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Kees Zandvliet 

Overzeese militaire kartografie na het echec van 1780-1782: 
De Oost 

In een vorig artikel (Caert-thresoor 3 (1985) blz. 46-53) 
is aandacht besteed aan de activiteiten van militaire inge
nieurs in de West onder leiding van Joan Comelis van 
der Hoop en Carel Dumoulin ter voorbereiding van een 
vernieuwd en centraal geleid defensiesysteem met be
hulp van systematische karteringen. 
Misschien nog meer dan in de West, waren de militaire 
ontwikkelingen in de Oost in de jaren '80 van de acht
tiende eeuw alarmerend. Negapatnam ging in 1781 ver
loren. Het aanvankelijke verlies van Trinconomalee en 
Fort Oostenburg aan de kust van Ceylon kon slechts 
dankzij de hulp van de Franse admiraal De Suffren her
steld worden. 

Net als de Westindische Compagnie en de Sociëteit van 
Suriname werd de Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) geconfronteerd met haar militaire zwakte ten op
zichte van de Europese mogendheden Engeland en 
Frankrijk. In verband met de kritieke situatie van de de
fensie en de mogelijke consequentie daar door onder 
andere karteringen verandering in te brengen, is het nut
tig mede het oog te houden op de institutionele ontwik
kelingen van het leger in de Oost; in hoeverre is aan
toonbaar dat de militaire ingenieurs een emancipatiepro
ces doormaakten. 

De VOC was aan de Kaap, op Ceylon en op Java 
bestuurder van grotere gebieden, al dient de reikwijdte 
van dit bestuur niet overschat te worden. Vanuit militair 
en kartografisch oogpunt zijn deze gebieden het interes
santst om te bestuderen aangezien hier zowel 
handelsposten/vestingen als gebieden verdedigd dien
den te worden. 

Gustaaf Willem Baron van Imhoff. 

Een eerste aanzet om het bestuur over de fortification in 
de Oost te centraliseren was de benoeming in 1717 van 
een directeur der fortification, Pieter Gijsbert Noot, met 
twee assistent-ingenieurs.1 De centralisatie was van korte 
duur; te Batavia werden de directeur en zijn assistenten 
na verloop van tijd naar langer bestaande functies weg
gepromoveerd. Noot klom op tot gouverneur aan de 
Kaap.2 

Desondanks zien we in de Oost het personeelsaandeel 
van het technische legerkorps der artillerie, waarin de in
genieurs opgenomen waren, absoluut en relatief groeien 
in de achttiende eeuw: van 393 in 1700, 710 in 1753, 
858 in 1780 tot 982 in 1789.3 Een ontwikkeling die aan
sluit bij die in de Republiek. 
De invloed van Van Imhoff zal aan deze ontwikkeling bij
gedragen hebben. In zijn Consideratiën van 1741 wees 
hij op de slechte toestand der fortification en artillerie in 
de Oost. De soldaten liepen er bij als bedelaars. Hij be
pleitte de aanstelling van een majoor der artillerie met 
twee a drie andere officieren en enkele bekwame minde
ren. Het korps zou zijns inziens ter plaatse uitgebreid en 

in goede orde gehouden kunnen worden door het stich
ten van een opleidingsinstituut en het invoeren van meer 
rangen waardoor het eergevoel aangesproken zou wor
den.4 Met een systeem van scholing ter plaatse van tech
nici maakte Van Imhoff als gouverneur op Ceylon ken
nis. Daar recruteerde men landmeters uit de plaatselijke 
bevolking. Leerling-landmeters werden met een klein sa
laris toegevoegd aan een ervaren landmeter. Dit systeem 
van opleiding sloot aan bij de — onder invloed van Van 
Imhoff verbeterde — scholen op Ceylon.5 

De voorstellen van Van Imhoff werden door de Heren 
XVII welwillend ontvangen en hem werd onder andere 
gevraagd twee a drie ingenieurs voor te dragen. Dit leid
de tot de aanstelling van Jan Carel de Barbones tot 
Luitenant-kolonel van de artillerie en Pierre Belidor tot 
kapitein-militair en ingenieur.6 

Van Imhoff ging als gouverneur-generaal naar de Oost 
om aan hervormingen van het Compagniebestuur per
soonlijk leiding te geven. Een van zijn eerste regerings
daden was de oprichting van een opleidingsinstituut, ge
doopt als Academie de Marine (1743-1755). Hoewel 
primair gericht op de opleiding van stuurlieden werd er 
tevens de technische opleiding voor functionarissen te 
land aan verbonden. Om die reden benoemde Van Im
hoff de luitenant der artillerie Jacques Latour tot onder
gouverneur van de school.7 

Bezuinigingen hadden tot gevolg dat bij het overlijden 
van De Barbones zijn opvolger bekleed werd met de 
rang van majoor. Na Van Imhoff volgden verdere bezui
nigingen zodat in 1755 de school werd opgeheven en 
het rangenstelsel teruggedraaid. Het bezuinigingsmotief 
is ongetwijfeld gehanteerd geweest in een achterhoede
gevecht tussen militair en civiel personeel van de Com
pagnie. Gedurende de tweede helft van de achttiende 
eeuw bepleitte de eerste groep het ontslag van een groot 
deel van het ambachtelijk personeel. Huns inziens kon 
veel werk worden uitbesteed. Een praktijk die in de Re
publiek ten aanzien van fortificatiewerken al lang ge
meengoed was. De tweede groep kon wijzen op de 
duurte van een leger naar Europees model. Het am
bachtspersoneel vond steun bij de regenten die de Com
pagnie primair als een handelslichaam beschouwden.8 

De Europese militairen maakten zich sterk voor defensie 
door de staat, ook overzee.9 Geïnspireerd door Pruisen 
en Frankrijk zochten zij primair steun bij de Stadhouder. 
De sluiting van de school in 1755 was een overwinning 
voor het ambachtspersoneel. De equipagemeester te 
Batavia nam de scholing van leerlingen over; het werden 
hulpjes op de werf. 

Benoemingen 

Kritiek op het opleidingsniveau der technici — landme
ters, stuurlieden, artilleristen, ingenieurs enz. — in dienst 
van de VOC bleef bestaan en werd in het laatste kwart 



van de achttiende eeuw van meer betekenis vanwege 
het duidelijk gevoelde verval van de Compagnie en de 
Republiek. Dit besef bleef niet zonder gevolg. 
Gouverneur en raden aan de Kaap stelden in 1777 voor 
de overleden ingenieur Carel David Wentsel te laten op
volgen door de landmeter en kaartmaker Carel Fredrik 
Brink. Dit voorstel werd niet overgenomen. Een gehei
me commissie diende een bekwaam ingenieur aan te 
zoeken. Men benoemde tenslotte Philippus Hermanus 
Gilquin, luitenant-ingenieur van de Raad van State, in 
de voor VOC-begrippen hoge rang van majoor tot direc
teur der fortification en artillerie aan de Kaap.10 Een be
noeming die waarschijnlijk tot stand kwam na consulte
ring van de directeur-generaal der fortification Carel Du
moulin. Kort daarop, in 1778, spraken de Heren XVII 
hun verbazing uit over de aanstelling van de eerste land
meter Otto Frans Nicolaas Marci tot majoor der artillerie 
te Batavia. Hij had immers zoals zij opmerkten geen ken
nis van dit vak. n Dat dit gebrek aan vakkennis dertig jaar 
eerder geen bezwaar was, blijkt uit de promotie van de 
kaartmaker Paulus Paulusz. in 1750 naar dezelfde func
tie.12 

Met Gilquin is er sprake van een relatie met de Raad van 
State. In dezelfde periode is de relatie van VOC-
dienaren op Ceylon met de Raad van State en de 
technisch-militaire top van Holland aanwijsbaar. De poli
tieke raad en latere gouverneur (vanaf 1785) Willem Ja
cob van de Graaff was een broer van het hoofd der Hol
landse fortification Cornells Jacob van de Graaff. Corne-
lis Dionisius Kraijenhoff, eerste pakhuismeester en vanaf 
1785 commandeur van Gale, was een neef van de be
kende Cornells Rudolphus Theodorus Kraijenhoff. En 
tenslotte Elias Paravicini de Capelli, ingenieur en vanaf 
1781 hoofd der artillerie te Colombo, was een broer van 
Bartholomeus Eduard Paravicini de Capelli. De laatste 
kwam in 1788 aan het hoofd der artillerie van de Repu
bliek te staan. Hij is bekend gebleven als initiatiefnemer 
tot de oprichting in 1789 van drie artilleriescholen: de 
voorlopers van zowel de Koninklijke Militaire Academie 
als het hoger civiel-technisch onderwijs.13 Elias moet be
hoord hebben tot de Hollandse elite op Ceylon gezien 
zijn huwelijk in 1785 met de weduwe van de in dat jaar 
overleden gouverneur. Iman Willem Falck. 
Gezien de militaire en technische achtergrond van bo-
vengenoemden is het voorstelbaar dat men op Ceylon 
het voortouw nam om militaire ingenieurs te bevoorde
len ten opzichte van de traditionele technisch en am
bachtslieden. Een belangrijke stap was de militarisering 
van het fabrieksambt. De fabriek (bouwmeester) stond 
aan het hoofd van het ambachtskwartier en was als zo
danig verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
Compagniesgebouwen, inclusief de inventaris, en de 
bouwwerken. Carl Friedrich Reimer, uitgekomen als sol
daat en vanaf 1777 vaandrig-ingenieur en eerste land
meter, benoemde men in 1782 tot fabriek van Colombo 
in de rang van luitenant.14 

Deze benoeming op Ceylon sluit aan op een eerdere 
ontwikkeling in de Republiek waar militaire ingenieurs 
eveneens architecten en fabrieken opzij drongen. Zo be
noemden de bestuurderen van Amsterdam vanaf 1746 
achtereenvolgens Gerard Frederik Meybaum, Cornells 

Rauws, Jacob Eduard de Witte en Joseph Samuel 
Creutz tot hoofd der stadsbouwwerken.15 

Enkele jaren later werd de invloed van de militaire inge
nieurs in de Oost verder versterkt. Bij een aanschrijven 
van 1790 verhoogden de Bewindhebbers de salariëring 
der ingenieurs en bedongen dat de ingenieurs in elke 
plaats de dienst van fabriek zouden overnemen zodat die 
functie kon vervallen.16 Hoewel deze aanschrijving Cey
lon betrof, is ze symptomatisch voor de ontwikkelingen 
elders. Reimer, vanaf 1785 luitenant-ingenieur te Bata
via en vertrouweling van de gouverneur-generaal Alting, 
klom daar op tot 'directeur der fortification en inspecteur 
der waterwerken'. Deze functionaris kreeg het generale 
toezicht over alle werken in Indië en alle ingenieurs en 
landmeters kwamen onder zijn bevel te staan.17 

Vierde Engelse oorlog 1780-1782. 

De groeiende invloed van Europees geschoolde artille-
risten en ingenieurs kon niet voorkomen dat het behoud 
der koloniën tijdens de oorlog met Engeland in sterke 
mate afhankelijk bleek van Franse steun en het toeval. 
Subsidieverzoeken in 1783 van de VOC aan de Staten-
Generaal maakten de pennen van de patriotten los om 
onder andere te wijzen op de verwaarloosde defensie in 
de koloniën.18 Mede door de kritiek schoof de top van 
de VOC dichter naar de Admiraliteitscolleges en de 
Raad van State. Het besef van eigen onmacht, vooral op 
maritiem gebied, resulteerde in de eerste expeditie naar 
de Oost van een Staats eskader onder het gezag van Ja
cob Pieter van Braam, begeleid door de Staatse 
luitenant-ingenieurs B.J. van der Mijll en P.M. Ricard 
( 1782-1786).19 

Ondertussen gaven de Staten-Generaal de bewindheb
bers van de VOC opdracht een rapport op te stellen over 
de staat der defensie. Het werd in maart 1784 door de 
bewindhebber Adriaan Salomon van der Hoop en de 
advocaat van de Compagnie W.C. Boers met de raad
pensionaris Fagel besproken, voorlopig zonder veel suc
ces.20 Men was bang dat discussie over de defensie ko
ren op de molen van de patriotten zou zijn. 
In dezelfde periode slaagde Joan Cornells van der Hoop 
erin om in de West de reorganisatie van de defensie naar 
Europees model enigszins op gang te krijgen, onder an
dere met de expeditie Kikkert/Hottinger. Met behulp 
van zijn broer Adriaan Salomon en de Haagse politici 
hoopte hij dat hetzelfde gedaan kon worden in een vol
gende fase in de Oost. 

Cornells Jacob van de Graaff 

Vanwege de defensieproblematiek en de turbulente poli
tieke situatie stond de Kaap in de jaren 1783-1784 in de 
aandacht. Kaapse vrijburgers poogden in 1783 hun 
rechten verruimd te krijgen maar kregen in de Republiek 
weinig respons van de VOC-bewindhebbers. Al voor de 
oorlog met Engeland besefte men in de Republiek het 
belang van krachtige defensiewerken aan de Kaap, 
kwetsbaar gelegen op de 'grote weg',naar de Oost. Van
daar dat men er Gilquin tot directeur der fortification be
noemde. 
Bij het terugtreden van de Kaapse gouverneur Van Plet-
tenberg stond in 1783 niet vast in hoeverre de Heren 
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1. Topografische kaart van 
de omgeving van Kaap de 
Goede Hoop, ten behoeve 
van de voorstellen ter verbe
tering der defensie daar door 
C.J. van de Graaff, ca. 
1:50.000. 1786 (bovenste 
gedeelte) (ARA, Kaartenafd., 
Topo, inv.nr. 15-70). 

XVII bij het benoemen van een opvolger gevoelig zou
den of moesten zijn voor de voorkeuren der patriotse re
genten, op dat moment in majeur. De benoeming van 
een gouverneur was maatgevend voor het te volgen be
leid. 
Aan conservatieve zijde wierp het eerder genoemde 
hoofd der Hollandse fortification. Cornelis Jacob van de 
Graaff (1734-1812) zich op tot kandidaat. Dweperig 
schreef hij aan Willem V: 'ter verkrijginge van een post 
die mij zo ik hoope ten minsten van een slaafs leeven 
ontslaan zou'.21 Met Dumoulin en Paravicini de Capelli 
behoorde hij tot de militaire technische elite van de Re

publiek. Zijn vriendschap met de Hertog van Brunswijk 
bezorgde hem een nauw contact met Willem V. 
Aan Van Brunswijk dankte hij in 1772 de erebaan van 
'bewaarder der plans, landkaarten, en verdere militaire 
stukken van Zijne Hoogheid' met een tractement van 
600 gulden per jaar.22 Enkele jaren nadien werd hem de 
directie over de nieuwbouw van het Stadhouderlijk 
Kwartier (de huidige Tweede Kamer) en het Comptoir-
generaal, beide aan het Binnenhof gelegen, toever
trouwd.23 Onder Van de Graaff namen de militaire kar
teringen in de Republiek serieus aanvang, al werd de 
kaart van de Hollandse waterlinie (1770-1781) nog ver-
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vaardigd door de landmeter Pieter Adriaansz. Ketelaar. 
Van de Graaff is niet zonder meer als conservatief te eti
ketteren. Uit zijn briefwisseling met de generaal Van der 
Hoop en de door hem geïnitieerde karteringen blijkt een 
streven naar een krachtige, centraal geleide defensie. De 
aanduiding verlicht conservatief lijkt daarom toepasselij
ker. 
Van de Graaff ontmoette ondanks de voorspraak van 
Willem V krachtige tegenstand in Amsterdam. In zijn 
woorden was het 'de cabale, de godvergeten gespuys' 
die, naast een niet nader genoemde uit Utrecht, H. 
Swellengrebel kandideerden. Swellengrebel beijverde 
zich in die jaren om aan de vrijburgers aan de Kaap meer 
rechten te geven. Ondanks alles koos men Van de 
Graaff. Patriotse kritiek op zijn benoeming werd niet bij 
voorbaat door elke criticaster van de VOC gedeeld. We 
mogen aannemen dat sommigen een heilzame invloed 
van de Stadhouder op de VOC mogelijk achten.24 

De benoeming van de broers Van de Graaff tot gouver
neurs van respectievelijk de Kaap de Goede Hoop en 
Ceylon impliceerde tevens een keuze van de VOC voor 
een verbetering van de landdefensie met behulp van 
goed getrainde ingenieurs en artilleristen. Zij konden zich 
voorlopig gesteund weten van de zijde van de marine-en 
legertop en de patriotten. 
C.J. van de Graaff werd opgedragen te zorgen voor de 
opleiding van nieuwe ingenieurs en artilleristen, niet al
leen voor de Kaap maar voor de gehele Oost.25 In het al
gemeen gaf men aan de Kaap een militaire depotfunctie. 
Vanuit dit gezonde gebied, in tegenstelling tot bijv. Bata
via, konden in geval van nood troepen verscheept wor
den. 
Kort na zijn arriveren zette Van de Graaff een militaire 
kweekschool op. In het militaire centrum van de stad — 
tussen de citadel, de kazernes en de paradeplaats — re
serveerde hij er een plaats voor.26 Aan de school onder
wees men wiskunde — voorzover van belang voor de 
genie en artillerie, met behulp van de boeken van de 
VOC-examinator Pybo Steenstra en wat men de militai
re wetenschappen noemde: tekenen ten behoeve van 
de vestingbouw, civiele bouwkunde, artillerie en werk
tuigbouwkunde en het topografisch tekenen.27 

De architect/ingenieur Louis Michel Thibault, overgeko
men met Franse hulptroepen onder het bevel van Meu-
ron, werd directeur van de school.28 Onder Thibault stel
de Van de Graaff Justus Hendrick Gunckel aan tot le
raar in de wiskunde. Deze Gunckel was waarschijnlijk fa
milie van de architect Friedrich Ludwig Gunckel (1742-
1835), met wie Van de Graaff tussen 1777 en 1784 sa
menwerkte bij de nieuwbouw op het Binnenhof voor 
Willem V en de Staten van Holland. Thibault studeerde 
te Parijs architectuur aan de Koninklijke Academie. 
Dat hij voor een ingenieursbetrekking overzee koos, had 
misschien te maken met angst voor vervolging na zijn be
kering tot de vrijmetselarij. De komst van Van de Graaf, 
Thibault en misschien Gunckel gaf een krachtige impuls 
aan het neo-classicisme als bouwstijl aan de Kaap.29 

Belangrijker dan de civiele bouw was de militaire bouw 
voor de Compagnie. Onder leiding van Thibault legde 
men Kaapstad verder uit langs strakke lijnen en verrees 
een groots hospitaal- en kazernecomplex dat plaats 
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2. Topografische kaart van de omgeving van het fort Nieuw-Victoria 
op Amboina door C.F. Reimer, 1791 (linkerdeel) (ARA, Kaartenafd., 
VEL, inv.nr. 1330). 

moest kunnen bieden aan enkele duizenden soldaten en 
zieken. 
Vanuit het oogmerk der militaire strategie en systemati
sche opbouw der kolonie zag Van de Graaff de topogra
fische kartering van het aan hem toevertrouwde gebied 
als een primaire taak. Hoewel het binnenland van Zuid-
Afrika dankzij reizen al redelijk bekend was, bleef de 
kennis nog grotendeels beperkt tot routes. 
Onder leiding van Van de Graaff en zijn zoon Sebastiaan 
Willem werd een indrukwekkende kartografische opera
tie in gang gezet die in eerste instantie moest dienen als 
basis voor de planning van vestingwerken rond 
Kaapstad en bijgelegen baaien. Alle aanwezige inge
nieurs en landmeters, aangevuld met de leerlingen (ka-
detten) van de kweekschool, zetten zij in bij de karterin
gen.30 

De eerste jaren zat Van de Graaff als defensiespecialist 
stevig in het zadel hetgeen er mede toe leidde dat de He
ren XVII de Gouverneur-Generaal te Batavia aanschre
ven om een algemeen plan van defensie te ontwikkelen 
en dit vervolgens ter beoordeling naar de Kaap en patria 
te sturen. Tegelijkertijd, december 1785, verzochten zij 
de Staten Generaal om subsidie voor de defensie.31 

Opgetogen stuurde Van de Graaff in 1787 topografische 
kaarten en een rapport over de Kaapse defensie naar de 
advocaat van de Compagnie Meerman van der Goes en 
de Stadhouder. Trots sprak hij over de topografische 
kaart van de Kaap (ca. 1:50.000) 'welk stuk geheel 
nieuw is, en waaruit eene juiste idee van het locaal, en 
van de legginge der voorname baayen verkregen wor
den kan'. Daarnaast stuurde hij zijn adviezen betreffende 
de ontworpen defensiewerken op Ceylon over.32 De 
plattegrond van de Kaap leert ons de helden van Van de 
Graaff kennen. Niet alleen werden de nieuwe werken 
rond de citadel gemodelleerd naar het voorbeeld van 
Menno van Coehoorn, een groot bastion werd boven
dien met diens naam vereerd. Aan de zeezijde van de ci
tadel werden de batterijen naar Van Imhoff vernoemd. 
Gesteund door kritiek van enkele officieren, met name 
Van Braam en Reimer, nam het vertrouwen in Van de 
Graaff in patria na korte tijd af. Zijn eigenmachtig optre
den was de bewindhebbers een doorn in het oog. Zo 
sommeerde men hem de salariëring van Thibault te ver
lagen tot 50 gulden en de vergoeding van de kadetten 



op de school terug te brengen van 20 naar 12 gulden per 
maand.33 

Het lijkt erop dat Van de Graaff van militaire zijde aan de 
Kaap al snel op de eerder benoemde Gilquin stuitte. De 
laatste stuurde in 1786 een rapport over de defensie aan 
de Kaap dat hij niet eerst aan de gouverneur 
voorlegde.34 

Sebastiaan Cornells Nederburgh, vanaf 1787 eerste ad
vocaat van de Compagnie, hield Van de Graaff voorlo
pig de hand boven het hoofd. De 'onaangenaamheden' 
die over de gouverneur werden geuit, wijtte hij aan het 
patriots genoemde vijfde departement der Kamer 
Amsterdam.35 

Van de Graaff zette zijn beleid zo lang mogelijk voort. 
Onder leiding van Thibault werd gestaag gebouwd en de 
karteringen gingen voort in een techniek die, zoals Koe
man zegt, toentertijd in Europa nog nauwelijks bekend 
was. Gezien Van de Graaffs achtergrond, de aanwezig
heid van Franse ingenieurs van het regiment Meuron en 
de contacten met Pruisen via het stadhouderlijk hof is de 
moderne kartografische techniek een logisch gevolg. 
Plaatsen als de Kaap en Ceylon waren trefpunten van 
militairen en ambtenaren uit vele Europese landen. 

Militaire staatscommissie, 1789-1792. 

Van december 1785 tot augustus 1787 was een militaire 
commissie onder leiding van Smissaert (na diens overlij
den Kikkert) en Hottinger aan de Westkust van Afrika en 
in de West onderweg om adviezen op te stellen over de 
defensie ter plaatse. De voornaamste organisator erach

ter Van der Hoop begon in 1788 aan de voorbereidin
gen van een gelijksoortige expeditie naar de Oost. Bin
nenlandse troebelen in 1787 maakten eerdere voorbe
reidingen nutteloos, al besloten de Staten-Generaal 
reeds op 4 december 1786 in het geheim om zo'n expe
ditie naar de Oost uit te sturen. 
Jacob Pieter van Braam die het bevel over de eerste 
Staatse vloot naar de Oost had, adviseerde Van der 
Hoop maar bedankte voor de leiding van de expeditie. 
Hij achtte de kans op succes gering aangezien het de Re
publiek aan geld, macht en bereidheid ontbrak om wer
kelijke vernieuwingen in de koloniën door te voeren.36 

Bij de samenstelling van de commissie ging men in de 
Republiek aanvankelijk uit van een gelijkwaardige verte
genwoordiging van land- en zeeofficieren. Zowel Paravi-
cini de Capelli als Dumoulin werden verzocht kandida
ten voor te dragen, de een voor de artillerie en de ander 
voor de fortification. De eerste droeg onder andere zijn 
eigen zoon voor en Dumoulin kandideerde met name G. 

Spengler als leidinggevend ingenieur. Vanwege de hoge 
salariseisen der landofficieren en de door Van Braam 
ondersteunde kritiek op de kostbare fortificatieplannen 
Van de Kaap en Ceylon die onder de directie van de ge
broeders Van de Graaff waren uitgewerkt, werd de posi
tie der landofficieren bij de expeditie niet versterkt.37 

J. G. Vaillant, zeeofficier en de uiteindelijke leider der 
commissie, nam de gelegenheid te baat om een handje 
te helpen zodat de landofficieren inderdaad een plaats 
teruggezet werden. Zijns inziens hielden de militaire in
genieurs bij hun plans te weinig rekening met de staat 
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3. 'Situatieplan van 't kasteel Nieuw-Victoria' door C.F. Reimer, 1:20.000, 1791 (ARA, Kaartenafd., VEL, inv.nr. 1331). 



der financiën. Bovendien diende de koloniale defensie 
primair voor verantwoording van de zeemacht te komen 
en dienden officieren van de genie en artillerie dus de 
zeeofficieren te assisteren. 
Het financiële argument sprak de noodlijdende Com
pagnie ongetwijfeld aan. 
Kritiek op bijv. Van de Graaff trof des te gemakkelijker 
doel gezien diens eigengereide optreden en zijn inder
daad kostbare voorstellen die gebaseerd waren op de in
genieuze modellen van Van Coehoorn. Het werk van 
Van de Graaff laat zich goed vergelijken met projecten in 
dezelfde periode die in Nijmegen en Maastricht werden 
uitgevoerd. Tot verdediging van Van de Graaff moet 
overigens opgemerkt worden dat in tegenstelling tot een 
eerdere periode de vestingen nauwelijks meer op as
sistentie van de vloot konden rekenen en dat de kracht 
der Europese mogendheden toenam; de afweer der 
vestingen moest dus op een veel hoger niveau getild 
worden. 

De diverse partijen waren het erover eens dat het defen
siesysteem in de Oost verbeterd diende te worden door 
het als een geheel te analyseren. Op voorstel van Van 
Braam koos men ervoor de ingenieur Reimer te benoe
men als voornaamste landofficier.38 Met deze keuze kre
gen de zeeofficieren de leiding en sprak men openlijk 
wantrouwen uit over de plannen van Van de Graaff. 
Een centralistisch verbeteren van het defensiewezen wil
de men laten uitgaan van de Stadhouder. Willem V was 
echter door de patriotse woelingen zeer wantrouwig ge
worden, ook ten opzichte van de verlichte conservatief 
Van der Hoop die hij ervan verdacht met zijn defensie
plannen de patriotten het hof te willen maken.39 De 
raadpensionaris Van der Spiegel zag daarentegen in de 
militaire zaken van de VOC een aanknopingspunt om 
het bestuur in de koloniën 'met het gouvernement van 
de Republiek te verbinden'.40 Ook de Heren XVII bleken 
langzamerhand overtuigd dat het militaire bestuur niet 
langer samenging met de handel.41 

Van der Hoop verzocht Van der Spiegel bij Willem V te 
lobbyen en wees hem erop dat de besluitvorming bij de 
Staten-Generaal Oranje de kans bood om het voortouw 
te nemen. Dit verzoek tot steun tekent in feite de toen
malige behoefte aan beleid. 

Begin 1789 voer de militaire staatscommissie deson
danks uit. De zeeofficeren Vaillant, C A . Verhuell en 
J.F.L. van Gravenstein werden begeleid door twee inge
nieurs van lagere rang, G.E. Schenck en D. van Lier. 
Reimer zou hen op Ceylon opwachten. 
Bij de eerste stop, aan de Kaap, zag Vaillant zijn kans 
schoon zich te bewijzen. Hij berichtte Van der Hoop dat 
advies van zeeofficieren de onnutte bouw van landbatte-
rijen door Van de Graaff had kunnen voorkomen.42 On
dertussen dacht Van de Graaff dat Vaillant, door de ad
vocaat S.C. Nederburgh bij hem aanbevolen, de aange
legde werken in zijn missiven naar patria had geroemd.43 

In 1791 werd Van de Graaff ondubbelzinnig met het te
gendeel geconfronteerd. Vanuit patria verweet men 
hem onder andere 'ten hoogsten onbetamelijk' informa
tie te hebben onthouden aan de militaire commissie.44 

Duidelijk lijkt dat Vaillant aansloot bij de bestaande kri
tiek op Van de Graaff en zijn steentje bijdroeg om de car
rière van de gewezen militaire ingenieur te breken. 
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4. Ontwerp ter verbetering van de vestingwerken van het fort Nieuw-
Victoria, door C.F. Reimer, 1791 (ARA, Kaartenafd., VEL, inv.nr. 
1337). 

De gouverneur-generaal Alting had Reimer in 1785 te 
Batavia aangesteld en bevorderd na een aanbeveling 
van Van Braam. Met Reimer had Alting een deskundige 
in huis die de Kaapse en Ceylonese plannen kon beoor
delen. Al in 1785 maakte Reimer studies van Trincono-
malee, Fort Oostenburg en Colombo op Ceylon.45 De 
kritiek van Reimer op het werk van Paravicini de Capelli 
en Franse ingenieurs als Goupillière en De la Lustière 
kon Alting gebruiken tegen de door hem waarschijnlijk 
politiek gevreesde Willem Jacob van de Graaff. Argu
menten van Reimer waren dat het ontwerpen op Ceylon 
met hulp van buitenlandse ingenieurs politiek riskant was 
en daarnaast dat het gezien de beschikbare financiële 
middelen noodzakelijk was uit te gaan van de situaties 
ter plaatse, dus bestaande werken zoveel mogelijk in te 
passen. 

Reimer ging in 1789 van Batavia naar Ceylon om van
daar de resterende posten af te werken met de commis
sie. De samenwerking tussen Vaillant en Reimer liep 
vanaf hun eerste ontmoeting vrijwel rimpelloos. De twee 
jaar dat de commissie langs de kust van India, Ceylon, 
Malakka, Riouw, Makassar, de Molukken en de noord-
kust van Java trok, waren de toegevoegde ingenieurs 
Schenck en Van Lier voortdurend bezet met het uitteke
nen der plannen van Reimer. Naast hen werkten op 
Ceylon aangetrokken landmeters, de artillerist A. Hei
denreich en de marine-officieren C.F. (of J.F.) Reitz, 
A.A. Buyskes, A.C. Twent en Van Lijnden aan de be
nodigde karteringen en kopieën. 

Ondanks de onenigheid met de broers Van de Graaff is 
de overeenkomst in aanpak treffend. Zowel Vaillant als 
Van de Graaff baseerden hun plannen op gedetailleerde 
kartografische opnamen. Aan de Kaap kon Vaillant van
zelfsprekend beschikken over de karteringen die er reeds 
gedaan waren. In het Ceylonese ressort waren topografi
sche kaarten van de kust van Malabar (1767) en van 
Ceylon zelf (1789) beschikbaar.46 Op andere plaatsen 



werden telkens nieuwe kaarten samengesteld om op ba
sis daarvan ontwerpen te maken (zie ook de bijlage). 

Concentratie op Java, 

De benoeming van C.J. van de Graaff aan de Kaap 
werd mede gemotiveerd door de gedachte daar een mili
tair depot en opleidingscentrum in te richten. Die functie 
nam Java in 1790 echter over. Naast de al aanwezige 
marineschool zou Semarang in 1791 een militair depot 
gaan krijgen.47 

Reimer werd in 1793 te Batavia benoemd tot directeur 
der fortification en waterwerken. Die functie maakte hem 
tot toezichthoudend bouwmeester voor alle militaire en 
civiele werken in geheel Indië. Alle ingenieurs en fabrie
ken werden hem verantwoording schuldig en dienden 
hun plannen tevoren aan hem voor te leggen. 
Het opleidingscentrum aan de Kaap voor ingenieurs en 
artilleristen hief men op. De Heren XVII stuurden de 
wiskundeleraar Gunckel van de Kaap naar Semarang.48 

Daar aangekomen lag hij binnen korte tijd overigens uit 
de gratie vanwege dronkenschap.49 Een andere promi
nente militair van de Kaap, Dominicus Michel Barbier, 
kwam eveneens naar Java en werd, dankzij een aanbe
veling van Vaillant bij Alting, mede-curator van de 
school te Semarang.50 Na het overlijden van Reimer in 
1796 nam Barbier diens werk over. Nog in 1805 wordt 
hij vermeld als directeur der fortification. Hij heeft dan te
vens als opdracht het kaartenarchief van Indië te behe
ren.51 

Het onderwijs te Semarang kreeg door het afdanken van 
de school aan de Kaap een officiëler karakter.52 Leraren 
van de school werden dan ook door de Compagnie be
taald. Leerlingen besloten hun opleiding met een stage 
op zee bij een stuurman of aan land bij het landmeters-
bureau te Batavia of bij de directeur der fortification. 
Door het kopiëren van kaarten voor diverse technische 
diensten van de Compagnie voorzag de school in een 
behoefte omdat ambachtelijk personeel werd afgedankt. 
In de Bataafs-Franse tijd schakelde Daendels leerlingen 
van de school in om het 'bureau der genie, artillerie en 
militaire mouvementen' te assisteren bij het vervaardigen 
van een topografische kaart van Java. Het was ook 
Daendels die de school omdoopte in marine- en artille-
rieschool. 

Conclusie 

In de Oost zijn al met Van Imhoff belangrijke stappen tot 
uitbreiding en verbetering van het technische militaire 
korps van de Compagnie gezet. Het aantal artilleristen 
nam gedurende de gehele achttiende eeuw toe. De mili
taire en maritieme scholen van Batavia, Semarang en de 
Kaap waren deel, of gingen gedeleidelijk deel uitmaken, 
van de bestuurlijke organisatie. 
Voor de militaire ingenieurs was het van betekenis dat zij 
er vanaf 1780 in slaagden de 'fabrieken', de hoofden der 
ambachtskwartieren, te verdringen. Deze emancipatie 
betekende tevens een andere aanpak der bouwwerk
zaamheden; op basis van planning, begroting en uitge
werkte bestekken. Geholpen door de financieel zwakke 
positie van de VOC werd de invloed van het Staatse le
ger en Europees geschoolde officieren groter. 

Laatstgenoemde officieren waren voorstanders van een 
centraal geleid defensiesysteem, planmatig opgezet met 
behulp van voorafgaande karteringen. Cornells Jacob 
van de Graaff en Carl Friedrich Reimer namen bij het 
opzetten der kartografische operaties de leiding. Zij had
den tevens invloed op het militaire onderwijs aan de 
Kaap en te Semarang. 
De beoogde verbetering van het defensiewezen in de 
Oost werd voor 1795 niet gehaald. Het gebrek aan fi
nanciële middelen, de politieke troebelen in de Repu
bliek en wellicht de traditionele gedachte bij de regenten 
dat defensiewerken slechts kosten opleverden waren 
daaraan schuldig. Bewindhebbers zullen met enig cy
nisch plezier kostbare fortificatiewerken uitgesteld heb
ben door de diverse militaire technici tegen elkaar uit te 
spelen: Van de Graaff vs. Reimer en zeeofficieren vs. 
landofficieren. 
Desondanks zijn de uitgevoerde militaire karteringen, de 
opgerichte scholen en de opbouw van de diensten der 
fortification en artillerie mijns inziens voortekenen van 
een meer planmatige kolonisatie in de negentiende 
eeuw op basis van een deels door technici en natuurwe
tenschappers vormgegeven beleid: met dan onder ande
re militaire karteringen als instrument om vat te krijgen 
op het territoir en de bevolking. 
De militaire karteringen in de Republiek, de West en de 
Oost in het laatste kwart van de achttiende eeuw verto
nen een treffende overeenkomst naar hun doelstelling: 
de wens om centraal greep te krijgen op militaire opera
ties en planning. 

Bijlage: kaarten en tekeningen behorende tot de rap
porten van de militaire staatscommissie, 1789-1792. 

N.B. De rapporten zijn grotendeels in tweevoud bewaard: 
ARA I, Archief Stadhouderlijke Secretarie, inv.nrs. 1910-
1932, en ARA II, Collectie Verhuell, inv.nrs. 7-45. 
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290, resolutie Kamer van Amsterdam 4 juli 1782. 
ARA I, Archief VOC, inv.nr. 215, secrete resoluties XVII 
en Kamer Amsterdam 19 november 1783 en 29 maart 
1784. 
ARA I, Archief Raad van State, inv.nr. 2201, brief van 10 
november 1783. 
ARA I, Aanw. Ie afd. 1952 IV-2, Collectie Van de 
Graaff, brief van 9 januari 1772. 
ARA III, Archief Staten van Holland, inv.nr. 3260, reso
lutie Gecommitteerde Raden 25 februari 1777. Zie ook: 
M.D. Ozinga, Pieter de Swart, architect der Stadhouderlij
ke familie ..., in: Oudheidkundig Jaarboek, 4e serie 8 
(1939) 99-123, speciaal 109-114. 
Zie noot 18, p. 65. 
ARA I, Archief VOC, inv.nr. 77, resolutie XVII 3 mei 
1784. 
Dit blijkt uit een plattegrond van die tijd: ARA, krt.afd., 
KOLA nr. 255. 
Reglement van januari 1787: ARA I, Archief VOC, 
inv.nr. 4331, Overg. brief en papier, folio 503-509. 
Het is mij niet bekend of hij een verwant is van de bij 
Thieme-Becker genoemde Jean-Thomas Thibault (1757-
1826). 

Hij werkte als architect in Nederland voor Lodewijk Napo
leon, zie M.D. Ozinga, De architecten van Lodewijk Na
poleon als Koning van Holland, in: Oudheidkundig Jaar
boek, 4e serie 11 (1942) 63-87. 

29. Over Thibault: H. Roy de Puy Fontaine, Louis Michel Thi
bault, 1750-1815 (Cape Town 1972). Thibault is wellicht 
soms teveel gezien als de architect van de Kaap in die peri
ode. 
Hij heeft ongetwijfeld steun gehad van Van de Graaff, ge
zien ook zijn aanhankelijkheidsbetuiging van 26 mei 
1791: ARA, krt.afd., TOPO 15-98. 

30. C. Koeman, Nieuwe bijdragen tot de kennis van Zuid-
Afrika's historische kartografie, in: Tijdschrift van het Ko
ninklijk Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie 69 (1952) 
73-95. 

31. Vraag om algemeen plan met opgave van kosten: ARA I, 
Archief VOC, inv.nr. 340, missive XVII 5 november 
1785, par. 307-314. Aanvraag subsidie: Idem, Archief 
Staten-Generaal, inv.nr. 1609. 

32. ARA I, Collectie Nederburgh, inv.nr. 157, en Stadhou
derlijke Secretarie, inv.nr. 1235. Kaarten: Hydrografische 
kaart van de Tafelbaai van Duminy, topografische kaart 
van de Kaap en omgeving van S.W. van de Graaff e.a. en 
een kartografisch plan voor de werken aan de Kaap: 
ARA, krt.afd., TOPO, resp. nrs. 15-1, 15-70 en 15-115. 

33. ARA I, Archie/ VOC, inv.nr. 341, XVII aan de Kaap 20 
juni 1787 en 8 januari 1788. 

34. ARA I, Archief VOC, inv.nr. 139, resolutie XVII 21 de
cember 1786. 

35. Zie noot 32, collectie Nederburgh. 
36. ARA I, Collectie Alting, inv.nr. 81, Van Braam aan Al

ting, 25 november 1792. 
37. ARA I, Collectie Van der Hoop, inv.nr. 181. 
38. ARA I, Collectie Van Braam, inv.nr. 193, Van Braam aan 

Van der Hoop 28 januari 1788. 
39. Als noot 37, Van der Hoop aan Van der Spiegel en Van 

Teylingen, 21 oktober 1788. 
40. G.W. Vreede, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne 

tijdgenooten 1737-1800, 4 dln., (Middelburg 1874-1877) 
iii, 595. 

41. ARA I, Archief VOC, inv.nr. 83, resolutie XVII 2 april 
1788. 

42. ARA I, Admiraliteitscolleges/Collectie Van der Hoop 
XXXIX, inv.nr. 83, 1 juli 1789 Vaillant aan Van der 
Hoop. 

43. Als noot 32, Collectie Nederburgh, inv.nr. 157. 
44. ARA I, Archief VOC inv.nr. 342, XVII aan de Kaap, 4 ja

nuari 1791. 
45. ARA I, Collectie Van Braam, inv.nrs. 48 en 125, Alting 

aan Van Braam, 14 oktober 1785 en 25 februari 1787. 
46. ARA, krt.afd., VEL 882 (Malabar) en VEL 927 (Ceylon). 
47. ARA I, Archief VOC, inv.nr. 342, XVII aan de Kaap en 

Batavia, resp. 1 en 2 oktober 1790, en Stadhouderlijke 
Secretarie, inv.nr. 1922. 

48. Als noot 47, XVII aan de Kaap 4 januari 1791, par. 16. 
49. ARA II, Archief Oost-Indisch Comité, inv.nr. 237, 3e ver

slag van de Samarangse marineschool over de jaren 1790 
tot 1793. 

50. ARA I, Collectie Alting, inv.nr. 81, Vaillant aan Alting 4 
september 1791. 

51. Oost-Indisch Plakkaatboek, 19 juli 1805. 
52. De school had overigens al wat langer een min of meer of

ficiële status, in tegenstelling tot wat veelal in de literatuur 
wordt vermeld. Zo zien we dat in 1789 de leraren van de 
school door de Compagnie betaald worden: ARA I, Ar
chief VOC, inv.nr. 5237, landmonsterrol van 1789, folio 
181 verso. 

SUMMARY 

Military Cartography Overseas after the set-back of 
1780*82: The East. 
In the East Indies it was Van Imhoff already who took important 



steps in expanding and improving the technical military corps of 
the United East India Company (VOC). The number of gun
ners augmented all through the 18th century. The military and 
maritime schools of Batavia, Semarang and the Cape of Good 
Hope were part of or gradually were to be part of the admi
nistrative organisation. 
For military engineers it was of importance that, from 1780 on
wards, they succeeded in pushing away the "fabrieken", the 
chiefs of the working units. This emancipation also was to chan
ge the policy of building activities; on the basis of planning, cal
culation and elaborated schemes. Helped by the financially 
weak position of the VOC the influence of the federal army and 
European educated officers was growing. 
The officers mentioned were in favour of a centrally directed 
system of defense, designed according to plan, with the help of 
preceding surveys. Cornells Jacob van de Graaff and Carl Frie
drich Reimer took the lead in planning cartographical operati
ons. They also influenced military education on the Cape and 
in Semarang. 
The improvement of defense in the East aimed at wasn't rea
ched before 1795. Lack of finances, political troubles in the Re
public and perhaps the traditional idea of the regents that de
fensive works only cost money were the cause of this. Gover
nors may have delayed expensive fortifications with some cyni
cal pleasure by playing off the various technicians against each 
other: Van de Graaff vs. Reimer and naval officers vs. army of
ficers. 
Nevertheless the surveys performed, the schools established 
and the starting of departments of fortifications and artillery in 
the author's view are indications of a more planned colonisati
on in the nineteenth century based on a policy designed partly 
by technicians and scientists: then amongst others using military 
surveys as an instrument to give handle to the territory and its 
population. 
The military surveys in the Republic, the West and the East in 
the last 25 years of the eighteenth century show a striking con
cordance to their goal: wishing to control military operations 
and planning centrally. 
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Peter H. Meurer 

De kaart van Wesfalen van Mercators erven uit 1599 
— voor Louis Loeb-Larocque bij zijn 75ste verjaardag — 

De organisatie en de activiteiten van de firma Mercator in 
Duisburg gedurende de laatste 15 jaar van haar bestaan 
zijn minder goed bekend dan de literatuur vaak doet ge
loven.1 De laatste werken, die Gerard Mercator (1512-
1594) als wetenschappelijk kartograaf en graveur geheel 
alleen maakte, zijn de nieuwe uitgave van de wandkaart 
van Europa in 1572 en de Ptolemaeus-uitgave Keulen-
Duisburg 1578. Reeds bij de voorbereiding tot de Atlas 
nam de scheppingskracht van de grote kartograaf af. In 
1583 klaagde hij al over een oogkwaal, die de hulp van 
andere graveurs nodig maakte; hij werd geholpen door 
zijn kleinzoon Johannes (ca. 1562-ca. 1595) en de Keul
se graveur Frans Hogenberg (ca. 1535-1590).2 Zo kon
den de delen Frankrijk, de Nederlanden/Duitsland en 
Italië tussen 1585 en 1587 nog vlot verschijnen.3 

Daarna trad echter een stagnatie in de uitgave en de we
tenschappelijke beoefening in, waarmee zeer duidelijk 
aangetoond wordt dat voor het gehele project Gerard 
Mercator alléén verantwoordelijk was. Zijn zoons en 
kleinzoons waren slechts in beperkte mate in staat om in 
zijn voetstappen te treden. Arnold (1537-1587) was op 

de eerste plaats een praktische landmeter en noch een 
geleerde noch een graveur, desondanks zal juist zijn 
vroege dood een zware slag voor zijn vader en diens ver
wachtingen geweest zijn. Bartholomeus (1540-1568) 
stierf eveneens te vroeg om wezenlijk mee te kunnen 
werken. Rumold (ca. 1545-1599), die uiteindelijk in zijn 
vaders firma opgenomen werd, was een geleerde boek
handelaar en geen kartograaf.4 Zijn beroemde wereld
kaart in twee halfronden uit 1587, de grote wandkaart 
van Duitsland van 1590 en de kaart van Europa van de 
Atlas zijn weinig meer dan compilaties resp. verkleinin
gen van het werk van zijn vader. De onmiskenbare orga
nisatorische prestatie van Rumold was zonder meer de 
afsluiting van de uitgave van de verzameling kaarten van 
Mercator in 1595 met de Atlantis pars altera, resp. de 
complete uitgave van de Atlas sive cosmographicae me-
ditationes. Aan de voltooiing van dit voor zijn tijd reus
achtige project werkten ook de kleinzonen - de zoons 
van Arnold - mee. Johannes (zie hierna) zal het grootste 
deel van de nog ontbrekende kaarten gegraveerd heb
ben; aan hem wordt ook een niet in de Atlas opgeno-

De kaart van Westfalen door de erven Mercator uit 1599 (Slg. Hellwig, Bonn-Bad Godesberg). 
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men kaart van het graafschap Moers uit 1591 toege
schreven. Gerard II (ca. 1563-1628) maakte de kaarten 
van Afrika en Azië voor de Atlas. Michael (ca. 1565-
1614), die eigenlijk waard was, signeerde de kaart van 
Amerika. Al deze kaarten van de continenten zijn inhou
delijk gebaseerd op de grote wereldkaart van Mercator 
uit 1569. 
Rumold Mercator was inmiddels begonnen om met an
dere uitgevers samen te werken. De eerste uitgaven van 
de wereldkaart in twee halfronden verscheen in 1587 als 
bijlage bij een in Genève gedrukte uitgave van Strabo; 
de relatie tussen de redacteur daarvan, Isaac Casaubon, 
en Rumold Mercator is nog niet opgehelderd. De erven 
Mercator zorgden zeer waarschijnlijk ook voor het grave
ren van de kaart van Griekenland, die door Georg Aca-
cius Enenckel bij zijn uitgave van Thukydides (Tübingen, 
1596) gevoegd werd.5 Deze samenwerking was alles bij 
elkaar genomen weinig vruchtbaar en duurde niet lang. 
Het was onafwendbaar dat de dood van Gerard Merca
tor in 1594 het eind van de kaartenuitgeverij met zich 
mee bracht. De neergang kon slechts vertraagd worden. 
Na de eerste uitgave van de gehele Atlas in 1595 kon 
Gerard II in 1602 nog een tweede onveranderde editie 
laten volgen. Al in 1604 werd de firma door hem en de 
zaakwaarnemers van de kinderen van Rumold opgehe
ven. De complete wetenschappelijke en technische in
ventaris werd in Leiden geveild. De koperplaten van de 
Atlas werden verworven door de Amsterdamse graveur 
Jodocus Hondius sr. (1563-1612), die de uitgave van 
de Mercator-Atlas voortzette en zich juist op die basis als 
uitgever van atlassen vestigde. 

Tot op heden is het vrijwel onbekend dat de erven Mer
cator al in de jaren vóór de verkoop van de koperplaten 
met partners in Amsterdam samengewerkt hebben. Dit is 
aan te tonen door de enige kaart, die na de dood van 
Gerard Mercator door zijn opvolgers nieuw op de markt 
is gebracht. Zij is weliswaar in de literatuur bekend,6 de 
analyse ervan was echter niet meer mogelijk doordat het 
enige beschreven exemplaar verloren gegaan was. Door 
enige vondsten uit het nieuwe onderzoek kunnen toch 
enige uitspraken over dit werk gemaakt worden.7 

In het kader van de langdurige en historische gecompli
ceerde onafhankelijkheidsstrijd van de Nederlanden te
gen de Spaanse kroon, waarbij ook de gebieden in 
noordwestelijk Duitsland op verschillende manieren be
trokken waren, trok de Spaanse admiraal Francisco de 
Mendoza in november 1598 met een leger over de Ne-
derrijn.8 Ofschoon de Nederlandse troepen van prins 
Maurits van Nassau in stelling gingen, kwam het niet di
rect tot oorlogshandelingen. In plaats daarvan plunderde 
het verwaarloosde en ruwe soldatenvolk de gebieden 
rechts van de Rijn tot aan Münster en Dortmund. De el
lende van de bevolking werd nog vergroot door het uit
breken van een pestepidemie. Ter gelegenheid van deze 
actuele gebeurtenissen brachten de erven Mercator een 
kaart van het gebied tussen de Rijn en de Weser op de 
markt. 

Tabula Gaeographica (sic!) amplißimae ditionis 
Westphaliae conterminarumq. provinciarum:\ deli-
neata eo, quo Admirandus Arragoniae Potenüßimi 
Hispaniar. Regis Archistra:\ tegus, earn occupaverat, 

tempore. Continenturq. haec tabella Ducatus Cliviae, 
Juliaci, Ge/.l dn'ae, Berghe, Episcopatus Colonien., 
Monasteriensis, Paderborn., Bremen., Minden., Os:\ 
nabrugen, etc. Comitatus et Dominia Oldenborgen., 
Marchiae, Benthemiae, Tekelenburgi, Wal:\ dechiae, 
Spiegelberg, Diepholcanus, Lemgoviae, Ravensbur-
gi, Arnsburgi, Ridbergen., Borculoen.,\ Lingeh., 
Mursien., Stenvordiae, Schouwenbergen., Hoyae, 
Lippe etc. Orientalis item Frisia Pro.l vinciaeq. Transi-
salana, Drenthia, Twentia descrip: Ger. Mere. 
Auct. Baptista a Doet. sculp. 

De titel staat linksbeneden in een rolwerkcartouche. Ko
pergravure, formaat ca. 39,5 x 53,5 cm. Rechtsbeneden 
in een rolwerkcartouche twee schaalstokken, 101 mm 
= 10 Miliaria Germanica quorum 15 uni gradui respon
dent, 98 mm = 13 horas itineris (schaal ca. 1:700.000). 
De kaart is op het oosten georiënteerd, afgebeeld is on
geveer het gebied tussen de lijnen Langeroog-Stade (N), 
Hamburg-Kassei (O), Marburg-Bonn (Z) en Kampen-
Nijmegen (W). Aan de boven- en onderrand van de 
kaart is een verdeling in breedtegraden aangebracht 
(secties voor elke minuut, geteld is elke 10') van 
50°40' N.B.-54°10' N.B. 

De kaart was ook in de handel met een titel in het Neder
lands: 

BEschrijvinghe der Caerte vant wytstrekent Lant 
Westphalen, met zijn aenpalenden. afghetrocken ter 
I tijden des grooten Admirant van Aragon, Velt-
Ouerste des Conincx van Spaengien, daer dat in be
grepen I zijn de Hertochdommen van Cleef en Ghel-
der, de Bisdommen van Munster, van Collen, van 
Padelborn, I Bremen, Minden, Osnabrug, de Graef-
schappen ende Heerlijkheden van Oldenborch, 
Marck, Benthem, I Tekelenburch, Waldeck, Spie-
gelberch, Dinstlaken, Diepholt, Lemgou, Ravens-
burch, Limburch, Arsburch, I Ritburch, Lippe, Buren, 
Rekelinckhuysen, Steenvorde, Hoftmar, Borkenloo, 
Bronchorst, Lingen, ooc t'Graef-\ schap vandê Ber
ge, Gullick, Meurs, Broec, Steenvoorde, Schouwen-
burch, Hoy, Oostvrieslant, met de Landen I van 
Over-Yssel, Drent, Twent. Door Rimuldus Mar-
cator (sic.) ofgetrockë, en worde vercoft by Cornelis 
Claesz. 

Deze tekst is in boekdruk gedrukt op een los stuk papier, 
dat op de gegraveerde titel in de cartouche linksonder 
geplakt is. 
Ingetekend zijn steden, dorpen, wateren, moerassen, 
hier en daar bossen en bergen, grenzen en gebiedsna
men. Actuele toevoegingen, die de aanleiding tot het 
uitgeven van de kaart wellicht verlangd zou kunnen heb
ben, bevat de kaart niet. Bovendien is het kartografisch 
gezien geen zelfstandige uitgave, maar een compilatie uit 
vier atlaskaarten van Gerard Mercator: Brabantia, West-
falia cum Dioecesi Bremensi, Westfaliae secunda Tabula 
en Berghe Ducatus Marck Comitatus et Coloniensis Di-
oecesis.10 Van deze voorbeelden zijn de ingetekende 
plaatsen, echter weinig selectief, evenals de coördinaten 
overgenomen. 
Werkelijk veelzeggend zijn de in de beide titelvarianten 
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genoemde persoonsnamen. Naar aanleiding daarvan is 
de kaart te dateren tussen het begin van de actie van 
Mendoza en de dood van Rumold Mercator, dus in 
1599. Als auteur, feitelijk samensteller, wordt Gerard II 
genoemd. Gedrukt is de kaart door Rumold (wellicht in 
samenwerking met Gerard II), op z'n minst een deel van 
de oplage is speciaal gemaakt voor de Amsterdamse 
kaartenhandelaar en -uitgever Comelis Claesz. (1560-
1609). Maar Comelis Claesz. was later ook partner van 
Jodocus Hondius bij de eerste Amsterdamse uitgave van 
de Mercator-atlas in 1606 en ook bij de uitgave van de 
Atlas minor vanaf 1607. De gravure van de kaart is ver
zorgd door de in Haarlem wonende Baptista van Doete-
cum (werkzaam sedert ca. 1599, overl. 1611) . 1 1 Dit kan 
er op wijzen dat er na de dood van Johannes in 1595 
onder de erven Mercator zelf geen geschikte graveur 
meer voorhanden was. Het gevolg van deze aanname 
zou weer zijn, dat Johannes alle late kaarten van Merca
tor gemaakt heeft en dat zowel Rumold als Gerard II 
geen graveurs waren. De medewerking van Baptista van 
Doetecum is ook nog om een andere reden interessant. 
Hij heeft verschillende kaarten (Portugal, Provence, 
Luik) gesigneerd, die vanaf 1606 bij de verbeterde uitga
ven van de Atlas door Hondius gevoegd werden. 1 2 Mo
ge een en ander bibliografische onderzoekers van atlas
sen en kaarten opwekken tot de volgende opgave. Het 
zou zinvol zijn, zo veel mogelijk exemplaren van de Atlas 
(uitgaven Mercator 1602 en Hondius-Claesz. 1606) na 
te zien en de juiste samenstelling, inclusief bijgebonden 
bladen, vast te stellen. Wellicht zou het zo kunnen luk
ken iets meer licht in dit vlechtwerk van betrekkingen te 
brengen en de uitgavegeschiedenis van de Atlas tijdens 
de overgangsfase van Duisburg naar Amsterdam in de
tail op te helderen. 

NOTEN 

1. Indien niet anders genoemd, zijn alle gegevens over de fa
milie overgenomen uit het standaardwerk H. Averdunk 
en J. Müller-Reinhard, Gerhard Mercator und die Geo
graphen unter seinen Nachkommen ( = Petermanns Geo
graphische Mitteilungen, Erg. Heft 182). Gotha 1924, re
print Amsterdam 1964. 

2. Averdunk, p. 118; M. van Durme, Correspondance mer-
catorienne. Amsterdam 1959, nr. 164. 

3. Over de Mercator-atlas en de verschillende uitgaves: C. 
Koeman, Atlantes Neerlandici, vol. II. Amsterdam 1969, 
p. 287 e.v. 

10. 

11. 
12. 

Over zijn werk thans P.H. Meurer, Die Germania-
Wandkarte des Rumold Mercator (Duisburg 1590) ( = 
Monumenta Cartographica Rhenaniae III). Bad Neustad 
a.d. Saaie 1985. 
R. Oehme, Georg Acacius Enenckel, Baron von Hohe-
neck, und seine Karte des alten Griechenlandes von 
1596. In: Zeitschrift für Württembergische Landesge
schichte 44 (1985), pp. 165-179. 
Averdunk, p. 160 e.v. naar V. Hantzsch, Die Landkar
tenbestände der Köninglichen öffentlichen Bibliothek zu 
Dresden (= Zentralblatt für Bibliothekwesen. Beiheft 28). 
Leipzig 1904, nr. 436. Hierop baseren alle latere vermel
dingen van deze kaart. Ze bevond zich in een verzamel
band, die in de Tweede Wereldoorlog verbrand is (vrien
delijke mededeling van de Sächsischen Landesbibliothek 
Dresden). 
Exemplaren bevinden zich o.a. in de verzamelingen Heli-
wig (Bonn) en Stopp (Mainz), evenals in de British Library 
(Londen), de Bibliothèque Nationale (Parijs) en de Uni
versiteitsbibliotheek van Amsterdam. Zie G. Schilder, Mo
numenta Cartographica Neerlandica I. Alphen aan den 
Rijn 1986, p. 24 met noot 74 en afb. 19. 
Het beste over dit thema (in het Duits, red.): G. Parker, 
Der Aufstand der Niederlande. München 1979. Speciaal 
voor het overzicht W. Kohl, Das Zeitalter der Glaubens--
kämpfe (1517-1618). In: Westfälische Geschichte I 
(1983), p. 471 e.v. (m.n. p. 513). 
Exemplaar in de verzameling Louis Loeb-Larocque (Pa
rijs) . 
Koeman, vol. II, kaarten van Mercator nr. 19, 29, 30 en 
31. 
Zie Schilder, pp. 24-27. 
Koeman, vol. II, kaarten van Mercator nr. 110, 116 en 
120. 

SUMMARY 

The map of Westphalia by Mercator's heirs (1599). 
On the occasion of the Spanish invasion of Westphalia in No
vember 1598, a map of north-western Germany was published 
at Duisburg in 1599 by the successors of Gerard Mercator. In 
the original Latin title Gerard Mercator jun. is named as the au
thor and Baptista van Doetecum as the engraver. In an appa
rently unique copy the original title is pasted over with a title in 
Dutch which names Rumold Mercator as the printer and Cor-
nelis Claesz of Amsterdam as the publisher. This map of West
phalia is the only new production of the Mercator firm after Ge
rard's death in 1594. Its cartography is derived from some 
maps of the Atlas and it is interesting to see that after the death 
of Johannes Mercator (c. 1595) apparently no member of the 
Mercator family was capable of engraving maps. The title indi
cates that there existed contacts between the Mercators and 
Amsterdam mapsellers well before the copperplates were sold 
in 1604. D 

Varia Cartographica 
Inzendingen van deze rubriek zenden aan drs. M.M.Th.L. Hameleers, Geografisch Instituut, Postbus 80.115, 3508 TC Utrecht. 

Tentoonstellingen 

De Wereld volgens Blaeu - pronkstukken van 17e-eeuwse car
tografie. Maritiem Museum 'Prins Hendrik', Rotterdam, nog tot 
27 mei. 

De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken 

(1755-1838), Inspecteur Generaal van de Waterstaat, 
Rijksmuseum Amsterdam, van 14 februari tot en met 3 mei 
1987. Een gezamenlijk project van de Rijksarchiefdienst, Rijks
waterstaat en Rijksmuseum; een tentoonstelling georganiseerd 
in het kader van de herdenking Nederlandse en Franse revolu
ties. Hierin onder meer facetten van waterstaatskartografie te 
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De wereld volgens Blaeu 

Een aantal cultuur-historische aspecten van de 17e 
eeuwse Nederlandse kartografie. 
Symposium op zaterdag 16 mei 1987 georganiseerd door het 
Martiem Museum "Prins Hendrik" te Rotterdam. 

Het symposium vindt plaats in de aula van het Museum 
Boymans-Van Beuningen, Mathenesserlaan 18-20 te Rotter
dam. Het museum is vanaf NS-station Rotterdam Centraal te 
bereiken met tramlijn 5 (uitstappen halte Witte de Withstraat). 

Het programma van de dag ziet er als volgt uit: 

Ontvangst en koffie 
Woord van welkom 
Drs Marianne Kok 
'Emancipatie van de kaart. Gebruik van 
kaarten als historische bron'. 
Drs Kees Zandvliet 
'Het politieke milieu van de Blaeu's' 
Dr H.Th. van Veen 
'Pieter Blaeu en zijn rol in de firma in de 
tweede helft van de 17e eeuw' 
discussie 
Lopende lunch in het museum 
Drs Peter van der Krogt 
'Globes en Blaeu' 
Drs Frouke Wieringa 
'Decoraties op wereldkaarten' 
Discussie 
Bezoek aan de tentoonstelling 
De wereld volgens Blaeu in het Mari
tiem Museum 'Prins Hendrik' (het mu
seum ligt op 15 minuten gaans van 
Boymans-Van Beuningen) 

De kosten van deelneming aan het symposium bedragen 
ƒ 25, — , voor studenten ƒ 17,50. In deze bedagen zijn koffie, 
thee, lunch en toegang tot de beide musea begrepen. 

10.00 - 10.30 
10.30 - 10.40 
10.45- 11.15 

11.15- 11.45 

11.45- 12.15 

12.15- 12.30 
12.30 - 13.30 
13.30 - 14.00 

14.00 - 14.30 

14.30 - 14.45 
Vanaf ca. 15.00 

Aanmelding voor het symposium kan uitsluitend geschieden 
door overmaking van het verschuldigde bedrag op giroreke
ningnummer: 322857 ten name van Mevrouw M.M. van 
Klink-Poolman te Schiedam, graag met de vermelding 'Blaeu-
symposium'. 

Onderwijspakket 'De wereld volgens Blaeu' 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'De wereld volgens 
Blaeu, pronkstukken van 17e-eeuwse cartografie' heeft de af
deling Educatie van het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' een 
aantal uitgaves verzorgd speciaal bedoeld voor het voortgezet 
onderwijs. Omdat deze publikaties niet passen in de rubriek 
'Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven' worden ze hier ver
meld. 

- De familie Blaeu: beroemde kaartenmakers in de 17e eeuw. -
Rijk geïllustreerd werkboekje. In vijf korte hoofdstukken wor
den verschillende facetten van het werk van de familie Blaeu 
belicht. Een goed idee vormen de in onderdelen gesplitste ou
de gravures - de drukkerij van Galle en het observatorium van 
Brahe. De aandacht wordt zo naar de details getrokken. 

- Barre ontberingen: de overwintering op Nova Zembla. Een 
stripverhaal met de platen uit het journaal van Gerrit de Veer. 

- Geschiedenis van de wereldkaart in vogelvlucht. Werkmapje 
met twaalf afbeeldingen van kaarten met toelichtende tekst op 
de achterzijde. 

- Scriptiepakket cartografie. Een map met o.m. samenvattingen 
van de werkboekjes en het werkmapje. 

Een goed idee dat navolging verdient! 
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(door overbegrazing). Hier en daar, vooral vlak bij de oevers, 
zijn nog groepjes bomen over. Een kaart die dus illustratief is 
voor het 'derde niveau' genoemd in het artikel van C. Koeman 
Oude kaarten als bron voor de geschiedwetenschap (zie Caert 
Thresoorjrg. 3, 1984, nr. 2)! 

%. ' 

Detail van de kaart van de IJssel bij Middachten, 1737 (ARA, Den 
Haag, geniearchief OSK-Y8A) 

Een opmerkelijk krantenbericht ... 
In NCR/Handelsblad van 11 december 1986, het artikel Ooi
bos, een vergeten oerwoud in de uiterwaarden, schrijft F.G. de 
Ruiter over het onderzoek van Drs. W. Overmars (kunsthistori
cus, medewerker van Staatsbosbeheer voor landschapsbouw). 
Overmars beweert dat de thans zeldzame zwarte populier in 
sterke mate deel moet hebben uitgemaakt van de oorspronkelij
ke begroeiing van de uiterwaarden (de gebieden bij de grote ri
vieren tussen zomer- en winterdijk die we nu nog slechts als 
grasland kennen). Onder het kopje 'Oude kaarten' is te lezen 
dat hij in de literatuur weliswaar geen aanduidingen in die rich
ting heeft gevonden, maar dat oude kaarten zijn stelling bevesti
gen dat ook de Nederlandse uiterwaarden oorspronkelijk sterk 
bebost waren. Een kaart van de IJssel bij Middachten uit 1737 
(Algemeen Rijksarchief, Genie-archief OSK-Y8A, zie de af
beelding) toont duidelijk een fase van aftakeling van dit bos 

Afscheid en welkom 
Dit nummer van Caert-Thresoor is het laatste waaraan Kees 
Zandvliet zijn redactionele bijdrage verleende en het eerste 
waarbij Marijke Donkersloot direct betrokken is. Kees kan als 
redactielid van het eerste uur bestempeld worden als initiator 
van Caert-Thresoor, een idee, dat al vrij snel concreet werd en 
zelfs volwassen. We klaarden het werk in het begin nog met een 
driemanschap dat al snel tot een zestal uitgroeide. 
Vijf volle jaargangen heeft Kees zich ingespannen voor ons 
blad, dat zich stevig staande heeft kunnen houden. 
Omdat ook kortgeleden Ineke Kuyer afscheid moest nemen, 
werd de behoefte aan versterking steeds groter. We zijn er ge
lukkig mee dat Marijke Donkersloot, onze trouwste correspon
dente, bereid gevonden werd het redactie-team weer aan te 
vullen. Zandvliet wordt, hoe kan het anders, correspondent. 

De Redactie 

TE KOOP GEVRAAGD: 

te koop gevraagd: landkaarten en -kaartjes van Nederland 
uit de periode 1798-1830. 

drs. P.H. Veenland, Zuiderlingedijk 219, 4211 BG Spijk 

tel. 01831-1614. 

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven 

Inzendingen voor deze rubriek aan: drs. J. W.H. Werner, Universiteitsbibliotheek, Postbus 19185 1000 GD Amsterdam. 

BROECKE, Marcel P.P. van der, How rare is a map and the at
las it comes from? Facts and speculations on production and 
survival of Ortelius' Theatrum Orbis Terrarum and its maps. In: 
The Map Collector no. 36 (September 1986), biz. 2-12. 

DONKERSLOOT-DE VRIJ, Y.M., Oude landkaarten in de 
vorm van een dier. Een bijzonder voorbeeld in Noord-Holland 
van een gebruik dat uit de 16e eeuw dateert. De kaart van de 
Wormer in vogelvorm (1624). In: Noord-Holland Magazine 
6/1 (nov./dec. 1986), blz. 105-108. 

DONKERSLOOT-DE VRIJ, Y.M., Leiden in de tweede helft 
van de 16de eeuw: Unieke oude kaarten geven een beeld van 
de stad en omgeving. In: Zuid-Holland: maandblad over de 
provincie Zuid-Holland 3 /5 (1987), blz. 113-119. 

Hierin onder meer aandacht besteed aan de grote tapijtkaart 
in Museum 'De Lakenhal' (auteurs Joh. Liefrinck, Joost 
Jansz. Lanckaert en Isaac Claesz. van Swanenburgh, 1587; 
in sommige literatuur ten onrechte toegeschreven aan de ta
pijtwever Joost Jansz. van den Bos) en de pre-kadastrale 
stadskaarten (68 in totaal) in het gemeentearchief Leiden 
van Salomon Davidsz. van Dulmanhorst. 

HENAR, J.O. en N.C. Bank, Inventaris van het archief van het 
hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kenne-
merland en Westfriesland 1544-1950 (1965). Edam: Hoog
heemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland 
en Westfriesland, 1986. 139 blz. 

Bijlage I bevat het Overzicht van kaarten, bouw- en techni
sche tekeningen door P.J. Wante en S. Schipper (blz. 81-
136). 

HEIJDEN, H.A.M, van der, The oldest maps of the Nether
lands. An illustrated and annotated carto-bibliography of the 
16th century maps of the XVII provinces. Utrecht: HES publis
hers, 1987. 230 blz., ill. (HES studies in the history of carto
graphy and scientific instruments: Vol II). ISBN 90-6194-224-
1. ƒ 9 5 , - . 

LANG, Arend W., Die 'Caerte van oostlant' des Cornells An-
thonisz. 1543. Die älteste gedruckte Seekarte Nordeuropas 
und ihre Segelan Weisung. Hamburg: Ernst Kabel Verlag, 
1986. 167 blz. ill. + kaartbijlage. (Schriften des Deutschen 
Schiffahrtsmuseums; Band 8). ISBN 3-8225-0012-7. Ca. 
ƒ 9 0 , - . 
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Günter SCHILDER -Australia Unveiled. The share of the Dutch navigators in the discovery of Australia. Amsterdam, 
1975. 2 delen in 1. 25 \AlVi cm. (XII), 424 pp. 44 platen, 61 afbeeldingen in de text, en 88 kaarten. Linnen. 
ISBN 90 221 9997 5 Dfl. 170,— 

Günter SCHILDER - The World Map of 1624 by Willem Jansz. Blaeu and Jodocus Hondius. Amsterdam, 1977. 44 x 
55 cm. Eén op één facsimile, bestaande uit 20 bladen, welke tezamen een wereldkaart vormen van 244 x 165 cm. Met 
een uitvoerige introductie door G. Schilder. 
ISBN 90 6072 118 7 Dfl. 165,— 

Günter SCHILDER - The World Map of 1669 by Jodocus Hondius the Elder and Nicolaas Visscher. Amsterdam, 1978. 
44 x 55 cm. Eén op één facsimile, bestaande uit 20 bladen, welke tezamen een wereldkaart vormen van 246 x 167 cm. 
Met een uitvoerige introductie door G. Schilder. 
ISBN 90 6072 119 5 Dfl. 165,— 

Günter SCHILDER - James WELU - The World Map of ca. 1610 by Petrus Kaerius (Pieter van den Keere). Amster
dam, 1980. 44 x 55 cm. Eén op één facsimile, bestaande uit 10 bladen, welke tezamen een wereldkaart vormen van 197 x 
126 cm. Met een uitvoerige introductie door G. Schilder en J. Welu. 
ISBN 90 6072 120 9 Dfl. 145,— 

Günter SCHILDER - Three World Maps by Nicolaes van Wassenaer and François van den Hoeye of 1661, Willem 
lanszoon (Blaeu) of 1607, Claes Janszoon Visscher of 1650. Amsterdam, 1982. 44 x 55 cm. Eén op één facsimiles 
bestaande uit gezamenlijk 14 bladen, welke drie grote wandkaarten vormen. Met een uitvoerige introductie door G. 
Schilder. 
ISBN 90 6072 121 7 Dfl. 165,— 

Alle prijzen excl. 6% B.T.W. 

Verkrijgbaar via de boekhandel of bij de uitgever: 

NICO ISRAEL 
Keizersgracht 489 
1017 DM Amsterdam 
Tel.: (020) - 22 22 55. 
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ANTIQUARIAAT F O R U M 

Oude, zeldzame boeken. Atlassen. 
Oude prenten en kaarten. 

FORUM 

Oudegracht 206 
3511 NR Utrecht 
Tel. 030-316977 

Catalogi op aanvraag — Gratis zoekdienst. 

HES UITGEVERS B.V. 
Postbus 129 
3500 AC Utrecht. 
Tel. 030-3169 77 

OLD GLOBES 
IN THE NETHERLANDS 
PETER VAN DER KRöüt 

H iE 

OLDEST MAPS 
OP THE NETHERLANDS 

H.AMWJ DER HEIJDEN 
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Leverbaar: 

P.C.J. VAN DER KROGT. 
Old Globes in the Netherlands. 
A catalogue of terrestrial and 
celestial globes made prior to 1850 
and preserved in Dutch collections. 
1984. Met 80 illustraties, waarvan 
10 in kleur. Gebonden. 290 p. 
ƒ 7 8 - . 

H.A.M. VAN DER HEIJDEN. 
The oldest maps of the Netherlands. 
An illustrated and annotated carto-
bibliography of the 16th century 
maps of the XVII Provinces. 1987. 
Gebonden. 232 p. Rijk geïllustreerd. 
ƒ 9 5 , - . 

MARCEL 

DESTOMBES 
he Hiwwy fll GatlooiBphy 

MARCEL DESTOMBES 
(1905-1983). Contributions 
sélectionnées à l'histoire de la 
cartographie et des instruments 
scientifiques. 
Selected contribution to the history 
of cartography and scientific 
instruments. 
Red. G.G. Schilder, P.C.J, van der 
Krogt en S.W.G. de Clercq. 1986. 
Gebonden, ca 550 p. ca ƒ 200,—. 

Verkrijgbaar via de boekhandel of bij de uitgever. 
Fondscatalogus 1986-1987 gratis op aanvraag. 
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