenhage te laten verkopen. Deze 
had van een viertal kandidaten het voordeligste aanbod 
gedaan, namelijk een commissieloon van slechts 15%. 
Het bleek een verstandig besluit geweest te zijn, want 
reeds het eerste jaar werden er 69 kaarten verkocht. In 
1849 werden er weer 34 verkocht, het jaar daarop ech
ter slechts 10. Het gehele rendement anno 1850 bleek 
ƒ 1.152,60 te hebben bedragen. 

De tweede editie van 1867 

Over het verloop van de voorbereidingen van de tweede 
editie van de kaart zijn veel meer gegevens bewaard ge
bleven. In het begin van de zestiger jaren blijkt de kaart 
dan toch uitverkocht te geraken. De hoofdingenieur van 
het 10de district (Zuid-Holland) van de waterstaat, nog 
steeds J.A. Beyerinck, neemt begin oktober 1864 con
tact op met twee leden van G.S. en bespreekt met hen 
een eventuele nieuwe uitgave van de kaart. Het resultaat 
is een gesprek met de chef van het Topografisch Bureau 
te 's-Gravenhage, de lt.kol. Besier, die de leiding heeft 
gehad van de toen compleet verschenen 'groote Topo
grafische Kaart van het Rijk'. Deze ziet echter geen mo
gelijkheden om een nieuwe provinciale kaart te vervaar
digen uit de grote topografische kaart. Het idee komt 
dan naar voren, om de oude stenen te gebruiken na het 
aanbrengen van bijwerkingen en verbeteringen, in het 

bijzondere betreffende de in 1857 gewijzigde gemeente
grenzen. Hoewel men van mening is, dat de 'geodeti
sche vorming' van de oude kaart niet met voldoende 
zorg zou zijn samengesteld, achtte men dit bij een specia
le gewestelijke kaart ook niet nodig. Beyerinck komt 
daarop met een rapport, waarin hij twee mogelijkheden 
opnoemt om 'in de door uitverkoop ontstane behoefte 
aan eene nieuwe kaart der Prov. Zuid-Holland' te voor
zien. Ten eerste zou de grote topografische kaart van het 
Rijk als grondslag kunnen dienen voor een geheel nieu
we provinciale kaart. 'Aan de andere kant bevatten de 
bladen van de stafkaart vele voorwerpen, die men op 
een provinciale kaart liever mist' en slechts verwarring 
zouden veroorzaken. 'De bladen van de Rijks stafkaart 
zouden dus geheel moeten worden omgewerkt en op 
nieuwe steenen moeten worden overgebragt, dat veel 
tijd en niet minder geld zou kosten.' Eenvoudiger is het, 
aldus het rapport, de stenen van de bestaande kaart 
door uitslijping bij te werken met inachtneming van de 
nieuwe gemeentegrenzen, de nieuwe grensscheidingen 
der provincie aan de zijde van Noord-Holland, inclusief 
de bijvoeging van Leimuiden en tevens al die werken 
van het Rijk, die sedert de eerste editie zijn aangelegd of 
in uitvoering zijn. Beyerinck stelt voor, een stel bladen 
van de bestaande provinciale kaart te zenden naar de 
verschillende kantoren der bewaring van het kadaster en 
der hypotheken om door landmeters, belast met de bu
reaudienst de gemeentegrenzen te laten corrigeren. On
der leiding van hemzelf en van de ing. Augier zou, aan 
de hand van de nieuwe topografische kaart en andere 
speciale kaarten, bijwerkingen en veranderingen in rood 
moeten worden aangebracht waarna de bladen door de 
verschillende arrondissements-ingénieurs met de uiterste 
nauwkeurigheid moeten worden nagezien en bijgewerkt, 
in het bijzonder hetgeen onder hun leiding is uitgevoerd 
of in bewerking is, zoals de Nieuwe Merwede, de verbe
terde uitwatering van de Linge, de verbeterde waterweg 
van Rotterdam naar zee en de rivierverbeteringen in het 
algemeen. 

Niet iedereen blijkt even enthousiast te zijn. In G.S. geeft 
jhr. Van den Berch van Heemstede de voorkeur aan de 
'Stafkaart' en er zou bij 'den uitgever van de Kaart der 
Staf' moeten worden geïnformeerd naar de kosten van 
een opdruk in kleur van de gemeentegrenzen. Er is ech
ter op de begroting voor 1865 reeds een p.m. post uitge
trokken voor een nieuwe oplage en er wordt besloten 
aan P.S. een voorstel te doen met betrekking tot de uit
gave der provinciale kaart. Dit blijkt onverkort het voor-
stel-Beyerinck te zijn, met de toevoeging dat de nagezie-
ne bladen in handen moeten worden gesteld van 'een 
der voornaamste lithografen of industrieëlen in dit vak, 
nadat omtrent den prijs zal zijn overeengekomen', ten 
einde een keuze te kunnen maken tussen het door uitslij-
pen, veranderen en bijtekenen van de nog voorhanden 
stenen, of het uitgeven van een nieuwe kaart.14 Na veel 
discussie wordt besloten de stukken terug te zenden naar 
G.S. met uitnodiging 'om een onderzoek in te stellen 
omtrent de mogelijkheid om, met betrekking tot vroege
re of plaatselijke gesteldheden en tegenwoordige toe
standen, meerdere en daaronder ook tijdrekenkundige 
aanwijzingen op die kaart te doen stellen'. 
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Van belang voor de wijzigingen op de kaart is het feit, 
dat Beyerinck per november 1864 is belast met de direc
tie van de werken, behorende tot de vorming der Nieu
we Merwede en de beteugeling der killen (de 
Biesbosch), óók over het in Noord-Brabant gelegen ge
deelte van deze werken.15 

In de zomervergadering van P.S. staat begin 1865 de 
provinciale kaart op de agenda. G.S. blijven bij hun eer
der uitgebracht advies en herhalen min of meer de argu
menten: men wil zich hoofdzakelijk bepalen tot de actua
liteit. De beste grondslag voor een kaart in diverse met 
name genoemde opzichten is de zgn. stafkaart. Deze be
vat echter te veel aanwijzingen terwijl andere ontbreken. 
De wensen van P.S. kunnen worden onderscheiden in 
statistieke en geografisch-geschiedkundige. De statisti
sche gegevens kunnen in cijfers op de kaart worden aan
gegeven indien overigens niet te veel aanwijzingen wor
den gewenst. Wat de waterschappen betreft wordt ge
dacht aan de grootte in bunders, het peil beneden A.P., 
het jaar van bedijking, inpoldering of droogmaking en 
voor de gemeenten zijn van belang de bevolkingsgroot
te, in ronde cijfers en de uitgebreidheid in bunders. De 
geografisch-geschiedkundige bijzonderheden zijn echter 
moeilijker te verkrijgen. Deze gegevens zouden echter 
een te lange studie vereisen en zo omvangrijk zijn, dat 
iets dergelijks aan particulieren moet worden overgela
ten. Het oorspronkelike plan van Beyerinck blijkt er vrij
wel ongeschonden door te komen, want met 42 tegen 
19 stemmen wordt besloten 'tot het doen vervaardigen 
van eene zuiver topografische kaart, aanwijzende de te
genwoordige gesteldheid van de Provincie en verrijkt 
met alle zodanige statistische bijzonderheden als daar op 
aangeteekent zullen kunnen worden'. Tevens wordt op 
de begroting 1866 een crediet geopend van ƒ 6000. Na
dat er reeds een voorlopige commissie had bestaan, 
wordt zomer 1865 een Bijzondere Commissie voor de 
Provinciale Kaart benoemd. 

De plannen bereikten intussen ook de buitenwereld en 
enkele gegadigden van ook tegenwoordig nog bekende 
naam, dienen zich aan. Joseph Smulders levert juni 
1865 een korte offerte in voor een geheel nieuwe kaart 
welke in totaal op ƒ 11.000 zou komen. Een maand la
ter bieden J. Smulders en Cie., Lith. van Z.M. de Ko
ning zich officieel aan. Zij zenden als aanbeveling, ter in
zage een aantal recente kaarten in.16 Ook A.C. Nunnink 
wil graag weer belast worden met de tekening van de 
nieuwe kaart. Van Baarsel en Tuijn bevelen zich aan als 
'geographische kopergraveurs'. Zij wijzen er op dat een 
koperplaat (sic) wel 8 à 10 maal op dezelfde plaats ge
corrigeerd kan worden en dat door hen gegraveerd zijn 
geworden de provinciale kaarten van Groningen, Dren
the en Noord-Holland en later die van Overijssel en 
Utrecht.17 S. Lankhout, graveur-lithograaf, is de derde 
gegadigde. 

J.F. Augier 

De leiding van de vervaardiging van de nieuwe kaart 
wordt opgedragen aan de hoofdingenieur van de water
staat, maar in de praktijk blijkt deze neer te komen op de 
ingenieur J.F. Augier,18 waarbij kennelijk reeds wordt 

vooruitgelopen op zijn aanstaande bevordering tot 
hoofdingenieur van het 10de District en die van zijn chef 
Beyerinck tot inspecteur. 
Via de minister van Financiën wordt wederom de hulp 
van zes kantoren van de hypotheken en het kadaster in
geroepen. In een rapport van Augier aan G.S. maakt hij 
melding van plaats gehad hebben overleg met enige be
waarders van hypotheken en kadaster. Gebleken is dat 
het aantal gemeenteverenigingen nog meeviel, zodat de
ze kwestie geen omvangrijke werkzaamheden zal ver
gen. De nieuwe poldergrenzen zouden kunnen worden 
geverifieerd aan de hand van alle resolution dienaan
gaande, alsmede met behulp van een bestaande kaart 
van het gewest, waarop de bedoelde polders reeds ge
kleurd zijn aangegeven. Een voornaam middel, zelfs het 
eerste middel om met het werk een aanvang te maken, 
vindt Augier de Topographische en Militaire kaart der 
Nederlanden (T.M.K.), en hij noemt een tiental aan te 
schaffen bladen van de toen recente kaart.19 Ook noemt 
hij in dit verband een bestaand exemplaar van de vige
rende provinciale kaart, waarop alle veranderingen, 
vooral van verharde wegen, zijn aangetekend. Tevens 
bepleit Augier de aanschaf van de eerste aflevering van 
Zuid-Holland van de toen juist verschenen Gemeente 
Atlas van Kuijper. Wat betreft assistentie vindt hij uit
besteding per uur à 30 cents aan kaarten-tekenaars uit 
de werkplaats van de lithograaf Smulders het doelma
tigst en voordeligst. G.S. nemen dit voorstel over met 
uitzondering van de uit te besteden werkzaamheden aan 
het kadaster; men wil hiervoor eerst een kostenopgave 
zien. Een voorschot wordt verleend van ƒ 500. 
Vlak voor zijn vertrek naar de inspectie van waterstaat, 
meldt Beyerinck (april 1866) dat de werkzaamheden op 
zijn bureau het einde naderen. Onmisbaar lijkt hem en 
ing. Augier echter een door het kadaster uit te voeren al
gemene revisie van de kaart, die 'uitmuntende eigen
schappen' blijkt te bezitten. Bij benadering is bekend dat 
de kaart door 1800 bladen van de kadastrale plans 
wordt bestreken. Met de werkzaamheden, verbonden 
aan zo'n blad (hoofdzakelijk de verandering van de 
gemeente-grenzen), zijn naar schatting 30 cents ge
moeid, in totaal ongeveer ƒ 550. Wat betreft deze revi
sie: 'de ambtenaren van het kadaster moeten dat werk 
verrigten in hunne vrijen tijd, waartoe de morgenstond 
vóór 8 ure alleen door hen kan gebezigd worden, het 
aanstaande zomerseizoen zou tot dien arbeid alzoo bij
zonder geschikt zijn. . .'. G.S. gaan accoord. 
De werkzaamheden blijken eind 1866 goed gevorderd te 
zijn. G.S. nemen voor kennisgeving een uitgebreide ver
antwoording van reeds gedane betalingen aan. Deze 
betreffen o.m. tekenwerk, schrijfbenodigheden, verf, 
enz., welke nauwkeurig gespecificeerd bij de stukken 
aanwezig zijn. In de begeleidende nota vermeldt Augier 
de stand van zaken. Er blijken in totaal ca. 640 polders 
gecontroleerd te zijn, er is een aantal afzonderlijke m.s. 
kaartjes vervaardigd van de nieuwe provinciegrens met 
Noord-Holland, inclusief Leimuiden, de Haarlemmer
meerpolder en een aantal andere polders en droogma
kerijen, een verkleind kaartje van Cruquius enz. In okto
ber biedt Augier tenslotte aan G.S. een portefeuille met 
de volledige herziening van de nieuwe kaart aan. Hij 
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meldt o.a., dat voor zover dit hem doenlijk was, vele 
verbeteringen zijn aangebracht en aangegeven in rood 
op de bladen zelf, en 'voor zover dit op de bladen zelf 
niet goed zonder verwarring kon geschieden, door het 
doen tekenen van 18 bladen met wijzigingen en bijvoe
gingen, waaronder die gemerkt S en T bijzondere aan
dacht verdienen'.20 Tevens stelt hij de keuze van de litho-
graaf aan de orde. Van de drie genoemde kandidaten 
zegt hij A.C. Nunnink niet persoonlijk te kennen, J. 
Smulders en Cie en S. Lankhorst zijn hem bekend. Daar 
'de firma J. Smulders en Co als specialist in het lithogra-
feren van kaarten bekend (is), het hoofd der firma zelfs 
aan het Topografisch bureau van "oorlog" werkzaam (is) 
geweest. . .', beveelt hij deze firma aan, hetgeen con
form geschiedt. 

Eindelijk, juni 1868 is de herdruk (500 stuks) van de per
sen gekomen. Aan G.S. worden 100 exemplaren ter be
schikking gesteld, waarvan een aantal wordt weggege
ven, o.m. aan Augier, Beyerinck, de bewaarders van de 
hypotheken en een aantal 'belangrijke' politieke en amb
telijke personen. Op voorstel van de griffier Just de la 
Paisières wordt aan de tien andere provincies een exem
plaar aangeboden. Blijkens een notitie van Augier is 
voor de herdruk van de kaart in totaal ƒ 5186,75 uitge
geven. 

De verkoop van de 300 voor de handel bestemde exem
plaren wordt aan Smulders toevertrouwd. De prijs be
draagt ƒ 6 per kaart en in het geval van ingekleurde ge
meentegrenzen ƒ 8. Smulders neemt genoegen met 
40% rabat. In 1863 worden er 60 verkocht, in 1869 
slechts 9. Anno 1871 wordt de prijs tot ƒ 4 verlaagd.21 

De kaart 

Het is merkwaardig dat de kaart in zekere mate anoniem 
is uitgegeven: behalve de opdrachtgevers, de Provincia
le Staten van Zuid-Holland, staan op de kaart noch de 
maker(s), de graveur of de drukker vermeld. Dit was 
toch niet gebruikelijk in die tijd. De kaart staat op een 
kwalitatief hoog niveau. Netscher vindt weliswaar dat de 
uitvoering van de kaart goed is, maar hij vindt tevens dat 
deze kaart niet meer waarde heeft dan de kadastrale leg
gers. Mocht dit al zo zijn, in elk geval is het kaartbeeld 
van Zuid-Holland van die jaren door deze uitgave veel 
meer toegankelijk geworden voor een groter publiek. 
Hoewel deze kaart, in tegenstelling tot de T.M.K., veel 
minder detaillering geeft, vooral voor wat betreft sloten 
en andere perceelsscheidingen, geeft ze een veel rustiger 
beeld dan dat van de T.M.K. Dit is mede de oorzaak dat 
de kaart in het algemeen zonder loupe goed te bestude
ren is, terwijl dit hulpmiddel bij de T.M.K. onmisbaar is. 
Het maken van verdere vergelijkingen met de T.M.K. is 
verleidelijk, zulks zal echter elders worden besproken.22 

De uitgave in negen bladen zou, volgens Netscher, een 
overzichtsblad noodzakelijk gemaakt hebben, hetgeen 
echter niet geschied is. Daarom wordt hier de bladverde
ling schetsmatig weergegeven (afb. 1). 
De nul-meridiaan loopt door Amsterdam, indertijd een 
moderne opvatting, die iets later ook voor de T.M.K. 
zou worden gehanteerd. Voor de iets oudere kaart van 

1. De bladindeling van de kaart. 

Gelderland (1843) bijvoorbeeld koos men nog de meri
diaan van Nijmegen. 

Hoogtemeting 

De provinciale kaart geeft veel hoogtecijfers, bij de 
T.M.K. slechts een sporadisch gegeven. Volgens Koe
man werden op de militair topografische kaarten sedert 
1850 voor het eerst hoogtecijfers vermeld. Van der Lin
den vermeldt dat op de T.M.K. de hoogtegetallen in de 
poldergebieden de gemiddelde zomerstand van het pol
derwater aangeven (volgens de T.M.K. 'middelbare zo-
merwaterstand')! Onder de 'Aangenomen Teekens' van 
de provinciale kaart staat: 'De Cijfers met de teekens 
+ — duiden aan de hoogte of laagte van het Zomerpeil 
der polders. . . ' t .o. v. A.P. De beide edities van de kaart 
van Utrecht (1850 en 1862) bezigen hiervoor nagenoeg 
dezelfde bewoordingen, doch vermelden echter i.p.v. 
zomerpeil 'de hoogte of laagte der grond'! Vergelijking 
van de hoogtecijfers van de huidige topografische kaar
ten met die op de provinciale kaart suggereren echter dat 
deze cijfers op laatstgenoemde kaart ook echte hoogte
cijfers moeten zijn. Hoogtecijfers met een + komen op 
de kaart zéér sporadisch voor, ni. in de omgeving van 
Vianen. Daar heet een van deze polders dan ook 
'Hooge Land' (herz, editie). Nergens in de duinen echter 
komen hoogtecijfers voor. 

De negen bladen21 

Blad I vormt het titelblad van de kaart. Hiervan werd op 
het oude blad het jaartal 1846 veranderd in 1866, de uit
eindelijke tweede editie echter draagt het jaartal 1867. 
Het wapenschild met Nederlandse leeuw en de kroon 
werden enigszins gewijzigd. 
Blad II, waarvan tevens een proefblad voor de tweede 
editie aanwezig is, bevat als belangrijkste verandering de 
percelering van de Haarlemmermeer (tussen 1848-1852 
drooggemalen), inclusief Venneperdorp en Kruisdorp 
en bovendien het aan Zuid-Holland toegevoegde gebied 
rondom Leimuiden. Daarnaast werd, langs de grote we
gen, een groot aantal (km-)palen met afstandsnumme-

29 



• \ v . ; . ^ X : î 

2. Fragment van blad III van de eerste editie (1846), links en van de tweede editie (1867), rechts. Het grijze deel op het linkerfragment 
geeft het op het origineel rood gekleurde gedeelte G aan. Een bijbehorend m.s. kaartje G bevatte alle aanwijzingen voor de herziening. 

ring aangebracht, alsmede enkele toevoegingen, 
waaronder de uitbreiding van Scheven ingen v 

Ook van blad III is een proefdruk aanwezig. Dit blad be
vat weinig correcties, o.m. een gedeelte van de 'Neder-
landsche Rhijnspoorweg' (baanvak Woerden-Utrecht). 
Interessant is blad IV, omdat in het grote stuk Noordzee 

een kaartje F is bijgegraveerd, zijnde een kopie naar de 
kaart van West-Voorn of Goedereede . . . tot aan Den 
Hoek van Hollandt door N. Cruquius (1733),2 3 echter 
verkleind van 1:50.000 naar 1:100.000. Op de proef 
werden aan dit kaartje nog extra enkele kustlijnen per 
1866 toegevoegd. Tevens is op dit blad het gebied rond 

»VI O M> "\ 
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3. Fragment van blad IV van de eerste editie (1846). De grijze gedeelten zijn op het originele exemplaar rood gekleurd, verwijzend naar 
bijbehorende m.s. kaartjes N en P ten behoeve van de revisie. Hieronder behoren ook o.m. de donkergetinte stadsuitbreidingen ten 
noorden en westen van Rotterdam, de spoorlijnen in zuidelijke en oostelijke richting en correcties in de Nieuwe Maas. Let ook op de 
doorgestreepte namen van polders, vooral links op het fragment. 
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de Mond van de Maas grondig herzien, inclusief de on
der handen zijnde 'Doorsnijding' (de Nieuwe Waterweg 
1863/4-1867) . Een aantal van 5 3 strekdammen langs 
de duinen werd ingetekend (afb. 2). 
Op blad V is een groot aantal wijzigingen aangebracht: 
stadsuitbreidingen van Rotterdam, Schiedam en 's-Gra-
venhage, inpolderingen bij Wateringen, Delft, Pijnacker, 
Kralingen en Reeuwijk, veranderingen aan de oevers 
van de Nieuwe Maas en Het Scheur en de verlenging 
van de spoorlijn 's-Gravenhage-Delft-Rotterdam met het 
baanvak Rotterdam-Gouda-Utrecht. Opmerkelijk is dat 
wèl werd aangebracht in rood de spoorweg van Rotter
dam naar Moerdijk, met de aantekening '. . . deze nog 
niet op steen te brengen daar die nog niet zeker bepaald 
is', hetgeen ook niet gebeurde, terwijl niet in rood was 
aangebracht de aftakking Gouda-'s-Gravenhage, die 
juist wel in de 2e editie is opgenomen. Daarnaast werd 
nog een aantal namen van polders of andere streekna-
men gewijzigd of verplaatst (afb. 3). 
Dit laatste is ook het geval op blad VI, waarop eveneens 
de nieuwe spoorlijnen werden ingetekend: Gouda-
Woerden-Utrecht en Utrecht-Culemborg (hoewel beho
rend tot de provincie Utrecht). 

Ook op blad VII werden soortgelijke wijzigingen in 
streeknamen aangebracht en bovendien vermeldingen 
van enkele zandplaten in het Haringvliet. 
Op blad VIII komen dergelijke correcties eveneens voor, 
inclusief de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk-
Breda. Aan een Moerdijkbrug werd toen nog niet ge
dacht. 
Het meest spectaculair is echter het gebied van de Bies-
bosch, voorkomend op de bladen VIII en IX. Door na
tuurlijke oorzaken èn door de aanleg van de Nieuwe 
Merwede, was dit gebied dusdanig veranderd, dat een 
totale revisie nodig was. Het werden de hierboven reeds 
genoemde m.s. tekeningen S en T, waarnaar de nieuwe 
situatie op steen werd gebracht, inclusief het Noord-Bra-
bantse deel van de Biesbosch. 

Op blad IX staan de 'Aangenomen Teekens', te weten 
aanduidingen voor steden, dorpen, kerken, buurten, 
geïsoleerde gebouwen enz., korenmolens, watermolens, 
rivieren, kanalen, vaarten met houten en stenen brug
gen, spoorwegen, straatwegen enz. en diverse soorten 
gronden. Tevens een verklaring van de hoogtecijfers. 

10. P.B.Z.H., inv. 1690, GS 20 febr. 1844. Zie over Huart 
ook noot 17. 

11. P.B.Z.H. (1850-1945), inv. 6462, Portefeuille nr. 18, ge
drukt Prov. Blad Gelderland nr. 18, 3 febr. 1846. 

12. P.B.Z.H., inv. 3431 I 1846, gedrukte notulen 7 juli 1846, 
blz. 30 onder 'Kadaster'. 

13. P.B.Z.H., inv. 3431 (A) II, 6 juli 1847, blz. 34. 
14. Het voorstel komt in behandeling in de herfstvergadering 

van P.S. van 9 nov. 1864 en wordt behandeld in G.S. op 
7 juni 1865. Zie ook Van Riel. 

15. Alg. Rijksarchief, Binn. Zaken, 3e afd. B, Waterstaat, inv. 
2727, 1865. 

16. P.B.Z.H. (1850-1945), inv. 6462, Portefeuille nr. 18, GS 
8 aug. 1865. Hierin worden al deze kaarten met name ge
noemd. 

17. Idem, brief d.d. 27 dec. 1865. Bijgevoegd is een schrijven 
van G.S. van Utrecht d.d. 3 jan. 1863, waarin deze hun 
tevredenheid betuigen. Het betreft hier de 2e (herziene) 
editie van de kaart van Utrecht (1862), die door hen ge
heel opnieuw op koper (!) werd gegraveerd. De eerste edi
tie (1850) van J.H. Kips, in tekening gebracht door Nun-
nink, was door Huart op steen gebracht. 

18. Jean Frédéric Augier (1809-1889) was o.a. betrokken bij 
de droogmaking van de Haarlemmermeer. Hij werd per 1 
mei 1866 benoemd tot Hoofdingenieur van de Waterstaat 
van Zuid-Holland. Zie verder het N.N.B.W. 

19. De enige plaats in alle stukken, waar de naam Topographi
sche en Militaire Kaart der Nederlanden wordt gebezigd 
(zie ook Van der Linden). Volgens Koeman werd deze 
kaart in de loop der negentiende eeuw 'Stafkaart' ge
noemd, doch het is niet bekend wanneer. 

20. Deze bladen zijn thans vermoedelijk in de particuliere col
lectie, die door schrijver dezes kon worden bestudeerd. Al
le negen bladen bevatten in blauwe inkt de aantekening: 
'Gewaarmerkt door den Hoofd Ingenieur van den Wa
terstaat in het 10e District, J.F. Augier'. De op elkaar aan
sluitende m.s. kaartjes S en T meten beide 45,5 x 25,3 cm, 
schaal 1:50.000, ingekleurd. Gewaarmerkt door Augier. 
De door Augier aangeboden portefeuille is nog aanwezig 
bij de Dienst Getijdewerken van Rijkswaterstaat (binnen
kort naar Alg. Rijksarchief over te brengen). 

21. Uit de stukken blijkt niet hoe het verschil van 100 exempla
ren moet worden verklaard. Een van de nazaten, P.J.J. 
Smulders, is in het bezit van stukken, betrekking hebben op 
de periode 1865-1899. Hieruit blijkt dat van 1886-1899 
nog 17 kaarten werden verkocht, waarna er toen nog 85 in 
depot over bleven. Onder deze stukken bevindt zich ook 
het originele contract Augier-Smulders (d.d. 22 november 
1866), dat ontbreekt in de stukken, vermeld onder 
P.B.Z.H. 

22. Er bestaan plannen tot het uitgeven van een facsimile-uit
gave van de hier besproken kaart door Uitgeverij Canalet-
to. 

23. Donkersloot-de Vrij nr. 812; Koeman (1963), r78. 

NOTEN 
P.B.Z.H. = Alg. Rijksarchief, Archief Provinciaal Bestuur, 
Zuid-Holland, 1814-1850. 

1. Het Algemeen Rijksarchief bezit van beide edities enkele 
exemplaren, bijv. OBGK-III 556 (1846) en id. P16-1017 
(1867). 

2. P.B.Z.H., Reg. Ing. Stukken, 2e kw. 1839 nr. 841-152; 
inv. 1409, nrs. 325 152 (13 juni). 

3. P.B.Z.H., inv. 1409. De originele missive blijkt vernietigd 
te zijn. 

4. P.B.Z.H., inv. 1666, GS 17 jan. 1840; 1778, nr. 24. 
5. Holland werd eerst in 1840 in twee zelfstandige provincies 

Noord- en Zuid-Holland gescheiden. 
6. P.B.Z.H., inv. 3431 I, blz. 18 (4 juli 1843). 
7. P.B.Z.H., inv. 1426, nr. 1292 (26 jan. 1844). 
8. P.B.Z.H., inv. 944, Reg. Ingek. Stukken (5e afd.) over 

1844. 
9. P.B.Z.H., inv. 1690 en 2864. 
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SUMMARY 

The map of the Province of Zuid-Holland of 1846 
(rev. 1867) 
In the beginning of the 19th century, there was a growing need 
for a comprehensive map of the Netherlands. Despite intensive 
military surveying, no such map was available. In 1839, the Mi-
nister of the Interior encouraged the publication of separate 
maps of all the provinces, based on the original cadastral plans. 
These had been drawn from the cadastral surveys between 
1812 and 1831. 
The first edition, designed by I.A. Margadant and A.C. Nun-
nink appeared in 1846. The lithography was by J.M. Huart. 
The scale of the 9 sheets (71 x 53 cm) is 1:50,000. 
Because of the many changes in polders (some 640 of them 
were checked), in coastal lines and of new railways a revision of 
the map became necessary. The Chief Engineer of the 'Water
staat' made use of a copy of the first edition to indicate the 
many changes and corrections which were needed for the re
vision of the map. In addition the more complicated areas were 
redrawn on a series of 18 manuscript drawings, indicated A-T. 
The second edition of this map appeared in 1867. The litho
grapher J. Smulders had to make use of the original stones 
after having rubbed out the areas to be corrected. The author, 
in describing these two editions studied the same copy as used 
by the Chief Engineer for the preparation of the second edition 
(private collection). Two of the drawings, indicated S and T, 
needed for the correction of the important Biesbosch area, 
belong to the collection described here. D 
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J.R. Persman 

De voorgeschiedenis van 
de uitgave in 1853 van de 'Kaart van de provincie Noord-Holland' 

Het plan voor de uitgave van een kaart 

'De behoefte aan eene goede kaart van de provincie 
Holland, zich reeds lang, en meer en meer. doende ge
voelen, heeft de voltooijing der kadastrale opmetingen 
een geschikt middel aan de hand gegeven, om in die be
hoefte op eene allezins volledige en minkostbare wijze te 
voorzien.' Zo luidde de aanhef van een voorstel van de 
colleges van Gedeputeerde Staten (verder: G.S.) van 
Noord- en Zuid-Holland, dat op 5 juli 1839 in de verga
dering van Provinciale Staten aan de orde kwam. Men 
wilde een geheel nieuwe provinciale kaart laten sa
menstellen in twee afdelingen, noord en zuid, op een 
schaal van 1:50.000. De kosten werden geraamd op 
ƒ 5000 voor Noord- en ƒ 7000 voor Zuid-Holland.1 

Hoe die kaart er uit zou kunnen zien viel af te leiden uit 
de helaas thans niet aangetroffen 'territoriale schetsteke-
ning' van een deel van Noord-Holland van de hand van 
Cornelius Groll (1782-1869), ingenieur-verificateur van 
het kadaster in dat gebied.2 De Staten machtigden G.S. 
conform hun voorstel. 
In 1840 werd Noord-Holland een zelfstandige provincie, 
nadat het tot dat jaar deel had uitgemaakt van de provin
cie Holland, overigens wel met een eigen gouverneur en 
college van G.S. In dit artikel gaat het verder alleen om 
de kaart van Noord-Holland. 
In zijn boek Geschiedenis van de kartografie van Neder
land gaat prof. dr. ir. C. Koeman in op de totstand
koming en kwaliteit van de in het midden van de negen
tiende eeuw verschenen provinciale overzichtskaarten. 
Aan die van Noord-Holland wijdt hij slechts één zin: 
'Noord-Holland bleef ver achter, wat de inhoud betreft'.3 

Aan de hand van de voorgeschiedenis van de uitgave zal 
worden geprobeerd te achterhalen of dit inderdaad het 
geval is en, zo ja, hoe dat dan gekomen is. 

In de loop der eeuwen zijn er veel kaarten vervaardigd 
van geheel Noord-Holland, maar ook van gedeelten, 
onder andere van steden en polders. Als uitvloeisel van 
de vorming van grote bestuurseenheden aan het eind 
van de achttiende eeuw bleek er behoefte te bestaan aan 
bijv. een kaart van de Bataafse Republiek. Toen bleek 
echter, dat er grote verschillen bestonden tussen de ma
nieren, waarop de regionale kaarten kartografisch waren 
samengesteld. Met andere woorden: ze sloten niet op el
kaar aan. Men zag in, dat voor het vervaardigen van een 
goede kaart een landelijk driehoeksnet nodig was. In 
1798 werd daartoe opdracht gegeven aan luitenant
kolonel, later baron C.R.T. Krayenhoff, die pioniers
werk zou verrichten. Het laatste blad van zijn Choro-
Topographische Kaart der Noordelijke Provinciën van 
het Koningrijk der Nederlanden verscheen in 1823. In 
1829 verscheen er een gewijzigde herdruk van deze 
kaart.4 

Gesteld kan worden, dat alle kaarten, die na 1815 wer-
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den uitgegeven, teruggingen op het werk van Krayen
hoff. 

Voorbereidende werkzaamheden 

Ofschoon er in 1825 een nieuwe kaart van de Uitwate-
rende Sluizen was verschenen van de landmeter en ar
chitect C.W.M. Klijn bestond er intussen nog steeds 
geen moderne gedetailleerde kaart van de gehele pro
vincie Noord-Holland, wat ook gold voor de meeste an
dere provincies.5 De minister van Financiën wilde de uit
gave van zulke kaarten echter stimuleren. Deze toonde 
zich bereid de voor de samenstelling van de kadastrale 
opmetingen vervaardigde plans van driehoeksmeting ter 
beschikking van de provincies te stellen. Een voorwaar
de was, dat geen gegevens over vestingen in de kaarten 
mochten worden opgenomen. Verder dienden de nieuw 
uit te voeren driehoeksmetingen te worden getoetst aan 
Krayenhoffs Précis historique des opérations géodési-
ques et astronomiques faites en Hollande, een in 1827 
door de Algemeene Landsdrukkerij uitgegeven werk.6 

Intussen had in Noord-Holland de in het leven geroepen 
'Commissie tot vervaardiging van eene provinciale kaart' 
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niet stilgezeten. De commissie werd in november 1841 
door G.S. gemachtigd een voorlopige overeenkomst te 
sluiten met de graveurs Van Baarsel en Tuijn te Amster
dam, die voor het in koper graveren van een kaart in 
twaalf bladen ƒ 5000 vroegen. Meer dan vier bladen per 
jaar konden ze niet leveren. Voor de koperen platen 
werd nog eens ƒ 600 gevraagd. 
Inmiddels waren de werkzaamheden aan één blad zover 
gevorderd, dat tot het graveren ervan kon worden over
gegaan. G.S. lieten een brief uitgaan naar de minister 
van Financiën over de wijze, waarop de kaart zou wor
den uitgevoerd; men stelde zich voor op te nemen alle ri
vieren, wateren, dijken, grote wegen, buurt- of bijwe
gen, spoorwegen, bekende voetpaden, wateringen, wa
termolens, steden, dorpen, buurten, gehuchten, 'en wat 
verder daarin geschiktelijk kan worden opgenomen, 
zonder het plan te overladen'. De omvang van elk van 
de twaalf bladen ging 71 x 52 2 /5 cm worden. Als 
schaal was gekozen voor 1:50.000. De nieuw uit te voe
ren driehoeksmetingen wilde men beperken tot de strikt 
noodzakelijke. Uitvoering op een wijze, die uit weten
schappelijk oogpunt in alle opzichten verantwoord zou 
zijn, ging, zo was berekend, aanzienlijk meer geld, hulp
middelen en personeel vergen, dan was toegestaan. De 
eerste meridiaan van de kaart was getrokken over de to
ren van de Westerkerk te Amsterdam; de breedte werd 
als gebruikelijk gerekend vanaf de evenaar. De ongeveer 
over het midden van het vasteland van de provincie lo
pende parallel op 52°30' werd aangenomen als de mid
delbare, waarop de cylindrische projectie werd gericht.7 

Kritiek van de minister van Financiën 

De minister van Financiën liet weten, dat J.H. Kips, in
genieur-verificateur van het kadaster in Zuid-Holland, 
was ingeschakeld om het Noordhollandse plan kritisch te 
bekijken. Deze had enige bezwaren te berde gebracht, 
die Financiën had overgenomen. De driehoeksmetingen 
zag en toch graag vollediger. De parallel van 52°30' 
mocht dan wel over het midden van het vasteland van 
de provincie lopen, maar de eilanden hoorden er toch 
ook bij. Bij een gunstiger gekozen parallel was de afwij
king aan de bovenkant van de kaart veel geringer. 
Dit commentaar van Financiën werd doorgegeven aan 
Groll, die uitvoerig rapporteerde. De eerdergenoemde 
commissie had bepaald, dat alleen duinen, heidegron
den en venen werden opgenomen en van de grenzen al
leen die van provincies en gemeenten. Groll legde uit, 
hoe hij de driehoeksmetingen had uitgevoerd. Hij merk
te op, dat als die metingen volledig moesten worden uit
gevoerd de voltooiing van de kaart, die al in een vrij ver 
gevorderd stadium verkeerde, nog jarenlang tot de vro
me wensen zou behoren. Ook voorzag hij problemen bij 
het berekenen van de lengte en breedte van een zeer 
groot aantal punten waarvoor hij naar zijn mening niet 
de kennis had om ze op te lossen. In dit kader noemde 
hij een voorbeeld. Bij een gemiddeld punt tussen vier 
door Krayenhoff vastgestelde punten, bijv. Alkmaar, 
Edam, Amsterdam en Haarlem, zou berekening van de 
lengte en breedte van dat punt op de horizon van de vier 
genoemde plaatsen vier, vooral wat de lengte betreft, 

verschillende uitkomsten geven. Nam men van die uit
komsten het gemiddelde, dan hield volgens hem 'alle 
wetenschappelijke waarde dezer bewerking op'. In dit 
verband refereerde Groll aan een vergadering van de 
commissies van Noord- en Zuid-Holland te Lisse in janu
ari 1840, waarbij een voorstel van Beijerinck om volledi
ge metingen uit te voeren, was afgewezen door hemzelf, 
maar eveneens door Kips (!). De parallel van 52°30' was 
ook door Krayenhoff toegepast en Groll had hem zeer 
bruikbaar voor Noord-Holland bevonden. 
In deze geest werd geschreven aan de minister, waarbij 
ook werd opgemerkt, dat Groll geheel belangeloos aan 
de kaart werkte.8 In maart 1842 liet de minister weten, 
dat hij zich had neergelegd bij de gang van zaken op 
grond van de aangevoerde overwegingen.9 

De eerste bladen gereed 

Namens G.S. sloot gouverneur Van Ewijck op 3 april 
1842 een definitieve overeenkomst met Van Baarsel en 
Tuijn. Het gehele werk moest in drie jaar klaar zijn. De 
gravure diende overeen te komen met de modelteke
ning, met uitzondering van kleine veranderingen die nog 
werden aangegeven. Herstel van fouten in de eerste af
druk en het aanbrengen van kleine wijzigingen en aan
vullingen, die niet het uitkloppen of afslijpen van de ko
peren plaat noodzakelijk maakten, kwamen voor reke
ning van de graveurs. Dit gold uiteraard niet voor belan
grijke veranderingen op last van G.S. Het water van de 
Noord- en Zuiderzee diende aangegeven te worden in 
arceringen 'ter breedte van eene palm (= tien cm) uit 
den oever'.10 

G.S. stelden Groll ervan op de hoogte, dat men het 
wenselijk vond, dat de kaartbladen van te voren werden 
bekeken door personen, bekend met plaatselijke om
standigheden en benamingen.11 Een paar onnauwkeu
righeden en fouten zijn onder andere gerapporteerd 
door burgemeesters van Alkmaar en Hoorn.12 

De eerste twee kaartbladen werden in mei 1842 toege
zonden aan Van Baarsel en Tuijn. Een klein jaar later 
stuurde Groll aan de gouverneur een ontwerp voor een 
titelblad.13 De tekst hiervan komt voor wat de geografi
sche feiten betreft overeen met de latere gedrukte versie. 
In een aantal gevallen bleken er fouten te zitten in de 
eerste versies van de verschillende kaartbladen. Deze 
werden uiteraard gecorrigeerd, zoals het geval was bij 
het derde blad. Op Texel bleek namelijk de toren van De 
Westen te ontbreken, die nog wel van belang was als ba
ken voor de schepen.14 

In februari 1845 werd er gewerkt aan blad elf, maar van
af dat tijdstip viel er een jarenlange stilte over de kaart. 

De werkzaamheden hervat 

In 1848 verscheen bij Schalekamp van den Grampel 
en Bakker te Amsterdam de Kaart der provincie Noord-
Holland, door A. Koot jr. en H.F. Puls; deze werd uitge
geven vanwege de Gewestelijke Vereeniging Noord-
Holland van het Nederlandsch Onderwijzers-Genoot
schap.15 Deze ogenschijnlijk kwalitatief redelijke kaart 
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Blad omgeving Haarlem en Haar
lemmermeer van de kaart van 
Groll. RANH, Provinciale Atlas, 
nr. A (492.62) 61x. 
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bevat veel (plaats)namen en daarbij steeds jaartallen, die 
aangeven, dat er belangrijke gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden. Het provinciaal bestuur was zeker niet 
onbekend met het bestaan ervan, omdat de genoemde 
vereniging het eerste blad van de kaart tijdens een ver
gadering in juli 1848 had aangeboden aan de Provincia
le Commissie van Onderwijs in Noord-Holland, met ver
zoek de algemene invoering van het gebruik van de 
kaart op de scholen te bevorderen. Ook dit feit bleef zon
der effect voor de uitgave van de kaart van Groll. 
Eerst tijdens de Statenvergadering van 17 juli 1851 wer
den er vragen gesteld over deze aangelegenheid.16 In 
zijn antwoord liet de Commissaris des Konings, zoals de 
titel van de gouverneur inmiddels was gaan luiden, we
ten, dat jaren tevoren een begin was gemaakt met het la
ten vervaardigen van een kaart, maar dat die nog niet 
rijp voor uitgave was, omdat er eerst verbeteringen in 

moesten worden aangebracht. Hij beloofde de zaak bij 
G.S. te zullen bepleiten en de uitgave te doen bespoedi
gen. Op verzoek van G.S. bracht de Commissaris nader 
rapport uit. Er was een afspraak gemaakt met de hoofd
ingenieur van de waterstaat en Groll om na te gaan, wel
ke wijzigingen in de kaart konden worden aangebracht, 
afgezien van die, welke toch als noodzakelijk waren ge
worden als gevolg van onder andere nieuwe bedijkingen 
en de aanleg van wegen. Verder waren er onderhande
lingen gevoerd met Van Baarsel en Tuijn, met de druk
ker J.F. Brugman te Amsterdam en met de papierleve
rancier Klaas de Jong te Zaandijk. Zo'n set van twaalf 
kaartbladen ging aan drukloon ƒ 3 kosten en aan papier 
ƒ 2,76. Van Baarsel en Tuijn vroegen ƒ 280 voor het 
aanbrengen van de veranderingen. Er werd gedacht aan 
het laten drukken van 160 exemplaren. 
Welke problemen het geeft om wijzigingen in koperen 
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platen aan te brengen laat een brief van Van Baarsel en 
Tuijn zien. Bijgegraveerd werden de Anna Paulowna-
polder, de Waard- en Groetgronden, de Prins Hendrik
polder en het Nieuwland op Wieringen. Als verbeterin
gen alleen maar bestonden uit aanvullingen dan was er 
geen man over boord, maar ingeval er iets uit een kope
ren plaat moest worden geslepen, dan ging alles om die 
plek heen mee verloren of raakte op zijn minst bescha
digd, zodat een dergelijk gedeelte geheel bijgewerkt 
diende te worden. Een en ander vergde veel werk. Het 
ergste probleem rees met de weergave van water, dat tot 
ver in zee moest worden weggehaald om de stroomlij
nen de nieuwe kust te laten volgen. In tijdsduur werden 
alleen de genoemde verbeteringen geschat op ruim vier 
maanden. 

In een rapport voor de Staten ging de Commissaris des 
Konings in op de voorgeschiedenis van de kaart. Een bij
zonderheid, die tot dan toe niet uit de stukken naar vo
ren was gekomen, was, dat buitenplaatsen alleen wer
den aangegeven 'in enkele gevallen, wanneer zich daar
aan historische herinneringen verbinden'. Andere ge
bouwen, zoals korenmolens, zouden slechts bij uitzonde
ring worden opgenomen. Aan de orde kwamen toen 
ook de oorzaken van de vertraging bij de totstandkoming 
van de kaart. De taak van Groll als ingenieur-verificateur 
van het kadaster, n)'/cs-ambtenaar, was veel omvangrij
ker geworden. De graveurs kregen als gevolg daarvan 
niet op tijd de tekeningen en konden dus de gestelde ter
mijn niet nakomen. Ziekte had hen later opnieuw belet de 
werkzaamheden voort te zetten. De Commissaris ging 
ook even in op de kwaliteit van de kaart; naar zijn me
ning was het een nauwkeurige en volledige geografische 
kaart van blijvende waarde. De uitgave zou van veelzij
dig nut kunnen zijn. Toegegeven moet worden, dat deze 
kaart niet gelijkwaardig was aan wat er de laatste jaren in 
andere provincies aan kaarten was uitgegeven. De oor
zaak daarvan was slechts het feit, dat het nooit de bedoe
ling was geweest een 'topografische', maar alleen maar 
een 'geografische' kaart te laten vervaardigen. Voor het 
inslaan van een andere weg was het inmiddels te laat, af
gezien van het aanbrengen van beperkte veranderingen. 
Het laten samenstellen van een geheel nieuwe kaart zou 
alle tot dan toe bestede gelden waardeloos maken en bo
vendien veel meer geld kosten dan aan de bestaande 
kaart was besteed.17 

Nogal wat Statenleden toonden zich niet tevreden met 
het rapport van de Commissaris. Ze vonden, dat de 
kaart de volledigheid miste, die kaarten van andere pro
vincies wel kenmerkten en hadden bezwaar tegen het 
uitgeven van gelden ervoor. Na de discussie bracht de 
Commissaris de vraag in stemming, of de Staten gene
gen waren de kaart, na het verwerken van al eerder ge
memoreerde wijzigingen, toch te doen uitgeven. Het 
voorstel werd met 51 tegen 4 stemmen verworpen. Met 
algemene stemmen werd toen wel een voorstel aange
nomen G.S. uit te nodigen een onderzoek in te stellen 
naar de kosten van een kaart, gelijkwaardig aan die van 
andere provincies. Dit zou kunnen gebeuren via bewer
king van de oude kaart of door een geheel nieuwe sa
men te stellen. 

De kaart vergeleken met die van andere provincies 

G.S. gingen het opgedragen huiswerk grondig aanpak
ken. Er werd een bespreking georganiseerd tussen de 
hoofdingenieur van de waterstaat en Groll. Deze laatste 
beriep zich op zijn oorspronkelijke instructie, die hem niet 
toestond meer details op te nemen, terwijl er overige-
gens al verbeteringen zouden zijn aangebracht. Het als
nog opnemen in de kaart van alle gewenste details leek 
niet haalbaar; grenzen van waterschappen (niet: pol
ders) konden eventueel met verschillende kleuren wor
den aangegeven. Van de ontbrekende molens en sluizen 
zouden bijv. de hoofdsluizen en duikers nog kunnen 
worden opgenomen. De kosten van een en ander wer
den geraamd op ongeveer ƒ 300. 
Groll c.s. bestudeerden ook de kaarten van andere pro
vincies en zetten daar de nodige kanttekeningen bij. In 
het- kort komt hun commentaar, vergeleken met de 
Noordhollandse kaart, hierop neer: 
Friesland. Uitgegeven 1844-1849. Schaal 1:25.000; 
veel meer details, eigenlijk een verzameling van kaartbla-
den van grietenijen, zonder acht te slaan op de gemeen
tegrenzen, die evenwel met rode kleur zijn aangegeven. 
Die bladen kunnen niet aan elkaar worden gekoppeld 
om een totaal beeld van de gehele provincie weer te ge
ven. Gravure duidelijk, maar wat zwaar. 
Overijssel. Uitgegeven 1849. Schaal 1:25.000; deels 
nog minder details, wat hier zo opvalt, omdat hier en 
daar weiden, bouwland en bossen zijn ingetekend. Gra
vure zeer goed. 

Gelderland. Uitgegeven 1843. Schaal 1:50.000; met 
zorg bewerkt en voldoet zeer goed. Gravure duidelijk, 
maar wel wat zwaar. 
Utrecht. Uitgegeven 1850. Schaal 1:50.000; bevat on
der andere de poldergrenzen. Met veel zorg bewerkt. 
Steendruk duidelijk. 
Noord-Brabant. Uitgegeven 1842. Schaal 1:50.000; 
zeer goed uitgevoerd, maar te vol en dus 'vermoeijend 
voor het oog'. Steendruk. 
Limburg. Uitgegeven 1849. Schaal 1:75.000; te vol, 
verwarrend, verdient geen navolging. Steendruk, niet 
verdienstelijk. 
De ingenieur van de waterstaat J.G. van Gendt had een 
berekening gemaakt, wat de kosten van een nieuw op
gezette kaart zouden worden: driehoeksmeting: ƒ 3000; 
verkleining van de kaarten van de gemeenten, te ontle
nen aan de kadastrale bladen: ƒ 3000; verblijfskosten bij 
de kantoren van het kadaster met het oog op het vooraf
gaande: ƒ 2250; het in kaart brengen van de verkleinde 
stukken en het geheel afwerken van de kaart: ƒ 3000. 
Met de werkzaamheden zou één persoon twee jaar bezig 
zijn, mits deze de nodige hulp kreeg. Los van de ge
noemde kosten stonden nog die van het maken van gra
vure of steendruk, het papier en het afdrukken. 

De kaart van het Topographisch Bureau van Oorlog 

G.S. richtten zich ook tot de minister van Oorlog, in ver
band met de uitgave door het Topographisch Bureau 
van diens ministerie van een grote kaart. De provinciale 
kaart van Noord-Holland zou dan eventueel vervangen 
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De door Winterberg bekritiseerde situatie van Nieuwe Niedorp 
en omgeving, zoals voorkomend op de kaart van Groll. 
RANH, Provinciale Atlas, nr. A (492.62) 60. 
Voor de vergelijking met de schets hiernaast is de afoeelding 
een kwartslag gedraaid. 
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Schets van Nieuwe Niedorp en omgeving van E.Th. Scheltinga 
Winterberg. RANH, archief Provinciaal Bestuur 1851-1943, 
inv.nr. 1165, not. GS 19-8-1852, nr. 60. 

kunnen worden door de op die provincie betrekking 
hebbende bladen van genoemd bureau. Er waren al bla
den verschenen, maar Noord-Holland was nog niet aan 
de beurt. Er werd nl. volgens een aangenomen schema 
gewerkt, maar de minister had geen bezwaar Noord-
Holland voorrang te geven. G.S. moesten dan wel 500 
exemplaren van de bladen betreffende deze provincie 
overnemen, onder bepaalde voorwaarden. Oorlog zou 
er dan voor zorgen, dat die bladen in de kortst mogelijke 
tijd klaar kwamen, te weten binnen vijf jaar. G.S. voel
den voor deze oplossing, gezien het blad Arnhem, dat 
voortreffelijk was uitgevoerd. Aan de Staten werd voor
gesteld nadere onderhandelingen met de minister van 
Oorlog te voeren en daarnaast toch ƒ 1200 uit te trek
ken om 160 exemplaren van de kaart van Groll te laten 
drukken. Dat bedrag werd inderdaad door de Staten ter 
beschikking gesteld in hun vergadering van 16 juli 1852 
met het doel de kaart te laten drukken, nadat enkele 
kleine verbeteringen zouden zijn aangebracht. De prijs 
van de kaart werd gesteld op ƒ 10, maar als hij geen af
trek ging krijgen, dan zou elke gemeente er gratis één 
krijgen, evenals de hoofdingenieur en de ingenieurs van 

de waterstaat. Ook Groll zou er één krijgen 'uit aanmer
king van den belangeloozen arbeid door hem daaraan be
steed'.18 

Kritiek van Statenleden 

Intussen was aan de Statenleden individueel gevraagd 
eventueel commentaar ten opzichte van de kaart te leve
ren. Een uitvoerige reactie kwam van het lid E.Th. 
Scheltinga Winterberg te Nieuwe Niedorp, die ook diver
se andere overheidsfuncties in de omgeving van zijn 
woonplaats bekleedde en tevoren betrokken was ge
weest bij de indijking van de Waard- en Groetgronden. 
Deze had zijn onderzoek beperkt tot de naaste omgeving 
van Nieuwe Niedorp en verscheidene fouten ontdekt. 
Hij liet zijn opmerkingen vergezeld gaan van een schets
je. Eén van zijn bezwaren gold de benaming van het 
dorp Zijdewind, dat op de kaart voorkwam als Zijdens-
kerk. Daarbij bevond Groll zich trouwens in het goede 
gezelschap van Krayenhoff en Klijn. Winterberg sprak de 
vrees uit, dat de kaart ook elders in de provincie gebre
ken zou vertonen en bijv. niet goed bruikbaar ging wor-
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den voor G.S. om geschillen te beslechten over het terri
toir bij gemeenten en waterschappen.19 Overigens be
vinden zich bij één van de exemplaren van de kaart op 
het rijksarchief in de Provinciale Atlas enkele pagina's 
met opmerkingen van niet bekende personen, mogelijk 
ook Statenleden. Deze betreffen blad tien, omgeving 
Haarlem, Kennemerland, Haarlemmermeer en Zaan
streek, en blad elf, omgeving Amsterdam, het Gooi en 
Waterland, in het laatste geval met de antwoorden van 
Groll op gestelde vragen, trouwens de enige opmerkin
gen, die daadwerkelijk in de kaart zijn verwerkt. Zelfs 
met de uitvoerige nota van Winterberg is geen rekening 
gehouden. Op één pagina commentaar op blad tien 
staat onderaan: 'Schrijver dezes erkendt met spijt dat bij 
hem een inktvlak is gevallen bij Westzaan. . .'.20 

De kaart voltooid 

De gevraagde uitgave van ƒ 1200 werd bij Koninklijk 
Besluit goedgekeurd op voordracht van de minister van 
Binnenlandse Zaken. Daarna kregen twee leden van 
G.S., Van Tets en Kaars Sijpesteijn, het verzoek met 
voorstellen te komen tot afwerking van de zaan.21 Aan 
Van Geldt werd gevraagd de gereedgekomen bladen te 
controleren op mogelijke omissies. Deze gaf het advies 
de nieuw aangelegde kunstwegen en de Buiksloterham 
toe te voegen en enkele onnauwkeurigheden te corrige
ren. Dit kostte echter weer geld, wat betekende, dat er 
van de beschikbare ƒ 1200 slechts genoeg geld voor 100 
in plaats van voor 160 exemplaren overbleef.22 In juni 
1853 kon Van Gendt melden, dat Van Baarsel en Tuijn 
klaar waren met de kaart. De twaalf koperen platen wa
ren in een gesloten houten kist afgeleverd met 100 af
drukken. De Commissaris des Konings zou een rol 
proefbladen toegestuurd krijgen.23 

Enkele maanden later liet de Commissaris weten, dat er 
81 exemplaren van de kaart waren verkocht; 11 waren 
er gratis verstrekt. De papiervoorraad strekte nog tot het 
laten drukken van 55 stuks.24 Midden 1854 liet men aan 
de minister van Binnenlandse Zaken weten, dat er nog 
enige gebreken en onvolledigheden waren ontdekt, die 
vóór het afdrukken van de nieuwe oplage moesten wor
den hersteld.25 Ofschoon uit de voorhanden archivalia 
niet rechtstreeks is gebleken, dat die nieuwe oplage er 
gekomen is, moet dat toch wel het geval zijn. Onderzoek 
in de provinciale rekeningen over de periode 1854 tot en 
met 1869 heeft uitgewezen, dat er nog 37 stuks zijn ver
kocht, terwijl uit het voorafgaande blijkt, dat er van de 
100 uit de eerste oplage nog maar 8 resteerden.26 

Slotopmerkingen 

Terugkomend op de opmerking van prof. Koeman kan 
slechts worden vastgesteld, dat deze volkomen terecht 
is. Ook is duidelijk, dat G.S. bij de uitgave van de kaart 
terdege op de hoogte waren van het feit, dat de Noord
hollandse het moest afleggen tegen die van de meeste 
andere provincies, waarvan bovendien het merendeel al 
veel eerder verschenen was. Lest best gaat in dit geval 
dus niet op. Te negatief dient de kaart nu ook weer niet 
te worden beoordeeld. De schaal van 1:50.000 maakt, 

dat de details beter uitkomen dan op de kaart van Kray-
enhoff, die een schaal heeft van 1:115.000. 
Het is wel zo, dat de kaart niet lang dienst gedaan zal 
hebben. De al genoemde kaart van het Topographisch 
Bureau is voor wat de verkenningen betreft voltooid in 
1859. Bij de laatste kaartbladen waren juist de nummers 
9, 14, 19 en 20, die min of meer grote delen van Noord-
Holland omvatten. Pas in 1863 werd het laatste blad ge
graveerd.27 Zonder twijfel heeft die kaart toen de rol van 
die van Groll overgenomen; bijkomend voordeel is ze
ker, dat de kaarten van de topografische dienst op gezet
te tijden worden herzien. 
Het duurde tot 1875, voordat er weer een grote kaart 
van de provincie verscheen, in zes bladen. Dit was de 
Kaart van de provincie Noord-Holland, door H.F. Puls, 
weer uitgegeven door Schalekamp van den Grampel en 
Bakker te Amsterdam; het ging hier zeker om particulier 
initiatief, waar het provinciaal bestuur geen bemoeienis 
mee had.28 

BIJLAGE 
Aanwezig in Provinciale Atlas (Rijksarchief in Noord-Holland te 
Haarlem) : 
A(492.62) 60 
opgeplakt op linnen, randen afgesneden. Alleen Noord-
Holland met slechts de eilanden Marken en Wieringen. De op
pervlakte van een aantal gemeenten is ingekleurd 
A(492.62)61lx" 
wegen zijn ingekleurd, namen van sluizen e.d. bijgeschreven 
A(492.62)92'x" 
gaaf exemplaar. 
A(492.62)92'v" 
van de 12 bladen zijn er slechts 7 aanwezig: 2, 3, 5, 8 9 11 en 
12. 
Zeer duidelijk niet de kaart uit 1853, maar eerdere proefdruk
ken uit de jaren 40: 
blad 5: geen Het Nieuweland op Wieringen 
blad 8: geen Waard- en Groetpolder 
blad 11: geen Buiksloterham. Geen namen in IJ, Pampus en 
Goudzee. Onderaan niet: 'Uitgegeven in 1853'. 
De Provinciale Griffie van Noord-Holland te Haarlem heeft ook 
nog een exemplaar van de kaart, druk 1853, onder zijn be
rusting, evenals de 12 koperen platen. 

NOTEN 
1. Rijksarchief in Noord-Holland (verder: RANH), archief 

Provinciaal bestuur (verder: PB) 1814-1850, inventaris
nummer 3752, notulen G.S. 2-1-1840, nr. 48bis. 

2. Zie over Groll: P.S. Teeling, Landmeters van de kadastre
ring van Nederland. [Apeldoorn, 1984], blz. 96 en 242. 

3. Uitgave 1983, blz. 232. Zie ook: Répertoire des cartes du 
Royaume des Pays-Bas publiée par l'Institut Royal des In
génieurs Néerlandais. 's-Gravenhage, 1865, blz. 148, 149. 

4. RANH, Provinciale Atlas, nrs. Atl. (492) 8, 10. 
5. RANH, Provinciale Atlas, nr. A (492.631.216) 12. 
6. RANH, PB 1814-1850, inv.nr. 3768, not. G.S. 25-6-

1840, nr. 43. 
7. RANH, PB 1814-1850, inv.nr. 3812, not. G.S. 4-11-

1841, nr. 25. 
8. RANH, PB 1814-1850, inv.nr. 3814, not. G.S. 9-12-

1841, nr. 27. 
9. RANH, PB 1814-1850, inv.nr. 3824, not. G.S. 17-3-

1842, nr. 5. 
10. RANH, PB 1814-1850, inv.nr. 3827, not. G.S 7-4-

1842, nr. 39. 
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11. RANH. PB 1814-1850, inv.nr. 3827, not. G.S. 7-4-
1842, nr. 39. 

12. RANH, PB 1814-1850, inv.nr. 3830, not. G.S. 26-5-
1842, nr. 24. 

13. RANH, PB 1814-1850, inv.nr. 3864, not. G.S. 4-5-
1843, nr. 27. 

14. RANH, PB 1814-1850, inv.nrs. 3881, not. G.S. 2-11-
1843, nr. 2 en 3883, not. G.S. 23-11-1843, nr. 10. 

15. RANH, Provinciale Atlas, nr. A (492.62) 58 (incompleet 
exemplaar). 
RANH, archief Provinciale Commissie van Onderwijs, 
inv.nr. 80, vergadering 10-7-1848. 

16. RANH, PB 1851-1943, inv.nr. 1158, not. G.S. 24-7-
1851, nr. 15. 

17. RANH, PB 1851-1943, inv.nr. 1159, not. G.S. 23-10-
1851, nr. 10. 

18. RANH, PB 1851-1943, inv.nr. 1163, not. G.S. 24-6-
1852. nr. 19. 

19. RANH, PB 1851-1943, inv.nr. 1165, not. G.S. 19-8-
1852, nr. 60. 
Zie voor functies Scheltinga Winterberg: RANH, PB 1851-
1943, codedossiers, inv.nr. 2947, en voor zijn rol bij de in
dijking van de Waard- en Groetgronden: RANH, PB 
1814-1850, inv.nr. 4526. 

20. RANH, Provinciale Atlas, bijlagen bij nr. A (492.62) 92. 
21. RANH, PB 1851-1943, inv.nr. 1165, not. G.S. 19-8-

1852, nr. 60. 
22. RANH, PB 1851-1943, inv.nr. 1171, not. G.S. 17-3-

1853, nr. 46. 
23. RANH, PB 1851-1943, inv.nr. 1172, not. G.S. 16-6-

1853, nr. 25. 
24. RANH, PB 1851-1843, inv.nr. 1173, not. G.S. 26-10-

1853, nr. 32. 
25. RANH, PB 1851-1943, inv.nr. 1177, not. G.S. 28-6-

1853, nr. 5. 
26. RANH, PB 1851-1943, codedossiers, inv.nr. 2598. 
27. RANH, Provinciale Atlas, nr. A (492) 13. 
28. RANH, Provinciale Atlas, nr. A (492.62) 71. 

SUMMARY 

The history of the publication in 1853 of the map of 
the province of Noord-Holland 
In the year 1839 the Provincial States of Holland have taken 
the initiative for the publication of a new, modern and detailed 
map of that territory. In 1840 North-Holland became a in
dependent province. The government of the Netherlands did 
stimulate the publication of provincial maps, among other 
things on this condition, that the new trigonometry should be 
compared with the results of the pioneer baron C.R.T. Krayen-
hoff, published in 1827. 
Charged with the making of the map of Noord-Holland were a 
committee and Cornelius Groll (1782-1869), engineer and 
verifier of the 'kadaster' (land registry office). The project en
closed a map in 12 sheets, each 71 x 52 2 /5 cm, scale 
1:50.000. After consultations with the government a compro
mise was reached concerning the tenor of the map. In 1842 a 
contract was made with the engravers Van Baarsel & Tuijn; 
they were obliged to finish the work in 1845. After this year the 
work was stopped till 1851 by different causes. About the 
publication was spoken during a meeting of the Provincial 
States of NMoord-Holland. There were two alternatives: to 
make a new map or to finish the map of Groll. To make a new 
map entailed a great deal of expense. So it was resolved to pub
lish the map of Groll with some additions because of new pol
ders, roads, etc. The abovementioned committee and Groll 
compared maps of other provinces; they were satisfied aboud 
the maps of Gelderland and Utrecht. Individual members of the 
Provincial States have given their comment upon the map of 
Noord-Holland, but nothing was done with the observations. 
The map was published in 1853 in 100 copies, in the following 
years probably some 50 more. 
In hos book Geschiedenis van de kartografle van Nederland 
prof. dr. ir. C. Koeman gives the information, that the tenor of 
the map of North-Holland falls far behind the tenor of the other 
provincial maps. It is evident, that the conclusion of Koeman is 
correct. Ü 

Varia Cartographica 

Cursus Kaart- en Atlasbeheer 
A/gemeen. In het najaar van 1985 werd door de Stichting Ge
meenschappelijke Opleiding een voorbereidingscommissie ge
vormd om tot een cursus Kaart- en Atlasbeheer te komen. 
De doelstellingen van deze cursus zullen zijn: 
— het beheer van een collectie kaarten en atlassen kunnen 

verzorgen 
— dergelijke documenten met de daarvoor passende metho

den toegankelijk kunnen maken 
— uit de verzamelde documenten informatie aan anderen kun

nen verstrekken. 
Cursusduur en -plaats. De cursus zal ongeveer uit 20 à 25 les-
dagen gaan bestaan. Deze lesdagen zullen als regel op één 
werkdag per week worden gehouden en vermoedelijk in de pe
riode oktober tot april. 
Toelating. Als toelatingseis m.b.t. de algemene vooropleiding 
wordt het bezit van een HAVO-diploma of een bewijs van een 
gelijkwaardige opleiding gesteld. Degene die niet aan de voor
opleidingseis voldoet, doch meent toch aan de cursus te kun
nen deelnemen op grond van motivatie, vakervaring en ander
soortige opleiding, dient bereid te zijn daarover een gesprek te 
hebben met een of meer leden van de Opleidingscommissie, 
zodat nagegaan kan worden of toelating tot de cursus toch mo
gelijk is. 
Deelname. Indien u belangstelling heeft kunst u contact opne
men met de administratie van de Stichting GO, Keizerstraat 25, 
2584 BA 's-Gravenhage, tel. 070-559228. 

Colleges Historische Kartografie 
In de weken 40-51 bestaat de mogelijkheid colleges aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht te volgen. Deze serie colleges geeft een 
overzicht van belangrijke ontwikkelingen, zoals de karteringsge-
schiedenis van Nederland, de produktie van Nederlandse atlas
sen in de loop der eeuwen, de maritieme kartografie, de stads-
kartografie en de thematische kartografie. 
Plaats: Geografisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht, Transito
rium II, Heidelberglaan 2, Utrecht (De Uithof), kaartenzaal 
(522). 
Tijd: Elke donderdag (vanaf 2 oktober), 14.00-17.00 uur. 
Opgave: Prof. dr. G. Schilder, Geografisch Instituut, Postbus 
80.115, 3508 TC Utrecht. Tel. 030-532051, b.g.g. 534401. 

Landelijke contactdag 1986 
Op zaterdag 22 november 1986 wordt de landelijke contactdag 
van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie in 
het nieuwe gebouw van het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' 
te Rotterdam gehouden. De aanleiding voor deze keuze te Rot
terdam is o.a. de-grote Blaeu-tentoonstelling. Nadere gegevens 
over de te organiseren contactdag in het volgende nummer. 

Publikatie lezingen studiedag Polder-, Waterschaps-
en Rivierkartografie, 26 oktober 1985 
Op 26 oktober jl. werd in het Gemeenlandshuis van het Hoog
heemraadschap van Rijnland in Leiden de jaarlijkse studiedag 
van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie 
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gehouden. Het thema van die dag was: De Nederlandse pol
der-, waterschaps- en rivierkartografie. De vijf lezingen zijn 
thans uitgewerkt en in een artikelvorm gegoten. Ze behandelen 
achtereenvolgens: 
— De geschiedenis van de rivierkartografie voor 1850, een 

overzicht (dr. G.P. van de Ven). 
— Melchior Bolstra en zijn kartering van de Merwede 1738-

1739 (1745) (P.P.W.J. van den Brink). 
— Representativiteit en functionaliteit van polder- en water-

schapskaarten, toegelicht met de kaart van Rijnland door 
Floris Balthasars (1615) (drs. M.M.Th.L. Hameleers). 

— Gebruik en bruikbaarhed van de kaart van het hoogheem
raadschap van de Krimpenerwaard, 1638-1818 (CR. 
Schoute). 

— De opbouw van de collectie van het hoogheemraadschap 
van Rijnland (lezing door drs. J.E.A. Boomgaard, artikel 
door R.A. van Iterson). 

Ter plaatse werd het voornemen geuit om de voordrachten te 
bundelen in een speciaal themanummer van Caert-Thresoor. 
Dit kan vanwege de totale omvang van de artikelen, inclusief 
de af te beelden foto's geen doorgang vinden. Door de mede
werking van het Hoogheemraadschap van Delfland kunnen 
deze lezingen echter op korte termijn in een afzonderlijke publi-
katie uitgegeven worden, waarvan de totale omvang ca. 80 pa
gina's zal bedragen en ca. 25 afbeeldingen. De prijs van deze 
uitgave bedraagt slechts ƒ 5 , — inclusief verzendkosten. Perso
nen die in het bezit van deze uitgave willen komen, dienen voor 
1 september a.s. ƒ 5,— over te maken op giro 1.670.043 
t.n.v. drs. M.M.Th.L. Hameleers te Nijmegen; instellingen en 
instituten kunnen de publikatie eventueel ook schriftelijk bestel
len bij de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, 
p /a drs. M.M.Th.L. Hameleers, Geografisch Instituut, Postbus 
80.115, 3508 TC Utrecht. Voor eventuele mondelinge inlich
tingen: tel. 030-53 20 52 (maandag en woensdag). 

Nederlandse kaarten van het Turkse Rijk 
Graag zou ik willen reageren op het artikel van Eelco Runia 
over de achttiende-eeuwse Nederlandse kaarten van het Turk
se Rijk in Caert-Thresoor 4 (1985) 3, blz. 62-69. 
Op blz. 65 noemt de auteur als één van de categorieën losse 
kaarten de zgn. nieuwskaarten. Het zijn kaarten die meestal 
niet in atlassen werden ondergebracht. Blz. 62 laat een afbeel
ding van zo'n typische nieuwskaart zien: een kaart van de slag 
bij Salamanca met respectievelijk ernaast en eronder een legen
da en toelichtende tekst. Het betreft hier een kaart van een mili
taire operatie. In voetnoot 9 noemt de auteur een uitzondering. 
De 'Kleyne en beknopte atlas. . .' van David Weege is een atlas 
die hoofdzakelijk uit dit soort nieuwskaarten bestaat. Bij deze 
voetnoot zou ik een paar kanttekeningen willen maken. 
1. Het begrip nieuwskaart wordt inderdaad meestal gebruikt 
voor losse kaarten met een toelichtende tekst erbij die betrek
king hebben op een actuele gebeurtenis. Een belangrijke cate
gorie vormde de militaire nieuwskaarten. De oorlogskaarten in 
de atlas van Weege zijn echter in die zin anders van karakter dat 
er nooit sprake is van een toelichtende tekst, hoogstens van een 
legenda als toelichting/verklaring. Verder dient men te beden
ken dat deze atlas in 1753 is uitgegeven, maar dat hierin ge
beurtenissen staan afgebeeld die zich afspelen in de eerste helft 
van de achttiende eeuw en zelfs nog daarvóór. Enkele voor
beelden: de slag bij Belgrado, 1717; de belegering van Gironne 
in 1710; de slag bij Mons en Maubeuge in 1709; het bombarde
ment van Dieppe in 1694; de stad en vesting Ratzenburg in 
1693. Het 'nieuws' was er dus al af, m.a.w. de kaarten hebben 
- afgezien van de verklarende tekst - nog wel de uiterlijke vorm 
van nieuwskaarten, maar fungeren niet meer als zodanig. 
2. Dat we bij de atlas van Weege met een uitzondering te ma
ken hebben is zeker niet waar. Weege bouwt voort op de Kley
ne en beknopte atlas, of tooneel des oorlogs in Europa uitgege
ven door de Erven Ratelband in 1735, en deze laatstgenoemde 
atlas is gebaseerd op de Atlas portatif, ou le théâtre de la guerre 
van Daniel de la Feuille uit 1702. 

Voor verdere informatie over deze atlassen zou ik willen verwij
zen naar mijn artikel over dit onderwerp in Caert-Thresoor 4 
(1985) 3, blz. 42-44. Behalve deze oorlogsatlassen zijn er 
nog vele andere verschenen (o.a. bij Allard en Schenk, 
zie Koemans Atlantes Neerlandici). Tenslotte zou ik ter il
lustratie willen wijzen op een kaart uit de Kleyne en beknopte 
atlas. . . van de Erven Ratelband uit 1735 (afkomstig uit privé-
coll.). Het betreft een kaart van de 'Battalje by Salankemen' die 
qua kaartbeeld identiek is aan de kaart afgebeeld in het artikel 
van Runia. In dit geval zien we echter geen verklarende tekst, 
maar wel zien we dat de legenda binnen het kader van het 
kaartbeeld is terechtgekomen in de vorm van een afgewikkelde 
papierrol. Alle informatie bevindt zich binnen het kader en de 
legenda is hiervan een onderdeel. Bij andere soortgelijke kaar
ten komt soms zelfs geen legenda voor. 
In de oorlogsatlassen functioneren de kaarten zelfstandig. Dat 
atlassen met kaarten om wille van de kaarten zelf samengesteld 
worden, is een trend die Runia ook in zijn artikel noemt (blz 64 
en 68). 
Ik kon het niet nalaten deze 'bibliografische' aanvulling te geven 
op de overigens interessante 'inhoudelijke' benadering in voor
noemd artikel. 

A.H. Ruitinga 

Kadastrale Atlas van Drenthe 
De Stichting Kadastrale Atlas van Drenthe stelt zich ten doel, ter 
navolging van het initiatief in Gelderland (zie Caert-Thresoor 
1985, nr. 2, p. 38) om in samenwerking met lokale historische 
verenigingen een reeks kadastrale atlassen te maken. Hierin 
worden reproducties opgenomen van de kadastrale minuut-
plans van 1832 op een A3-formaat (42x29,5 cm) met in een 
apart register alle van belang zijnde gegevens, zoals eigenaar, 
soort van eigendom, grootte enzovoort, uit de bij de minuut-
plans behorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafelen 
(O.A.T.'s). De minuutplans en de O.A.T. gegevens zullen per 
gemeente, samen met inleidingen over het kadaster en de 
grensvaststelling en indeling van de kadastrale gemeente, wor
den gebundeld en ter verkoop worden aangeboden als deel in 
de reeks van de Kadastrale Atlas Drenthe 1832. 
Als eerste uitgaven zijn op 22 maart jl. verschenen deel I Rui
nen en deel II Roden. Het deel Ruinen omvat 36 kaarten en de 
gegevens van bijna 4.500 percelen. Het deel Roden omvat 38 
kaarten en de gegevens van bijna 4.000 percelen. 
De nu verschenen delen kosten ƒ 42,50 per stuk en kunnen 
besteld worden bij de Stichting Kadastrale Atlas Drenthe, post
bus 595, 9400 AN Assen (tel. 05920-13523), alwaar ook na
dere informatie te verkrijgen is. 
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Besprekingen 

C. KOEMAN en H.J.A. HOM AN, Atlantes Neerlandici. 
Vol. VI: a supplement to the volumes I-V and a biblio
graphy of geographical, celestial and thematic atlases 
published in the Netherlands between 1880 and 1940. 
Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1985. XV, 250 p. ISBN 
90 6469 623 3. Prijs ƒ 250, - . 

Met de uitgave van deel VI in de reeks Atlantes Neerlandici is 
een leemte gevuld in de bibliografie van de Nederlandse Atlas
sen. In de inleiding lezen wij dat ondanks vele jaren zoeken ver
scheidene edities van schoolatlassen niet geraadpleegd konden 
worden. Door de uitgave van deze bibliografie is weer eens ge
bleken dat de acquisitie van schoolatlassen door wetenschap
pelijke bibliotheken niet veel aandacht heeft gehad in de perio
de vóór 1940. De bibliothecarissen beschouwden collectievor
ming van schooluitgaven niet als hun taak. De samenstellers 
van deze bibliografie konden echter gebruik maken van de col
lecties van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht en van het gro
te bestand in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam waar 
immers de collecties van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Ge
nootschap zijn ondergebracht en sinds 1974 de collectie van de 
bibliotheek van het Nederlands Schoolmuseum. Eveneens gaf 
raadpleging van uitgeverscatalogi vaak uitkomst. De opzet is 
analoog aan de vorige vier delen (deel 5 is een registerdeel) 
hetgeen begrijpelijk is. De eerste vijf delen van Atlantes Neer
landici werden uitgegeven bij Theatrum Orbis Terrarum te 
Amsterdam in de periode 1967-1971. Dit zesde deel verscheen 
bij Uitgeversmaatschappij Canaletto te Alphen aan en Rijn. De 
atlassen zijn beschreven in alfabetische volgorde op naam van 
de auteur. In de bibliografie worden de gebruikelijke gegevens 
medegedeeld: auteur, titel, plaats en jaar van uitgave, uitgever, 
schaal. Na elke beschrijving wordt in een kleiner lettertype een 
aantal kenmerken weergegeven, zoals afmetingen en in welke 
bibliotheek het exemplaar is geraadpleegd. Vervolgens een uit
voerige specificatie van de atlasinhoud. Het jaar 1880 is geko
zen, omdat dit jaar de einddatum is van de vorige delen, die, 
zoals bekend, de atlassen behandelen die tussen 1532 en 1880 
verschenen zijn. Er worden in de bibliografie op pag. 67-249 al
lerlei schoolatlassen vermeld. Er zijn 350 titels opgenomen van 
194 verschillende auteurs en uitgegeven door 100 uitgevers. 
De historische atlassen omvatten ongeveer 10% en de wegen
en toeristenatlassen ongeveer 15%. 

Wat is het belang van deze bibliografie? Deze uitgave is voor ve
len die belang stellen in de historische kartografie van grote be
tekenis. Voor historisch-geografisch onderzoek zal dit boek een 
van de bronnen kunnen zijn en de belangstellende leek en ver
zamelaar zal hieruit ook informatie kunnen putten. Er is de 
laatste jaren een groeiende interesse in kaarten en atlassen. Het 
werk is een voortreffelijke bijdrage tot de ontsluiting van het na
tionale bezit aan atlassen en daarom voor de kaartbeheerder 
van onschatbare waarde. Door de uitvoerige geannoteerde be
schrijvingen een waardevolle aanvulling in de reeds bestaande 
karto-bibliografieën. Nog iets meer over het boek zelf: De eerste 
33 blz. geven een supplement op de eerder uitgegeven vijf de
len. De bibliografie van atlassen 1880-1940 omvat de blz. 67-
249. Voorafgaand aan de eigenlijke bibliografie vinden wij op 
blz. 37 een lijst van atlassen alfabetisch gerangschikt op auteurs
naam met aanduiding van een code, die samengesteld is uit de 
naam van de auteur of uitgever, gevolgd door een letter A, B, 
C, enz., die de atlas omschrijft en een cijfer, die de editie weer
geeft. In de derde kolom wordt de chronologische volgorde 
weergegeven en in de laatste kolom de pag. aanduiding waar 
de volledige beschrijving te vinden is. De pagina over de ge
bruiksaanwijzing had ik liever gezien voorafgaand aan de lijst 
van atlassen. Voor bibliografisch gebruik verdient dat de voor

keur. In de lijst van afkortingen op pag. 55 zijn niet altijd de af
kortingen gebruikt die in bibliotheken worden toegepast. Een 
register op naam van de uitgevers (p. 58) en een register op 
mede-auteurs (p. 61) verhogen de toegankelijkheid. Hiermee 
is voldaan aan de voorwaarden die aan een bibliografie gesteld 
moeten worden. Een register op de historische atlassen zou 
wenselijk zijn geweest. 
Bij de bespreking heb ik mij beperkt tot een bibliografische be
oordeling. De gebruikelijke bibliografische regels zijn weliswaar 
niet altijd gehanteerd, maar dat doet aan de waarde van dit 
werk niets af. Wij mogen prof. Koeman en de heer Homan ge
luk wensen met de uitgave van dit bronnenwerk. Het is een bi
bliografie die in elke wetenschappelijke bibliotheek aanwezig 
behoort te zijn. De uitgave is typografisch goed verzorgd. Of er 
atlassen ontbreken in deze bibliografie kan ik niet beoordelen. 
De gebruiker zal ongetwijfeld bij het constateren hiervan mel
ding maken. Tot slot wil ik wijzen op het artikel in het Kartogra-
fisch tijdschrift XI (1985) 3 p. 29-34, waarin prof. Koeman een 
toelichting geeft op het verschijnen van deze bibliografie. 

H.J. Oude Luttikhuis 

Het Schillemans-Visscher panorama van Middelburg. 
Met een beschrijving van A.F. Wennekes. [Middelburg]: Ko
ninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1985. 
Prijs ƒ 47,50. ISBN 90 70534 08 8. 

Wie vanaf de zuidkant, langs de Nieuwlandse weg, Middelburg 
nadert ziet recht voor hem de Oostkerk, een koepelkerk van 
het midden der zeventiende eeuw. Links daarvan verrijst trots 
de 86 meter hoge Abdijtoren (de 'Lange Jan') en verder links 
het middeleeuwse stadhuis van de Zeeuwse hoofdstad. Evenals 
op de stadsgezichten van de zeventiende eeuw is ook thans nog 
de Lange Jan met de kerken (Koorkerk en Nieuwe Kerk) de 
spil. De Nieuwlandse weg ligt langs het vroegere havenkanaal 
van Middelburg en via dit kanaal voeren de schepen de stad 
binnen. Het hier besproken panorama van ca. 1671 laat het 
druk beweeg van schepen en de daarmee verwante bedrijven 
en gebouwen zien. Het Middelburg in zijn bloeiperiode al waren 
toen al tekenen aanwezig dat de welvaart aan het tanen was. 
Aan het vierbladige panorama is los de inhoudrijke beschrijving 
van A.F. Wennekes, die op het rijksarchief in Zeeland de kaar-
tencollectie beheert, toegevoegd. Uit deze beschrijving blijkt 
duidelijk dat van Middelburg in de zestiende en zeventiende 
eeuw heel wat stadsgezichten bestaan die aangeven dat men 
hier met een belangrijke stad te maken had. Wennekes wijst er 
op dat na 1609, het beginjaar van het Twaalfjarig Bestand, zich 
in het noorden een grote bloei van kunsten en wetenschapen, 
gepaard met belangrijke activiteiten op stedebouwkundig ge
bied, manifesteert, die bij een tamelijk breed en gegoed publiek 
de behoefte aan stadsgezichten doet ontstaan. Een behoefte 
waarop kaartmakers/kartografen en uitgevers gretig inspelen 
en zo ontstaat een standaardtype van een panorama. Om 
Wennekes te citeren: 'Dit type stadspanorama bestaat uit vier 
platen, hoog circa 40, breedte circa 210 cm, met aan de boven
kant een Latijns opschrift in grote witte kapitalen op zwarte on
dergrond, circa 3 cm hoog, en aan de onderkan^ een gedrukte 
beschrijving en korte geschiedenis van de stad, meest in 18 ko
lommen'. 

Met een dergelijk panorama behoefde de burger niet buiten de 
stadswallen te gaan om van daaruit zijn stad: laten we Amster
dam of Middelburg nemen, te bewonderen. Hij kon dat nu bin
nenshuis doen. Het zelfbewustzijn van de bestuurder en/of 
koopman was door de voorspoed danig toegenomen. Niet 

41 



voor niets treft men op de voorgrond van de stadsgezichten af
beeldingen van de bedrijvigheid van de bewoners, zoals wer
ven, houtzagerijen, bleekvelden, lijnbanen etc. aan met allerlei 
figuren om het geheel te accentueren. De lijn is door te trekken 
tot vandaag. Ook nu is de vraag naar kaarten, plattegronden en 
stadsgezichten groot. De reproduktietechniek heeft zich zo ont
wikkeld dat het in een aantal gevallen moeilijk is origineel van 
reproduktie te onderscheiden. Ook nu wil men zijn gewest of 
stad, al is het dan drie of vier eeuwen geleden, in huis hebben. 
Een belangstelling die weliswaar wortels heeft in chauvinisme 
en nostalgie, maar ook terug te voeren is naar werkelijke be
langstelling èn naar goede wandversiering. 

In 1977 werd in Amsterdam en Toronto een tentoonstelling ge
houden over de Opkomst en bloei van het Noordnederlandse 
stadsgezicht in de 17de eeuw, waarvan men een fraaie catalo
gus met dezelfde naam heeft overgehouden. Daarin wordt ver
meld dat de Zuidelijke Nederlanden in veel opzichten een veel 
rijkere schilderstraditie hadden dan de Noordelijke met name 
voor de landschapskunst waarin kastelen, dorpen en steden 
een plaats kregen. Pieter Brueghel (ca. 1525-1569) is hiervan 
een voorbeeld. Geavanceerder waren de Vlamingen en Bra
banders ook wat de produktie van gedrukte profielen van ste
den betreft. In Holland heeft het geduurd tot de komst van de 
vlaamse immigranten in de jaren na 1585 dat er schoorvoe
tend een produktie op gang kwam. Pieter Bast, een Vlaamse 
immigrant, maakte op zijn tocht door de Noordelijke Nederlan
den tekeningen van Middelburg en Veere maar met bijbelse 
voorstellingen op de voorgrond. Ook Hans Bol en Jacob Save-
ry zullen de noordelingen beïnvloeden. Maar het is met Pieter 
Bast dat de productie van wandkaarten en stadsprofielen wer
kelijk begint. 

Het is de Amsterdammer Claes Jansz. Visscher die na 1600 de 
bloeitijd inluidt van het genre profielen, stadsplattegronden en 
stadsgezichten, een specialisme in de prentenuitgeverij. Tot zijn 
fonds gaat ook het panorama van Middelburg behoren waar
van de eerste uitgave van 1616 dateert. Aan François Schille-
mans, plaatsnijder in Middelburg, wordt in genoemd jaar door 
de Staten Generaal het recht verleend gedurende vier jaren 'de 
stad Middelburg in vier kooperen platen gesneden' te verko
pen. Van de eerste uitgave is geen exemplaar bekend dan al
leen het nagenoeg identieke, in een slechte staat verkerend pa
norama in een kasteel in Zweden met vermelding van de naam 
van Claes Jz. Visscher. Wennekes acht het op goede gronden 
waarschijnlijk dat het bezoek van de keurvorst Frederik V van 
de Palts aan Zeeland de aanleiding is geweest tot de uitgave 
van dit panorama. Schillemans heeft vermoedelijk gewerkt 
naar tekeningen van de bekende Adriaen Pz. van de Venne. 
Het is Visscher geweest die, waarschijnlijk na het vertrek van 
Schillemans, de koperplaten heeft overgenomen. Zijn zoon, 
Nicolaas Visscher I, heeft het panorama tussen 1652 en 1660 
opnieuw uitgegeven met aanvulling van nieuwe gebouwen en 
toevoeging van gravures van stadhuis en Oostkerk (voor opne
ming van deze gravures werd het panorama ingekort). De 
laatste versie, thans opnieuw uitgegeven, is van omstreeks 
1671. 

Wij hebben de stand van de reproduktietechniek genoemd, 
maar geldt dit ook voor deze nieuwe uitgave? Jammer genoeg 
niet. Men moet deze uitgave maar eens vergelijken met de sterk 
verkleinde en niet volledige editie in De monumenten van Mid
delburg van W.S. Unger, tijdens de tweede wereldoorlog ver
schenen (twee drukken). De vergelijking valt in het voordeel 
van laatstgenoemde uit. Op het thans verschenen panorama is 
de voorgrond in het centrum (Abdijtoren) te zwart aangezet met 
als gevolg dat de schepen en andere objecten 'dichtgelopen' 
zijn. Het vierde blad daarentegen is te licht afgedrukt. 
Op een panorama van een in die tijd van leven bruisende stad 
is veel te zien. Wennekes heeft nauwkeurig de verschillende 
staten bekeken en de veranderingen genoteerd. Op de tweede 
uitgave: 1652/60 zijn de figuren in de lucht verdwenen en wol
kenformaties toegevoegd. Op het derde blad van deze uitgave 
is de in die tijd gebouwde Oostkerk bijgegraveerd, een blik

vanger tot op de dag van heden. De familie Visscher heeft het 
gewijzigde stadsbeeld goed bijgehouden. Dat geldt ook voor de 
uitgave van c. 1671. 
In de nieuwe uitgave is de ontdekking verwerkt dat tot het pa
norama de gravures behoren van het stadhuis van Middelburg 
en van de pas gebouwde Oostkerk. Zij flankeren het panora
ma. De Oostkerk was het paradepaard van de magistraat, een 
monument in het nieuwe stadsgedeelte, en samen met het 
stadhuis kerk en staat symboliserend. Zoals het behoorde zijn 
aan deze uitgave de verklarende teksten in Latijn, Frans en Ne
derlands toegevoegd met de bewaard gebleven bovenrand. 
Al met al een geslaagde uitgave van het Zeeuwsch Genoot
schap met een goede toelichting van de archivist Wennekes. 
Deze wordt zelfs besloten met een instructie voor de montering. 

M.P. de Bruin 

PETER H. MEURER, Mappae Germaniae. Die schönsten 
und bedeutendsten Deutschlandkarten von 1482 bis 
1803. Faks. -Ed. von 22 Kt. mit Kommentarbd. Bad Neustadt 
a.d. Saale, Verlag Dietrich Pfaehler, 1984. DM 280,-. ISBN 
3 922923 34 8. 

In de stroom van facsimile-uitgaven van historisch-kartografi-
sche documenten is weer een bijzondere bijdrage verschenen 
getiteld Mappae Germaniae, een serie van facsimile-kaarten die 
alleen op het Duitse gebied als geheel betrekking hebben. Sa
mensteller van deze produktie is Peter Meurer, een inmiddels 
bekende kaart-historicus uit de Bondsrepubliek. Zijn omvang
rijkste onderzoek tot nu toe heeft betrekking op de Keulse atlas-
kartografie uit de decennia rond 1600. De resultaten daarvan 
worden uit de doeken gedaan in het onlangs verschenen/bin
nenkort te verschijnen boek Atlantes Colonienses. 
Mappae Germaniae presenteert, zowel door de lange tijdsspan
ne (1482-1803) als door de uiteenlopende herkomst van de 
kaarten, een gevarieerd overzicht van op het Duitse/Midden-
europese territorium betrekking hebbende éénbladskaarten, 22 
in getal. In een reeks schönsten und bedeutendsten Deutsch
landkarten ontbreken natuurlijk niet de bekende voorbeelden 
uit de Ulm-editie van Ptolemaeus (1482) evenals die uit de 
Straatsburg-editie (1513), de kaart uit Ortelius' Theatrum Or-
bis Terrarum (1570) en de exemplaren uit de atlassen van o.a. 
Mercator (1585), Hondius en latere atlasuitgevers. Vooral de 
twee eerstgenoemde laten op zeer fraaie wijze de bijzondere 
kleuring van de originelen tot hun recht komen. Niettemin zijn 
een aantal van deze kaarten (zij het niet in deze combinatie en 
kwaliteit) in andere reproduktieuitgaven verschenen. 
Kaarten die bovendien verrassen door originaliteit wat de keuze 
betreft hebben de overhand. Treffend in dit opzicht is de karak
teristieke houtsnede-kaart door Heinrich Zell (als enige in dit 
gezelschap oorspronkelijk bestaande uit vier bladen), evenals 
de kaart van Tilman Stella (1560) met zijn wat anachronistisch 
aandoende zuidoriëntatie. Voor de kaart van Zeil is de gelegen
heid aangegrepen om het inmiddels verloren gegane origineel 
te reproduceren naar een nog net in 1940 door A. Hermann 
verzorgde heruitgave. Kartobibliografisch is ook bijzonder de 
Germania-kaart van Matthias Quad (1595). Het kaartbeeld is 
weliswaar - zoals bij zovele van dit soort compilatiekaarten 
-weinig origineel (naar Ortelius) maar qua artistieke presentatie 
moet hij ongetwijfeld tot de 'schönsten Deutschlandkarten' ge
rekend worden. Ook de 'Romweg Karte' van Etzlaub (ca. 
1500) verdient aparte vermelding. 

Wanneer we het jaar 1600 passeren worden de kaarten alge
mener bekend. Dit neemt niet weg, dat de keuze van de opeen
volgende kaarten een goede impressie geeft van de ontwikke
ling van de kartografie, voor zover het kleinschalige overzichts-
kaarten betreft. We zien de Vlaamse school vertegenwoordigd 
-zoals eerder opgemerkt - in Ortelius en Mercator, de kaarten 
van Hondius en Janssonius laten de Amsterdamse mode van 
de kaart met randgezichten tot uitdrukking komen. Exactere en 
minder barokke kaarten zien we ontstaan wanneer Sanson en 
de l'Isle het gezicht van de Franse kartografie gaan bepalen, 
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vrijwel direkt gevolgd door de Duitse opleving, waarvoor het 
werk van Homann de basis legde. De thematische kartografie, 
een nieuwtje in de 18e eeuw, is niet vergeten. Meurer kiest een 
fysisch-geografische kaart die de stroomgebieden van de Duitse 
rivieren toont en, omnermijdelijk, een postroutekaartuit 1714. 
Ook bij Homann werd ca. 1720 een kaart van de verdeling der 
godsdiensten in Duitsland uitgegeven. De laatste kaart (1803), 
van Franz Ludwig Güssefeld is weinig imposant en staat in de 
schaduw van het werk van bijvoorbeeld Engelse tijdgenoten. 
Het is de laatste eenblads-opname van het 'Heilige Roomse 
Rijk', dat in 1806 met de komst van Napoleon beëindigd werd. 
De op ware grootte afgebeelde kaarten zijn afgedrukt op royale 
digd werd. 
De op ware grootte afgebeelde kaarten zijn afgedrukt op royale 
dubbele folio bladen (ca. 55 x 70 cm). Zij zijn afzonderlijk, ge
vouwen als atlaskaarten opgeborgen in een stevige overslag
doos. Hoewel de kwaliteit van de reprodukties over het alge
meen uitstekend te noemen is, met zeer goede uitschieters, valt 
een gering aantal ervan (no. 12, 14 en 20) in dit opzicht wat te
gen. 
De bijbehorende tekst is ondergebracht in een apart Beiheft, 
van wat geringere omvang, hetgeen het lezen ervan vergemak
kelijkt. De beschrijving is geheel gesteld in het Duits, niet ver
wonderlijk met het oog op de belangrijkste markt voor deze uit
gave. De inhoud van de tekst mikt vooral op een breder pu
bliek, terwijl de specialist, bijvorbeeld door de uitgebreide litera
tuurreferenties en de kaarthistorische analyses, ook aan zijn 
trekken komt. Het tekstboekje zelf bevat ook nog 23 royale af
beeldingen van aanverwante kaarten, ter ondersteuning van de 
verklarende tekst. Na bespreking van de individuele kaarten 
geeft Meurer een overzicht van de drie eeuwen lange ontwikke
ling naar een optimale nauwkeurigheid van het kaartbeeld van 
Duitsland, op aanschouwelijke wijze geïllustreerd door een ver
tekeningsnetwerk te leggen over vier 15e en 16e eeuwse kaar
ten. Mercator komt er in de 16e eeuw al zeer goed van af. Die
trich Pfaehler besluit het tekstdeel met een bijdrage over het 
Heilige Roomse Rijk vanaf de 15e eeuw tot het einde in 1806, 
de periode waarin alle gereproduceerde kaarten gemaakt zijn. 

Jan Werner 

Chaerte van de Vrye Hcerlickheydt Warmondt; een pre-
kadastrale kaart uit 1667 vervaardigd door Johan 
Dou(w). Uitgegeven en voorzien van een inleiding door A.G. 
van der Steur. 1985. Uitgeversmij. 'Canaletto', Alphen aan 
den Rijn in samenwerking met Historisch Genootschap 'War-
melda'; 50 pp. en 18 bladen, prijs ƒ 125, — . 

Door de keurige uitgave van een hele serie kaartboeken heeft 
de Mij. 'Canaletto' zich een goede naam op het gebied van 
kaartuitgaven verworven. Van de topografie van Warmond is 
voorts niemand beter op de hoogte dan de lokale geschied
schrijver A.G. van der Steur. Wanneer tenslotte de bekende 
Johan Dou voor het werk heeft getekend, zijn alle voorwaar
den voor een modeluitgave van een fraaie kaart in 1985 aan
wezig. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Dit ligt niet zozeer 
aan het werk van Van der Steur, hoewel zijn kennis aanmerke
lijk groter moet zijn dan hij in de annotatie van de bijgevoegde 
lijst van eigenaren kon verwerken. Ook de omslag, voorzien 
van het wapen van de heerlijkheid Warmond, stemt tot tevre
denheid, al had een titel op de rug niet misstaan. De afdruk van 
de kaart op 30% in kleur laat voorts zien, dat Dou goed vak
werk heeft geleverd. Details konden op die schaal niet altijd 
duidelijk zijn. Zij zijn dat evenmin op een afdruk van 60% in 
zwart-wit. Deze uitgave moet zelfs hoogst onvoldoende ge
noemde worden door onjuiste toepassing van raster bij de re
productie, zodat een grijs waas over de kaart is getrokken. 
Waar de bewerker de maten der percelen heeft weggelaten, 
kunnen die ten dele niet aan de uitgave ontleend worden. De 
toevoeging van niet in de titel aangekondigde kaarten van 1812 
en 1985 wegen tegen deze euvels niet op. Een gemiste kans. 

J.C. Kort 

Topografische kaart van de Veluwe en Veluwe-zoom 
door M.J. de Man, 1802-1812; met een inleiding door K. 
Zandvliet. Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1984. ISBN 
90 64 96 101. 39 blz., UI. f 240,-. 

Het ruim gesorteerde fonds aan kaartenproducties van Cana
letto is met een nieuwe belangrijke uitgave uitgebreid. Het be
treft de 39-bladige manuscriptkaart van de Veluwe door M.J. 
de Man, die niet alleen van grote betekenis is voor de kennis 
van de topografie van dit gebied omstreeks het begin van de 
negentiende eeuw, maar ook een belangrijke schakel vormt in 
de geschiedenis van de kartografie van Nederland. 
Zoals K. Zandvliet in zijn inleiding bij de reproduktie uiteenzet, 
hing de kartering van de Veluwe samen met de plannen voor 
een nieuwe kaart van de Bataafse Republiek, waaraan sinds 
1798 onder leiding van C.R.T. Krayenhoff werd gewerkt. Om
dat van de Veluwe geen bruikbare kaarten bestonden, kar
teerde een zevental ingenieurs onder leiding van M.J. de Man 
dit gebied in de jaren 1802-1812. Hun werk resulteerde in een 
serie van 39 kaartbladen op schaal 1:14.943, in kleur uitge
voerd. Voor de randgebieden - smalle stroken langs Nederrijn 
en IJssel en het grensgebied met de provincie Utrecht - werd 
gebruik gemaakt van voorhanden zijnde kaarten, maar verre
weg de grootste oppervlakte werd nieuw gekarteerd. 
Ten behoeve van de facsimile-uitgave en om vergelijking met 
de modernere topografische kaart te vergemakkelijken, is de 
schaal verkleind tot 1:25.000, zonder dat dit overigens tot een 
verlies aan detail heeft geleid. De kleurendruk is van uitsteken
de kwaliteit, zodat de zeer gedetailleerde terreintekening goed 
tot zijn recht komt. De 36 bladen - in een aantal gevallen kon
den twee originele kaarten van klein formaat samen op één 
blad worden gereproduceerd - hebben een omvang van 39 x 
55 cm en worden, samen met de inleiding, geleverd in een 
praktische kunstlederen band. 

Een aantal kanttekeningen wil ik bij deze, overigens zeer fraaie, 
uitgave plaatsen. Wat betreft de eigenlijke reproductie betreur 
ik het dat het originele 'verzamelblad' waarop de liggen van de 
9 kaartbladen is weergegeven, niet gereproduceerd is. Mijns in
ziens vormt een dergelijk blad een essentieel onderdeel van de 
originele kaartserie en heeft ook voor de huidige gebruiker 
groot praktisch nut. De in de inleiding opgenomen bladwijzer, 
waar we het nu mee moeten doen, is onduidelijk en biedt wei
nig houvast wat betreft de exacte omgrenzing van de kaartbla
den. 
Dit brengt mij bij de inleiding zelf. Over de geschiedenis van de 
militaire karteringen voorafgaand aan het verschijnen van de 
eerste editie van de Topografische en Militaire Kaart omstreeks 
1850, is nog betrekkelijk weinig bekend. De uitgebreide be
schrijving van de totstandkoming van de Veluwekaart, zoals K. 
Zandvliet op p. 21-30 van zijn inleiding geeft, is dan ook een 
welkome aanvulling van deze lacune in onze kennis. 
Dat de auteur ook aandacht schenkt aan ontwikkelingen in de 
voorafgaande periode is begrijpelijk. Immers, uit die tijd stam
men de voorlopers van de Veluwekaart en in die tijd ontving 
M.J. de Man zijn opleiding tot ingenieur en heeft zich de stijl 
van kaarttekenen ontwikkeld die voor de Veluwekaart werd 
toegepast. Het betreft echter een periode waarover nog geen 
systematische studie op militair-kartografisch gebied is gepubli
ceerd. Onder dergelijke omstandigheden is een behoedzame 
en terughoudende werkwijze op zijn plaats, wil men zich niet la
ten verleiden tot onjuiste of op zijn minst voorbarige conclusies. 
Deze prudentie heeft de auteur niet opgebracht. Hij heeft een 
aantal losse, soms spectaculaire 'vondsten' uit het rijke archief
materiaal samengesmeed tot een verklarend overzicht van the
orie, stijl en geschiedenis van de militaire karteringen in de 
tweede helft van de achttiende eeuw (p. 7-15). Dit maakt bij 
eerste kennismaking weliswaar een zeer plausibele indruk, 
maar bij nadere beschouwing constateert men onjuistheden, 
onzorgvuldigheden en onvoorzichtigheden die het hele betoog 
op losse schroeven zetten. Met een tweetal voorbeelden wil ik 
dit illustreren. 

In tegenstelling tot het vermelde op p. 13, is mij na uitgebreid 
archiefonderzoek duidelijk gebleken, dat De Man niet betrok
ken is geweest bij de kartering van J.H. Hortinger e s . in de ja-
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ren 1792-1793, de kaart van de Groningse inundatie kan dan 
ook niet als zijn leerstuk worden beschouwd en het is moeilijk 
vol te houden dat er via De Man een directe verbinding tussen 
de karteringen vóór en na 1795 loopt (p. 14). 
De bijna doorslaggevende rol die in het ontstaan van de teken-
stijl van de militaire kaarten wordt toegekend aan Thielkes boek 
Feldingenieursschule is eveneens verre van overtuigend. Het 
feit dat omstreeks het tijdstip waarop dit boek verscheen 
(1769), de stijl van kaarttekenen veranderde overeenkomstig 
de in dit boek beschreven regels, zegt nog weinig over de rol die 
deze publikatie speelde. Mij is gebleken dat vernieuwingen in 
de militaire kartografie zich, met name door mondelinge ken
nisoverdracht, vanuit Frankrijk naar de Republiek (en elders) 
verspreidden. In dit perspectief is het aannemelijk dat Thielke in 

zijn boek een aantal principes vastlegde, die inmiddels al ge
meengoed waren onder de specialisten. Hoe dit ook zij, om 
werkelijk een verklaring aangaande de herkomst van de teken-
stijl te kunnen geven, zou naast een onderzoek naar de wijze 
van kennisoverdracht, ook een vergelijkend onderzoek moeten 
plaatsvinden van militaire kaarten die in deze periode in de Re
publiek en de omringende landen, met name Frankrijk en Prui
sen, zijn vervaardigd. Pas dan kan men stellige uitspraken doen 
over de herkomst van de tekenstijl. 
Samenvattend: de reproduktie van de Veluwekaart van M.J. 
de Man is een fraaie uitgave waarvan de inleiding om een kriti
sche benadering vraagt. 

F.W.J. Scholten 
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