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Rienk Vermij 

Nederlandse wereldkaarten en het stelsel van Copernicus 
in de 17de eeuw 

Het uitgangspunt 

Dit artikel gaat niet over kaarten als zodanig, maar over versieringen op kaarten; en dan niet zozeer 
over de decoratieve waarde van deze versieringen, maar over de informatie die zij kunnen geven 
over de ontwikkeling van ideeën. Uitgangspunt is de veronderstelling dat deze decoraties geen wil
lekeurige verfraaiing waren, maar op de kaart wel degelijk een belangrijke functie vervulden. De 
markt voor wereldkaarten, zeker van de grote en kostbare wandkaarten, lag niet bij geografische 
experts. Net als atlassen en globes zullen de meeste zijn gekocht door rijke burgers als statussym
bolen waarmee zij hun intellectuele pretenties konden etaleren.1 

Een kaartenmaker die zijn kaarten wilde verkopen had met de wensen van deze clientèle rekening 
te houden. Over de kwaliteit van het kaartbeeld zelf zullen veel mensen nauwelijks hebben kun
nen oordelen. Het was in de eerste plaats in de kwaliteit van de uitvoering en in de decoraties dat 
de kaartenmaker zich van zijn concurrenten kon onderscheiden. Vanuit dit gezichtspunt is het be
grijpelijk dat aan de randversieringen grote zorg werd besteed. De illustraties dienden nauwkeurig 
afgestemd te zijn op de verlangens van de klant. Zij zeggen daarmee iets over de manier waarop 
17de-eeuwse rijke burgers de wereld wilden zien. 

Het p r o b l e e m 

In het bijzonder de grote wandkaarten werden voorzien 
van verklarende teksten en verlucht met afbeeldingen 
van wereldsteden of regerende vorsten, allegorieën van 
de vier werelddelen, de vier seizoenen of de vier ele
menten, episodes uit de bijbelse geschiedenis, enzo
voort. Zulke afbeeldingen vinden wij vooral op kaarten 
die de wereld in twee halfronden afbeelden. Zulke pro
jecties lieten op het papier nogal wat ruimte overschie
ten, die zinvol moest worden opgevuld. Sommige van 
deze decoraties waren van sterrenkundige of kosmo-
grafische aard. Zij bevatten informatie over het wereld
systeem. (Het woord 'wereldsysteem' in combinatie met 
wereldkaarten is misschien wat verwarrend. 'Wereld' is 
hier de vertaling van het Latijnse 'mundus' en duidt de 
hele schepping aan, hemel en aarde. Het 'wereldsys
teem' (systema mundi) behelsde de manier waarop de 
kosmos geordend was. Deze term is als zodanig inge
burgerd en zal hier verder in deze betekenis worden ge
bruikt.) 

De vraag naar het juiste wereldsysteem was in de 17de 
eeuw een veelbesproken kwestie.2 Het traditionele we
reldsysteem was geformuleerd door Aristoteles en wis
kundig uitgewerkt door Ptolemaios (of Ptolemaeus, zo
als de Latijnse versie van zijn naam luidt). In dit systeem 

Dr. R.H. Vermij (1957), wetenschapshistoricus, promoveerde 
in 1991 op een proefschrift over Bernard Nieuwentijt en heeft 
sindsdien als post-doc onderzoek verricht naar de receptie 
van het copernicanisme in de Nederlandse Republiek. 

draaien de zon en de planeten om de stilstaande aarde. 
Nadat in 1543 Copernicus zijn beroemde boek 'De re-
volutionibus' had gepubliceerd werd deze opvatting, 
heel geleidelijk weliswaar, verdrongen door het helio
centrische model, waarbij de zon het middelpunt is van 
het planetenstelsel en aarde en planeten om de zon 

Het systeem van Copernicus als afgebeeld op de grote wereld
kaart van Willem Blaeu uit 1619. 
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a. 

c. 

De systemen van Copernicus (a), Tycho (b) en Ptolemaios (c) 
als afgebeeld op de grote wereldkaart van Joan Blaeu uit ca. 
1648 (Foto's van facsimile in F.C. Wieder, Monumenta Carto-
graphica, vol. III). 

draaien. Vooral na de ontdekkingen van Galilei met de 
verrekijker (vanaf l 6 l 0 ) werd het systeem van 
Ptolemaios, zoals het traditionele systeem meestal werd 
genoemd, wetenschappelijk gezien onhoudbaar. De 
Deense sterrenkundige Tycho Brahe had inmiddels 
echter het idee voor een derde systeem gelanceerd, een 
soort mengvorm tussen Copernicus en Ptolemaios, dat 
wel met de nieuwste waarnemingen in overeenstem
ming viel te brengen. Ook Tycho's systeem was geo
centrisch, dat wil zeggen, de aarde stond stil in het mid
delpunt van het heelal. Alle andere planeten echter 
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Bijbelkaart door Nicolaas 
Visscher(ca. 1650) met de 
halfronden onder het sys
teem van Ptolemaios en 
boven het 'ware' systeem 
van Copernicus. Deze 
zelfde schema's werden 
door Visscher ook op zijn 
grote wandkaart van de 
wereld af; 

draaiden om de zon, en het stelsel van zon plus plane
ten draaide dan weer om de aarde. Het systeem van 
Tycho verwierf zich in de 17de eeuw een zekere po
pulariteit bij mensen die enerzijds astronomisch wilden 
blijven meetellen, maar anderzijds de beweging van de 
aarde niet wilden (of, bijvoorbeeld in het geval van ka
tholieke geestelijken: niet mochten) aannemen. Het 
tempo en de mate waarin het systeem van Copernicus 
geaccepteerd raakte, is een belangrijk onderwerp in de 
geschiedenis der wetenschappen. In het volgende wil 
ik bekijken wat de kosmografische elementen in de 
randversieringen op wereldkaarten ons daaromtrent 
kunnen leren. Het gaat daarbij om Nederlandse we
reldkaarten uit de 17de eeuw, tot ongeveer 1690. 
Daarna zetten verschillende nieuwe tendensen in, 
waarvan een bespreking dit artikel te omvangrijk zou 
maken. Wellicht kom ik er bij een latere gelegenheid op 
terug. De beperking tot de 17de eeuw heeft als prak
tisch voordeel dat deze periode door Shirley bibliogra
fisch goed ontsloten is. In het volgende is van zijn over
zicht een dankbaar gebruik gemaakt.3 

Oorspronkelijke kosmografische emblemen rond 
1650 

In de eerste helft van de 17de eeuw bestaat er nog geen 
grote belangstelling voor kosmografische afbeeldingen 
op wereldkaarten. In de Republiek beeldt in deze tijd 
alleen Willem Blaeu een schema van de kosmos op een 
wereldkaart af. Het gaat om zijn grote wandkaart van 
l6l9 (Shirley 300). Hierop is een wereldsysteem vol
gens Copernicus afgebeeld. Blaeu was een bekwaam 
sterrenkundige, bekend als een ijverig aanhanger van 
het copernicaanse stelsel. De keuze voor Copernicus in 
plaats van Ptolemaios op zijn wereldkaart is dan ook 
niet zo vreemd. Dit zelfde wereldsysteem staat ook nog 
op de herziene uitgave van de kaart uit 1645-1646 
(Shirley 366).4 

Rond 1650 verschijnen er echter opeens in groten geta
le astronomische schema's op wereldkaarten. De toon 
lijkt te zijn gezet door een nieuwe wandkaart, die de fir

ma Blaeu, nu in de persoon van Willems zoon Joan, in 
of kort na 1648 uitbracht (Shirley 371).5 Behalve de 
kaart zelf werd ook de omkadering geheel herzien. Het 
stelsel van Copernicus, dat op de eerdere kaart slechts 
een bescheiden plaatsje had ingenomen, is nu promi
nent aanwezig en vult vrijwel de gehele bovenste hoek 
tussen de beide halfronden. Zon en planeten zijn hier
bij niet als hemellichamen afgebeeld, maar als de my
thologische figuren aan wie ze hun naam ontlenen: in 
een wagen rijdende klassieke goden. Deze figuren zijn 
grotendeels overgenomen, met geringe variaties, van 
een randversiering, voorstellende allegorieën van de ze
ven planeten, op een wereldkaart uit I6O6 van Joans va
der "Willem Blaeu.6 Alleen voor de zon en (uiteraard) de 
aarde zijn geheel nieuwe ontwerpen gekozen. Naast dit 
grote Copernicaanse systeem zijn nu ook, maar veel 
kleiner, afbeeldingen opgenomen van de rivaliserende 
wereldsystemen, van Ptolemaios en Tycho Brahe. Deze 
twee schema's staan midden onder waar ze een we
reldkaart flankeren met daarop enkel de landen die aan 
de klassieken bekend waren.7 Men mag aannemen dat 
Blaeu de twee systemen aldus bewust met achterhaalde 
kennis heeft willen associëren. 

De wereldkaart van Blaeu van 1648 was zeer populair. 
Behalve de oorspronkelijke uitgave van 1648 kennen 
wij latere, bijgewerkte uitgaven uit het laatst van de ja
ren I65O, uit I665/I666 (door Frederick de Wit) en uit 
waarschijnlijk 1678 (door Nicolaas Visscher). Daarnaast 
had de kaart grote invloed op andere kaarttekenaars, 
niet alleen wat het kaartbeeld betreft, maar, zoals bene
den nog zal worden aangetoond, ook in zijn randver
sieringen. 
De tweede uitgever die zijn wereldkaarten rond 1650 
voorzag van oorspronkelijke afbeeldingen van het we
reldsysteem is Nicolaas Visscher.8 Het gaat hierbij ener
zijds om een grote wandkaart, anderzijds om een bij
belkaart. De wereldsystemen afgebeeld op beide 
kaarten zijn gelijk. De wandkaart is een nieuwe editie 
van de oude wereldkaart door Jodocus Hondius uit ca. 
lol 1/18. Van deze heruitgave bestaat een nogal geha
vend exemplaar uit l660 (Shirley 4l6) en een uit 1669. 
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Schilder, die een uitvoerige studie aan deze kaart heeft 
gewijd, komt echter tot de conclusie dat de eerste druk 
van voor 1652 moet dateren.9 Vergelijking van de be
waard gebleven kaarten met de oorspronkelijke kaart 
van Hondius laat zien dat het randwerk door Visscher 
hier en daar is aangepast. Dat geldt in het bijzonder 
voor het stuk midden onder tussen de beide halfron
den. Deze ruimte wordt nu voornamelijk gevuld door 
twee hemelhalfronden met ondersteunende afbeeldin
gen - portretten van Tycho Brahe en Cornelis de 
Houtman, als beschrijvers van de noordelijke respectie
velijk de zuidelijke sterrenhemel, en een tafel met ster
magnitudes. Deze portretten waren waarschijnlijk door 
Visscher zelf ingebracht. Ook in een eerdere kaart van 
Visscher (Shirley 294) vinden we hemelhalfronden met 
daarbij, in een cartouche, de namen van Tycho en De 
Houtman als observatoren, zij het zonder portret. De 
hemelhalfronden worden bovendien geflankeerd door 
twee wereldsystemen,10 dat van Ptolemaios, met het bij
schrift: 'Systema mundi juxta mentem Claudii Ptolemaei 
Alexand.' (het wereldsysteem naar de opvatting van 
Claudius Ptolemaios van Alexandrie), en dat van 
Copernicus, betiteld: 'Genuinum Mundi Systema secun
dum N. Copernici hypothesin' (het ware wereldsysteem 
volgens de hypothese van N. Copernicus). Het is na
tuurlijk niet mogelijk definitief te bepalen of deze ver
anderingen ook al op de verloren gegane eerste druk 
van Visschers heruitgave waren doorgevoerd. Het feit 
dat beide schema's, met identieke bijschriften, ook op
duiken op de ook omstreeks 1650 ontstane bijbelkaar-
ten van Visscher maakt dit echter wel hoogst waar
schijnlijk. 

Visschers bijbelkaart (Shirley 401) was de eerste we
reldkaart die speciaal bedoeld was om bij bijbels in te 
binden. Hij maakte deel uit van een serie van bijbel-
kaarten - behalve een wereldkaart ook kaarten van het 
Heilige Land, van de reizen van de apostel Paulus, en 
dergelijke. De kaarten werden verkocht bij de bijbels in 
de uitgave van Ravesteyn. Shirley dateerde de kaart op 
1657, naar de oudste hem bekende editie. Ook bijbels 
uit I66O, I662, 1667 en I67O bezitten deze kaart. 
Poortman en Augusteijn evenwel dateren de kaart op 
omstreeks 1650.n De kaart bevat twee astronomische 
schema's, dezelfde die we op Visschers wandkaart aan
troffen: midden boven het wereldsysteem van 
Copernicus, midden onder dat van Ptolemaios. De bij
schriften bij de schema's zijn identiek aan die op de 
wandkaart. Van deze bijbelkaart van Visscher bestaat 
ook een anonieme kopie, weer met de wereldsystemen, 
uit circa I66O (Shirley 414). 

De twee schema's van Visscher behoren tot de meest 
populaire afbeeldingen van het wereldsysteem uit de 
17de en 18de eeuw. Zelfs in de schilderkunst werden zij 
opgepikt, getuige de bekende pastel van Cornelis 
Troost, 'Loquebantur omnes', uit de NELRI-serie (1739-
1740). Hierop is een ietwat beschonken gezelschap af
gebeeld dat in heftige discussie gebogen staat over een 
hemelglobe en een blad met afbeeldingen van de sys
temen van Copernicus en Ptolemaios. In deze twee sys
temen zijn zonder moeite de schema's van Visscher te 
herkennen. Troost had kennelijk nog altijd geen beter 
voorbeeld.12 

Grote wandkaarten vanaf 1650 

Bovenstaande kaarten werden herhaaldelijk herdrukt of 
gekopieerd. Daarnaast werden de kosmografische ele
menten ook in andere ontwerpen verwerkt. De sche
ma's van de wereldsystemen van Blaeu en Visscher ke
ren in verschillende combinaties op de kaarten terug. 
Zie bijvoorbeeld de wandkaarten van Frederik de Wit 
uit ca. I663 (Shirley 422, zie ook Shirley 454) en uit ca. 
1670 (Shirley 453), en van Gerard Valk uit ca. 1690 
(Shirley 544). Ook op enkele buitenlandse wandkaarten 
komen ze voor (Shirley 460, 471, 535). Opvallend is dat 
de kaartenmakers in alle gevallen bij de bestaande sche
ma's blijven en geen nieuwe ontwerpen introduceren. 
Ik wil één ontwerp wat nader bespreken, aangezien het 
vrij onthullend is over de manier waarop de kaarten
makers bij de keuze van hun decoraties te werk gingen. 
Het gaat om een uitgave van de Amsterdamse kaartte-
kenaar Hugo Allard (Shirley 392).13 Deze grote wand
kaart, door Shirley gedateerd op omstreeks 1652, bevat 
rijke randversieringen met verschillende astronomische 
schema's. Kennelijk probeerde Allard de kaarten van 
Blaeu en Visscher hierin nog te overtreffen. Het meest 
opvallende element is het grote copernicaanse systeem 
met de mythologische figuren, overgenomen van de 
wandkaart van Blaeu. Net als Blaeu biedt hij daarnaast 
twee kleinere wereldsystemen. Deze neemt hij evenwel 
niet van Blaeu over, maar van Visscher. Zij zijn afge
beeld in de beide bovenhoeken, naast afbeeldingen van 
de twee hemelhalfronden. 

Hier is overigens wel iets merkwaardigs aan de hand. 
Bij Blaeu zijn de twee kleine figuren een volstrekt logi
sche aanvulling op het grote systeem van Copernicus: 
de drie vigerende wereldsystemen krijgen allemaal een 
plaatsje op de kaart, dat van Copernicus het meest pro
minent. Visscher zet het nieuwe stelsel van Copernicus 
tegenover het oude van Ptolemaios. Bij Allard is de lo
gica veel minder duidelijk. Het systeem van Copernicus 
komt bij hem nu twee maal voor. Dat hij inderdaad wei
nig oordeelkundig te werk is gegaan wordt duidelijk als 
wij de bijschriften bij de kleine systemen bekijken. In 
het geval van het copernicaanse schema heeft Allard 
ook het bijschrift grotendeels van Visscher overgeno
men: 'genuinum mundi systema secundum N. Coper-
nicum' (dus alleen het woord 'hypothesin' ontbreekt). 
Het andere schema evenwel is voorzien van het korte 
onderschrift: 'hypothesis tychonica' (de hypothese van 
Tycho Brahe). Dit is niet alleen een afwijking ten op
zichte van de kaart van Visscher, het is ook op flagran
te wijze onjuist, want het afgebeelde systeem is heel 
duidelijk dat van Ptolemaios. Het lijkt er op dat Allard 
hier het schema van Visscher met het bijschrift van 
Blaeu heeft willen afbeelden en daarbij de verkeerde 
keus heeft gemaakt. Allards kaart bevat nog twee ande
re astronomische schema's, beide voorzien van toelich
ting. Het ene, rechtsonder, heeft betrekking op de 
maanfasen. Dit schema is ontleend aan het populaire 
astronomische leerboek van Pierre Gassendi, Institutio 
Astronomica (eerste druk uit 1647). Beeld en tekst slui
ten niet goed op elkaar aan. In de toelichting wordt 
naar letters in de figuur verwezen, die in de figuur zelf 
niet te vinden zijn. Het andere, linksonder, dient ter 
verklaring van de seizoenen: aangegeven is hoe de 
schuine stand van de aardas de lengte van de dag beïn-
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Grote wereldkaart door Hugo Allard (ca. 1650). Midden boven, tussen de halfronden, betsysteem van Copernicus, naarBlaeu. Onder 
de hemelhalfronden in de bovenhoeken twee andere wereldsystemen, dat van Ptolemaios (hier foutief als Tychoons bestempeld) en 
Copernicus (Foto: Koninklijke Bibliotheek Kopenhagen). 

vloedt. Deze afbeelding, een duidelijk heliocentrisch 
schema, is overgenomen uit het werk van de Zeeuwse 
astronoom Philips Lansbergen, de belangrijkste verde
diger van het copernicaanse systeem in de Republiek in 
de eerste helft van de 17de eeuw. Het was een van de 
bekendste sterrenkundige emblemen uit die tijd. 
Kortom, Allard is duidelijk meer bedacht op uiterlijke 
pracht dan op wetenschappelijke juistheid. Hij leent 
links en rechts elementen die hem van pas komen en 
stelt daarvan een esthetisch fraai, maar verder weinig 
doordacht geheel samen. Ondanks, of misschien dank
zij, deze nadruk op uiterlijk vertoon, was de kaart van 
Allard een commercieel succes. Hij beleefde verschil
lende herdrukken, waarin geen veranderingen aange
bracht zijn die ons kunnen interesseren; ook het foutie
ve onderschrift is niet gecorrigeerd. Verder is nog een 
herdruk rond (vermoedelijk) 1720 bekend. Daarnaast is 
een wereldkaart van Jan Houwens uit ca. 1690 bekend 
(Shirley 412), die de koperplaten gebruikte van de kaart 
van Pieter van den Keere uit 1611, maar de randversie
ringen opnieuw liet graveren en daarvoor deze van de 
kaart van Allard integraal over liet nemen.1 4 Ook de 
foutieve toeschrijving van het systeem van Ptolemaios 
aan Tycho vinden we bij hem terug. 

Kleinere were ldkaarten 

Het waren vooral de grote wandkaarten die, als status
symbolen bij uitstek, werden opgesmukt met verbeel
dingen van het wereldsysteem. Maar dat betekent niet 
dat zulke afbeeldingen op andere kaarten geheel ont
braken. Ook hier zien wij rond 1650 een keerpunt. Voor 
die tijd ontbreken kosmografische elementen geheel en 
al. Rond 1650 verschijnen echter twee kleine wereld
kaarten met, op enkele onbelangrijke details na, iden
tieke randversieringen. (Daar ze uit ongeveer dezelfde 
tijd dateren is het moeilijk te zeggen wie nu wie heeft 
gekopieerd. Er kan ook sprake zijn geweest van sa
menwerking.) Zij zijn vooral bekend uit atlassen, maar 
waren oorspronkelijk waarschijnlijk ook los verkrijg
baar. De ene werd uitgegeven door de ons bekende 
Hugo Allard (Shirley 378), de tweede door Jacob 
Colom15 (Shirley 381). De kaart van Allard was, wat het 
kaartbeeld betreft, een bewerking van een kaart van 
Geelkercken en De Meine uit l 6 l 0 . Hij werd opgeno
men in de diverse atlassen. Colom gebruikte zijn kaart 
in zijn eigen zeeatlas, in de edities van 1663, 1668 en 
I669. Het randwerk van beide kaarten was grotendeels 
gebaseerd op een kaart van Hondius uit 1630. Daar-
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naast bevatte het echter enkele toevoegingen die be
trekking hebben op de discussie rond het wereldsys
teem. De elementen welke ons hier interesseren zijn de 
volgende. 
Midden onder vinden we een afbeelding van twee ge
leerden die kennelijk over het wereldsysteem discussië
ren: de ene figuur houdt een heliocentrische, de ander 
een geocentrische armilairsfeer in de hand als model 
voor het zonnestelsel. Deze afbeelding blijkt te zijn ont
leend aan het titelblad van de Tabulae Motuum Coele-
stium Perpetuae, het hoofdwerk van de al eerder ge
noemde Philips Lansbergen, uit 1632.l6 Op dit titelblad 
valt af te lezen dat de twee figuren (die op de kaart niet 
verder worden aangeduid) de antieke astronomen Hip-
parchos van Rhodos en Aristarchos van Samos voor
stellen. Hipparchos was een voorganger van Ptolemaios 
en geldt als een van de belangrijkste architecten van het 
geocentrisch wereldsysteem. Aristarchos van Samos 
verdedigde al in de oudheid een heliocentrisch model. 
Op de afbeelding zien we dat Hipparchos met de vin
ger een plaats in een opengeslagen boek aanwijst, ter
wijl Aristarchos naar de hemel wijst. Dit betekent mo
gelijk dat, terwijl de aanhangers van het geocentrische 
systeem zich vooral op boekenwijsheid beroepen, de 
aanhangers van het heliocentrische systeem zich base
ren op de studie van de hemel zelf. 

Nog een tweede afbeelding is door Colom en Allard van 
de titelpagina van het genoemde werk van Lansbergen 
overgenomen. Dit betreft de 'heliocentrische zodiak' 
midden boven: een schematische afbeelding van de 
aarde zoals die beweegt door de dierenriem, terwijl de 
zon in het midden staat. Daarnaast hebben Allard en 
Colom de portretten van de geografen Mercator en 
Hondius die op de oorspronkelijke kaart van Hondius 
prijkten vervangen door portretten van Copernicus en 
Tycho Brahe. (De twee andere portretten, van Ptole
maios en Caesar, zijn wel gehandhaafd. Men mag ove
rigens aannemen dat Hondius Ptolemaios vooral als 
geograaf had afgebeeld, terwijl men hem in zijn nieuwe 
gezelschap toch veeleer als astronoom zal aanmerken.) 
De afbeeldingen hebben verder niet veel invloed ge
had. Het enige kosmografische element dat we later 
nog terugvinden is de heliocentrische zodiak, en wel op 
een kaart van Frederik de Wit die vanaf l660 te vinden 
is in de Zee-Atlas van Hendrik Doncker (Shirley 421). In 
het buitenland duikt deze zodiak nog een keer op op 
een in 1700 te Padua gedrukte Griekse kaart door 
Presbyter Chrysanthos, de patriarch van Jeruzalem 
(Shirley 598). In het laatste geval kan men zich afvragen 
of de uitgever wel volledig begreep wat hij daar liet 
drukken. 
Het valt overigens op dat waar de grote wandkaarten 

Kleine wereldkaart van Hugo Allard (ca. 1650) met in de rand kosmografische emblemen ontleend aan Lansbergens Tabulae perpe
tuae (Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.) 
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voortdurend dezelfde kosmografische motieven herha
len, de makers van kleinere kaarten bij gelegenheid wel 
met geheel nieuwe ontwerpen komen. Te wijzen valt 
op een atlaskaart door Joan Blaeu uit 1662 (Shirley 
428).17 Ook twee kaarten gegraveerd door Jacob 
Harrewijn, de een uitgeven door Jacob Allard in 1685 
(Shirley 525) en de ander door Doncker en Robijn in 
1687 (Shirley 534), bevatten kosmografische verwijzin
gen. Al deze ontwerpen hebben echter maar weinig na
volging gehad. Alleen Blaeu's ontwerp is in verschillen
de atlassen terug te vinden. Vermoedelijk hadden de 
vertrouwde prenten inmiddels een te sterke positie ver
overd. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de ver
wijzingen in deze kaarten tamelijk ingewikkeld zijn en 
daarom misschien minder hebben aangesproken. 
De grotere experimenteerlust van de makers van kleine 
kaarten kan te maken hebben met het feit dat zulke 
kaarten een geringere investering vereisten, terwijl de 
kring van potentiële kopers veel groter was. Een uit
zondering moet overigens worden gemaakt voor bijbel-
kaarten. Hier bleven tot diep in de 18de eeuw de ont
werpen van Visscher maatgevend. Alleen lieten latere 
navolgers veelal de bijschriften bij de systemen weg.1 8 

Conclus ies 

Als wij het geheel overzien, dan vallen twee dingen op. 
In de eerste plaats de plotselinge hausse aan kosmo
grafische schema's vanaf 1650. In de tweede plaats de 
voorkeur van de kaartenmakers voor het systeem van 
Copernicus. 
Het eerste punt, de plotselinge belangstelling voor het 
thema vanaf 1650, valt goed te verklaren vanuit ons uit
gangspunt dat uitgevers hun produktie afstemden op de 
wensen van het publiek. Wanneer een uitgever iets 
nieuws op de markt bracht dat succesvol bleek, moest 
de rest wel volgen. Het systeem werkte daarbij overi
gens wel in het voordeel van de volgers. Zij immers 
konden met gering risico een bestaand ontwerp over
nemen. De meeste kaarten met astronomische afbeel
dingen zijn, wat dit 'bijwerk' betreft, zodoende op 
slechts enkele voorbeelden terug te voeren. De hausse 
in afbeeldingen correspondeert dan dus met een toege
nomen belangstelling aan de vraagzijde bij de potentië
le kopers van wereldkaarten, in hoofdzaak de rijke bur
gerij. Dat die belangstelling rond 1650 inderdaad 
toenam is in het geheel niet onwaarschijnlijk. De vraag 
naar het ware wereldsysteem werd in de jaren 1650 een 
hevig bevochten twistpunt, vooral door toedoen van de 
in deze tijd opkomende filosofie van Descartes. 
Het tweede punt: alle Nederlandse kaarttekenaars rond 
het midden van de eeuw die kosmografische afbeeldin
gen geven, verlenen het stelsel van Copernicus de voor
rang boven dat van Tycho of Ptolemaios. Blaeu beeldt 
het het meest prominent af. Visscher noemt het zelfs 
'genuinum': waar. Verdere ontwerpen volgen dezelfde 
trend, al kan men opwerpen dat de navolgers misschien 
niet altijd precies begrepen wat zij afbeeldden. De fou
ten op de kaart van Allard spreken wat dat betreft boek
delen. Vergeleken met het optreden van buitenlandse 
kaarttekenaars blijft de voorkeur voor Copernicus ech
ter opvallend. Niet alleen prefereerden buitenlandse 
kaartenmakers, voor zover zij kosmografische emble
men afbeeldden, in het algemeen een geocentrisch sys

teem.19 Zij selecteerden ook waar zij andermans afbeel
dingen overnamen. Enkele Franse kaartenmakers die 
leentjebuur speelden bij de schema's van Visscher, na
men slechts zijn ptolemaeïsche systeem over en lieten 
het copernicaanse weg: zo Pierre du Val in 1666 (Shirley 
441) en Avuray de Garel rond 1680 (Shirley 496). 
Kaartenmakers hadden misschien niet altijd verstand 
van kosmografie, maar zij moesten wel weten wat de 
markt vroeg. 

Betekent dit dat de kopers van wereldkaarten coperni-
canen waren? Dat lijkt te veel geconcludeerd. De op
komst van kosmografische emblemen juist rond 1650 
wijst er op, dat het vooral het debat over het stelsel van 
Copernicus was dat hun aandacht trok. Dat men dan 
meer in de nieuwe dan in de oude visie is geïnteres
seerd kan ook wijzen op eenvoudige nieuwsgierigheid 
of intellectueel snobisme. In ieder geval lijken de 
Nederlandse burgers eerder te hebben willen pronken 
met nieuwe dan met oude kennis. 

NOTEN 

* Deze onderzoekingen werden mogelijk gemaakt door de 
Stichting Historisch Onderzoek, die wordt gesubsidieerd door 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder
zoek (NWO). 
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(Shirley 176). 

8. Vgl. over hem: M. Simon, Claes fansz Visscher. Freiburg, 
1958. 

9. G. Schilder, The world map of 1669 byfodocus Hondius the 
elder & Nicolaas Visscher. Amsterdam, 1978. blz. 25. 
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2 en 578 A 1. De vindplaatsen werden mij medegedeeld 
door de heer A.M. Berkhemer, Explokart-werkgroep bij-
belkaarten (Universiteit Utrecht), aan wie ik op deze plaats 
mijn dank uitspreek. In tegenstelling tot wat Shirley schrijft 
gaat het hier om Nederlandse, niet om Latijnse bijbels. 

12.De pastel bevindt zich in het Mauritshuis, Den Haag. Zie: 
F. Grijzenhout, Cornells Troost. NELRI. Bloemendaal, 1993. 
Grijzenhout spreekt overigens ten onrechte van een 'he-
melkaart' (blz. 10). 

13.Ik heb gebruik gemaakt van een foto van het origineel, dat 
zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen. 

14.G. Schilder, &J. Welu, The world map of 1611 byPietervan 
denKeere. Amsterdam, 1980. Blz. 23-25. 

15.Colom lijkt belangstelling te hebben gehad voor kosmo-
grafische vraagstukken. In 1646 publiceerde hij een 
Institutio astronomica, de usu globorum et sphaerarum 
coelestium ac terrestrium: duabuspartibus adornata, una, 
secundum hypothesin Ptolemaei, per terram quiescentem. 
Altera, juxta mentemN. Copernici, per terram mobilem. Zie 
Journal for the History of Astronomy 17 (1986) blz. 59, waar 
de titelpagina is gereproduceerd. Ik heb het boek zelf niet 
in handen kunnen krijgen, maar gelet op de titel lijkt het 
om een bewerking van het boek over globes van Blaeu te 
gaan. 

16.Dezelfde prent werd later, in 1663, ook gebruikt voor het 
titelblad van Lansbergens Opera Omnia. 

17.De afbeelding bij Shirley is abusivelijk niet de kaart van 
Blaeu, zoals vermeld staat, maar een kaart van Dirck 
Davidsz. (Shirley 477) (Aantek. in exemplaar UB Leiden.) 
Deze neemt overigens wel Blaeu's randversieringen inte
graal over. Een reproductie van de kaart van Blaeu vindt 
men op de schutbladen van J. Goss, Blaeu: De grote atlas 
van de wereld in de 17de eeuw. Lisse, 1992. 

18.Zie Shirley nr. 431; Poortman & Augusteijn, blz. l60, 195, 
... 204, 196, 205. 

19.Zie Shirley nrs. 313, 317, 340, 370, 449, 538, 613. Een voor
keur voor Copernicus vinden we alleen bij Shirley nrs. 362 
en 535 (de bovengenoemde kaart van Lea). 

SUMMARY 

Dutch world-maps and the Copernican system in the 
seventeenth century 

Ancient world-maps did show, beside the map itself, a lot of 
other information. Assuming that this decoration was not cho
sen at random, but, as a means of marketing the map, care
fully chosen, the article investigates what the various cosmo-
graphical schemes and emblems in the borders of Dutch 
17th-century world maps might tell about the general attitude 
to the new astronomy. It appears that such emblems are rat
her scarce until the middle of the seventeenth century. About 
1650, however, various map-makers introduce them almost si
multaneously, apparently trying to outdo each other. 
Thereafter (up to about 1690), cosmographical schemes fre
quently recur, but new designs are rare. Most map-makers 
have the easy way of falling back to the existing designs in
troduced in the 1650s. 
This boom in cosmographical imagery in the 1650s seems to 
reflect a growing public awareness of the Copernican issue, 
which can also be attested from other sources. The years 1655 
and after saw a vehement theological controversy on the sys
tem of Copernicus. However, it is striking that (contrary to fo
reign maps) most Dutch maps bring the heliocentric system of 
Copernicus more prominent than the geocentric systems. This 
is true even of Bible maps. The Dutch public, apparently, was 
curious for the new ideas rather than susceptible to theologi
cal objections. 

Unieke heruitgave van het Caert-thresoor 
Caert-Thresoor, het zakatlasje waaraan ons tijdschrift zijn naam te danken heeft, is voor het eerst verschenen in 1598. 
Het werd uitgegeven door Barent Langenes te Middelburg, in samenwerking met Cornells Claesz te Amsterdam. Om 
het vierhonderdjarig jubileum daarvan - in 1998 - een bijzonder tintje te geven zal dit zeldzame, lijvige boekwerkje in
tegraal, in 169 kaartjes, compleet met de originele Nederlandse tekst door Petrus Bertius en Jacobus Viverius, gefacsi-
mileerd worden. Het formaat van het boekje is ca. 11,2 x 17 cm, de gedetailleerde kaartjes, oorspronkelijk gegraveerd 
door Jodocus Hondius en Petrus Kaerius, meten elk ca. 8,5 x 12 cm. 

Het Caert-Thresoor was in 1598, samen met Le Miroir du Monde van Zacharias Heyns, de eerste wereldatlas die in 
de Noordelijke Nederlanden verscheen. Baseerde Heyns zich echter nog volledig op Zuidnederlandse bronnen, het 
veel uitgebreidere en actuelere Caert-Thresoor kon al vele geografische zaken melden die door Noordnederlandse in
spanningen aan het licht waren gebracht, zoals de jongste resultaten van de ontdekkingstochten uit de jaren negen
tig van de zestiende eeuw. In het tweede gedeelte kregen de buiten-europese gebieden dan ook de volle aandacht in 
zo'n 50 kaarten en vele pagina's tekst. 

Het succes van het Caert-Thresoor was enorm.Tot 1650 verschenen er bijna twintig verschillende edities. De grote 
populariteit heeft ertoe bijgedragen dat slechts enkele exemplaren van de eerste druk de tand des tijds hebben we
ten te doorstaan. 

De heruitgave, naar het origineel in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, zal voorafgegaan worden door een korte 

toelichting. 

Deze uitgave zal begin 1998 verschijnen bij ROBAS bv te Weesp, prijs ca. ƒ 89,-

De redaktie van Caert-Thresoor kan van Robas een zeer beperkt aantal kopen voor haar abonnees en stelt die ter be
schikking voor de speciale prijs van ƒ 6 5 , - excl. portokosten. 

In verband met het b e p e r k t e a a n t a l waarover de redaktie kan beschikken is d i r e c t e bestelling gewenst. 
Zend u w bestelling aan redactie Caert-Thresoor, Postbus 68,2400 AB Alphen aan den Rijn. 
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H.A.M, van der Heijden 

Een Spaans lesje in Nederlandse historische kartografie 

In 1784 publiceerde de Spaanse kartograaf Tomas Lopez de Vargas Machuca (1730-1802) in Madrid een 
foliokaart van de XVII Provinciën der Nederlanden onder de titel: Mapa geografico del Pais Baxo de las 
diezy siete Provincias Unidas que tambien llaman Germania Inferior y Het is op zichzelf al merkwaar
dig dat tien jaar voor het definitief einde van de Nederlandse Republiek zo'n historisch volstrekt achter
haalde kaart met die allang niet meer geldende titel verschijnt, maar het is nog meer opvallend dat mid
den op de kaart een grote tekst staat over de geschiedenis van de Nederlandse kartografie. 

Het is de moeite waard om van de Spaanse tekst een 
Nederlandse vertaling af te drukken: 
'Oude overzichtskaarten van de Nederlanden in hun ge
heel ontbreken geenszins. Wanneer wij de allereerste bui
ten beschouwing laten, zijn de meest moderne die van 
Visscher, De Witt, Inselin, Jaillot, Covens, Mortier en Ottens. 
De beste is door de erfgenamen van Homann in 1747 uit
gegeven, naar het ontwerp dat Tobias Mayer hun verschaft 
heeft en dat ik meestendeels gevolgd heb, omdat ik het 
exact en betrouwbaar achtte. Er bestaan echter ook afzon
derlijke kaarten van de provinciën der Verenigde 
Nederlanden. De meest voorkomende zijn die van 
Visscher, De Witt en Ottens. Ook de erfgenamen van 
Homann graveerden in 1748 enkele deelkaarten, die wel 
niet helemaal zonder fouten maar toch bruikbaar waren. 
Ook die van De l'Isle zijn de moeite waard, die door 
Covens en Mortier gekopieerd werden. Van het hertogdom 
Gelderland, ofwel Neder-Gelder, met inbegrip van het 
graafschap Zutphen, hebben F. de Witt en J. Ottens heel 
goede kaarten gemaakt. W.A. Bachiene, een predikant uit 
Culemborg, heeft daar een paar fouten in verbeterd en aan 
de hand daarvan hebben Covens en Mortier nieuwe ge
graveerd die beter waren dan de vroegere. 
Er bestaan zeer goede kaarten van het graafschap Holland 
die door Nicolaas Visscher, Schenk junior, De Witt, Ottens 
en andere geografen zijn uitgegeven. Visscher was de eer
ste die deelkaarten van Zuid- en Noord-Holland maakte. 
Van het graafschap Zeeland bestaan er geen betere kaarten 
dan die van De Witt, Allard en Smallegange. De meest ge
waardeerde kaart van de heerlijkheid Utrecht is door 
Bernard du Roy ontworpen en door Visscher uitgegeven. 
Schotanus à Sterringa tekende een kaart van de heerlijk
heid Friesland die door Fridolin [sic] de Witt werd gepu
bliceerd. Er zijn ook kaarten van andere deelgebieden, zo
als die van F. Ottens, maar de beste op dit gebied zijn die 
van Halma. Wij kennen een kaart van de heerlijkheid of 
provincie Overijssel, uitgegeven door N. Visscher naar een 

Mr.dr. H.A.M, van der Heijden, Leids jurist, gewezen boek-uit-
gever, amateur-beoefenaar van de historische kartografie, spe
ciaal van de vroege Nederlanden en liefhebber van de beel
dende kunst, promoveerde 2 december 1996 te Leuven op 
een proefschrift over de kaarten van de XVII Provinciën. 

ontwerp van N. ten Have die eerst door F. de Witt en daar
na door Ottens verbeterd werd. Van de heerlijkheid 
Groningen maakte dezelfde De Witt een goede kaart. De 
kaart waar de naam Ottens onder staat doet daar, noch wat 
betreft de gravure noch wat betreft de juistheid, voor on
der. Van het gebied Drente bestaan er ook nog twee die 
door Schenk en Valk uitgegeven werden. 
De provinciën die tot de Bourgondische Kreits behoren [hij 
bedoelt de Spaanse Nederlanden - vdH], worden beschre
ven in de grote kaart in 24 bladen die in 1709 door Henri 
Fricx is uitgegeven. Crepy deed in 1744 hetzelfde op 15 bla
den; Seutter op 24 bladen kwarto en De Fer op 26 bladen. 
Mortier combineerde ze met de Zeeuwse eilanden en een 
stuk van het graafschap Holland op 28 bladen; Moll in 
Engeland op 2 bladen, evenals vele andere kaartmakers die 
alleen in een geschiedenis van de Nederlandse kartografie 
vermeld kunnen worden en dat zijn er nogal wat. De oude 
kaarten van het hertogdom Brabant die door Mercator, 
Blaeu en Medtmann gemaakt zijn, werden later door an
deren verbeterd. Visscher bewerkte die van Blaeu en gaf ze 
uit in 5 bladen. Mr. Dheulland tekende het hertogdom 
Brabant en het graafschap Holland in 1747 op 24 bladen 
kwarto. Crepy deed hetzelfde op 35 kleine bladen. Boudet 
tekende in 1752 Brabant en Namen op 2 bladen en Jaillot 
de omgeving van Antwerpen op 3. Gil Martini ontwierp in 
1603 een kaart van het hertogdom Limburg die door 
Mercator en Blaeu in koper gegraveerd en later in 1693 
door Visscher, De Witt en Jaillot opnieuw werd uitgegeven. 
Jacques [Santiago - vdH] Surhon was de eerste die een heel 
gebrekkige kaart van het hertogdom Luxemburg maakte. 
Die van Mercator en Blaeu waren niet veel beter en zij wer
den door Visscher, De Witt, Homann, Boudet en Jaillot ver
beterd. Van Vlaanderen zijn er vele overzichtskaarten op 1 
of 2 bladen. Blaeu maakte er een paar deelkaarten van en 
in 1762 deed Boudet hetzelfde. Visscher maakte een kaart 
van Vlaanderen in 6 bladen die beter was dan alle andere. 
De speciale kaarten van het graafschap Henegouwen op 1 
blad zijn die van Mercator, Blaeu, De Witt, De l'Isle in 1706, 
Nolin, Jaillot in 1720, Homann, Boudet 1754 en Robert in 
1764. Jean Surhon ontwierp een kaart van het graafschap 
Namen die in koper gegraveerd werd door Blaeu, De Witt, 
Visscher, Nolin en door de erfgenamen van Homann in 
1746. Jaillot maakte er een van dit graafschap in 2 bladen. 
Zijne Keizerlijke Majesteit liet de kaart van de Oostenrijkse 
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De Nederlanden door Tomas Lopez de Vargas Machuca. Madrid, 1784 (foto: Universitätsbibliothek, Göttingen). 

Nederlanden maken op 25 bladen. Hij gaf luitenant-gene
raal De Ferraris opdracht de meest geschikte jongelui van 
de wiskunde-opleiding [in Mechelen - vdH] uit te zoeken 
om het werk te doen. Die slaagden erin het werk te vol
tooien en publiceerden van dat gebied een heel goede 
kaart. 
De gele stippellijn scheidt het hertogdom Brabant van 
Vlaanderen; geeft ook aan welk deel de Staten-Generaal 
van de Verenigde Nederlanden toebehoort en welk deel 
het Oostenrijkse Huis. De groene stippellijn scheidt het 
graafschap Vlaanderen van Henegouwen. Wat ten noorden 
van die lijn ligt is Oostenrijks, ten zuiden Frans. Amsterdam 
ligt op 21°31' oosterlengte - uitgaande van de nulmeridiaan 
over Pico de Teide, die geacht wordt 18°52' westelijk van 
Parijs te liggen - en op een breedte van 49°51'38", over
eenkomstig de tijdberekening die elk jaar in opdracht van 
de Académie des Sciences gepubliceerd wordt.' 

Tot zover het verhaal van De Vargas Machuca. De vroege 
Nederlandse kartografie, bijvoorbeeld Ortelius, komt in het 
verhaal niet voor. De Vargas Machuca schrijft kaarten aan 
Mercator toe, die pas lang na diens dood in de Mer-
cator/Hondius-atlas verschenen. En de beste kaart die hij 
kent is van de Duitse kartograaf Tobias Maier, die echter 
duidelijk beïnvloed is door het werk van Homann en dus 

indirect op Nederlandse modellen steunt. De kaart van 
Lopez is niet in een atlas verschenen en wordt in de uit
voerige studie van Marcel2 niet vermeld. 

NOTEN 

1. Afmetingen 46 x 58 cm; schaal ca 1: 1.100.000; mij zijn slechts 
twee exemplaren bekend: Göttingen, Universitätsbibliothek 
en Madrid, Biblioteca Nacional. 

2. G. Marcel, El geografo Tomas Lopez. In: Boletin de la Real 
Sociedad Geograflca 50 (1908), biz. 402-543-

SUMMARY 

A Spanish lesson in Dutch history of cartography 

In 1784 the Spanish cartographer Tomas Lopez de Vargas 
Machuca (1730-1802) published a map of the XVII Provinces of 
the Netherlands modeled after one by Tobias Mayer (1723-1762). 
In the sea he engraved an ample text on the history of Dutch car
tography. He does not refer to the sixteenth century. Ortelius is 
not even mentioned and erroneously maps are attributed to 
Mercator which appeared no earlier than in the Merca-
tor/Hondius-atlas. Tomas Lopez, however, has a profound and 
detailed knowledge of the cartography of the Netherlands in the 
17th and 18th centuries. A complete translation of the Spanish text 
is given. Strangely enough in G. Marcel's detailed bibliography 
this interesting map is not mentioned. 
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CoenTemminck Groll en Jan Werner 

Cornelius Groll (1781-1869), Ingenieur-Verificateur bij het 
Kadaster van Noord-Holland, een biografische schets 

Zoals vele 19de-eeuwse landmeters-kartografen heeft ook Cornelius Groll (onder andere bekend 
van zijn magnum opus: de grote kaart van de provincie Noord-Holland uit 1853) nog maar weinig 
aandacht gekregen. In deze korte bijdrage willen de auteurs, in belangrijke mate steunend op bio
grafische gegevens die door Grolls nazaten bewaard zijn,1 op deze landmeter in hart en nieren de 
schijnwerper richten. 

Een leven in dienst van het Kadaster 

Cornelius Groll werd op 3 juli 1781 geboren in Gelse-
laar bij Borculo, als zoon van predikant Johannes Groll2 

en Johanna Geertruyd Schmitz. Op 3 maart 1807 werd 
hij onderofficier 'élève'. Hij vroeg evenwel spoedig ont
slag en meldde zich aan bij Luit. Kolonel Ingenieur GJ. 
Le Fèvre de Montigny om op 12 mei 1807 landmeter te 
worden bij het Hollandse Kadaster. Gillis Johannes Le 
Fèvre de Montigny speelde als lid van de Hoofd
commissie tot de Zaken der Verponding een belangrij
ke rol in de vroege periode van het Kadaster.3 Bij deze 
militaire ingenieur dienden kandidaat-landmeters zich 
te vervoegen om een examen af te leggen. Als ook hun 
instrumenten gekeurd waren legden zij vervolgens een 
eed af voor een vertegenwoordiger van de Minister van 
Financiën.4 Groll werd in 1807 door de Hoofdcom
missie belast met verpondingsmetingen te Ooltgens-
plaat op Goeree. Uit een verpondingskaart in het 
Rijksarchief van Noord-Holland5 blijkt dat hij in 1810 de 
Diemer- of Watergraafsmeer gemeten en getekend 
heeft. Deze fraaie kaart laat zien dat in de Hollandse pe
riode meer waarde gehecht werd aan topografische as
pecten dan later het geval was bij het Franse en 
Nederlandse Kadaster. Groll werd vervolgens op 31 ja
nuari 1811 benoemd tot 'Arpenteur pour le service du 
Cadastre, dans les départements de la Hollande'. Hij 
werd echter 20 oktober 1811 ontslagen,6 want op 21 ok
tober werd de Franse grondbelasting in de inmiddels in
gelijfde Hollandse departementen ingevoerd. Hij werd 
op 25 mei 1812 alweer benoemd tot 'Géomètre de Ie 
classe dans Ie Département du Zuiderzee', in dienst van 
het Franse Kadaster, dat de nieuwe kadastrering in die 
maand begon aan te pakken in het kanton Weesp. 
Hoewel de kadastrale metingen die tussen 1811 en 1813 
zijn gedaan achteraf grotendeels werden afgekeurd, 

Prof.dr.ir. CL. Temminck Groll was van 1972 tot 1986 hoogle
raar Restauratie aan de Technische Universiteit Delft en is te
genwoordig als bijzonder hoogleraar (vakgebied Architectuur, 
de leer van conservatie en restauratie) verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Drs. J.W.H. Werner is werkzaam in de Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam als Conservator Kaarten en Atlassen. 

Daguerrotype van Cornelius Groll en zijn tweede vrouw, 
Jobanna Albertina Loots, ca. 1845 (foto: Familie-archief). 

legden zij de basis voor ons huidige Kadaster, dat na het 
vertrek der Fransen vorm kreeg. 
Teeling weet te melden dat Groll begin 1812 nog woon
achtig was te Bemmel bij Nijmegen.7 Groll woonde ver
volgens tot 1817 of 1818 in Abcoude. Van daaruit werk
te hij - sinds 17 mei 1812 - aan het in kaart brengen van 
de kadastrale gemeente Weesp, nadat de opmetingen 
volgens het oude systeem abrupt beëindigd waren. De 
tekeningen en registers van het Hollandse Kadaster vol
deden niet aan de Franse normen, zoals geformuleerd 
in het Recueil méthodique des lois, décrets, règlements, 
instructions et décisions sur le cadastre de la France. 
Onder andere werd door de Fransen een strikte per
ceelsgewijze opmeting geist en een zodanige registratie 
van huizen en landerijen dat niet de huurwaarde maar 
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Verpondingskaart van de 
Diemer- of Watergraafsmeer, op
gemeten door Cornelius Groll in 
1810 (detail van het gebied rond 
de Middenweg tussen de Oetewa-
lerbrug bij het Rechthuis en de 
buitenplaats Frankendaal, foto: 
RANH). 

de opbrengst van het onroerend goed kon gaan dienen 
als grondslag voor de grondbelasting. Groll deed dat 
werk samen met twee andere landmeters eerste klasse, 
B. van Duyn en H. van Hafften. In 1818 zouden de 
Franse plans van Weesp op hun beurt weer herzien 
worden door A. van Diggelen, ten behoeve van het de
finitieve Nederlandse Kadaster. 
Grolls irritatie over de Inlijving blijkt uit het feit dat deze 
precieze man een zeer nijdige streep heeft gezet door 
de, nâ de Inlijving bij Frankrijk voor de Dam ingevoer
de, naam van 'Plein Napoléon'. Dit is te zien op een uit 
zijn bezit afkomstige kaart van Amsterdam, die in 1812 
uitgegeven werd door Mortier, Covens & Zoon. In 1813, 
toen de Fransen vertrokken, raakte hij zijn betrekking 
kwijt bij het Franse Kadaster. In datzelfde jaar, op 29 
september, trouwde hij te Borculo met Catharina Petro-
nella van Oosterhout, dochter van Rijnier van Ooster
hout, predikant te Harmeien, later te Abcoude. Van hem 
is in de kerkenraadskamer een portretje te vinden en 

een grafzerk in de kerk. Hij overleed in 1820. Catharina 
was geboren in 1789 te Harmeien en volgde de goed 
bekend staande 'Fransche school' van juffrouw Werde-
man te Bloemendaal. 
Nadat Groll van 17 februari 1814 tot 31 mei 1816 nog 
luitenant bij de Landstorm was geweest, bleek hij op 14 
augustus 1816 weer verbonden te zijn aan het Kadaster. 
Hij werd op 2 oktober van dat jaar landmeter eerste 
klasse in Zuid-Holland. De landmeters die bij het nieu
we Nederlandse Kadaster werkten waren in grote lijnen 
dezelfden, die ook al in de periode 1806-1811 voor het 
Hollandse Kadaster waren aangetrokken.8 De benoe
mingen volgden elkaar snel op: op 16 november 1816 
werd hij landmeter-delimitateur in Noord-Holland en 
op 24 februari 1817 werd Cornelius Groll benoemd tot 
Ingenieur-Verificateur te Amsterdam, bij het Kadaster in 
Noord-Holland, met een traktement van tweeduizend 
gulden per jaar. Dit was een belangrijke positie, ont
leend aan het Franse organisatieschema. De provincia-
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Laatste van een reeks van vier tekeningen betreffende het gezin Groll in de periode 1827-1831- Afscheid van de oudste zoon 
Johannes, die dienst heeft genomen bij het korps Grenadiers en jagers. Hij vertrekt naar Limburg, van waaruit hij deelneemt aan 
de Tiendaagse Veldtocht. We zien een wereldkaart, een werkbureau, waarop o.m. een nog bestaand lakstempel. Cornelius' tweede 
vrouw staat met een klein dochtertje bij de deur. Vrijwel zeker zijn de tekeningen (enkele jaren later) gemaakt door de jongere zoon 
Henricus Weimar (1819-1900), (zie: Ned. Kruidk. Archief III, blz. 366-367). Deze ontwikkelde zich later tot een zeer vaardige te
kenaar, zoals blijkt uit de familietaferelen; alleen de gezichten daarop zijn nog wat onbeholpen. Ook de oudste kleinzoon van 
Cornelius, ir. J.F. Groll (1849-1919) was een zeer goed tekenaar (zie: G. Hoogewoud, Ned. Kunsthistorisch Jaarboek 1974, blz. 277-
363 passim). Deze heeft geruime tijd bij zijn grootvader gewoond, toen zijn ouders nog in 'Indië' verbleven (foto: Familie-archieß. 

Ie Ingenieur-Verificateur, gevestigd in de provinciale 
hoofdplaats, had een tot in details controlerende taak 
bij het Kadaster. Hij was verantwoordelijk voor de uit
voerende werkzaamheden. Daartoe behoorden het on
derzoek van de kwaliteit der metingen, toezicht op de 
nadere delimitatie en triangulatie, de op de plans voor
komende details en de grootteberekeningen.9 Het toe
zicht op de werkzaamheden berustte in elke provincie 
bij de gouverneur en de algemene coördinatie was in 
handen van de directeur van de belastingen.10 Uit 
Brussel werd door de Minister van Financiën, waaron
der het Kadaster valt, op 5 maart 1817 een afschrift van 
het Koninklijk Besluit verzonden aan de Gouverneur 
van de Provincie Noord-Holland te Haarlem met het 
verzoek C. Groll daadwerkelijk in die functie aan te stel
len.11 In 1817 kwamen de Nederlandse kadastrale op
metingen pas echt goed op gang. In 1828 werden on
der Grolls toezicht de laatste kadastrale opnemingen in 

de kop van Noord-Holland en op de eilanden afgerond. 
Er waren toen ongeveer 1.300 kadastrale minuutkaarten 
met de bijbehorende Oorspronkelijk Aanwijzende 
Tafels12 klaar. 
In 1818 woonde Groll in Amsterdam, op de Prinsen
gracht nr. 892, tot circa 1825. Toen verhuisde hij naar 
Haarlem, waar hij woonde in de Damstraat W.l, nr. 856, 
bij het Spaarne. In zijn overlijdensakte wordt tenslotte 
als adres genoemd: Kleine Houtstraat W.2, nr. 838. Zijn 
vrouw overleed op 11 juli 1826. Enige jaren later her
trouwde hij met Johanna Albertina Loots, de kleindoch
ter van de in de 18de eeuw welbekende dichter Cornells 
Loots. Ook zijn tweede vrouw zou hij overleven. Op 15 
december 1832 - het jaar waarin het Kadaster in 
Nederland is voltooid en ingevoerd - werd Cornelius 
Waarnemend Bijzonder Bewaarder van het Kadaster te 
Haarlem, op 26 juli 1834 gevolgd door de benoeming tot 
Bijzonder Bewaarder van het Kadaster aldaar. 
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Bladindeling van de kaart van Noord-Holland. 

De kaart v a n Noord-Hol land uit 1853 

O p de kaart van Noord-Holland1^ kunnen we hier vrij 
beknopt ingaan. De gecompliceerde, ongelukkige 
voorgeschiedenis van het totstandkomen ervan werd al 
uitvoerig uiteengezet door J.R. Persman.14 Bij gebrek 
aan een grootschalig nationaal kaartwerk begonnen 
veel provincies, aangespoord door de minister van 
Binnenlandse Zaken, in de eerste helft van de 19de 

eeuw zelfstandig aan hun eigen topografische kaart. In 
het tweede kwart van de 19de eeuw waren daarvoor 
over het gehele land twee belangrijke bronnen be
schikbaar. Dat waren de Choro-Topographische kaart 
der Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der 
Nederlanden door C.R.T. Krayenhoff uit 1823 inclusief 
de geodetische opmetingen daarvoor en de grootscha
lige kaarten van het Kadaster, die in 1832 voor vrijwel 
het gehele land voltooid waren. Dit laatste droeg ertoe 
bij dat vaak initiatieven of een andere betrokkenheid 
van het Kadaster een rol speelden bij de totstandko
ming van de regionale topografische kaarten. Een inte
ressante passage treffen we aan in de Handleiding van 
Koeman: 'Bij deze vorm van kartografie waren de 
Ingenieurs-Verificateur in de provincies betrokken. 
Verscheidene landmeters van het Kadaster en de 
Ingenieur-Verificateur droegen in de jaren vóór 1844 
nog niet de ambtelijke status van Rijksdienaren, maar 
ressorteerden onder de Gouverneurs der Provincie. 
Ook hun positie ten aanzien van de vergoeding voor 
particuliere landmeetkundige en kartografische werk
zaamheden was een geheel andere dan die welke bij de 
invoering van de nieuwe instructie in 1877 werd vast
gesteld. Voordien kwamen de baten van het particulie
re werk geheel ten goede aan de landmeters. Hun me
dewerking aan de uitgave van kaarten, afgeleid van de 
kadastrale plans is dan zeer goed te verklaren.'15 Zo was 
Cornelius Groll als Ingenieur-Verificateur bij het Kadas
ter in Noord-Holland verantwoordelijk voor de Noord-
Hollandse topografische kaart. Deze kaart, gedrukt op 
twaalf royale vellen papier, werd uitgevoerd op de 
schaal 1:50.000. De verantwoording op het titelblad be
vestigt dat ook deze provinciekaart gebaseerd is op de 
metingen van Krayenhoff en die van het Kadaster. Het 
was het laatste grote topografische kaartwerk dat in ko
perdiepdruk verscheen. Zoals bekend wordt deze kaart, 
ondanks de mooie uitvoering, gerekend tot de minder 
gewaardeerde provinciale karteringen, die in het de
cennium vóór het verschijnen van de eerste druk van de 
Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk 
der Nederlanden 1:50.000 (TMK) uitgegeven werden. 

Verklarende tekst 
op het titelblad 
van de kaart van 
Noord-Holland 
(foto: UB 
Amsterdam) 

-&L-
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Detail van Den Helder en omgeving op blad 4 van de kaart 
van Noord-Holland (foto: UB Amsterdam). 

Financiële beperkingen en een langdurige besluitvor
mingsperiode maakten het nu eenmaal niet eenvoudig 
om een in alle opzichten aanvaardbaar produkt tot 
stand te brengen. Het verschijnen van de bladen van de 
TMK tussen 1850 en 1864 heeft dit werk en de andere 
provinciale kaartwerken bovendien spoedig de wind uit 
de zeilen genomen, zodat op een fundamentele verde
re invulling en revisie niet meer gerekend hoefde te 
worden. Toch zijn op de minder bekende tweede druk, 
die vermoedelijk een kleine oplage had, al een aantal 
topografische toevoegingen aangebracht. Deze betref
fen vooral een aantal extra toponiemen en, incidenteel, 
een verfijnder percelering. Het zal de perfectionist Groll 
af en toe zwaar gevallen zijn om aan de druk van bui
tenaf, om niet te kostbare methoden toe te passen en 
niet te veel details op te nemen, tegemoet te moeten ko
men. Niettemin bleef hij voortdurend zeer strijdbaar in 
het bewaken van de kwaliteit van de kaart, zoals blijkt 
uit de in het Rijksarchief te Haarlem bewaard gebleven 
correspondentie.16 Hoewel Grolls naam onverbrekelijk 
verbonden is met deze kaart had hij, zoals hierboven 
uiteengezet, bij het verschijnen ervan - hij was toen 72 
jaar! - al een lange succesvolle carrière achter de rug als 
'topambtenaar' bij het Kadaster, in een periode dat de 
administratie van de belasting op onroerend goed in 
Nederland op poten werd gezet en haar definitieve be
slag kreeg. Koeman onderstreept met de volgende be
woordingen de historische betekenis van de opmetin
gen en schattingen die in die periode gedaan werden: 
'Deze grotendeels bewaard gebleven schattingen, mèt 
de kaarten, vormen een archief van grote betekenis 
voor de economische geschiedenis van Nederland in de 

periode 1810-1830 en voor de historische geografie van 
zowel de steden als het platteland.'17 

Slot 

Op 1 januari 1857, op 75-jarige leeftijd, werd Groll ge
pensioneerd. Tot zijn laatste levensjaar was hij Kerk
voogd van de Grote of Sint Bavokerk.18 Cornelius Groll 
overleed op 30 april 1869 en werd begraven te 
Heemstede. Het is opmerkelijk dat in de volgende ge
neraties nog twee nazaten voorkomen die zich met kar-
tografische activiteiten hebben beziggehouden. De 
oudste zoon, Johannes Groll (1814-1883), maakte zich 
eveneens verdienstelijk met karteringswerk.19 Hij ver
vaardigde op het bureau van de Admiraal te Batavia, als 
zee-officier bij de Koninklijke Marine, een kaart van een 
kustgebied bij Java en een kaart van de Straat Soenda.20 

Hij was direct na aankomst in 1846 in dit bureau ge
plaatst teneinde vroegere opnemingen verder uit te 
werken; hij was namelijk in 1840 ook al in Indië actief 
geweest. Als 26-jarige commandant van een van de eer
ste stoomschepen van de marine, de 'Etna', deed hij op-
nemingswerk langs de noordkust van Java.21 Aardig de
tail is dat hij in Batavia trouwde met Wilhelmina 
Henriette Temminck (1830-1912), telg uit een familie 
die in Nederlands-Indië een actieve rol speelde.22 Aan 
de toevoeging van die naam, door hun jongste zoon 
Coenraad Liebrecht (1862-1949),23 hebben diens nako
melingen de familienaam Temminck Groll te danken. 
Zo ook de co-auteur,24 van wie Cornelius Groll de bet
overgrootvader is. Ook Coenraad Liebrecht verrichtte 
als marine-officier omstreeks 1890 kartografische werk
zaamheden in de Javazee. 

Portret van Cornelius Groll, vermoedelijk op 80-jarige leeftijd 
(1861). Naar verluidt zou hij niet anders dan met een passer 
afgebeeld willen worden (origineel: Prentenkabinet Kunsthis
torisch Instituut R.U. Leiden 57/2047). 
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NOTEN 

1. Persoonlijke documenten en familie-gegevens afkomstig 
uit het Familiearchief Groll / Temminck Groll, Centraal 
Register van Particuliere Archieven nr. 246 (geregistreerd 
Prins Willem Alexanderhof 30, 2595 BE 's-Gravenhage). 
Veel bleef bewaard dankzij de ongetrouwde dochter van 
Grolls oudste zoon Johannes, Anna Elizabeth Groll (1856-
1937, zie: Leids Jaarboekje 1938, blz. 52-55). 

2. Deze had gestudeerd aan de toenmalige Academie van 
Harderwijk, alwaar ook diens broer medicijnen had ge
studeerd. 

3. C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie van 
Nederland : zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplat
tegronden. Alphen aan den Rijn, 1983, blz. 225. 

4. E. Muller en K. Zandvliet (red.), Admissies als landmeter 
in Nederland voor 1811, bronnen voor de geschiedenis 
van de landmeetkunde en haar toepassing in adminis
tratie, architectuur, kartografie en vesting- en water
bouwkunde. Alphen aan den Rijn, 1987, blz. 46. 

5. Kaart van de landen gelegen in de Diemer-Meer in het 
Arrondissement Ouderkerk / op speciaale last van de 
Hoofd-Commissie tot de zaaken der Verponding opge
meten in den jaare 1810, door mij C. Groll, landmeter ; ... 
door mij accoord bevonden ..., J. Knabiaan. - Schaal [ca. 
1:2.950]. - 1 krt. in 4 gemonteerde bl. : handschrift, ged. 
in kleur; 96 x 121 cm. - NNW boven. (RANH 
A(492.631.050)1). 

6. E. Muller, Op. cit., blz. 243, hier wordt vermeld: 26 okto
ber 1811 no. 52, ontslagen. 

7. P.S. Teeling, Landmeters van de kadastrering van 
Nederland. [Apeldoorn], 1984, hierin blz. 79-99 over de 
kadastrering van Noord-Holland en Lexicografisch na
menregister blz. 242: nr. 126. 

8. E. Muller, Op. cit., blz. 49. 
9. P.S. Teeling, Op. cit., blz. 81. 
10. Kadastrale atlas van Noord-Holland 1832 : deel 1 

Uitgeest. Haarlem, 1990, blz. 7. 
11. Rijksarchief in Noord-Holland, PB 0131. 
12. Minuutplans zijn de oudst getekende kaarten van het 

Kadaster, waarop alle gronden, met gebouwen, erven, 
wegen en wateren zijn ingetekend, meestal op een schaal 
van 1:2.500 of 1:1.250. Ieder perceel heeft een eigen num
mer. Per gemeente varieert het aantal plans. 
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) zijn registers 
die bij de minuutplans behoren. Van elk perceel staat in 
de OAT een aantal gegevens vermeld: naam, beroep en 
woonplaats van de eigenaar (en eventueel vruchtgebrui
ker), soort eigendom, oppervlakte, klassering en belast
bare opbrengst. 
Kadastrale atlas ..., blz. 5. 

13. Kaart van de provincie Noord-Holland : gemaakt op last 
van de Heeren Staten der Provincie I deze kaart is opge
maakt door den Heer Cornelius Groll... ; gegraveerd door 
van Baarsel & Tuyn; gedrukt bij JE. Brugman. - De schaal 
is die van 1 tot 50.000. - [Haarlem] : Staten der Provincie 
Noord-Holland, 1853- - 1 kt. in 12 genummerde bl. : ko
pergravure ; elk bl. ca. 68,5 x 51 cm, tezamen ca. 273,5 x 
153 cm, incl. kaartrand ca. 276,5 x 156 cm. - De meridi
aan over de Westertoren te Amsterdam is aangenomen als 
nulmeridiaan. 
Exemplaren zijn te vinden in RANH (waaronder een 
proefdruk in 7 bladen: A(492.62)92I"vn); UBA (4 exem
plaren); UBL: P23 N7 en een exemplaar van de bijge
werkte tweede druk: P23 N8. Deze bijgewerkte druk be
vat enige toponymische aanvullingen; inhoudelijk zijn er 
hier en daar (bijv. in het Koegras en de Anna 
Paulownapolder) wat meer verkavelingsgrenzen opgeno
men. 

14. J.R. Persman, De voorgeschiedenis van de uitgave in 1853 
van de 'Kaart van de provincie Noord-Holland'. In: Caert-
Thresoor 5 (1986) 2, blz. 33-39. 

15. C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topografi
sche kaarten van Nederland 1750-1850. 2e dr. 
Culemborg, 1978, blz. 71-76. 

16. J.R. Persman, Op. Cit., geeft een uitvoerige opgave van 
deze bronnen, opgenomen in het archief van het 
Provinciaal Bestuur. Dank aan Joke Terra, kaartbeheerder 

van het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, voor 
haar hulpvaardigheid bij het beschikbaar stellen daarvan. 
Behalve de betreffende archivalia worden aldaar ook de 
koperplaten van de grote kaart van Noord-Holland be
waard. 

17. C. Koeman, Geschiedenis ...., blz. 226. 
18. Kennelijk bestond er geen leeftijdslimiet voor de kerk

voogden! Volgens een notitie werd in april 1869 een lijst 
met de portretten van de drie kerkvoogden: J. de Breuk, 
M.N. Beets en C. Groll in de kerk gehangen, met het on
derschrift dat ze tezamen 260 jaar oud waren. 

19. R.W.J.C. van den Wall Bake, Levensbericht van Johannes 
Groll, 1814-1884. 's-Gravenhage, 1886. Van dezelfde au
teur in Eigen Haard 1885, blz. 629-631, voorts 
Nederlandsche Almanak, Haarlem 1887, blz. 37, met por
tret. 

20. a. Kaart van een gedeelte van de noord kust van Java en 
Straat Sunda van Tanjong Kaik tot den vierden hoek bij 
Anjer I trigonometrisch opgenomen op last van ... E. 
Lucas ... door B.H. Staring ... geassisteerd door J.A.G. 
Rietveld ... en ... J. Grol ... in 1840 ; uitgegeven door 
Jacob Swart ; gegraveerd door J.C. Zürcher. - Schaal 
[1:50.000]. - Te Amsterdam : bij de Wed. G. Hulst van 
Keulen, 1843. - 1 kaart in 2 bl. : kopergravure ; 64,5 x 
171 cm. - Verbeterd in 1844. (Scheepvaart Museum 
Amsterdam Z IIIa-122). 

b. Carte des atterrages de Batavia : réduite d'après les tra
vaux exécutés par MM. J.G. etc. 1846 (The British 
Library: H.F. SEC. 18. (1102)). 

c. Carte particulière du Détroit de la Sonde : réduite 
d'après les travaux hydrographiques exécutés en 1840 
et 1841 par MM. J.A.G. etc. 1846 (The British Library: 
H.F. SEC. 18. (1113)). 

21. R.W.J.C. van den Wall Bake, Levensbericht ..., blz. 8. 
22. Haar vader, CL. Temminck, was Raad van Justitie te 

Semarang, diens neef, C.J. Temminck, was auteur van een 
aantal belangrijke werken in zijn vakgebied, de biologie, 
maar ook van Coup-d'oeil général sur les possessions 
Néerlandaises dans l'Inde Archipélagique. Leiden, 1846-
1849, 3 din. 

23. We vinden Cornelius op 11 februari 1862, 80 jaar oud, als 
getuige bij de geboorteaangifte van deze kleinzoon. Hij 
werd bijna 89 en hij beleefde veel plezier aan zijn boei
ende kinderen en kleinkinderen, waarvan de meesten 
een grote liefde voor kaarten aan de dag legden! (Naams
wijziging CL. Groll goedgekeurd K.B. 15/7/1886, nr. 30). 

24. Coenraad Liebrecht Temminck Groll, geb. te Amsterdam, 
1925. 

SUMMARY 

Cornelius Groll (1781-1869), chief-engineer at the land 
registry office in the Province of Noord-Holland, a bio
graphical sketch 
In this article a short biographical sketch is given of Cornelius 
Groll, chief-engineer at the land registry office in the Province 
of Noord-Holland in Haarlem. Groll was responsible for the 
large topographic map of Noord-Holland, a copper engraving 
in twelve sheets, scale 1:50,000, which was completed in 1853, 
when Groll was at the age of 72. Groll was involved in the de
velopment of the Dutch land registry in the years after the 
French had left. The surveying of Noord-Holland (and most 
other provinces) really started in about 1817 and was com
pleted in 1832. He retired at the age of 75 after a long and suc
cessful carreer at the land registry office. Some of his descen
dants, inter alia his son Johannes Groll (1814-1883), displayed 
remarkable talents in the field of surveying and drawing as 
well. 
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Aanvulling Kadastrale Atlassen 
Naar aanleiding van mijn artikel over de kadastrale atlas van 
Renswoude en het overzicht van alle tot nu toe verschenen ka
dastrale atlassen heeft de heer A.C. van Grootheest mij attent ge
maakt op een niet genoemde kadastrale atlas. 
Het betreft de kadastrale atlas van Veenendaal (1995). 
Veenendaal lag tot I960 gedeeltelijk in de provincie Utrecht en 
gedeeltelijk in de provincie Gelderland. De Werkgroep Kadas
trale Atlas Veenendaal van de Historische Vereniging Oud 
Veenendaal wilde een kadastrale atlas uitgeven van het gehele 
grondgebied van de huidige Gemeente Veenendaal. Aangezien 
dit niet paste in de opzet van de Utrechtse provinciale werk
groep, is aansluiting gezocht bij de Stichting Werkgroep 
Kadastrale Atlas Gelderland. De atlas is in opzet en uitvoering 
gelijk aan de andere uitgaven van deze stichting. 
De atlas beslaat het grondgebied van de voormalige Kadastrale 
Gemeente Stichts Veenendaal, de Kadastrale Gemeente Gel-
dersch Veenendaal en die delen van de gemeenten Rhenen en 
Renswoude, waarvan nu gedeelten bij de Gemeente Veenendaal 
behoren. 
Bij de atlas is een aparte veldnamenkaart toegevoegd. 
Graag voeg ik deze atlas alsnog aan het overzicht toe. 

Lida Ruitinga 

Tentoonstelling Rijksarchief Overijssel 
Bijbelse spreuken, klassieke deugden en bekende spreek
woorden en gezegden. Die items lagen ten grondslag aan de 
Thesaurus Philopoliticus; een boekwerk in meerdere delen 
dat tussen 1623 en 1631 in Duitsland verscheen van de hand 
van de keizerlijke poëet David Meisner (1585-1625). Leerzame 
motto's en emblemen, die de geletterde bevolking destijds als 
stichtelijke literatuur tot zich konden nemen om een beter 
mens te worden. 
Een 'schatkistje' dus vol wijsheden ter overdenking en ter da
gelijkse handeling. Ziedaar een onderdeel van de expositie, 
die tot en met 13 september in het Rijksarchief Overijssel te 
Zwolle is te zien. Mede ingericht door de archivarissen jonk
heer Arnold Gevers en Albert Mensema, die onderhand wel 
als levende archiefstukken in het gebouw aan de Eikenstraat 
betiteld kunnen worden. Beiden vieren 25 jaar overheids
dienst in stilte. Of zoals ze in het nawoord van het begelei
dende boekje Een schatkistje voor Overijssel schrijven: 'We 
hebben dit boekje voor vrienden en bekenden gemaakt t.g.v. 
een kwarteeuw archiefdienst.' Daarin veel symboliek ver
klaard, prachtige prenten van Overijsselse steden met een his
torie en een beschrijving van het kaartbeeld in dit gewest in 
de 16de en 17de eeuw. 
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen, dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en maandag van 13.30 tot 17.00 
uur, Rijksarchief Overijssel, Eikenstraat, Zwolle. 

Verslag NVK-Symposium Enschede 
Ter gelegenheid van het bezoek van de British Cartographie 
Society (BCS) aan Nederland organiseerde de NVK op 3 en 4 
april 1997 een klein symposium in het ITC, Enschede. De Sessie 

'Colonial Cartography' was aan histori
sche kartografie gewijd. 
De goede contacten van de Nederlandse 
Vereniging voor Kartografie met de 
British Cartographic Society komen af en 
toe tot uiting in een gezamenlijke mani
festatie. Het in Enschede gehouden sym
posium bestond uit drie dagdelen, waar
in de voordrachten, om en om, door 

Nederlandse en Britse deelnemers werden gepresenteerd. Het 
eerste en het laatste dagdeel waren gewijd aan onderwerpen 
uit de moderne kartografie: 'Cartography on the web' en 
'Spatial data infrastructure'. Het middagprogramma van 3 april 
werd door vier sprekers gevuld met een onderwerp m.b.t. de 
'Colonial Cartography'. 
Christopher Board was als eerste aan de beurt met een detail
studie over 'Colonial Mapping in British Kaffraria (Eastern 
Cape Colony) in the 19th Century'. De verschillende karterin
gen in het kader van 'Exploration', 'Pacification', 'Admini
stration', 'Land Ownership' en Topographic Mapping' werden 
door hem toegelicht. 
NVK-nestor prof.dr. F.J. Ormeling Sr. schetste een beeld van 
de overeenkomsten en verschillen tussen de met veel proble
men tot stand gekomen Britse en Nederlandse karteringen in 
India en Indonesië in zijn lezing 'India and Indonesia: 
Comparison of British and Dutch Colonial Mapping'. 
Een historisch overzicht van de verschillende grootschalige 
karteringen in diverse voormalige Britse koloniën werd gege
ven door de derde spreker, Peter Lawrence, in zijn voordracht 
'Large Scale Mapping in the British Empire'. 
Kees Zandvliet ging, als laatste, het verst terug in de geschie
denis. In zijn lezing 'Agricultural Landscape of V.O.C. Territory 
in the 17th Century' legde hij, na een algemene inleiding over 
de V.O.C.-kartografie, de nadruk op gedetailleerde kaarten 
m.b.t. het agrarische landschap. 
Door de gevarieerde inhoud van de voordrachten en de door 
de sprekers getoonde illustraties was het een interessante 
middag. Daarom was het jammer dat het aantal deelnemers 
aan het symposium niet erg groot was. Tijdens de door de 
NVK aangeboden receptie aan het eind van de eerste dag was 
dit echter geen bezwaar, want deze borrel was bijzonder ge
animeerd. 

Roelof Oddens 

Verslag studiedag NVK-Werkgroep 
voor de Geschiedenis van de Karto
grafie te Leiden op 11 april 1997 
De zestiende studiedag in het bestaan 
van de Werkgroep voor de Geschiedenis 
van de Kartografie (WGK) stond in het 
teken van de stadskartografie. Aan
leiding daarvoor was het verschijnen van 
het zevende deel 'Leiden' in de facsimi

lereeks, die de Stichting Historische Stadsplattegronden uit
geeft. 
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Ruim tachtig belangstellenden waren op de studiedag in het 
Gemeentearchief van Leiden afgekomen. Na een korte inlei
ding van Prof.dr. G. Schilder mocht P.J.M, de Baar, hoofd stu
diezaal van het Leidse gemeentearchief, het spits afbijten. Hij 
ging in op de rijke 'prentverzameling' van het archief, dat een 
grote diversiteit aan topografische materialen van uiteenlo
pende technieken beheert. De topografisch-historische atlas is 
in de loop der eeuwen ontstaan uit het bezit van de gemeen
te Leiden en uit aankopen en schenkingen. Ook is veel mate
riaal door eigen fotografen geproduceerd. De kartografische 
documenten dateren vanaf de eerste helft van de zestiende 
eeuw. Aanvankelijk was de verzameling ondergebracht in het 
stadhuis en vervolgens bij het stedelijk museum de Lakenhal. 
In 1893 verhuisde de atlas naar het pas opgeleverde 
Gemeentearchief en kreeg het de officiële status van prent
verzameling. 
De tweede lezing werd verzorgd door Drs. M.M.Th.L. Hame-
leers, conservator bij het Gemeentearchief van Amsterdam. Hij 
behandelde het 'amper bekende fenomeen' van Amsterdamse 
uitgiftekaarten. 'Een beetje saai om te zien', vond Hameleers. 
De puur functionele uitgiftekaarten uit de zeventiende eeuw 
tonen immers louter kaartbeeld en geen uitbundige decora
ties, zoals de achttiende-eeuwse burgerwijkkaarten. Uitgifte
kaarten zijn hoofdzakelijk vervaardigd bij het voor de eerste 
keer uitgeven van percelen. Zij vormen de oudste lokale amb
telijke kartografie van de stad Amsterdam. Als zodanig en 
dankzij de grootschaligheid (tussen 1:500 en 1:1.000) zijn uit
giftekaarten een uiterst belangrijke bron voor de stadsge
schiedenis. In tegenstelling tot planologische kaarten geven zij 
een ruimtelijke situatie weer, die ook daadwerkelijk is gere
aliseerd. Voorzichtigheid is echter geboden bij het trekken van 
conclusies, omdat sprake is van een momentopname die in de 
week na de uitgifte al achterhaald kan zijn. De meeste uitgif
tekaarten zijn vervaardigd door de Amsterdamse stadsland
meters Cornells Danckertsz. de Rij (ca. 1596-1662) en Johan
nes Brandtlight (1636-1672). Het overgrote deel van het 

bewaard gebleven materiaal bevindt zich in diverse collecties 
en archieven van het Gemeentearchief van Amsterdam. Ook 
het Amsterdamse Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en 
de Leidse Universiteitsbibliotheek (collectie Bodel Nijenhuis) 
zijn in bezit van enkele tientallen kaartbladen. Voor een com
pleet overzicht van alle tot nog toe bekende uitgiftekaarten is 
een bezoek aan het Amsterdamse gemeentearchief evenwel 
voldoende. Hier zijn namelijk alle bekende uitgiftekaarten op 
foto aanwezig en wordt gewerkt aan de ontsluiting van het 
materiaal. 
Na een lekker bakje koffie hield kunsthistoricus Dr. Ch. van 
den Heuvel een boeiend referaat over de voorstellingen van 
de stadsrand en het grensgebied tussen de vakdisciplines his
torische kartografie en architectuurgeschiedenis. In het hante
ren van de kaart als historische bron voelde Van den Heuvel 
zich gelijk 'bloedbroeders' verwant met de historisch karto-
graaf. Kunst- en architectuurhistorici houden zich om diverse 
redenen bezig met de bestudering van historische stadsplatte
gronden. Van den Heuvel lichtte met name het thema van de 
ideale stad uit. In regelmatige vestingsteden werd en wordt 
vaak de belichaming gezien van de ideale stad, ofwel 'een op 
mathematische wijze geconstrueerde voorstelling van een 
stad, die zowel door haar ruimtelijke als sociale structuur be
antwoordt aan de eigentijdse opvattingen over het wezen van 
de stad'. Het blijkt echter dat steden die op het eerste gezicht 
ideaal lijken dat bij nader beschouwing niet of slechts gedeel
telijk zijn. Zo is er bijvoorbeeld een wezenlijk onderscheid 
tussen de idealen van de civiele stad en die van de militaire 
stad. Soms waren geometrische plannen eerder het resultaat 
van een noodzakelijk kwaad, dan de uitdrukking van een ge
wenste situatie. Vaak ook speelde de geografische gesteldheid 
een dominerende rol. De stadsplattegronden van Haarlem en 
Utrecht vertonen volgens Van den Heuvel echter wel duidelij
ker kenmerken van de ideale stad. Uit praktische overwegin
gen werd zo'n stad hier gedeeltelijk ten uitvoer gebracht. De 
mathematische orde van de stadsuitbreiding kon een uitdruk-
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kingswijze zijn van politieke macht, een hulpmiddel voor een 
economische verkaveling, of een instrument voor het bena
drukken dan wel nivelleren van sociale verschillen. 'We heb
ben kortom niet alleen te maken met pragmatische concessies 
aan de 'ideale stad', maar ook met de toevoeging van stedelij
ke idealen aan realisaties van praktische aard', aldus Van den 
Heuvel. Kunstzinnige ontwerpen en kartografische voorstel
lingen liggen dus dicht bij elkaar. Niet zo vreemd als men be
denkt dat de landmeter en de ontwerper van de fortificaties 
veelal een en dezelfde persoon waren! 
Het middagprogramma van de studiedag werd geopend door 
Prof.dr. S. Groenveld, die verhaalde over de methodologie 
van het onderzoek naar de Leidse stadsplattegronden ten be
hoeve van het eerder genoemde deel 'Leiden'. Al in 1991 wa
ren de voorbereidingen voor dit project begonnen, waarbij 
sprake was van een nauwe samenwerking tussen de diverse 
kaartbeherende instanties en de Universiteit van Leiden. Een 
dozijn studenten had middels een doctoraal werkcollege de 
basis gelegd voor het hoofdstuk over de ontwikkeling van de 
kartografie van Leiden. Groenveld bekende vooraf wat huive
rig te zijn voor 'collectief onderzoek', vanwege het loerende 
gevaar van een gebrek aan individueel zelfinitiatief. De erva
ringen met het onderzoek naar de Leidse stadsplattegronden 
stemden de Leidse hoogleraar uiteindelijk toch positief. 'Het 
betekent een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van de 
stadskartografie in Nederland.' 
Slotspreker was Drs. R.C.J. van Maanen, adjunct-archivaris van 
het Gemeentearchief van Leiden. Hij gaf een toelichting op de 
tentoonstelling 'Leiden in Kaart', die ter gelegenheid van het 
verschijnen van het deel 'Leiden' werd gehouden. Van 
Maanen benadrukte dat was gestreefd naar het tonen van een 
soort staalkaart van het kaartenbezit van het Leidse gemeen
tearchief. Een rode draad in de tentoonstelling ontbrak daar
door. Wel waren aan het kartografisch materiaal zelf enkele 
criteria gesteld, zoals visuele aantrekkelijkheid en zeldzaam
heid. Ook waren veel handgetekende kaarten en kaarten van 
Leiden in zijn ruimtelijke 'setting' opgenomen. 
Na de uitleg van Van Maanen werd een ieder in de gelegen
heid gesteld om, onder het genot van een borrel, de interes
sante tentoonstelling te bekijken. Tal van zaken waren daarbij 
een genot voor het netvlies, waaronder een manuscriptkaart 
van een perceel land onder Zoeterwoude uit 1532, een ne-
gentiende-eeuwse thematische kaart over de cholera-epide-
mie en een prachtige oude landmetersketting. 

Marco van Egmond 

Feestelijke presentatie van Piet Kat s ma's Stadsprofielen 
van Rotterdam 
Op 26 maart werd in het Schielandshuis in Rotterdam het 
meest recente geesteskind Piet Ratsma, het voormalig hoofd 
van de Topografisch-Historische Atlas van het Gemeente
archief Rotterdam, gepresenteerd. Al voor zijn pensionering in 
het najaar van 1996, maar vooral in de maanden erna, heeft 
hij zich met veel energie gestort op het tot stand komen van 
dit naslagwerk. 
De presentatie van deze uitgave, waarop een kleine honderd 
belangstellenden afgekomen waren, werd geopend door 
C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, directeur van 
het Historisch Museum Rotterdam, maar tevens oud-archivaris 
van Rotterdam en dus de voormalige werkgever van Piet 
Ratsma. Hij opende met de volgende anekdote: Enkele de
cennia geleden, toen Van Walsum nog burgemeester van 
Rotterdam en Van Hall van Amsterdam was, vroeg Van Hall 
aan zijn Rotterdamse collega waar hij hem een plezier mee 
zou kunnen doen. Van Walsum zou geantwoord hebben dat 
hij het liefst een stadsprofiel van Amsterdam zou krijgen. Op 
de vraag naar het waarom zou hij vervolgens geantwoord 
hebben: Omdat ik zo van stillevens houd! De anekdote over 
de oud-burgemeesters was de insteek om Mevrouw Riek 
Bakker, alom bekend stedebouwkundige, aan het woord te 
laten. Zij verrichtte de opening van de tentoonstelling over de 
stadsprofielen van Rotterdam die in het Rotterdams Historisch 
Museum gehouden wordt. Deze expositie (getiteld Rotterdam 
in een oogopslag en geopend van 26 maart tot 29 juni 1997) is 
vanzelfsprekend gekoppeld aan de publicatie van Piet 
Ratsma's onderzoek. Riek Bakker was de juiste persoon voor 
de opening omdat ze een enorme bijdrage heeft geleverd aan 
de verandering van de skyline van Rotterdam zoals die heden 
ten dage is. En juist die skyline-ontwikkeling is aan de hand 
van verschillende stadsprofielen goed waar te nemen. 
Daarna nam Els van der Bent, de tegenwoordige archivaris 
van Rotterdam het woord. Zij memoreerde aan het verschij
nen in 1984 van het deel Rotterdam als tweede uitgave in de 
reeks die de Stichting Historische Stadsplattegronden uitgeeft. 
Reeds toen werd vastgesteld dat er ook een behoefte was aan 
een deel over stadsprofielen. Zij opperde voorzichtig dat het 
die middag gepubliceerde werk misschien wel eens het eer
ste in een nieuwe stadsprofielenreeks zou kunnen zijn. 
Vervolgens overhandigde zij aan Riek Bakker het eerste exem
plaar van Piet Ratsma's werk. 

Vervolgens sprak Schimmelpenninck van der Oije de auteur 
toe. Hij meldde dat voor de auteur na zijn pensionering ei-
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genlijk alles bij oude bleef. Sterker nog, nadat hij, al enkele ja
ren eerder, de dagelijkse leiding van de Topografisch-
Historische Atlas overgedragen had, ging hij met dubbele 
energie verder met het werk aan deze stadsprofielenuitgave. 
Hierbij haakte hij niet ergens in de achttiende of negentiende 
eeuw af. Integendeel, ook het laatste grote profiel dat de kun
stenaar Hans van der Plas in 1990 maakte, diende uitgebreid 
bestudeerd te worden. Schimmelpenninck van der Oije be
sloot met de woorden dat het boek zoals het er nu ligt een 
fantastisch mooi resultaat genoemd mag worden. Vervolgens 
overhandigde hij de auteur als aandenken een fraai porselei
nen VOC-bord. Na een dankwoord van Piet Ratsma aan ver
schillende adressen, waaronder zijn eigen echtgenote, werden 
alle aanwezigen uitgenodigd de stadsprofielententoonstelling, 
die in de kelder van het Schielandshuis is ingericht, te be
wonderen. Zowel de oudste, als de meer recente profielen 
zijn in allerlei formaten te bekijken. Het is een overzichtelijke, 
niet al te grote expositie. Gemeld mag worden dat de ten
toonstelling niet alleen grafiek omvat, maar ook een aantal 
schilderijen met profielen van Rotterdam. Tot een ieders ver
beelding moet een vroeg zeventiende eeuws profiel (in vier 
bladen) van Iacobus de Savery spreken waarvan alleen het 
rechterblad bewaard gebleven is. Iedereen, die dit ene blad 
gezien heeft, moet nu wel op zoek gaan naar de overige drie. 
Degene die ze onverhoopt in de een of andere binnen- of bui
tenlandse prentencollectie aantreft, hij of zij meldde zich. Mijn 
indruk was dat de middag louter tevreden gezichten oplever
de. Verder zag een fraaie publicatie in twee delen het licht en 
werd een aantrekkelijke expositie, die een bezoek meer dan 
waard is, geopend. 

Mare Hameleers 

Cursus Algemene Beheersaspecten van collecties visuele 
documenten 
Op 30 september 1997 start bij de Stichting GO in Den Haag 
de cursus Algemene beheersaspecten van collecties visuele 
documenten'. Deze cursus is bestemd voor beheerders in ar
chieven, musea, bibliotheken, topografisch-historische atlas
sen, kaartenverzamelingen etc. en heeft als doel het verwer

ven van kennis van en inzicht in de algemene principes 
(d.w.z. niet gekoppeld aan een specifiek documenttype) van 
de verschillende beheersactiviteiten. 
De cursus bestaat uit de onderdelen: 
- Collectievorming en acquisitie 
- Conservering en materiële verzorging 
- Dienstverlening 
Belangstellenden dienen naast enige ervaring in het werk met 
visuele documenten een vooropleiding op HAVO-niveau of 
een bewijs van een gelijkwaardig kennisniveau te hebben. 
De cursus beslaat in totaal 35 contacturen (zeven lesdagen, 
één dag per week) en wordt afgesloten met een schriftelijk 
examen. Het cursusgeld bedraagt ƒ 1.375,00. De cursus maakt 
deel uit van de Opleiding Beheer van Visuele Documenten 
GO-H, die uit totaal acht modulen bestaat met een omlooptijd 
van twee jaar. In het cursusjaar '97-'98 worden in dit kader, 
naast de bovengenoemde cursus, de volgende activiteiten ge
organiseerd: 
- Ontsluiting van collecties voorwerpen en beeldmateriaal 
- Tekeningen en prenten 
- Fotografische documenten 
- Audiovisuele documenten 
Voor nadere informatie over de cursus Algemene beheersas
pecten van collecties visuele documenten' en/of de 'Opleiding 
Beheer van Visuele Documenten GO-H' kunt u contact opne
men met: Stichting GO, Celebesstraat 89, 2589 TG Den Haag, 
tel: (070) 3512380, fax.: (070) 3549789. 

Rectificatie artikel Covens & Mortier plattegronden 
Helaas is in de tabel behorende bij het artikel van Joost 
Augusteijn (Caert-Tbresoor 16, nr. 1) over 'De plattegronden 
van Nederlandse steden uitgegeven door Covens en Mortier' 
een fout geslopen. De diverse kaartuitgevers in de kopregel 
zijn allemaal een kolom te ver doorgeschoven, waardoor 
Covens & Mortier per abuis aan het begin van de volgende re
gel terecht zijn gekomen. 
De kopregel is hieronder nog een keer afgedrukt, maar dan 
op de juiste wijze. Door deze regel twee maal te kopiëren en 
te plakken over de 'foute' kop, kan de tabel 'hersteld' worden. 
Voor de duidelijkheid is de eerste stad ook afgedrukt. 

stad met 
paginanr. uit Wit 2 

Alkmaar (29) 

Blaeu Janss. Waesb. Wit 1 

1 2 2 2 

Wit 2 Wit 3 Aa C & M 

2 2' 2i 22 

Meer Varia op blz. 60. 

Besprekingen 
Nederland als kunstwerk: vijf eeuwen bouwen door in
genieurs / Toon Lauwert; onder redactie van Tjeerd Boersma 
; met bijdragen van G.P. van de Ven... [et al.]. Rotterdam: NAi 
Uitgevers, 1995. Geb., 280p, ill. in z/w. ISBN90-72469-87-9. 
f85,-. 

Het boek Nederland als kunstwerk heeft als onderwerp de ge
schiedenis van vijf eeuwen bouwen door ingenieurs. Daarmee 
biedt het een overzicht van hun ingrepen in het Nederlandse 
landschap. Civieltechnische werken, 'kunstwerken', in Neder
land staan centraal, gezien vanuit het perspectief van de Neder
landse samenleving, het economisch, cultureel en maatschap
pelijk draagvlak dat die samenleving bood en biedt om de 
organisatie en realisatie van dit soort creaties mogelijk te maken. 
De Nederlandse omstandigheden hebben aanleiding gegeven 
tot een relatief groot aantal werken in de sector waterstaat, een 
bindend element, dat in de inleiding aangeduid wordt als 'de ge
meenschappelijke noemer in de geschiedenis van het Neder
landse ingenieursbouwen'. De uitgave van dit boek vond plaats 
naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het 

Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam, gehouden van 27 
mei tot 3 september 1995. 
De vele aspecten die het onderwerp van dit boek kenmerken 
vroegen om een multidisciplinaire aanpak. Historische geogra
fie, kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis zijn de voor
naamste invalshoeken. Deskundigen van naam, mét de voor dit 
boek vereiste uiteenlopende achtergronden, hebben hun mede
werking aan dit boek verleend. Het resultaat mag er wezen. In 
'De stad als ontwerpprobleem' worden als voorbeelden vesting
steden en havenontwikkelingen behandeld. 'Van de kunst des 
ingenieurs' gaat in op de ontwikkeling van het ingenieurs-be
roep, de opleiding en praktijk ervan. Ook de relatie landmeter-
ingenieur wordt aan de orde gesteld evenals de evolutie naar 
een meer wetenschappelijke onderbouwing van ambachtelijke 
technieken. Van belang, ook voor kartografen, is het overzicht 
van de ontstaansgeschiedenis van Rijkswaterstaat. In 'De beeld
spraak van het ingerichte landschap' (waarom zo'n bombasti
sche titel?) wordt, anders dan de titel suggereert, meer een 
periode dan een onderwerp besproken, namelijk de post-
Napoleontische, vroeg-industriële tijd. Niet verwonderlijk ko-
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men natuurlijk landschappelijk ingrijpende activiteiten aan bod: 
kanaalaanleg, de droogmaking van de Haarlemmermeer en der
gelijke. 'Over de maakbaarheid van de ruimte' besteedt aan
dacht aan de tijd, sinds de tweede helft van de 19de eeuw, waar
in grootschalige samenwerkingsverbanden aan projecten ten 
grondslag gaan liggen. De eerste plannen tot droogmaking van 
de Zuiderzee zijn daarvan een goed voorbeeld en andere pro
jecten met een brede regionale betekenis zoals de Nieuwe 
Waterweg en het Noordzeekanaal. Het laatste hoofdstuk, 
'Civiele techniek, natuur en maatschappelijke dynamiek', laat 
ons zien hoe de techniek steeds meer in dienst komt te staan 
van, en zich moet richten op wat maatschappelijk wenselijk of 
aanvaardbaar is. Ruimtelijke ordening is relatief steeds minder 
een technisch en steeds meer een maatschappelijk gebeuren: 
Schiphol, Betuwelijn, Hogesnelheidstrein-verbinding brengen 
heel wat meer publiek engagement teweeg dan ooit de 
Haarlemmermeer of de Zuiderzeewerken. 
Het boek geeft een mooi overzicht van wat zich in Nederland 
heeft afgespeeld in de afgelopen vijf eeuwen. De hoofdstukken 
bieden steeds een algemene, vrij uitgebreide bespreking van het 
centrale- onderwerp, c.q. periode, toegelicht aan de hand van 
een aantal concrete thema's. Binnen het kader van elk hoofd
stuk zijn ook case-studies opgenomen, door afzonderlijke au
teurs geschreven, die een specifiek item onder de loep nemen. 
Ik noem er een paar: 'De vesting Willemstad als rationeel stads
ontwerp', 'De Beemster: een arena van natuur, kunst en tech
niek' en 'De grammatica van constructies'. 
Ondanks de talloze afbeeldingen laat de royale bladspiegel een 
grote tekstdichtheid toe. De lezer krijgt dan ook op de 280 pa
gina's waar voor zijn geld, op het gevaar af dat de massa tekst 
en de koppen daarboven, kortom de gehele layout, de over
zichtelijkheid wat in de weg dreigen te staan. Het boek wordt 
afgesloten met een uitgebreid notenapparaat en bijbehorende li
teratuurlijst, gevolgd door een personenregister. 
Als het hiertoe beperkt bleef was er onvoldoende reden om dit 
boek op deze plaats aandacht te geven. Echter, het zal de lief
hebber van kaarten en degenen die het gebruik van oude kaar
ten bij onderzoek en de presentatie daarvan propageren deugd 
doen dat deze publicatie zo rijkelijk van kaarten gebruik maakt 
om bepaalde zaken aan te tonen of toe te lichten. Er zijn zeker 
zeventig oude kaarten of delen daarvan opgenomen, afgezien 
van de grote hoeveelheid meer actuele- of reconstructiekaarten. 
Zonder iets aan deze verdienste af te willen doen moet ik wel 
opmerken dat hier en daar de leesbaarheid van de kaarten te 
wensen over laat en ook wat uitglijders zijn te constateren op 
het gebied van de datering van de kaarten. Zo was bijvoorbeeld 
Boxhorn in het vermelde jaar 1621 (afb. blz. 29 en 34) pas 9 jaar, 
bestaat er geen Guicciardini-uitgave (met de afgebeelde kaart) 
uit 1620 (afb. blz. 43) en dateert de kaart met de Zuidhollandse 
eilanden uit Waghenaers Spiegbel der Zeevaerdt (afb,. blz. 56) 
niet uit 1576 maar 1583. De (uitsluitend) zwartwit afbeeldingen 
zijn over de gehele linie ook wat somber uitgevallen; misschien 
heeft het te maken met de gebruikte matte papiersoort. Bij som
mige kaarten heb ik de indruk dat er niet uitgegaan is van de 
originelen maar van facsimile-uitgaven, dit ten koste van de uit
eindelijke kwaliteit van de desbetreffende afbeeldingen. 
Niettemin is er een verdienstelijke, geslaagde poging gedaan 
(ook in de tentoonstelling) om kaarten meer dan een bijrol te la
ten spelen. 

Al met al is deze publicatie een indrukwekkend overzicht ge
worden, een wetenschappelijk onderbouwde vogelvlucht over 
het 'kunstwerk Nederland', waarbij naast de onvermijdelijke 
technische inslag de menselijke randvoorwaarden duidelijk 'in 
beeld' gebracht zijn. 

Jan Werner 

Kust in kaart: de veranderende kustlijn van Noord-
Holland in tekeningen, prenten en kaarten uit de 
Provinciale Atlas van Noord-Holland / H. Schoort; i.s.m. 
J.E. Aerts-van Buren. [Haarlem]: Stichting Provinciale Atlas 
Noord-Holland, 1996. 20 p., 17 III. in z/w, 1 ill. in kl. (om
slag); 21 x 29,5 cm. Brochure bij gelijknamige tentoonstelling. 
Met lijst van geëxposeerde objecten. Met een voorwoord door 
R.J. de Wit en een bronnenverantwoording door mw. J.B.M. 
Terra. 

aan de Strandweg in Petten de tentoonstelling Kust in Kaart 
te zien. Direct na afloop verhuisde de expositie naar 
'Ecomare, het centrum voor wadden en Noordzee' in De Koog 
op Texel. Daar kon de tentoonstelling van 2 augustus tot 27 
oktober 1996 bekeken worden. De begeleidende brochure 
werd door Henk Schoorl samengesteld. Zijn ter zake kundige 
kijk op de ontwikkelingsgeschiedenis van de kuststreek van 
Noord-Holland leverde een 'overzicht in notendop' op van 
een stuk historische geografie dat in deze brochure niet alleen 
voor een groot publiek makkelijk bereikbaar, maar daarnaast 
ook 'snapbaar' gepresenteerd wordt. Schoorl start zijn tekst 
met de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden en eindigt met 
de aanleg van een 600 meter dam ter verdediging van de door 
de zee bedreigde noordwesthoek van Eierland op Texel in 
1995. In de tussenliggende pagina's behandelt hij in vogel
vlucht onder andere de opbouw van de kust, kustaanwas en 
-afslag. Ook gaat hij in op een aantal locale situaties. In de 
tekst worden heel wat landmeters en (kaart)tekenaars ge
noemd die betrokken zijn geweest bij karteringen van de 
Noord-Hollandse kust en het erachter liggende land. Voor de 
hand liggend zijn de zee- (en kust)kaartmakers Lucas Jansz. 
Wagenaer en Albert Haeyen. Verder komen ook de min of 
meer bekende namen Lourens Pietersz., Dirk Pietersz. 
Abbestee, Jan Spruytenburg en Melchior Bolstra, alsmede de 
vaders Adriaen Anthonisz., Gerrit Dirksz. Langendijk, Jan 
Harge, Matthijs den Berger met hun respectievelijke zonen 
Anthony Adriaensz. Metius, Dirk Gerritsz. Langendijk, Pieter 
Harge en Leendert den Berger ter sprake. Als wat minder be
kende namen van landmeters en/of kaarttekenaars noemt 
Schoorl: Johannes Rollerus (Platte gront van Egmond op Zee 
(...), 1719. Afgebeeld in kleur op de omslag van de brochure), 
Pieter Willemsz. Muller (Caarte ende afbeeldinge van het 
Eyerlandt ende Westvlielandt, 1694; Caarte en Afbeeldinge 
van de Zeekusten van den Helder ende een gedeelte van den 
Eylande van Texxel (...), 1695; [kaart van het eiland] 
Wieringen, 1698), diens zoon Jan Wonder Muller (Çaarte van 
de Zeegaten tussen De Helder en Texel (...), 1748), Jan 
Peereboom Boudewijnzn., N.J. Peterse (vervaardigden samen 
de Kaart van de Hondsbossche zeewering aanwijzende de 
stranden, hoofden, bermte en verdere zaken, 1806), Isaak 
Haringhuysen, Adriaen van Twuyver, Abraham Bluze (ver
vaardigden gedrieën de Caarte vant Eyerlandt ende 
Westvlielandt met de wijtte vant gat tusschen de stranden, 
I688), Meybaum (Copy uyt de kaart van de Horst en reede 
daer agter geleegen, naar een kaart van Melchior Bolstra, 
1758) en een Kaart van het Buitenveld en Eierland (met een 
bedijkingsplan door Nicolaas Joseph de Cock, 1835). Voor de 
geschiedenis van de kartografie is naar mijn idee het bekend 
worden van werk van de wat minder bekende kaartmakers 
van belang. Al eerder werd gezegd dat deze brochure de ten
toonstelling Kust in Kaart begeleidde, achterin staan in totaal 
vijfenvijftig geëxposeerde objecten beschreven. 
Rest mij nog een paar opmerkingen te maken over de ten
toonstelling zelf. Ik vond het op het eerste gezicht de behui
zing 'De Dijk te Kijk' een wat merkwaardige plaats om een 
kartografische expositie te houden. Een modern strandpavil
joen, ook al staat het niet aan zee maar direct achter de dui
nen, is niet het eerste wat je zou verwachten. Wel moet je bij 
een bezoek, zeker als het goed weer is, voorbereid zijn op ge
zinnen met, al dan niet jengelende kinderen die meegesleept 
worden in de hobby van pa of ma, maar die veel liever kui
len graven en zandkastelen bouwen aan de andere kant van 
het duin. Dit heeft de organisatie van de tentoonstelling mo
gelijkerwijs al zien aankomen en deed haar besluiten de om
vang van de tentoonstelling tot zo'n vijfenvijftig objecten te 
beperken. Hierdoor kun je, zelfs als je niet meer dan een klei
ne drie kwartier van je gezinsgenoten krijgt, toch een heel aar
dig beeld van zo'n expositie krijgen. Als eindoordeel mag ge
steld worden dat het een in omvang beperkte, maar 
overzichtelijke en vooral ook geslaagde tentoonstelling was 
(overigens op de locatie Ecomare op Texel ben ik niet ge
weest, daar kan ik dus niets over zeggen). Het was wel een 
zo 'budget-low' mogelijke expositie, maar aan de minimale ei
sen betreffende klimatisering en lichtdemping werd voldaan 
(al werd er zo nu en dan wel het nodige duinzand de expo
sitiezaal binnengesloft). 

Van 23 mei tot 28 juli 1996 was in het paviljoen 'de Dijk te Kijk' Mare Hameleers 
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Inzendingen voor deze rubriek aan: dr. Peter van der Krogt, Universiteit Utrecht, FRW-Kartografie, Postbus 
80.115, 3508 TC Utrecht, fax (015) 212 6063, e-mail: P.vanderKrogt@frw.mu.nl 

BARENTSZ., WILLEM 
Deliniatio cartas trium navigationum per Batavos, ad 
Septentrionalem plagam, Norvegias... = Beschrijvinghe van de 
drie seijlagien door de Hollanders gedaen ande Noordtsyde 
van Noorweghen... / Authore Wilhelmo Bernardo Amstel-
redamo expertissimo pilota = door Willem Barents van 
Amstelredam de vermaerde Piloot. - [Facsimile-uitgave]. -
Alphen aan den Rijn: Canaletto/Reproholland, [1997]. - 1 blad 
: in kleur. - Facsimile van de editie Amsterdam: Cornelis 
Claesz., 1598, naar het exemplaar van de Universiteits
bibliotheek Amsterdam (Kaartenzaal O.K. 129).. - Op achter
zijde Engelstalige toelichting door Günter Schilder. Uitge
geven ter gelegenheid van het Internationaal Willem 
Barentsz. Symposium op Terschelling, 21-23 mei 1997. 

BETSCH, G. 
Mercator als Mathematicus - Landvermessung und Kugel
geometrie im 16. Jahrhundert / Gerhard Betsch. - In: Gerhard 
Mercator und seine Welt / Rienk Vermij (red.), blz. 132-160. 

BRINCKEN, A.-D. von den 
Kosmographische Betrachtungen bei den Kirchenvätern, auf 
mittelalterlichen Mönchkarten und bei Gerhard Mercator / 
Anna-Dorothee von den Brincken. - In: Gerhard Mercator 
und seine Welt / Rienk Vermij (red.), blz. 28-57. 

BROECKE, M.P.R. van den 
Abraham Ortelius / Marcel P.R. van den Broecke. 
tor's World 2,3 (1996 May/June), blz. 18-24. 

In: Merca-

DEBAERE, O. 
Historische stedenatlas van België, Maaseik / Olivier 
Debaere. - In: Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet 
50(1996)197, blz. 7-50. 

DOCKTOR, JOHN W. 
The Source for the Janssonius-Visscher Maps of New England 
/ John W. Docktor. - In: Mercator's World 2,3 (1996 
May/June), blz. 58-61. 

FROSTICK, R. 
English County Maps in Jansson's Atlas Minor / Raymond 
Frostick. - In: IMCoS Journal 68 (Spring 1997), blz. 45-50. 

GENT, R. van 
Van hemelkaarten en hemelglobes / Rob H. van Gent. 
Zenit 22 (juli/augustus 1995), blz. 342-346. 

In: 

GROENVELD, S. et al. 
Leiden I samengesteld door S. Groenveld, R.C.J, van Maanen, 
W.E. Penning; met medewerking van P.J.M, de Baar; onder re
dactie van D. de Vries. - Lisse: Stichting Historische Stads
plattegronden ; Alphen aan den Rijn: Uitgeverij Canaletto, 
1997. - Portefeuille met 18 facsimile's op 49 bladen en tekst
boek (119 blz. ; ill.). - (Historische plattegronden van 
Nederlandse steden ; deel 7). - ISBN 90-6469-716-7. Prijs ƒ 200,-

HANTSCHE, I. 
Der 'mathematicus'-. Zur Entwicklung und Bedeutung einer 
neuen Berufsgruppe in der Zeit Gerhard Mercators / Irmgard 
Hantsche (red.). - Bochum: Universitätsverlag Dr. N. 
Brockmeyer, 1996. - 304 blz. : ill. - (Duisburger Mercator-
Studien ; Band 4). - ISBN 3-8196-0474-X - Voordrachten van 
het 4e Mercator Symposium, 30-31 oktober 1995. Enkele bij
dragen zijn afzonderlijk in deze lijst opgenomen. 

HERTEN, B. van der 
De Belgische binnenscheepvaart 1830-1913: een verkeers
technische analyse / Bart Van der Herten. - In: Het Tijdschrift 
van het Gemeentekrediet 50(1996)197, blz. 51-72. - Met repro
ducties van de zes bladen uit het Album du développement 
progressif du réseau des routes, des voies navigables et des che
mins de fer de 1830 à 1880, uitgegeven door het Belgische 
Ministerie van Openbare Werken in 1880. 

HEIJDEN, H.A.M, van der 
Een kaart als historisch document: De Nederlanden op de 
kaart van Philips Galle / H.A.M, van der Heijden. - In: Spiegel 
Historiael 32(1997)2, blz. 88-91 & 101. 

Glamour op kaarten van de l6e en 17e eeuw? / H.A.M, van der 
Heijden. - In: Kartografie en communicatie: Glamour of efficien
cy / P.G.M. Mekenkamp en M.F.W. Röttjers (red.). - Amersfoort: 
NVK, 1996. - (NVK Publikatiereeks ; nr. 19). blz. 35-43. 

HUUSSEN, A.H. 
Praktische kartografie in de 16e eeuw: proceskaarten / A.H. 
Huussen. - In: Kartografie en communicatie: Glamour of effi
ciency / P.G.M. Mekenkamp en M.F.W. Röttjers (red.). -
Amersfoort: NVK, 1996. - (NVK Publikatiereeks ; nr. 19). blz. 
27-34. 

KAASHOEK, J. 
Kaarten in oude reisboeken in Maastricht / J. Kaashoek. - In: 
Behouden en beheren, benutten en begeren: boekje open over 
de Jezuïetencollectie van de Universiteit Maastricht I (eind-
red.:) Guy Jägers ... [et al.]. - Maastricht : Universitaire Pers, 
1996. - blz. 97-101. 

KADASTRALE ATLAS 
Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832. - Haarlem : 
Stichting Kadastrale Atlas Noord-Holland 1832. - III, krtn. 
Dl. 6: Graft en De Rijp / [samenst. en red.: WJ. van den Berg 
e.a.]. - Met lit. opg., reg. - ISBN 90-73358-06-X. 

KOSTER, E.A. 
GIS Applications in Town Planning History Research / Elwin 
A. Koster. - In: Der 'mathematicus' I Irmgard Hantsche (red.), 
blz. 251-260. 

KROGT, P. van dei-
De Catalogus van de Atlas Blaeu-van der Hem / Peter van der 
Krogt. - In: Questa.- periodiek van de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen, Universiteit Utrecht 11 (1996/97) 3, blz. 10-12. 
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Mercator - seine Atlanten und seine Zeitgenossen / Peter van 
der Krogt. - In: Gerbard Mercator und seine Welt / Rienk 
Vermij (red.), blz. 110-131. 

LIGTENDAG, W.A. 
Willem Barentsz en de kartografie van het hoge noorden / 
W.A. Ligtendag. - In: Kartografisch Tijdschrift 23(1997)1, blz. 
5-14. 

MAPHIST 
MapHist 1996 : Indexed hard copy of the Map History 
Discussion List I edited by Peter van der Krogt in co-operation 
with Bill Warren. - Delft: Peter van der Krogt, 1997. - 339 blz. 
- ISSN 1385-1543. - Prijs ƒ 45. Verkrijgbaar door overmaking 
van dit bedrag op giro 3101761 of bank 3834.07524 t.n.v. P.C.J, 
van der Krogt te Delft onder vermelding van MapHist 1996. 

MESKENS, A. 
Een kaart van Michiel Coignet / Ad Meskens. - In: Gewina 20 
(1997), blz. 32-34 (rubriek: "De doos van Pandora", een ru
briek gewijd aan archiefvondsten e.d.) Het gaat om de kaart 
"Tabula geographica indicans iter novum inter Mediolanum et 
Antverpiam" (1621). 

MILZ, J. 
Die Vermessung des Duisburger Stadtplanes von 1566 durch 
Johannes Corputius / Joseph Milz. - In: Der 'mathematicus' / 
Irmgard Hantsche (red.), blz. 227-250. 

PELLETIER, M. 
Les Pyrénées sur les cartes générales de France du XVe au XVIIIe 
siècle / Monique Pelletier. - In: Comité Français de Cartographie: 
Bulletin 146-147 (Dec. 1995-Mars 1996), blz. 190-199. 

PRESAS I PUIG, A. 
Der Zirkel und das Weltbild / Albert Presas i Puig. - In: Der 
'mathematicus'/ Irmgard Hantsche (red.), blz. 41-73. 

RUBIN, R. 
Jerusalem in Braun & Hogenberg Civitates / Rehav Rubin. - In: 
The Cartographie Journal 33, 2 (Dec. 1996), blz. 119-130. 

SCHRIJVER, H. 
[Uit] De kaartenverzameling van de oudheidkamer [Twente] / 
H. Schrijver. - In: 't Inschrien 27(1995) blz. 35-38, 56-57, 92-95; 
28(1996), blz. 18-19, 58-59; 29(1997), blz. 19-21, 39-40. 

TREITZ, N. 
Wie man die Erdoberfläche zu Papier bringen kann / Norbert 
Treitz. - In: Gerhard Mercator und seine Welt I Rienk Vermij 
(red.), blz. 161-208. 

UYTVEN, R. VAN [et al.] 
Historische stedenatlas: de Belgische bijdrage tot een 
Europees project / Raymond Van Uytven, Adriaan Verhulst, 
Jean-Marie Duvosquel en Jean-Pierre Sosson. - In: Het 
Tijdschrift van het Gemeentekrediet 50(1996)197, blz. 5-6. 

VERMIJ, R. 
Gerhard Mercator und seine Welt I Rienk Vermij (red.). -
Duisburg : Mercator Verlag, 1997. - 208 blz. : ill. - ISBN 3-
87463-254-7. - DM 39,80. - Gebundelde voordrachten, gege
ven naar aanleiding van Mercators 400ste sterfjaar aan de 
Gerhard Mercator Universität te Duisburg. De artikelen zijn 
ook afzonderlijk in deze lijst opgenomen. 

Mercators Stellung in der Geschichte der Wissenschaften / 
Rienk H. Vermij. - In: Gerhard Mercator und seine Welt I 
Rienk Vermij (red.), blz. 90-109. 

Mathematics at Leiden: Stevin, Snellius, Scaliger / Rienk 
Vermij. - In: Der 'mathematicus' I Irmgard Hantsche (red.), 
blz. 75-92. 

WARDENGA, U. 
Raum und Zeit: Wandlungen im Weltbild vom Mittelalter bis 
zu Mercator / Ute Wardenga. - In: Gerhard Mercator und sei
ne Welt I Rienk Vermij (red.), blz. 7-27. 

ZONDERVAN, J.W. 
Orizande / J.W. Zondervan. - In: Gens Nostra 52 (1997), blz. 
185-203. - Bespreekt o.a. 'De Beschrijvinghe vande gelegent-
heyt van de gorsinghe van Orizant...' door Levinus Ruta (1582) 
en de 'Caerte ende Metinghe gedaen ende gemaeckt... van 
den geheele Eylande van Noordtbevelandt...' door F. en J. 
Symonssen Indervelde (1620). 

Inhoud historisch-kartograflsche tijdschriften 

CARTOGRAPHICA HELVETICA 15 (Januar 1997) 
Schertenleib, Urban, Fridolin Becker (1854-1922): 

Topograph, Kartograph, Innovator (blz. 3-10), 
Birchmeier, Christian, Die Feldmesskunst des 18. 

Jahrhunderts am Beispiel von Stein am Rhein (blz. 11-21), 
Durst, Arthur, Die Planvedute der Stadt Zürich von Jos Murer, 

1576 (blz. 23-37), 
Eisenstein, Herbert, Islamische Weltkarten des 16. 

Jahrhunderts (blz. 39-45). 

CARTOGRAPHICA HUNGARICA, nr. 5 (Dec. 1996) 
Szathmâry Tibor, Reilly térképei (Kaarten van Hongarije door 

Franz Johann Joseph Reilly (1766-1820) [geen samenvat
ting] (blz. 2-7), 

Brichzin, Hans, Eine Ungarnkarte von Nicolaus Angielus, so
wie Grund- und Aufrisse ungarischer Festungen aus dem 
Jahr 1566 im Sächsischen Hauptstaatsarchiv zu Dresden. 
Teil III. (Schluss) (blz. 8-11), 

Grof Lâszlo, Marsigli grof élete IV. rész (4de deel van Marsigli's 
biografie) (blz. 12-17), 

Deâk Antal Andrâs, Luigi Ferdinando Marsigli, Duna- és 
Magyarorszâg-térképeinek nürnbergi készitöi [over 
Marsigli's Donau-atlas (blz. 18-21), 

Hrenkó Pal, A Hârmas Kis Tükör térképei (blz. 22-29), 
Szântai Lajos, Magyarorszâg vârosképes térképmetszetei 1626-

1850. II. rész (2de deel van de kartobibliografie van ge
drukte Hongarije-kaarten met stadsgezichten) (blz. 30-40), 

Deâk Antal Andrâs, Egy Ismeretlen Ismerös: Fabricius Kovâcs 
Jânos (over de 'Mappa Regni Hungariae...' van Jânos 
Kovâcs [Fabricius] uit 1738) (blz. 41-43), 

Török Zsólt, A Lâzâr-térkép és a modem európai térképészet 
(blz. 44-45). 

IMCoS JOURNAL, No. 66 (Autumn 1997) 
Essex-Lopresti, Michael, The New River on old maps (blz. 5-

8), 
Robins, Colin, The Crimean War-Research at the RGS (blz. 9-

14), 
Dreyer-Eimbcke, O., The history and present situation of 

Germany's largest map collection (blz. 15-17). 

IMCoS JOURNAL, No. 68 (Spring 1997) 
Terrell, Christopher, Captain Bartholomew Sullivan and the 

British Hydrography in the Baltic War of 1854/56 (blz. 5-
15), 

Hodson, Donald, The Fordham Collection in the Royal 
Geographical Society (blz. 17-26), 

Shirley, Rodney, Matteo Pagano's Map of the British Isles (blz. 
29-31), 

Smith, David, The Interpretation of Cartographic Publishing 
Imprints: The case of the Wylds (blz. 37-43), 

Frostick, Raymond, English County Maps in Jansson's Atlas 
Minor (blz. 45-50), 

MERCATOR'S WORLD, vol. 2, no. 1 (Jan./Febr. 1997) 
Manasek, F.J., Frisland: phantom island of the North-Atlantic 

(blz. 14-18). 
Murray, Jeffrey S., Celestial delights: Europe's early infatuation 

with the universe (blz. 20-27), 
Franklin, Colin, A Western view of Japanese mapmaking (blz. 

28-33), 
Hicks, jr., Paul DeF, Tracing the origins of wind heads to wind 

gods (blz. 34-39), 
Beresiner, Yasha, & J.R. Block, Dealing out maps on playing 

cards: a four-hundred-year-old idea revived (blz. 40-42), 
Quinones, Peter, Mapmakers of the marvelous: there and back 

again in fantasy worlds (blz. 44-50), 
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Dryburgh, Paula, The Todhunter-Allen collection: a little-
known treasure trove (biz. 52-55), 

Betts, Kellyn S., The Ahousaht people map: their past for the 
future (biz. 56-59), 

Suarez, Thomas, The mapping of Terra Australis : review (biz. 
60-63). 

MERCATOR'S WORLD, vol. 2, no. 2 (March/April 1997) 
Dreyer-Eimbcke, Oswald, The Pope Makes Peace with the Aid 

of Maps: Cartographic Aspects of the Beagle Channel 
Dispute (biz. 18-23), 

Braun, Elisabeth, Namibia Unveiled: Southwest Africa's 
Exploration as Told on Maps (biz. 24-31), 

Woodward, David, A Map for Getting Lost: The Cultural Map 
of Wisconsin (biz. 32-35), 

Wixman, Ronald, The Bosnian Dilemma: The Use and Misuse 
of Maps (biz. 36-41), 

Seaver, Kirsten A., The Vinland Map: A $3,500 Duckling that 
became a $25,000,000 Swan (biz. 42-47), 

Dietz, Ronald R., Gentleman's Magazine: The Multiple-Issue 
Mystery (biz. 48-51), 

Hart, Bill, Bermuda and the Golden Mean: The Popularity of 
Bermuda Maps (biz. 52-56), 

Warren, Bill, Have You Heard Tell of Young Zebulon Pike: 
American explorer who lost his way or a knowing spy in 
Spanish territory? (biz. 58-63), 

Betts, Kellyn S. Graduating from Browsing to Borrowing (biz. 
64-65), 

Krogt, Peter van der, Delft Portrait: No Stamp of Approval (biz. 
82). 

MERCATOR'S WORLD, vol. 2, no. 3 (May/June 1997) 
Broecke, Marcel P.R. van den, Abraham Ortelius (biz. 18-24), 
Goodrich, Thomas D., Eureka! A scholar shares an Ottoman 

cartographic high (biz. 26-31), 
Toft, Ron, Putting Britain on the Map (biz. 32-35), 
Hurt, Suzanne, Woman in a Strange Land: The Wisdom and 

Wit of African Explorer Mary Kingsley (biz. 36-41), 

Wiprud, Brian M., Uptown Headwaters: Confessions of a 
Manhole Detective (biz. 42-45), 

McMenamin, Mark, The Phoenician World Map (biz. 46-51), 
Monmonnier, Mark, The Cartography of Danger: Hazard Maps 

as Social Constructions (biz. 52-56), 
Docktor, John W., The Source for the Janssonius-Visscher 

Maps of New England (biz. 58-61), 
Ala'i. Cyrus, A New Home for an Old Map (biz. 62-63), 
Warren, Bill, The History of the World, Onscreen (biz. 64-65). 

Varia Cartographica 

Cursus Geschiedenis v a n de Kartografie 

Voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid deel te nemen 
aan de cursus Historische Kartografie. 
Doel: Inleiding in de geschiedenis van de kartografie met het 
streven de verscheidenheid van het vak tot uitdrukking te 
brengen. Daarbij worden aspecten behandeld die reiken van 
de cultuurhistorie tot de landschapskunde, van de zeevaart tot 
de kunst. De colleges gaan vergezeld van dia-series en uitge
breide tentoonstellingen, alsmede excursies naar belangrijke 
kaartenverzamelingen. 
Tijd: Van 11 december 1997 tot en met 26 februari 1998, elke 
donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Plaats: Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit 
Utrecht, Kaartenzaal (522). 
Docent: Prof. dr. G. Schilder. 
Kosten: ƒ 250,- (excl. excursies). 
Aanmelding: Prof. dr. G. Schilder Faculteit der Ruimtelijke 
Wetenschappen, Universiteit Utrecht, Postbus 80.115, 3508 TC 
Utrecht, tel. 030-2532051, b.g.g. 2534401. Fax 030-2540604. 

PAULUS SWAEN 
INTERNET AUCTION 

The Netherlands 
Look for more details 
http://www.swaen.com 

Email: paulus@swaen.com 
PHONE + 31 (40) 2853571 FAX + 31 (40) 2854075 

RJ.KIPP 
RESTAURATIE-ATELIER 
M | Abstederdijk 309 

3582 BL Utrecht 
ï Telefoon (030)2516010 

Conservering van kaarten met behoud van 
authenticiteit 

Verzorging van grote formaten, inclusief 
passepartout en lijstwerk 

Tentoonstellingsgereed maken van kaarten 
voor opstellingen 

Vervaardigen van zuurvrije dozen voor de 
kaartenverzameling 

Restauratie van atlassen, reisverslagen en 
dergelijke 
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Restauratie atelier 

STERKEN 
Restauratie en 
conservering van 

PRENTEN 
KAARTEN 
ATLASSEN 

tevens 
passe-partout 
snij services 

De Cloese 7-9, 7339 CM Ugchelen 
(Apeldoorn) 
Telefoon: 055-5423147 
Fax:055-5430614 
Mobiel: 06-53939353 
E-mail: sterrest@pi.net 

JEZET INTERNATIONAL BvbA 
CONSERVATION ENGINEERS 

j j ® "PLANORAMA 
Archiefkasten en - modules. 
Onderhoudsvrij aluminium. 
Diverse hoogtes van laden. 

Bodemplaat naar keuze. 

Verkoopadres: 

S I M B A A L U M I N I U M B.V. - Postbus 235 - 4730 AE OUDENBOSCH 
Telefoon 0165-320242/44 - Fax 0165-320262 

mailto:sterrest@pi.net


Voor iedere historicus, kartograaf en antiquaar 
twee onmisbare naslagwerken 

The Atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian 
National Library 

Redactiecommissie: Günter Schilder, Bernard Aikema en 

Peter van der Krogt. 

Geïllustreerde en geannoteerde catalogus. 5 delen. 28 x 20 

cm. Gebonden in linnen. Per deel c. 500 afbeeldingen in 

zwart-wit en 16 in kleur. ISBN (set) 90 6194 258 6 

Complete catalogus van een van de grootste en mooiste 

verzamelatlassen, samengesteld door Laurens van der Hem 

(1621-1678) en thans in de Österreichische 

Nationalbibliothek in Wenen. 

De vijfdelige catalogus bevat afbeeldingen van alle bladen 

in de atlas, met kartografische en kunsthistorische 

beschrijvingen door Peter van der Krogt en Erlend de 

Groot: 

I. Spain, Portugal and Vrance [vols 1-8). ISBN 510 6194 278 o. 

Verschenen in 1996 

II. Italy, Switzerland and the Netherlands (vols9- 17) 

III. British Isles, northern and eastern Europe (vols 18-24) 

IV. German Empire, Hungary and Greece, including Asia Minor 

(vols 25-34) 

V. Africa, Asia and America with the so-called secret atlas of 

theVOC (vols 35-46) 

Prijs per deel: Hfl. 950,- (excl. BTW) 

U tekent in op de gehele serie. 

Koeman's Atlantes Neerlandici 
New and completely revised, illustrated edition 

Edited by Peter van der Krogt. 

Bibliografie van atlassen, gepubliceerd in de Nederlanden 

tot en met de 20ste eeuw. Alle gegraveerde titelpagina's en 

foliokaarten worden afgebeeld. Elk deel wordt voorzien 

van registers op kaart- en atlastitels en op persoonsnamen. 

10 delen 23 x 31 cm. Gebonden in linnen. 

ISBN(set) 90 61514 248 9-

Elk van de tien geplande delen bevat de bibliografie van 

een afgeronde groep atlassen: 

I. De Mercator-Hondius-Janssonius-atlassen. 

ISBN510 615)4 z68 3 - Met ca. 1000 afbeeldingen, ca. 650 blz. 

Publicatie in 1997 

II. De Blaeu atlassen 

III. Ortelius' Theatrum Orbis Terrarum en andere atlassen uit 

de 16de en 17de eeuw 

IV. De Stedenboeken 

V. De samengestelde atlassen van Visscher, De Wit e.d. 

VI. Achttiende-eeuwse atlassen 

VIL Zeemansgidsen tot ca 1650 

VIII. Zeemansgidsen en zee-atlassen 

IX. De atlassen van de Van Keulens 

X. Negentiende- en twinti^ste-eeuwse atlassen 

Deel I: intekenprijs Hfl. 55*5,-; na verschijning Hfl. 750,-

(excl. BTW) 

U tekent in op de gehele serie. 

Verkrijgbaar via de boekhandel of bij de uitgever. 

Vondscatalogus wordt op aanvraag toegezonden en is ook te vinden op internet: http://www./orum-hes.nl/hes.htm. 

H6>S HES Uitgevers BV 

't Goy-Houten (Utr.) 

Tel. (030) 60115155 

Fax (030) 6011813 

Email: Hesselink@forum-hes.nl 

http://www.forum-hes.nl/ 

http://www./orum-hes.nl/hes.htm
mailto:Hesselink@forum-hes.nl
http://www.forum-hes.nl/
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