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De Stichting Oude Hollandse Kerken, opgericht
in 1975, heeft als doelstelling het behoud van
monumentale kerken in de provincies Noord- en
Zuid-Holland. Kerkgebouwen met een bijzondere,
historische, architectonische of landschappelijke
waarde en met een goede kans op herbestemming
of nieuw gebruik worden zo nodig overgenomen,
gerestaureerd, en geschikt gemaakt voor meervoudig
gebruik. De stichting heeft meerdere kerkgebouwen
in eigendom. Deze worden in eigen beheer volledig
gerund door vrijwilligers of worden voor langere tijd
verhuurd met een maatschappelijke en/of culturele
bestemming.
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THE AMSTERDAM
DUNGEON
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Donateurs maken het werk van de stichting in
financiële zin mogelijk. Het behoud van monumentale
kerkgebouwen in stad of dorp is een kostbare aangelegenheid. Door het gebouw goed te onderhouden,
te gebruiken en te behoeden voor verval bewaren we
onze geschiedenis. Nieuwe donateurs zijn van harte
welkom en kunnen zich aanmelden via de website
www.oudehollandsekerken.nl.
U kunt donateur worden vanaf € 25,–. per jaar.
Giften zijn meer dan welkom!
De SOHK is aangewezen als
Algemeen Nut Beogende Instelling
(Culturele ANBI) - RSIN 805443617
Voor meer informatie over periodiek schenken, giften
en nalatenschap, ga naar www.oudehollandsekerken.
nl/wiezijnwij_giftenennalatenschap.html
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De redactie heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en
rechthebbenden van beeldmateriaal in dit magazine te achterhalen.
Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)
rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of
rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen
toestemming hebt verleend, kunt u contact met ons opnemen.

Dit jaar, 2017, is Cor Bijvoet, tweede penningmeester, afgetreden wegens het aflopen
van zijn termijn. Medio december 2017 is
ook de voorzitter, Ronald Ootjers, afgetreden
om dezelfde reden. De bestuurshamer wordt
overgenomen door Jeroen de Wilde, die eerder een bestuursfunctie had in één van de
Plaatselijke Commissies.

OVER DE GEBOUWEN
De overdracht van de Grote Kerk Schermerhorn aan Stadsherstel is naar ieders tevredenheid verlopen. De opknapwerkzaamheden zijn inmiddels voltooid en de kerk staat
er weer prachtig bij. Op zaterdag 28 oktober
2017 werden donateurs en vrijwilligers van
de SOHK in de gelegenheid gesteld dit met
eigen ogen te komen zien. De opkomst was
groot.
De Pelgrimvaderskerk in Delfshaven is half
december 2017, op hun eigen verzoek, weer
overgedragen aan de Hervormde Gemeente,
de huidige gebruiker. Deze heeft in de afgelopen jaren een zeer goedlopend meervoudig
gebruik van het gebouw weten te realiseren.
Op dit moment wordt, samen met
Stadsherstel, het funderingsherstel van
de Zuidervermaning in Westzaan aangepakt. Daarbij wordt ook een overdracht aan
Stadsherstel overwogen om deze kerk bouwkundig zeker te stellen voor de toekomst.

REDACTIONEEL

Kerken op de kaart gezet

‘B

eelden van kerken, voor altijd op ons netvlies geschreven.’ Dit zou zo maar de eerste
zin van een gedicht kunnen zijn. Maar is het niet gewoon echt zo? Je hoeft niet lang
in het Noord-Hollandse landschap rond te reizen of er doemen wel een of meer kerktorens op aan de horizon. En ook in de steden zijn kerken een herkenbare verschijning in het
straatbeeld. Het kerkgebouw heeft de eeuwen door een vaste plaats in ons collectieve en individuele beeldgeheugen verworven, een vanzelfsprekend ijkpunt voor vele doeleinden.
Zoals bijvoorbeeld op de achterkant van het vorige magazine. Daar schetst de Stichting Oude
Hollandse Kerken een ‘schrikbeeld’ van het tegenovergestelde: wat betekent het als de kerken er
niet meer zijn, niet meer aan de horizon opdoemen en naar de achtergrond van ons geheugen
verdwijnen? Op deze manier wil de stichting aandacht vragen voor het onzekere voortbestaan
van veel kerkgebouwen. En op de achterkant van dit magazine wordt weer een ander ‘kerkbeeld’ gebruikt: de met instorten bedreigde Zuidervermaning in Westzaan door omvallende
poeren (fundamenten). Alle steun is nodig om dit unieke gebouw van de ondergang te redden.
Op de website www.adopteereenpoer.nl en in de bijgesloten folder is hier meer over te lezen.
Dit magazine heeft als thema Kerken op de kaart gezet en is gemaakt in samenwerking met
de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De cartografische collectie
van de UvA omvat vele duizenden oude kaarten en atlassen en is daardoor een waardevolle
bron voor de historische cartografie wereldwijd.
Het beeld van kerkgebouwen op kaarten heeft altijd een rol gespeeld in de cartografie, als
meetpunt, als weergave op een kaart, analoog of digitaal. In dit magazine maakt u niet alleen
kennis met de verschillende aspecten van kerk en kaart, ook geven de gastredacteuren Peter
van der Krogt, Reinder Storm – conservatoren – en Bram Vannieuwenhuyze, bijzonder hoogleraar, een inkijkje in het boeiende onderzoeksterrein van de oude kaarten en atlassen: de historische cartografie.
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat aan de beelden van kerken op uw netvlies weer wat
kan worden bijgeschreven.
HANS STEKETEE, EINDREDACTEUR

Een drietal kustkerken – Donateursdag 2017

O

p zaterdag 7 oktober 2017 is de jaarlijkse donateursdag gehouden. De
dag begon in de Andreaskerk van
Katwijk (ca. 1460), pal aan de boulevard
en daar bekend als de Witte Kerk. De kerk
is vernoemd naar de apostel Andreas, onder andere schutspatroon van de vissers.
Oorspronkelijk gebouwd als kruiskerk met
een driebeukig schip. Na de nodige verbouwingen rest van het oude gebouw nu alleen
nog een tweebeukig schip. Het dwarsschip,
het koor en de sacristie zijn in 1922-’23 herbouwd op de oude fundamenten.
De tweede kerk die werd bezocht was de
Oude Jeroenskerk te Noordwijk (vijftiende
eeuw). Een gotische kruiskerk genoemd naar
de martelaar Jeroen. Hier was die dag toevallig een goed voorbeeld te zien van meervoudig gebruik: tientallen kraampjes met diverse
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producten vulden de ruimte. Na de bezichtiging van de kerk was er een lunch in het restaurant Hof van Holland.
Als laatste werd de kerk van Noordwijkerhout bezocht. Dit fraaie (eveneens)
witte kerkje is gebouwd omstreeks 1300 en
na verwoesting omstreeks 1620 herbouwd.
In het kerkje vallen de mooi geprofileerde

muurstijlen op evenals de raadselachtige
lage venstertjes aan de zuidzijde. Waren het
hagioscopen?1 Zo ja, waar moet het altaar
dan hebben gestaan om een blik op het heilige te kunnen werpen?
Na een interessante toelichting op de geschiedenis van de kerk ging iedereen tevreden huiswaarts. ■

De westzijde van de Andreaskerk in Katwijk.

De zuidzijde van de kerk te Noordwijkerhout.

O
 ok wel reliekvenster, laagvenster, dodenlicht of leprozenvenster genoemd. Een klein venster of opening in de muur van het koor van een middeleeuwse
kerk, waardoor men het altaar of de relikwieën kon zien. Vaak is de muuropening met hout of bakstenen dichtgemaakt nadat het zijn functie had verloren.
1

HOOFDARTIKEL

Kerken op kaarten
door de eeuwen heen
PETER VAN DER KROGT

In Europa zijn kerken over het algemeen zeer prominente gebouwen in een nederzetting. In een stad delen kerken hun belangrijke
positie met het stadhuis en andere stedelijke instellingen, maar in dorpen is een kerk vaak het enige gebouw van enige importantie.
In de vlakke Nederlanden zijn zowel in steden als dorpen de kerken altijd van verre zichtbaar door de hoge toren. Alleen in de zuidelijke
streken van de Nederlanden probeert een belfort (stadhuistoren) de zichtbaarheid van een kerktoren wel te evenaren. Door de hoogbouw
in vele nieuwbouwwijken en industriegebieden heeft de kerktoren tegenwoordig geen beeldbepalende rol aan de horizon meer.
Het spreekt haast vanzelf dat bij het in kaart brengen van een gebied de kerken een belangrijke rol hebben. Dit artikel geeft in
vogelvlucht weer hoe kerken sedert de vroegste kaarten in de Nederlanden op die kaarten zijn weergegeven.

MIDDELEEUWEN EN DE
VROEGE ZESTIENDE EEUW
Tot omstreeks 1500 zijn er nauwelijks kaarten vervaardigd. Het idee van het tekenen
van een schetsje om ruimtelijke verbanden
weer te geven - de weg van de ene naar de
andere plaats, de vorm van akkers, de volgorde van huizen in een straat - was iets dat bij
de middeleeuwers zelden voorkwam. In de
zestiende eeuw werd men tamelijk plotseling
bekend met de waarde van cartografische
voorstellingen.

Sint-Jan-in-Eremo (links). Ze zijn op bijna
kinderlijke wijze weergegeven als een vierkant met een driehoek erop. De derde kerk
waarvan in de tekst sprake is, zou in Benthil
hebben moeten komen.
Aan het eind van de middeleeuwen, omstreeks 1500, zijn er een paar kaarten gemaakt van de loop van de Merwede, de Lek,
de Hollandse IJssel en de Oude Rijn om een
overzicht te geven van plannen om de rivieren daar beter te beheersen. Het ging
hierbij met name om de verbetering van
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Vanaf eind vijftiende eeuw, maar vooral
in de zestiende eeuw zijn er proceskaarten
gemaakt. Deze kaarten dienden om rechters van het Hof van Holland of de Grote
Raad van Mechelen inzicht te geven in de
plaatselijke situatie. Een schetskaartje over
een grensconflict tussen Utrecht en Holland
toont ter oriëntatie de stad Utrecht, die is
voorgesteld door de Dom met een hoge toren, waarop een enorme vlag te zien is (3).
Omdat proceskaarten veelal door één van de
partijen werden gemaakt, zien we ook dat er
3

Detail schets van de Aardenburgse Moer, ca. 1307.
[Lille, Archives départementales du Nord. B 1388/1282bis]

Detail van de kaart van de loop van de Lek, Waal,
Hollandse IJssel en Oude Rijn, ca. 1500. [Den Haag]

Detail met de stad Utrecht op het Schetskaartje van de
grens tussen Utrecht en het Gooi , 1472.
[Den Haag, Nationaal Archief, Grafelijkheid van
Holland, Rekenkamer, toegang 3.01.27.02, no. 755f]

Een van de weinige uitzonderingen in de
Nederlanden is een kaartschetsje uit 1307
van de Aardenburgse Moer, het gebied tussen
Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen en het 20
km ten oosten daarvan gelegen Boekhoute
in het Belgische Oost-Vlaanderen (1). Binnen
het gebied staat op de kaart een verzoekschrift aan de Graaf van Vlaanderen. Het ging
zo goed in het gebied dat er al twee kerken
waren gebouwd en men wilde nu een derde
bouwen. De twee bestaande kerken zijn ingetekend, die van Sint-Laureins (rechts) en

de Hollandse IJssel. Een van deze kaarten
(Nationaal Archief, toegang 4.VTH, nr. 236),
getekend op perkament, toont de genoemde rivieren met de steden en dorpen erlangs.
De dorpen zijn slechts aangegeven met de
kerk en een naam, de steden door een klein
profieltje (2). Dit soort weergave noemen we
picturale weergave: het dorp of de stad is niet
door een symbool weergegeven, maar door
een zijaanzicht van de stad of de kerk zelf.
Deze weergave zien we tot ver in de zestiende
eeuw.

vaak sprake is van manipulatie om het eigen
gelijk beter tot uiting te laten komen. Dat is
ook het geval bij de Kaart van de Drie Schieën
uit omstreeks 1510. De stad Delft beweerde
toen dat de handel van Delft naar de Maas via
de Delfshavense Schie veel beter ging dan via
de Rotterdamse Schie. Het stadsbestuur liet
daarvoor een kaart maken waarop dat overduidelijk te zien is. Linksonder op de kaart
zien we het dorp Overschie. Middenboven
prijkt het grote Delfshaven in de zon en vanaf Overschie gaat er een mooi recht kanaal
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De Kaart van de Drie Schieën. [Den Haag, Nationaal Archief, 4.AANW inv.nr. 686]

Detail van de kaart van Holland en Utrecht door
Gerard Mercator, 1585 - het noorden is rechts.
[Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
OTM: HB-KZL 1803 A 12]

Detail van de kaart van Holland door Henricus
Hondius, 1629 - het noorden is rechts.
[Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
OTM: HB-KZL O.K. 22]

Detail van de kaart van Holland door Willem
Jansz. Blaeu, 1635 - het noorden is rechts.
[Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
OTM: HB-KZL 33.35.48]

Detail van de kaart van Holland door Johannes
Janssonius, 1638 - het noorden is rechts.
[Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
OTM: HB-KZL 33.35.44]

heen (om Delfshaven groter te laten lijken, is
de flauwe bocht in de Delfshavense Schie als
een haakse bocht getekend). Rotterdam, een
klein donker stadje dat in de linkerzijrand
verdwijnt, is met Overschie verbonden door
een kronkelslootje. Voor dit artikel is echter de waarheidsgetrouwe weergave van het
dorp Overschie van belang. De kerk is duidelijk het belangrijkste gebouw in het dorp (4).
Behalve proceskaarten werden er vanaf begin zestiende eeuw ook kaarten gemaakt
voor de grondadministratie. Landeigenaren
lieten kaarten van al hun percelen maken, die

den en dorpen gebruikte Van Deventer nog
de picturale methode met kleine stads- en
dorpsprofieltjes (6). Al deze tekeningen zijn
verschillend, maar of er hier sprake is van
echte afbeeldingen van de specifieke kerken of dat het standaardkerktypen zoals op
de ‘Kerkenkaart’ zijn, is nog niet uitgezocht.
Omdat Van Deventer geen wegen en maar
weinig waterlopen intekende, was er voldoende ruimte voor deze profielen zonder
dat de kaart te vol werd.

cirkel een kerkje, kloosters hebben een cirkel
met een kruisje en bij kastelen en landhuizen
staat er een wimpel op het cirkeltje. Steden
zijn getekend als een groepje gebouwen, met
daartussen een cirkeltje. Abraham Ortelius
(1527-1598), die in 1570 de kaarten van Van
Deventer verkleind in zijn Theatrum Orbis
Terrarum navolgde, had al ongeveer hetzelfde systeem gevolgd: hij kende slechts drie types plaatssymbolen: dorpen en kastelen: een
cirkeltje met een punt erin, kloosters: een cirkeltje met een kruis erin (of erop) en steden:
een cirkeltje in een groepje gebouwen met
een muur eromheen (8).
In de zeventiende eeuw werden de kaarten
soms een beetje meer picturaal. Ongeveer tegelijkertijd zien we verschillende systemen
van weergave naast elkaar. Als voorbeeld
nemen we de atlaskaarten van Holland, die
allemaal gebaseerd zijn op de kartering van
de hoogheemraadschappen door Floris
Balthasarsz. Diens zoon Balthasar Florisz.
van Berckenrode had deze kaarten verkleind
en er een wandkaart van Holland van gemaakt, die door Willem Jansz. Blaeu (15711638) in 1621 is uitgegeven. Verkleiningen
van deze kaart kwamen weer in de atlassen
van Hondius-Janssonius en Blaeu terecht.
Op de wandkaart van Holland zijn, net als
op de hoogheemraadschapkaarten, de steden en dorpen weergegeven door een kleine
plattegrond. Daarnaast zijn alle waterlopen
en wegen weergegeven, evenals kloosters en
landhuizen. Op de verkleinde navolgingen
van deze kaart, die in atlassen gebruikt werden, wilde men zoveel mogelijk informatie
van de grote kaart overnemen. Die kaarten
werden eenvoudigweg te klein om dorpen
als waarheidsgetrouwe plattegronden in te
tekenen, daarom moest er voor een weerga-

ve naar het gebruik van een symbool overgegaan worden, zoals ook Mercator en Ortelius
al gedaan hadden.
Op de kaart Comitatus Hollandiæ novissima descriptio, uitgegeven door Henricus
Hondius (ca. 1597-1651) in 1629, zijn dorpen aangegeven met een klein onherkenbaar
kerkje, kloosters met een torentje met een
kruis erop en landhuizen eveneens met een
torentje, maar dan met een vlag erop. Steden
kregen een klein stadsplattegrondje (9).
Willem Jansz. Blaeu maakte in 1635 zijn
Hollandia Comitatus waarop dorpen, kloosters en landhuizen zonder onderscheid door
een cirkeltje zijn aangeduid, en steden door
een singelgracht met daarin een kerksymbooltje (10).
Johannes Janssonius (1588-1664) combineerde de weergaven van zijn beide voorgangers. Op zijn Comitatus Hollandiæ nova descriptio van 1638 nam hij de tekeningetjes en
plattegrondjes van Hondius over, maar plaatste overal het cirkeltje van Blaeu in (11).
Deze soorten weergaven blijven de hele
zeventiende en achttiende eeuw in gebruik
op overzichtskaarten.

gedeelte laat de resten zien van de huizen, de
geblakerde ruïnes van kerken, kloosters en
van het stadhuis, alsook zwarte boomstronken in de tuinen. De kerken staan er niet al
te florissant op. Het randschrift verklaart:
‘Viertien kercken veel menschen ende huijsen al sonder ghetal sijn in Delft ghebrant,
dat stadthuijs ende die vleishal’.
In het midden van de zestiende eeuw kreeg
Jacob van Deventer, die we al eerder zagen
als de eerste die een landelijke kartering van
de Nederlanden uitvoerde, de opdracht om
alle steden te karteren. De plattegronden zijn
in een uniforme stijl getekend en gebaseerd
op nauwkeurige opmetingen. Van Deventer
tekende bepaalde gebouwen, waaronder de
hoofdkerken in de steden, zoveel mogelijk
naar de werkelijkheid af. Hoewel het door
hun formaat slechts ruwe schetsjes zijn, geven deze tekeningetjes dus toch een getrouw
beeld van de toenmalige kerk.
In Delft kon de nauwkeurigheid van Van
Deventer nagegaan worden aan de hand van
de kapel van het klooster Koningsveld aan de
Schie net ten zuiden van de stad. De kapel
staat zowel op de plattegrond van Delft na de
brand van 1536 als op die van Van Deventer
(13 en 14). Ze komen echter niet overeen. Het
schilderij toont de kapel met een éénbeukig
schip met zadeldak en een hoge toren aan
de westzijde. Van Deventer toont ook een
éénbeukig schip met zadeldak, maar met in
het midden een dakruiter of een toren aan
de noordzijde. Bij archeologische opgravingen in 1988 is gebleken dat de toren aan de
noordzijde stond: Van Deventer was dus correct en de onbekende schilder had de toren
foutief geplaatst.
Van Deventers plattegronden zijn allemaal
in manuscript. Een serie gedrukte plattegron-

waarop de parochies van het bisdom Utrecht
door grote picturale weergaven van kerken
zijn aangeduid. De kaart is mogelijk omstreeks 1524 gemaakt om de nieuwe bisschop
David van Bourgondië over te halen zich in
zijn bisdom te vestigen.

JACOB VAN DEVENTER
Tussen ca. 1536 en 1545 heeft Jacob
van Deventer kaarten gemaakt van de
Nederlandstalige provincies in het rijk van
Karel V, namelijk Brabant, Vlaanderen,
Holland, Zeeland, Gelderland, en de noor-

PLAATSSYMBOLEN MET EN ZONDER KERK
Van grote betekenis voor de ontwikkeling van
de cartografie was Gerard Mercator (15121594). Zijn op wetenschappelijke grondslagen gemaakte wandkaarten en atlaskaarten
zorgden voor een grote wijziging in de kartering. Niet langer werden steden en dorpen door profieltjes en kerkjes weergegeven,
maar door een plaatssymbool (7). Een kleine
plaats of dorp werd enkel weergegeven door
een cirkel, bij wat grotere plaatsen staat in de
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Het dorp Maasland op een van de kaarten in het
Kaartboek van de Duitse Orde.
[Utrecht, Archief Duitsche Orde]

vervolgens in boeken werden ingebonden.
Dit soort atlassen noemen we tegenwoordig
‘prekadastrale kaartboeken’. Om de lokalisering van een perceel aan te geven zijn er soms
topografische elementen uit de omgeving ingetekend: bijvoorbeeld een dorp, met daarin
natuurlijk een picturale weergave van de kerk
(5).
Een bijzondere kaart met picturale weergave van kerken is de gedrukte ‘kerkenkaart’,

6
Detail van de kaart van Holland door Jacob van
Deventer. [Origineel verloren gegaan in 1944,
afbeelding van facsimile gemaakt van een foto die
omstreeks 1940 gemaakt is]

delijke provincies. Voor zijn kartering van
deze provincies gebruikte hij als eerste de
driehoeksmeting - een methode om snel en
nauwkeurig grote stukken land te karteren
- die in 1533 door Gemma Frisius als eerste
beschreven was. Voor de weergave van ste4
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Detail van de kaart van Holland naar Van Deventer in
de atlas van Abraham Ortelius, 1570 - het noorden is
links. [Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
OTM: HB-KZL 33.35.51]

STADSPLATTEGRONDEN
In tegenstelling tot dorpen zijn er van de
meeste Nederlandse steden vanaf de zestiende eeuw plattegronden gemaakt. Een van
de oudste stadsplattegronden is ‘Delft na de
brand van 1536’. De stad Delft was in 1536
voor een groot deel afgebrand en het stadsbestuur liet toen een geschilderde plattegrond
maken om te laten zien hoe groot de schade
was, wellicht bedoeld gelden te verkrijgen om
de stad weer op te bouwen (12). De huizen,
kerken en andere gebouwen zijn in vogelvluchtperspectief getekend. Het verbrande
5

Geschilderde plattegrond van Delft, 1536.
[Delft, Museum Prinsenhof, PDS 114]

den van de Nederlanden vinden we in de stedenatlas van Braun en Hogenberg, die vanaf
1572 te Keulen verschijnt. De meeste plattegronden van Nederlandse steden daarin zijn
geheel of gedeeltelijk gebaseerd op die van
Van Deventer (die ook in Keulen woonde).
De plattegronden in de Braun en
Hogenberg-atlas en vrijwel alle latere plattegronden laten alle bebouwing ‘in opstand’
zien, ook wel vogelvluchtperspectief genoemd. Nu zouden we zeggen: 3D. Ze zien
er dan ook uit of de stad schuin van boven
gezien wordt, maar dat is niet zo. De straten, pleinen en grachten van de stad zijn op
schaal getekend en recht van boven gezien,
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Detail met het klooster Koningsveld van de geschilderde
plattegrond van Delft 1536. Op de afbeelding van de hele
kaart bevindt deze kloosterkerk zich achter de lijst, aan
de linkerrand. [Delft, Museum Prinsenhof, PDS 114]

PICTURALE WEERGAVEN OP DE ‘KERKENKAART’:
NAAR WAARHEID OF FICTIE?

O

p de houtsnedefragmenten Oestvrieslant en Oversticht – de
zogenaamde ‘kerkenkaart’– komen nogal wat verschillende
soorten kerktorens voor.1 Afwisselend zien we (bijna) vierkante, soms ‘veelhoekige’ en zelfs op het oog ronde torens met spits,
zadeldak, torenhelm of lantaarn, al dan niet met een torenkruis als
bekroning.2
Beide kaartfragmenten worden meestal ca. 1524 gedateerd.
Uitgaande van wat we nu weten, lijkt het erop dat ze deel uitmaken
van een kaart waarop het gehele diocees Utrecht is afgebeeld. Op deze kaart moeten ook het destijds tot het bisdom behorende Holland
en Zeeland zijn weergegeven.3
De kaart van het bisdom Utrecht laat een samengesteld kaartbeeld zien en wekt daarom de indruk dat deze het resultaat is van
meerdere (mondelinge) bronnen.4 Echter dat kerken, kloosters,
plaatsen met verdedigingswerken en enkele kastelen en staten wel
eens naar waarheid getekend zouden kunnen zijn, is een stelling, die
in de beschikbare literatuur over de kaartfragmenten verworpen is.5
Een nuancering van deze stelling lijkt hier op zijn plaats.
Onderzoek naar uit dezelfde periode daterende andere houtsnedekaarten heeft uitgewezen dat wanneer over de juiste voorbeelden
kon worden beschikt, er afbeeldingen naar waarheid getekend werden.6 Dat zou bij de ‘kerkenkaart’ ook het geval kunnen zijn.
In mijn masterscriptie zijn zes kerken, één Friese state en diverse plaatsen met verdedigingswerken de revue gepasseerd. Bij deze
kleine steekproef viel na bestudering van de beschikbare historische
gegevens op, dat er bij diverse afbeeldingen aanknopingspunten zijn,
die aangeven dat de samensteller van het kaartbeeld de beschikking
moet hebben gehad over eigentijdse informatie.
Er zijn bijvoorbeeld schriftelijke bronnen over de bouw van
het koor van de op die velue gelegen kerk van heelsom (fragment
Oversticht) bewaard gebleven: ‘A.D. 1517, lacht Joncker Frederik van

Pictorale weergave
‘heelsom’, ca. 1524
(inzet) en de kerk
anno 2011.

Voorst, heer te Doorweert, hier tot Heelsum van dat Koer der yrsten
steen, (…)’ en ‘A.D. 1519 (…) sloech Mr. Willem van Kerckhoff, pastoor tot Heelsum hyer boven dat hoochaltaer den eersten ley’.7
Het hoog- of hoofdaltaar bevindt zich gebruikelijk in het koor van
de kerk en het feit dat de pastoor een lei op het dak kon aanbrengen,
zegt dan dus iets over het bouwstadium.8 Op de ‘kerkenkaart’ is in
Heelsum het koor van de kerk afgebeeld, dat ten opzichte van het
schip is verhoogd. Dit komt overeen met de realiteit. Is deze waarheidsgetrouwe weergave dan een toevalstreffer geweest?
Mijn hypothese is, dat bij de bouwwerken – de picturale weergaven daarvan – op de ‘kerkenkaart’ de samensteller van het kaartbeeld
zelf geen veldwerk uitgevoerd heeft, maar de beschikking moet hebben gehad over (eigentijds, al dan niet mondeling) bronmateriaal.9
Aanvullend onderzoek naar een significante hoeveelheid bouwwerken is vereist, om te verifiëren of de afbeeldingen op de ‘kerkenkaart’
fictieve weergaven zijn, of toch (deels) op waarheid berusten. ■
ANNEMARIE ZIJLSTRA

Annemarie Zijlstra (1988) is architectuur-, stedenbouw- en landschapshistoricus.

1,6,8,9

A. Zijlstra, De kaart van het bisdom Utrecht ca. 1524. Scriptie master Landschapgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, Dokkum, 2012, 108, 114, 121, 122.

2

E.J. Haslinghuis en H. Janse, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Leiden, 2005, 261.

3,4,5

A. Zijlstra, ‘Het mysterie van de ‘kerkenkaart’: onderzoek naar de houtsnedefragmenten ‘Oestvrieslant’ en ‘Oversticht’. In: Caert-Thresoor, 2014/2 (nr.33), 46, 49.

	Z. Kolks, Langs de oude Gelderse kerken. De Veluwe. Baarn, 1978, 41 en https://www.digibron.nl/search/detail/012ea688ac9fea8f0aeaa1cc/heelsum-heeft-

7

een-kerk-op-de-hoogte, geraadpleegd 16-10-2017; Het betreft hier volgens diverse bronnen een uittreksel uit een missaal (kerkboek), indertijd bewaard op
het kasteel van Doorwerth. E.J. Demoed, Van een groene zoom aan een vaal kleed: zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom (gemeente Renkum).
[Oosterbeek, 1953, 128.]
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Detail met het klooster Koningsveld van de
plattegrond van Delft door Jacob van Deventer.
[Madrid, Biblioteca Nacional]

De Oude Kerk van Delft, gezien vanaf de toren van de Nieuwe Kerk. [foto Peter van der Krogt]

zoals in Google Earth. De gebouwen lijken
allemaal schuin van boven gezien te worden, alhoewel er meestal sprake is van een
parallelperspectief. Dit is een constructie
waarbij de perspectieflijnen niet convergeren, maar parallel aan elkaar getekend zijn.
‘Echte’ plattegronden, met ook de gebouwen
in plattegrond, bestonden wel. Leonardo da
Vinci maakte al zo’n plattegrond van Imola maar voor de commerciële markt waren die
plattegronden te abstract of eenvoudig niet
mooi genoeg. Men wilde de rijkdom van de
stad laten zien aan de hand van de bijzondere gebouwen. Wat de woonhuizen betreft: de
grote huizen van de rijke burgers zullen wel
naar waarheid getekend zijn, maar het is niet
te verwachten dat een tekenaar ook de moeite nam om de huizen van de ‘arme luyden’
precies in te tekenen. Daarvoor zal hij een
standaardtype gebruikt hebben.
Hoe een kerk op de zestiende- en zeventiende-eeuwse plattegronden is afgebeeld
laat ik weer aan de hand van de volgende
voorbeelden zien van de Oude Kerk van Delft:
op de ‘1536 plattegrond’, de plattegrond van

Van Deventer, die van Braun en Hogenberg
uit 1581, die uit de stedenatlas van Blaeu
uit ca. 1649, en de grote stadsplattegrond
die tussen 1675 en 1678 onder leiding van
de Delftse magistraat Dirck Evertsz. van
Bleyswijck getekend is (ook bekend als de
‘Kaart Figuratief’).
Kenmerkend voor de Delftse Oude Kerk is
de veertiende-eeuwse zware bakstenen toren
met vier hoektorentjes, het hoge middenschip met twee smallere en lagere zijbeuken,
en de vroeg-zestiende-eeuwse noorderkruisbeuk (15). Vanaf het midden van de zestiende
eeuw heeft de kerk nauwelijks ingrijpende
wijzingen ondergaan, met uitzondering van
de afbraak van de huizen die tegen het koor
waren aangebouwd. Van Deventer en de latere kaartmakers hebben dus het gebouw gezien vrijwel zoals het nu nog te zien is. Op de
plattegrond van Van Deventer zijn door het
kleine formaat nauwelijks details te zien (16).
Het lijkt alsof de hoektorentjes van de toren
aangegeven zijn, de dakruiter staat erop en
de niet-uitspringende zuidgevel van het transept is aangegeven.
7
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De Oude Kerk van Delft op de plattegrond van Delft
door Jacob van Deventer. [Madrid, Biblioteca Nacional]

Meer details vinden we op de kaart van
Braun en Hogenberg (17). Omdat de kaart op
het westen georiënteerd is, zien we kerk vanuit het oosten. De hoektorentjes zijn echter
veel te klein getekend. Van de beide zijbeuken is de zuidelijke door de beeldhoek niet
te zien, maar de noordelijke had wel getekend moeten worden. Het noordelijke transept is in verhouding veel te kort getekend.
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De Oude Kerk op de plattegrond van Delft in
de stedenatlas van Braun en Hogenberg, 1581.
[Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
OTM: HB-KZL XI B 6]

De Oude Kerk op de plattegrond van Delft
in de stedenatlas van Joan Blaeu, ca. 1649.
[Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
OTM: HB-KZL 1800 A 9]

De Oude Kerk op de plattegrond van Delft in de
stedenatlas van Johannes Janssonius, ca. 1657.
[Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
OTM: HB-KZL 1807 A 26]

De Oude Kerk op de plattegrond van Delft in
de stedenatlas van Frederick de Wit, ca. 1690.
[Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
OTM: HB-KZL 1801 A 16]

Duidelijk is dat de graveur Hogenberg wel
een ter plaatse gemaakt schetsje gehad moet
hebben (misschien door Van Deventer),
maar dat daarop toch belangrijke elementen
ontbraken.
In 1649 publiceerde Joan Blaeu (1598/991673) zijn stedenatlas van Nederland. Hij
had hiervoor de verschillende stadsbesturen gevraagd om plattegronden. Of de raad
van Delft iets gestuurd heeft, of dat Blaeu
op andere wijze aan zijn informatie over
die stad gekomen is, dat is niet bekend. Uit
de tekening van de Oude Kerk op de plattegrond blijkt duidelijk dat een ter plaatse gemaakte tekening als voorbeeld gediend moet
hebben (18). Blaeu oriënteerde zijn kaart op
het oosten, de kerk zien we daarom vanuit
het westen. Het gebouw is bijzonder nauwkeurig weergegeven, zelfs het nog steeds
bestaande poortje in de steunbeer van de
noorderkruisbeuk is te zien. Het is daarom
opmerkelijk dat er toch een paar fouten zijn:
een niet bestaande zuidelijke kruisbeuk tot
over de zuiderzijbeuk – terwijl het kruisdak
in het zuiden niet voorbij het middenschip
komt; de hoektorentjes zijn iets uitkragend
getekend, wat niet het geval is, en naast de
toren staan een kapelletje en een ronde toren

vóór de beide zijbeuken – terwijl in werkelijkheid de gevel van beide zijbeuken tot aan de
voorzijde van de toren komt. De plattegrond
van Blaeu is later gekopieerd door Johannes
Janssonius (1657), (19) en Frederick de Wit
(ca. 1690), (20). Zij hebben aan de afbeelding
van de kerk niets toegevoegd of weggelaten,
alleen de gravure is een ietsje slordiger. Bij
Janssonius valt op dat hij van het poortje in
de noordelijke steunbeer een kapelletje gemaakt heeft.
Op de ‘Kaart Figuratief’ is de kerk volledig
juist weergegeven (21), wat geen verwondering mag wekken voor een kaart die in opdracht van het Delftse stadsbestuur en onder
leiding van een van de leden van dat stadsbestuur vervaardigd is.

symbolen weergegeven: een cirkeltje of een
non-specifiek tekeningetje. Op stadsplattegronden vinden we nauwkeuriger tekeningen
van kerken, maar daarvan is de nauwkeurigheid weer sterk afhankelijk van de bron die de
tekenaar tot zijn beschikking had.
Zoals met alle historische bronnen: kaarten en plattegronden kunnen nuttig zijn voor
de kerkgeschiedenis, maar moeten wel met
kennis van zaken gebruikt worden. ■
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In dit korte overzicht van kerken op kaarten
heb ik niet alle kaarttypen besproken, en
ik ben ook niet verder gekomen dan de late
zeventiende eeuw. Duidelijk is wel dat het uiterlijk van kerken weergegeven wordt op laatmiddeleeuwse en zestiende-eeuwse kaarten,
maar dat het niet altijd zeker is of een afbeelding ‘naar het leven’ is. Vanaf de tweede helft
van de zestiende eeuw worden kerken als
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De Oude Kerk op de Kaart Figuratief, ca. 1675-78. [Delft, Gemeentearchief]
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INTERVIEW
DE CARTOGRAFISCHE VERZAMELING VAN DE BIJZONDERE COLLECTIES
VAN DE BIBLIOTHEEK VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Drieluik over een
parel binnen de
Amsterdamse
erfgoedcollecties
HANS STEKETEE

A

msterdam speelt een belangrijke rol op het wereldtoneel van de cartografie. Dat
is niet zonder reden. Al in de zestiende eeuw waren hier befaamde kaartenmakers werkzaam. Een beroemd voorbeeld is de schilder, houtsnijder en cartograaf
Cornelis Anthonisz., die in 1544 een ‘vogelvluchtkaart’ van Amsterdam, vervaardigde: zeer gedetailleerd en in houtsnede. Hoe vaak is deze kaart niet ingezet als
promotie van een trotse stad? Een andere immer tot de verbeelding sprekende cartograaf, drukker en uitgever was Joan Blaeu. Zijn weergaloos mooie en omvangrijke Atlas Maior in elf delen
uit 1662 is een van de topstukken in de Bijzondere Collecties.
Tegenwoordig worden zulke kaarten niet meer gemaakt nu alles eenvoudig en direct digitaal
beschikbaar is op TomTom, tablet en smartphone. Zijn de oude ‘papieren’ kaarten hierdoor dan
overbodig geworden en uit het zicht verdwenen?
Binnen, op de afdeling van de cartografische verzameling van de Bijzondere Collecties van
de UvA, is daar niets van te merken. Duizenden kaarten in alle soorten en maten uit voorbije
eeuwen zijn hier te vinden: een bruisende en levende collectie blijkt al snel.
In 1880 gaf het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) haar enorme
collectie kaarten in bruikleen aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, en bleef dat doen
tot op de dag van vandaag. Mede hierdoor – en door vele andere schenkingen en aankopen –
beheert de afdeling nu een van de grotere historische kaartcollecties in de wereld.
Over twee jaar wordt in Amsterdam de International Conference on the History of Cartografie
georganiseerd. Dit tweejaarlijks congres werd in 1964 in Londen voor de eerste keer gehouden.
In 1989 was Amsterdam gastheer en straks, dertig jaar later, opnieuw: de rol van Amsterdam op
het cartografisch wereldtoneel is nooit opgehouden.
In 2007 zijn de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek in een historisch
pand naast het Allard Piersonmuseum ondergebracht, tegenwoordig langs de ‘rode loper’ van
Amsterdam. Enkele jaren geleden kwamen kort na elkaar drie nieuwe spelers het veld van de afdeling cartografie versterken: Reinder Storm als conservator Cartografie, Geografie en Reizen,
Peter van der Krogt als leider van het onderzoeksprogramma Explokart, een aanstelling die
is gefinancierd door het Jansoniusfonds, en Bram Vannieuwenhuyze als bijzonder hoogleraar
Historische Cartografie, een leerstoel ingesteld vanwege de Stichting Cartographiae Historicae
Cathedra.
Zij werkten mee aan de samenstelling van dit themanummer: voldoende reden om met ze
in gesprek te gaan. Met Reinder Storm sprak ik over de rol, positie, betekenis en toekomst van
de cartografische collectie, met Peter van der Krogt over de collectie zelf, de passie voor kaarten
en het onderwijs en met Bram Vannieuwenhuyze over zijn opdracht als hoogleraar en bijbehorende onderzoeksvragen.
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Reinder Storm
Conservator Cartografie, Geografie en
Reizen

Hoe ben je hier komen werken en waarom?
‘Ik voelde me als kind al aangetrokken tot
oude boeken en de verhalen daarachter. In
Tilburg, waar ik opgroeide, ging ik op de wekelijkse antiekmarkt altijd naar de man toe
die daar als enige met een boekenstal stond.
Toen ik hem een keer vroeg of hij misschien
hulp kon gebruiken, antwoordde hij: ja.
Vanaf dat moment, ik was 16 jaar, kon ik aan
de slag bij het antiquariaat De Rijzende Zon,
voor mij – nieuwsgierig als ik was – een zeer
leerzame periode.’
‘Na mijn studie Nederlands ben ik als
vervangend werk voor Militaire Dienst bij
de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag
gaan werken. Dat klikte en ik ben daar vervolgens aan de slag gegaan op de afdeling
ontsluiting. Hier hield ik mij bezig met de
wijze waarop en waar documenten en publicaties moeten worden bewaard om ze ook
weer terug te kunnen vinden. Tot mijn eigen
verrassing werd ik al vrij snel hoofd van de
afdeling collecties. Mede door deze functie
ging ik me steeds meer bezighouden met
de culturele, publicitaire en representatieve
activiteiten van de KB en eerlijk gezegd, dat
voelde als een vis in het water, als een soort
ambassadeurschap. Ik heb zo ook aan grote
tentoonstellingen kunnen meewerken in de
vaste opstellingsruimte, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de Nieuwe Kerk – toen de
KB 200 jaar bestond – en De Kunsthal.’
‘Het was een geweldige tijd waarin ik veel
kansen heb gehad, maar na 21 jaar vond ik
het tijd worden voor iets anders. Ik ben toen
gaan werken bij het Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in
Leiden, een kleine organisatie die collecties
uit de Nederlandse koloniën beheerde: interessant materiaal om mee te werken. Maar
heel lang duurde dat niet. De Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW), waar het KITLV onder viel, ging reorganiseren en bracht de collectie onder bij
de Universiteit van Leiden, evenals een aantal medewerkers: je begrijpt daar zat ik niet
bij. Dat was best even schrikken, want als
vijftigplusser met het verkeerde beroep lagen de banen niet voor het opscheppen. En
toch – mijn vrouw haar oog viel erop – kwam
toen deze vacature voorbij. Hoewel ik weinig
tot niets van kaarten en kaartcollecties wist,
werd ik aangenomen, want aan alle andere
functie-eisen van beheerder collecties voldeed ik wel. Ik ben me toen uiteraard wel in
de cartografie gaan verdiepen.’

heeft ook te maken met het bruikleen van het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap, dat van 1880 – naast collecties – grote
hoeveelheden kaarten blijft aanleveren: die konden beter bij elkaar
blijven. En ook van nalatenschappen van docenten aan de UB gingen
de kaarten en atlassen naar de afdeling. Ik vind het ook interessant
om te zien hoe collecties verschillend worden ingericht. In de KB bijvoorbeeld zijn ze ingericht op materiaalsoort: boeken, boekbanden,
handschriften. Hier in Amsterdam wordt meer gekeken naar de inhoudelijke samenhang, een onderwerp. Dit kan dan een kleine collectie van een halve strekkende meter opleveren of een hele grote met
duizenden boeken – bijvoorbeeld de Collectie Rosenthaliana – en de
kaartcollecties.’
Waarom zijn ook de onderwerpen geografie en reizen toegevoegd?
‘De praktische associaties met reizen ofwel het kunnen voorstellen van
andere gebieden, ligt voor de hand. En ook de materiële informatie
van de grond is vaak op kaarten verwerkt. Maar er zit ook een beleidsmatige keuze achter: in plaats van conservator van een bepaalde hoeveelheid spullen ben je verantwoordelijk voor een thema en benader
je het materiaal, in dit geval de kaarten, breder. Het maakt een meer
associatieve, interdisciplinaire opstelling mogelijk, die wonderwel bij
mijn kwaliteiten aansluit. Dit is overigens over de hele linie doorgezet:
de theatercollectie valt nu onder een conservator Podiumkunsten.’
Wat maakt de kaartencollectie waardevol voor ons?
‘Laat ik het andersom zeggen: als de kaartencollectie niet wordt gebruikt, valt de reden van zijn bestaan eigenlijk weg. Daarom probeer
ik, zoals ik al noemde, als eerste de studenten van de UvA te wijzen op
het belang van de collectie en de mogelijkheid er gebruik van te maken. En niet alleen dat, kijk ernaar, geniet ervan, kom over de drempel.
En dit laatste moet gestimuleerd worden, want deze generatie kent
geen kaarten meer, alles is smartphone en TomTom. Het vraagt daarom inspanning om je er in te verdiepen, dat het interessant is. Kennis
vergaren van de geschiedenis van de cartografie gaat ook over techniek: meten, tekenen, waarnemen, drukken, kaartlezen. Dit maakt de
collectie waardevol voor studenten: ze kunnen de kaarten zelf zien.’
‘Ik werk ook mee aan de jaarlijkse GEO-week, die wordt georganiseerd door het KNAG. Dan ga ik met een schoolklas een wandeling
door Amsterdam maken op basis van een oude kaart. Het is verbazingwekkend hoeveel er dan nog blijkt te kloppen, op die oude kaart,
echt een reis door de tijd voor deze leerlingen, leerzaam en waardevol.’
‘Een andere waarde van de collectie is dat vanuit de hele wereld
reproducties worden besteld voor allerlei doeleinden. In die zin teren
we nog op de roem en faam van het zeventiende-eeuwse Amsterdam
als cartografisch centrum van de wereld. Hier kwamen de mooiste en
beroemdste kaarten vandaan.’
‘Het gewone publiek komt vooral naar tentoonstellingen, lezingen
en andere georganiseerde activiteiten over de kaartencollectie. Men
komt niet zomaar naar de afdeling om een willekeurige kaart te zien,
dat zou ook niet gaan. Maar als iemand een gerichte vraag heeft en
weet wat men wil zien, dan krijgt men dat te zien: daar zijn mensen
weleens verbaasd over, dat dat zomaar kan en ‘mag’.’

Reinder Storm voor de Gottorf-globe in de Kunstkamera, St. Petersburg.
[foto Marieke van Delft]

Hoe was het contact met je voorganger Jan Werner?
‘Jan Werner kende ik al wel uit de tijd dat ik bij de KB werkte. Hij liet
mij een goed georganiseerde boedel achter en we hebben samen gesproken over mogelijke toekomstscenario’s. Maar het was zonneklaar
dat ik niet de koers van Jan Werner kon voortzetten. Zoals hij de afgelopen jaren de restauratie van de ‘Atlas der Neederlanden’ tot een
allesomvattend project heeft gemaakt, daarvoor mis ik voldoende inhoudelijke kennis. Mijn opdracht is ook meer gericht op het beheer,
ontsluiten en promoten van de collectie. Zelf wil ik de collectie vooral
meer bekend maken bij de studenten van de UvA, het is tenslotte ook
hun collectie. Dit laatste was overigens ook een belangrijke wens van
Jan Werner.’
Kun je iets vertellen over het ontstaan van de Bijzondere Collecties?
‘De Bijzondere Collecties – onderdeel van de Bibliotheek Universiteit
van Amsterdam – zijn eigenlijk als vanzelf ontstaan. Na verloop van
tijd wordt, als een natuurlijk proces, duidelijk welke objecten speciale
aandacht nodig hebben om ze te kunnen blijven bewaren. Je kunt je
voorstellen dat handschriften, boeken, prenten, brieven en natuurlijk
ook kaarten als ze ouder worden en steeds kwetsbaarder, niet meer in
een ‘gewoon’ bibliotheekbedrijf kunnen overleven, dan gaan ze kapot.
Het is dus niet alleen omdat ze oud, zeldzaam of kostbaar zijn, dat ze
tot een bijzondere collectie maakt.’

Hoe zit het met de promotie en – ook belangrijk – de financiering?
‘Voor de promotie van de afdeling kan ik gelukkig een beroep doen op
de collega’s van de communicatie-afdeling. Zij weten heel goed hoe
informatie verspreid moet worden: via de Uitkrant, naar de musea,
maar ook hoe gerichte mailings en social media te gebruiken.’
‘De verhuizing naar deze locatie – midden in de stad – is daarbij ook
een impuls geweest om activiteiten te organiseren en contacten te onderhouden. Door middel van boekensalons, tentoonstellingen, sym-

En waarom een aparte afdeling Cartografie?
‘Kaarten zijn nog kwetsbaarder, omdat ze vaak overgeleverd zijn als
grote losbladige vellen. Maar het instellen van een aparte afdeling
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posia en samenwerking met andere musea genereren we aandacht
voor de collectie en onze producten en diensten. Ook daarvoor kan ik
op hun inbreng rekenen.’
‘De Universiteit van Amsterdam financiert de Bijzondere Collecties,
die dan ook in de eerste plaats voor de studenten zijn. Maar er wordt
ook samengewerkt met het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF).
Bijvoorbeeld bij fiscaal voordelige regelingen voor schenkingen of het
instellen van een fonds op naam. Maar ook andere fondsen: zo is met
steun van de Vereniging Rembrandt een keer een bijzondere atlas aangeschaft. Tentoonstellingen brengen ook wel wat op, net als de bestellingen van reproducties en scans.’
Hoe zie je de toekomst, jouw toekomst?
‘Ha ha, mijn toekomst? Nou, het is mijn derde ‘grote’ baan, die ik bovendien heel leuk vind, dus als het even kan zou ik dit werk tot mijn
pensioen wel willen blijven doen. Maar het gaat niet om mij. Wat ik een
heel mooi resultaat zou vinden, is dat er over tien jaar geen onverwerkte en niet ontsloten collecties, donaties en schenkingen meer zijn. Dit
houdt wel in dat er wat kaarten aangaat nauwelijks nog actieve acquisitie plaatsvindt, maar uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Bijzondere
schenkingen zijn belangrijk want die hebben ook publiciteitswaarde.’
‘Verder moet de collectie veel beter toegankelijk worden dan nu het
geval is. Scans en metadata (beschrijvingen) zijn er wel, maar staan
nog onvoldoende in de beeldbank. Dat is voor het bereiken van studenten en ook het brede publiek heel belangrijk. Er zijn nog zo ontzettend veel bijzondere kaarten waarmee iets gedaan kan worden. De
cartografie is daarbij toch een kleine wereld: er houden zich geen duizenden mensen mee bezig. Wanneer je dan bij studenten de interesse voor kaarten ziet ontluiken, is dat een geweldige ervaring. En niet
alleen omdat nieuwe passievolle studenten van belang zijn voor de
toekomst van de collectie.’
‘Voor die toekomst werken we ook aan een nieuwe organisatievorm. Een onderdeel daarvan is een vrij toegankelijke Geozone waarmee we met gerichte activiteiten en thema-presentaties de cartografie
op dynamische wijze aan het museumpubliek willen presenteren.’

Peter van der Krogt toont in de kaartenzaal van de Bijzondere Collecties aan zijn
studenten de originele kaarten en atlassen in het kader van het college Historische
Cartografie. [foto Reinder Storm]

Waar komt jouw passie voor kaarten vandaan?
‘Als kind was ik altijd al geïnteresseerd in aardrijkskunde. Na mijn middelbare school ben ik daarom in Utrecht fysische geografie gaan studeren en daar kwam ik in contact met oude kaarten. Dat vond ik zulk
mooi en boeiend materiaal, dat de overstap naar historische cartografie snel was gemaakt: hoogleraar Cornelis Koeman (1918-2006) werd
toen een van mijn leermeesters. Professor Koeman was vooral bekend
van zijn zesdelige reeks Atlantes Neerlandici waarin hij tussen 1967
en 1985 alle toen bekende atlassen van Nederlandse oorsprong heeft
beschreven. In samenwerking met uitgever Bas Hesselink van HES
Publishers (inmiddels opgevolgd door uitgeverij Brill) ben ik een cartobibliografie van Nederlandse atlassen aan het maken, die Koeman’s
Atlantes Neerlandici is genoemd, volgens de huidige wetenschappelijke standaarden: ik ben nu bij deel 5.’
‘In die periode werkte daar nog een bijzonder figuur, een ‘persoonlijk’ hoogleraar historische cartografie, de Oostenrijker Günter
Schilder, die colleges gaf over Nederlandse kaarten met als zwaartepunt de cartografische resultaten van ontdekkingsreizen. Bij hem
ben ik afgestudeerd op een inventarisatie van globes – zijn tenslotte
ook kaarten toch? – in Nederland: dat bleken er nog zo’n 200 te zijn.
Het idee voor dit onderwerp kwam overigens van het Internationale
Coronelli-Gesellschaft für Globenkunde in Wenen, een vereniging die
wetenschappelijk onderzoek naar globes internationaal stimuleert.
Deze scriptie heb ik tot mijn verrassing later zelfs als boek kunnen
uitgeven. Vervolgens heb ik met steun van NWO vier jaar als junioronderzoeker aan mijn proefschrift kunnen werken over de productie
van globes in Nederland. Uiteindelijk ben ik Schilder als leider van
Explokart opgevolgd: mijn passie is mijn werk geworden.’

Peter van der Krogt
Jansonius-conservator, leider Expokart

Hoe ben je hier komen werken en wat doe je precies, heb je een opdracht meegekregen?
‘Eenvoudig gezegd, ben ik ongeveer vijf jaar geleden meegekomen met het onderzoeksproject Explokart, dat toen van Utrecht
naar Amsterdam verhuisde. De faculteit Geowetenschappen van de
Universiteit Utrecht, waar Explokart was ondergebracht, richtte zich
gaandeweg meer op de sociale, geografische en milieu aspecten van
de geografie en niet de historische. Dat was op den duur weinig stimulerend. Daar komt nog bij dat Utrecht een weliswaar mooie, maar
niet zo grote collectie kaarten heeft: daar ben je snel mee klaar. In
Amsterdam is men juist gefocust op de historische cartografie en de
collectie is hier enorm, een bijna onuitputtelijk bron voor wetenschappelijk onderzoek.’
‘Ik werk hier met de collectie zelf en het is een van mijn taken de
inhoud ervan meer bekend te maken, bij het publiek, maar vooral bij
de studenten van de Universiteit van Amsterdam. Verder wordt ik ook
wel de ‘Jansonius’-conservator genoemd, naar het fonds dat mijn werk
mogelijk maakt. Dat werk is ook de aan Stichting Explokart verbonden
vrijwilligers aan te sturen, die onderzoek doen naar historische kaarten.’
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Wat maakt de kaartencollectie van de UvA voor jou bijzonder?
‘Allereerst natuurlijk de omvang van de collectie, die wereldwijd tot de
grootste in zijn soort behoort. Maar voor mij zelf zijn vooral de atlassen van grote waarde – en daar is deze collectie heel erg rijk aan –, die
hebben echt mijn belangstelling. In tegenstelling tot de zogenaamde
institutionele kaarten, die gemaakt werden – ook nu nog trouwens –
voor praktische doeleinden, bijvoorbeeld de waterschappen, werden
atlassen vooral gemaakt om te verkopen, winst te maken. Het karakter
van deze kaarten is om die reden duidelijk anders: mooier, aantrekkelijker, vaak rijk versierd en hoe meer hoe beter. De Atlas Maior van
Blaeu uit 1662 met bijna 600 kaarten is daarvan een mooi voorbeeld:
dat was ook toen al een echt collectorsitem.’
‘Voor studenten zijn deze atlassen bijzonder leerzaam, want ze roepen tal van vragen op. Bijvoorbeeld in hoeverre een kaart betrouwbaar en actueel is: is de datum van uitgave wel hetzelfde als die van het
kaartbeeld (de inhoud van de kaart) zelf? Zo is de kaart van Portugal
in de Atlas Maior gebaseerd op een veel oudere kaart dan 1662 en
vermoedelijk al eind vijftiende eeuw gemaakt. Ook de geometrische
nauwkeurigheid is het onderzoeken waard. Studenten moeten zich
sowieso afvragen waarom een kaart is gemaakt.’
‘De cartografische collectie heeft minder handgetekende kaarten,
die meestal in archieven worden bewaard. Maar een belangrijk bezit
is wel de deelcollectie losse atlaskaarten van het antiquariaat Muller
(overgegaan naar de KNAG) met 8000 à 9000 kaarten, die regionaal
geordend zijn. Een ervaren onderzoeker kan dan overigens wel herkennen of kaarten in een atlas zaten of van een maker zijn geweest.
Het heeft overigens geen zin te proberen hiervan weer een atlas te maken: omdat de titelpagina’s ontbreken zal men nooit de inhoud van de
vermoedelijke atlas kennen. Langs digitale weg – scans samenvoegen
– zou dat wel kunnen. Maar helaas is nog niet de helft van de hele collectie gescand.’
‘Verder heeft de collectie ook nog een omvangrijke handbibliotheek met literatuur over voornamelijk Amsterdamse kaarten. Deze
kaarten zijn de afgelopen eeuwen wereldwijd verspreid en daarom een
onderwerp in vele internationale studies en publicaties.’

wel kunnen begeleiden. En men moet een goed idee hebben, waarmee een door ons begeleid onderzoek in de collectie en een publicatie
mogelijk zijn. Zo is er nu iemand uit Hong Kong die westerse kaarten
in China gaat onderzoeken. Daar komt vast een mooie publicatie uit
voort.’
Je geeft ook onderwijs: hoe ziet dat eruit en waar leg je de accenten?
‘Ik geef les in historische cartografie binnen de masteropleiding Boekwetenschap en Handschriftkunde van Faculteit
Geesteswetenschappen aan de UvA. Tot voor kort was het nog een
bachelorvak; interessant is dat hier in Amsterdam dit jaar – bij Bram
Vannieuwenhuyze – nu ook masterstudenten voor historische cartografie kunnen kiezen: een belangrijke erkenning van het vak. De
studenten krijgen een semester hoorcolleges en dat gaat ook altijd
gepaard met een tentoonstelling van echt kaartmateriaal. Ik vind het
heel belangrijk dat studenten het materiaal zelf zien en er ook mee
werken. Het semester wordt afgesloten met een werkstuk over bijvoorbeeld een bepaalde kaart. Het accent in mijn onderwijs leg ik altijd op
het gebruik van oude kaarten als historische bron. Niet alleen historische cartografen opleiden, maar ook laten zien wat kaarten voor andere disciplines kunnen betekenen. Daar hoort ook bij dat je weet welke
meetmethoden er bestaan, hoe het uitgeven werkt en welke productiemethoden daarbij horen.’
‘Ik geef dit onderwijs ook nog in Utrecht, waar het een keuzevak is.’
Hoe ziet de toekomst eruit, voor Explokart, voor jou?
‘Zelf heb ik hier nog zo’n vijf jaar te gaan, dan ga ik met pensioen. Ik
hoop natuurlijk dat een goede opvolger mijn werk kan voortzetten,
maar dat is aan het Jansoniusfonds. Het werk is in ieder geval nooit
af. Je moet je goed realiseren dat het aantal mensen dat zich hier wereldwijd mee bezighoudt niet zo groot is, terwijl het onderzoeksgebied
miljoenen kaarten betreft.’
‘Daarom vind ik digitalisering ook zo belangrijk. Zonder dat zou
ik mijn werk niet kunnen doen. Samen met mijn broer maak ik zelf
– of vraag er vrijwilligers voor – daarom voor deel 5 van de Atlantes
Neerlandici al ruim tien jaar foto’s – digitaal natuurlijk – van kaarten.
Inmiddels zijn meer dan honderdduizend foto’s gemaakt van 750 atlassen die zich in bibliotheken over de hele wereld bevinden. Voor atlassen is dat overigens de enige manier, want die kun je niet door een
scanner halen in tegenstelling tot losse kaarten. Ook de beeldbanken
zijn natuurlijk een belangrijke toegang tot het kaartmateriaal. Wat dat
betreft hebben we hier in Amsterdam, vergeleken met het buitenland,
nog wel een inhaalslag te maken. Als je ziet wat bibliotheken in bijvoorbeeld Madrid en Kopenhagen aan historische kaarten online hebben staan – en te downloaden in hoge resoluties – : dat niveau en die
omvang zou ik hier ook willen hebben. Het is zo ontzettend belangrijk
voor onze collectie, maar ook en vooral voor onze studenten.’
‘Een andere belangrijke taak is het doorgaan met inventariseren,
want zonder kun je eigenlijk geen verantwoord onderzoek doen. Het
is dan wrang om vast te stellen dat dit werk – inventarisaties maken –
op dit moment geheel niet in de belangstelling ligt van financierders.
Dit is wat de vrijwilligers van Explokart juist ook doen. En dat maakt
Explokart in mijn ogen onmisbaar voor de historische cartografie, nu
en in de toekomst.’ >

Je bent indertijd vanuit Utrecht meeverhuisd met Explokart. Kun je
daar iets meer over vertellen?
‘Explokart is een door Günter Schilder in 1981 opgericht onderzoeksproject naar historische kaarten. De officiële naam is Exploration
and accessibility of Dutch cartographic documents, 16th-20th century.
Doel was om het historisch Nederlands kaartmateriaal te inventariseren, te beschrijven, te conserveren en te publiceren. Het was in het
begin vooral een grote groep, door de colleges enthousiast geworden,
toehoorders (volgen samen met ‘echte’ studenten een college aan de
universiteit, zonder dat ze tentamen doen) die op vrijwillige basis hier
aan mee wilde werken, meer wilde doen ook. Begin jaren ’90 van de
twintigste eeuw is het project ondergebracht in de Stichting Explokart
om het werken met vrijwilligers een solide basis te bieden: het werk
moest wel wetenschappelijk verantwoord zijn. Vanuit de stichting
kregen vrijwilligers een korte introductie alvorens ze veldwerk gingen
doen. Ook de daaruit volgende publicaties werden door de stichting
begeleid. Het afsluiten van contracten met uitgevers en het aanvragen van subsidies werden eveneens door de stichting geregeld. Onder
meer van een in 2003 ontvangen subsidie van ruim een half miljoen
euro van het VSBfonds worden nu nog steeds publicaties uitgegeven,
inmiddels zo’n zeventien boeken, tegen een betaalbare prijs.’
‘In het begin waren het vooral de toehoorders, daarna zijn er altijd wel kandidaten die zich aanmelden, veelal gepensioneerden die
een plezierige en nuttige tijdbesteding zoeken en oude kaarten mooi
vinden. De groep kan daarbij niet al te groot zijn, want we moeten ze
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[foto Dirk Gillissen]

Kun je met de kaarten in deze cartografische collecties voorlopig
vooruit?
‘Zeker wel, maar hoe uniek en rijk de kaartencollectie van de UvA ook
is, deze is als basis voor mijn wetenschappelijk onderzoekskader toch
te smal. De collectie is in de negentiende en twintigste eeuw ontstaan
– waarbij bijvoorbeeld de KNAG-collectie als geheel is ingebracht – en
heeft daardoor minder historische samenhang, ook met contextuele
documentatie (archiefstukken bijvoorbeeld). Voor het onderwijs is
deze collectie zeker belangrijk en nuttig, maar voor gericht onderzoek zijn andere, binnen- en buitenlandse collecties noodzakelijk.
Amsterdam was in de zestiende en zeventiende eeuw als producent
van kaarten buitengewoon belangrijk en daardoor zijn de kaarten over
de hele wereld verspreid geraakt: die kun je niet negeren.’

Bram Vannieuwenhuyze
Bijzonder hoogleraar Historische Cartografie

Systeem), een zestiende-eeuwse vogelperspectief van Brugge opnieuw
tot leven brengt. Het is niet verwonderlijk dat Bram Vannieuwenhuyze
met deze achtergrond hoge ogen gooide bij zijn sollicitatie naar dit bijzondere hoogleraarschap, ingesteld door de Stichting Carthographiae
Historicae Cathedra.
De Stichting Carthographiae Historicae Cathedra is in 2005 speciaal
opgericht om deze leerstoel historisch cartografie na het emeritaat van
de Utrechtse Prof. Dr. Günter Schilder in 2004, weer bezet te krijgen.
Dat heeft even geduurd, maar na de verhuizing, samen met Explokart
(zie het interview met Peter van der Krogt) naar Amsterdam in 2013,
kwam alles in een stroomversnelling terecht en kon na ruim tien jaar
de leerstoel weer worden bezet: ze zagen in Bram Vannieuwenhuyze
de beste kandidaat om de leerstoel toekomstbestendig te maken.

Inleiding
Tegenwoordig is het haast onmogelijk dat een vers benoemde bijzonder hoogleraar aan de media kan ontsnappen. Toen Bram
Vannieuwenhuyze per 1 september 2016 werd benoemd als bijzonder
hoogleraar historische cartografie, duurde het niet lang of hij werd
gevraagd voor een interview. Dit interview door redacteuren van het
vaktijdschrift Caert-Thresoor (jg. 2017 nummer 1, pp. 3-9) vond plaats
op 18 maart 2016 maar is pas in januari 2017 gepubliceerd, na de oratie – Geschud, maar nog niet gelegd – van Vannieuwenhuyze op 23
september 2016. Eerder al, op 22 januari 2016, trad hij naar buiten in
zijn Jansonius-lezing, waarin hij al iets liet doorschemeren over zijn
onderzoeksplannen.
Bronnen genoeg voor een korte achtergrondschets als inleiding op
het laatste luik van deze interview-reeks.

Je plan is om vier aandachtsgebieden (historiekaarten, stadsplattegronden, historische stedenatlassen en wegen op kaarten) als kader
voor onderzoek aan te houden. Is dat een zelfgekozen invulling of
heb je voor deze leerstoel ook een opdracht meegekregen?
‘Nee, ik heb geen specifieke opdracht meegekregen. Het is ook niet gebruikelijk, dat een geldschieter inhoudelijk stuurt wat er moet gebeuren. Dus ja, dit onderzoekskader is mijn eigen uitgangspunt, waarmee
ik de historische cartografie verder wil brengen. Wel heb ik de gebruikelijke taken als onderwijs geven, onderzoek doen en betrokken zijn
bij aanverwante activiteiten: drie algemene opdrachten eigenlijk, die
ik min of meer vrij kan invullen. Daarbij ben ik overigens zeer beïnvloedbaar, zoals ik al in het interview met Caert-Thresoor aangaf: wat
ik uiteindelijk doe is een resultante van mijn eigen interesses, maar
evenzeer van de ideeën en suggesties van anderen. Natuurlijk ben
ik wel aangenomen op mijn specifieke merites – stadshistoricus en
stadscartografie – , dus uiteindelijk bepaalde die keuze toch een beetje
de koers die men in gedachten had.’

Bram Vannieuwenhuyze is afkomstig uit het Brusselse Anderlecht.
Daar, op de grens tussen stad en platteland, ontstond zijn fascinatie
voor oriëntatie. Hij studeerde geschiedenis in Gent en schreef zijn
eindscriptie over de stedelijke openbare ambten en diensten in het
laatmiddeleeuwse Brussel. In 2008 promoveerde hij op Brussel, de
ontwikkeling van de middeleeuwse stedelijke ruimte. Hiervoor was de
studie naar en analyse van oude kaarten onontkoombaar. Om geen
enkel detail te missen ontwikkelde hij een methode die hij digitale
thematisch deconstructie noemt: een kaart tot in het kleinste element digitaal versnijden en alle stukjes kaart vervolgens classificeren.
Als vanzelf volgde later het project MAGIS Brugge, waarin zijn methode, gecombineerd met een GIS-systeem (Geografisch Informatie
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En MAGIS Amsterdam?
‘Dat is natuurlijk mogelijk en heb ik ook al geopperd. Maar dan moet
er nog wel wat verbeterd worden. MAGIS Brugge was een pilotproject
waarin meerdere partners de verschillende onderdelen proefondervindelijk uitvoerden: het versnijden van de kaart, het ontwerpen van
de digitale kaart en gebruiksvriendelijke webpagina’s als ook de financiële aspecten. Het is een complexe infrastructuur en biedt ook nog
een platform voor onderzoekers, gemaakt door weer een andere partij en gebaseerd op QuantumGIS dat wel iets weg heeft van HisGIS.
Daarnaast is de website van MAGIS Brugge gekoppeld aan een andere
toepassing – Kaartenhuisbrugge – die, net als HisGIS, is gebaseerd op
oude perceelskaarten, maar de twee systemen kunnen nog niet worden
geïntegreerd. Het veelal driedimensionale beeld van een historische
kaart sluit niet aan op de schaal en geometrische nauwkeurigheid van
een perceelskaart. Maar ik ben toch al begonnen enkele bouwblokjes
van het ‘vogelperspectief van Amsterdam’ van Cornelis Anthonisz. te
versnijden en besteed er een werkcollege met studenten aan.’

Hoe ver ben je met de uitgave van de stadsplattegronden van
Van Deventer?
‘Dat is een mooi voorbeeld van onderzoek, dat niet alleen in
Amsterdam gedaan kan worden. Voor deze atlas van de cartograaf
Jacob van Deventer (1505-1575) ben ik naar Madrid geweest, waar
twee van de drie atlasdelen worden bewaard. Het is de bedoeling
dat alle stadsplattegronden in een boek worden uitgegeven. Dat is
een enorme klus die in 2018 moet zijn afgerond – we zijn nu met de
correcties bezig. Om wat getallen te noemen, het gaat om 226 stadsplattegronden, vaak met een bijkaart, maar we voegen zelf nog analysekaarten, luchtfoto’s en twee begeleidende hoofdstukken toe. Dat
alles samen geeft een boek met om en bij de duizend afbeeldingen.
Hiervoor moet je de originelen gezien hebben. Het wordt ook mijn
eerste boek als bijzonder hoogleraar: dat moet zo goed mogelijk worden.’

Wat houdt dat precies in, een kaart versnijden?
‘Je tekent de kaart helemaal over en haalt er elk individueel element –
een huis, boot, poort, kade, straat, perceel – uit. Deze elementen classificeer je dan per categorie (kerk, straat), niet bij naam. Daaraan kan
dan weer andere informatie worden gevoegd. Doel is het terugvinden,
want je ziet op een kaart lang niet alles, maar het is er wel. In het zestiende-eeuwse vogelperspectief van Brussel zitten bijvoorbeeld wel
zestig privé-torens verscholen, die je met het blote oog niet ziet: een
enkele muisklik brengt ze dan tevoorschijn.
Grappig genoeg zagen ze in Brugge het project eerst niet zitten: ze
kenden de kaart al goed genoeg. Tot ik een paar voorbeelden liet zien.’
‘We hebben op de MAGIS Brugge-website afgeleide producten als een
wandel-app, kant-en-klare thematische kaarten en educatieve pakketten voor scholen toegevoegd. Die laatste worden vaak gedownload.’

Welke rol spelen wegenkaarten bij je onderzoek?
‘Het gaat niet om wegenkaarten, maar om wegen op kaarten. En in die
zin past het in de lijn van mijn onderzoekskader. Bij mijn onderzoek
naar de ruimtelijke ontwikkeling van het middeleeuwse Brussel boden
waterlopen en wegen een meerwaarde; ze hielpen om de structuur
van een stadsplattegrond te leren begrijpen. Ook de namen van wegen
en straten en het wegenbeleid, bepalen de vorm van een stad.’
‘In opdracht van de Vlaamse overheid ben ik op freelance basis ook
bezig geweest met een studie naar de erfgoedwaarde van historische
wegen, samen met de Vlaamse vzw Trage Wegen. Hierbij speelden oude kaarten een ontzettend belangrijke rol. Het was de bedoeling om na
te gaan of en hoe historische wegen en straten bewaard kunnen worden, bijvoorbeeld door ze onderdeel te maken van wandel- en fietsroutes. Eigenlijk is dit – wegen op historische kaarten – een boeiend
onderwerp, waar nog niet zoveel onderzoek naar gedaan is, wellicht
omdat het te vanzelfsprekend, een beetje banaal is. Ik heb dit idee hier
ook al laten vallen. In Nederland heeft, voor zover ik weet, alleen Frits
Horsten een boek uitgebracht over doorgaande wegen in Nederland
van 1600 tot 1900. Ook voor hem vormden oude kaarten een basisbron.’

Hoe ziet de komende periode eruit in Amsterdam?
‘Mijn aanstelling is onlangs voor vijf jaar verlengd en dat is buitengewoon bemoedigend. En niet meer voor twee, maar voor drie dagen.
Dit geeft mij de mogelijkheid me breder in te zetten voor de historische cartografie. Er zijn zoveel kaarten waarmee wat moet gebeuren.
En de vier aandachtsgebieden bieden zoveel keus aan onderwerpen en
thema’s voor onderzoek en onderwijs: daar zal ik echt moeten kiezen.
Historische cartografie blijft echter een relatief klein specialistisch vakgebied, waar extra studenten, de latere onderzoekers altijd welkom zijn.
Ik weet mij hierbij gesteund door Peter van der Krogt en ‘zijn’ Explokart
en natuurlijk Reinder Storm, wiens kamer ik ook mag gebruiken.’
‘Een boeiende taak op korte termijn is het organiseren van het
International Conference on the History of Cartografie, dat in 2019
hier in Amsterdam wordt gehouden; ik ben daar officieel de trekker
van. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Het wordt een groot
congres met een breed scala aan onderwerpen om het voor zoveel
mogelijk kaarthistorici en aanverwante onderzoekers aantrekkelijk
te maken. Het is ook de bedoeling om interactieve momenten te organiseren, niet alleen maar luistermomenten. Dat hangt ook samen
met de toenemende invloed en mogelijkheden van de digitalisering,
die ook voor de historische cartografie van groot belang is. Een project
als MAGIS Brugge heeft hij overigens nog nergens anders gezien, dus
dat gaat hij zeker promoten.’ ■

Het MAGIS Brugge project: biedt dit als vorm eigenlijk niet alles
waarbinnen je onderzoeksvragen passen?
‘Voor wat betreft methodiek, ontsluiting, digitalisering en verhalen, ja,
zeker wel. Maar het MAGIS Brugge project – weliswaar uitgevoerd met
meerdere partners – staat in eerste instantie toch op zichzelf. Maar
naar analogie hiervan zal op basis van de kaart van de Brugse Vrije
van Pieter Pourbus uit 1571 het gebied rond Brugge tot aan de kust
worden ontsloten door een Gentse onderzoeker. Het is de bedoeling
dat dit project, dat net is gestart, wordt geïntegreerd in of gekoppeld
aan MAGIS Brugge.’

Meer informatie over Explokart en het International Conference on
the History of Cartografie is te vinden op:
www.explokart.eu
www.ichc2019.amsterdam
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AFBEELDINGEN VAN EEN KERK AAN HET ROKIN OP KAARTEN DOOR DE EEUWEN HEEN

Tijdreizen van ‘de heyligherste’
naar The Amsterdam Dungeon

REINDER STORM

2

DE NIEUWEZIJDS KAPEL

HET MIRAKEL

Een populaire toeristische attractie is The
Amsterdam Dungeon aan het Rokin. Vrij
vertaald komt dit neer op de ‘Kerker van
Amsterdam’. Men kan er – voor zover mogelijk – op speelse wijze kennismaken met een
ruime keuze aan griezelpraktijken uit vroeger
eeuwen. Hierbij moet dan worden gedacht
aan opsluiting, ondervraging, heksenjacht,
een anatomische les en een optreden van de
Inquisitie. De Amsterdam Dungeon is gevestigd in een gebouw van ruim 100 jaar oud in
het centrum van de stad. Het wordt omsloten
door Kalverstraat, Wijde Kapelsteeg, Rokin en
Enge Kapelsteeg. Dit gebouw heeft meerdere
functies gehad. Wie zich er niet van bewust
is valt het niet op, maar het gebouw heeft
zelfs onderdak geboden aan een kerk, die in
gebruik is geweest tot ca. 1970. Het sierlijke
en beeldbepalende karakter daarvan is alleen
van een afstand te zien (1). Daarnaast bood
(en biedt) het complex onderdak aan woningen, winkels en andere bedrijfsruimten. Het
gebouw is ontworpen door Chr.B. Posthumus
Meyjes (1858-1922), die bij de Hervormde
Gemeente van Amsterdam als architect in
vaste dienst was. Een van zijn bekendste creaties is het neo-renaissancistische gebouw
aan de Droogbak, ook te Amsterdam.

Vóórdat Posthumus
Meyjes op deze prominente plek aan
het
Amsterdamse
Rokin dit gebouwencomplex
kon
laten verrijzen, was
daar een andere
kerk te zien, de zogenaamde Nieuwezijds
Kapel of Heilige Stede. Dit gebouw dateerde
met enige goede wil van het einde van de
Middeleeuwen en werd na tal van min of
meer ingrijpende gebeurtenissen uiteindelijk in 1908 gesloopt. De geschiedenis van de
Heilige Stede is redelijk bekend, maar voor de
volledigheid volgt het verhaal hier nog eens
heel in het kort. In Amsterdam vond in 1345
in een huis aan de Kalverstraat een mirakel
plaats (2). Een doodzieke man werd voorzien van de laatste sacramenten, wat ook
het toedienen van een hostie omvatte, maar
de zieke braakte de hostie weer uit. Bij het
opruimen belandde de hostie in de haard,
waar deze de volgende dag niet bleek te zijn
verbrand. Dit wonder werd getoond aan de
pastoor van de Nicolaaskerk, aan de verderop gelegen Wallen. Op onverklaarbare wijze
kwam de hostie tot tweemaal toe terug op de

plek waar het wonder was geschied, aan de
Kalverstraat. Toen werd duidelijk dat hier hogere machten werkzaam waren. Een jaar later
reeds begon men daarom op die plaats met
de bouw van een mirakelkerk, aangeduid
als de Heilige Stede of, na de Alteratie, de
Nieuwezijds Kapel (net als de nieuw gebouwde kerk in 1908). De mirakelkerk werd gebouwd met als belangrijkste drijfveren ontzag, eerbetoon en welbegrepen eigenbelang.
Immers, een mirakel trok bedevaartgangers
en andere nieuwsgierigen aan, en bezoekers
brachten geld in het laatje. (Dat weten de
Amsterdammers die vandaag de dag jaarlijks
honderdduizenden toeristen accommoderen ook nog altijd heel goed!) Overigens werd
de ‘omgang’ naar aanleiding van het mirakel
na de Alteratie verboden. In de negentiende
eeuw echter werden de reglementen en voorschriften ter zake opnieuw ontdekt en werd
de ‘Stille Omgang’ in ere hersteld. Tot de dag
van vandaag trekt deze jaarlijkse plechtigheid halverwege de maand maart duizenden
deelnemers.
3

4

DE NIEUWEZIJDS KAPEL IN BEELD
Hoewel de ‘oude’ Nieuwezijds Kapel dus in
1908 is afgebroken, kan men zich een goed
beeld vormen van het aanzien van deze kerk.
Er zijn talrijke prenten (3 en 4) en andere afbeeldingen van bewaard gebleven, en er zijn
ook veel foto’s waar deze kerk al dan niet per
toeval op staat. Wat geen toeval is, is dat de
sloop van de kerk aan het begin van de twintigste eeuw fotografisch is gedocumenteerd
(5). Bovendien zijn sierlijke onderdelen van
het originele kerkgebouw over de gehele stad
verspreid geraakt. Sommige ervan zijn met
enig zoeken nog in de openbare ruimte terug
te vinden, enkele zijn verwerkt in de nieuwbouw die na de sloop ter plaatse verrees. Ze
maken iets duidelijk over de oorspronkelijke
gedaante van de kerk. In elk geval bestaat het

1
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7
voornemen de zgn.
Mirakelkolom, die
ooit deel uitmaakte
van het kerkinterieur, definitief op het
Rokin terug te plaatsen als monument
en herinnering (6).
6

DE NIEUWEZIJDS KAPEL OP DE
KAART, VAN DE ZESTIENDE TOT DE
TWINTIGSTE EEUW
Een aparte categorie afbeeldingen van de
‘Heilige stede’ is te vinden op kaarten en
plattegronden uit vroeger tijden. Op oude
plattegronden is het heel gebruikelijk om
dorpen, stadjes en steden driedimensionaal
af te beelden. Dat maakt het goed mogelijk
om zich een voorstelling te maken van het
aanzien van een dergelijke plaats.
Verdedigingswerken, openbare gebouwen en
kerken zijn vaak apart geaccentueerd door
ze groter (en prominenter) weer te geven,
anders in te kleuren of te voorzien van een
nummer met een verwijzing naar een verklarende legenda. Er is een groot aantal plattegronden van Amsterdam bekend1, maar
voor een eerste indruk volgt hieronder een
beknopte keuze.
Op de beroemde eerste, echte overzichtskaart van Amsterdam door Cornelis
Anthonisz uit 15442 (7) is de kerk met de naam

8

Heilige Stede – vóór de Alteratie immers! –
prachtig te zien. De merkwaardige vorm van
de kerk is zeer precies in het hout gegraveerd,
een ware kunst op zichzelf, omdat het harde
hout moeilijk te bewerken was. De tekst op
het dak van de middenbeuk is op het eerste
gezicht onduidelijk, maar toch een oplosbaar
puzzeltje. Er staat ‘de heyligherste’ waarbij de
weggevallen spatie tussen ‘heyligher’ en ‘ste’
het begrip bemoeilijkt. Maar ‘heyligher ste’ is
dus gewoon Heilige Stede. Let op het charmante detail van de roeiers in het water, dat
hier nog de ‘Aemstel’ heet.
De prachtige kaart van Daniel Stalpaert
werd uitgegeven door Nicolaes Visscher in
het derde kwart van de zeventiende eeuw3 (8).
De fraaie inkleuring werd in tweede instantie
aangebracht, los van de kartering. Dit geval
maakt duidelijk dat de mooie kleuren op dit
gedetailleerde niveau ook nadelen kunnen
hebben. Hoe de Nieuwezijds Kapel er namelijk onder de blauwe verf uitziet is niet goed
meer te zien. Wel is het een typisch voorbeeld
van inkleuring waarbij de rode kleur werd gebruikt voor particuliere woningen en blauw
voor kerken en andere belangrijke gebouwen, zoals de beurs, het stadhuis, de weeshuizen et cetera.
De enigszins obscure Johannes de Ram,
graveur en uitgever te Amsterdam aan het
eind van de zeventiende eeuw, vervaardigde
deze kaart4 (9) omstreeks 1690. Hij vertoont
een grote mate van detaillering. Echter, de
Nieuwezijds Kapel lijkt hier niet meer uit drie,

maar uit twee beuken te bestaan, wat
zou kunnen duiden op een minder
accurate weergave
van de werkelijkheid.
Bij deze Engelse
kaart, gemaakt in
9
Londen in 1720
door Samuel Parker
en uitgegeven door John Senex5 (10) valt
onmiddellijk op dat de Nieuwezijds Kapel
geheel ontbreekt. Ook andere stukken van
de stad waar in het kaartbeeld gewoonlijk belangrijke gebouwen domineren, zijn
niet meer dan schematisch weergegeven,
veelal zonder accentuering van enige specifieke functie. Vergelijk bijvoorbeeld het
Burgerweeshuis of de bebouwing aan het
Begijnhof. Of de Regulierstoren: die wordt
wel genoemd, maar niet afgebeeld. >

10

1

Letterlijk honderden; zie het recente, driedelige overzichtswerk van Marc Hameleers, Kaarten van Amsterdam, Bussum etc., 2013-2015.

2

Die vermaerde coopstadt van Amstelredam … [etc.]. Amsterdam, Cornelis Anthoniszoon, 1544. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL W.X. 015.

3

Amstelodami veteris et novissimae urbis accuratissima delineatio … [etc.]. Amsterdam, Visscher, [na 1662]. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL 102.01.01.

4

Amsteldam. [Amsterdam, Johannes de Ram?, ca. 1690]. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL 100.12.02.

5

A new map of the city of Amsterdam … [etc.]. Londen, Senex, 1720. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL 102.16.13.
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HET BEELDVERHAAL VAN EEN HISTORISCH GEBOUW OP KAART

O

ude kaarten vormen een geschikte bron om veranderingen in het uiterlijk en de
vorm van een historisch gebouw – bijvoorbeeld een kerk – door de tijd te volgen. De
oudste kaarten, die voor onze streken uit de zestiende en zeventiende eeuw stammen, zijn vaak figuratief, wat betekent dat ze het landschap en de bebouwing in perspectiefzicht (driedimensionaal) weergegeven. Door opeenvolgende oude kaarten naast elkaar
te leggen, krijg je aldus een beeldverhaal van het gebouw door de tijd heen. Je ziet in welke
mate het gebouw veranderde, welke naam/namen het gebouw droeg, of er uitbreidingen
kwamen en onderdelen verdwenen, soms zelfs in welke materialen het gebouw was opgetrokken of welke activiteiten er plaats vonden. Bovendien zie je ook de omgeving mee evolueren: de plek waar het gebouw stond met de aanpalende bebouwing, het bouwblok en het
omliggende landschap.
Vanaf de achttiende en vooral negentiende eeuw kwamen orthogonale kaarten
meer in trek, zie bijvoorbeeld de kadastrale cartografie (perceelsplannen) en topografische kaarten. Hierop wordt het aardoppervlak loodrecht vanuit de hemel weergegeven.
Driedimensionaliteit maakte plaats voor tweedimensionaliteit. Voor zover de perceelsgrenzen worden weergegeven, krijg je daardoor enkel nog een idee van de precieze ligging en het
grondplan en -oppervlak van gebouwen, zelden van de architectuur of monumentaliteit.
Voor heel markante of representatieve gebouwen werd soms wel een uitzondering gemaakt.
Een andere trend, zeker in de topografische cartografie, was om landschapselementen op
symbolische wijze weer te geven: alle kerken, kapellen, kastelen, molens, enzovoort kregen
precies hetzelfde symbool. Onderscheid naar uiterlijk, functies, omvang, ouderdom en zo
meer werd daardoor gedeeltelijk weggewist.
Oude kaarten dragen dus bij tot het beeldverhaal van een historisch gebouw, maar er
zitten evenzeer ‘addertjes onder het gras’ verscholen. Er bestonden en bestaan diverse types
kaarten, die min of meer thuishoren in specifieke tijdsperiodes en waarop de ruimtelijke
gegevens op andere wijze worden aangeboden. De informatiewaarde van elke kaart moet
dus in zijn specifieke context worden beschouwd. Er zijn diverse niveaus in detaillering
en nauwkeurigheid te onderscheiden. Die hangen vaak samen met de uiteenlopende redenen waarom kaarten werden gemaakt en gebruikt. Ook het productieproces is van belang: hoe dichter het kaartbeeld van het document aansluit op het veldwerk (de kartering
ter plaatse), hoe groter de kans op nauwkeurige informatie. Talloze oude kaarten zijn echter
kopieën of herwerkte versies van vroegere exemplaren. Het jaar van uitgave van een gedrukte kaart betekent dus zeker niet dat die kaart kort voordien werd gemaakt. Ook met kleur
moet men voorzichtig zijn: de inkleuring van een gedrukte kaart gebeurde gewoonlijk in het
atelier door een aparte inkleurder, die de achterliggende werkelijkheid meestal niet kende.
Manuscriptkaarten staan over het algemeen dichter bij de gekarteerde werkelijkheid, al bestaan er ook hier kopieën. Wie dus het beeldverhaal van een historisch gebouw of locatie wil
samenstellen, doet er goed aan met deze aspecten rekening te houden. ■
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verwierf grote faam als tekenaar/graveur
van 1.400 grachtenpanden voor de publicatie Verzaameling van alle de huizen en
prachtige gebouwen langs de Keizers en Heeregrachten der stadt Amsteldam (Amsterdam,
Van Mourik, 1768-1771). De uitvoering van
deze kaart van Philips is in zoverre opmerkelijk, dat de markante gebouwen hier juist
ongekleurd zijn gebleven, terwijl ‘gewoon’
bebouwde delen van de stad wel gekleurd
werden. Met de kleuren werd de indeling
van Amsterdam in wijken weergegeven. De
Nieuwezijds Kapel is nog wel realistisch getekend, maar toch in vergelijking met oudere
kaarten al meer schematisch. Van uitgever
Frederik Willem Greebe ‘kunst-kaart verkoper op den Dam bezyden ’t Stad-huis’ is nog
een aantal andere kaarten bekend, maar veel
zijn het er niet.

nadagen9 (14). Ook deze geeft blijk van modernisering met het Noorden boven. Het is
werkelijk een infographic geworden, waar de
Nieuwzijds Kapel uiteraard nog wel op aangegeven staat, maar dan zuiver schematisch.
In 1876 verscheen een zeer gedetailleerde kaart van Amsterdam, getekend door
J. Loman. Deze kaart heeft een schaal van
1 : 1.250 en brengt de stad op perceelniveau
in beeld. In een honderdtal gelithografeerde afbeeldingen ontvouwt Amsterdam zich
voor ons geestesoog. Van deze atlas bestaan
meerdere voorstudies in manuscriptvorm.
Hier wordt een fragment weergegeven van
een versie (15) die vermoedelijk dateert uit
1870, in 63 bladen.10 De driedimensionale
uitvoering van de Nieuwezijds Kapel blijft
achterwege. Wel is het ditmaal – zeker met
de eerder behandelde kaarten in het achterhoofd – goed mogelijk zich een voorstelling
te maken van de huizen of andere gebouwen
waardoor de kerk blijkbaar werd omringd.
Op deze in 1882 geproduceerde kaart (16)
heeft tekenaar Braakensiek de Nieuwezijds
Kapel geen enkele markering meer waardig
geacht.11 Dat is jammer omdat hier juist zo
aardig is te zien dat sommige belangrijke,
openbare of anderszins opmerkelijk gebouwen weer ‘als plaatje’, driedimensionaal in het
kaartbeeld terugkeren, zie bijvoorbeeld het
kerkje op het Begijnhof, het Burgerweeshuis
of de even verderop aan het Rokin gelegen
kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae.
En om in de twintigste eeuw te eindigen:

paaps gebouw, met het suspecte mirakel als
cruciaal moment in de ontstaansgeschiedenis. De groeiende populariteit van de daarmee direct verband houdende stille omgang
was de protestanten natuurlijk ook een doorn
in het oog. De kerk werd vervangen door een
nieuw gebouw, dat – ook door de multifunctionele opzet – zelfs van de herinnering aan
de oorspronkelijke kerk maar weinig overliet.
En nu zit daar de Amsterdam Dungeon (18).
Dat een eens zo belangrijke en zelfs heilige
plaats in de Amsterdamse geschiedenis een
zo populaire toeristenattractie kon worden,
waar griezelen van gruwelen uit het verleden
tot unique selling point is verheven, zullen
de gelovigen van een ruim een eeuw geleden
zich onmogelijk hebben kunnen voorstellen.
Van de hemel naar de hel, zoals een collega
het verwoordde. ‘Mirakel’ is misschien een
groot woord, maar het is wel iets om in meerdere opzichten bij stil te staan en zich over te
verwonderen. ■

BRAM VANNIEUWENHUYZE
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De kaart van Gerrit de Broen uit ca. 1737,
gedrukt van vier koperplaten, meet ruim
één vierkante meter6 (11). Het formaat laat
natuurlijk een grote mate van detaillering
toe, maar dan nog is het resultaat van een
verbluffende precisie en schoonheid. De
Nieuwezijds Kapel is nauwkeurig afgebeeld,
met drie duidelijk onderscheiden beuken,
toren – met weerhaan zelfs! – en de eveneens goed herkenbare koorkapel aan de
Rokinzijde. De nummers 199 en 200 verwijzen resp. naar de Enge en Wijde Kapelsteeg.
Ook lijkt het erop dat de boot naar Den Haag
precies tegenover de Nieuwezijds Kapel vanaf het Rokin vertrok.
Het was Caspar Philips die in 1766 deze kaart graveerde, en die werd uitgegeven
door Frederik Willem Greebe7 (12). Philips
18
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Op deze Engelse kaart uit 1835, ‘published by the Superintendance of the Society
for the Diffusion of Useful Knowledge’8 is de
Nieuwezijds Kapel een vlek – niet meer, niet
minder (13). Wat we wel kunnen vaststellen:
met een weergave in drie dimensies is men
zuiniger geworden en het Noorden is boven,
geheel in lijn met de algemene tendens in de
achttiende en negentiende eeuw. Voorwaar
‘useful knowledge’.
De kaart van Veelwaard en Eskes is in
1842 uitgegeven door het aloude en eertijds
befaamde huis Covens en Mortier in z’n

16
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deze door Van Zuijlen en Bettink bewerkte
kaart12 dateert uit 1909 (17). Toen was de oude
Nieuwezijds Kapel al gesloopt en het nieuwe
gebouw in aanbouw, of in elk geval nog niet
voltooid. De aanduiding ter plaatse is (toepasselijk?) een simpel zwart kruisje geworden, met de zuinigst denkbare tekstuele toelichting: ‘P.K.’ (protestantse kerk). Terwijl op
zichzelf de kaartmakers wel aandacht hebben voor relevante details: zo is dit de eerste
kaart in deze reeks waarop de plaats is aangegeven waar voetgangers per pont het toen
nog niet gedempte Rokin konden oversteken.

TOT SLOT
Waarom werd in 1908 de ‘oude’ Nieuwezijds
kapel eigenlijk afgebroken? De belangrijkste
reden die daarvoor werd aangevoerd was
de gevaarlijk bouwvallige staat van de kerk.
Tegen de sloop is wel degelijk geprotesteerd,
maar dat heeft ten slotte de afbraak van het
gebouw niet tegengehouden. Wat ook meegespeeld kan hebben is de toenmaals sterke
animositeit tussen protestanten en katholieken. De Nieuwezijds Kapel – Alteratie of niet
– was natuurlijk altijd nog een van oorsprong

6

Amsterdam. Amsterdam, Gerred de Broen, [ca. 1737]. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL W.X. 012.

7

Amsterdam. Z.pl., Greebe, 1766. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL 101.04.VI E 25 (26).

8

Amsterdam … [etc.]. Londen, Baldwin & Craddock, 1835. Bijzondere Collecties, OTM: HB-KZL 101.04.VI E 25 (37).

9

Platte grond der stad Amsterdam … [etc.]. Amsterdam, Mortier, Covens en zoon, 1842. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL 101.04.VI E 25 (39).

10

Atlas der gemeente Amsterdam … [etc.]. Amsterdam, [1870]. Ms. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL 99.02.01.

11

Amsterdam … [etc.]. Amsterdam, Holkema etc., 1882. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL 101.05.VI E 25 (62).

12

Plattegrond van Amsterdam … [etc.]. [Amsterdam], Cohen etc. 1909. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL 28.06.01.
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COLUMN
Detail homepage website MAGIS Brugge. [bron www.magis.kaartenhuisbrugge.be]

De digitale component in
de historische cartografie

H

et werkwoord digitaliseren lijkt volstrekt betekenisloos
geworden nu bijna elke analoge activiteit naar de achtergrond van ons bestaan is verdreven. Maar nog niet zo lang
geleden was ‘digitaliseren’ het bindmiddel tussen het ‘oude’ en de
‘nieuwe’ werken. Grote hoeveelheden analoge gegevens werden
vanaf de jaren 1990 in hoog tempo geschikt gemaakt om deze via
het internet te kunnen bereiken en te gebruiken. Aan deze digitaliseringsgolf lijkt nu een eind gekomen en dat is niet zonder gevolgen. Vele ‘historische’ objecten en kennisbronnen kunnen daardoor – nog steeds – niet meedoen in ons digitale bestaan.
Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van digitale toepassingen geen grenzen kent. De aantallen programma’s en app’s waaruit
we kunnen kiezen zijn nagenoeg onbegrensd en de smartphone
speelt op dit digitale toneel de absolute hoofdrol.
De historische cartografie nu staat zeker niet buiten deze werkelijkheid. Sterker, het heeft bij wetenschappers, studenten en geïnteresseerden die zich hiermee bezighouden, alle aandacht.
Uit het interview drieluik elders in dit magazine blijkt al de
zorg over het lage tempo waarin de omvangrijke en bijzondere
Nederlandse kaartcollecties digitaal beschikbaar komen. Geheel
conform de tijdgeest lijken de broodnodige financiers hiervoor
nauwelijks of geen interesse te hebben. Een wereld van historische
objecten, beelden en kennis loopt de kans onbereikbaar te worden
voor een groter publiek. Dit zouden we niet moeten laten gebeuren.

MAGIS Brugge is een promotieproject om de historische stad
Brugge op beeldende en educatieve wijze voor het publiek tot leven
te roepen. Op basis van één historische kaart in volgelperspectief,
waarvan elk element digitaal is versneden en geclassificeerd, wordt
een platform geboden waarop men Brugge letterlijk tot in alle hoeken kan leren kennen. Bram Vannieuwenhuyze die een actieve en
bepalende rol in dit project heeft, vertelt er ook over in zijn interview elders in dit nummer.
Het project is een illustratief en uniek voorbeeld hoe het verleden van een stad op een creatieve manier toegankelijk wordt voor
een breed publiek, en verdient zeker navolging.
Een heel ander project is HisGIS, een historisch geografisch informatie systeem met als basis van de gedigitaliseerde oudste perceelkaarten van het kadaster van 1812 tot 1832, een instelling uit
de tijd van Napoleon. Aan deze basiskaart zijn vervolgens allerlei
chronologische en thematische kaarten over tal van onderwerpen
aangesloten (en aan te sluiten), die op verschillende manieren zijn
te combineren. De verschillende kaarten kunnen op elkaar worden
gelegd en door de ‘dekking’ te manipuleren – door een kaart heenkijken – kan men diverse weergaven tegelijkertijd zien en vergelijken.
Een van de twee projectleiders van HisGIS is Hans Mol en eigenlijk is dit informatie systeem voor hem – en natuurlijk niet voor
hem alleen – een uitgelezen kans om zijn interessegebieden verder
te documenteren, analyseren en te ontvouwen, ook voor een groter
publiek.
Want Hans Mol, die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam geschiedenis en historische geografie studeerde, is gespecialiseerd in
middeleeuwse geschiedenis en historische geografie. Zijn proefschrift ging over de Friese Kloosters van de Duitse Orde en het is
niet verbazingwekkend dat vooral het middeleeuwse Friesland en
omstreken zijn aandacht hebben. Zijn onderzoeksonderwerpen
houden verband met vraagstukken over samenleving, vestiging en
kolonisatie, oorlogvoering, maar ook het ontstaan van kerken en
parochies.
Sinds 1986 is Hans Mol verbonden aan de Fryske Akademy in
Leeuwarden – waar ook het HisGIS-project is ondergebracht – en
vanaf 2003 als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden.
Naast publicist is hij een blijvend voorvechter om HisGIS tot een
alles omvattend platform uit te bouwen.

Op het gebied van digitale toepassingen binnen de (historische)
cartografie gebeuren echter spannende dingen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor geografische informatie systemen
(GIS) waar ook Google Maps en de TomTom gebruik van maken.
Voor onderzoekers die met kaarten werken, zoals geografen en
cartografen, zijn op basis hiervan weer voor iedereen toegankelijke
toepassingen ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is QGIS (voorheen QuantumGIS) waarmee met kaartlagen en bijbehorende data
tal van analyses kunnen worden uitgevoerd. Het daaraan te koppelen grafische programma GEHPI biedt vervolgens een grote keuze
aan presentatievormen.
Twee voorbeelden van digitale toepassingen binnen de historische cartografie zijn op dit moment vooruitstrevend te noemen:
het MAGIS Brugge-project en het HisGIS-project van de Fryske
Akademy.
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Samen met Gilles Langen bereidt Hans
Mol een artikel voor over de stichting van
kerken en parochies in het Friesland van
de tiende en elfde eeuw. Vooruitlopend
hierop zijn de precieze ligging en de omvang van de middeleeuwse klooster- en
kerkgoederen al op HisGIS te vinden, want
het moet een digitaal platform worden
waar ‘iedereen met interesse in kaarten,
historie, huizen, [kerken en kloosters], namen, genealogie en grondbezit op terecht
kan. De onderliggende gedachte is dat de
combinatie van veelsoortige gegevens in
tijd en ruimte de gebruiker – van wetenschapper tot scholier en cultuurtoerist [of
gewoon geïnteresseerde] – een wereld aan
mogelijkheden biedt om zijn kennis en inzicht te vergroten.’
Net als in het oude Brugge hebben in
de lage landen vanaf de vroegste tijden
kerken (en kloosters) een beeldbepalende rol gespeeld. De hier besproken digitale cartografische toepassingen bieden
geweldige mogelijkheden tot verdieping
en schaalvergroting. De geschiedenis van
kerken en kloosters kunnen nu op een
manier zichtbaar worden gemaakt als nog
niet eerder is vertoond.
Voorwaarde is wel dat we het verleden
niet uit ons gezichtsveld laten verdwijnen.
Dus start uw computer, pak uw tablet of
smartphone en ga op onderzoek uit, op
deze digitale platforms, maar ook op de
‘ouderwetse’ wijze, in de steden zelf, de
musea en de archieven. ■

De doelstelling van HisGIS. [bron www.hisgis.nl/hisgis/doelstelling]

HANS STEKETEE

MAGIS Brugge:
www.magis.kaartenhuisbrugge.be
HisGIS: www.hisgis.nl
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INTERVIEW
KAARTEN IN BIJBELS
UIT DE LAGE LANDEN

MET RONALD OOTJERS EN JEROEN DE WILDE

V

anaf het moment dat bijbels in
het grote folioformaat in de Lage
Landen worden gedrukt, doet ook
het verschijnsel van de bijbelkaart zijn intrede. Al de eerste editie van een complete Nederlandstalige bijbel door Jacob van
Liesvelt in 1526 bevat een kaart, die speciaal
voor deze bijbel was gemaakt. Het betreft
hier een kaart van de uittocht, de woestijnreis van het volk Israël na hun vertrek uit
het land Egypte richting het beloofde land
Kanaän. De kaart is een kopie naar de exoduskaart in het Duitse Oude Testament door
Christopher Froschauer, gedrukt in Zürich
in 1525. Deze Zwitserse kaart, die teruggaat
op een grote wandkaart van de exodus door
Lukas Cranach de Oudere uit het begin van
de zestiende eeuw, is het vroegste voorbeeld
van een gedrukte bijbelkaart in Europa.
Vanaf de tweede helft van de zestiende
eeuw komen naast deze kaart ook andere kaarten in bijbels voor: van het (aardse) paradijs,
van de twaalf stammen in het land Kanaän;
van het Heilige Land ten tijde van Jezus en van
de (zendings)reizen van Paulus en de apostelen. Verder is soms ook een wereldkaart en
een (stads)plattegrond van Jeruzalem opgenomen. Vrijwel steeds zijn het Zwitserse voorbeelden die door de kaartmakers in de Lage
Landen worden gevolgd. Alhoewel niet in alle
bijbels kaarten voorkomen, waren bijbelkaarten populair. Soms was een bijbeleditie standaard voorzien van één of meerdere kaarten,
soms was het aan de koper zelf om te besluiten of hij bijbelkaarten wilde laten inbinden
in zijn exemplaar. Ook kon een koper er voor
kiezen de kaart te laten ‘afsetten’ of inkleuren.
Pas in het laatste deel van de zestiende
eeuw komen ook verschillende kaarten en
kaartseries op de markt die hun oorsprong in
de Nederlanden zelf hebben. Er waren duidelijke verschillen tussen kaarten. Zo konden
het thema, de druktechnische kwaliteit, de
artistieke uitvoering, de originaliteit, de afwerking en de functionaliteit onderling sterk
verschillen. Beroemd geworden zijn de fraaie
series bijbelkaarten van de Haarlemse graveursfamilie Van Deutecom. Verschillende
van hun kaarten worden gekopieerd door
kaartenmakers uit de zeventiende eeuw.
Bekend zijn de kaarten van de Amsterdamse
cartograaf (en predikant) Petrus Plancius, die
vooral voor de VOC (Verenigde Oost-Indische
Compagnie) kaarten maakte. Zijn eerste serie
bijbelkaarten verschijnt in een bijbeluitgave
van 1590. Een tweede serie verschijnt aan het
begin van de zeventiende eeuw. Daarna volgen vele kopieën naar zijn kaartseries. ■
AUGUST DEN HOLLANDER

Van kunsthistorische
kwaliteit naar een
goede herbestemming

O

p 14 december 2017 gaat onze huidige voorzitter Ronald
Ootjers ons verlaten na een voorzitterschap van twee termijnen van drie jaar (hij werd benoemd tot voorzitter op 15 juni
2011). Hij wordt per diezelfde datum opgevolgd door Jeroen de Wilde.
Jeroen de Wilde (47) was jaren geleden voorzitter van de Plaatselijke
Commissie van de Doopsgezinde Vermaning De Wijcker Swaen in
Beverwijk. Momenteel is hij directeur van De Wilde Ingenieursgroep
en het Nederlands Certificatiekantoor (NCK). Daarnaast koopt De
Wilde panden op, restaureert en verhuurt ze vervolgens.
Een dubbelinterview.

Exoduskaart uit Liesveltbijbel. [Antwerpen 1526, reproductie uit exemplaar KB Brussel, sign. III 6057 C]

Wereldkaart door Bastiaan Stoopendaal en ingekleurd door Dirck Jansz. Van Santen.
[In: Bijbel H. en J. Keur/M. Doornick, Dordrecht/Amsterdam 1682, ex. UB Amsterdam, sign. Band 4 A 5]

Deze bijdrage is een bewerking van tekstjes die eerder van de hand van de auteur verschenen
in de Reformatiebijbel, Heerenveen, 2017 en in P. Gillaerts e.a., De Bijbel in de Lage Landen. Elf
eeuwen van vertalen, Heerenveen, 2015.
August den Hollander (1963) is hoogleraar religieus erfgoed in Nederland. Zijn leerstoel wordt
mede mogelijk gemaakt door de Waalse kerken in Nederland.
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Ronald hoe kijk je terug op jouw bestuursperiode?
Ronald: het was een aangename tijd met gedreven en enthousiaste
mensen. Binnen het bestuur is er een grote verscheidenheid aan deskundigheid. Het bestuur heeft veel contacten. Mijn enige zorg is de
aanwas van jonge vrijwilligers. Het is uiterst moeizaam hen voor een
bepaalde periode aan onze stichting te verbinden. Dat speelt niet alleen bij onze stichting maar is een landelijke trend.
Helaas zijn we als stichting kleiner geworden in plaats van groter. De kerk van Schermerhorn hebben we verkocht aan Stadsherstel
Amsterdam en de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven wordt per 31 december aanstaande in eigendom overgedragen aan de oorspronkelijke eigenaar; het kerkbestuur van de Pelgrimvaders.
Waarom is de stichting de afgelopen acht jaar niet gegroeid?
Dat heeft verschillende oorzaken. Nieuwe kerken worden ons te laat
aangeboden. Kerkeigenaren moeten in een vroeger stadium bij ons
aankloppen zodat we gezamenlijk kunnen zoeken naar een goede herbestemming. Financieel zit men vaak al in zo grote nood dat zoeken
naar een gezamenlijke oplossing zelden meer soelaas biedt. Een probleem van onze stichting is dat wij daarnaast een te geringe naamsbekendheid genieten. Een derde reden is het gewijzigde subsidieregiem.
Kregen we vroeger minimaal 50% subsidie van het rijk; nu is dat teruggebracht naar plus minus 25%, een halvering!
Dat te samen was voor ons de reden om ons te wenden tot
Stadsherstel Amsterdam. Zij bezitten een veertiental kerken waarbij
de kerken buiten de stadsgrenzen van Amsterdam dezelfde problematiek kennen als de onze. Samenwerking bleek tot op heden niet mogelijk. Wel hielpen ze ons uit de brand met de kerk van Schermerhorn.
Door die in eigendom over te nemen bleek herstel op korte termijn
mogelijk. Zij zijn een POM-instelling en genieten daardoor van een
veel gunstiger subsidieklimaat, tot wel 50%!

Jeroen de Wilde en Ronald Ootjers. [foto Jaap van der Veen]

een gezonde financiële basis kunnen andere kerken in een iets moeilijker omstandigheid in het leven worden gehouden. Het gaat er om
dat de totale begroting weer een gezonde basis krijgt. We zullen, of we
willen of niet, de organisatie wat bedrijfsmatiger aan moeten pakken.
In principe kun je naar kerken net zo kijken als naar de woonhuizen
die ik in beheer heb: Hoe hoog is het aankoopbedrag, welke investering is er nodig om hem gereed te maken voor herbestemming en wat
brengt de kerk daarna op?
Ronald: ik ben ooit gevraagd als voorzitter voor deze stichting omdat ik wethouder Cultuur was van de gemeente Zaanstad en lid van
de Provinciale Staten voor het CDA. Ook daar had ik de portefeuille
Cultuur. Van daaruit heb ik mijn relaties aangewend voor de SOHK. Ik
had veel aandacht voor vrijwilligers. >

Jeroen, hoe kijk jij naar de toekomst van onze stichting?
Ik zou willen beginnen met te kijken naar alle kerken in ons bezit. Wat
zijn de mogelijkheden ten aanzien van herbestemming. Een goede
herbestemming zal moeten leiden tot een gezondere financiële basis
onder onze stichting. Welke mogelijkheden zijn er als er onderhandeld
wordt met een aspirant verkopende partij? Kunnen er in het uiterste
geval appartementen in de kerk? Door enkele kerken te hebben met
23
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1 De constructie van een houten kerk. Links met
ingegraven stijlen of staanders en rechts met
staanders op vloerplaten. [uit: A. M. Numan,
Noord-Hollandse kerken en kapellen in de
Middeleeuwen, ca. 720-1200, p. 57]

Daarbij worden wij geadviseerd door deskundigen van Stadsherstel Amsterdam, die
ervaring hebben met crowdfunding. Wij mogen daarbij gebruik maken van de crowdfunding-pagina van Stadsherstel om de actie te
voeren.
Daarnaast doen wij een beroep op onze
donateurs en hopen dat ook zij een bijdrage willen geven om dit project tot een goed
einde te brengen. Deze restauratie wordt,
net als die van de kerk in Schermerhorn, op
technisch vlak ondersteund door het bouwkundig bureau van Stadsherstel Amsterdam.

Overzicht van de poerenfundering onder de Zuidervermaning. [foto Jaap van der Veen]

De restauratie van de fundering
van de Zuidervermaning

O

p het Zuideinde in Westzaan staat een van de mooiste kerken van de Stichting Oude
Hollandse Kerken: de Zuidervermaning. Deze is gebouwd in 1731 als vervanger van een
houten kerk die gebouwd was in 1664. Ook de kerk van 1731 is een houten kerk, gebouwd
op 48 stenen poeren welke weer rusten op een veelvoud van houten paaltjes. In ons bulletin van
lente 1978 (nr. 6) heeft een oud-medewerker van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) de heer Sikke de Jong, afkomstig uit de Zaanstreek, een
artikel geschreven over de kerk waarin hij met name het bestek van de bouw toelichtte.1
De kerk staat een eindje van de weg omdat Doopsgezinde kerken wel werden gedoogd maar
ze niet mochten opvallen. Binnengekomen valt de lichte ruimte op. De grote rechthoekige
ramen aan alle zijden zorgen voor een prachtige lichtinval. Op de galerij een orgel uit 1718 gebouwd door
Matthias Verhofstadt met windlade en pijpwerk uit
1878 van Johannes Hageman. En daar tegenover een
preekstoel en de lezenaar van de voorlezer/voorzanger.
De vloer is, naar oud gebruik, bestrooid met zand. In
de consistoriekamer bevindt zich een prachtige smuiger (haard) bekleed met Delfts Blauwe tegeltjes, alle
met een Bijbelse voorstelling.

SCHEEFSTAND
Elk jaar inspecteert de Monumentenwacht Noord-Holland de kerk. Zij constateerden dat de
poeren die het gebouw ondersteunen, verzakten en raadden aan een funderingsonderzoek uit
te voeren. Dat funderingsonderzoek vond plaats op 2 juli 2014. Daarbij bleek dat de houten
funderingspalen en de daarover liggende balken allemaal verrot zijn (6). Of dit komt doordat op
enigerlei moment het grondwater zo laag is geweest dat de funderingsconstructie en de koppen
van de palen droog kwamen te staan is niet te achterhalen. De poeren dragen de staanders die
de constructie van de wand vormen en het dak dragen. Het blijkt nu ook dat deze staanders om
en om op een poer staan waardoor de belasting van de poeren onregelmatig is. Nu rest slechts
de conclusie: de fundering zal in haar geheel hersteld c.q. vernieuwd moeten worden.

DE FINANCIËLE DEKKING
De totale kosten, inclusief BTW, zijn berekend op € 466.000,–. Dit bedrag willen we op verschillende manieren proberen binnen te halen: met fondsenwerving, met subsidies en het restantbedrag van ongeveer € 50.000,– via crowdfunding. >
1

S. de Jong, ‘Doopsgezinde Vermaning in Westzaan’. In: Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, lente
1978 (nr. 6), 9-24.

DE RESTAURATIE

[foto Joop Koopmanschap]

Jeroen: Ik houd van kort vergaderen. Ik
kan goed beslissen en keuzes maken. Als je
genoeg geld hebt kun je keuzes maken. In
die positie verkeert de stichting momenteel
niet. We moeten eerst zorgen dat we financieel weer in een ruimer jasje komen te zitten. Eerst ons eigen huis weer op orde zien
te krijgen voordat we nieuwe objecten aan
gaan kopen. In het verleden werd bij aankoop de nadruk gelegd op de kunsthistorische waarde van de kerk. Dat heeft geleid tot
de aankoop van schitterende kerken zoals
die van Oosthuizen. Helaas bezit die kerk
geen verwarmingsinstallatie waardoor het
in de winterperiode onbruikbaar is. In de
toekomst zullen we de focus moeten leggen
op de mogelijkheden van herbestemming.
Een verwarmingsinstallatie is daarbij bijna
een eerste vereiste. Een kerk zal verhuurbaar
moeten zijn om het van een gezonde financiële basis te voorzien. Daartoe mijn steentje
bijdragen lijkt me een geweldige uitdaging.
Voor mij heiligt het doel daarbij de middelen.
Eenmalig een kerk verkopen is akkoord als
het dan ook maar tot een structurele bijdrage
leidt van het totale bezit.
Ronald: Om een gezonde basis te leggen
onder onze organisatie hebben wij groei
overwogen tot minimaal 20 kerken om voor
de POM-status (Professionele Organisatie
voor Monumentenbehoud) in aanmerking
te komen. Een POM-status leidt tot een voorkeursbehandeling bij de verdeling van subsidiegelden en tot een verdubbeling van het
percentage. Voor ons bleek dat onhaalbaar.
Wij zijn na 42 jaar nog steeds een vrijwilligersorganisatie en bezitten daardoor een te
geringe professionele basis om voor die status in aanmerking te komen. Op de uitvoering van onze werkzaamheden (onderhoud
en restauratie) heeft dat geen invloed, daarvoor maken we gebruik van gerenommeerde
externe architectenbureaus. Maar de POM
eist dat we die kwaliteiten in eigen huis hebben. Dat is ons tot op heden niet gelukt.
Jeroen: Wij zullen vanaf heden moeten werken aan een meer professionele organisatie.
Daarvoor moeten we nu beginnen met een
plan van aanpak.
Ronald: Ik wens onze nieuwe voorzitter veel
succes. Het is bekend dat hij een hart heeft
voor monumenten, hij was immers voorzitter
van onze Plaatselijke Commissie in Beverwijk.
Jeroen: ik ben vereerd dat ik jou mag opvolgen. Ik kan mijn ondernemersgeest en daadkracht bieden.
Ronald: ik heb mij ingezet vanuit mijn politieke achtergrond. Goed dat er nu een ondernemer voorzitter wordt met hart voor monumenten. ■

Het voorste deel van de kerk: de entree, de
consistorie en de kitchenette zijn gebouwd op
een doorlopende stenen muur terwijl de rest
uit hout is samengesteld. Hierdoor is het herstel in één vorm niet mogelijk. Uitgangspunt
is om rondom de kerk een betonnen ringbalk
te storten met twee dwarsbalken onder de
kerk door. Deze betonconstructie wordt op
haar beurt weer opgevangen door 47 betonnen palen van 19 meter lengte. Om de palen
aan te kunnen brengen is het noodzakelijk
om in de vloer van de kerk enige openingen
te maken waardoor de palen kunnen worden
aangebracht.

DE GESCHIEDENIS VAN DEZE
BIJZONDERE FUNDERING
Oorspronkelijk zijn alle houten gebouwen in
veengebieden gefundeerd op balken die onder de volle lengte van de muren doorliepen.
Een houten gebouw, met riet gedekt, gaf weinig belasting op de ondergrond waardoor de
verzakking minimaal zal zijn geweest. Alleen
de hoekstijlen rustten op ingegraven palen.
Bij drie opgegraven houten kerken in NoordHolland, Assendelft, Heiloo en Egmond, zijn
dergelijke constructies aangetroffen.2 (1)
Toen in de elfde tot de dertiende eeuw de
overgang plaatsvond van houten naar stenen
gebouwen werden betere funderingen nood-

2 Huis gedragen door staanders op poeren. [uit: H.

3 Huis gedragen op een bakstenen funderings-

J. Zantkuyl, Bouwen in Amsterdam, deel 1, p. 30]

zakelijk. Uiteraard speelt deze ontwikkeling
met name in veenachtige gebieden. Op een
ondergrond van zand was zo’n constructie overbodig. Daar kon men stenen huizen
rechtstreeks op het zand bouwen; het zogenaamde bouwen op staal.
De eerste vorm was: een fundering op
poeren (2). Poeren zijn taps toelopende stenen constructies die op regelmatige afstand
de muren ondersteunen. Onder de poeren
werd een vierkant van houten balken aangebracht. De ruimte daartussen werd opgevuld met korte houten paaltjes, zogenaamde
slieten. Later werden de poeren vervangen
door doorlopende muren, de zogenaamde
langsmuren (3). Deze langsmuren werden
op hun beurt ondersteund door twee zware funderingsplanken (4). Daaronder had
men steeds op gelijkmatige afstand koppels
van funderingspalen geheid. De palen die
men gebruikte hadden een ongecontroleerde afmeting en een lengte van plm. 1,5
meter. Deze palen stonden nog niet op een
zandlaag maar werden door de weerstand
van de grond op hun plaats gehouden. Het
grote aantal paaltjes zorgde voor voldoende
weerstand om stenen gebouwen te kunnen
dragen.
Naderhand kwam op deze palen eerst een
dwarsbalk (de zogenaamde kesp) (5) om het
uitwijken van de palen te voorkomen.3 Een
bijkomend voordeel was dat het verzakken
minder ongelijkmatig verliep door een betere gewichtsverdeling.4 Deze funderingsvormen zijn vele eeuwen in zwang gebleven.
Waarschijnlijk in het landelijk gebied zoals
Westzaan langer dan in verstedelijkt gebied
zoals Amsterdam waar men de fundering
voortdurend probeerde te verbeteren.
Pas later heide men de palen naar de meer
draagkrachtige zandlaag die in de Zaanstreek
op ca. 18 meter wordt aangetroffen. Om de
locatie van die zandlaag goed te kunnen vaststellen was een sondering noodzakelijk. ■

muur waarop de stijlen werden geplaatst. [uit: H.
J. Zantkuyl, Bouwen in Amsterdam, deel 1, p. 30]

4 Fundering van een

woonhuis waarbij de
funderingsmuur wordt
gedragen op twee
funderingsplanken die
op hun beurt worden
gedragen door houten
palen verbonden
met houten of ijzeren
nagels. [uit: H. J.
Zantkuyl, Bouwen in
Amsterdam, deel 1,
p. 52]

woonhuis waarbij onder de funderingsplanken een dwarsbalk is
aangebracht, de zogenaamde kesp. Deze
kespen werd weer met
nagels verbonden aan
de funderingsplanken
en de palen om er voor
te zorgen dat de funderingsplanken niet uit
elkaar zouden kunnen
schuiven. [uit: H. J.
Zantkuyl, Bouwen in
Amsterdam, deel 1,
p. 53]

6 Opmetingstekening van de fundering van
een poer onder de Zuidervermaning.
[tekening Fred Greven, 2-7-2014]
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