
  

GEO-INFORMATIE NEDERLAND 
 

WERKGROEP VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE KARTOGRAFIE 

 

Op woensdag 11 maart 2015 organiseren de Werkgroep voor de Geschiedenis van de 
Kartografie en Het Scheepvaartmuseum een lezingenmiddag naar aanleiding van de 
tentoonstelling De Atlassen in Het Scheepvaartmuseum. De expositie geeft in vier thema’s 
de ontwikkeling weer van de atlas, van de late middeleeuwen tot het midden van de 
zeventiende eeuw. Het eerste deel  toont de atlassen van Ptolemaeus vanaf 1482, gevolgd 
door de werken van Mercator en Ortelius uit de zestiende eeuw, daarna de uitgaven van 
Cornelis Claesz. rond 1600 en het eindigt met het hoogtepunt van de Nederlandse 
atlasproductie, de atlassen van Blaeu. Behalve de atlassen zelf zijn er in de expositie een 
aantal hoogtepunten geheel digitaal doorbladerbaar. De sprekers zullen lezingen geven rond 
deze beroemde kaart- en atlassenmakers.  
 

 

P R O G R A M M A 
 

Van Ptolemaeus tot Blaeu: Atlassen in Het Scheepvaartmuseum 
 

13.00-13.30  Ontvangst met koffie, thee & koekje. 
 

13.30-14.00  Diederick Wildeman (Het Scheepvaartmuseum), Het Scheepvaartmuseum en 
zijn atlas-verzameling. 

 

14.00-14.30  Marcel van den Broecke (Ortelius Maps), Mercator en Ortelius: twee 
cartografen van hetzelfde slag. 

 

14.30-15.00  Erik Walsmit (Zuiderzeemuseum, Explokart), De zeemansgidsen en 
zeeatlassen uitgegeven door Cornelis Claesz. 

 

15.00-15.30 Pauze. 
 

15.30-16.00   Rikkert Wijk (Maritiem Museum, Explokart), Houtsnedekaartjes in 
zeemansgidsen. 

 
16.00-16.30  Djoeke van Netten (Universiteit van Amsterdam), Blaeu-drukken: Opkomst, 

opvolging en ondergang van de firma Blaeu. 



  

 

16.30-16.40  Diederick Wildeman (Het Scheepvaartmuseum), Korte introductie op de 
tentoonstelling. 

 

16.45   Afsluiting.  
 

Vanaf 16.50 Borrel & bezichtiging tentoonstelling. 
 

18.00   Museum sluit.  
 
 

Speciale bezichtiging: Na de lezingen is er gelegenheid de expositie te bezoeken. Een 
aantal van de sprekers zal dan in de zaal aanwezig zijn om nadere toelichting te geven.  
 

Kosten deelname: De kosten voor deze middag bedragen € 20. Dit bedrag is inclusief 
toegang tot het museum en koffie/borrel. Dit bedrag kunt u contant voldoen bij de entree van 
de zaal of via ondertekening van een ter plaatse af te geven eenmalige machtiging.  
Aanmelding  graag alleen via vriendenvloot@hetscheepvaartmuseum.nl en vóór vrijdag 6 
maart (max. 100 deelnemers). Degenen die eerder komen, kunnen het museum en de 
expositie zonder bijkomende kosten bezoeken nadat men zich bij de kassa heeft gemeld met 
vermelding van de naam. 
 

Locatie en bereikbaarheid: Adres: Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam.  
Vanaf Amsterdam Centraal is het ongeveer een kwartier lopen naar Het 
Scheepvaartmuseum, in oostelijke richting over de Prins Hendrikkade of langs de Openbare 
Bibliotheek. Het museum is ook makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Bus 22 
(Indische buurt) en 48 (Borneo Eiland) vertrekken bij de Nicolaaskerk (voor het Centraal 
Station) en stoppen bij halte Kadijksplein, vlakbij Het Scheepvaartmuseum.  
Drie parkeergarages bevinden zich op loopafstand van Het Scheepvaartmuseum: 
Markenhoven, Oosterdok en Oostenburgereiland. 
 

 


