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Mevrouw de Rector Magnificus,
Mijnheer de Decaan,
Leden van het curatorium van de Leerstoel Historische Cartografie,
Bestuur van de Stichting Cartographiae Historicae Cathedra,
Beste collega's, familie en vrienden,

In 2003 bezocht ik Amsterdam voor het eerst, samen met een aantal studie-
vrienden. We reden met de auto hierheen en bleven twee nachten slapen in de
jeugdherberg van het Vondelpark. Hoe we die gevonden hebben, weet ik niet
meer precies. Vermoedelijk was er geen GPS-toestel aan boord. Mogelijk had
één van ons een wegenkaart of -atlas meegenomen, volgden we de wegwijzers
tot aan het Vondelpark of vroegen we de weg aan een voorbijganger. Het is
ook denkbaar dat we ter voorbereiding van de reis op internet een primitieve
routeplanner als ViaMichelin consulteerden.1 De stad zelf verkenden we te
voet, met een stratenplan in de hand.

Toen ik ruim een jaar geleden voor het eerst mijn dubbele werkplek op de
Binnenstadscampus van de Universiteit van Amsterdam bezocht, liet ik de
papieren stratenplannen thuis. Ondertussen kende ik de stad al vrij goed en
bovendien kon ik – meer dan dertien jaar eerder het geval was – volop ge-
bruik maken van digitale hulpmiddelen om de juiste locatie en de route daar-
naartoe te vinden. Toch heb ik het papieren Amsterdamse stratenplan uit
2003 niet weggegooid. Het bevindt zich in één van mijn herinneringsdozen,
mijn persoonlijke archief zeg maar.

Deze korte, persoonlijke anekdotes leiden me naar een aantal aspecten over
oude kaarten en historische cartografie, waarop ik in deze redevoering nader
wil ingaan. Om te beginnen is er de evidente vaststelling dat de cartografie
een enorme evolutie heeft doorgemaakt in de laatste decennia. Die evolutie is
uiteraard schatplichtig aan de digitale revolutie, die onze maatschappij, onze
levens en dus ook de kaartproductie en -consumptie enorm heeft veranderd.
Het papieren stratenplan uit 2003 is dus eigenlijk al een oude kaart. Ze valt
strikt genomen onder de definitie die collega Peter van der Krogt aan de stu-
denten van ons gezamenlijk college ‘Kaarten en atlassen als cultuurdragers’
voorlegt: ‘een kaart gemaakt in het verleden’. Toch zullen onderzoekers en
liefhebbers van oude kaarten wellicht weinig interesse betonen in mijn ‘oude
kaart’, niet alleen omdat ze betrekking jong, maar ook weinig uniek is.

4



Afbeelding 1 Stratenplan van Amsterdam, uitgegeven door Kika b.v. in 2002

Privé-archief auteur

Toch heb deze ‘recente oude kaart’ niet weggegooid. Ze heeft immers nog ge-
noeg te bieden. Ze is op een bepaald moment vervaardigd en door een be-
paalde firma uitgegeven. Het kaartbeeld is op weloverwogen manier geconci-
pieerd en in de marge treffen we legenda, versieringen en reclame aan.
Bepaalde informatie, zoals de ligging van 28 places of interest, wordt in de
verf gezet, terwijl andere gegevens, zoals de perceelstructuur, de namen van
de kleine steegjes of het stadsdeel Amsterdam-Noord, volledig ontbreken. Dat
werd voor de toeristen die we in 2003 waren niet bijster interessant geacht.
Uit de extra plooien en annotaties in balpen valt af te leiden dat het straten-
plan meermaals en voor verscheidene doeleinden is gebruikt, ook na 2003. En
ten slotte vervult de kaart nog steeds een functie: ze vormt niet alleen onder-
steunend materiaal voor deze redevoering, maar roept vooral herinneringen
op. Die herinneringen worden verder vormgegeven door de bewaringscon-
text, mijn persoonlijke archief, dat allerlei documenten bevat die iets vertellen
over mijn leven. Kortom, ook al is het misschien niet echt een oude kaart, het
is in elk geval een kaart met geschiedenis. Niet alleen bezit het document zelf
een geschiedenis, de kaart brengt ook geschiedenis in herinnering.

Ik zou gerust heel wat langer kunnen uitweiden over deze ‘recente oude
kaart’, want er valt heel wat over te zeggen. En dat geldt eigenlijk voor elke
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afzonderlijke kaart die wordt bewaard, of ze nu heel oud is of pas recent werd
gemaakt en gebruikt. Elke kaart heeft dus een geschiedenis. Afgelopen jaar
maakte ik op basis van de reeks ‘Kaartencollecties in Nederland’ uit het vak-
tijdschrift Caert-Thresoor een zeer rudimentaire telling van het aantal kaarten,
atlassen en globes dat in vijfentwintig Nederlandse bibliotheken en archieven
wordt bewaard. Indien alle aantallen worden opgeteld, dan komen we uit op
niet minder dan 1.102.752 kaarten/kaartbladen, 19.544 atlassen en 189 globes.2

Uiteraard zitten hier heel wat dubbele exemplaren tussen, maar ongetwijfeld
ligt het werkelijke aantal bewaarde oude kaarten in Nederland nog een im-
mens stuk hoger, zeker als we alle ‘recente oude kaarten’ zoals mijn eigen
Amsterdamse stratenplan er ook nog zouden bij optellen. En voeg daar dan
nog de vele nieuwe kaarten die dagdagelijks worden gemaakt aan toe. We be-
waren met z’n allen dus miljoenen oude kaarten en al die kaarten bezitten en
tonen eigen geschiedenissen.

Geachte dames en heren, de centrale vraag is natuurlijk: wat doen we met
al die oude kaarten? En waarom is de geschiedenis van die kaarten zo interes-
sant? Welke rol kunnen ze voor ons nog spelen? Over de oorspronkelijke en
vroegere functies van oude kaarten is al heel wat geschreven.3 In deze rede-
voering wil ik vooral stilstaan bij de functies die oude kaarten vandaag de dag
kunnen vervullen en hoe onderzoekers, studenten, docenten, bibliothecaris-
sen, archivarissen, vrijetijdshistorici, landschapsdeskundigen, monumenten-
zorgers, planners, beleidsmakers, tentoonstellingscuratoren, verzamelaars en
liefhebbers ze kunnen gebruiken. Het is mijn overtuiging dat kruisverbanden
en samenwerking tussen verschillende disciplines, benaderingen, mensen en
instellingen daarbij van cruciaal belang zijn, niet in het minst omdat er grote
raakpunten tussen al die velden bestaan.4 De beperkte tijd verplicht me uiter-
aard om vooral te focussen op die toepassingen die ik als bijzonder hoogleraar
Historische Cartografie wil stimuleren, ondersteunen of zelf in de praktijk
brengen; ik moet dus heel wat relevante voorbeelden, projecten en initiatieven
onvermeld laten. En aangezien hier een gemengd publiek van specialisten en
niet-specialisten voor mij zit, poog ik mijn betoog laagdrempelig te houden,
maar desalniettemin te doorspekken met enkele ideeën over en suggesties
voor de historische cartografie in de nabije toekomst.

Beschrijven, catalogiseren en ontsluiten

Het is essentieel om oude kaarten te beschrijven, te catalogiseren en te ont-
sluiten voor het publiek. Heel veel oude kaarten bevinden zich in kaartenver-
zamelingen van openbare archieven, bibliotheken en musea. Vaak zijn die
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collecties op kunstmatige wijze gevormd: oude kaarten werden uit hun con-
text gehaald en kwamen terecht in afzonderlijke verzamelingen, waarbij de
context van de documenten en hun onderlinge verbanden vaak verloren gin-
gen. De oproep die mijn eminente voorganger Günter Schilder deed in zijn
oratie op 15 november 1982 blijft dus actueel: “Om [...] een optimale raadple-
ging en een verantwoorde bestudering van het bewaard gebleven kaartmateri-
aal te kunnen garanderen, moeten er nog veel meer dan tot nu toe gebeurd is,
goede repertoria van kartografische collecties komen.”5 Catalografie (of cata-
logisering) is inderdaad ontzettend belangrijk, want de inventarisatie en be-
schrijving van de oude kaarten levert de noodzakelijke bouwstenen voor een
snelle en efficiënte consultatie en studie van het materiaal.

Ik wil hier dan ook van de gelegenheid gebruik maken om een blijk van
appreciatie te richten aan de talloze mensen die zich – soms in dienstverband,
maar ook vaak vrijwillig – inspannen om oude kaarten te catalogiseren en te
ontsluiten. Het is op vele vlakken ambachtelijke activiteit: oude kaarten wor-
den uit het archief gehaald, grondig bekeken en beschreven, al gebeurt dat
laatste ondertussen niet meer handmatig, maar digitaal. Ik kom er zo dadelijk
op terug. Jammer genoeg werken catalografen vooral achter de schermen en
zijn hun inspanningen niet altijd zichtbaar voor de gebruikers, die het tegen-
woordig niet meer dan logisch vinden dat alle kaarten van een collectie in een
online-catalogus of inventaris beschreven staan en op het computerscherm
bekeken kunnen worden. In de academische wereld wordt het ontsluiten van
bronnen – en dus ook van kaarten – steeds minder gewaardeerd en nog maar
zelden gesubsidieerd, zelfs binnen het kader van lopende onderzoeksprojec-
ten en -programma’s. Een pijnlijk gevolg daarvan is dat vele individuele on-
derzoekers zelf databanken hebben gebouwd en gestoffeerd zonder dat ande-
ren daarvan op de hoogte zijn of gebruik kunnen maken.

Gelukkig zijn er de afgelopen jaren in de bibliotheek- en archiefwereld
enorme inspanningen geleverd om kaartcollecties online te ontsluiten, niet
enkel meer binnen de instellingen, maar ook op landelijke en zelfs mondiale
schaal en volgens internationale standaarden.6 Essentiële metadata als titel,
auteur/creator, schaal, uitgever, datering, afmetingen, kaarttype, annotaties
en trefwoorden worden zo op grote schaal doorzoekbaar. Via Worldcat, een
wereldwijde databank van digitale bibliotheekcatalogi en archiefinventarissen,
kan je bijvoorbeeld de Kaarte der Eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en
Oostbeveland van David Willem Carel Hattinga en Anthonis Hattinga uit
1751, uitgegeven door Isaak Tirion in 1753 op het spoor komen, waarvan
exemplaren worden bewaard in de Bayerische Staatsbibliothek te München
en de Herzogin Anna Amalia Bibliothek / Klassik Stiftung Weimar te Wei-
mar. Een zoektocht via Google leidt ook naar exemplaren in Yale University
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Library, het Landesarchiv Baden-Württemberg, de universiteitsbibliotheek
van Bern of gewoon in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In vele ge-
vallen zijn de webcatalogi ook voorzien van of gekoppeld aan een beeldbank,
zodat niet alleen de metadata van de documenten kunnen worden opgezocht
en gebruikt, maar de documenten zelf ook kunnen worden bekeken. Wie
zoekt op de trefwoorden ‘Harrewijn’, ‘kaart’ en ‘Roermond’ in de Rijksstudio
van het Rijksmuseum, vindt niet alleen de beschrijving van de ets en gravure
van de omgeving van Roermond en Venlo van Jacobus Harrewijn uit 1709
terug, maar kan deze ook in detail te bekijken en zelfs in vrij hoge resolutie
als jpeg-bestand downloaden.7

Afbeelding 2 Kaarte der Eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland
door David Willem Carel Hattinga en Anthonis Hattinga uit 1751,
uitgegeven in Amsterdam door Isaak Tirion in 1753

Bern UB Münstergasse, MUE Ryh 3111 : 69

Digitale beeldontsluiting van kaartcollecties valt alleen maar toe te juichen.
Kaarten zijn immers visuele bronnen en moeten in de eerste plaats bekeken
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worden. Daarom wil ik hier een oproep doen om na te denken over verdere
stappen bij de catalogisering van oude kaarten, meer bepaald wat betreft de
ontsluiting van de gedetailleerde inhoud van oude kaarten. Een kaart is een
grafische voorstelling van de ruimtelijke samenhang van objecten en ver-
schijnselen die op aarde voorkomen.8 Sommige kaarten tonen slechts een
handvol objecten, maar op de meeste kaarten worden honderden, soms zelfs
duizenden objecten weergegeven. Jammer genoeg zijn deze moeilijk op te
sporen via catalogi en beeldbanken; meestal wordt enkel de evidente basis-
informatie gerepertorieerd. Wie bijvoorbeeld op zoek is naar een oude kaart
waarop het kasteel Batenburg, tegenwoordig een ruïne in de gemeente Wij-
chen in de provincie Gelderland, staat weergegeven, moet al heel goed zoe-
ken. Een zoekopdracht in de catalogus van de Bibliotheek van de Universiteit
van Amsterdam levert enkel twintigste-eeuwse kaarten op; een zoekactie in
Worldcat leidt naar een ingekleurde pentekening uit 1841 die wordt bewaard
in de Bibliotheek van de Universiteit Leiden.

Natuurlijk bestaan er alternatieve manieren om gedetailleerde cartografi-
sche informatie op te sporen. De meest eenvoudige optie is uiteraard de zoek-
opdracht ‘Batenburg kaart’ of ‘Batenburg oude kaart’ in Google, en meer spe-
cifiek Google afbeeldingen. Met resultaat: men krijgt meteen enkele oude
kaarten voorgeschoteld waarop het dorp en het kasteel Batenburg worden
weergegeven. Hoewel dit een handige werkwijze is voor een snelle opsporing
van plaatjes bij presentaties of redevoeringen als deze, vallen er vanuit weten-
schappelijk oogpunt toch een aantal kanttekeningen te plaatsen: de resulta-
tenlijst biedt geen garantie op volledigheid en juistheid, de kwaliteit van de
afbeeldingen laat vaak te wensen over, precieze referenties ontbreken meestal
en men krijgt gewoonlijk ook heel wat overbodige zoekresultaten. Het blijft
dus in zekere zin trial and error.

Ook in de bibliotheek- en archiefwereld zijn een aantal projecten op touw
gezet om cartografische informatie uit oude kaarten op andere manieren toe-
gankelijk en traceerbaar te maken, en als bijzonder hoogleraar Historische
Cartografie wil ik dergelijke ontsluitingsprojecten verder aanmoedigen en on-
dersteunen waar mogelijk. De meeste initiatieven nemen de geo-referentie
van oude kaarten als uitgangspunt, waarbij de oude kaart op een actueel
kaartbeeld wordt geprojecteerd, meestal via aanduiding van een vijftal over-
eenkomstige punten. Inspirerende voorbeelden uit de Lage Landen zijn het
Maps in the Crowd-project van de Universitaire Bibliotheken Leiden of het
Cartesius-project van vier federale wetenschappelijke in overheidsstellingen
in België.9 Ook de kaarten uit de monumentale Atlas der Neederlanden uit
het begin van de negentiende eeuw, wellicht de grootste en meest complete
atlas van de Lage Landen die ooit werd samengesteld en die in 2013 nog in
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papieren facsimile verscheen10, kunnen in gegeorefereerde vorm worden ge-
raadpleegd.11 Een belangrijk verschil met de hoger genoemde beeldbanken is
dat de kaarten – en in één beweging ook hun inhoud – ruimtelijk worden
gesitueerd. Verder kan men op deze basis ook de geometrische nauwkeurig-
heid van de oude kaarten gaan evalueren.12 Een lacune blijft evenwel de fijn-
mazigheid van deze applicaties: in de eerste plaats zijn de titels of omschrij-
vingen van kaarten als basis genomen, niet de werkelijke inhoud van de
kaarten. In Cartesius kan men Jacob van Deventers plattegrond van Bergen
op Zoom enkel terugvinden via de zoekopdracht ‘Bergen op Zoom’, niet via
de zoekopdracht ‘Borgvliet’, dat nochtans ook op de kaart staat weergegeven
en genoteerd.

In mijn proefschrift heb ik een methode ontworpen om ook die massa aan
cartografische details die oude kaarten rijk zijn, digitaal traceerbaar te maken:
de digitale thematische deconstructie. Het is een soort copy and paste-operatie,
waarbij elk detail op een oude kaart digitaal wordt overgetekend en in een
databank geregistreerd en getypeerd. Niet alleen de kleinste details, maar ook
patronen en de ruimtelijke samenhang van kaartobjecten kunnen met één
muisklik worden opgespoord en gevisualiseerd. Het is een tijdsintensieve ope-
ratie, die in de toekomst misschien geautomatiseerd zou kunnen worden, maar
de voordelen zijn enorm. Naar believen kunnen stukjes kaart opgezocht en uit-
gelicht worden, al dan niet in combinatie met andere kaartobjecten. Oude
kaarten kunnen op die manier in een andere vorm en lay-out heruitgegeven
worden, afhankelijk van de wensen en noden van de gebruiker. Verder kunnen
extra gegevens aan al die stukjes kaart worden gekoppeld, via een achterlig-
gende GIS-databank. Dit is de basis van de MAGIS Brugge-databank en -web-
site, gebouwd rond het uiterst gedetailleerde vogelperspectief van Brugge uit
1562 van de hand van Marcus Gerards.13 Het is mijn ambitie om ook hier aan
de Universiteit van Amsterdam een dergelijk digitaal ‘kaartontsluitingsproject’
op poten te zetten, samen met collega’s en studenten van kunstgeschiedenis en
bouwhistorie. Uitgangspunt van deze samenwerking is de analyse van het ico-
nische zestiende-eeuwse vogelperspectief van Cornelis Anthonisz. van Am-
sterdam. Enkele bouwblokken uit Cornelis Anthonisz.’ houtsnede uit 1544 zijn
ondertussen reeds versneden en thematisch geïndexeerd.

Illustreren en visualiseren

Geachte toehoorders, de intensieve ontsluiting van oude kaarten – en de mid-
delen die daarin worden geïnvesteerd – kunnen uiteraard het best worden ge-
valoriseerd door die kaarten vervolgens daadwerkelijk te gebruiken. Dat kan
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op vele manieren. We hebben het geluk dat heel wat mensen in oude kaarten
geïnteresseerd zijn en dat heel wat mensen oude kaarten weten te appreciëren.
Het zijn vaak visueel aantrekkelijke documenten, en dat komt bijvoorbeeld
tot uiting in de prijzen die worden geboden bij veilingen. Ook onderzoekers
en uitgevers weten de esthetische waarde van oude kaarten te waarderen. In
heel wat boeken en artikels over het verleden worden oude kaarten afgedrukt,
onder meer omwille van hun illustratieve of visualiserende kracht. Vaak is de
achterliggende bedoeling om de tekst – waarom het binnen de mensweten-
schappen nog steeds draait – te onderbreken en te verluchten, en zodoende
de aantrekkelijkheid van de publicatie te verhogen, een aspect waarvoor ook
uitgevers gevoelig voor zijn. Het wekt dan ook geen verwondering dat meestal
wordt geopteerd voor mooie kaarten; een rudimentair schetsplan of kadas-
trale kaart in zwart-wit treft men minder vaak aan. Evenzeer in trek zijn oude
kaarten die om één of andere reden speciaal zijn, bijvoorbeeld omwille van
hun ouderdom, zeldzaamheid, uniciteit of omvang.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt beschouwd houdt het gebruik van oude
kaarten als illustratiemiddel een aantal risico’s in. Vaak is het verband tussen
tekst en kaart losser dan men op het eerste gezicht zou denken. Lezers zijn
vaak geneigd om in de kaarten op zoek te gaan naar bepaalde informatie of
om bepaalde gegevens uit de kaarten te destilleren. Die passen niet noodzake-
lijk bij de boodschap van de tekst. Ondertussen is immers gemeenzaam be-
kend dat oude kaarten geen objectief beeld van vroegere landschappen en
maatschappijen bieden en onze blik daarop in meerdere of mindere mate be-
invloeden.14 De realiteit die de cartograaf op kaart zette, stemt niet overeen
met de ‘realiteit’ die de kaartgebruiker waarneemt, zoals het invloedrijke mo-
del van Koláčný aantoont.15 Bovendien verzwijgen kaarten meer dan ze tonen;
zelfs betrouwbare kaarten bulken van de leugens: ‘There’s no escape from the
cartographic paradox: to present a useful and truthful picture, an accurate
map must tell white lies’, om het met de woorden van Mark Monmonnier te
zeggen.16 Lezers en kaartkijkers zijn zich daar niet steeds van bewust; lang niet
iedereen is het gewoon om een oude kaart te interpreteren, want daarvoor is
enige scholing vereist. Monmonier ging nog een stap verder door te stellen
dat zelfs opgeleide mensen grafisch en cartografisch ongeletterd zijn.17 Het is
niet duidelijk waarop zijn uitspraak gebaseerd was, mogelijk op eigen ervarin-
gen. Het zou dus interessant zijn om verder onderzoek te doen naar die ‘car-
tografische geletterdheid’, en meer specifiek ten overstaan van oude kaarten,
idealiter samen met psychologen en geografen.18

Een ander heikel punt is de dichotomie tussen de evoluties, trends en ver-
anderingen die in de teksten worden behandeld en het statische kaartbeeld
dat ernaast ter illustratie wordt meegegeven. Dat verschil wordt in heel wat
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publicaties uitgevlakt en genegeerd, bijvoorbeeld wanneer men een zestiende-
of zeventiende-eeuwse stadsplattegrond bij teksten over middeleeuwse stads-
geschiedenis plaatst. Aldus versterkt men impliciet – maar soms ook zeer ex-
pliciet – de misvatting dat zo’n oude kaart een goed middel is om de aanblik
van een middeleeuwse stad in beeld te brengen. In een kaartbeeld liggen wel-
iswaar heel wat elementen uit vroegere periodes vervat, maar dat betekent
daarom nog niet dat het in z’n geheel ook een vroegere situatie weergeeft.
Kaarten zijn dus altijd een product van de eigen tijd, al bieden ze evengoed
visies op verleden en toekomst.19 Het is dus aangewezen om oude kaarten te
gebruiken die toch min of meer uit de behandelde periode stammen, al is dit
in een aantal gevallen moeilijk of zelfs onmogelijk.

Toch is het illustreren van publicaties door middel van oude kaarten zeker
geen slechte zaak, integendeel. In de eerste plaats krijgt de lezer de kans om de
lectuur te onderbreken, als het ware even op adem te komen en daarbij te
genieten van een mooie oude kaart. Belangrijker is dat met oude kaarten op-
gefleurde publicaties een ideaal platform bieden om ons cartografische erf-
goed op een vrij ongedwongen manier voor te stellen aan het publiek, ook
indien dit niet meteen interesse heeft in cartografie. Net omdat Cornelis An-
thonisz’ vogelperspectief zo dikwijls opduikt in boeken, artikels, tentoonstel-
lingen en folders, is de kaart bekend bij zowat iedereen die geïnteresseerd is in
de Amsterdamse geschiedenis. Ook de zogenoemde Peutingerkaart, een we-
genkaart van een deel van het Romeinse rijk, is velen bekend dankzij de ruime
verspreiding in allerlei media. Avontuurlijker ingestelde auteurs en uitgevers
kunnen echter ook opteren om onbekende of minder bekende kaarten ter
illustratie toe te voegen, en zodoende hun lezerspubliek daarmee te laten ken-
nismaken.

Er bestaat een hechtere band tussen kaartbeeld en tekst wanneer oude kaar-
ten worden gebruikt om te visualiseren, met andere woorden om in de tekst
behandelde gegevens, elementen en fenomenen visueel weer te geven.20 De
meest voor de hand liggende toepassing is uiteraard de aanduiding van de
ligging van een bepaalde plaats, stad, wijk, buurt, straat, versterking, water-
loop, gebouw, perceel, enzovoort. Visuele lokalisering biedt de lezer ruimte-
lijke houvast, zeker wanneer de behandelde plek dusdanig is veranderd of in
de tekst wordt gepositioneerd ten opzichte van naburige, eventueel reeds ver-
dwenen landschappelijke elementen of merktekens. Om die reden worden
oude kaarten dus ten overvloede gebruikt in archeologische en landschapshis-
torische publicaties, waarin net dat verdwenen landschap en de voormalige
topografie worden onderzocht.

Toch is zo’n cartografische visualisatie niet altijd zaligmakend. Het gebeurt
bijvoorbeeld geregeld dat de toegevoegde kaart amper visualiseert wat gevi-
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sualiseerd moet worden. Vaak laten auteurs of uitgevers trouwens na om dui-
delijk aan te geven wat ze precies willen tonen met de toegevoegde oude kaart.
Het is verheugend dat heel wat onderzoekers en auteurs oude kaarten gebrui-
ken om historische fenomenen te visualiseren, maar het ontbreekt mijns in-
ziens aan best practices om dat op gepaste wijze te doen. Soms wordt een
moeilijk interpreteerbare kaart gebruikt, waarop een landschap voorkomt dat
niet meer herkenbaar is en een schaal, oriëntatie, projectie, metadata, ont-
staanscontext, schrift en kaarttaal bevat die afwijken van wat vandaag gebrui-
kelijk is. Soms is de massa details in het kaartbeeld zo groot dat de blik van de
kijker wordt afgeleid van de essentie. Een dergelijk probleem kan eenvoudig-
weg worden voorkomen door toevoeging van aanwijzende symbolen, kleur-
schakeringen, een helder onderschrift of legenda. Het betekent evenwel dat de
oude kaart gemanipuleerd moet worden, waardoor gegevens verborgen wor-
den of verloren gaan. Een andere optie is dat een eenvoudigere – maar in vele
gevallen ook minder aantrekkelijke – kaart wordt gebruikt of dat een recon-
structiekaart wordt gemaakt, maar daarop kom ik verder terug.

Ik moedig iedereen die zich op één of andere manier over het verleden en
over het voormalige landschap buigt aan om oude kaarten te blijven gebrui-
ken als illustratie- of visualisatiemiddel. Er is immers materiaal in overvloed.
Het zou wel goed zijn mocht er een soort handleiding met best practises ko-
men om oude kaarten op te sporen en voor die doeleinden te gebruiken. Dat
vormt uiteraard ook een aandachtspunt binnen het onderwijs dat ik hier aan
de Universiteit van Amsterdam verzorg. Zo is het aangewezen om lezers en
kaartkijkers te wijzen op de functie van een oude kaart in een publicatie.
Daarnaast zou in de onderschriften kan kort maar duidelijk moeten worden
aangegeven uit welke periode de kaart stamt, door wie en met welk doel ze
werd vervaardigd, waar ze wordt bewaard en eventueel zelfs waar er verdere
informatie over te vinden is.

Analyseren, demonstreren en karteren

Een oude kaart vormt een perfect illustratie- en visualisatiemiddel, maar heeft
natuurlijk nog veel meer te bieden. Voor de studie van een aantal fenomenen
zijn oude kaarten het aangewezen hulpmiddel, soms zelfs de enige bron. In
die gevallen is intensieve en minutieuze analyse aangewezen. Om relevante
kaarten terug te vinden, is de eerder reeds besproken ontsluiting van kaartcol-
lecties essentieel. Even onmisbaar zijn carto-bibliografieën, waarin een sa-
menhangende groep cartografische documenten op exhaustieve wijze wordt
beschreven. Ze zorgen ervoor dat kaartgebruikers en onderzoekers volop
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kunnen focussen op de cartografische inhoud, ontstaanscontext, kaartgebruik
en dergelijke meer.

Cruciaal is uiteraard de bewijskracht van de oude kaart: in welke mate is de
informatie die een kaart aanlevert nauwkeurig, betrouwbaar en inzetbaar voor
onderzoek? Vele onderzoekers hebben zich reeds over deze vraag gebogen, en
het is dan ook niet verwonderlijk dat de nauwkeurigheid van oude kaarten
wordt nagegaan in tal van kaarthistorische publicaties.21 Meestal wordt de
geometrische of planimetrische nauwkeurigheid onderzocht, maar daarnaast
moeten ook de chronometrische, topografische en attribuutnauwkeurigheid
worden nagegaan om de bewijskracht van een oude kaart te bepalen. Gerenom-
meerde kaarthistorici als Blakemore en Harley en Cornelis Koeman hebben op
dit vlak voor de nodige theoretische onderbouw gezorgd.22 Jammer genoeg is
de kwestie minder aan de orde binnen andere disciplines; maar al te vaak ver-
warren onderzoekers de visualiserende functie van oude kaartenmet hun daad-
werkelijke bewijskracht. En vaak zijn ze evenmin op de hoogte van de evoluties
in karteermethoden. Op dit vlak is er dus zeker meer kennisoverdracht en
kruisbestuiving tussen kaarthistorici en andere wetenschappers nodig.

Daarnaast verdient ook een ander punt aandacht: gesteld dat een oude
kaart betrouwbaar wordt bevonden, hoe kan je deze dan vervolgens concreet
analyseren en van de bekomen resultaten gebruik maken? Volstaat het om
‘gewoon’ naar een kaart te kijken, of bestaan er ook methodes om de com-
plexe inhoud minutieus te analyseren? En hoe kan je de resultaten van de
analyse op een overtuigende en bevattelijke manier presenteren aan het pu-
bliek? Met andere woorden, hoe haal je die bewijskracht ook effectief uit de
kaart? Het bekende adagium luidt ‘een beeld zegt veel meer dan duizend
woorden’.23 Maar eigenlijk klopt dit niet: afbeeldingen en kaarten op zichzelf
zeggen of bewijzen nooit iets. Het zijn ‘stille getuigen’, om de term van cul-
tuurhistoricus Peter Burke te gebruiken.24 Het is slechts de kijker die er be-
paalde dingen in ziet. Eerder dan kaarten voor zich te laten spreken, is het
noodzakelijk om methoden en technieken te ontwikkelen om kaarten te ex-
ploreren of – om beeldspraak uit de landschapsgeschiedenis, stedenbouw en
kunstgeschiedenis te gebruiken – kaarten te leren lezen.25 En het lezen van
een oude kaart is net als het lezen van een boek: een simpele blik is onvol-
doende om alle informatie, ideeën, opinies, wendingen en sentimenten te vat-
ten, om van de onderhuidse verbanden en betekenislagen nog maar te zwij-
gen. Om die reden vergeleken Jacinta Prunty en Howard B. Clarke het lezen
van (oude) kaarten dan ook met de lectuur van het oude runenschrift. Oude
kaarten zijn net als runen omhuld door een waas van geheimzinnigheid: ‘they
make extensive use of symbols and of conventions that need to be explained.
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They convey messages about spatial arrangements in a three-dimensional
present and early maps do this in a four-dimensional past’.26

Mijn eerste publicatie als bijzonder hoogleraar Historische Cartografie
droeg de titel Reading History Maps.27 Ze verraadt mijn ambitie om me verder
te buigen over analysemethoden die ons toelaten om de complexe inhoud van
oude kaarten bloot te leggen, te interpreteren en te gebruiken. Zoals de titel
eveneens aangeeft, heb ik mijn oog daarbij laten vallen op de zogenoemde
‘historiekaarten’, kaarten met een visueel narratief over een bepaalde gebeur-
tenis of fenomeen uit het verleden.28 Over het aanverwante genre van de ‘his-
torie- of nieuwsprenten’ zijn al heel wat studies verschenen, met name in Ne-
derland29; naar de historiekaarten is daarentegen nog niet veel onderzoek
verricht. Het afgelopen jaar heb ik nochtans met stijgende verbazing vastge-
steld hoeveel oude kaarten zo’n visueel narratief bevatten. Vaak staan er men-
sen afgebeeld op oude kaarten, die bepaalde handelingen verrichten; geregeld
treft men ook stukjes tekst aan die een bepaalde gebeurtenis in herinnering
brengen en lokaliseren. Het in kaart gebrachte landschap bevat soms sporen
van verdwenen gebouwen of duidt de plek aan waar nieuwe gebouwen, stra-
ten, wijken, fortificaties, dijken, inpolderingen en dergelijke meer zullen wor-
den aangelegd. Andere kaarten tonen dan weer plaatsen en gebieden waar
dramatische en traumatische gebeurtenissen als stadsbranden, aardbevingen,
overstromingen, misdaden, verkeersongelukken, veldslagen, scheepsrampen
of executies plaatsvonden. Ook vandaag de dag wordt bij de berichtgeving
over rampen en droevige gebeurtenissen vaak een kaart toegevoegd. Helpt
zo’n kaart bij de verwerking van collectieve trauma’s? Verder onderzoek zal
het moeten uitwijzen of weerleggen.

Historiekaarten hebben niet alleen een geschiedenis, ze tonen ook geschie-
denis. En dat intrigeert mij als historicus natuurlijk enorm. Waarom vonden
cartografen het nodig om het kaartbeeld – in de meeste gevallen een statische
weergave van een bepaald landschap of territorium – te ‘verstoren’ met een
dynamisch, visueel narratief? Hoe werden beide elementen in elkaar verweven
en welke opofferingen moesten daarvoor worden gemaakt? In welke mate be-
invloedt het narratief de blik op de kaart? Of staan beide elementen los van
elkaar? Welke soorten historische gebeurtenissen worden op kaart gezet en
waarom? En hadden historiekaarten dezelfde functies als de nieuws- en histo-
rieprenten of lagen er ook andere oorzaken aan de basis van hun creatie?30

Allemaal boeiende vragen die verdere studie verdienen, en bovendien ook een
verfijnde analysemethode van het kaartbeeld vereisen. De studenten die afge-
lopen jaar het college ‘Kaarten en atlassen als cultuurdragers’ volgden, hebben
hier reeds rond gewerkt en het is alvast mijn bedoeling hier verder mee te gaan,
indien mogelijk samenmet collega’s uit geschiedenis en kunstgeschiedenis.

GGEESSCCHHUUDD,, MMAAAARR NNOOGG NNIIEETT GGEELLEEGGDD 15



Afbeelding 3 Manuscriptkaart van de Velperwaard met aanduiding van de bezit-
tingen van het Catharinagasthuis te Arnhem door Nicolaes van Geel-
kercken in 1635, met ter hoogte van de rivier de vermelding alhier
quaeme de Spanse A[nno] 1629 ouer op de Veluwe

Arnhem, Gelders Archief, Gasthuizen en gilden in Arnhem 558, kaart 003

Ook de manier waarop de resultaten van minutieuze kaartanalyses kunnen
worden gepresenteerd, verdient verdere aandacht. Geïllustreerde mondelinge
presentaties zijn eigenlijk het meest geschikt om de resultaten van kaarthisto-
risch onderzoek aan het publiek voor te stellen. Op korte tijd kunnen een heel
reeks beelden worden geprojecteerd en van de nodige duiding worden voor-
zien. De presentator kan toeschouwers en toehoorders op de relevante ele-
menten wijzen, zowel mondeling, grafisch als fysisch. In papieren vorm is dit
heel wat moeilijker. De onderzoekswereld is en blijft gesteld op de schrifte-
lijke overlevering van onderzoeksresultaten. De opname van een kaart in een
boek of artikel is echter niet voldoende om haar bewijskracht ten volle uit te
spelen. Komt daarbij dat redactionele richtlijnen en financiële beperkingen er
vaak voor zorgen dat slechts een beperkt aantal afbeeldingen en kaarten naast
de tekst kan worden gepubliceerd. Auteurs zien zich dan ook vaak genood-
zaakt om een moeilijke selectie te maken van het – soms overvloedige – carto-
grafische materiaal dat ze hebben opgezocht, gebruikt of aangemaakt. Ze wor-
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den gedwongen om de argumentatie en overtuigingskracht van hun betoog
eerst en vooral in woorden te gieten, terwijl soms net de interactie, juxtaposi-
tie of confrontatie van de kaarten – en eventueel ook andere afbeeldingen –
de essentie laat zien. Misschien moeten we daarom ook eens ernstig nadenken
over de waarde en valorisatie van cartografische – en andere visuele – data en
kennis, van resultaten, argumenten en bewijsvoering die anders dan via het
geschreven woord worden overgedragen.

Er bestaan weliswaar historische publicaties waarin kaarten, eerder dan tek-
sten, een dragende functie hebben en dus de centrale rol opeisen.31 Het ge-
kendste voorbeeld is natuurlijk de atlas. Atlassen over het verleden hebben
enerzijds vooral didactische functies – zie de historische schoolatlas die velen
van ons wellicht hebben gehad – of gaan anderzijds toch veelal door als kof-
fietafelboek – zie bijvoorbeeld de populaire Bosatlas van de Geschiedenis van
Nederland. Wetenschappelijke publicaties waarin kaarten de toon voeren, en
waarin teksten dus slechts ondersteunend zijn, komen minder voor, al be-
staan ze wel. Zeker in Nederland zijn er de laatste jaren diverse historische
atlassen gepubliceerd. Een bekende reeks zijn de historische stedenatlassen.
Het project is in de jaren 1950 ontstaan in de schoot van de International
Commission on the History of Towns, waar een ietwat naïeve pan-Europese
verzoeningsgedachte aanleiding gaf tot de oproep om van zoveel mogelijk Eu-
ropese steden een historische stedenatlas samen te stellen volgens een uni-
form concept. Doel was om comparatief stadshistorisch onderzoek te facilite-
ren en een beter inzicht in de gemeenschappelijke stedelijke roots van Europa
te verkrijgen. Kaartmateriaal kreeg een prominente plaats en moest overal
volgens dezelfde standaarden worden gepubliceerd, net om die Europese ver-
gelijking mogelijk te maken.32 In de Lage Landen was het project helaas geen
lang leven beschoren, maar gelukkig zijn in Nederland andere initiatieven ge-
nomen, zoals de recente publicatie van de prachtige Atlas van de verstedelij-
king in Nederland van collega’s Reinout Rutte en Jaap Evert Abrahamse.33

Desalniettemin is het zinvol om het initiatief van de Universiteit van Münster
om het project van de historische stedenatlassen op Europese schaal nieuw
leven in te blazen steun te verlenen, en ik hoop daar als bijzonder hoogleraar
Historische Cartografie zeker een steentje toe bij te kunnen dragen. Als één
van de meest geürbaniseerde regio’s van Europa mogen de Lage Landen zeker
niet achterblijven.

Hoewel een atlas logischerwijze vele kaarten bevat – de Bostatlas van de
Geschiedenis van Nederland uit 2011 telt er bijvoorbeeld 1500 – blijft het in se
een analoog en enigszins statisch instrument. Vandaag de dag willen steeds
meer onderzoekers en geïnteresseerden zelf aan de slag met oude kaarten, bij
voorkeur achter het computerscherm. Dankzij de digitale revolutie en de de-
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mocratisering van digitale applicaties is er ondertussen goede software be-
schikbaar om oude kaarten op dynamische wijze te exploreren en minutieus
te analyseren. De hoger aangehaalde online-catalogi en beeldbanken bieden
reeds enkele mogelijkheden (verschuiven, in- en uitzoomen, soms ook delen
en downloaden). Gebruikers die meer willen, zijn vooralsnog vooral op zich-
zelf bezig: heel wat onderzoekers hebben op individuele basis of in kleinscha-
lig teamverband HISGIS-systemen opgezet om onderzoek te voeren. Aan een
aantal wetenschappelijke en publieke instellingen zijn gelukkig ook bredere
projecten opgezet om digitale kaartapplicaties te ontwikkelen en cartografi-
sche databestanden toegankelijk te maken. Een pioniersproject van digitale
historische cartografie in Nederland is HISGIS.nl van de Fryske Akademy,
dat op basis van de gedigitaliseerde en gevectoriseerde kadasterkaarten van
1832 chronologische en thematische kaartlagen aanbiedt.34 De Vrije Universi-
teit van Amsterdam heeft Geoplaza ontwikkeld, waarop uiteenlopende carto-
grafische data worden aangeboden, terwijl ook de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed werkt aan de digitale Landschapsatlas, met onder meer een cultuur-
historisch GIS, een kaart van de verdedigingswerken in Nederland, een arche-
ologische landschappenkaart, enzovoort.35 Er lopen dus heel wat initiatieven,
alleen is er misschien nood aan minder versnippering en meer samenwerking,
om de oproep van kamergenoot Reinder Storm in het laatste nummer van
Geo-Info te herhalen.36

Afbeelding 4 Screenshot van HISGIS Friesland, met weergave van molens en
stinzen in de omgeving van Akkrum

www.hisgis.nl
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Met mondjesmaat ontstaan er ook digitale platformen waarop onderzoekers
zelf aan de slag kunnen, data kunnen invoeren en uiteindelijk kaarten maken.
Collega Thijs de Boer van de Universiteit van Amsterdam heeft een Geoportal
ontwikkeld, dat digitale geodata aanbiedt die gebruikers kunnen downloaden
en vervolgens zelf gebruiken bij de aanmaak van kaarten.37 De eerder geci-
teerde Cartesius- en MAGIS Brugge-webplatformen bevatten kaartenlabo’s
waarin gebruikers na aanmelding zelf kaarten kunnen annoteren en maken.38

En zo kom ik bij een aspect waar de expertise van kaarthistorici mijns inziens
meer aan de oppervlakte mag komen: de kartering van het verleden. Heel wat
vroegere landschappelijke fenomenen, territoriale omschrijvingen, maat-
schappelijke trends en patronen en historische gebeurtenissen die onderzoe-
kers interessant vinden, werden op het moment zelf niet gekarteerd. Indien
we deze toch cartografisch willen voorstellen, moeten nieuwe historiekaarten
of historische reconstructiekaarten worden gemaakt. Tot in een niet zo ver
verleden gebeurde dat handmatig. Dat is ondertussen verleden tijd. Digitale
geo-data en gebruiksvriendelijke softwarepakketten als ArcGIS en Quantum
GIS zijn in toenemende mate beschikbaar en bieden de mogelijkheid om
steeds efficiënter digitale thematische kaarten over het verleden te maken.
Wie zo’n kaarten wil maken, doet er weliswaar goed aan zich voorafgaandelijk
te informeren en te documenteren, onder meer door na te denken over de
aard van de gegevens en de manier waarop ze het best worden gekarteerd.
Een gepaste keuze van symbolen, kleuren en vooral ook onderlaag zijn daarbij
uiterst belangrijk. De methodologische drempels zijn dan wel verlaagd, het
blijft een technische en tijdsintensieve onderneming waaraan weinigen zich
wagen.

Binnen de wetenschappelijke wereld wordt de inspanning ook maar matig
gevaloriseerd. Om een concreet voorbeeld te geven: de thematische recon-
structiekaarten van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brugge die ik
samen met Ward Leloup maakte (en waarin we de nodige tijd en energie heb-
ben geïnvesteerd), kunnen wel worden gepubliceerd op websites en gereper-
torieerd in catalogi, maar in een academische bibliografie vinden ze niet met-
een een plaats. Ik ben dan ook van mening dat zowel de aanmaak als de
valorisatie van historische reconstructiekaarten verdere aandacht verdienen.
Dat kan door deze vaardigheid op te nemen binnen de diverse onderwijspro-
gramma’s die zich over het verleden buigen (geschiedenis, archeologie, land-
schapskunde, kunstgeschiedenis), waar mogelijk in samenwerking met colle-
ga’s van geografie. Kaarthistorici zouden hierbij eveneens een rol moeten
spelen, gezien hun expertise inzake de cartografische weergave van het verle-
den. Om die reden heb ik het afgelopen academiejaar de module ‘Historie-
kaarten’ opgestart, waarbij studenten enerzijds kritisch hebben gekeken naar
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enkele bestaande reconstructiekaarten en anderzijds zelf ook een tweetal van
die kaarten hebben moeten maken. De module was nog niet veel meer dan
een experiment, maar wordt volgend jaar zeker opnieuw aangeboden. Ik
hoop in elk geval studenten aan te trekken die de expertise goed kunnen ge-
bruiken voor hun werkstukken en scripties; na afloop van hun studies kunnen
ze bovendien GIS-expertise aan hun cv toevoegen.

Contextualiseren

Alle hiervoor behandelde acties – beschrijven, catalogiseren en ontsluiten, il-
lustreren en visualiseren, analyseren, demonstreren en her-karteren – leiden
samen tot een betere contextualisering van de bewaarde oude kaarten. Daar
ontbreekt het nu nog vaak aan. Een zeer vaak gehoorde jammerklacht van
kaarthistorici is immers dat heel veel oude kaarten uit hun context zijn ge-
rukt. Om oude kaarten beter te begrijpen, zijn we in vele gevallen aangewezen
op de inhoudelijke en vormelijke informatie die de kaart zelf aanbiedt. Noch-
tans mogen we voor veel documenten – en dan met name voor de officiële
cartografie – aannemen dat ze ooit werden bewaard binnen een specifieke
archivalische context, en dus in relatie stonden tot andere (types) documen-
ten, instellingen, personen of netwerken. De reconstructie van die verloren
gegane contexten is vaak moeilijk werk, zeker door een individuele onderzoe-
ker of kaartliefhebber.

Samenwerking en kruisbestuiving in het onderzoek naar én met oude kaar-
ten is dus noodzakelijk. Op dit vlak is er nog een weg af te leggen. Zeker, er
bestaan heel wat goede voorbeelden van multi- en interdisciplinair onder-
zoek, maar langs de andere kant moeten we toch ook vaststellen dat de term
‘multidisciplinariteit’ te vaak een modewoord blijft en dat barrières tussen
disciplines en instellingen hardnekkig blijven bestaan. Kaarthistorici focussen
zelf ook nog te veel op ‘hun’ eigen bronnenmateriaal, de oude kaarten en
atlassen.39 Nochtans kan de historische cartografie niet verder zonder de stu-
die van andere bronnen uit en over het verleden (oude teksten, oude prenten
en afbeeldingen, het landschap, materiële relicten) of zonder de resultaten van
historisch, kunsthistorisch, landschapskundig, archeologisch of geografisch
onderzoek. Wat uiteraard niet betekent dat individueel, discipline- en bron-
gebonden onderzoek achterwege moet blijven; dat blijft noodzakelijk om ex-
pertise in de materie te verwerven.

Om de geschiedenis van, in, rond en achter oude kaarten te ontrafelen, is
echter meer nodig dan een nauwkeurige beschrijving van het document of
een grondige analyse van het kaartbeeld. De context waarin de oude kaart is
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ontstaan en werd gebruikt, moet opnieuw gereconstrueerd worden. Ik doe
daarom dan ook een oproep, zowel aan de kaarthistorici pur sang als aan
andere onderzoekers en geïnteresseerden, om contextuele informatie over
oude kaarten te verzamelen en bijeen te brengen. Dat lijkt misschien een loze
uitspraak, maar is prangender dan het lijkt wegens de hoger reeds gesigna-
leerde scheiding van kaarten en bijhorende archivalia. Vele collega’s werk-
zaam in andere disciplines komen gegevens over oude kaarten tegen in het
kader van hun niet-cartografisch studies, bijvoorbeeld bij de studie van oude
prenten en schilderijen, de analyse van allerhande rekeningen en procesbun-
dels of de lectuur van reisverslagen en dagboeken. Kaarthistorici hebben he-
laas niet de tijd, gelegenheid en expertise om al deze bronnenreeksen uit te
kammen en te zoeken naar spelden in talloze hooibergen. Hulp van collega’s
wordt dus ten zeerste geapprecieerd en mogelijk kunnen daaruit mooie sa-
menwerkingsverbanden ontstaan.

Ook de catalografie kan hierbij een rol spelen, met name door in de be-
staande online-catalogi extra mogelijkheden voor kruisverwijzingen te voor-
zien. Een concreet voorbeeld kan dit duidelijk maken. Tijdens één van mijn
speurtochten in de kaartcollectie van de Bibliotheek van de Universiteit van
Amsterdam vond ik een geïsoleerd papieren blad met tekst, voorzien van de
titel Topografische Kaart van de Schelde beneden het fort Batz tot het gezicht
van Antwerpen de positien der Engelsche en Fransche schepen.40 Het betreft
een handgeschreven legenda bij een topografische kaart, waarvan in de ver-
noemde collectie evenwel geen spoor te bekennen is. Na enig zoekwerk vond
ik de bijhorende kaart terug in de online-catalogus van het Rijksmuseum: de
aquatint getiteld Schilderachtig plan van de groote Expeditie, op de Wester-
schelde, in augustus 1809. aantoonende de moeilijkheid van het naderen tot
Antwerpen van A. Lutz uit 1809.41 Bij dit panoramisch zicht op de zoge-
noemde Walcherenexpeditie in de Vijfde Coalitieoorlog tussen Frankrijk en
Engeland hoort tevens een gedrukte legenda42, maar deze is niet zo uitgebreid
als de handgeschreven legenda uit de collecties van de Bibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam. Zou het niet wenselijk zijn om kaart en beide
legenda aan elkaar te koppelen? Gezien de vorderingen die de digitale catalo-
grafie maakt – en in de toekomst zal blijven maken – moet het zeker mogelijk
zijn om, over de instellingen heen, fysiek gescheiden documenten en fondsen
opnieuw virtueel te verenigen en aldus de documenten meer in context te
brengen.
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Afbeelding 5 Het Schilderachtig plan van de groote Expeditie, op de Wester-schelde,
in augustus 1809. aantoonende de moeilijkheid van het naderen tot
Antwerpen van A. Lutz uit 1809

Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-87.009
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Soms maken vroegere cartografen, prentenmakers en uitgevers het ons ge-
makkelijk aangezien ze zelf al vaak informatie bij elkaar brachten. Vele carto-
grafische producten uit het verleden bestaan uit een combinatie van diverse
media. Bijna alle kaarten bevatten zogenoemde ‘iconoteksten’, hetzij in de
vorm van legenda en technische informatie in de marge, maar vaak ook in de
vorm van plaatsaanduidingen, lengte- en oppervlaktematen, aanduidingen
van markante fenomenen of gebeurtenissen binnenin het kaartbeeld zelf.
Ook in heel wat atlassen zit cartografische informatie verweven met andere
soorten informatie, zoals legenda, beschouwende teksten, afbeeldingen van
landschappen en mensen. Tot hiertoe is de relatie tussen visuele en tekstuele
informatie bij kaarten te veel als een evidentie beschouwd. De precieze in-
houd, de plaatsing, het handschrift of lettertype en de eventuele verwijzingen
zijn echter het resultaat van bewuste keuzes en vormen op die manier weer
een verklikker voor de context waarin de oude kaart is ontstaan en gebruikt.
Collega Peter van der Krogt en ikzelf hopen daarom in de nabije toekomst
een geschikte student te vinden die diepgaand onderzoek wil doen naar de
relatie tussen beeld en tekst in bijvoorbeeld de Atlas Maior van Blaeu of de
Civitates Orbis Terrarum van Braun en Hogenberg. Op die manier zullen we
beter begrijpen of en waarom visies op landschap en maatschappij van carto-
grafen, schrijvers, graveurs, schilders en uitgevers overeenkwamen of toch
van elkaar afweken.

Andere oude kaarten zijn collages, en sommige worden zelfs als ware
kunstwerken beschouwd. Een prachtig voorbeeld dat betrekking heeft op de
stad Amsterdam is de grote montage bestaande uit 33 bladfragmenten, met
bovenaan de titelstrook Amstelodamvm, centraal de stadsplattegrond Amstel-
odami veteris et novissimae vrbis accvratissime delineatio van Daniël Stalpaert,
inclusief stadszicht en legenda, geflankeerd door vier historiekaarten die de
evolutie en uitbreidingen van de stad weergeven, aangevuld met acht zichten
op belangrijke Amsterdamse gebouwen en ten slotte een stadsbeschrijving in
drie verschillende talen.43 Het is werkelijk een multimediale bron en ze bevat
duizelingwekkend veel en diverse informatie. Om deze uitzonderlijke bron
ten volle te bestuderen, te begrijpen en binnen z’n cultuurhistorische context
te plaatsen – volgens Günter Schilder ‘het belangrijkste aspect’ van kaarthisto-
risch onderzoek44 – is kruisbestuiving en samenwerking tussen diverse spe-
cialisten, disciplines en instellingen noodzakelijk. Maar ook los daarvan weet
dit document te prikkelen en te bekoren. Het is dus niet onlogisch dat het, net
zoals die andere iconische Amsterdamse stadsplattegrond van Cornelis An-
thonisz., fungeert als uitgangspunt van een digitale applicatie in het Amster-
dam Museum.
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Afbeelding 6 Multimediale montage Amstelodamvm

Darmstadt, Univ. & Landesbib., Kartensammlung, N 682/10

Epiloog

Geachte dames en heren, zoals u heeft kunnen merken, heeft de historische
cartografie tegenwoordig heel wat meer om het lijf dan de studie van pakweg
een achttiende-eeuwse polderkaart in één of ander archief of bibliotheek.
Oude kaarten zijn ondertussen vrij gemakkelijk traceer- en consulteerbaar en
er bestaan talloze digitale en andere manieren en applicaties om ermee aan de
slag te gaan. Het is één van mijn taken als bijzonder hoogleraar Historische
Cartografie om die nieuwe digitale omgangsvormen met oude kaarten te sti-
muleren, toe te passen en te ondersteunen. Dat vergt weliswaar de nodige
competenties, geduld en openheid. Ook historisch-cartografen in de brede
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zin moeten dus in toenemende mate leren omgaan met big data, levenslang
leren, time management en keuzestress.

In mijn betoog heb ik alvast een aantal infrastructurele, methodologische
en inhoudelijke pistes aangegeven. Uiteraard kan ik die niet allemaal zelf be-
wandelen, daarvoor is mijn mandaat te beperkt. Ik hoop weliswaar een aantal
studenten, collega-docenten en -onderzoekers en kaartenliefhebbers te kun-
nen overtuigen om me te vergezellen en de handen in elkaar te slaan, bij voor-
keur over de disciplines, instellingen, netwerken en landsgrenzen heen. Meer
dan ooit hebben we onze oude kaarten in de hand; ze zijn geschud, maar
wachten erop om op tafel te worden gelegd.

Dankwoord

Geachte dames en heren, beste familie, vrienden en collega’s, afgelopen jaar
had ik het voorrecht om niet alleen heel wat oude kaarten, maar vooral ook
talloze inspirerende mensen te ontmoeten en te leren kennen, zowel binnen
als buiten de Universiteit van Amsterdam. De ontmoetingen met al die men-
sen waren bijzonder inspirerend voor de voorbereiding van deze oratie, zoals
de betrokkenen ongetwijfeld hebben opgemerkt. Als blijk van appreciatie heb
ik dan ook meermaals naar hen verwezen en hun suggesties en mededelingen
als voorbeelden gebruikt. Iedereen hier opnoemen is helaas onmogelijk, maar
ik wil hier wel de hoop uitspreken dat de vele ontmoetingen en contacten in
de komende maanden en jaren verdergezet en verstevigd kunnen worden.

Anderhalf jaar terug had ik nooit vermoed dat een uitstap naar Den Haag
en Utrecht, gevolgd door een sollicitatiegesprek in het Bungehuis hier in deze
stad zou uitmonden in een aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Grote dank gaat daarom in de eerste plaats uit naar
de Stichting Cartographiae Historicae Cathedra en haar geldschieter, die de
leerstoel Historische Cartografie hebben ingesteld en financieren. Ik bedank
het curatorium van deze leerstoel voor het vertrouwen dat ze in mij hebben
gesteld door mijn kandidatuur te honoreren. Ik ben uiteraard ook dank ver-
schuldigd aan het bestuur van de Stichting Cartographiae Historicae Cathedra
en aan het College van Bestuur van de UvA, die deze beslissing vervolgens
hebben bekrachtigd en de aanstelling verder in goede banen hebben geleid.

Achter de anonieme begrippen ‘curatorium’ en ‘bestuur’ gaan uiteraard
mensen van vlees en bloed schuil. Peter van der Krogt, Günter Schilder en
Lisa Kuitert ontmoette ik het afgelopen jaar op regelmatige basis en het ver-
heugt mij dat ik hen hier nu kan zeggen dat de uitwisseling van ideeën, hun
vele tips en suggesties en de samenwerking niet alleen bijzonder aangenaam
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waren, maar ook veel voor me hebben betekend in dit eerste jaar in Amster-
dam. Baron Coen Schimmelpenninck van der Oije, Bas Hesselink en Kees
Zandvliet ontmoette ik minder frequent, maar hun terugkerend enthousiasme
heeft me evenzeer gestimuleerd om de werkzaamheden die met deze leerstoel
samengaan met volle overgave aan te vatten. Ik reserveer een speciaal woord
van dank voor Paula van Gestel-van het Schip, die met onuitputtelijk enthou-
siasme de zaken en belangen van zowel de Stichting Cartographiae Historicae
Cathedra als het vrijwilligersproject Explokart behartigt, en daarbovenop nog
heel wat redactie- en schrijfwerk verricht en contacten met het wijdvertakte
netwerk van historisch-cartografen onderhoudt.

Mijn werkzaamheden aan de UvA vinden plaats op twee plekken, op de
kaartenzaal van de Bijzondere Collecties enerzijds en tussen de kunsthistorici
en cultuurwetenschappers in gebouw BG2 anderzijds. Ik dank de Bijzondere
Collecties, en in het bijzonder directeur Steph Scholten, voor de werkplek in
de kamer van conservator Reinder Storm, waarbij het altijd aangenaam ver-
toeven is en waarmee ik over de meest uiteenlopende zaken op de meest uit-
eenlopende manieren kan praten. Ik heb tevens genoten van de aangename
sfeer en gesprekken met de andere collega’s van de kaartenzaal – Pieter, Alex,
Maarten, Lesley, Emma, Peter, Paula, Günter en Ferjan – en de vele andere
medewerkers bij Bijzondere Collecties, ook al is mijn aanwezigheid er meestal
kort. Collega Peter van der Krogt dank ik nog eens expliciet voor de colleges
die we samen organiseerden. Het is en blijft een absolute meerwaarde om
studenten en cursisten na de mondelinge uitleg in de collegezaal ook meteen
de oude kaarten zelf te laten zien. Ik kijk er alvast naar uit om daar volgend
jaar mee verder te gaan.

Mijn eerste jaar als bijzonder hoogleraar was in vele opzichten een kennis-
makingsjaar. Desalniettemin zijn er reeds een aantal samenwerkingsverban-
den ontstaan, die hopelijk verdergezet kunnen worden. Ik denk in de eerste
plaats aan de onderneming die Reinout Rutte en ik hebben opgezet om de
volledige reeks stadsplattegronden van Jacob van Deventer te bestuderen en
te publiceren, en voor de vele aangename gesprekken en uitstappen die daar-
mee samengaan. Arie van Steensel, Tim Soens en Hans Mol bedank ik voor
de uitwerking, ondersteuning en indiening van een onderzoeksproject over
buurten en cartografie, net zoals Geert Janssen en Roeland Emaus die een
projectvoorstel rond kaarten en traumaverwerking mee vorm gaven. Tussen
Gabri van Tussenbroek en Madelon Simons van kunstgeschiedenis en mezelf
borrelde spontaan een project rond Cornelis Anthonisz’ zestiende-eeuwse vo-
gelperspectief van Amsterdam op, en ik hoop van harte dat we hier in de toe-
komst samen werk van kunnen maken.
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Na de werkdagen op de universiteit kan ik ’s avonds terecht bij Daphne en
Volodya Riabokon, die me een bijzonder aangename en rustige logeerplek
bieden. Het verlicht het gemis aan mijn echte thuisfront, vier uur reistijd ver-
wijderd van Amsterdam. Ik dank mijn familie, vrienden en collega’s uit België
voor hun steun, interesse en aanwezigheid bij deze oratie. Elisabeth kan ik
niet genoeg bedanken voor de kans die ze me heeft geboden en blijft bieden
om op gezette tijden een verre verplaatsing naar Amsterdam te maken en
langer dan een werkdag van huis weg te zijn. De allerlaatste plek is voorbe-
houden aan onze gezamenlijke oogappel Joselien, nog veel te jong om dit alle-
maal te vatten. Gelukkig maar! Aan haar draag ik deze oratie op.

Ik heb gezegd.
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Noten

1. ViaMichelin is online beschikbaar sinds 2001 (zie https://en.wikipedia.org/wiki/
ViaMichelin); Google Maps werd in West-Europa pas gelanceerd in 2005 (zie
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps). Alle in de voetnoten vermelde web-
sites werden voor het laatst geconsulteerd in augustus 2016.

2. Vannieuwenhuyze, 2016, p. 14.
3. In de Britisch Library werd in 1989 een tentoonstelling gewijd aan de functies die

oude kaarten bezaten. Volgens conservator Tony Campbell werden kaarten ge-
bruikt voor zeven grote functies: reizen en transport (going places), landsbestuur
(running a country), aanval en verdediging (attack and defense), exploratie van
aarde en land (the richees of the earth), plezier en vertier (having fun), kennisver-
garing (knowledge en news) en handel (the world of business); zie What use is a
map 1989.

4. Schilder, 1989, p. 23.
5. Schilder, 1982, p. 10.
6. Belangrijke zoekinstrumenten zijn bijvoorbeeld Worldcat, een catalogus die toe-

gang biedt tot digitale bibliotheekcatalogi en archiefinventarissen van over de hele
wereld (https://www.worldcat.org/), en Europeana, een pan-Europese catalogus
en beeldbank van kunstobjecten, inclusief afbeeldingen en kaarten (http://
www.europeana.eu/).

7. Amsterdam, Rijksmuseum, BI-B-FM-075-6.
8. De Maeyer, 2008, p. 1.
9. Voor verdere informatie verwijs ik naar de websites http://blogs.library.leiden.

edu/mapsinthecrowd/ en www.cartesius.be.
10. Werner, 2013.
11. Zie de projectwebsite http://mapserver.fa.knaw.nl/atlas/; andere digitale kaartap-

plicaties, onder meer met betrekking tot Amsterdam en Limburg, zijn in ontwik-
keling.

12. Dat kan via het open source programma MapAnalyst (http://mapanalyst.org/); zie
ook Jenny & Heere 2008.

13. MAGIS Brugge kan geconsulteerd worden via de publiekswebsite http://magis.
kaartenhuisbrugge.be/; onderzoekers en geïnteresseerden kunnen ook zelf aan de
slag gaan op het kennisplatform http://www.magisbrugge.be/; zie verder ook Ver-
nackt, Heirman & Vannieuwenhuyze 2014; Vernackt & Vannieuwenhuyze 2015.

14. Dit gedachtegoed vond vooral ingang dankzij het pionierswerk van John Brian
Harley, zie onder meer Harley, 1989; voor een overzicht van Harley’s werk, zie
Laxton, 2001.

15. Koláčný, 1969; zie ook Renes, 2003, p. 89 voor een aangepaste Nederlandstalige
versie.

16. Monmonier, 1986, p. 1.
17. ‘Yet education in the use of maps and diagrams is spotty and limited, and many

otherwise educated people are graphically and cartographically illiterate’ (Mon-
monier, 1986, p. 3).
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18. Zie in dit verband bijvoorbeeld het recente onderzoek naar competenties inzake
kaartlezen bij jongeren door geografen van de Universiteit Gent: Ooms e.a., 2016.

19. Ligtendag, 1991.
20. Burke, 2001, p. 13.
21. Enkele voorbeelden uit de Lage Landen zijn Depuydt & Theelen 1998; Jenny &

Heere 2008; Heere & Ormeling 2016; internationale referenties zijn te vinden op
http://mapanalyst.org/literature.html.

22. Koeman 1968; Blakemore & Harley 1980; Koeman 1984.
23. Over de oorsprong van deze zinsnede heerst geen eensgezindheid. Sommigen

zien er een Chinees spreekwoord in, anderen hebben ze verkeerdelijk aan Paul
Julius Freiherr von Reuter (†1899), oprichter van het persagentschap Reuters, of
aan de schrijver en journalist Kurt Tucholsky (†1935) toegeschreven. Het ziet
er echter naar uit dat het adagium is ontstaan uit de vermenging van twee recla-
meslogans, verschenen in 1921 en 1927 (zie http://www2.cs.uregina.ca/~hepting/
research/web/words/history.html).

24. ‘Images are mute witnesses and it is difficult to translate their testimony in words’
(Burke, 2001, p. 14).

25. In verscheidene (titels van) publicaties wordt de metafoor gebruikt, zie bijvoor-
beeld Sears & Thomas 2002; Munro & Doherty 2003; Antrop 2007; Muir, 2007;
Prunty & Clarke, 2011; Vannieuwenhuyze, 2015.

26. Prunty & Clarke, 2011, p. ix.
27. Vannieuwenhuyze, 2015.
28. De term visueel narratief ontleen ik aan Burke, 2001, p. 140 e.v.
29. Recente voorbeelden zijn Horst 2003 en Klinkert 2005; alom bekend is natuurlijk

de collectie Frederik Muller Historieplaten, die wordt bewaard in het Prentenka-
binet van het Rijksmuseum.

30. Prentenmakers als Frans Hogenberg en Claes Jansz. Visscher waren zeer bedre-
ven in beide genres; zie Balkestein 1990; Schuckman 1991.

31. Catalogi van tentoonstellingen over oude kaarten en facsimiles beschouw ik eer-
der als ontsluitingsinstrumenten en laat ik hier daarom buiten beschouwing.

32. Volgens de laatste stand van zaken, gepubliceerd op de projectwebsite van de
Royal Irisch Academy in juli 2014, werden 524 atlassen uitgegeven, zie https://
www.ria.ie/research-projects/irish-historic-towns-atlas/european-project. Een da-
tabank met de referenties van alle stedenatlassen is beschikbaar via http://
www.staedtegeschichte.de/staedteatlanten/datenbank.html.

33. Rutte & Abrahamse, 2014; dit jaar verscheen ook een Engelse editie: Rutte &
Abrahamse, 2016.

34. Zie de projectwebsite http://www.hisgis.nl/.
35. Zie respectievelijk http://geoplaza.vu.nl/cms/ en http://landschapinnl.nl/bronnen-

en-kaarten.
36. Storm, 2016, p. 31.
37. Zie de website http://geodata.science.uva.nl:8080/geoportal/catalog/main/home.

page.
38. Het is ook uitkijken naar de resultaten van het Belgische STREAM-project

(Spatiotemporal Research Infrastructure for Early Modern Flanders and Brabant),
dat een koppeling wil maken tussen de gevectoriseerde achttiende-eeuwse Ferra-
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riskaart en statistische databestanden over de vroegmoderne periode; zie http://
www.streamproject.ugent.be/stream_start.php.

39. Svetlana Alpers stelde in de jaren 1980 nochtans een kentering vast, maar tot een
algemene mentaliteitswijziging is het niet gekomen (Alpers, 1987, p. 51).

40. Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, HB-KZL
80.20.11.

41. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-87.009 (zie ook http://hdl.handle.net/
10934/RM0001.COLLECT.516516.

42. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-87.009A (zie ook http://hdl.handle.net/
10934/RM0001.COLLECT.516517).

43. Darmstadt, Univ. & Landesbib., Kartensammlung, N 682/10; zie ook Hameleers,
2013, p. 96-97, 100-101 & 103-107.

44. Schilder, 1982, p. 6.
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