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Jan Stehouwer 

De werkzaamheden van de landmeter en 
zijn werktuigen bij de kadastrale opmeting van ons land 

Inleiding 

Het achterliggende doel bij de invoering van het kadaster 
in 1832 was te komen tot een eerlijke verdeling van de 
grondbelasting. Als instructie voor de uitvoering gebruik
te men de Recueil Méthodique des lois, décrets, règle
ments, instructions et décisions sur le Cadastre de La 
France (1812, afgekort: R.M.). Hierin stonden de wet

ten en voorschriften voor de totstandkoming van een 
Kadaster voor het gehele Franse Rijk, waar ook ons land 
destijds deel van uitmaakte. Het is een tweetalige uitgave 
met op de linker bladzijde de originele Franse tekst en op 
de rechter een Nederlandse vertaling (afb. 1). Deze 
blinkt niet uit door duidelijkheid. In (vermoedelijk) 1811 
was reeds een uitsluitend Franstalige editie verschenen. 

RECUEIL METHODIQUE 

D E S 

Lois, Décrets, Régiemens, Instructions 
et Decisions sur le Cadastre de la 

France* 

I N T R O D U C T I O N . 

I . A o U T E S les na t ions , dès l 'origine de leur 
gouvernement , ont reconnu la nécessité de faire 
concourir les revenus particuliers aux dépenses 
générales dç l 'E ta t . 

Le mode le plus s imple , et qui dut se présen
ter le premier , tut de demander a chaque citoyen 
une portion du produit des terres qu'i l possédait ; 
cette portion se perçut d 'abord en na ture , puis 
en argent , devenu le signe représentatif de toutes 
les valeurs. 

L ' impôt sur les revenus des terres une fois éta
b l i , on dut chercher à le rendre égal pour tous. 

Il devint nécessaire d è s - l o r s de constater la 
contenance du te r r i to i re , ec de procéder à l'éva
luation de ses revenus. 

Ces deux opérations constituent ce que l'on 
nomme un cadastre. 

Cadastres projetés ctt entrepris. 

IL Sous les premiers règnes de la précédente 

MET1IOD1EKE VERZAMELING 

D E R 

TVetten, Decreten , Reglementen ; 
Instructien en Decisien wegens 

het Cadaster van Frankrijk. 

I N L E I D I N G . 

I. i\_LLE natiën hebben , van het eerfie oogenblik, 
dat zij zich een Gouvernement hebben gevormd, de 
noodzakelijkheid erkent, om de bijzondere inkomflen 
tot de algemeene uitgaven van den Staat te doen 
bijdragen. 

De allereenvoudigfte wijze van die belasting omte-
flaan, welke zich ook het eerst voor den geest moest 
opdoen, was , om aan ieder burger een gedeelte van 
den opbrengst der vruchten, van de landen, die hij 
bezat, ie vragen; dit gedeelte werd eerst in natura, 
met ile vruchten zelve, en naderhand jn geld be
taald, hetwelk het vertegenwoordigende teéken van 
alle waarde geworden was. 

De belasting op den opbrengst der landerijen een
maal daargelleld zijnde, zoo incest men trachten die 
voor een ieder gelijk te doen zijn. 

Van toen af aan werd het noodzakelijk om de 
grootte van het grondgebied te meten , en om tot de 
begrooting van deszelfs opbrenglten over te gaan. 

Deze beide bewerkingen Hellen het geen men ca
daster noemt daar. 

Ontworpen of ondernomen cadasters. 

II. Onder de eerfle vorsten van het voormalige 
A 2 

J. Stehouwer is landmeetkundige bij het kadaster in Arnhem, 
tevens secretaris van de Werkgroep Geschiedenis der Geodesie 
van de Nederlandse Commissie voor Geodesie. 

1. De eerste bladzijden tekst uit de Recueil Méthodique. Links 
de Franstalige tekst, rechts de Nederlandse vertaling, (foto: 
Staring Centrum, Wageningen). 
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De werkzaamheden 

De eerste taak van de landmeter was de vaststelling van 
de gemeentegrenzen in het terrein. Hiertoe stuurde de 
prefect (later de gouverneur) een brief naar alle burge
meesters met de mededeling wanneer de landmeter van 
het kadaster zou komen. Zij moesten hem inlichten over 
de grenzen tussen de gemeenten. De resultaten van de
ze grensopneming werden door de landmeter vastgelegd 
in een Proces-Verbaal uan Grensbepaling. Dit bevatte: 
a) Een beschrijving van het verloop van de grens van de 

betreffende gemeente met de aangrenzende gemeen
tes. Deze beschrijving was onderverdeeld in artikels, 
en wel zodanig dat er per aangrenzende gemeente af
zonderlijke artikelen werden opgemaakt. 

b) Een schets van het grensverloop, met terrein- en/of 
eigendom aanduidingen, ook per artikel (dus per 
aangrenzende gemeente) opgemaakt, waarmede het 
mogelijk was de desbetreffende grens in het terrein te
rug te vinden. 

c) Ook moest de landmeter een onderverdeling in sec
ties toevoegen (zie R.M. art. 107, 108, 109)1. 

De grondslag voor de driehoeksmeting vormde een net 
van aaneengeschakelde driehoeken. De hoekpunten 
hiervan werden in het terrein zichtbaar gemaakt onder 
andere door hoge palen of 'Lange Juffers'. Van deze 
hoekpunten werden de coördinaten m.b.v. hoekmetin-
gen en lengtemetingen berekend ten opzichte van een 
assenstelsel, waarvoor de noordrichting genomen werd 
en de lijn loodrecht daarop, respectievelijk meridiaan en 
perpendiculair genoemd. Doorgaans werd de voor
naamste kerktoren als centrum van het driehoeksnet ge
kozen. Die toren vormde dan één van de hoekpunten. 
De metingen werden verzameld in het Register uan Drie
hoeksmeting, en de ligging der punten werd aangegeven 
op een kaart, het Trigonometrisch Canevas genoemd2. 
Er was sprake van een stelsel van plaatselijke coördina
ten en niet van een landelijk gekoppeld net. Intussen 
werd er een alfabetische lijst van eigenaren opgesteld. 
Deze eigenaren werden door de landmeter opgeroepen 
om hem de noodzakelijke inlichtingen te verschaffen 
over de ligging van de eigendomsgrenzen. Hierna begon 
de landmeter met de detailmetingen, waarbij de meetlij-
nen rechtstreeks met de eerder bepaalde driehoekspun-
ten en driehoekszijden werden verbonden. Niet elke 
landmeter heeft zich overigens precies aan deze voorge
schreven volgorde gehouden. 

De werktuigen 

In ons land verscheen de Recueil Méthodique in 1812, 
maar reeds in 1813 vond de aftocht van de Fransen uit 
ons land plaats. Bij Souverein Besluit van 30 september 
1814 werd echter bepaald dat de werkzaamheden zou
den worden voltooid op basis van de Franse regels3. 
Hoofdstuk IV van de Recueil Méthodique draagt de titel: 
Werktuigen (in de Franse tekst: instrumente). De letterlij
ke tekst luidt: 
110. De slotsommen (les résultats) van de landmeting 

moeten conform {uniformes) wezen: maar derzel-
ver werkzaamheden kunnen verschillen naar het 
onderscheid van het gebruikte werktuig. Deszelfs 
keuze hangt af van de gewoonte van den landme
ter, of van de plaatselijke omstandigheden, die 
somtijds een werktuig niet gedoogen, hetwelk an
ders op zich zelve verkieselijk zou wezen. 

Hierna maakt het boekwerk een onderscheid in de werk
tuigen die gebruikt moesten worden voor de Drie
hoeksmeting (art. 111) en die voor de Detailmeting (art. 
112). 
Werktuigen voor de driehoeksmeting 

111. De geheele cirkel is het voordeligst werktuig voor 
de driehoeksmeting van eenige uitgestrektheid. Bij 
gebrek van dit werktuig, gebruikt men een grapho-
meter of halven cirkel met lunetten of kijkertjes, 
die een geheele omtrek tot zijn' rand heeft. 

Werktuigen voor het opnemen der bijzonderhe
den 
112. De werktuigen, welke voor de werkzaamheden in 

de bijzonderheden (les opérations de détail) ge
bruikt kunnen worden zijn: 
- De graphometer of halve cirkel, 
- De meettafel of planchet met zijn toebehooren, 

als de declinatoir en de alidada, 
- Het kompas, 
- De winkelhaak, (l'équerre) 
- De keten van tien meters, verdeeld in halve 

meters, en met eene onderdeeling in dubbelde 
decimeters of palmen, 

- Verscheiden schalen of voetmaten. 

De meetketting (afb.2) 

Art. 112 noemt 'de keten van tien meters', of beter ge
zegd: de meetketting. Meetkettingen waren werktuigen 
ten behoeve van de afstandsmeting (lengtemeting). Een 
oud leerboek3 omschrijft het als volgt: 
'Een meetketting is meestal 10 of 20 m lang. Hij bestaat 
uit leden van gegalvaniseerd ijzer- of staaldraad, dik 3 à 
4 mm. De einden der leden (schalmen) zijn van oogen 
voorzien. De onderlinge verbinding geschiedt door rin
gen. De afstand van midden tot midden dezer ringen is 
0,50 m. 
Bij elke meter zijn ze van koper, bij elke halve meter van 
ijzer. Op afstanden van 5 m hebben de ringen een ande
re vorm en zijn ze grooter'. 
Meetkettingen zijn eeuwenlang gebruikt, tot zelfs in het 
begin van onze eeuw. Vroeger hadden veel regio's bin
nen ons land een eigen maatstelsel. Hiervan is de Rijn
landse roede wel de bekendste. Voor al deze stelsels 
waren dus verschillende meetkettingen in gebruik. De 
Recueil Méthodique bracht hierin verandering. Voor de 
kadastrale inmeting wordt het gebruik van het decimale 
stelsel verplicht (bij wet per 1 februari 1809). Hierdoor 
werd ook de kaartschaal handiger, immers een schaal 
van 1:2.500 werkt prettiger dan de schaal 1:2.880, zijn
de de schaal van een duim op 20 roeden4. 
Hiermee was het Kadaster een voorloper op het gebied 
van gebruik van het metrieke stelsel. Ondanks de alge-
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2. Meetketting van 10 meter lengte, met schalmen van 25 
cm. 

mené invoering van dit stelsel in 1821 in Nederland, ble
ven oude maten en gewichten overal in gebruik. Dit gaf 
aanleiding tot invoering van de wet van 7 april 1869 (!). 
Hierin werden, behalve de eenheid (meter), vier veel
vouden en drie onderdelen als lengte maten aangeno
men5 . 
Onze (metrieke) meetketting werd, net als de latere 
meetbanden, gebruikt in combinatie met meetpennen, 
ijzeren pinnen aan de bovenkant voorzien van een oog, 
die tijdens de meting in de grond werden gestoken aan 
de einden van de meetketting. Door daarna het aantal 
pennen te tellen wist men hoeveel keer men de lengte 
van de meetketting 'getrokken' had. Vandaar de naam 
van de meethulpen: kettingtrekkers. De ketting van de 
foto voldoet niet geheel aan de omschrijving in de R.M., 
deze heeft een lengte van 10 m, de schalmen zijn 25 cm 
lang. De foto toont duidelijk de verschillende ringetjes, 
kleine om de 25 cm, grotere om de meter, en een grote 
met dwarsstuk bij 5 m. 

De winkelhaak of équerre (afb. 3 en 4) 

worden. De naam winkelhaak werd in ons land niet veel 
gebruikt en het instrument was dan ook tot ongeveer het 
jaar 1930 meer bekend onder de Franse naam: 'équer
re'. Van Kerkwyk (1842) spreekt op blz. 11 over 'het 
Meetkruis of den Winkelhaak'. De Vos (1905) noemt op 
blz. 35 en 36 'het landmeterskruis' (afb.3.). Op deze af
beelding uit dat boek, zien wij de twee haaks op elkaar 
geplaatste vizieren. Behalve drie ronde gaatjes (de oog-
of oculairopening) is ook een langwerpige opening aan
wezig, (de voorwerp- of objectiefopening) waarin in het 
midden een paardehaar is gespannen. Het werktuig kon 
op een stok of statief worden geplaatst. Daar het land
meterskruis lastig was mee te nemen in het terrein, ge
bruikte men een instrumentje dat minder ruimte innam. 
De Vos noemt het (naar de vorm van het bovenaanzicht) 
een 'achtkant', in 1842 werd het door Van Kerkwyk 
équerre d'arpenteur genoemd (arpenteur = landmeter) 
(afb. 4). Het handvat kon worden losgeschroefd en aan 
de bovenkant van het instrument was de opening zoda
nig groot, dat het handvat daardoor binnenin kon wor
den vastgeschroefd. Het paste dan in een kistje van 
8x8x10 cm! Ook dit instrument werd weer op een stok 
geplaatst. 

De winkelhaak had twee haaks op elkaar geplaatste vi
zieren. Hiermee kon men haakse hoeken, 'loodlijnen', in 
het terrein uitzetten. Zo konden objecten in het terrein 
met behulp van loodlijnen aan de meetlijn vastgelegd 

4. Équerre. Links opgeborgen in het kistje van 8x10 cm. 
Rechts het instrument klaar voor gebruik. Het instument is 
nu bijna 2 keer zo lang als het kistje. 

3. Landmeterskruis. Uit: M. de Vos: Leerboek der lagere 
geodesie (1905). 

De graphometer of halve cirkel 

Met de 'winkelhaak' kon men slechts hoeken van 90° en 
met de achtkant ook van 4 5 ° uitzetten. Voor elke ande
re willekeurige hoek was zo'n instrument niet te gebrui
ken. Eigenlijk zouden de twee vizieren van de 'winkel
haak' niet vast t.o.v. elkaar moeten staan, maar in het 
middelpunt moeten kunnen draaien. Brengen we dan 
een graad verdeling aan, dan is het mogelijk om hoeken 
van willekeurige grootte te bepalen. Dit is kort gezegd 
het principe van de graphometer of halve cirkel (afb. 5). 
Het instrument is in 1597 uitgevonden door Philippe 
Danfrie uit Parijs. Het bestond uit twee vizierlinialen, 
waarvan er een was voorzien van een halve cirkelboog 
met daarop een graadverdeling, terwijl de andere vizier
liniaal in het middelpunt zodanig was aangebracht, dat 
deze daar over heen kon draaien. Aan het uiteinde was 
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5. Graphometer of halve cirkel. Uit: 'Géométrie, Trigonomé
trie Rectilligne et Trigonométrie Sphérique', door Bezout, 
4e druk, Paris 1809, afb.9 van plaat I. 

precies in het verlengde van de vizieren een streepje 
aangebracht dat aangaf waar we de cirkelrand af moes
ten lezen. Dit instrument is daarna in diverse uitvoerin
gen in gebruik geweest. Er zijn uitvoeringen geweest die 
van een kompas waren voorzien, voor de aflezing van 
het instrument was vaak een z.g. noniusverdeling aan
wezig t.b.v. een nauwkeuriger aflezing. Ook dit instru

ment kon men weer plaatsen op een stok of op een sta
tief. Er zijn ook wel graphometers gemaakt die waren 
voorzien van een kogelgewricht. Geplaatst op een statief 
kon het instrument omgeklapt worden, en zodoende 
ook worden gebruikt om verticale hoeken af te lezen. In 
het boek van Van Kerkwyk uit 1842 wordt dit instrument 
tot mijn verbazing in het geheel niet genoemd, terwijl het 
tot in het begin van onze eeuw werd verkocht en ge
bruikt. Er zijn ook uitvoeringen van de graphometer be
kend waarbij in plaats van de hierboven genoemde vizie
ren richtkijkers waren aangebracht. In een artikel in Geo-
desia van januari 1979 staat de hierbij geplaatste, uit 
1750 daterende afbeelding (afb. 6). 
Deze instrumenten waren vaak schitterend uitgevoerd. 
Beide uitvoeringen zijn hier voorzien van een kompas. 
Uit de tekst op het plaatje blijkt dat het statief ook te ge
bruiken is om een planchette op te plaatsen. 
Deze afb. 6 sluit ook uitstekend aan bij de tekst van de 
R.M. In art. 111 van de R.M. staat bij de 'Werktuigen 
voor de driehoeksmeting' geschreven: 'De geheele cirkel 
is het voordeligst werktuig voor de driehoeksmeting van 
eenige' uitgestrektheid. Bij gebrek van dit werktuig ge
bruikt men een graphometer of halve' cirkel met lunetten 
of kijkertjes, die de geheele omtrek tot zijn rand heeft'. 
Deze laatste zin lijkt mij nogal een tegenstrijdige inhoud 
te hebben. Ik vermoed dat met de 'geheele cirkel' waar
schijnlijk bedoeld wordt: de Hollandse cirkel. 

Demi cercle a tl iff %iinétl<w. 

A.Jiin,rlU jiœe . 

BJotiette müêtlv , 

C-Ceneut[, 
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P, 
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6. De Graphometer (afbeelding uit 1750). Boven: uitvoering 
voorzien van 'lunettes' ofwel kijkertjes. Onder: uitvoering 
voorzien van spleetvizieren. Beide uitvoeringen zijn hier 
voorzien van een kompas. Uit de tekst blijkt dat het statief 
ook te gebruiken was om een planchette op te plaatsen. 

De Hollandse Cirkel 

De Hollandse cirkel is, zoals de naam al aangeeft, een 
Nederlandse uitvinding. Dit instrument werd zo belang
rijk, dat het gedurende enkele eeuwen in veel landen in 
gebruik is geweest. Zelfs de naamgeving in de ons om
ringende landen duidt duidelijk op de Nederlandse af
komst. In het Engels: Dutch Circle of ook wel Holland 
Circle, in het Duits: Holländischer Kreis en in het Frans: 
Cercle Hollandais. Wanneer het instrument precies is 
uitgevonden is niet bekend, maar in 1612 verscheen er 
een boekje van de landmeter Jan Pietersz. Dou met de 
naam: Tractaet uant maken ende ghebruyeken eens 
nieu gheordonneerden Mathematischen Instruments, 
waarin hij een beschrijving geeft van het instrument en 
het gebruik ervan. Het vermoeden bestaat dat het instru
ment is afgeleid van het astrolabium6. Het is in feite een 
graphometer, alleen nu met een rand die de volle cirkel 
beslaat in plaats van de halve. Behalve een vaste vizier
liniaal is loodrecht daarop nog een tweede vaste vizier
liniaal aangebracht. Deze twee vormen als het ware een 
winkelhaak of meetkruis. Een derde vizierliniaal is draai
baar om het middelpunt aangebracht. Met de beide 
vaste vizieren kunnen we nauwkeurig en snel loodlijnen 
nemen, met de draaibare is verder iedere willekeurige 
hoek te bepalen. Deze laatste is in het midden verbreed, 
met een grote opening in het midden, die draait rond de 
in het onderste gedeelte aangebrachte kompas (afb. 7). 
Het instrument kon weer op een statief gezet worden, en 
het gebruik komt overeen met dat van de graphometer. 
Het instrument is er in vele uitvoeringen geweest, vaak 
met diverse rand verdelingen, zoals sinusverdeling, tan-
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7. De Hollandse Cirkel. Duidelijk zichtbaar is de alidada, die over het onderste kruis heen draait rond het kompas. 
(Copyright: Museum Boerhaaue te Leiden.) 

gensverdeling enz. die moeizame berekeningen overbo
dig maken. Ook van dit instrument zijn uitvoeringen ver
vaardigd die waren voorzien van kijkers ( = lunetten). 

De meettafel of planchette 

De tot nu toe beschreven instrumenten werden gebruikt 
om 'in het terrein' metingen te verrichten, waarna met 
behulp van de verkregen meetresultaten 'op kantoor' de 
kaart werd vervaardigd. De in het veld gemeten hoeken 
werden op de tekening uitgezet, en de gemeten afstan
den werden op schaal in kaart gebracht. De nu te be
schrijven meettafel werd echter gebruikt om reeds in het 
terrein een tekening op de gewenste schaal te verkrijgen. 
Volgens Gerard L'E. Turner is het planchet gemaakt van 
een gladde houtsoort: beukenhout of mahonie. 
Hij geeft als afmetingen ongeveer 50x37cm, waar over
heen een soort van raamwerk past, waarmee een vel te
kenpapier op het planchet geklemd wordt7. Op de teke
ning van afb. 8 wordt dit schetsmatig d.m.v. tweemaal 
een fig. 112 aangegeven. De afbeelding is afkomstig uit: 
Werkdadige Meetkonst van Johannes Morgenster en Jo
hann Hermann Knoop, 2e druk, Leeuwarden 1744. 

De uitrusting van een vroegere landmeter, zoals deze voor
komt in 'De Werkdadige Meetkonst' van Johannes Mor
genster en Johann Hermann Knoop (2e druk, Leeuwar
den 1744). Afgebeeld zijn v.l.n.r.: 
a) 
b) 
c) 

d) 
e) 
f) 

De Hollandse Cirkel (= fig. Ill) 
De graphometer of halve cirkel (eveneens fig. Ill) 
Meettafel of Planchet (= fig. 112) 
Links: het planchet op een statief. Op het tafeltje is de 
vizierliniaal te zien. Rechts: het planchet met het raam
werk om het papier vast te klemmen. 
Een flesjes waterpas (= fig. 116) 
Een houten meet-roede (= fig. 114) 
Een meetketting (liggend op de grond = fig. 113), met 
de daarbij te gebruiken bundel van 10 houten 'steek-
pennen', wij spreken tegenwoordig over meetpennen 
(= f'9- U5) 
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Het planchet wordt op een statief geplaatst en voorzien 
van een vel tekenpapier. Het geheel wordt nu d.m.v. 
een aan het planchet bevestigde kompas, danwei met 
behulp van een losse kompasnaald (een kompasnaald 
die niet van een kompasroos is voorzien) georiënteerd, 
waarna het planchet aan het statief wordt vastgeklemd 
om verdraaiing tijdens de meting te voorkomen. Deze 
kompasnaald is de in de R.M. genoemde 'declinatoir' 
(afb. 9). Stel we bevinden ons met ons planchet in punt 
E. Het geheel is noordgericht, en rechts van ons ligt punt 
F. We tekenen onze standplaats E op het vel papier, en 
leggen de vizierliniaal (dat is de in de R.M.genoemde 
'alidada') tegen het punt E op de tekening aan. Vervol
gens richten we de liniaal op punt F, en trekken langs de
ze vizierliniaal de richting EF op onze kaart. Als we nu 
de afstand EF meten, is dus het punt F op de gewenste 
schaal op deze potloodlijn uit te zetten. We draaien ver
volgens de vizierliniaal naar resp. de richtingen van C, H 
en I en kunnen deze richtingen nu eveneens m.b.v. een 
potloodlijn op de kaart aangeven. Zijn ook de afstanden 
vanaf E naar C, H en I bekend, dan worden deze afstan
den op schaal op de potloodlijnen van de betreffende 
richtingen aangegeven, en zijn deze punten keurig op de 
gewenste schaal op de kaart afgebeeld. Zijn deze afstan
den niet bekend, dan verplaatsen we ons planchet naar 
het terreinpunt in F. We stellen het instrument op, en 
zorgen ervoor dat, als we de vizierliniaal op de tekening 
langs de lijn FE hebben lopen, deze lijn samenvalt met 
de richting FE in het terrein. Vervolgens richten we weer 
(maar nu dus vanuit punt F) naar de punten C, H en I 
en trekken deze richtingen weer met potlood langs de vi
zierliniaal op het papier. De lijnen die vanuit beide stand
plaatsen op hetzelfde punt zijn gericht snijden elkaar. 
Deze snijpunten zijn dan de afbeelding van de terrein-
punten C, H en I op de gewenste schaal van de kaart af
gebeeld, zonder de afstanden te hebben gemeten. Wij 
hebben deze punten nu d.m.v. voorwaardse snijding op 
grafische wijze bepaald. Op deze manier wordt het gehe
le terrein in kaart gebracht. Deze gang van zaken ver
loopt aanmerkelijk sneller dan het eerst opmeten en 
daarna op kantoor kaarteren. We hebben nu echter 
geen veldaantekeningen (veldwerken). 

Geometrie flJIl. 

V\ ^ 

9. De werking van de meettafel of planchet. Uit: Bezout 
(1809), afb. 78 van plaat III. 

In de reeds genoemde Werkdadige Meetkonst stelt de 
schrijver zelfs, dat planchet-metingen ook nog nauwkeu
riger zouden zijn. Immers, we lezen de rand af op een 
graphometer of Hollandse cirkel m.b.v. een vrij korte 
alidade en we hebben bovendien te maken met een vrij 
kleine cirkelrand, die dus nooit zo heel erg nauwkeurig 
kan zijn verdeeld. Voegen we daarbij de onnauwkeurig
heid van de transporteur waarmee we de gemeten hoe
ken op de kaart zouden moeten zetten, dan is het wer
ken met het planchet (met een relatief veel langere vi
zierliniaal) volgens de schrijver veel nauwkeuriger. Het 
planchet is zeer veel gebruikt, tot in onze eeuw toe, voor
al voor het maken van topografische kaarten. Of het in
strument daadwerkelijk voor de oorspronkelijke ka
dastrale opmetingen is gebruikt, is mij niet bekend. In 
ieder geval was het gebruik dus volgens de R.M. wel 
toegestaan. Net als de graphometer is het planchet al erg 
oud. Het planchet wordt reeds in 1590 genoemd in een 
Engelse publikatie, ni. A Treatise Named Lucar Solace 
geschreven door Cyprian Lucar, die het aanduidde met 
de naam Plane Table8. De toelichting op het gebruik 
van het daar genoemde instrument is duidelijk, en er is 
geen twijfel over dat hier het planchet wordt bedoeld. 
Koeman noemt als uitvinder van het planchet de Zwitser 
Johan Praetorius uit Altorf, en wel in 15909 . Er zijn niet 
veel oude meettafels of planchetten bewaard gebleven. 
Men zag er kennelijk niet de waarde van in. Vizierlinialen 
zijn er echter volop aanwezig. Ook de schrijver van dit 
artikel heeft er enkele in zijn verzameling. 
De hier behandelde werktuigen waren allen dus volgens 
de R.M. toegestaan. Er waren echter ook met name ge
noemde instrumenten waarvan het gebruik was verbo
den. 

Verboden instrumenten 

In de R.M. volgt na het eerder genoemde art. 112 een 
art. 113 dat beschrijft dat de landmeter de voortgang der 
werkzaamheden van tijd tot tijd moet rapporteren aan de 
ingenieur-verificateur. Daarna volgt art. 114. Als kop 
staat er boven: 
'Gebruik van den passer verboden. 114. Het gebruik 
van den passer, gemeenelijk landmeters passer ge
noemd, is strengelijk verboden, als ook dat van de mi
crometer, tot dat deszelfs volmaking en de mogelijkheid, 
om die zonder hinder te gebruiken, autentiek bewezen 
en erkend zijn'. 
Wat was dat nu precies, die landmeters passer? Hierover 
is in de diverse publikaties weinig te vinden. Het was een 
mansgrote passer, die zodanig kon worden ingesteld, 
dat bij omcirkelen van de passer een vaste maat van bijv. 
1.0 meter kon worden aangegeven. Een geoefende 
landmeter liep dus een afstand en kon door het steeds 
maar omcirkelen van die passer de afstand afpassen. Hij 
moest daarbij wel goed op zijn tellen passen. Ongetwij
feld zijn er ook uitvoeringen geweest, die in andere 
maatstelsels (bijv. ellen of roeden) waren uitgevoerd 
(afb. 10). De hierbij geplaatste afbeelding is afkomstig uit 
Nachtweh. De Duitse naam was 'Mess- oder Feldzirkel'. 
Volgens de beschrijving kan men er even snel mee me-
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10. De Landmeterspasser. De afstand tussen de passerpunten 
kan worden ingesteld op 1, 1,5 en 2 m. en op 6 voet. Uit: 
'Feldmessen und Nivellieren', door Alwin Nachtweh, 8e 
druk, Berlin, 1920. 

ten als de normale loopsnelheid is, maar de nauwkeurig
heid is niet al te groot. Er waren ook uitvoeringen lever
baar waarbij afstanden van 2, 3 en 4 meter tussen de 
passerpunten kon worden ingesteld. Voor de kadastrale 
opmeting was deze passer dus te onnauwkeurig, maar ik 
denk dat menige oude kaart m.b.v. dit instrument tot 
stand is gekomen! 

Turner, Gerard L'E., Antieke wetenschappelijke instrumenten. 
[Nederlandse uitgave: Bussum, 1981 (blz. 51-64). 

Veldhorst, A.D.M., Het Nederlandse vroeg-19e-eeuwse ka
daster als bron voor andersoortig onderzoek, een verken
ning. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift 9(1991)1, blz. 8-
27. Vos, M. de, Leerboek der lagere geodesie. Groningen, 
1905. 

Wind, F., Landmeten en waterpassen. 3e druk. Amsterdam, 
1933. 

Nachtweh, Alwin, Wüst's Leichtfassliche Anleitung zum Feld
messen und Nivellieren. 8e druk. Berlijn 1920. 

SUMMARY 
The work of the surveyor and his instruments during the 
cadastral surveying of the Netherlands. 

In the years that the Dutch cadastre was founded, the 
Netherlands were a part of the French Empire (1810-1813). 
That explains why the surveyor had to work with instructions 
that originally were made for the French cadastre. These instruc
tions, 'Recueil Méthodique', were published in 1812 and printed 
in two languages. On the left page the original French text was 
printed, and on the right page the Dutch translation. When in 
1813 the Kingdom of the Netherlands was founded, the new 
government decided to continue the work, accepting the rules 
of the Recueil Méthodique. 
In this article the author uses the Recueil Méthodique to discribe 
what kind of work the surveyor had to do, and what kind of in
struments he was allowed to use, for example: the Surveyor's 
Chain, the Cross Staff, the Semicircumferentor, the Dutch Cir
cle and the Plane table. Also the instruments he was not allowed 
to use are mentioned. 

NOTEN 
Met dank aan het Staring Centrum in Wageningen en het Mu
seum Boerhaave te Leiden voor de toestemming tot plaatsen 
van resp. afb. 1 en afb. 7. 
De foto's van de afb. 2 en 4: J. Stehouwer (betreft instrumen
ten uit eigen collectie). 

1. Van der Meer (1979), blz. 155 t/m 164. 
2. Lensen en Bongaerts (1964), blz. 142. 
3. Wind (1933), blz. 9. 
4. Muller (1981), blz. 178 t/m 182. 
5. Lensen en Bongaerts (1964), blz. 190. 
6. Pouls (1979), blz. 238 t/m 246 en 294 t/m 304. 
7. Turner (1981), blz. 59 en 60. 
8. Richeson (1966), blz. 77 t/m 81. 
9. Koeman (1985), blz. 47 en 49. 
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Marc Hameleers 

Adriaen van de Velde ontwierp decoraties voor 
Frederik de Wit's kaart van Amsterdam 

Van 23 september tot 4 november 1994 wordt er in de 
Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam een ten
toonstelling gehouden waar de Amsterdamse kaart- en 
prentuitgever Frederik de Wit (1629/30-1706) de 
hoofdpersoon is.1 Centraal op deze expositie staan vier 
recent gerestaureerde continentkaarten (Europa, Azië, 
Amerika en Afrika) en een wereldkaart uitgegeven door 
De Wit. Naast deze momumentale kaarten gaf hij ook 

kleinere uit; onder andere een fraaie kaart van Amster
dam. Deze kaart staat in deze korte bijdrage in het mid
delpunt. 

Deze kaart van Amsterdam is niet gedateerd, maar 
moet, gezien het kaartbeeld, in of rond 1 6 7 1 / 1 6 7 2 ver
vaardigd zijn. DAilly (1934) komt tot deze datering op 
basis van de kaartinhoud.2 Amsterdam wordt getoond 

E X A C T I S S I M A A M S T E L O D A M I V E T E R I S E T NOV1SSIMI DELINEATIO PER F D E W I T 

1. Kaart van Amsterdam uitgegeven door Frederik de Wit 
[1671/1672]. Foto: Gemeentearchief Amsterdam. 

Drs. M.M.Th.L. Hameleers is conservator kartografie van 
het Gemeentearchief Amsterdam. 

Exactissima Amstelodami Veteris Et Novissimi Delineatio Per 
F. De Wit / [Adriaen van de Velde, ontwerper van de decora
ties in linker en rechter onderhoek] ; [graveur onbekend]. -
Schaal [ca. 1:6.800]. - [Amsterdam] : Frederik de Wit, 
[1671/1672]. - 1 kaart : ets en gravure ; 52,5 x 63 cm. 
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2. Tekening met 'Europa op stier' en 'Azië met kameel of 
drommedaris en wierookvat' door Adriaen van de Velde, 
[ca. 1671]. Ontwerptekening voor de linker onderhoek van 
de kaart van Amsterdam door Frederik de Wit. Foto: Ge 
meentearchief Amsterdam. 

3. Tekening met 'Amerika met pijl en boog op een krokodil of 
alligator' en 'Afrika met leeuw en koren in een hoorn des 
overvloeds' [door Adriaen van de Velde. ca. 1671]: ont 
werptekening voor de rechter onderhoek van de kaart van 
Amsterdam door Frederik de Wit. Foto: Gemeentearchief 
Amsterdam. 

als een rijke, dynamische stad. Naast tientallen schepen, 
staat de laatste geplande uitbreiding van de grachtengor
del op de kaart ingetekend. Ook het profiel aan de on
derzijde ademt de tijdgeest. De bollende zeilen suggere
ren dat de schepen van de Verenigde Oost- en West-
Indische Compagnieën haast hadden om hun handels
doelen aan de overzijde van de oceanen te bereiken. De 
handelsgod Hermes met zijn gevleugelde helm heeft als 
een soort beschermheer het wapen van Amsterdam in 
de hand. Hij wordt geflankeerd door een globe, een 
kaart en verschillende landmeetkundige instrumenten en 

bekijkt het panoramische geheel vanaf een soort Olym
pus. De twee decoraties in de linker en rechter onder
hoek werden ontworpen door de tekenaar Adriaen van 
de Velde (1636-1672). Ze lijken wat landerig af te ste
ken bij de hierboven geschetste dynamische stad. Toch 
sluiten ze hier goed bij aan. De vier getekende vrouwen 
staan voor de vier continenten waar Amsterdam mee 
handelde. Uiterst links op de kaart zien we Azië ver
beeld: een vrouw gezeten op een kameel of drommeda
ris. In haar hand heeft ze een wierookvat, een van de 
kostbare producten uit de oost. Daarnaast zien we Euro-

Linker onderhoek van de gedrukte kaart van Amsterdam 
van Frederik de Wit met 'Europa' en 'Azië' (detail, 
[1671/1672]). Foto: Gemeentearchief Amsterdam. 

; /̂\äH 

5. Rechter onderhoek van de gedrukte kaart van Amsterdam 
van Frederik de Wit met 'Afrika' en 'Amerika' (detail, 
[1671/1672]). Foto: Gemeentearchief Amsterdam. 

78 



pa. Hiervoor nam Adriaen van de Velde de mythologi
sche vrouw Europa die, gezeten op Zeus (die zich als een 
jonge stier vermomd had), ontvoerd wordt. In de rechter 
onderhoek staat, samen met een leeuw en een koren-
schoof (in de oudheid werd veel koren in Noord-Afrika 
verbouwd), Afrika afgebeeld. Naast Afrika staat Ameri
ka. Zij zit op een krokodil of alligator, dieren die daar in 
de moerassen voorkwamen en alom gevreesd werden. 
Amerika draagt een verentooi en een pijl en boog; attri
buten van de lokale indianenbevolking. 

Nu in deze periode in de Amsterdamse Universiteitsbibli
otheek de Frederik de Wit- tentoonstelling gehouden 
wordt, is het aardig te melden dat het Gemeentearchief 
Amsterdam gelukt is, de twee ontwerptekeningen te ver
werven. Ze hebben deel uitgemaakt van de verzameling 
van de Amsterdamse collectioneur Jacobus A. Klaver. 
Zijn collectie werd op 10 mei 1994 bij Sotheby's in Am
sterdam geveild.4 Met financiële steun van het Amster
damse Archieffonds konden ze worden aangekocht. 

Van de kaart met de naam van Frederik de Wit onder
scheidt D'Ailly vijf verschillende staten.5 Door Joannes 
de Ram werd de kaart enkele jaren later [ca. 1678] - in
clusief de decoraties van Adriaen van de Velde - geko
pieerd. Ook hiervan verschenen meerdere staten.6 

Weer enkele jaren later werd de plaat door Jacobus de 
la Feuille overgenomen. Hij veranderde de naam van 
De Ram in de zijne en drukte van de koperplaat 
minstens drie oplagen.7 

lü 

RESTAURATIE EN CONSERVERING VAN: 

Boeken en banden 
oude en nieuwe bindtechnieken 

Handschriften en andere documenten 
ontzuren, reinigen, desinfecteren, 

aanvezelen, doubleren of impregneren 

Prenten & (wand)kaarten 
conserveren, restaureren 

verdoeken, reinigen, encadreren 
en bergen in opbergsystemen 

Charters & zegels 
conserveren, restaureren, 
strekken, soepel maken 

en bergen in opbergsystemen 

Vrijblijvend opstellen van een restauratieplan met prijsopgave 

De Cloese 7 - 9, 7339 CM Ugchden (Apeldoorn) Tel: 055 - 42 31 47 Fax: 055 - 43 06 14' 

NOTEN 

Met dank aan Bert Gerlagh voor meerdere adviezen. 
1. Zie de rubriek Varia Cartographica elders in dit nummer. 

Zie ook: Werner, J., De restauratie van vijf monumentale 
wandkaarten in de kaartencollectie van de UB- Amster
dam. - In: Caert-Thresoor 13(1994)2, p. 63. 

2. Zie: DAilly A.E., Catalogus van Amsterdamsche platte
gronden. Amsterdam, 1934. - nr. 194. 

3. Naar: Heijbroek J.F. en Marijn Schapelhouman, Kunst in 
kaart : Decoratieve aspecten van de cartografie. - Utrecht 
: HES Uitgevers, 1989. 

4. Zie: Western, E. The Jacobus A. Klaver Collection of Dutch 
Old Master Drawings. - Amsterdam : Sotheby's, 1994. - nr. 
67 en 68. 
Zie noot 1 
Zie noot 1 
Zie noot 1 

nrs 202, 207, (216 II), 217 en 218. 
nrs 212, 213, 214. 
nrs 219, 220, 221. 

SUMMARY 
Adriaen van de Velde designed decorations for Frederik 
de Wit's plan of Amsterdam 
Frederik de Wit (1629/30-1706) published in 1671/72 a 
beautiful map of Amsterdam. Apart from the map and legend 
we see a profile (middle under) and two decorations (left and 
right under). The four women represent the four continents 
(Europe with bull (Zeus); Asia with a camel; Africa with a lion; 
and America with an alligator). The original drawings have 
been made by Adriaen van de Velde (1636-1672). They have 
been preserved and belonged to a private collection in the 
Netherlands. Recently the two original drawings could be 
bought by the Amsterdam Gemeentearchief. An exhibition on 
Frederik de Wit will be held in the University Library Amster
dam, Singel 425, Amsterdam (23 sept. - 4 november 1994). 

a n t i q u a r i a a t 
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Deelnemer: Beurs Eindhoven Cocagne 22, 23 april/Interna
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Peter H. Meurer 

De verboden eerste uitgave van de Henegouwen-
kaart door Jacques de Surhon uit het jaar 1572 

Rond het midden van de 16de eeuw werden de Neder
landen door een reeks vernieuwingen die sprongsgewijs 
in verschillende vakgebieden tegelijkertijd plaatsvond 
een van de best gekarteerde regio's van Europa. In nog 
geen 20 jaar werden van alle belangrijke provincies ge
detailleerde en meetkundig reeds redelijk betrouwbare 
speciale kaarten op middelgrote schaal vervaardigd. Met 
deze 'Gouden Eeuw van de Nederlandse Provinciale 
kartografie' zijn drie namen verbonden. Jacob van De
venter werkte in de noordelijke provincies: Brabant, 
Holland, Gelderland, Zeeland, Friesland en vermoede
lijk ook Vlaanderen. Zijn kaarten werden vanaf 1536 
ook in meerdere bladen op groot formaat gepubliceerd. 
Voor de provinciale kartografen van de zuidelijke Neder
landen, vader en zoon Surhon, zag het er in dit opzicht 
minder gunstig uit. De Spaanse autoriteiten hielden hun 
kaarten tientallen jaren geheim. De meeste werden pas 
postuum uitgegeven. Vooral daarom worden de Sur-
hons tegenwoordig nog steeds achter hun tijdgenoot Ja
cob van Deventer gesteld, hoewel hun werk in omvang 
en kwaliteit zeker gelijkwaardig is. 

Jacques en Jean de Surhon - leven en werken 

Biografische gegevens van Jacques de Surhon zijn 
schaars. De familie had haar oorsprong vermoedelijk in 
het thans verdwenen gehucht Surhon, dat op de kaart 
van Henegouwen noordoostelijk van Bavay staat. Jac
ques werd in het laatste kwart van de 16de eeuw in Ber
gen (Mons) geboren. Naar deze stad, waarin hij zijn le
ven lang zou blijven wonen, noemde hij zich bij zijn 
humanisten-naam 'Iacobus Surhonius Montanus'. 
Eigenlijk was Jacques de Surhon goudsmid, daarnaast 
werkte hij ook als graveur van munt- en zegelstempels 
van het graafschap Henegouwen. Details over zijn oplei
ding tot landmeter en kartograaf zijn onbekend. Dat hij 
in dit vak een hoog niveau bereikt had bewijzen zowel de 
verkregen opdrachten als de hieruit voortvloeiende 
werkzaamheden. Zeker vanaf 1548 stond Jacques de 
Surhon als kartograaf in dienst van de Spaans-Habs-
burgse autoriteiten in Brussel. Deze aanstelling moet ge
zien worden tegen de achtergrond van de vijandschap 
tussen keizer Karel V en Frankrijk. Voornamelijk ten be-

DrP.H. Meurer, Universiteit Trier, promoveerde op een studie 
over de bronnen van Ortelius, Fontes Cartographici Orteliani 
(1991), en werkt thans aan een inventarisatie van kaarten van 
Germania {Caert-Thresoor 11(1992)4, blz. 94). 
(vertaald door H.P Deys) 

hoeve van militaire doeleinden ontstond een reeks kaar
ten van de zuidelijke provincies: 
- in 1548 kwam een manuscriptkaart van het graaf

schap Henegouwen gereed. 
- in 1551 begon Surhon voor een honorarium van 500 

Livres te werken aan een kaart van het graafschap 
Luxemburg. 

- in 1554 ontving hij 36 Livres voor de voltooiing van 
een kaart van het graafschap Artois. 

Vanaf 1555 of eerder ontving Jacques de Surhon een 
pensioen van Karel V. Hij stierf in juni of juli 1557 in 
Bergen. 
Van zijn zoon Jean de Surhon (Ioannes Surhonius) zijn 
geboortedatum noch overlijdensdatum bekend. Als 
nauw medewerker van zijn vader was hij voor drie pro-
vinciekaarten verantwoordelijk: 
- in 1555 werden hem 130 Livres uitbetaald voor een 

manuscriptkaart van het graafschap Namen. 
- in december 1557 ontving hij een koninklijk privilege 

voor het drukken van twee kaarten: van Picardie en 
van de Vermandois. 

Met het jaar 1557 eindigde ook de kartografische activi
teit van Jean de Surhon. Hij bleef in andere functies in 
dienst van de autoriteiten te Brussel. Zo vervulde hij in 
1558 een diplomatieke missie in Engeland. Dit doet ver
moeden dat de vader de wetenschappelijke leidersrol 
toekwam, terwijl zijn zoon Jean daarbij niet meer als uit
voerend medewerker fungeerde. 

De vroege drukgeschiedenis van de Surhon-
kaarten 

De geschiedenis van de publikatie van de kaarten van de 
zuidelijke provinciën door Jacques en Jean de Surhon is 
wat ongewoon en zeker nog niet tot in details onder
zocht. Deze is tevens een goed voorbeeld van het feit, 
dat ook bij de 'grote onderwerpen' van de historische 
kartografie, nieuwe en verrassende vondsten nog steeds 
mogelijk zijn. 
Het drukprivilege van 1557 heeft Jean de Surhon waar
schijnlijk slechts ten dele benut. Sinds 1558 verschijnt in 
de rekeningen van het Huis Plantijn een kaart van de 
Vermandois voor de doorsneeprijs van 1 gulden. Alleen 
al in het jaar 1558 verkocht Plantijn bijna 240 exempla
ren, waaronder één in mei aan Jacob van Deventer. An
dere klanten waren Abraham Ortelius, Hieronymus 
Cock, Jan Liefrinck en Arnold Nicolai, de belangrijkste 
Antwerpse kaartenhandelaren en -uitgevers uit die tijd. 
Aangezien het onwaarschijnlijk is dat zij hun eigen Pro
dukten van Plantijn terugkochten bestaat het vermoeden 
dat de kaart door Christoffel Plantijn zelf gedrukt en uit
gegeven is. 
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1. De vermoedelijk eerste uitgave (Antwerpen: Plantijn, 1588) van de kaart van de Vermandois door Jean de Surhon. 
(Photo: Koninklijke Bibliotheek, Brussel). 
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De eerste uitgave van de Surhon-kaart van de Verman-
dois betreft waarschijnlijk een editie zonder aanduiding 
van plaats, jaar en uitgever. Het enige bekende exem
plaar bevindt zich in een verzamelband met Ortelius-
kaarten in de Koninklijke Bibliotheek, Brussel (Sign.: II-
22736, Blad 12; zie afb. 1): 

VEROMAN | DVORVM ET | EORVM CON | FINIVM 
EXAC | TISS: DESCRI. | Auct. | Joanne Surhonio | 
Hannome(n)se [sic!]. 
- schaal [ca. 1:80.000] : l.o. Scala leuiarum [sic!, i.e. 

leucarum] Gallicarum (5 eenheden = 15,4 cm). 
- 1 kaart : kopergravure ; 52,5 x 38 cm. 
- titel zonder kader in de linker bovenhoek. 
- het zuiden boven, met als begrenzingen Peronne (W) 

- Cambrai (N) - Guise (O) - Noyon (Z). 
- grotere plaatsen en vestingen in vogelvlucht, onder 

halverwege links, het wapen van Artois. 
Verdere verspreiding bereikte deze originele uitgave als 
kopie reeds in de eerste editie (Antwerpen 1570) van de 
Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius (Koe
man, Nr. 11b). 

Het is vooral te danken aan Abraham Ortelius dat het to
tale kartografische werk van Jacques en Jean de Surhon 
werd gedrukt. Als gevolg van de Pacificatie van Gent 
werd de geheimhouding van de kaarten grotendeels op
geheven, en het moet de koninklijk geograaf Abraham 
Ortelius kort na 1576 relatief eenvoudig geweest zijn, 
een privilege voor de druk van de Surhon-kaarten te be
machtigen. Aan de hand van manuscriptvoorbeelden 
werden in 1579 in het Additamentum Theatri Orbis Ter
rarum voor het eerst uitgegeven: 
- een kaart van Picardie naar Jean de Surhon (Koe

man Nr. 77) ; een vroegere uitgave, die als gevolg van 
het drukprivilege van 1557 verondersteld zou mogen 
worden, kon tot dusver niet met een teruggevonden 
exemplaar worden bevestigd en vermoedelijk is deze 
ook nimmer verschenen; 

- een kaart van Luxemburg, waarschijnlijk naar Jac
ques de Surhon (Koeman Nr. 79), die overigens een 
grote, nog onverklaarde overeenkomst vertoont met 
de in 1578 in de atlas van Gerard de Jode versche
nen kaart van Luxemburg door Jan van Schille; 

- een kaart van Namen naar Jean de Surhon (Koeman 
Nr. 80); 

- een kaart van Henegouwen naar Jacques de Surhon 
(Koeman Nr. 81); 

- een kaart van Artois naar Jacques de Surhon (Koe
man Nr. 82). 

De eerste editie van de Surhon-kaart van Hene
gouwen 

De manuscriptversies van de kaarten van Jacques en 
Jean de Surhon had Abraham Ortelius vermoedelijk 
reeds enige tijd vóór 1579 in handen. Met zekerheid is 
dit vast te stellen voor de Henegouwen-kaart van Jac
ques de Surhon. In alle tot dusver verschenen literatuur 
wordt aangenomen dat de eerste editie van de kaart in 

het Additamentum van 1579 verscheen. Dit berust op 
de Catalogus auctorum in het Theatrum van hetzelfde 
jaar. Bij Jacques de Surhon voegt Ortelius bij de opsom
ming van de kaarten van Henegouwen, Artois en 
Luxemburg uitdrukkelijk de opmerking 'easque nunc 
nostro Theatro publicamus' toe: 'Wij publiceren deze nu 
(d.w.z. voor de eerste keer) in ons Theatrum'. 

Het nieuwere onderzoek heeft echter veel te weinig aan
dacht geschonken aan een bron, die reeds in 1912 door 
Jan Denucé (dl. II, blz. 41-43) werd gepubliceerd, nl. 
een brief van 20 maart 1572 van Filips van Sint-
Aldegonde, groot-baljuw van Henegouwen, aan hertog 
Alva. Hieruit blijkt dat Ortelius - aangeduid als 'tailleur de 
figures' - zich tot de Geheime Raad te Brussel had ge
wend met het verzoek toestemming en privilege te ver
krijgen voor het drukken van een kaart van Henegou
wen. De koperplaat was toen al gereed. Sint- Aldegonde 
sprak zich uit veiligheidsoverwegingen uit tegen het ver
lenen van toestemming en eiste zelfs de vernietiging van 
de vervaardigde koperplaat. Waarschijnlijk heeft de Ge
heime Raad dit advies ook opgevolgd. Het is overigens 
een bewijs voor de goede verhouding van Ortelius met 
de Spaanse autoriteiten te Brussel, dat er voor hem, als 
gevolg van dit overhaast en eigenmachtige optreden, 
geen verdere problemen ontstonden. In tegendeel: de 
Koninklijke Rekenkamer verleende hem zelfs 42 Livres 
ten behoeve van het honorarium, dat hij reeds aan een 
'certain graveur de figures en la ville de Couloigne' uitbe
taald had ten behoeve van het graveren van de plaat. 
Bedoeld werd hiermee Frans Hogenberg, die ook na de 
verhuizing van Vlaanderen naar Keulen nog verder met 
Ortelius heeft gewerkt. 
Werd echter het drukverbod van de Geheime Raad in 
werkelijkheid gehandhaafd? Voordat de koperplaat 
werd vernietigd zijn er op zijn minst enkele afdrukken 
vervaardigd. Eén daarvan heeft Ortelius aan Gerard 
Mercator in Duisburg verzonden, die daarvoor in een 
brief van 9 mei 1572 dankte (...Hannoniae descriptio-
nem ad me miseris, rem mihi longe gratissimam facies). 
Een afdruk van deze koperplaat uit het jaar 1572 was tot 
nu toe niet bekend, op grond van recent onderzoek zijn 
thans drie exemplaren bekend (afb. 2): 

NOBI | LIS HAN= | NONIAE CO= | MITATVS | 
DESCRIPT. | Auctore Iaco | bo Surhoni= | o Monta = 
| no. / Franciscus Hogenbergus | ex archetypo caelabat 
| 1572. 
- schaal [ca. 1:250.000]; l.b. Scala miliarium Han

noniae, quae sunt unius horae itineris (5 mijlen = 
10,2 cm). 

- 1 kaart : kopergravure ; 37,5 x 51 cm. 
- titel boven rechts in rolbandwerkkartouche (gedeco

reerd met twee maskers). 
- Links boven het midden in rolbandwerkkartouche het 

devies Pays de Haynault tenu \ de Dieu et du Soleil, 
daaronder de wapens van Henegouwen; in de linker 
onderhoek de signatuur. 

- het noorden boven, met als begrenzingen Douai (W) 
- Idegem-Hal (N) - Châtelet- Fumay (O) - Anor-
Bohain (Z). 
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2. De in 1572 door Frans Hogenberg voor Abraham Ortelius gegraveerde eerste versie van de Henegouwen-kaart door 
Jacques de Surhon. (Photo: Duitse privé-verzameling). 

Vergelijking van deze met 1572 gedateerde versie toont 
aan dat een andere afdruk van dezelfde koperplaat zich 
in de Bibliothèque Nationale te Parijs bevindt (Sign.: 
Rés.Ge.D. 13086). Op dit exemplaar ontbreekt bij de 
signatuur van Hogenberg het jaartal (afb. 3). Het gaat 
hier vermoedelijk om een oudere staat, om de werkelijke 
'Editio princeps', of om een proef. Dit exemplaar werd 
reeds door Denucé beschreven. Door het ontbreken van 
een jaartal is het belang van deze kaart echter noch door 
hem, noch - voor zover ik kan overzien - door later on
derzoek ingezien. 

Nieuwe vragen naar de drukgeschiedenis van de 
Ortelius-Atlas 

De omstandigheden waaronder de drie tot dusver be
kende exemplaren van deze uitgave met het jaartal 1572 
bewaard zijn gebleven, zijn nogal verward. 
- Een exemplaar zonder verso-tekst is opgenomen in 

een 'exemplaire enrichi' van de Latijnse Theatrum-
uitgave van 1572, in Nederlands privébezit. Onder de 
overige toevoegingen behoren onder meer enkele at-

laskaarten van Gerard de Jode, zonder verso-tekst. 
Een exemplaar van de Latijnse 77ieafrum-uitgave van 
1584 in de Studienbibliothek Dillingen (Sign.: X 100, 
BI. 36) bevat een afdruk van de plaat uit 1572 in 

3. De ongedateerde eerste versie van de Hogenberg-plaat. 
(Photo: Bibliothèque Nationale, Parijs). 
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plaats van de gebruikelijke Henegouwen-kaart, ech
ter met de reguliere verso-tekst (Titel HANNONIA en 
kaartnummer 36). 
Een derde exemplaar (los blad in Duits privébezit) 
heeft een Latijnse verso-tekst met de titel HANNO
NIA en het kaartnummer 40. Dit is in overeenstem
ming met de achterzijde van de gebruikelijke 
Henegouwen-kaart in de Latijnse TTieatrum-uitgave 
van 1595. 

Het eerste exemplaar, zonder verso-tekst, toont aan dat 
er tenminste enkele afdrukken van de koperplaat, waar
van in 1572 de vernietiging was bevolen, op de toenma
lige markt terechtgekomen zijn. Eén daarvan kon door 
een onbekende koper verworven worden en - tezamen 
met andere losse kaarten - gebruikt worden voor de aan
vulling van een reeds aanwezige atlas. 

Hoe kwamen echter afdrukken van de platen van 1572 
vele jaren later als reguliere, met juiste verso-tekst be
drukte kaarten terecht in de Ortelius-atlas? In 1584 en 
1595 waren in het Huis Plantijn twee koperplaten voor 
het drukken van kaarten van Henegouwen beschikbaar, 
die voor de reguliere oplage van het Theatrum werden 
gebruikt: 
- Plaat 1 (Koeman Nr. 81): NOBI-1 LIS HAN- | NONI-

AE CO-1 MITATVS | DESCRIPT. | Auctore Iaco-1 bo 
Surhonio | Montano. Privilege-impressum: Cum pri-
uilegiis Imp. et Reg. \ Mai.hs ad decenn. | 1579. Tus
sen 1579 en 1581 ten behoeve van het Theatrum ge
bruikt. In het begin van de 17de eeuw kwam de plaat 
in bezit van Theodoor Galle, die deze van zijn eigen 
adres voorzag. 

- Plaat 2 (Koeman Nr. 111) werd van 1584 tot 1612 
bij de druk van het Theatrum gebruikt. De bibliografi
sche gegevens zijn nagenoeg identiek met die van 
plaat 1. In het privilege-impressum, dat eveneens ge
dateerd is 1579, staat er Regi in plaats van Reg. 
Voornamelijk in het linker onder gedeelte is de topo
grafische inhoud aangevuld. 

Om deze verrassende ontdekking te kunnen verklaren, 
moet men eerst de organisatorische aspecten bij de 
handmatige produktie van de Ortelius-atlas voor ogen 
hebben. In het strak geleide omvangrijke bedrijf van 
Plantijn werden de kaarten zeker niet voor elke aparte 
uitgave steeds opnieuw gedrukt. Integendeel, men zal 
over een periode van meerdere jaren een grotere oplaag 
van afdrukken hebben gedrukt en in voorraad hebben 
gehouden. Wanneer een nieuwe oplage van het Thea
trum gepland was, werd uit dit depot het benodigde aan
tal kaarten gehaald en met de geëigende verso-tekst in 
de betrokken taal bedrukt. 

Bij de produktie van de Latijnse uitgaven uit 1584 en 
1595 kwamen, met betrekking tot de Henegouwen-
kaart, kleine onregelmatigheden voor, waarvan de ver
klaring op twee verschillende wijzen mogelijk is. 
1 De uitgave van 1584 valt in de periode van de wisse

ling van plaat 1 en 2. 
Bij de produktie van het Dillingen-exemplaar waren 
afdrukken van plaat 1 niet meer, en van plaat 2 nog 

niet ter beschikking. Daarom zou men op afdrukken 
van de Hogenberg-plaat teruggevallen kunnen zijn, 
die, mogelijk als een stille reserve, nog in het maga
zijn van Plantijn aanwezig waren. 
Dit zou tevens moeten inhouden, dat afdrukken van 
plaat 1, of zelfs de plaat zelf, niet meer bij Plantijn 
aanwezig waren. 

2 De reguliere plaat 2 stond vóór en in 1595 in het Huis 
Plantijn voor het drukken van kaarten ter beschik
king. 
De vondst van een afdruk van de oude Hogenberg-
plaat in een exemplaar van de Theatrum-oplage van 
dit jaar zou te verklaren zijn uit het feit, dat de nog 
aanwezige restanten ervan, wellicht in het kader van 
een opruiming in het magazijn, met de nieuwe af
drukken van de actueel gebruikte plaat 2 zouden zijn 
vermengd. 

Hoe dan ook: er hebben van de in 1572 door Frans 
Hogenberg gegraveerde koperplaat toch een aantal af
drukken bestaan. Tussen de feiten door manifesteert 
zich overigens de volstrekte soeverein-pragmatische 
mentaliteit van Ortelius. Het bevel van de Brusselse au
toriteiten betrof expressis verbis slechts de vernietiging 
van de koperplaat. Over de reeds gedrukte exemplaren 
werd met geen woord gerept en daarom werden ze ook 
niet vernietigd. Na een wachttijd werden ze in econo
misch optimale zin in de produktie opgenomen. 

Slotopmerking 

Ten eerste worden hierbij de kaart- en atlasdeskundigen 
opgewekt te zoeken naar andere exemplaren van de hier 
beschreven Editio princeps van 1572. Noodzakelijk zijn 
vooral andere vondsten van kaarten in complete exem
plaren van de atlas. Wellicht kan dan nauwkeuriger be
paald worden, waarom en hoe lang afdrukken van de 
door Hogenberg gesigneerde plaat in het kader van het 
Theatrum gebruikt werden. 

Daarenboven moge ook deze publikatie in het algemeen 
een bijdrage wezen op het gebied van het bibliografisch 
onderzoek m.b.t. Ortelius, waaraan in de laatste tijd 
vooral M. van den Broecke een belangrijk aandeel heeft 
geleverd. De beschrijvingen van de inhoud en de karto-
bibliografie in band III van de Atlantes Neerlandici van 
Koeman zijn en blijven natuurlijk de fundamentele basis 
voor de talrijke drukken en edities van de atlas van Abra
ham Ortelius. Zoals ook hier aan de hand van het voor
beeld van de Henegouwen- kaart is aangetoond, is re
gelmaat in de collatie van exemplaren van het Theatrum 
Orbis Terrarum toch een relatief begrip. Wanneer men 
de beschrijving van Koeman als norm aanvaardt, dan 
zijn afwijkingen zeer talrijk. Dit geldt zowel voor de 
verso-teksten, de volgorde van de kaarten, maar ook 
voor de toepassing van verschillende platen voor kaar
ten van eenzelfde gebied. Een systematiek hierin is tot 
nu toe nog niet herkenbaar. Er zal moeten worden ge
wacht op de noodzakelijke gedetailleerde vergelijkende 
catalogisering van talrijke andere exemplaren van het 
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Theatrum. In het kader van deze werkzaamheden wordt 
bijzondere aandacht gevestigd op onregelmatigheden in 
het voorkomen van niet in de normale inhoud - d.w.z. 
met verso-tekst - thuishorende kaarten, en vooral op 
toegevoegde, niet tot het engere patroon van de tot het 
Theatrum behorende kaarten. Recente voorbeelden van 
de gegronde hoop, dat in het kader van dergelijk onder
zoek hiaten in de nalatenschap zouden kunnen worden 
opgevuld, vormen de vondsten van de Ortelius-kaarten 
van Gallia naar Guillaume Postel en van Utopia. 

NOOT 

Zeer hartelijk wil ik bedanken Marcel van den Broecke (Bilt-
hoven) voor een uitvoerige correspondentie en zijn oordeel 
over vele vragen. Voorts komt Mlle Dr. Monique Pelletier 
(Bibliothèque Nationale, Parijs) dank toe voor de herhaalde 
verificatie van het ongedateerde exemplaar van de Hogenberg-
kaart. 
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SUMMARY 
The suppressed 1572 first edition of Jaques de Sur-
hon's map of Hainault 

The first surveys of the southern provinces of the Low Coun
tries (Hainault, Luxemburg, Artois, Namur and Vermandois-
Picardie) were executed between 1548 and 1557 by Jacques 
de Surhon and his son Jean. The only contemporary publica
tion from this survey was Jean de Surhon's map of Verman-
dois, printed in 1558 at Antwerp, most probably by Plantin. 
The maps of the other provinces were regularly published not 
earlier than 1579 in the second supplement of Abraham 
Ortelius' Theatrum Orbis Terrarum. A copperplate for a map 
of Hainault was engraved by Frans Hogenberg already in 
1572, but had to be destroyed by order of the Spanish 
authorities in Brussels. 
However, a few prints from this plate with the signature Fran-
ciscus Hogenbergus ex archetypo caelabat 1572 have come on 
the market. One was sent by Ortelius to Mercator. The present 
article traces three copies, two of which are included (with the 
regular text on verso) in singular copies of the 1584 and 1595 
Latin editions of the Theatrum. There also exists a state of the 
same copperplate without date. 

Just issued: 

Pricelist 42 - The Low Countries. 245 Maps, views 
and atlases. 30pp. 4 Illustrations. Including: 
1. BERLINGHIERI.Fr. Tabula Terüa d Europa. (Florence 1482) 
365x330mm. Uncol. copper engraving. 
* Very early and rare Ptolemaic 
of the river Rhine. 

HF1. 4.000 
entrai on France and The Low Counties south 

2. BERTELI.F. Galliae Belgicha... (Venice 1565) 347x478mm. Uncol. A 
good and dark impression with broad margins. Hfl. 4.900 
* Includes southern part of Brabant (Eindhoven, Helmond), Belgium and northern part 
of France and was inspired by the map of Boileau de Bouillon. 

3. BEEK,A. Nieuwe Plattegrond van 's-Gravenhage met de publicque 
gebouwen... (The Hague 1710) 482x595mm. Col. A fine copy.Hfl. 2.500 
* A bird's-eye view of the town. Prepared by J.Rousset. published by Anna Beek. 

4. HAFNER,].Chr. Lugdunum Batavorum LEIDEN 
260x650mm. Uncol. Printed from two plates. 

(Coblenz 1720) 
Hfl. 3.000 

* A panoramic view of the town, with keys numbered from 1-20 in Latin and 
German. Engraved by Marc. Abraham Rupprecht. Published by August Vindel. 

5. VAN ENDEN,A. Caerte en Afbeeldinge van de Geheele Jurisdictie 
van Stant Daerbuijten... (1737) 800x990mm. Manuscript map on vellum 
in watercolour with pen and ink and heightened with gold. Hfl. 7.500 
* Decorative manuscript map on thick vellum by the surveyor Adriaan van Enden of 
the polder called "Oudt-land", situated north of Oudenbosch and south of Fijnaart. 
Adriaan van Enden calls himself a "sworn surveyor" admitted by the "Rade van 
Brabant". He lived in Willemstad in 1738. 

6. ROYET.A. Carte du Cours de la Meuse depuis Liège jusques au Fort 
S.André, partie du Rhein et du Wahal &... (1741) 1350x860mm. 
Manuscript map on paper in colour with pen and ink. Hfl. 10.000 
* Large-scale manuscript map with Roermond in the centre, covering the area Liège, 
Eindhoven, Emmerich and the course of the river Rhine from Düsseldorf till Arnhem. 
With a dedication to Friedrich August count Herrach, that time stadholder of the 
Austrian Netherlands. On several places the paint is slightly oxidized and partly 
reinforced. 

PAULUS SWAEN 
Old Maps and Prints 

Hofstraat 19 - 5664 HS Geldrop - The Netherlands 
Tel. [ + 31] (40) 853571 Fax [ + 31] (40) 854075 

Nu te k o o p van de auteur: 
P.C.J , van der Krogt, Advertenties uoor kaarten, at
lassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-
1811. With introd. in English. Utrecht, 1985. Geb. 
XV, 473 p . Met registers op namen, gebieden en on
derwerpen. 
Te bestellen door overmaking van ƒ 79,- + ƒ 8,- ver
zendkosten op gironr. 1.871.411 t.n.v. P .C.J . van 
der Krogt te Delft onder vermelding van 'Adverten
ties'. 
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HôS HES UITGEVERS BV 
POSTBUS 129 
3500 AC UTRECHT 

BELANGRIJKE UITGAVEN OP KARTOGRAFISCH GEBIED 

Ph. Allen 
Atlas der Atlassen. Kaartenmakers en hun wereld
beeld. Nederlandse bewerking: Peter van der Krogt 
Rijk geïllustreerd. 160 p. 
ISBN 90 6194 168 7 ƒ 99,-

Covens & Mortier 
Stock catalogues of maps and atlases. The 
'Catalogus van verscheyde koopere plaaten' of the 
heirs of Pieter Mortier's widow (1721) and the 
'Catalogue nouveau des cartes géographiques' of 
Covens & Mortier (1763). A facsimile edition with 
an introduction by Dr Peter van der Krogt. 141 p. 
ISBN 90 6194 098 2 ƒ 159,-

Marcel Destombes (1905-1983) 
Contributions sélectionnées à l'histoire de la 
cartographie et des instruments scientifiques. 
Selected contributions to the history of cartography 
and scientific instruments. Ed. by Günter Schilder, 
Peter van der Krogt and Steven de Clercq. 592 p. 
ISBN 90 6194 485 6 ƒ318,-
Een bundel met 34 artikelen van Marcel Destombes, een van de 
belangrijkste geleerden op het terrein van de geschiedenis van 
de kartografie en wetenschappelijke instrumenten. Hij verrichtte 
met name pionierswerk op het gebied van de Nederlandse 
kartografie. Bevat tevens een biografie en een uitgebreide 
bibliografie. 

C. Koeman 
Miscellanea cartographica 
Contributions to the history of cartography. Ed. by 
Günter Schilder and Peter van der Krogt. 430 p. 
ISBN 90 6194 167 9 ƒ 212,-
Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Cornells 
Koeman, emeritus hoogleraar kartografie aan de Rijksuniversi
teit Utrecht, zijn 21 van zijn artikelen hiervoor geselecteerd. 
Daarnaast bevat dit boek een uitgebreide bibliografie van zijn 
werk. 

Peter van der Krogt, Mare Hameleers en Paul 
van den Brink 
Bibliografie van de Geschiedenis van de Karto
grafie van de Nederlanden. Bibliography of the 
History of Cartography of the Netherlands. 418 p. 
ISBN 90 6194 158 X ƒ 69,50 

A. Stimson 
The mariner's astrolabe. A survey of known, 
surviving sea astrolabes. 191 p. 
ISBN 90 6194 017 6 ƒ 212,-

Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat 
De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot 
in de 19e eeuw. 
Red. Paul van den Brink en Jan Werner. 112 p. 
ISBN 90 6194 387 6 ƒ 75,-

In de Gekroonde Lootsman 
Het kaarten-, boekuitgevers- en instrumentenma-
kershuis Van Keulen te Amsterdam 1680 - 1885. 
Onder redactie van E.O. van Keulen, W.F.J. 
Mörzer Bruyns en E.K. Spits. 104 p. 
ISBN 90 6194 397 3 ƒ 75,-

Kaarten met geschiedenis 1550-1800 
Een selectie van oude getekende kaarten van 
Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis. 
Onder redactie van D. de Vries. 123 p. 
ISBN 90 6194 377 9 ƒ 75,-

Kunst in kaart 
Decoratieve aspecten van de cartografie. 
Eindred.: J.F. Heijbroek en M. Schapelhouman. 
131 p. 
ISBN 90 6194 407 4 ƒ 75,-

Peter van der Krogt 
Globi Neerlandici. The production of globes in the 
Low Countries. Rijk geïllustreerd. 663 p. 
ISBN 90 6194 138 5 ƒ 900,-
Met kartobibliografie van globes vervaardigd in de Nederlanden 
van ca. 1525-1800. 

Verkrijgbaar via de boekhandel of bij de uitgever. 
Fondscatalogus wordt op aanvraag toegezonden. 
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Varia Cartographica 

Mercator-tentoonstelling Brussel 
Van 9 november 1994 tot 5 januari 1995 zal in Brussel in de 
Koninklijke Bibliotheek Albert I de internationale tentoonstel
ling G. Mercator, van zeevaarders tot ruimtevaarders worden 
gehouden onder de Hoge Bescherming van Z.M. Koning Al
bert II. 
Deze tentoonstelling is een gezamenlijk initiatief van de Ko
ninklijke Bibliotheek, de Diensten voor Programmatie van het 
Wetenschapsbeleid, het Nationaal Geografisch Instituut, het 
Sub-comité voor Kartografie van het Nationaal Comité voor 
Geografie en het Landesvermessungsamt Nordrhein-West
falen. 

Tentoonstelling Eenheid op papier te Leuven 
Van 5 oktober tot 4 december vindt in de recent gerestaureer
de Predikherenkerk te Leuven een tentoonstelling plaats. Een
heid op papier: De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot 
Willem I luidt de titel. Van de 16de tot in de 19de eeuw zijn 
veel meer kaarten gemaakt die de Nederlanden als geheel 
voorstellen dan afbeeldingen van de noordelijke of zuidelijke 
provincies afzonderlijk. Zij behoren bovendien tot de aller-
fraaiste en kostbaarste exemplaren van de kaartenkunst in heel 
de wereld. De tentoonstelling brengt een nooit eerder geziene 
collectie van deze kaarten samen. En ze gaat bovendien op 
zoek naar de achtergronden. Weerspiegelden die kaarten van 
de Nederlanden alleen maar een papieren eenheid of stak er 
meer achter? 
De expositie Eenheid op papier brengt ruim 150 kaarten bij el
kaar die de Nederlanden voorstellen. Kunststukken op atlasfor
maat wisselen af met wandkaarten van meer dan 2 m2. Alle 
bekende kaarttypes van de 17 Provinciën worden voor het 
eerst damen geëxposeerd. Alle kaarten van de Nederlanden in 
de beroemde vorm van een leeuw, de Leo Belgicus, zijn aan
wezig. De omvang en de kwaliteit van de tentoongestelde stuk
ken maken dit evenement tot de grootste kartografieten-
toonstelling die ooit is opgezet in de Benelux. 
Twee publikaties worden gepland: een geïllustreerd boek en 
een wetenschappelijk catalogus. Beide boeken zullen op de 
tentoonstelling verkrijgbaar zijn voor resp. BFr. 395 en BFr. 
500. 
Periode: 5 oktober tot 4 december 1994 
Openingstijden: dinsdag-vrijdag: 9.30-17.30 uur (vrijdag tot 
21.30 uur) zaterdag en zondag: 13.30-18.30 uur. 
Plaats: Predikherenkerk, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Leuven. 
Inlichtingen over rondleidingen e.d. Tentoonstellingssecreta
riaat, Brusselsestraat 63, B- 3000 Leuven, tel. 0032-16-
224564, fax 291215. 

Tentoonstelling Frederick de Wit, UB-Amsterdam 
(23 september-4 november) 
Onder de titel In de Witte Pascaert, kaarten en atlassen van 
Frederick de Wit, uitgever te Amsterdam zal in de UB Amst2r-
dam een tentoonstelling gehouden worden van de kartogra'i-
sche uitgaven van Frederick de Wit (ca. 1630-1706). Centraal 
staan vijf grote wandkaarten en de restauratie daarvan, die in 
de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden. Verder zijn De 
Wits atlassen en stedeboeken geëxposeerd, vergezeld van tal
rijke daaruit afkomstige atlaskaarten. Behalve de vijf genoem
de wandkaarten zijn nog drie recentelijk gerestaureerde zeldza
me kaarten van Frederick de Wit uit het bezit van de UB-
Amsterdam te zien. 
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus van 72 pagina's, 
met beschrijvingen en afbeeldingen in zwart/wit en kleur van 
alle ge-xposeerde documenten (zie ook de literatuurlijst). 

Tijd: 23 september - 4 november 1994, werkdagen 11-16 uur. 

Een aantal atlasuitgaven van Frederick de Wit bijeen 
(foto: Universiteitsbibliotheek Amsterdam) 

Plaats: Universiteitsbibliotheek, Tentoonstellingszaal, Singel 
425, Amsterdam. De bibliotheek is het best bereikbaar met de 
tramlijnen 1, 2, 5 en 11. Halte Koningsplein. 
Toegang: Gratis 
Informatie: 020-5252354 (Kaartenzaal). 020-5252056 (Voor
lichting, Petra Herweijer) 

Studiemiddag Werkgroep Geschiedenis van de karto
grafie, 4 november, UB Amsterdam 
Op vrijdagmiddag 4 november organiseert de Werkgroep voor 
de Geschiedenis van de kartografie een studiemiddag in sa
menwerking met de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In sa
menhang met de tentoonstelling aldaar over de kartografische 
uitgaven van Frederick de Wit zijn in ieder geval voordrachten 
met dia's te verwachten van Truusje Goedings (kunsthistorica, 
Amsterdam) over de wijze van kleuring van de kaarten en van 
Günter Schilder (hoogleraar historische kartografie, Utrecht) 
over Nederlandse wandkaarten uit het midden van de 17de 
eeuw, in het bijzonder die in de Klencke Atlas in de British 
Library. Jan Werner (conservator kaarten & atlassen, UB Am
sterdam) zal een toelichting geven op de tentoonstelling en de 
restauratie van de tentoongestelde wandkaarten. De middag 
wordt besloten met een bezichtiging van de tentoonstelling. 

Tijd: Vrijdag 4 november, aanvang 14.00 uur precies. 
Plaats: Universiteitsbibliotheek, Auditorium, Singel 425, Am
sterdam. De bibliotheek is het best bereikbaar met de tramlijnen 
1, 2, 5 en 11. Halte Koningsplein. 
Toegang: Kosteloos, voor alle belangstellenden, opgeven is 
niet nodig. 
Informatie: Tel. 020-5252354 

GO van start met nieuwe Opleiding Beheer van Visuele 
Documenten GO-H 
In het najaar van 1994 starten bij de Stichting GO in Den Haag 
de cursussen Beschrijven en catalogusbouw van visuele docu
menten en Ontsluiting van collecties van voorwerpen en beeld
materiaal. Dit zijn de eerste twee modulen van de Opleiding 
Beheer van Visuele Documenten GO-H, een vernieuwing van 
de vroegere opleiding Kaart- en Atlasbeheer. Alle modulen 
worden als aparte korte cursussen aangeboden. Belangstellen
den kunnen zich naar behoefte voor één of meer cursussen in
schrijven. 
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Programma 
In het cursus jaar '94-'95 organiseert de GO vier van de acht 
modulen. Dit zijn: 
Al Geschiedenis van kartografische documenten 
A2 Kartografische documenten 
BI Beschrijven en catalogusbouw van visuele documenten 
B2 Ontsluiting van collecties voorwerpen en beeldmate

riaal. 
In het cursusjaar '95-'96 komen de volgende modulen aan 
bod: 
A3 Tekeningen en prenten 
A4 Fotografische documenten 
A5 Audiovisuele documenten 
C Algemene beheersaspecten van collecties visuele docu

menten. 
Toelatingsvoorwaarden 
De algemene toelatingsvoorwaarden voor elke cursus zijn: een 
vooropleiding op HAVO-niveau of een bewijs van een gelijk
waardig kennisniveau hebben; enige ervaring in het werk met 
visuele documenten hebben. 
Examen 
Elke cursus kan worden afgesloten met een schriftelijk examen. 
Om tot het mondelinge afsluitende examen ter verkrijging van 
het diploma GO-H te kunnen worden toegelaten moeten een 
aantal van de modulen met voldoende resultaat zijn afgelegd. 
Cursusaanbod najaar 1994 
Beschrijven en catalogusbouw van visuele documenten 
De cursus Beschrijven en catalogusbouw van visuele docu
menten is bestemd voor beheerders en medewerkers in archie
ven, topografisch-historische atlassen, kaarten verzamelingen 
etc. 
Het doel van de cursus is: het kunnen beschrijven van diverse 
soorten visuele documenten met behulp van de ISBD-regels 
voor niet-boekmaterialen en kartografische documenten; het 
kunnen samenstellen van catalogi vanuit verschillende ge
zichtspunten. 
De cursus beslaat in totaal 35 contacturen (7 lesdagen, 1 dag 
per week) en kent de volgende onderdelen: 

analyse van documenten 
- elementen waaruit de beschrijving is samengesteld 

volgorde van deze elementen in de beschrijving 
analyse van problemen die specifiek met het catalogiseren 
van beelddocumenten zijn verbonden 
catalogustechniek en catalogusbouw 

De cursus start op 20 september 1994. Het cursusgeld be
draagt ƒ 1 3 0 0 , -

Ontsluiting van collecties voorwerpen en beeldmateriaal 
De GO heeft deze korte cursus, die zij al twee jaar in haar pak
ket aanbiedt, opgenomen als module in de opleiding GO-H. 

De cursus in ontwikkeld in samenwerking met de Reinwardt 
Academie en is bestemd voor medewerkers van musea, ar
chieven en daarmee vergelijkbare instellingen die belast zijn 
met het vastleggen en ontsluiten van gegevens ten dienste van 
een doelmatig beheer en kennisoverdracht. 
Het doel van de cursus is: het kunnen vastleggen en ontsluiten 
van beheersgegevens en inhoudelijke gegevens betreffende 
objecten van allerlei aard (museale voorwerpen, technische te
keningen, geografische kaarten, beeldmateriaal, audio-visuele 
middelen, enz.) 
De cursus bestaat uit drie lesdagen en kent de volgende onder
delen: 

de informatiebehoeften 
algemene regels voor het beschrijven van documenten 
selectiemiddelen en methoden 
informatiesystemen 

- enkele factoren die bij de systeemkeuze een rol spelen 
- de informatieverzorging binnen de instelling 

organisaties en adviesorganen ten behoeve van de informa
tieverzorging in musea, archieven, topografisch-historische 
atlassen etc. 

De cursus start op 7 november 1994. Het cursusgeld bedraagt 
ƒ 7 2 5 , -

Inlichtingen 
Voor andere informatie en een folder met inschrijfformulier 
kunt U contact opnemen met: 
Stichting GO, Celebesstraat 89, 2585 TG Den Haag, tel (070) 
352 23 80; fax (070) 354 97 89. 

Cursus Geschiedenis van de kartografie 
Voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid deel te nemen 
aan de cursus Historische Kartografie. 
Doel: Inleiding in de gechiedenis van de kartografie met het 
streven de verscheidenheid van het vak tot uitdrukking te bren
gen. Daarbij worden aspecten behandeld die reiken van de cul
tuurhistorie tot de landschapskunde, van zeevaart tot de kunst. 
De colleges gaan vergezeld van dia-series en uitgebreide ten
toonstellingen, alsmede excursies naar belangrijke kaarten ver
zamelingen. 
Tijd: Week 39 t/m 50 van 1994, elke donderdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur. 
Plaats: Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit 
Utrecht, Kaartenzaal. 
Docent: Prof.dr. G. Schilder. 
Kosten: f 225,— (excl. 4 excursies). 
Aanmelding: Prof.dr. G. Schilder, Faculteit der Ruimtelijke 
Wetenschappen, Universiteit Utrecht, Postbus 80.115, 3508 
TC Utrecht, tel. 030-532051. 

Besprekingen 

Mapmakers of the Sixteenth Century and their Maps / 
Robert W. Karrow Jr. - Chicago: Speculum Orbis Press, 1993. 
- 846 biz., 26 afb. in zwart/wit. - ISBN 0-932757-05-7. - US$ 
110-

Ortelius heeft met zijn 'Catalogus Auctorum', een modern aan
doende bronvermelding, niet alleen het nageslacht een grote 
dienst bewezen, hij heeft ook heel wat pennen in beweging ge
bracht. De eerste grote publikatie erover kwam van L. Bagrow 
in 1928-30. Nu verschijnen er binnen twee jaar twee nieuwe. 
Jarenlang zijn twee historisch-kartografen aan de arbeid ge
weest zonder dat ze het van elkaar wisten. Het gevolg is dat er 
nu twee dikke boeken over hetzelfde onderwerp naast elkaar 
liggen waardoor vergelijking onvermijdelijk is. 
De eerste, Fontes Cartographic! Orteliani van Peter H. Meurer 
(door Karrow alleen en passant in de inleiding genoemd), werd 
in Caert-Thresoor 11(1992)3, blz. 77-78 door Van den Broec-

ke uitvoerig besproken. Deze geeft een korte samenvatting van 
de ontwikkeling van de 'Catalogus' in de elkaar opvolgende 
edities van het Theatrum zodat ik die hier niet behoef te herha
len. 
De titel van Karrows machtig documentatie-werk is niet hele
maal correct, maar de ondertitel Bio-Bibliographies of the car
tographers of Abraham Ortelius 1570 brengt de nodige verbe
tering aan. Het boek van Karrow gaat echter alleen over de 87 
kaartmakers die in de eerste editie van het Theatrum waren op
genomen, terwijl Meurer zijn werk tot de editie 1601 met 183 
kaartmakers heeft doorgetrokken. De verklaring ligt in de ge
schiedenis van Karrows boek. In 1984 liet de uitgever John T. 
Monchton een Engelse vertaling van de publikatie van Bagrow 
maken en hij vroeg Karrow deze vertaling te bewerken. Karrow 
besloot zich tot de eerste 78 kaartmakers te beperken (evenals 
Bagrow) 'omdat hij het werk niet tien jaar langer wilde rekken'. 
En terecht, want hij liet de gigantische documentatie over deze 
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78 kaartmakers uitdijen tot 621 bladzijden en hij zou voor de 
183 namen dus bijna 1500 bladzijden nodig hebben gehad. 
Het systeem van het boek is eenvoudig en glashelder: de kaart
makers alfabetisch en voorzien van een eigen nummer. Jacob 
van Deventer krijgt nr 25 en dit nummer begint met een biogra
fie. In het kader van de biografie worden de kaarten chronolo
gisch ingepast met een tweede nummer achter de pruisische 
komma (/) en voor iedere staat, editie of kopie een derde cij
fer. Bijvoorbeeld: het enig overgebleven exemplaar van Van 
Deventers kaart van Gelder krijgt nr 25/7 .1 , de kopie van Bos-
sius van 1556 krijgt nr 25/7.2 en daar volgen nog andere ko
pieën op tot 25/7.7 toe. Wanneer in de chronologie een boek 
moet worden ingepast, volgt achter het nummer van de kaart-
maker een hoofdletter. Bijvoorbeeld van Sebastian Münster (nr 
58) wordt de Geographia van 1540 aangeduid met 58/R om
dat dit werk het 17de boek van Münster is. En de wereldkaart 
in deze Geographia krijgt nr 58/73, omdat deze kaart als de 
73ste kaart van Münster wordt beschouwd. 
Het is duidelijk dat Karrow zijn opdracht zeer ruim heeft opge
vat, wanneer hij voor 78 kaartmakers 620 bladzijden gebruikt. 
En hier begint de discussie. Voor Jacob van Deventer, van wie 
wij slechts zeer weinig kaarten kennen, heeft hij 16 bladzijden 
nodig en onder de 38 daarin opgenomen kaarten neemt hij 
ook alle kaarten op die naar Van Deventer gekopieerd zijn, 
ook indien de naam van Van Deventer er niet op staat, zoals 
bij de Italiaanse uitgaven dikwijls het geval is. Ook de gehele 
lijst van stadsplattegronden door Jacob van Deventer lijkt hier 
minder op zijn plaats. Hij verwerkt alle door hem zo genoemde 
'derivaten', voorzover ze in de 16de eeuw verschenen, bij de 

kaartmaker van wie ze zijn afgekeken. Deze opvatting introdu
ceert een subjectief element in het boek en dat wordt nog ver
sterkt door het feit dat bijvoorbeeld de eerste Brabant-kaart van 
het Theatrum tweemaal wordt behandeld; eenmaal uitvoerig 
bij Van Deventer en eenmaal summier bij Ortelius, terwijl in dit 
geval de eigenlijke kaartmaker zonder twijfel Ortelius is of 
eigenlijk Hogenberg die in Karrows boek niet behandeld wordt. 
Hetzelfde geldt voor de bibliografie van nota bene 60 bladzij
den, waarin het boek van Meurer niet genoemd wordt, van 
Schilder 5 publikaties worden genoemd en van De Smet 23. 
De opsomming van de vindplaatsen ('locations') beslaat 9 blad
zijden met een heel ingewikkeld afkortingssysteem en voorzien 
van volledig adres, met postcode-nummers erbij. Het Ge
meentemuseum van Weesp staat er bij, maar de grote Brabant-
Collectie van de Universiteit Tilburg en de schat aan kartogra-
fisch materiaal in de Theologische Bibliotheek van Tilburg ont
breken. 
Blijft over ...een verrukkelijk register van liefst 110 bladzijden 
in een 6-punts lettertje, waarin letterlijk alles te vinden is, maar 
waarin lemma's als 'Science' of 'Sand banks' enige twijfel 
oproepen. 
Summa summarum, een schat aan uitstekend hanteerbare en 
typografisch fraai verzorgde gegevens, maar wel een beetje 
over het doel heengeschoten. Als commentaar op werkelijk de 
gehele 'Catalogus' van Ortelius treft het minder omvangrijke 
werk van Meurer scherper in de roos. 

H.A.M.van der Heijden 

Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven 

BORMAN, R. 
De Topografische Atlas van Gelderland / Ruud Borman. 

Gelders Erfgoed 1994, 1, blz. 2-3. 
In: 

BREMMERS, P. 
Stad en Land in oude kaarten / Paul Bremmers. - In: Verza-

melkrant: Het meest complete verzamelblad 9(oktober 
1993)81, p. 56, 57 en 59 [deel 1] en 9(november 
1993)82, p. 10- 13 [deel 2]. 

BROECKE, M.P.R. VAN DEN 
Atlassen in de Gouden Eeuw: voor reisdoeleinden ongeschikt 

/ Marcel P.R. van den Broecke. - In: Kunst en Wetenschap 
3, 1 (voorjaar 1994), blz. 16-18. 

BRUIN, J. DE & J. TERRA 
Gerrit Dirksz Langedijk, landmeter en lakenkoper / Jan de 

Bruin & Joke Terra. - In: Perfect gemeten..., blz. 31-45 en 
93-94. 

Een belastingkaart uit 1603 / Jan de Bruin & Joke Terra. - In: 
Perfect gemeten..., blz. 47- 55 en 94. - Fragment van origi
nele omslagheffingskaart van Uitwaterende Sluizen met op 
de andere zijde een portret van een onbekende man. 

DEMOED, H.B. 
Mogelijkheden Kadastrale Atlas / H.B. Demoed. - In: Gelders 

Erfgoed 1994, 1, blz. 13- 14. 

DEPAUW, C. 
Enkele gegevens betreffende Bernaert vande Putte figuersny-

der / C. Depauw. - In: Gerard Mercator en de geografie..., 
blz. 65-76. 

HAMELEERS, M. 
Buurtatlassen tonen oude huisnummeringen : Detailkaarten 

van 1850-1876 / Mare Hameleers. - In: Ons Amsterdam 
45(1993)2, blz. 30-34. 

Het profiel van Pieter van der Keere / Mare Hameleers. - In: 

Ons Amsterdam 46(1994)1, blz. 14-15. 

De vier gedrukte overzichtskaarten van Uitwaterende Sluizen / 
Mare Hameleers. - In: Perfect gemeten..., blz. 81-91 en 95. 

HAMELEERS, M., & A. JANSEN 
Trends, kwaliteiten en toekomst binnen de beoefening van de 

Geschiedenis van de Kartografie / Mare Hameleers en 
Anco Jansen. - In: Kartografie in het GIS-tijdperk / onder 
redactie van P.G.M. Mekenkamp. - [Amersfoort]: Neder
landse Vereniging voor Kartografie, 1994. - (NVK-
publicatiereeks; nr. 11), blz. 69-78. 

HOLSBRINK, H. 
16e Eeuwse landmeterij in het Friese veen / H. Holsbrink. - In: 

NGT Geodesia 36(1994), blz. 268-270. - Betreft een (tus-
sen)vonnis van het Hof van Friesland (1566) naar aanlei
ding van grensconflicten in het Bergumerveen. 

HONDERD 
Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek = A 

hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek / (red.) 
Wim van Drimmelen... [et al.]. - Zwolle: Waanders, 1994. 
- Uitg. in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. -
Tekst in Nederlands en Engels. - ISBN 90-6630-490-1. -
Kartografische 'hoogtepunten', toegelicht door Paul van 
den Brink, zijn: 32. Zeeatlas (Frankrijk 1538), 40. de kaart 
van Midden- en Zuid- Amerika door Evert Gijsbertsz., 41. 
Van Linschotens Itinerario, 57. de Blaeu-atlas en 60. de 
Neptune françois. 

HUVENNE, P. 
Mercators cursief / P. Huvenne. 

geografie..., blz. 57-64. 
In: Gerard Mercator en de 

IMHOF, D. 
De 'Officina Plantiniana' als verdeelcentrum van de globes, 

kaarten en atlassen van Gerard Mercator / D. Imhof - In: 
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De landbouw in kaart gebracht: kartografische informatie op de 

Landbouwuniversiteit Wageningen / Liesbeth Missel. - In: 
Gelders Erfgoed 1994, 1, blz. 18-20. 

OTTE, E. 
De verhalende geografie in de 16de eeuw: reisverslagen en 

landbeschrijvingen / E. Otte. - In: Gerard Mercator en de 
geografie..., blz. 77-87. 

PERFECT GEMETEN 
Perfect gemeten: Landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 

1550-1 700 I (eindred.) Frouke Wieringa. - [S.l.]: Stichting 
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The short life of John H. Eddy, an American 'geographer' / 

Walter W. Ristow (blz. 2 1 - 23). 
Anatomy of a collection / Rodney W. Shirley (blz. 26-31). 
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Robas BV 
Leeuwenveldseweg 5 
1382 LV Weesp 
Tel. 02940-62710 
Fax 02940-31550 

Weesp, maart 1994 

Met dit bericht attendeer ik u op de onlangs bij Robas in facsimile verschenen uitgave 
van 'De Vyerige Colom'. 

Ruim driehondervijftig jaar geleden publiceerde Jacob Colom een kleine atlas waarin 
de zeventien Nederlandse provincies waren opgenomen. De gedetailleerde kaarten in 
deze atlas geven een bijzonder goed kartografisch beeld van Nederland in het begin 
van de 17e eeuw. Het was de bloeitijd van de Nederlandse kartografie. De kaarten en 
plattegronden vormen stuk voor stuk schitterende kunstwerken. 

Uniek aan dit meesterwerkje uit de Renaissance is bovendien dat alle kaarten in 
prachtige kleuren zijn gedrukt. 

Jacob Colom werd 10 oktober 1599 te Dordrecht geboren. Hij vestigt zich in 
Amsterdam als boekdrukker, uitgever en kartograaf. Hij blijkt een succesvol 
ondernemer en koopt een groot huis dat hij 'De Vyerige ( = vurige) Colom' noemt. 
Enerzijds een toespeling op zijn naam, anderzijds een verwijzing naar de vuurkolom 
die 's nachts voor het volk Israël uitging bij de uittocht uit Egypte. Een vuurkolom 
vormde ook Colom's drukkers- en uitgeversmerk. 

In 'De Vyerige Colom' zijn de 47 'curieuze' kaarten opgenomen uit 1635 van de 
toenmalige Nederlandse Provinciën. Bovendien bevat deze eigenlijk onbekende atlas, de 
portretten van de hertogen en graven uit die tijd. 

Deze facsimile-uitgave werd nagedrukt van het originele exemplaar. De grootst 
mogelijke zorg is besteed aan de verdere uitvoering van dit boek. 

Gebruikt werd een vergelijkbare papiersoort, de pagina's zijn enkelzijdig in vijf 
kleuren gedrukt, de atlas is gebonden in een karmijnrode linnen rugband, voorzien van 
goudopdruk en heeft een liggend formaat van 28 x 17 cm. 

De prijs van deze schitterende uitgave bedraagt normaliter ƒ 105, —. 
Graag stel ik u, als lezer van Caert-Thresoor, in de gelegenheid om 'De Vyerige 
Colom' te bestellen voor de intekenprijs van destijds à ƒ 79,— inclusief verzendkosten. 

Uw bestelling kunt u telefonisch doorgeven. De atlas ontvangt u dan binnen 2 weken 
thuis. 

Met dank voor uw aandacht en in afwachting van uw reactie, verblijf ik, 
met vriendelijke groet, 

ROBAS BV 
Sebastiaan Rompa 
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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 X.17'/2 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 — 

A.lle 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. 



DE STADSPLATTEGRONDEN VAN 
JACOB VAN DEVENTER 

Reprodukties van de minuten en netkaarten 
van 222 steden in de 17 Provinciën 

vervaardigd door Jacob van Deventer tussen 1558 en 1570 

Ca. 325 facsimile's in 15 mappen 
Elke map (36x51 cm) bevat: 
- kleurenreprodukties op ware grootte van de 

minuten en netkaarten van een provincie* 
- kaartbeschrij vingen voor elke stad door een 

lokaal deskundige 
- inleiding over Van Deventer en zijn kaarten 

door Dr. Ir. J.C. Visser en Dr. P.C.J. van der 
Krogt , , • • « • 
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i. Zuid-Holland 
2. Utrecht 
3. Noord-Holland 
4. Friesland 
5. Overijssel, Groningen en Drenthe 
6. Gelderland 
7. Zeeland 
8. Noord-Brabant en limburg 
9.a n b Vlaanderen en Brussel 

o.a n b Wallonië en Brussel 
1." n b Frankrijk 
2 Duitsland en Luxemburg 

Prijs: ƒ 250,— per map 

Uitgegeven onder leiding van Dr. Ir. C. Koeman 
en Dr- Ir. J.C. Visser door Canaletto i.s.m. de 
Stichting tot Bevordering van de Uitgave van de 
Plattegronden van Jacob van Deventer. 

BESTELFORMULIER/INFORMATIEFORMULIER 
0 Ik bestel .... ex van de Stadsplattegronden van Jacob van Deventer, provincie  

0 Voordat ik bestel, wil ik graag meer informatie over de uitgave "Stadsplattegronden van Jacob van 
Deventer". 

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats  

Canaletto 
Verkrijgbaar via de boekhandel of bij de uitgever. 

Postbus 68 2400 AB Albert Einsteinweg 25a Alphen aan den Rijn. 

Telefoon 01720-44667* 
Telefax 01720-40209 
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