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In 1675-76 maakten de Franse arts en archeoloog Jacob
Spon (1647-1685) en de Britse plantkundige George
Wheler (1650-1723) samen een reis door Italië, Griekenland, Dalmatië en een deel van het Midden-Oosten. Hun
bedoeling was om monumenten, munten, inscripties en
andere overblijfselen uit de Oudheid te bestuderen. Ze
beschreven hun ervaringen in Voyage d'ltalie, de Dalmatie,
de Grèce et du Levant fait aux années 1675 et 1676, waarvan
in 1678 de eerste druk verscheen.
2

Jan Luyken, titelprent van J. Spon
en G. Wheler,
Voyagie door /ta/ien,
Dalmatien,
Grieckenland [ ... ],
Amsterdam, Jan
Claesz ten Hoorn,
1689. Rijksmuseum,
Amsterdam.
\

In 1689 werd een Nederlandstalige editie uitgebracht,
geïllustreerd door de Amsterdamse prentmaker Jan
Luyken (1649-1712).3 Voor het reisverslag maakte Luyken
zeven prenten, het frontispice meegerekend.
Op die titelprent zijn de twee reizigers afgebeeld,
opmerkelijk genoeg bij het bekijken van een landkaart.
De contouren van kustlijnen of landsgrenzen zijn schetsmatig weergegeven en details ontbreken, zodat je niet
kunt vaststellen of het om een kaart gaat die destijds
werkelijk voorhanden was. Evenmin is te zien of het een
gedrukte dan wel handgetekende kaart is. Wel wordt in
beeld gebracht hoe hij wordt gebruikt: de ene ruiter
wijst op een plek op de kaart, de andere naar een plek in
de verte. De reizigers proberen vast te stellen waar ze
zijn, stippelen een route uit of overleggen welke stad ze
in de verte zien liggen.
Cartografie is een thema dat veelvuldig voorkomt
in het werk van Jan Luyken en zijn zoon Casper ( 16721708), die behoren tot de belangrijkste boekillustratoren uit de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Op hun prenten zijn allerlei globes, losse kaarten,
meetinstrumenten en zelfs wandkaarten te ontdekken.
Kaarten zijn vooral te vinden op titelprenten, cartouches,
allegorische voorstellingen, een portret en een
nieuwsprent.
Er bestaan twee oeuvrecatalogi van de Luykens,
maar een overzicht van hun prenten waarop kaarten zijn
afgebeeld ontbreekt. 4 Dit artikel probeert in die leemte
te voorzien en onderstreept het belang van cartografie
in hun werk. Vele prenten illustreren bovendien hoe uiteenlopende personages kaarten gebruiken. In mijn
onderzoek heb ik geanalyseerd wat we aan de hand van
deze visuele bronnen kunnen zeggen over de wijze
waarop kaarten vroeger werden gebruikt en wie als
kaartgebruikers worden afgebeeld. Prenten vormen een
interessante bron voor de kaartgeschiedenis, zoals ik
hoop aan te tonen.

Het werk van de Luykens
In de tweede helft van de zeventiende eeuw, ten tijde
van Jan en Casper Luyken, was de handelsmetropool
Amsterdam ook een van de belangrijkste productiecentra voor kaarten in Europa.5 Na de val van Antwerpen in 1585 waren talrijke migranten uit de Zuidelijke
Nederlanden naar Amsterdam uitgeweken, onder wie
vele graveurs en uitgevers. De productie van kaarten en
prenten kwam rond 1600 tot grote bloei, maar zakte na
verloop van tijd in. Dankzij de Luykens en hun tijdgenoot Romeyn de Hooghe (1645-1708) kreeg de boekillustratie in de tweede helft van de eeuw een nieuwe
impuls.6 Populair drukwerk werd steeds goedkoper en
nam een hoge vlucht, zoals almanakken, reisverhalen,
kluchten, volksboekjes en pamfletten.7 Zo ook (nieuws)
prenten en kaarten, waaronder landkaarten en topografische gezichten.
Jan Luyken was werkzaam als graveur tussen 1677
en 1712, Casper vanaf 1689 tot zijn overlijden in 1708.8
Hun gezamenlijke werk omvat ongeveer 4500 verschillende prenten, waarvan omvangrijke collecties worden
bewaard in het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum.
De collecties bestaan voor het grootste gedeelte uit
boekillustraties en titelprenten, maar ook nieuwsprenten en cartouches op kaarten zijn erin opgenomen.
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als illustratie opgenomen in De nieuwe groote lichtende
zee-fakkel ( 1681-1684) van Johannes van Keulen en ver-

De Luykens waren doopsgezind en maakten talrijke
prenten waarop religieuze taferelen en verhalen uit de
bijbel zijn afgebeeld. Maar ook andere thema's komen
aan de orde, zoals letterkunde, natuurwetenschappen,
geneeskunde, geschiedenis, kunst, reizen, scheepsbouw
en cartografie.9 Hun bekendheid hebben vader en zoon
vooral te danken aan Het menselyk bedryf(1694), een
reeks van honderd prenten waarop allerlei beroepen
zijn afgebeeld." De prenten van de ambachten zijn nog
steeds geliefd bij een breed publiek."

Titelprenten van atlassen en
cartouches
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In de eerste plaats komt de cartografie bij de Luykens aan
bod op titelprenten van atlassen. Daarop worden vaak
kaarten, globes en mythologische figuren afgebeeld, zoals
de Griekse god Atlas die een hemelglobe op zijn schouder
torst. Jan Luyken maakte titelprenten voor De nieuwe
groote lichtende zee-fakkel ( 1682) en Degroote nieuwe vermeerderde zee-atlas ofte water-werelt ( 1688), beide uitgegeven door Johannes van Keulen, en voor de Atlas antiquus
sacer, ecclesiasticus et profanus (1705) van Jean Le Clerc.
Op zijn beurt vervaardigde Casper Luyken titelprenten voor de Friesche Atlas ( 1698) van Bernard us
Schotanus à Sterringa" en de Atlas novus terrarum orbis
van Johann Baptist Homann uit 1704.'3 Daarnaast verzorgden vader en zoon verfijnde cartouches en kleine
versieringen van figuren, schepen of zeemonsters op
kaarten die door anderen waren gegraveerd. Zowel
de Friesche Atlas als het Voorne Caartboeck ( 1695-1701)
bevatten zo'n dertig kaarten met decoraties van de
Luykens.'4 De meeste cartouches van hun hand worden
beschreven in de catalogi van hun werk, maar het
precieze aantal is moeilijk vast te stellen.'5
Of de Luykens ook kaarten maakten, valt niet af te
leiden uit de beschikbare catalogi. Aan grote kaarten
werkten gewoonlijk meerdere graveurs. Voor de Friesche
Atlas en het Voorne Caartboeck maakten Jan en Casper
Luyken bijvoorbeeld enkel de versieringen en graveerden
anderen de kaartbladen. Het is denkbaar dat kleinere
kaarten die als boekillustraties werden gebruikt wel
door de Luykens zijn vervaardigd, al zijn er tot dusverre
geen bronnen die dat bevestigen. Zo zou de kaart van de
Rode Zee in het derde deel van de Mosaize historie der
Hebreeuwse kerke (Amsterdam, Willem en David
Goeree, 1700) door de Luykens getekend kunnen zijn.

Jan Luyken, 'Het
kinderagtige
genoegen'. In:
idem, De onwaardige wereld[ ... ],
Amsterdam, Wed.
Pieter Arentsz. en
Cornelis van der
Sys, 1710. Rijksmuseum, Amsterdam.

scheen waarschijnlijk eerder in een van Graefs eigen
werken.'9 Rondom de zeeman worden voorwerpen en
figuren tentoongesteld die zijn beroep, vaardigheden en
interesses weergeven. De drie afgebeelde kaarten zijn
een aardglobe, een landkaart en (vermoedelijk) een zeekaart: op een van de gedeeltelijk zichtbare kaarten zijn
althans kompaslijnen te zien, zoals die op zeekaarten
(paskaarten) werden weergegeven. Tot de uitrusting van
de zeevaarder behoren ook meetinstrumenten, zoals
een jakobsstaf, een passer en een liniaal. De jakobsstaf,
waarmee op zee de breedtegraad kon worden bepaald,
wordt zelfs gehanteerd door een van de figuren op de
achtergrond.
De kaarten op de prenten van de Luykens lijken
gedrukte exemplaren te zijn. In de meeste gevallen is
wel te zien om wat voor type kaart het gaat. Zo kunnen
aard- en hemelglobes over het algemeen goed van
elkaar worden onderscheiden. Een enkele keer wordt
een globe als een simpele bol weergegeven, zonder de
hulplijnen van een aardglobe of de sterrenbeelden van
een hemelglobe. Bij losse kaarten is het verschil tussen
land- en zeekaarten meestal goed te zien. Landkaarten
zijn duidelijk te herkennen aan de contouren van landsgrenzen en kustlijnen, in sommige gevallen is zelfs een
plattegrond van een stad te ontwaren .
De weergave is niet gedetailleerd genoeg om te
zien of het om bestaande kaarten gaat, zoals al bleek uit
het voorbeeld van de twee reizigers te paard. Het lijkt
erop dat de prentmakers meestal niet de intentie hadden om specifieke kaarten af te beelden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wereldkaart op de titelprent van de

Naauwkeurige en gedenkwaardige reysen van Edward
Brown (1696). Deze lijkt gedetailleerd, maar is bij nadere
bestudering lastig te identificeren omdat de cartouches
en teksten schetsmatig zijn weergegeven.

Inventarisatie van de kaarten

Casper Luyken,
heelal met zon,
aarde, en maan.
In: Jan Luyken,
De schriftuurlyke
geschiedenissen
[ ... ], Amsterdam,
Wed. Pieter
Arentsz en Cornelis
van der Sys, 1712.
Rijksmuseum,
Amsterdam.

Op ten minste 54 prenten van de Luykens zijn kaarten
afgebeeld." In totaal komen in hun werk 72 verschillende kaarten voor, wat betekent dat er op sommige prenten meerdere te zien zijn. Van de kaartsoorten worden
de globes het meest frequent opgevoerd (43 keer), daarnaast zijn er 26 losse kaarten en drie wandkaarten te
vinden. Globes worden bijvoorbeeld weergegeven op de
prenten 'Twee mannen bestuderen een globe' en 'Jean
de Thevenot in gesprek met een Turk'," Op de titelprent van de Naauwkeurige en gedenkwaardige reysen van
Edward Brown worden een aardglobe, landkaart en
wandkaart van de wereld getoond."
Een portret van de zeevaarder Lieuwe Willemsz
Graef ( 1652-1704) bevat maar liefst drie kaarten. Het is
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Jan Luyken,

nieuwsprent van
het beleg van
Stralsund. In: Le
Mercure hollandois
over 1678, Amsterdam, Hendrick en
Dirk Boom, 1680.
Rijkmuseum,
Amsterdam.

Jan Luyken,
titelprent van de
Naauwkeurige en
gedenkwaardige
reysen van Edward
Brown, Amsterdam, Jan Claesz
ten Hoorn, 1696.
Amsterdam
Museum.

Plattegrond van
Stralsund. In:
Hollantse Mercurius
over 1678,
Haarlem, Abraham
Casteleyn, 1679.
Nationaal Militair
Museum, Soester-

berg.

Een stadsplattegrond herkend!

Jan Luyken,
portret van Lieuwe
Willemsz Graef,
ca.1699.
Amsterdam
Museum.

Jan Luyken,
titelprent van het
tweede deel van
de Gedenkwaardige
en zeer naauwkeurige reizen
van den heere
de Thevenot,
Amsterdam, Jan
Bouman, 1682.

Een uitzondering vormt een stadsplattegrond op een
nieuwsprent over de belegering van Stralsund in 1678.
Het Pruisische leger slaagde erin het Zweedse garnizoen
te verdrijven, maar in het kort daarop gesloten vredesverdrag werd bepaald dat de Noord-Duitse stad in
Zweedse handen zou blijven.2° Jan Luykens nieuwsprent
van dit wapenfeit is opgenomen in Le Mercure hol/andois
voor 1678, een jaaroverzicht dat met vertraging pas
twee jaar na dato verscheen." Terwijl de Pruisen een
zwaar bombardement uitvoeren en Stralsund in lichterlaaie staat, houdt op de voorgrond iemand, waarschijnlijk een officier, een kaart van de belegerde stad
omhoog. Het stratenplan en de versterkingen zijn daarop duidelijk zichtbaar. Nader cartografisch onderzoek
van het beleg van Stralsund voert al snel naar een
gedrukte stadsplattegrond. Dat anonieme kaartje was
verschenen in de Hol/antse Mercurius voor het jaar 1678,
het jaarboek van de Haarlemse drukker-uitgever Abraham Casteleyn (1628-1681).22 De plattegrond van Luyken gaat duidelijk terug op dit voorbeeld, al heeft hij de
legenda weggelaten, de kompasroos verplaatst en het
stuk land linksboven wat aangepast.

Rijksmuseum,
Amsterdam.

De cartografie komt op verschillende manieren naar
voren in het werk van de Luykens - op titelprenten, in
cartouches van kaarten en op andere prenten. Het
onderwerp laat zien dat prenten een medium zijn waarin
historische cartografie, kunstgeschiedenis en boekwetenschap aan elkaar raken.
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Jan Luyken,
portret van Lieuwe
Willemsz Graef,
ca.1699.
Amsterdam
Museum.

8

N. Boerma, A. Berms, A. Thijs en
J. Thijssen, Kinderprenten, centsprenten,
volksprenten, schoolprenten. Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950, Nijmegen
2014, p. 15.
P. van Eeghen, 'Jan Luyken en zijne bloedverwanten', in: idem en Van der Kellen,

9

10

11
12

o.c. noot 4, p. V-LV/11.
Op de website van het Amsterdam Museum
worden verschillende thema's uit het
werk van Jan en Casper Luyken besproken.
Zie aldaar, 'Collectie Luyken. De grootste
Luyken-verzameling ter wereld'.
Jan en Casper Luyken, Het menselyk bedryf
vertoond in 100 verbeeldingen van ambachten,
[ ... ], s.l., s.n., 1694 (colofon: t'Amsterdam,
gedaan door Johannes en Caspaares
Luiken).
Klaversma en Hannema, o.c. noot 4. p. 9.
Bernard us Schotanus à Sterringa kreeg in

1682 opdracht van de Gedeputeerde Staten van Friesland om nieuwe kaarten te
maken van alle grietenijen in de provincie,

wat resulteerde in de Friesche Atlas van
1698. François Halma verzorgde in 1718
een tweede druk met een andere titel-

13
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Oostvoorne

Jan Luyken,
titelprent van het
tweede deel van
de Gedenkwaardige
en zeer naauw-
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keurige reizen

tegrond herkend!
een stadsplattegrond op een
egering van Stralsund in 1678.
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richt dat met vertraging pas
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1 en de versterkingen zijn daarader cartografisch onderzoek
nd voert al snel naar een
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aangepast.

van den heere
de Thevenot,
Amsterdam, Jan
Bouman, 1682.
Rijksmuseum,
Amsterdam.

5

6

Dit artikel belicht een gedeelte van mijn
masterscriptie Kaartgebruik in beeld. De
relatie tussen verbeeld en werkelijk kaartgebruik op de prenten van Jan en Casper
Luyken, Universiteit van Amsterdam, 2019.
J. Spon en G. Wheler, Voyage d'/talie, de
Da/motie, de Grèce et du Levant, fait aux
années 1675 & 1676 [ ... ], 3 dln., Lyon,
Antoine Ce/lier, 1678-1680. In 1679 verscheen een gelijknamige Franstalige editie
bij Hendrik en Dirk Boom in Amsterdam.
J. Spon en G. Wheler, Voyagie door /ta/ien,
Dalmatien, Grieckenland, en de Levant,
gedaan in de jaren 1675 en 1676 [ ... ],
Amsterdam, Jan Claesz een Hoorn, 1689.
De twee catalogi zijn: P. van Eeghen en
J. Ph van der Kellen, Het werk van Jan en
Casper Luyken, 2 delen, Amsterdam
1905-1906; en N. Klaversma en K. Hannema,Jan en Casper Luyken te boek gesteld.
Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen
in het Amsterdams Historisch Museum,
Hilversum 1999.
C. Keeman, G. Schilder, M. van Egmond
en P. van der Kragt, 'Commercial cartography and map production in the Low
Countries, 1500-ca. 1672' in: The history of
cartography, vol. 3. Cartography in the European Renaissance (2), Chicago 2007,
p. 1296-1383, aldaar p. 1305-1309.
P. van der Coelen, '1585-1725, bloeiperiode

18

19
20

2007.

Zie de in noot 4 genoemde catalogi.
Inventarisatie vond plaats op basis van Van
Eeghen en Van der Kellen (o.c. noot 4),
door in de prencbeschrijvingen te zoeken
naar woorden als 'kaart', 'globe' en 'bol'
(als in: 'hemelbol' en 'aardbol'). In
Klaversma en Hannema (o.c. noot 4) is
onder meer gekeken naar prenten die niet
in de andere catalogus zijn opgenomen.
Jan en Casper Luyken, 'Twee mannen
bestuderen een globe', titelprent van John
Ray, De werelt van haar begin tot haar einde
of dry natuurkundige godgeleerde redeneringen, Rotterdam, Barenc Bos, 1694; Jan
Luyken, 'Jean de Thevenot in gesprek met
een Turk', titelprent van het tweede deel
van de Gedenkwaardige en zeer noauwkeurige reizen van den heere de Thevenot,
Amsterdam, Jan Bouman, 1682.
Jan Luyken, titelprent van de Naauwkeurige
en gedenkwaardige reysen von Edward
Brown, Amsterdam, Jan Claesz ten Hoorn,
1696.
Van Eeghen en Van der Kellen, o.c. noot 4,
deel 2, p. 443.
Zweeds-Pommeren, mee de hoofdstad
Stralsund, bleef toe 1815 een overzeese
provincie van Zweden.

21

22

Jan Luykens prent van het beleg van
Stralsund is opgenomen in le Mercure
hollandois, contenant les choses les plus
remarquab/es qui se sont passés pendant
/'année 1678, Amsterdam, Hendrick en
Dirk Boom, 1680 (ingebonden bij p. 492).
Hollantse Mercurius, verhalende van oorlog
en vrede, 't geen in en omtrent de Vereenigde
Nederlanden, en elders in Europa, in het jaer
1678 is voorgevallen [ .. ], Haarlem, Abraham
Casceleyn, 1679; deel 30, p. 249; Garrelc
Verhoeven en Sycze van der Veen, De Hollandse Mercurius. Een Haarlems jaorboek uit
de zeventiende eeuw, Haarlem 2011; Joop
W. Koopmans, 'Hollandsche Mercurius
(1651-1691)', in: Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften, www.enc1815.ni/h/hollan dsch e- me reu ri u s-1651-1691.

als wereldcentrum: illustraties en decoratie',

in: Bibliopolis: geschiedenis van het gedrukte
boek in Nederland, (red. M. van Delft en
H. Boes), Zwolle/Den Haag 2003, p. 65-68.

n.

30

17

4

verschillende manieren naar
: Luykens - op titelprenten, in
en op andere prenten. Het
prenten een medium zijn waarin
arnstgeschiedenis en boekwe-

prent, gegraveerd door Jacob Folkema.
Zie Van Eeghen en Van der Kellen, o.c.
noot 4, deel 1, p. 388-393.
R. Shirley, Courtiers and cannibals, angels
and amazons: the art of the decorative cartographic titlepage, Houten 2009, p. 174-177,
206-207.
Respectievelijk 30 in de Friesche Atlas en 31
in het Voorne Caartboeck. J. Klok, 'Caartboeck van Voorne' 1695: aangevuld met 'De
Caarte van het Westenryck genaamt Zuydlandt' en 'Caerten van de Ringh van Putten',
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