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Een nieuwe Kaartenzaal anno 
1996
In het begin van de jaren 1990, toen 

de directie het nodig achtte in voor-

noemde situatie grondig verandering 

te brengen, werden plannen gemaakt 

voor een volledig nieuwe Kaartenzaal 

in een nieuwer gedeelte van het com-

plex aan het Singel. In die plannen 

dreigden aanvankelijk de raadpleeg-

mogelijkheden, door prioritering van 

het verbeteren van de opbergmogelijk-

heden, het kind van de rekening te wor-

den. Gelukkig zag de gebouwendienst 

dat in en na veel getouwtrek werd een 

aanzienlijk kostbaarder verbouwings-

plan uitgewerkt. Dat bood de gelegen-

heid het beoogde raadpleeggedeelte 

van de Kaartenzaal substantieel uit te 

breiden over het naastliggende platte 

dak. In die praktisch vrije speelruimte 

was het mogelijk een bijkans ideale 

Kaartenzaal te maken, ononderbroken 

door pilaren of muren en voorzien van 

een langgerekte zonvrije en UV-gefil-

terde raampartij op het noorden met 

vol daglicht van opzij en schuin boven 

de grote kaartentafel.

In 1996 werd die Kaartenzaal geopend. 

De kaarten, atlassen en globes van de Universiteitsbibli-

otheek Amsterdam hebben nooit veel tijd gehad om te 

verstoffen. Mocht dat ooit gedreigd hebben dan kwamen ze 

wel weer in beweging, meestal ten goede, ook wel eens ten 

kwade. De eerste Kaartenzaal werd in 1881 opgeleverd in 

de destijds nieuwe vestiging van de voormalige Stedelijke 

Bibliotheek, die zojuist, met de oprichting van de Universi-

teit, de status van Universiteitsbibliotheek had verworven. 

Met de komst van de in bruikleen gegeven collectie van 

het Aardrijkskundig Genootschap (‘Koninklijk Nederlands’ 

sinds 1888) was een speciale ruimte voor het opbergen en 

raadplegen van de geografische en kartografische documen-

ten onontbeerlijk geworden. Nadat de Kaartenzaal diverse 

interne verbouwingen en verhuizingen op het Singel had 

doorgemaakt werden de kaarten, vanwege een uitzichtloze 

ruimtenood aldaar, in 1955 verbannen naar een hulpdepot 

elders in de stad. Daar waren beperkte raadpleegmogelijk-

heden. Dat avontuur werd door voormalig conservator Al-

bert Sijmons wel aangeduid als ‘de Babylonische Balling-

schap’. Deze periode heeft - uit het oog, uit het hart - de 

collectie weinig goeds gedaan. Al snel zag men dat in, maar 

het wachten was op een nieuw gebouw dat pas in 1967 in 

gebruik kon worden genomen. Toen kwam de collectie te-

rug naar het Singel, waar op de bovenste etage een nieuwe 

bloeitijd aanving. Die bloei had een onvermijdelijke groei 

ten gevolge, waardoor zich langzamerhand in allerlei hoe-

ken van het gebouw (en daarbuiten, in het IWO-hulpdepot, 

in Amsterdam Zuid-Oost) allerlei exclaves van de Kaarten-

zaal gevormd hadden; niet gemakkelijk en niet zonder risi-

co’s met al dat omvangrijke en kwetsbare materiaal. 

N I E U W  O N D E R K O M E N  V O O R  B I J Z O N D E R E  C O L L E C T I E S  V A N  D E  U N I V E R S I T E I T 
V A N  A M S T E R D A M

Kaarten in beweging
De kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek 

Amsterdam (UvA) zijn dit jaar verhuisd, van het 
bibliotheekgebouw aan het Singel. De verhuizing maakte 

deel uit van een veel grotere operatie, het onderbrengen 
van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam in een eigen gebouwencomplex (fig. 1).

Drs. J.W.H. 
Werner, conserva-

tor Kaarten & 
Atlassen, Bijzon-
dere Collecties, 
Universiteits-
bibliotheek 
Amsterdam

Fig 1. Voorjaar 2006, de UvA verbouwt de 

panden aan de Oude Turfmarkt ter huis-

vesting van de Bijzondere Collecties.

Fig. 2. De panden van de Bijzondere Collecties van de UvA aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam. Op de tweede etage bevinden zich de kaar-

ten en atlassen. Links het kaartenmagazijn, rechts de Kaartenzaal. Het grote gebouw links is het Allard Pierson Museum.
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Toen al gingen er evenwel al geruch-

ten dat de gehele UB op middellange 

termijn zou moeten verhuizen. Geen 

prettig vooruitzicht, zo kort na een 

ingrijpende verhuizing naar een al-

leszins tot tevredenheid stemmende 

nieuwe zaal. Ook al hingen de nieuwe 

verhuisplannen in de erop volgende 

jaren als een soort zwaard van Damo-

cles boven de nieuwe outillage, in de 

periode tot 2007 hebben de kaarten, de 

medewerkers en de bezoekers zich op 

de nieuwe zaal in het gebouw aan het 

Singel uitstekend thuisgevoeld. 

Nieuwe plannen
Een heel ander deelplan liep door de 

grote verhuisplannen heen. Dat was 

het voornemen van het College van 

Bestuur van de UvA om de huisvesting 

en de raadpleegmogelijkheden van de 

omvangrijke zogeheten ‘Bijzondere 

Collecties’ van de UB (waartoe ook 

de kartografische collectie gerekend 

wordt) aanzienlijk te verbeteren en 

het streven die collecties beter ‘zicht-

baar’ te maken, te profileren. De lang 

gekoesterde wens en de plannenmake-

rij om de UB in een nieuw gebouw te 

laten samengaan met de Bibliotheek 

Geesteswetenschappen leverde al snel 

schaalproblemen op in de fijnmazige 

binnenstad van Amsterdam. Om een 

lang verhaal kort te maken, het ‘grote’ 

plan moest noodgedwongen de ijskast 

in en het kleinere deelplan, de nieuwe 

huisvesting van de Bijzondere Collec-

ties, zou met voorrang uitgevoerd wor-

den. Dit moest bij voorkeur gebeuren 

in de oude binnenstad, nabij de locatie 

waar de grote concentratie van de bi-

bliotheekvoorzieningen was gedacht, 

ter hoogte van het voormalige Bin-

nengasthuis. Onvermijdelijk zou in 

dat geval een (tijdelijke?) ruimtelijke 

scheiding optreden tussen de ‘Bijzon-

dere Collecties’ en de aan het Singel 

achterblijvende UB met haar centrale 

voorzieningen en back-office functie. 

Belangrijkste motief voor de verhui-

zing van de ‘Bijzondere Collecties’ was 

het realiseren van adequate conser-

veringsomstandigheden, goede raad-

pleegfaciliteiten en optimale zicht-

baarheid van de tot dan toe tamelijk 

verscholen bibliotheekschatten. Dit 

vanwege de toegenomen bewustwor-

ding dat veel van de ooit als regulier 

bibliotheekmateriaal geschonken 

en aangeschafte documenten inmid-

dels de status verkregen hebben van 

cultureel erfgoed van uitzonderlijke 

waarde, met alle daaruit voortvloeiende zorgen en verplich-

tingen. Voor de kaartencollectie was aan de meeste wensen 

al sinds de vorige verhuizing voldaan. Dat gold in veel op-

zichten niet of minder voor de andere collecties (Zeldzame 

en Kostbare Werken, Handschriften, Bibliotheca Rosentha-

liana, Kerkelijke Collecties, Bibliotheek van de Koninklijke 

Vereniging van het Boekenvak en vele andere). Het ‘samen 

uit, samen thuis’ principe volgend zou ook de Kaartenzaal 

meegaan.

Wat aan de verhuizing voorafging
Panden waren inmiddels gevonden aan de Oude Turfmarkt 

(fig. 2). De hoofdstructuur ervan is tweeledig. De noordelijke 

(linker) eenheid bestaat uit drie achter één lijstgevel samen-

getrokken zeventiende eeuwse panden. Zij werden in 1642 

door de Amsterdamse bouwmeester (en kartograaf!) Philips 

Vingboons (ca. 1607-1678) ontworpen. De zuidelijke (rechter) 

eenheid is (was) een laat- negentiende eeuws gebouw, het 

zogenaamd ‘Sint Bernardus Gesticht’. Na een ingrijpende 

verbouwing, waarbij van het Sint Bernardus Gesticht al-

leen de voorgevel overeind bleef,  kon-

den de ‘Bijzondere Collecties’ in het 

vroege voorjaar van 2007 verhuizen. 

Daaraan waren jarenlange voorberei-

dingen, zoals grootschalige conserve-

ringsprojecten en een gedetailleerde 

verhuisplanning, voorafgegaan. Dit 

gold ook voor de Kaartenzaal. Voor alle 

kwetsbare atlassen, mappen en boeken 

werden dozen of omslagen vervaardigd 

(fig. 3). Alle atlasbanden van vóór 1800 

kregen stevige overslagdozen, voor zo-

ver dat niet al het geval was. Alle lade-

kasten werden door een nieuwer type 

vervangen en de zestig Pohlschröder 

hangkasten kregen nieuwe ijzersterke, 

zuurvrije hangportefeuilles van tyfec, 

bijna tweeduizend in totaal. De meeste 

papieren portefeuilles daarbinnen wa-

ren al eerder, in het kader van het del-

taplan in de jaren 1990, vervangen. Ook 

werden vele kaarten wat extensiever, in 

zuurvrije archiefdozen, opgeborgen. 

Daarnaast liepen nog meer projecten, teneinde gelijktijdig 

met de verhuizing ook de virtuele zichtbaarheid van de col-

lecties te vergroten. Een nieuw ontsluitingsproject werd 

opgezet volgens het zogenaamd EAD (Encoded Archival 

Description) inventarisatiesysteem. Daarmee bestaat de mo-

gelijkheid de talloze deelcollecties op collectieniveau on-

line, via internet, te ontsluiten. Het is een goed alternatief 

voor objectgewijze catalogisering waarvan de voltooiing 

vooralsnog niet haalbaar is. Op die manier is binnenkort 

ook de kaartencollectie van het Economisch Geografisch In-

stituut (EGI) uit Rotterdam op collectieniveau ontsloten en 

zichtbaar op de website van de Bijzondere Collecties. Deze 

circa vijftienduizend bladen tellende collectie werd in 2005 

door de UB Amsterdam van de bibliotheek van de Erasmus 

Universiteit overgenomen. Ook de beelddatabank Kaarten 

& Atlassen, in 1997 als eerste van de UB Amsterdam in ge-

bruik genomen, werd intussen aanmerkelijk verbeterd, 

kwalitatief en kwantitatief. Naast de beelddatabank Kaar-

Fig. 3. Alle uitgaven 

van de Bosatlas in 

het gelid, elk afzon-

derlijk in een zgn. 

PYXIS-doos verpakt. 
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ten & Atlassen bevat nu ook die van Suriname vele kaarten. 

Een enorm bestand aan kortgeleden geproduceerde digitale 

kaartbeelden wacht op spoedige opname (fig. 4 en fig. 5). 

Een nieuwe Kaartenzaal anno 2007
En nu is dan, na al deze voorprojecten, de Kaartenzaal ver-

huisd. Het mag wel een succes genoemd worden dat de 

Kaartenzaal als aparte entiteit, faciliteit, gehandhaafd is 

gebleven in de nieuwe opzet. Kaartencollecties, zeker papie-

ren, hebben het tegenwoordig in dat opzicht immers niet 

gemakkelijk. Weliswaar is de Kaartenzaal organisatorisch 

en ruimtelijk geen zelfstandige afdeling meer (hij is alleen 

toegankelijk via de algemene Onderzoekzaal) maar hij is 

nog steeds op een aparte etage ondergebracht. Zo kunnen 

de kaarten en atlassen ongestoord én zonder anderen te sto-

ren worden geraadpleegd. In principe is de zaal in ruimere 

zin bedoeld voor de raadpleging van alle planomateriaal in 

de Bijzondere Collecties, van foto’s en prenten tot affiches 

en andere ongebruikelijk grote objecten. De handbiblio-

theek kon worden uitgebreid ten opzichte van de vroegere 

situatie en de maximaal twaalf raadpleegplekken aan twee 

royale kaartentafels hebben min of meer dezelfde capaci-

teit behouden. Veel globes, enkele wandkaarten en het be-

roemde Blaeukabinet geven aan dat we onmiskenbaar met 

een kaartenzaal te maken hebben (fig. 6 en fig. 7).

Vanzelfsprekend zijn de elektronische faciliteiten aanmer-

kelijk uitgebreid. Paradepaardje is de recentelijk geïnstal-

leerde scanner met plotter, die op A0-breedte en ‘oneindige’ 

lengte hoogwaardige reproducties kan uitdraaien. Deze 

voorziening is in korte tijd bijzonder populair geworden. 

Het apparaat wordt druk gebruikt voor het traditionele ko-

piëren, maar vooral voor het scannen van kaarten ten be-

hoeve van verdere toepassingen. Ook worden desgewenst 

reeds beschikbare digitale beeldbestanden afgedrukt. De 

afdrukken lijken bedrieglijk veel op de soms eeuwenoude 

originelen. Een nieuwe scan wordt meteen opgeslagen voor 

eventueel toekomstig hergebruik.

Ook aan de medewerkers is gedacht. Langs de straatzijde 

van de Kaartenzaal zijn diverse werkkamers ingericht die, 

tussen de daar opgestelde boekenkasten door, uitzicht geven 

op het gebeuren in de Kaartenzaal enerzijds en het levendi-

ge Rokin anderzijds. Uit het oogpunt van ruimte-efficiency 

zijn ook een aantal collega’s van andere secties (oude druk-

ken, handschriften, historische universiteitscollectie) daar 

gehuisvest. Een royale balie midden in 

de zaal maakt een optimaal overzicht, 

toezicht en een doeltreffende assisten-

tie mogelijk.

Papier en elektronen
Een grote verandering en uitdaging 

is de onvermijdelijke zwaartepuntver-

schuiving van actuele papieren kaar-

ten naar kaarten die ook, of soms nog 

uitsluitend, digitaal beschikbaar zijn. 

Een nieuw collectioneringsbeleid zal 

op dat gebied moeten uitkristalliseren. 

Verder zal de ontsluiting, opslag en 

beschikbaarstelling ervan een nieuwe  

Fig. 4. Beelddata-

bank Kaarten & At-

lassen, detail van de 

Nieuwe Kerk uit de 

Cornelis Anthonisz.’ 

kaart van Amster-

dam uit 1544.

Fig. 5. Digitaal 

schaduwbestand op 

CD-Roms en DVD’s 

in het gelid.

Fig. 6. Een van de 

raadpleegtafels 

voor kaarten in 

de nieuwe zaal.

Fig. 7. De scanner en 

printer voor uiteen-

lopende reproductie-

doeleinden.
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aanpak vereisen. In de UKB-commissie 

Kaartbeheer (UKB = Universiteitsbibli-

otheken en Koninklijke Bibliotheek) 

heeft deze ontwikkeling bijzondere 

aandacht. De aanwezige printer zal 

ons blijvend in staat stellen om de 

bezoekers desgewenst ad hoc van pa-

pieren equivalenten te voorzien. De 

Kaartenzaal is erop berekend om in de 

toekomst zowel papieren als elektro-

nische informatie te verstrekken. Dit 

geldt zowel voor historisch als voor ei-

gentijds materiaal. Juist om niet door 

te schieten naar een uitsluitend mik-

ken op elektronische informatie en 

digitale eindproducten, blijft de zorg 

voor en de beschikbaarstelling van 

‘het papier’, het tastbare, het materi-

ele ‘cultureel erfgoed’, in de toekomst 

een nadrukkelijke rol spelen. Ook de 

handbibliotheek is daarom verder uit-

gebreid, en tijdschriften die inmiddels 

ook digitaal beschikbaar zijn staan te-

vens in de kast teneinde vrijuit daarin 

te kunnen ‘browsen’. Waardevolle 

oude fichecatalogi en andere papie-

ren ‘sleutels’ tot de collecties zijn in 

het hele gebouw te vinden. Vaak is de 

erin besloten informatie op korte ter-

mijn nog niet, of nog niet volwaardig 

elektronisch beschikbaar. De oude la-

deblokken zijn slim in de smetteloze 

architectuur van het gebouw wegge-

werkt. Om de nauwe verbondenheid 

met het KNAG te onderstrepen is een 

speciale kast met KNAG-publicaties in 

de zaal aanwezig en staat de complete 

tijdschriftreeks vanaf 1874 in een spe-

ciaal daarvoor gecreëerde open opstel-

ling in de Kaartenzaal.

Outillage
Het kan niet anders: bij zo’n verhuizing binnen een veel 

groter geheel zijn ‘plussen’ en ‘minnen’ te incasseren. De 

vorige kaartenzalen van de UB Amsterdam werden alom 

geprezen om hun uitstekende, zongeweerde daglichtvoor-

zieningen. Een als ‘min’ ervaren situatie is de veel grotere 

afhankelijkheid van kunstlicht in de nieuwe Kaartenzaal. 

Daar staat tegenover dat andere raadpleegomstandigheden 

weer iets verbeterd zijn. De vaste vloerbedekking dempt 

geluiden en de gestoffeerde stoelen voor bezoekers mogen 

luxe genoemd worden. Berging en passieve conservering 

hebben expliciete aandacht en zorg gekregen. De magazij-

nen, zowel die voor de kaarten en atlassen als voor de vele 

andere collecties, zijn royaal, schoon, goed geklimatiseerd 

en van mooie opbergsystemen voorzien. De kaartencapaci-

teit was al uitgebreid met twaalf grote ladekasten - in totaal 

driehonderd laden - en uit reservedepots is nog een aantal 

kaartenkasten toegevoegd. De liggende berging voor grote 

atlassen en mappen is zowel in de zaal als in de magazij-

nen toegenomen. Was voorheen alles op één etage onderge-

bracht, nu bleek helaas ook wat extra ongelijkvloerse ruim-

te nodig. De oude vloeren lieten niet de compacte opstelling 

met verrijdbare kasten toe die aan het Singel bestond. De 

uitschuifbare rekken met antieke wandkaarten en de min-

der gebruikte kaarten in dozen gingen dus naar de derde 

etage (fig. 8, fig. 9 en fig. 10). 

Niet alle collecties konden integraal mee naar de Oude 

Turfmarkt. Voor de kaarten was dat, op zo’n duizend opge-

rolde kaarten en kaarten op stokken en de EGI-collectie na, 

Fig. 8. Een impressie 

van het kaartenma-

gazijn: ladekasten, 

hangkasten en de 

17de eeuwse balken 

van één der Ving-

boonspanden.

Fig. 9. Liggende 

magazijnberging 

voor grote kostbare 

atlassen.

Fig. 10. De uitschuif-

bare rekken met 

antieke wandkaar-

ten gingen naar de 

derde etage.
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gelukkig wél het geval. Kaarten en atlassen vallen immers 

nauwelijks verantwoord frequent te transporteren van het 

ene naar het andere gebouw. Om die reden verhuist de 

voornoemde EGI-collectie vanuit het tijdelijke depot in Am-

sterdam Zuid-Oost naar de uitstekende, inmiddels verlaten 

kaartenladekasten op het Singel. Die kasten konden niet 

zonder meer afgebroken en verhuisd worden, maar zij zijn 

nog steeds van hoge kwaliteit en uitstekend geschikt voor 

een optimale berging van de collectie uit Rotterdam. De 

oorspronkelijke afstand van bijna tien kilometer wordt nu 

teruggebracht tot een gemakkelijker overbrugbare vijfhon-

derd meter. De meeste oude kaarten, op stokken en andere 

opgerolde grote kaarten, bleken al in een vroeg stadium van 

de plannen niet inpasbaar te zijn in de nieuwe behuizing. 

Deze weinig gebruikte maar kwetsbare ruimtevreters blij-

ven waar zij waren, in het depot in Zuid-Oost. Ook daarvoor 

wordt binnenkort een verbeterde berging verwacht.

Veranderingen ja en nee
Zoals in alle geledingen van het informatiewezen is ook 

de wereld van het kaartbeheer flink in beweging. De infor-

matie van een topografische kaart of een goede atlas was 

voorheen een vrij exclusief product dat niet iedereen - op 

een Bosatlas en wat wegenkaarten na - zomaar thuis of op 

kantoor beschikbaar had. Maar nu is, om een adresje op 

te zoeken, niet per se een stadsplattegrond meer nodig en 

voor een autorit is niet per se een autokaart meer nodig. 

Het internet wemelt van oude en zeldzame kaarten en - hoe 

je ook moge denken over een verantwoord aanbieden en ge-

bruiken van geo-informatie - Google Earth, Google Maps en 

dergelijke gratis geo-informatie hebben de geografie en kar-

tografie ‘gedemocratiseerd’, bij ‘iedereen’ in huis gebracht. 

Kortom, voor alledaagse kartografische informatie hoef je 

niet altijd per se naar een kaartencollectie meer toe. Niet 

altijd, maar vaak nog wel. Zowel boeken als kaarten zullen 

toch nog gedrukt blijven worden en als eindproduct voor de 

wetenschap van belang blijven. Voor een verantwoord we-

tenschappelijk gebruik is bovendien begeleiding en advies 

op locatie wenselijk. Met genoegen kan ik gadeslaan hoe 

sommige bezoekers of hele werkgroepen tegelijk nog altijd 

de tafels bedekken met te vergelijken en te bediscussiëren 

kaarten. Dat lukt op een beeldscherm toch net wat minder 

makkelijk. Zoals altijd is het geheel 

meer waard dan de optelsom van de 

afzonderlijke delen. Alle benodigde 

kaarten in combinatie te kunnen raad-

plegen, te vergelijken en tastbaar erin 

te kunnen ‘browsen’ blijft nog steeds 

een bijzonder gewaardeerde service 

zoals de praktijk uitwijst. En dit blijft, 

temidden van al het elektronische ge-

mak, een belangrijk, misschien wel het 

belangrijkste onderdeel van de dienst-

verlening op de nieuwe Kaartenzaal 

van de Universiteit van Amsterdam. 

Dit naast exclusief digitaal verkrijg-

bare geo-informatie die ook ruim baan 

krijgt in de bibliotheek. Want… niet 

alle geo-informatie is gratis te down-

loaden zoals wij allen weten. Daarvoor 

moeten dure licenties worden afgeslo-

ten die voor particulieren niet haal-

baar zijn. Omdat digitale kaart- en GIS-

bestanden niet locatiegebonden zijn 

en de toepassing en begeleiding in het 

gebruik ervan vaak specialistische ken-

nis vereist die niet altijd binnen één 

instelling te vinden is (laat staan bin-

nen één persoon verenigd), valt te ver-

wachten dat de verstrekking daarvan 

steeds meer in goede samenwerking 

met andere universitaire (geo-)instel-

lingen zal gebeuren.

De manier van raadpleging van de 

kaarten is wel veranderd. Zaten klan-

ten voorheen urenlang te turen, te 

vergelijken, over te trekken en aante-

keningen te maken, de bezoeken du-

ren tegenwoordig over het algemeen 

wat minder lang. Een paar snelle di-

gitale snapshots, scans of kleurechte 

kopieën van het uitgezochte materiaal 

zijn immers in een oogwenk gemaakt. 

De meerderheid van de bezoekers 

zal in de toekomst (of eigenlijk nu al) 

onzichtbaar via het internet ‘langs-

komen’. Dat blijkt zowel uit het snel 

toegenomen aantal bestellingen van 

foto’s of digitale bestanden van op de 

beelddatabank geplaatste kaarten als 

uit de binnenkomende verzoeken om 

informatie over de daar vindbare kaar-

ten. In zeker opzicht moet de virtuele 

kaartentafel op het web net zo goed 

verzorgd zijn als de kaartentafels in 

het bibliotheekgebouw. En daar wordt 

verder aan gewerkt.

Presentatie
Behalve beheerder en ontsluiter van 

bronnen voor de wetenschap zijn de 

conservatoren van de Bijzondere Col-

lecties ook hoeder van bijzonder cul-

tureel erfgoed. Wat de (oude) kaarten 

Fig. 11. Pascaart 

van de Noort-Zee 

(detail), uit ‘De 

Water-Weereld’, 

het vijfde deel van 

de Atlas Major van 

Johannes Janssonius. 
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betreft hoeven we maar te denken 

aan kartografische topstukken, zoals 

de oudste kaart van Amsterdam door 

Cornelis Anthonisz. uit 1544, de grote 

kaart van noordelijk Holland van Joost 

Jansz. Beeldsnijder uit 1575, de vele 

kaarten van Petrus Plancius, de zee-

kaarten op perkament, de tientallen 

wandkaarten uit de Gouden Eeuw en 

de vele duizenden losse atlaskaarten 

uit het verre verleden. Tientallen at-

lassen van Abraham Ortelius, zeven 

meerdelige Atlassen Maior van Joan 

Blaeu, talloze stedenboeken van Braun 

& Hogenberg, Blaeu, Janssonius en De 

Wit maken deel uit van de honderden 

atlassen van vóór 1800 in de kartogra-

fische collectie van de UvA (fig. 11). 

Naast al die andere bijzondere collec-

ties verplicht dit bezit tot bekendma-

king in kringen breder dan alleen de 

universitaire gemeenschap en de we-

tenschappelijke wereld. De digitalise-

ring ervan is natuurlijk in volle gang, 

internet brengt de beelden bij u thuis. 

Maar niet-aflatend is de belangstelling 

voor de tastbare objecten zelf. Daarom 

zijn in de afgelopen tientallen jaren 

met enige regelmaat tentoonstellingen 

georganiseerd rond kartografische of 

geografische thema’s, gebruikmakend 

van deze documenten. Daarvoor was op 

de oude locatie al een mooie tentoon-

stellingszaal ingericht. Aan die functie, 

het breder zichtbaar maken van al dat 

bijzonders, is in het nieuwe gebouw 

een nog hogere prioriteit gegeven. Om 

op de begane grond een royale, profes-

sioneel geoutilleerde tentoonstellings-

ruimte te kunnen realiseren, waren 

vrij ingrijpende bouwkundige aanpas-

singen nodig. Het resultaat is een grote 

expositieruimte van 250 m2. De drie-

ledigheid ervan verraadt de structuur 

van de drie oude ‘Vingboonspanden’, 

die gebouwd werden in opdracht van 

de regenten van het erachter liggende 

Sint Pietersgasthuis, het latere Binnen-

gasthuis. De ‘Gasthuyshofpoort’ is de 

hoofdingang van het gebouw van de 

Bijzondere Collecties geworden. 

Veel documenten in de ‘Bijzondere 

Collecties’ werden eeuwen geleden ver-

vaardigd binnen een straal van slechts 

één kilometer verwijderd van waar 

zij nu bewaard worden. Zo blijven de 

boeken, handschriften, prenten, kaar-

ten en atlassen, die zelf een belangrijk 

aspect van de geschiedenis van Am-

sterdam vertegenwoordigen, ook in fy-

sieke zin verweven met de historie van 

de hoofdstad. 

Besluit
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw voor 

de ‘Bijzondere Collecties’ is bij uitgeverij Waanders het boek 

‘Bijzondere Collecties, naar een nieuwe bibliotheek’ versche-

nen met verrassende foto’s van Bettina Neumann. De tek-

sten, waaraan alle conservatoren meegewerkt hebben, gaan 

over het ‘oneindige’ aantal zogenaamde herkomstcollecties, 

toegelicht aan de hand van een aantal opvallende stukken. 

Voor de kaarten en atlassen moet de KNAG-collectie als be-

langrijkste herkomstcollectie aangemerkt worden. Als bijzon-

dere documenten uit de kartografische collecties van UB en 

KNAG worden onder meer de kleine globe van Willem Jansz. 

Blaeu, de achtdelige Atlas Maior van de gebroeders Ottens 

en een opgerolde Japanse provincieatlas uit de negentiende 

eeuw behandeld. In de openingstentoonstelling ‘Amsterdam 

in de Wereld - de Wereld in Amsterdam’ stonden een aantal 

toppers centraal, zoals de voornoemde oudste kaart van Am-

sterdam door Cornelis Anthonisz. (1544), het Blaeukabinet 

met Atlas Maior (1664), de grote wereldkaart van Frederick de 

Wit uit circa 1660, de belangrijkste oude en moderne globes 

en … de Bosatlas vanaf 1877. Het gebouw en de tentoonstelling 

werden op 11 mei 2007 geopend door H.M. Koningin Beatrix.

Na de krachtsinspanning van de verhuizing en al deze fees-

telijke activiteiten zijn we inmiddels weer aanbeland in de 

realiteit van alledag. Nieuwe plannen worden ontwikkeld, 

passend in een meerjarenperspectief tot 2013. Hoe het nu 

verder gaat met de collectievorming, de ontsluiting, de pre-

sentatie en de conservering zal daarin centraal staan. Be-

schikbaarstelling van geo-informatie enerzijds en behoud 

van cultureel erfgoed anderzijds zullen daarbij hand in hand 

moeten gaan. Meer dan ooit zullen bij het maken van keuzen 

in dat spanningsveld de immense veranderingen op het ge-

bied van de informatietechnologie een grote rol spelen.  ■
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Samenvatting
Kaarten in beweging

De Kaartenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam is in 

het voorjaar van 2007 verhuisd, als onderdeel van de Bijzondere 

Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Sinds de oprichting 

ervan in 1881 zijn heel wat verbouwingen en verhuizingen daaraan 

voorafgegaan. Belangrijkste motief was ditmaal het realiseren van 

adequate conserveringsomstandigheden, goede raadpleegfacilitei-

ten en ‘zichtbaarheid’ van alle Bijzondere Collecties. Vooraf werden 

grote conserveringsprojecten afgerond en nieuwe digitaliserings-

acties en ontsluitingsprojecten geïnitieerd. Vrijwel al het cartogra-

fische materiaal is op één locatie bijeengebleven, op de opgerolde 

kaarten en kaarten op stokken na. 

Een afzonderlijke Kaartenzaal kon worden gehandhaafd, waarbij 

de raadpleging van de papieren kaarten en atlassen en elektroni-

sche faciliteiten hand in hand gaan. 

Summary 
Maps on the move 

The map room of the Library of Amsterdam University has been 

relocated in the spring of 2007 to the Special Collections of the Uni-

versity of Amsterdam. Since its foundation in 1881, the map room 

has experienced a lot of alterations and relocations. The most im-

portant reason this time was the realisation of adequate circum-

stances for conservation, good reference facilities and ‘visibility’ of 

all Special Collections. Prior to the relocation, large scale conserva-

tion projects were finalised and new project to digitise the collec-

tion and to make the collection accessible were initiated. Almost 

all cartographic material has been kept together at one location, 

except for the rolled maps and maps on rods. A separate map room 

was maintained, where people can simultaneously reference paper 

maps and atlases and the electronic facilities.

Résumé
Cartes en mouvement

La Salle des Cartes de l’Université 

d’Amsterdam a déménagé au printemps 

2007 vers les Collections Spécifiques de 

l’Université d’Amsterdam. Depuis sa créa-

tion en 1881 beaucoup de transformations 

et déménagements ont précédé celui-ci. 

L’objectif principal cette fois ci était de réa-

liser des conditions de conservation idéales, 

ainsi que des facilités de consultation et la 

visibilité des Collections Spécifiques. Avant 

on avait finalisé des grands projets de con-

servation et lancé des nouveaux projets de 

digitalisation et d’ouverture. Presque toute 

la documentation cartographique est restée 

à un endroit, excepté les cartes roulées et 

sur tige. Une Salle des Cartes séparée a pu 

être gardée, où on peut consulter les cartes 

papiers et atlas, ainsi qu’utiliser toutes les 

facilités électroniques.

De Kaartenzaal bevindt zich op de tweede verdieping van het 

gebouw van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek 

Amsterdam (UvA). 

Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam. Tel. (020) 525 23 54, 

fax (020) 525 73 01. Mail: j.w.h.werner@uva.nl of maps-uba@uva.nl

Web:
Bijzondere Collecties: //bc.uba.uva.nl/bbc

Beelddatabank Kaarten & Atlassen: //dpc2.uba.uva.nl/kaartencollectie

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.30-17.00 uur, rondleidingen op afspraak.
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Rotterdam was tot 16 november het 

toneel van een olifantenparade: 

tientallen kunstzinnig opgemaakte 

olifanten sierden de stad. (Dit spek-

takel deed denken aan de Cow pa-

rade, waarover in Geo-Info 2006/10 

een bericht stond.) Ook hier waren 

er enkele dieren kartografisch aan-

gekleed: de New Rotterdam Map bij 

het Willemsplein, de kaart van ‘Old 

Rotterdam’ in het WTC, en - als een 

verdwaalde toerist - een kaart van 

Chiang Mai aan de Westersingel. 

Meer informatie, alsook de com-

plete galerij van olifanten: www.

olifantenparade.nl/album/default.

aspx?id=31.

Met dank aan Chris Nelis

De Consumentenbond deelt de kri-

tiek van het tv-programma ‘Radar’ 

dat vindt dat leveranciers van naviga-

tiesystemen op de verpakking moeten 

zetten hoe oud de meegeleverde kaar-

ten zijn. Regelmatig kopen automobi-

listen gedateerde kaarten bij hun rou-

teplanner. ‘We raden consumenten 

daarom aan om in de winkel altijd 

te vragen hoe oud de kaarten zijn. De 

situatie in Nederland en West-Europa 

verandert met de dag en als je een ou-

de kaart hebt kan dat voor problemen 

zorgen’, alsdus Marcel van Beusekom 

van de Consumentenbond. Een stic-

ker op de verpakking met daarop de 

datum van de kaarten vindt de bond 

een goed idee. (…)

 Uit: Metro, 2 oktober 2007
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