
Een vergelijking van twee 
geschiedenisatlassen 

Twee onbekende 
manuscriptkaarten van 
de firma Van Keulen 

Een geschiedenis canon 
voor Nederland 

Het Algemeen 
Uitbreidingsplan van 
Amsterdam uit 1935 

2010 - 4 Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie 



121 

128 
129 
130 
132 
135 

29STE JAARGANG - 2010 NUMMER 4 

Inhoud 

101 Thomas Wagemaakers 
Hettema en De Bont: Een vergelijking van twee 
geschiedenisatlassen (1890-1960) 

111 Wouter Bracke 
Twee ongekende handschriftkaarten van de firma 
Van Keulen in de Koninklijke Bibliotheek van België 

115 Hans Kok 
Een geschiedenis canon voor Nederland uit een 
Haagsche Post-bijlage van 1930 

Mare Hameleers 
De teruggevonden presentatiekaart van het Algemeen 
Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935 

Kaartencollecties in Nederland 
@ la Carte 
Varia Cartographica 
Besprekingen 
Nieuwe literatuur en facsimile-uitgaven 

Afbeelding omslag: 

Overzichtskaart uit de Spieghel der Zeevaert van 

Lucas Jansz. Waghenaer. 

CAERT-THRESOOR 
Een uitgave van de Barent Langenesstichting 

Redactie 
Dr Henk Deys, Capt. Hans Kok, drs Sjoerd de Meer, dr Elger Heere, 
prof. dr F.J. Ormeling, drs Martijn Storms, Gijs Boink, Erik Walsmit 
Correctie summaries: Francis Herbert (Londen). 

Internet 
http://www.caert-thresoor.nl (inhoud en samenvattingen vanaf 1982, 
aanwijzingen voor auteurs). 

Secretariaat 
E. Heere, Faculteit Geowetenschappen, Postbus 80.115,3508 TC Utrecht; 
e-mail: redactie-ct@maphist.nl 

Barent Langenesstichting 
Secr.: J.D.A. Kok, Poelwaai 15,2162 HA Lisse 
ABN Amro te Lisse - rek.nr.: 53.33.43.798 

Abonnementen en administratie: 
Abonnementen (alleen per hele jaargang van vier nummers) € 25,00; 
België € 28,00; buitenland € 36,00. Losse nummers € 8,00. 
Betaling EU-landen middels bankoverschrijving. 
Overige landen d.m.v. Visa of Mastercard. 
Opgave van abonnementen, adreswijzigingen en bestellingen van losse 
nummers aan: Caert-Thresoor, Postbus 68,2400 AB Alphen aan den Rijn 
telefoon 0172-444667, fax 0172-440209, e-mail: info@drukkerij-vis.nl  
Postbank 5253901, IBAN: NL02PSTB 0005253901, SWIFT/BIC: PSTBNL21 

ISSN 0167-4994 

Copyright 
Het overnemen of vermenigvuldigen van artikelen is slechts geoorloofd 
schriftelijke toestemming van de redactie. 

Advertentietarieven 
Op aanvraag. 

De uitgave van dit nummer is mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van de Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden. 

De redactie dankt 

de onderstaande Vrienden 
van 

M. Ostermann, Monnickendam 

H. Kok, Lisse 

A. de Zeeuw, Zutphen 

D. de Pagter, Telluride, USA 

P. van der Krogt, Delft 

Bubb Kuyper Auctions, Haarlem 
www.bubbkuyper.com 

Boekhandel de Bengel, Dordrecht 
www.debengel.net 

Leen Helmink, Amersfoort 
www.helmink.com 

Iris Antique Globes and Maps and 
Restoration-Workshop Paul Peters, 
Eerbeek www.irisglobes.nl 

Steef Lemmers, Lisse 

Antiquariaat Sanderus, Gent/België 
www.sanderusmaps.com 

Restauratie en conservering van papier, 
leer en perkament 

• Boeken, in leer en perkament 
• Charters en zegels 
• Prenten en tekeningen 
• Kaarten en affiches 
• Massaconservering 
• Inbinden van rapporten en tijdschriften 

Ondersteuning bij calamiteiten 
• Brand- en waterschade 
• Schimmelbestrijding 
• Uw rechtstreekse partner voor gammastraling 

21, uur bereikbaar op: +31 (0)6 - 53 65 00 07 
Tijdens kantooruren : +31 (0)492 - 55 39 90 

Uw waardevolle documenten gaan 
bij ons door vakkundige handen. 

Panovenweg 40, 5708 HR Helmond (NL) 
Tel. : +31 (0)492 - 55 39 90 
Fax : +31 (0)492 - 55 24 42 

E-mail: infoo5restauratie-atelierhelmond.nl  
internet: www.restauratie-atelierhelmond.nl 

http://www.caert-thresoor.nl
mailto:redactie-ct@maphist.nl
mailto:info@drukkerij-vis.nl
http://www.bubbkuyper.com
http://www.debengel.net
http://www.helmink.com
http://www.irisglobes.nl
http://www.sanderusmaps.com
http://infoo5restauratie-atelierhelmond.nl
http://www.restauratie-atelierhelmond.nl


In 2005 verscheen het prachtige 
werk over de kartografische 
productie van de firma Van 
Keulen.1 Deze publicatie is het 
resultaat van de samenwerking 
tussen verscheidene auteurs en 
instellingen. Het volumineuze 
boek is ingedeeld in twee delen. 
In het eerste deel worden 
verscheidene hoofdstukken 
gewijd aan de firma Van Keulen, 
haar inbreng in de zeevaart en 
haar relatie tot de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie. 
Het laatste hoofdstuk is 
gewijd aan de zogeheten 
handgetekende zeekaarten. 
Dit zijn zeekaarten waarop de 
rand en de kompaslijnen vooraf 
in het zwart zijn gedrukt, maar 
de geografische gegevens, 
windrozen en cartouches nadien 
met de hand zijn aangebracht. 

Het tweede deel van het boek is het 
catalogusgedeelte en geeft een volledig 
overzicht van de zogeheten handgete
kende of manuscript zeekaarten, die in 
de periode 1704-1749 in het atelier van 
de familie Van Keulen het licht zagen. 
In de catalogus zijn 613 verschillende 
manuscriptkaarten opgenomen; daar
van zijn 122 bewaard in twee of meer 
exemplaren. Alles tezamen werden 757 
kaarten teruggevonden. 
De catalogus van deze manuscriptkaar
ten is het resultaat van vijf jaar onder
zoek (1996-2000). Uit het onderzoek is 
gebleken dat de overgrote meerderheid 
van de verzamelde kaarten behoort tot 
drie belangrijke collecties, die sinds 
hun ontstaan onveranderd zijn geble
ven: kaarten van Oost- en West-Indië 
en Amerika vandaag in de Biblioteca 
Angelica te Rome, ca. 1715 samen-

W. Bracke is hoofd van de 
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handschriftkaarten van de 

firma Van Keulen in de 

Koninklijke Bibliotheek van België 

gebracht voor kardinaal Domenico 
Passionei (1682-1761);2 kaarten van 
Noord-Amerika, de Baltische zee en 
de Noordzee in de Staatsbibliothek 
in Berlijn (ca. 1720) en de collectie 
kaarten, die de universiteitsbibliotheek 
te Leiden in 1908 aankocht. Andere 
kaarten werden teruggevonden in atlas
sen: de handgetekende kaarten dienden 
immers ook om bestaande atlassen van 
de firma Van Keulen aan te vullen. Zo 
bewaart de Koninklijke Bibliotheek van 
België een maritieme verzamelatlas met 
werk van Johannes Van Keulen waarin 
4 handgetekende zeekaarten voorko
men (VH 14391 E).3 Nog andere kaarten 
komen voor op losse bladen. Naargelang 
hun formaat worden de kaarten opge
deeld in twee groepen: de eerste groep 
omvat losse kaartbladen van groot for
maat (ca. 59 x 99 cm), de tweede groep 

Afteekenine van het Schagerak of 't Kattegat 

beginnende van Anseloo of Schagen tot aan 

de Sondt naa de heeden daegse cours gelegt. 

Manuscriptkaart op papier door G. Van Keulen, 

ca. 1720-1726. Collectie Koninklijke Bibliotheek 

van België, Brussel. 
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kaartbladen van klein formaat (ca. 52 x 
64 en 51 x 58 cm). De auteurs maken 
voorts een onderscheid tussen de origi
nele zeekaarten en de kopieën die ervan 
werden gemaakt. 

Zoals de auteurs zelf aangeven in de 
inleiding op de catalogus (p. 249), bijko
mende zeekaarten kunnen nog gevon
den worden. De auteurs denken daarbij 
vooral aan de Van Keulen atlassen, 
namelijk, die van de Zee-Fakkel, die de 
firma Van Keulen, zoals al vermeld, aan
vulde met manuscriptkaarten. De twee 
kaarten, die we hier willen voorstellen, 
maken echter geen deel uit van een 
atlas in de Koninklijke Bibliotheek van 
België. Het gaat namelijk om twee losse, 
tot op heden niet opgemerkte exempla
ren, die eerder toevallig zijn opgedoken. 

In juni 2009 startte de afdeling 'Kaarten 
en plans' van de Koninklijke Bibliotheek 

een algemene inventaris van haar collec
tie losse kaartbladen. De inventaris had 
een drievoudig doel: nagaan welke kaar
ten nog niet waren opgenomen in de 
bestaande handgeschreven inventaris; 
een overzicht krijgen van de kaarten, 
die niet meer teruggevonden kunnen 
worden en een precies idee hebben van 
het aantal losse kaartbladen, die in de 
afdeling worden bewaard. 

Tijdens de verificatie kwamen aldus de 
twee manuscriptkaarten van Van Keulen 
naar boven. Ze waren lang geleden 
gescheiden van de algemene collec
tie omwille van schimmelgevaar. De 
kaarten staan opgetekend in de handge
schreven inventaris onder de nummers 
III 9367 en III 9385. Waar ze precies 
vandaan komen en hoe ze in de biblio
theek terecht zijn gekomen, hebben 
we nog niet kunnen achterhalen. In 
de inventaris staat genoteerd dat ze tot 

het Oude fonds (Ancien fonds) behoor
den. Dit is de term die in de afdeling 
algemeen wordt gebruikt voor het deel 
van de collectie kaarten dat al lang in 
de bibliotheek wordt bewaard, waaraan 
geen plaatsnummer (en vaak ook geen 
inventarisnummer) was gegeven en 
dat opgesplitst was in grote en kleine 
formaten. De opdeling van de collectie 
naar gelang de grootte van de docu
menten wordt vandaag nog toegepast 
in het Prentenkabinet waartoe in de 
negentiende eeuw ook de kartografi-
sche collectie behoorde. De geogra
fische ordening van de kaarten zoals 
die vandaag in de afdeling 'Kaarten en 
plans' wordt toegepast, dateert van de 
twintigste eeuw. Hoewel de afdeling 
'Kaarten en plans' er officieel pas in de 
jaren I960 kwam, toen de Koninklijke 
Bibliotheek haar nieviwe gebouwen 
betrok, bestond de kaartcollectie dus 
al lang voordien. De geschiedenis van 
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de collectie is echter vrij complex en 
onze kennis ervan vertoont nog wel 
wat lacunes.4 De kaarten die we hier 
bespreken, werden door Antoine De 
Smet, die sinds 1936 verantwoordelijk 
was voor de dienst (nog niet de afde
ling) 'Kaarten en plans', persoonlijk 
ingeschreven in de inventaris van de 
derde reeks, die ook vandaag nog wordt 
gebruikt. Onder de andere kaarten die 
De Smet inschreef eind jaren dertig, 
vinden we nog kaarten van de familie 
Van Keulen. Voorts vonden we voor 
één van de handgetekende Van Keulen 
kaarten, de tweede die hier kort wordt 
beschreven, een vermelding in de oude 
houten steekkaartenbak, die nu in het 
magazijn staat en waarvan de oudste 
steekkaarten waarschijnlijk behoren 
tot de nieuwe catalogus van kaarten en 
plans van België die in 1880 blijkt te 
zijn afgewerkt.5 

De eerste kaart heeft als plaatsnum
mer: IV Skagerack et Kattegat - s.d. - III 
9385. De geografische informatie op de 
kaart komt het meest overeen met die 
van de kaart vermeld onder nummer 
93 in The Van Keulen Cartography. 
De kaart, die eveneens naar het oosten 
is georiënteerd, toont inderdaad ook 
het Kattegat, maar gaat wel heel wat 
verder noordwaarts en beeldt ook het 
Skagerrak en het zuidelijke deel van 
het Oslofjord af. Het meest noorde
lijke eiland op de kaart is Bastoy in 
het Oslofjord. De inkleuring op beide 
kaarten is enigszins verschillend. In 
tegenstelling tot kaart nr. 93 draagt de 
kaart wel een cartouche, in de linker 
bovenhoek: Afteekeninge / van het 
Schagerak / oft Kattegat / beginnende 
van Anseloo of Schagen / tot aan de 
Sondt / naa de heeden daegse cours 
/ gelegt. Onderaan de kaart is er een 
schaalaanduiding in Duitse mijlen: 10 
Duijtsche Mijlen (= 20,3 cm) [ca. 1:370 
000]. De schaal is dus kleiner dan die 
van kaart nr. 93. Er is één gekleurde 
windroos, zoals in kaart nr. 93, die hier 
echter in het midden van het blad staat. 
De kaart kan op basis van kaart nr. 93 
rond 1720-1726 worden gedateerd. 

De tweede kaart heeft als plaatsnum
mer: IV Mer du Nord - ca. 1706 - Van 
Keulen - III 9367. De geografische 
informatie op de kaart komt het meest 
overeen met die van de kaart vermeld 
onder nummer 19 in The Van Keulen 
Cartography. De kaart, die eveneens 
naar het noorden is georiënteerd en de 
breedtegraden aangeeft, toont een deel 

van de Atlantische oceaan, de Noorse 
zee en de Noordzee. De kaart laat in 
het zuiden wel meer van de Buiten-
Hebriden en Schotland zien. De breed
tegraden gaan dan ook van 57° tot 63° 
terwijl ze op kaart nr. 19 van 57°30' tot 
64° lopen. Het voorgedrukte patroon 
van kompaslijnen is wel identiek in 
beide kaarten. Beide kaarten hebben 
ook twee gekleurde kompasrozen op 
dezelfde plaats. De inkleuring van de 
kaarten is echter enigszins verschillend. 
Beide kaarten hebben twee cartouches. 
Het eerste cartouche in de linker boven
hoek op de kaart verbergt het zuidelijke 
deel van IJsland dat we op kaart nr. 19 
terugvinden. De cartouche bevat de 
titel van de kaart: Het / Noorderdeel 
/ van de / Noord Zee / seer dienstigh 
voor de / Kruijsers. Op kaart nr. 19 
vinden we die informatie linksonder. 
In de linker benedenhoek staat het 
tweede cartouche met informatie over 
de uitgave: tot/ Amsterdam / by / G. 
Van Keulen / aen de Nieuwenbrug. Op 
kaart nr. 19 vinden we die informatie in 
het cartouche in de rechter bovenhoek. 
In de rechter benedenhoek is er een 
schaalaanduiding: 45 Duijtsche Mijlen 
(= 28,2 cm) [ca. 1:1 200 000]. De schaal 
is dus iets groter dan die van kaart nr. 
19- De kaart is in het plaatsnummer ca. 
1706 gedateerd, maar op basis van kaart 
nr. 19 moet misschien eerder aan 1726 
worden gedacht. 

De kaarten vertonen drie diepe en twee 
minder uitgesproken verticale plooien 
en dragen een titel op de verso. Beide 
kaarten vertonen ook een gelijkaardige 
weergave van gedrukte kompaslijnen. Ze 
hebben beide ook het typische ruitenpa
troon (lengte van een zijde ca. 2,3 cm) 
gevormd door blinde rechten, dat werd 
aangebracht voor het kopiëren van de 
kaarten. Beide kaarten bestaan uit twee 
kaartbladen. De assemblage van twee 
bladen kan verklaren waarom we op de 
kaarten niet de typografische eigenaar
digheden vonden die de kaarten van na 
1720 kenmerken, met name het verticale 
streepje, 1 cm lang, dat op ongeveer 
26 cm van de rand het kader boven- of 
onderaan doorkruist. Het ontbreken 
van dergelijk teken kan ook verklaard 
worden door het gebruik van oude, voor
gedrukte kaartbladen.6 De afmetingen 
van beide kaarten verschillen onderling 
lichtjes: de eerste kaart meet ca. 60,5 
x 102,5 cm, de tweede kaart ca. 58,5 x 
98,5 cm. Beide kaarten behoren dus dui

delijk tot de eerste groep kaarten van de 
firma Van Keulen, van groot formaat. Ze 
waren bestemd voor de zeelui en kenden 
een autonoom bestaan. De kaarten 
vertonen ook gaatjes aan de buitenrand 
met daaromheen roestvlekken. Dit zou 
kunnen wijzen op een actief gebruik van 
de kaarten. Het blauwe papier waarop de 
kaarten zijn geplakt en dat kenmerkend 
blijkt te zijn voor de manuscriptkaarten 
van de firma Van Keulen, vertoont die 
gaatjes echter niet.7 

Noten 

1. Dirk de Vries, Günter Schilder, Willem 

Mörzer Bruyns, Peter van Iterson, Irene 

Jacobs, Nils Persson en Ton Vermeulen, 

2005 The Van Keulen Cartography, 

Amsterdam, 1680-1885, Alphen aan den 

Rijn, (hierna geciteerd als The Van Keulen 

Cartography). 

2. De kaarten werden uitgegeven door Guiso, 

M.A. en N. Muratore, Ad usum navigantium. 

Carte nautiche manoscritte di Gerard van 

Keulen 1709-1713, Roma, 1992. 

3. The Van Keulen Cartography, 95, nr. 23. 

4. Voor de geschiedenis van de afdeling en 

haar collectie is de belangrijkste bron 

nog steeds de bijdrage van A. De Smet 

in Koninklijke Bibliotheek. Memorialis 

1559-1969, Brussel, 1969, 273-296, in het 

bijzonder 283-293. Voor de archieven 

van de Koninklijke Bibliotheek en van de 

kaartencollectie in het bijzonder, zie C. 

Vleeschouwers, Inventaris van het archief 

van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te 

Brussel, Brussel, 1979. 

5. M.L. Alvin, 1881, Rapport sur la situation de 

la Bibliothèque Royale en 1880, présenté au 

conseil d'administration, Bruxelles, 19. 

6. The Van Keulen Cartography, 105. 

7. The Van Keulen Cartography, 99. 

Summary 

Two unknown manuscript charts of the Van 

Keulen firm in the Royal Library of Belgium / 

Wouter Bracke 

In 2009 two so-called manuscript charts by the 

Van Keulen firm emerged in the map collection 

of the Royal Library of Belgium. They are not 

mentioned in The Van Keulen Cartography, 

Amsterdam, 1680-1885{Mphen aan den Rijn, 

2005) -the catalogue by Dirk de Vries, Günter 

Schilder and others. The charts' provenance is 

not yet completely clear; they are large-format 

loose sheets of the Norwegian and North Seas, 

and of the Kattegat respectively. 
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