Harald Fredriks

Een queeste naar de vroegst gedrukte kaart van de Veluwe
uitgegeven door Henricus Hondius

“Aan de wegens zijn deugdzaamheid en menselijkheid zeer geëerde heer Johannes
van Wely, liefhebber van de vrije wetenschappen, vooral van de geografie, zijn
vriend, draagt Hendrik Hondius deze kaart uit genegenheid op”.
Deze uit het Latijn vertaalde tekst siert de opdrachtcartouche op de vroegst gedrukte
kaart van de Veluwe. De kaart bevindt zich in de collectie van Cartografisch
Antiquariaat Edward Wells te Ermelo.
Een “gelegenheidskaart”, een “vriendenkaart”, een “belangenkaart”.
Meerdere benamingen zou deze kopergravure kunnen krijgen. In ieder geval is het
een uiterst bijzondere kaart, en niet enkel omdat De Veluwe de vroegst gedrukte kaart
van de Veluwe is en dat het hier een unieke landkaart betreft. Tot voor kort was er
namelijk geen ander exemplaar van deze 1e staat bekend.
Het is een kaart met geheimen, een kaart ook die inzicht verschaft in de
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vriendschappelijke en familiale banden uit die tijd. Over wederzijdse belangen. En
over de WIC en de “vermaarde koopstad” Amsterdam.
Maar ook de kartering van de “woeste gronden” van de Veluwe is bijzonder en geeft
veel inzichten in de totstandkoming van deze oudtijds gekleurde kopergravure.
“Van Moord tot Molen”, zo zou ik zeer beknopt de kaartanalyse kunnen benoemen
voor zover het de datering betreft. Dat je als antiquaar en onderzoeker ieder detail
van een kaart moet bestuderen, dat is met De Veluwe meer dan duidelijk geworden.
De mensen en hun onderlinge relatie
Wie waren de mensen rondom de kaart en wat was hun onderlinge relatie?
De personen die in de opdrachtcartouche genoemd worden zijn Jan (Johan) van Wely
en Henricus Hondius. De persoon die onder de titel (op de 2e staat van deze kaart)
staat vermeld is Nicolaes van Geelkercken.
Henricus Hondius
De Amsterdamse Henricus Hondius (Amsterdam, 1597 – 16 augustus 1651) is één
van de belangrijkste Nederlandse cartografen. Zijn vader Jodocus Hondius (15631612), in het Nederlands Joost of Josse de Hondt (Wakken, 14 oktober 1563 –
Amsterdam, 12 februari 1612) was een Vlaams cartograaf die vooral bekend is als
uitgever van de atlassen van Gerardus Mercator. In 1584 vluchtte Jodocus naar
Londen (om aan de Spaanse Inquisitie te ontsnappen), waarna hij in 1593 verhuisde
naar Amsterdam. Hij vestigde zich in de Kalverstraat en noemde zijn huis “In de
Wackere Hondt”.
Jodocus I was de man die de atlascartografie in Amsterdam geïntroduceerd heeft.
Net als zijn vader beschikte Henricus over uitstekende graveervaardigheden en een
grote wetenschappelijke nauwkeurigheid. Ook was hij overtuigd Calvinist.
In zijn beginperiode hielp hij zijn vader en zijn broer Judocus in het familiebedrijf
waar kaarten gemaakt en gedrukt werden. Na de dood van zijn vader werd de zaak
voortgezet door diens weduwe Colette van den Keere, diens schoonzoon Johannes
Janssonius en later ook door haar twee zonen. Jodocus II was toen 17 jaar oud,
Henricus 15 jaar. Toen Henricus 21 jaar oud was is hij gaan bijdragen aan de uitgave
van de Mercator atlas.
In 1625 trouwde Henricus met Johanna Verspreet en begon zijn eigen zaak op de
Dam in Amsterdam, in het huis genaamd de Atlas (“sub insigno Atlantis”). Hij nam de
Mercator-Hondius Atlas over en publiceerde nieuwe edities in 1623 en 1628 en lijkt
de publicaties van de Atlas tussen 1623 tot 1633 alleen gedaan te hebben. Vanaf 1633
verschijnt ook de naam van zijn zwager Johannnes Janssonius op de titelpagina van
de Atlas.
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Nicolaes van Geelkercken
Nicolaes van Geelkercken werd naar verwachting in 1585 of 1586 geboren in de
nabijheid van Jülich in het Hertogdom Jülich Kleef Berg (Geilenkirchen/
Scherpenseel). Vanaf 1603 woonde hij in Amsterdam na onder meer in Italië
verbleven te hebben bij zijn broer Arnold. Amsterdam, als centrum van een
bloeiende economie en van de kaartenproductie, was de best denkbare plek voor van
Geelkercken om te zijn nadat hij in ieder geval van zijn broer Arnold al de nodige
kennis had opgedaan van het graveren van kaarten. In Amsterdam volgde Nicolaes
een opleiding als graveur, kaartontwerper en landmeetkundige. Mogelijk was zijn
opleidingsplaats bij Jodocus Hondius, de vader van Henricus.
De eerste kopergravures van van Geelkercken verschenen vanaf 1610. In 1612 is
Nicolaes voor de eerste keer van Amsterdam naar Leiden uitgeweken. In 1613 keerde
hij al weer terug naar Amsterdam. Hij woonde op Rustenburgh (1614) en by de Oude
Haarlemmer Sluys (1615). In die periode graveerde hij ook de steden van Friesland. Hij
heeft de steden niet zelf in kaart gebracht. Mogelijk waren zijn uit Friesland
afkomstige vrienden Simon Frisius of Pieter Feddes van Harlingen hier
verantwoordelijk voor. Anders wel Johan Sems. Naar alle waarschijnlijkheid is
Nicolaes voor de Friese steden niet of zeer kortstondig in Friesland geweest.
Eind 1615 of begin 1616 verhuisde hij wederom naar Leiden en in 1628 werd hij
aangesteld als wetenschappelijk cartograaf van de Historiae Gelricae. In het Landdag
reces van 10 mei 1628 werd melding gemaakt van het verzoek van Pontanus, die
reeds bekend was met het werk van van Geelkercken, om hem de kaarten voor deze
officiële geschiedkundige en aardrijkskundige beschrijving van Gelderland te laten
vervaardigen.
Van Geelkercken was al in 1627 werkzaam in het Kwartier Zutphen; zijn aanstelling
door de Staten van dit Kwartier vond plaats op 10 mei 1627. Overigens was Nicolaes
in het najaar van 1627 ook actief in de Gelderse Vallei.
Op 28 juni 1628 werd Nicolaes aan het Hof van Gelre te Arnhem aangesteld als
vervanger van de zieke Landmeter Ordinaris Bernard Kempinck, die ruim dertig jaar
de landmeter was in Gelderland. Op 16 april 1629 gaf de stad Leiden een attest af
betreffende de verhuizing van de familie van Geelkercken naar Arnhem en op 19
januari 1630 volgde uiteindelijk de vaste aanstelling als Landmeter Ordinaris van het
Gelderse Hof na het overlijden van Kempinck in mei 1629. Uit het feit dat hij zijn
gezin al liet overkomen naar Arnhem nog voordat hij een vaste aanstelling kreeg,
kan verondersteld worden dat hij reeds een toezegging had gekregen voor een vaste
aanstelling.
Gezien zijn activiteiten kan van Geelkercken gezien worden als de meest veelzijdige
landmeter die ooit in dienst van Gelderland heeft gewerkt. In de periode 1627-1656
vervaardigde hij minstens 169 kaarten ten behoeve van processen, grensregelingen,
grondboekhoudingen en civiel- en cultuurtechnische projecten. Na een even zo lange
3

periode als zijn voorganger Kempinck werkzaam te zijn geweest in Gelderland,
overleed van Geelkercken in 1656 te Arnhem.
Jan (Johan) van Wely
Jan van Wely is geboren te Barneveld, ca. 1569. Hij is de zoon van Geertruit van Bijler
en Jan van Wely Sr. die woonachtig waren in Barneveld. Deze Geertruit was de zus
van Jan en Wolfert van Bijler, die eveneens afkomstig waren uit Barneveld. Jan en
zijn broer Willem hadden samen met hun oom een diamanthandel in Amsterdam.
Wolfert was getrouwd met Anna Willekens. Zij had uit haar eerste huwelijk een
dochter, Leonora Haukens. Deze Leonora werd de vrouw van Jan van Wely.
Jan en Willem woonden aanvankelijk in Den Haag alwaar Jan het vak van goudsmid
leerde. Willem leerde voor diamantbewerker. In 1597, toen Jan 28 jaar oud was
trouwde hij met Leonora en verhuisde naar Amsterdam. Ook Willem verhuisde mee.
Zij leefden in Amsterdam in De Vergulde Tralij in de Warmoesstraat.
Van Wely en van Bijler kwamen regelmatig in Hamburg, waar geen Spaans
handelsembargo gold. Ook gingen ze twee keer per jaar naar de Römerhallen in
Frankfurt, voor de grote voor- en najaarsbeurzen. Ook De Nederlandse juwelier en
diamantair Kiliaen van Rensselaer ging met hen mee. De buitenlandse handel was
lucratief. Vaak werd bij inkopen op voorhand gevraagd aan een buitenlands
handelscontact om de helft contant te betalen en de ander helft in door de VOC
verkregen specerijen. Daarbij werden Indiase, Chinese en Japanse artikelen als
relatiegeschenk gegeven.
Eén van de belangrijkste handelsplekken was Praag. Sinds het regeren van
Maximiliaen II kwamen vele buitenlandse kunstenaars naar het hof in Praag. Onder
Rudolph II (1576-1611) bereikte de ontwikkeling van kunst haar hoogtepunt.
Rudolph was een groot verzamelaar van kunst, diamanten, exotische items en andere
zeldzaamheden. Allerlei experts werkten bij hem aan het hof in Praag, waaronder 45
goudsmeden. De broers van Wely moeten goede zaken gedaan hebben in Praag;
Willem noemde zijn huis op de Herengracht zelfs De stadt Praagh.
Handelaren reisden veel door Europa om “topklanten” te werven. Ook diamantairs
deden dit, zeker ook met het doel om de gunst van vorstenhuizen te verkrijgen. Van
Bijler, die in Londen leefde, handelde met het Engelse vorstenhof van Queen
Elisabeth, de beschermvrouw van de juweliers. Overigens werkte de zus van Jodocus
Hondius, Jacomina Hondius, aan het hof van de koningin als kalligrafeerster. Ook
onderhield van Bijler zakelijk contact met de Graaf van Leicester en de
Kiesgerechtigde (Elector) van Brandenburg.
In het binnenland deed Jan van Wely ook goede zaken. Hij was regelmatig te vinden
aan het hof van Maurits van Nassau in Den Haag. Zo werd er bijvoorbeeld in 1613
voor een bedrag van fl. 32000,- aan juwelen verkocht aan Prinses Elisabeth, de
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nieuwe vrouw van Frederik de V, toen zij na hun huwelijk onderweg waren van
Engeland naar de Palts en Den Haag aandeden op hun reis.
Uiteindelijk liep het verkeerd af met het leven van Jan van Wely. In het voorjaar van
1616 kwam hij op bezoek bij Maurits om hem een met diamanten bezette
hoedenband te verkopen. Maurits’ kamerdienaar Jean de Paris en lijfwacht Jean de la
Vigne waren verbijsterd over de schat aan juwelen die van Wely droeg en bij zich
had. De Paris besloot om de juwelier te beroven en vermoorden. Na een eerste
mislukt opzetje, nodigde de kamerheer van Wely uit om te komen kijken hoe
Maurits het middagmaal gebruikte: de ijdele stadhouder liet zich graag begluren.
Toen Maurits tegen drieën naar zijn geliefde Margaretha in Rijswijk vertrok, stak het
tweetal van Wely neer met wapens uit Maurits’ wapenkamer. De moordenaars
rolden het lijk in een kleed en begroeven het ’s nachts op de vuilstortplaats van het
Binnenhof.
Johan van Wely
Johan van Wely (Amsterdam, ca. 1597/1598- begraven op 27-03-1679 in de
Zuiderkerk te Amsterdam) was een zoon van Jan van Wely en Leonora Haukens. Hij
werkte samen met zijn broer Thomas en Kiliaen van Rensselaer in een onderneming
die handel dreef met Nieuw-Nederland in Amerika. Dit samenwerkingsverband
werd in juli 1643 voor een jaar aangegaan. Ze kochten, bewapenden en rustten het
schip Het Wapen van Rensselaerswijk uit.
Moeder Leonora Haeckens, de weduwe van vader Jan van Wely, betaalde 40 % van
de kosten. Voor de lading moest 10.000 gulden vooruit worden betaald. Zijn zuster
Anna van Rensselaer - van Wely zorgde in Nederland voor de bevrachting richting
Amerika. In 1643, na het overlijden van zijn zwager Kiliaen van Rensselaer, werd
Johan van Wely samen met Wouter van Twiller (een neef van Kiliaen van Rensselaer)
benoemd tot voogd van Kiliaen´s zoon Johan van Rensselaer. De voogden werden
betrokken in een proces met de heren XIX van de Geoctrooierde West-Indische
Compagnie over de opvolging door de nog minderjarige Johan van zijn vader als
patroon van Rensselaerswijck in Nieuw-Nederland.
Kiliaen van Rensselaer
Kiliaen van Rensselaer (Hasselt (Overijssel) ca. 1586 - Amsterdam, 7 oktober 1643)
was een Nederlandse juwelier en diamanthandelaar, die als bewindhebber van de
WIC, en als patroon van Rensselaerswijck in Nieuw-Nederland grote invloed heeft
gehad op de Amerikaanse koloniale geschiedenis.
Van Rensselaer werd naar alle waarschijnlijkheid geboren in Hasselt toen zijn vader,
een hopman in het Staatse leger, daar gelegerd was. In 1586 werd zijn vader poorter
en enige jaren later schepen in die stad. Al voor 1600 was Kiliaen in opleiding in
Amsterdam bij een familielid, de voornoemde Wolfert van Bijler. In 1608 beschreef
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hij zijn reis naar Praag. In 1614 werd hij aangenomen door Jacques l'Hermite en Jan
van Wely als compagnon. Zoals reeds vermeld werd Jan van Wely in 1616 in Den
Haag vermoord toen hij juwelen wilde afleveren bij Stadhouder Maurits.
In 1616 trouwde Renselaer voor de eerste maal, in Utrecht in de Geertekerk.
In 1617 liet hij een aantal huizen bouwen in Amsterdam. Johan van Wely en zijn oom
Willem stonden garant voor de financiering. Vervolgens bewoonde Kiliaen In‘t
gekruiste Hart omtrent Keizersgracht 285, tussen de Wolven- en de Hartenstraat.
Bij de oprichting van de WIC in 1621 was Kiliaen hoofdparticipant en bewindhebber
van de Kamer van Amsterdam. Namens die Kamer was hij ook bewindhebber van de
WIC zelf, samen met Albert Burgh en Samuel Godin. De Amsterdamse kamer werd
belast met het beheer van Nieuw-Nederland. Kiliaen had grote belangstelling voor
het particulier koloniseren van Nieuw-Nederland door middel van
patroonschappen, een bijna feodale eigendomsvorm in het grotere geheel van
Nieuw-Nederland.
Onderlinge relatie
Dat er tussen bovengenoemde personen familiale, vriendschappelijke en zakelijke
banden waren blijkt uit het volgende.
In 1621 trouwde Jodocus II met Anna Stafmakers. Getuigen bij dit huwelijk waren
Jacques l'Hermite en Kiliaen van Rensselaer.
Jacques l´Hermite de Jonge, geboren in januari 1582 te Antwerpen, beroep
opperkoopman bij de VOC, later admiraal van de Nassausche Vloot, was getrouwd
met de zus van Jan van Wely, Theodora. En Kiliaen van Rensselaer (her-) trouwde in
1627 in Amsterdam. Deze keer met Anna, de dochter van Jan van Wely en de zus van
Johan.
In‘t gekruiste Hart, de woning van Kiliaen van Rensselaer en waarschijnlijk vernoemd
naar het familiewapen, was dé plek voor gespreksbijeenkomsten. Hier was het waar
gesproken werd over wereldervaringen, over mogelijkheden en kansen van
wereldwijde handel en waar nieuwe ideeën gevormd werden. Het was van groot
belang te weten waar over de wereld de strategisch locaties zich bevonden, hoe de
schepen zich daar veilig naar toe konden begeven en welke rol deze locaties speelden
in de strijd tegen Spanje. Het kan niet anders zijn dan dat Kiliaen vele malen kaarten
bestudeerde. Ongetwijfeld kwamen Jacques L’Hermite en de van Wely’s samen met
hun vrienden Jodocus II Hondius en Anna Stafmaeker bijeen in het huis van Kiliaen.
Jodocus en zijn broer Henricus hebben ongetwijfeld veel gesproken met zeevarenden
die hun bevindingen bijhielden in hun dagboeken en die veel kennis hadden over
routes, stromingen en winden.
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De omgeving; een schril contrast
Amsterdam
Het was in de tijd van de opstand, ook wel de Tachtigjarige Oorlog genoemd. De
opstand tegen de dictatoriale onderdrukking van het katholieke Spaanse bewind als
gevolg van het opkomende Calvinisme in de 16e eeuw. In 1578 kwam Amsterdam
onder het bewind van Oranje en de Staten van Holland. De inname van Antwerpen
door de Spanjaarden in 1585 bood Amsterdam ongekende kansen. Antwerpen was
tot dan toe de voornaamste handelsstad in de regio, maar met de val van Antwerpen
nam Amsterdam die positie over. Veel Antwerpse kooplieden kozen domicilie in
Amsterdam; door de blokkade van de Schelde door de Geuzen slonk de invloed van
Antwerpen nog verder. Hierbij moet wel vermeld worden dat de trek van
Antwerpse kooplieden naar Amsterdam niet als de reden voor de opkomst van
Amsterdam gezien hoeft te worden. Ook veel Portugese en Spaanse Joden vluchtten
naar Amsterdam en namen hun handelsnetwerk mee. De Portugezen waren zeer
bedreven in de overzeese handel met Zuid-Amerika en Azië, waardoor Amsterdam
volop kon profiteren van hun kennis en handelscontacten. Waar het de katholieken
verboden was om kerken te bouwen, werden synagogen gedoogd, een uitzonderlijke
situatie in het Europa van die dagen. Een periode van ongekende bloei en expansie
brak aan voor Holland en Amsterdam, beter bekend als de Gouden Eeuw.
Naast de Oostzeehandel werden nieuwe contacten gezocht. In 1595 stuurden
Amsterdamse kooplieden Cornelis de Houtman naar Indië; Amsterdam werd de
grootste aandeelhouder in de in 1602 opgerichte Vereenigde Oostindische Compagnie
(VOC), de eerste NV ter wereld. Amsterdam is niet alleen de belangrijkste
handelsstad, maar ook het financiële centrum van het toenmalig Europa en een
bruisend centrum van kunst en wetenschappen. Tussen 1570 en 1600 verdubbelt de
Amsterdamse bevolking tot 60.000.
Door haar intellectuele vrijheid geeft de stad een geweldige stimulans aan schrijvers,
dichters, musici en wetenschappers. Onder hen bevinden zich klinkende namen als
Barlaeus, Van den Vondel, Sweelinck, Hooft, Vossius, Bredero, Plancius, Spinoza en
Descartes.
Amsterdam wordt een smeltkroes van culturen: in 1600 is een op de drie
Amsterdammers immigrant. Onder de immigranten in Amsterdam aan het eind van
de 16e eeuw bevonden zich meerdere cartografen en uitgevers. Opmerkelijk daarbij
is hun verwantschap. Zo waren Jodocus Hondius, de vader van Henricus, Pieter van
den Keere, Abraham Goos en Petrus Bertius zwagers van elkaar. Daar waar er tot
1600 21 cartografen uit de Noordelijke Nederlanden kwamen, waren er 13 afkomstig
uit de Zuidelijke Nederlanden. De meesten van hen vestigden zich op of nabij het
Damrak.
Naast cartografen van zuidelijke afkomst waren het ook goud- en zilversmeden en
7

diamantbewerkers die door de religieuze intolerantie hun weg vonden naar
Amsterdam. Deze kooplieden kwamen zowel uit de Noordelijke Nederlanden (10)
en de Zuidelijke Nederlanden (31). Onder de eerste groep bevonden zich de uit
Barneveld afkomstige broers Jan en Willem van Wely en hun oom Wolfert van Bijler,
Pauwels Bisschop, Adriaen van Loosvelt en Lambert van Tweenhuysen.
De Veluwe
De Veluwe was arm. Het was een gebied, ontstaan onder invloed van de ijstijden,
met stuwwallen en zandgronden. Mensen bouwden nederzettingen, dorpen
ontstonden. Hout was nodig voor de bouw van huizen en verwarming. Er werd
gekapt en gekapt. Het oude oerbos werd minder en minder. De laatste nekslag voor
het Veluwse bos was wel de ijzerindustrie geweest. Om ijzer te smelten moest men
gebruik maken van houtskool en dat kostte heel veel hout. Op grote schaal gebeurde
dit vanaf 700 v. C tot ver in de middeleeuwen. De bossen veranderden in
heidevelden. De landbouw en veeteelt werden intensiever. Schapen werden gehoed
op de heidevelden. Duizenden schapen zorgden voor vlees, wol en mest. Voor de
bemesting plagden de boeren de heidevelden af. Teveel, want voor de bemesting van
elke ha landbouwgrond zijn 10 ha heideplaggen nodig. Roofbouw was het. De
bomen waren zo goed als verdwenen en afgeplagde heidevelden herstelden zich niet
meer. De wind kreeg vrij spel. Het onderliggende zand ging stuiven en maakte alles
kapot. Mensen werden uit hun huizen gejaagd en trokken naar de laaggelegen
vruchtbare gebieden.
Wat heel vroeger, zo rond het begin van de jaartelling, alleen maar bos was, werd in
800 jaar tijd platgebrand, gekapt en leeggeroofd. Niets en niemand wilde er meer
leven. Een arm en bijster land. Troosteloos en huiveringwekkend. Behalve dan
struikrovers en bandieten die wilden profiteren van de voorbijkomende handelaren
over de Hanze- en de Hessenwegen. Met angst in de benen trokken deze handelslui
van Amsterdam naar bijvoorbeeld Arnhem, onderweg uitrustend bij één van de
pleisterplaatsen zoals de Woeste Hoeve. Men keek er naar vanaf de buitenkant. Je
zag een vale rand van een ‘ouwe” (gebied). En zo werd het de ‘Vale ouwe’ en dat
werd weer de Veluwe. En daar was het waar de wortels van de families van Wely,
van Bijler en Rensselaer lagen. Een aantal onder hen zocht hun heil elders, zoals in
Amsterdam, een ander deel bleef achter op de woeste gronden van de arme Veluwe.
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De kaart
Algemene kaartbeschrijving
Zoals eerder beschreven heeft Henricus Hondius de kaart De Veluwe opgedragen aan
zijn vriend Jan (Johan) van Wely.
Het eerste wat opvalt aan de kaart zijn de opvallende cartouches, de bijzondere
kleuring, het hoge detailniveau enerzijds en de generalisatie anderzijds. En bovenal
de kaartoriëntatie op zuidoost.
De kopergravure, afmeting 39*50 cm, heeft een schaal van ca. 1:180.000 en een
schaalbalk met de aanduiding Twee ueren gaens (= 60 mm; moderne schaal naar
catalogus Nicolaes van Geelkercken) waarbij een uur gelijk staat aan ongeveer 5
kilometer. Er staat geen tekst op verso.
Dit exemplaar betreft een zogenaamde 1e staat. De 2e staat van deze kaart kent de
toevoeging Auth. Nicolao Geilkerckio onder de titel. Van deze 2e staat zijn 4
exemplaren getraceerd, waaronder een exemplaar in de collectie Geldersch Archief.
Op basis van de aanwezigheid van hulplijnen ten behoeve van het graveren, zoals bij
de belettering, bij de kroon op het wapen van Gelderland en bij het scheepje in de
Zuiderzee en op basis van de krasstrepen van de nog ruwe koperplaat, is vastgesteld
dat deze kaart een voorloper is van de kaart met de toevoeging Auth. Nicolao
Geilkerckio en derhalve een 1e staat. Daar de kaart nog niet geheel voltooid was,
immers de naam van Nicolaes van Geelkercken ontbrak nog op de kaart, kan men
hier ook spreken van een proefstaat. Bij nadere bestudering springt een aantal
kaartelementen eruit.
Bijzondere kaartelementen
De detaillering, als het gaat om oorden, nederzettingen en landgoederen, is bijzonder
hoog. Dit is zeker het geval langs de rivieren de IJssel en de (Neder-)Rijn. Aan de
andere kant springt centraal op de kaart de bijzondere weergave van de bomenrijen
eruit. Een lange bomenrij langs de zandverstuiving bij Nunspeet en een aantal
cirkelvormige bomenrijen om oorden als Vierhouten, Elspeet, Hoog Buurlo en
Kootwijk. Bomen als bescherming van ontgonnen gronden en oorden tegen het
stuifzand.
En de IJssel; voor de eerste maal worden de zo kenmerkende meanders noord en
zuid van Doesburg weergegeven op een kaart.
De toponiemen zijn doorgaans correct weergegeven, ook hier vooral langs de grote
waterlopen. Verder centraal op de Veluwe treedt regelmatig verbastering op van
namen, waarbij de Duitse herkomst van van Geelkercken een rol speelt. Voorbeelden
hiervan op de kaart zijn De Grift (Die Grift), de Wetering (Weterinch) en Nieuwbroek
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(Nieubroeck).
In enkele gevallen wordt een geheel foutieve schrijfwijze aangetroffen, zoals bij het
gehucht Zalk (Lallyck), de Hunneschans bij Uddel (Kuneschans) en bij de beek de
Leigraaf (Leustaeff).
Verder kenmerkt de kaart zich naast de weergave van steden, dorpen en (zand-)
wegen door de aanwezigheid van edelhuizen, kloosters, watermolens, windmolens,
forten, redoutes en galgen. Ook zijn de grenzen van de heerlijkheden ingetekend.
Een legenda ontbreekt echter.
Meest markant op de kaart is een drietal elementen; de kompasroos met de noordpijl
wijzend naar het zuiden, het grote, haast Keltisch aandoende kruis nabij Stroe en het
als edelhuis weergegeven Rentzlaer.

Titelcartouche met hulplijn langs de kroon
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Opdrachtcartouche

Generalisatie vegetatie, bomenrijen langs ontgonnen gebied en rond oorden
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Schaalbalk

Hulplijnen voor de belettering; kenmerkend voor een zeer vroege afdruk
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Kruis bij Stroe

Kompasroos met noordpijl wijzend naar zuid
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Het edelhuis Rentzlaer, de boerderij van de voorouders van Kiliaen van Rensselaer

Datering
Hulpmiddelen bij de datering van een kaart zijn bijvoorbeeld papieranalyse,
graveerstijl en de context (in ruimte, tijd en activiteit van de bij de kaart betrokken
personen en gebeurtenissen). Veelal worden dergelijke landkaarten opgenomen in
atlassen, waarbij de titelpagina nagenoeg altijd de datering vermeldt. Vaak ook staat
een jaartal op de kaart.
Deze kaart heeft echter geen datering en is ook nooit standaard in een atlas
opgenomen. En dat maakt datering in zekere zin complex. Dat er toch een
middenvouw in het papier zit duidt op een mogelijke opname in een zogeheten atlas
factice (composiet atlas, verzamelaarsatlas).
De firma Hondius maakte met name de eerste decennia van de 17e eeuw gebruik van
watermerkloos papier. Het papier van deze kaart heeft eveneens geen watermerk.
De graveerstijl met de kenmerkende kwabcartouches en bijzondere kaartrand wijzen
op een graveerstijl uit de vroege 17e eeuw.
En dan de context; Nicolaes van Geelkercken, mogelijk opgeleid door Jodocus I
Hondius, werkte rond 1615 in Amsterdam. In de tijd dat Jan van Wely nog steeds
bijzonder actief was in de diamanthandel (vooral binnen de Republiek), en voordat
hij in het voorjaar van 1616 op een zo gruwelijke wijze vermoord werd aan het hof
van Maurits van Nassau. Henricus Hondius was 18 jaar oud in 1615. Enkele jaren
later (1620) maakte hij samen met zijn broer Jodocus II deel uit van de door zijn
moeder en zwager (de uit Arnhem afkomstige Johannes Janssonius trouwde in 1612
met zijn zus Elisabeth) voortgezette onderneming na het overlijden van zijn vader in
1612. Echter weinig is bekend over verdere onderlinge samenwerking en het lijkt
erop dat de broers Hondius en Janssonius hun eigen onderneming hadden tot en met
1629.
Een kaartdatering 1615 ligt voor de hand. Hiermee zou deze kaart tevens de vroegst
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uitgegeven kaart zijn van de hand van de Amsterdamse Henricus Hondius. Meest
opmerkelijk bij deze datering is dat Nicolaes van Geelkercken (nog) niet werkzaam is
in Gelderland. Hoe heeft hij dan toch deze kaart kunnen vervaardigen? Daarvoor is
een kaartanalyse noodzakelijk.
Kaartanalyse
Hoe “goed” is de kaart eigenlijk? Om hier inzicht in te krijgen is er gebruik gemaakt
van MapAnalyst. Deze software applicatie met functionaliteiten die gericht zijn op
analyse van oude kaarten geeft inzicht in de accuraatheid van de kaart. Op basis van
controlepunten op de oude en de nieuwe kaart (referentiepunten) wordt een
vervormingsgrid gegenereerd. Ook andere visualisaties, als verplaatsingsvectoren,
accuraatheidscirkels en isolijnen, geven een beeld over de planimetrische
nauwkeurigheid van een kaart. Zo kunnen plaatselijke kaartafwijkingen, schaal en
rotatie bekeken worden.
MapAnalyst geeft inzicht in de technische bekwaamheid van de cartograaf, in de
toegepaste landmeettechnieken, kaartbronnen en kaartprojectie die gebruikt zijn en
ten slotte in de informatiewaarde van de oude kaart.
De kaart is gerefereerd met behulp van een actuele kaart. 90 referentiepunten hebben
de antieke kopergravure aan deze kaart gekoppeld. Hierbij is zoveel als mogelijk
gebruik gemaakt van (markante) puntobjecten op de oude kaart, welke ook op de
actuele kaart goed te vinden zijn, met het doel de nauwkeurigheid van de analyse te
bevorderen.
Om de kaart zo goed mogelijk te bestuderen is gebruik gemaakt van een
ongekleurde kaart, in dit geval het exemplaar uit de collectie Geldersch Archief.
Na analyse middels verplaatsingsvectoren valt op dat de grootste afwijkingen
optreden in het noordoostelijke deel en het centraal-westelijke deel van de Veluwe
(iedere vector begint op het op de oude kaart aangegeven punt en eindigt op de
plaats waar het betreffende punt zou moeten liggen wanneer de kaart net zo
nauwkeurig zou zijn als de actuele kaart). De afstand van de gemeten punten tot de
werkelijke locatie is hier dus het grootst.
De minste afwijking treedt op langs de rivier de IJssel. De toevoeging van cirkels
rond de vectoren, waarbij de rode cirkels symbool staan voor meer dan drie maal de
gemiddelde afwijking, geeft hier een goede illustratie van.
Na het genereren van een vervormingsgrid, welke een weergave verzorgd van lokale
vervorming en rotatie, kan gesteld worden dat de meeste vervorming zich voordoet
in bovengenoemde deelgebieden.
Ook de isolijnen (of isopleten: lijnen die punten verbinden waarbij de schaal en
rotatie een gelijke waarde hebben) geven eenzelfde beeld. De lijnen in
bovengenoemde “vervormde” deelgebieden liggen zeer dicht bij elkaar, wat duidt
op een sterk veranderende waarde. Opvallend hierbij is deze veranderende waarde
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op de as Harderwijk-Arnhem, waar een belangrijke route loopt. De Mean Position
Error (gemiddelde positiefout) bedraagt 1200 meter. Globaal geldt er dus een
gemiddelde afwijking van ongeveer 1200 meter ten opzichte van de actuele kaart.

Verplaatsingsvectoren met cirkels(2e staat De Veluwe i.v.t. actuele kaart)

Vervormingsgrid (2e staat De Veluwe i.v.t. actuele kaart)
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Isolijnen (2e staat De Veluwe i.v.t. actuele kaart)

Ook is er een vergelijk gemaakt tussen De Veluwe en zijn opvolger; de in 1639
gepubliceerde kaart van de Veluwe met de titel TETRARCHIA Ducat9 Gelriae
ARNHEMIENSIS, Sive VELAVIA, die eveneens door Nicolaes van Geelkercken is
vervaardigd. Deze kaart is verschenen in de Historiae Gelricae.

De kaart TETRARCHIA Ducat9 Gelriae ARNHEMIENSIS, Sive VELAVIA (collectie Edward Wells BV)
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Doordat er declaraties van zijn veldwerk werden ingediend door van Geelkercken, is
het bekend dat hij ten behoeve van de kaarten van de kwartieren circa 35 dagen per
gebied verkenningen heeft uitgevoerd (m.u.v. het Overkwartier welke door zijn zoon
Isaac gekarteerd is). Alleen van het veldwerk op de Veluwe is geen declaratie
bekend. Doordat hij reeds een kaart vervaardigd had is een kortere
verkenningsperiode dan 35 dagen goed denkbaar.
In de resolutie van het Gelderse Hof van 9 augustus 1636 wordt de opdracht aan
Nicolaes nader gespecificeerd tot het maken van een overzichtskaart van Gelderland,
van een kaart van elk van de kwartieren en van een kaart van iedere hoofdstad
afzonderlijk. Op basis van onder meer de bouw van de 2e Overhagense Molen in
1637 aan de Roosendaalsebeek (noordelijk van Arnhem) kan gesteld worden dat van
Nicolaes van Geelkercken niet eerder dan in 1637 aan deze verkenning begonnen is
en niet later dan in 1638, toen Nicolaes van Pontanus het verzoek kreeg om de
kaarten voor het boek aan de drukker te zenden. Deze drukker, Johannes Janssonius,
de zwager van Henricus Hondius, kreeg in 1637 reeds ook de verantwoording voor
het graveren van de koperplaten.
Ook nu worden referentiepunten aan elkaar gekoppeld. In dit geval 120 in aantal.
Het vervormingsgrid laat een aanzienlijk beperktere vervorming zien als bij
voorgaande analyse. De grootste vervorming treedt op in de nabijheid van
Apeldoorn en meer noordoostelijk in de nabijheid van de Nijbroekse Wetering. Ook
in de omgeving van Barneveld en langs de oude Hessenweg tussen Arnhem en
Amersfoort is de vervorming relatief groot. Verder zijn de oorden in de nabijheid van
de Zuiderzee meer noordelijk gepositioneerd en de oorden in de nabijheid van de
(Neder-) Rijn meer zuidelijk. Feitelijk is de 1639 kaart dus meer “uitgerekt” (in
strekkingsrichting zuid-noord).
Onderlinge analyse van beide antieke kaarten geeft dus enig inzicht in waar van
Geelkercken zijn veldwerk en (driehoeks-) metingen heeft verricht. Dat hij niet de
gehele Veluwe over geweest is om driehoeksmetingen te verrichten is evident,
daarvoor is 35 dagen (of minder) verkennen te kort.
Hij heeft wel en zo nauwkeurig mogelijk basis-afstanden gemeten en van daaruit
hoekmetingen verricht om andere locaties op de kaart te plaatsen. Hij beperkte zich
wellicht tot het meten van hoge en markante terreinelementen, andere locaties
werden op “uitzicht” ingetekend. Op basis van de analyse heeft het er alle schijn van
dat hij in ieder geval centraal en westelijk op de Veluwe veldwerk verricht heeft,
waarbij hij over de bestaande Hessen- en Hanzewegen gereisd heeft. Globaal
genomen zijn over de as Harderwijk- Arnhem en Deventer-Amersfoort de grootste
wijzigingen aangebracht ten opzichte van De Veluwe.
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Vervormingsgrid, verplaatsingsvectoren en accuraatheidscirkels (2e staat De Veluwe i.v.t. de 1639 kaart)

Tot slot is er een vergelijk gemaakt tussen de kaart uit 1639 en de actuele kaart.
Hierbij valt op dat de isolijnen minder dicht bij elkaar liggen dan bij De Veluwe en dat
ook de accuraatheidscirkels kleiner zijn. De grootste afwijkingen worden in het
centrale deel van de Veluwe aangetroffen. Maar over het algemeen beschouwd is de
onderlinge positionering van de kaartelementen aanzienlijk verbeterd, wat uiteraard
logisch is.
Toch is de Mean Position Error hoger dan bij De Veluwe (ong. 1250 meter). Dit is
ogenschijnlijk opmerkelijk maar goed verklaarbaar. Enkele kleine gehuchten kennen
een dermate grote dispositionering dat dit van invloed is op de gemiddelde
afwijking. Overduidelijk zijn deze oorden niet aangedaan tijdens de verkenning, dan
wel niet van een afstand
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ingemeten.
Vervormingsgrid, verplaatsingsvectoren en accuraatheidscirkels (1639 kaart i.v.t. actuele kaart)

Factoren van invloed op de totstandkoming van de kaart
Er kan een tweedeling worden gemaakt in de geometrische correctheid van de kaart.
In de nabijheid van de grote waterlopen is deze het hoogst, centraal op de Veluwe
het laagst.
Maar hoe heeft Nicolaes van Geelkercken een kaart kunnen vervaardigen van een
gebied zonder daarvoor een verkenning uit te voeren? Immers, uit onderzoek is
gebleken dat hij pas in 1637 of vlak daarna het Kwartier van Veluwe in kaart heeft
gebracht, dit ten behoeve van de in 1639 uitgegeven Historiae Gelricae van Johannes
Pontanus. En hoe oud is de kaart nu eigenlijk?
Door bestudering van ieder detail van de kaart ontstonden er steeds betere inzichten
die uiteindelijk geleid hebben tot een antwoord op deze vragen.
Van Moord tot Molen
In 1627 verkregen Lodewijk en Andries van Aelst de 28-jarige pacht van het
“Hulsberger water jnt Clooster om daerop enich moelenwerck te leggen”. Ondanks
bezwaren van bovenstroomse buren tegen te verwachten wateroverlast vroeg
Lodewijk in 1629 toestemming voor een kopermolen. Het werd uiteindelijk een
volmolen. In 1628 was er een Gelders cartograaf die de situatie van de waterlopen en
de toekomstige molen in kaart bracht. Deze cartograaf was Nicolaes van
Geelkercken, op dat moment kortstondig werkzaam in Gelderland. Was Nicolaes
voordien werkzaam als graveur en uitgever, vanaf 1627 was hij voornamelijk als
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landmeter en kaartmaker actief.
Van de situatie in het gebied rond de molen bij Hulsbergen zijn meerdere
manuscriptkaarten bewaard gebleven, allen van de hand van Nicolaes van
Geelkercken (collectie Geldersch Archief). Deze molen aan De Grift nabij het klooster
Hulsbergen tussen Heerde en Hattem bleek essentieel in een goede datering van de
Veluwekaart.
De uitgave van de kaart is aanvankelijke gedateerd op ca. 1615, dit op basis van reeds
eerder genoemde bevinding. Eén daarvan betrof de moord op Jan van Wely.
Echter, de molen bij Hulsbergen staat vermeld op De Veluwe! Verdere bestudering
van de aanwezige molens op deze kaart geeft nog meer inzichten. De op de kaart
aangegeven molens in de nabijheid van Apeldoorn en Arnhem geven eenzelfde
tijdsweergave, die dus aanzienlijk later valt dan het jaar 1615 maar overeenkomt met
de situatie zoals deze was in het jaar 1629.

“De Grift en andere beken gelegen in de streek tussen Heerde en het klooster Hulsbergen aan de IJssel”,
Manuscriptkaart, Nicolaes van Geelkercken, 1628 (collectie Geldersch Archief)

Het jaar 1629
Het jaar 1629 was een rampjaar. Een rampjaar voor de Veluwe maar zeker ook voor
Henricus Hondius.
Het was op de Veluwe waar het leger van Graaf Ernesto Montecuccoli ernstig heeft
huisgehouden; er werd geroofd en geplunderd. Complete dorpen gingen in
vlammen op. Mensen vluchtten weg van de Veluwe naar veilige plaatsen als
Amsterdam. Zo ook de inwoners van Arnhem, de stad waar van Geelkercken en zijn
familie recentelijk woonde.
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Ernesto Montecuccoli was een Italiaans-Oostenrijkse legeraanvoerder, in dienst van
de Habsburgers ten tijde van de tweede helft van de Tachtigjarige Oorlog. In de
Nederlanden had Ernesto de bijnaam Koekoek (Coeckoeck). Zijn leger, en dan vooral
de Italiaanse en Kroatische huurlingen, waren berucht om hun plunderingen. In
augustus 1629 viel hij de Veluwe binnen in gezelschap van zijn neef Raimondo
Montecuccoli. Deze neef was één van de grondleggers van de moderne krijgskunde.
De keizer van het Heilige Roomse Rijk had Spanje 17.000 man troepen beschikbaar
gesteld. Het plan was via Amersfoort naar Holland op te trekken om stadhouder
Frederik Hendrik af te leiden, die bezig was met het Beleg van 's-Hertogenbosch. Op
13 augustus werd Amersfoort aangevallen. Het stadje, onder leiding van
burgemeester Willem van Dam, capituleerde een dag later en Raimondo zou als
eerste de stad binnen zijn gestapt.
Enige tijd na het huishouden van de troepen van Montecuccoli kreeg de Veluwe
steun. Uit de restanten van de opbrengsten van de verovering van de Zilvervloot in
1628 door Piet Hein, als onderdeel van de WIC, besloot de Staten Generaal de
Veluwe te voorzien van materieel, mensen en geld. Met het overgrote deel van de
opbrengsten werd de oorlog tegen Spanje gefinancierd.
Voor Henricus Hondius was 1629 evenmin een goed jaar. Zowel zijn broer Jodocus II
als zijn moeder Colette overleden in dat jaar. Jodocus II overleed op 18 augustus en
Colette op 31 december van dat jaar.
Zakelijk gezien geschiedde een drama doordat de weduwe van Jodocus II circa 40
nieuwe koperplaten verkocht aan de grote rivaal van Henricus, Willem Janszoon
Blaeu. Deze laatste wijzigde de naam van Hondius op de koperplaat in zijn naam en
bracht afdrukken van 36 koperplaten tezamen met zijn eigen kaarten in 1630 uit.
Deze atlas verscheen onder de naam Atlantis Appendix sive Pars Altera.
Deze verkoop moet geschied zijn voor 2 maart 1630, daar op die datum een notarieel
contract afgesloten is tusen Hondius en Janssonius enerzijds en de graveurs Salomon
Rogiers en Evert Sijmonsz. Hamersveldt anderzijds. Deze graveurs kregen de
opdracht om in een tijdsbestek van 18 maanden 36 nieuwe koperplaten te snijden.
Dat er weinig samenwerking was tussen de broers Hondius is bekend. Enkel een
kaart van het Franse Orange draagt de naam van beide broers. Zeer wel mogelijk
was er een onderlinge rivaliteit. In ieder geval leidde de verkoop van de koperplaten
tot een verregaande samenwerking van Janssonius en Hondius middels het uitgeven
van gezamenlijke atlassen met als doel de concurrentie van Blaeu het hoofd te
bieden. Opmerkelijk is wel dat de kaarten in de Hondius / Janssonius atlassen óf de
naam van Hondius droegen óf die van Janssonius.
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Bernard Kempinck
Bernard Kempinck was gedurende 30 jaar Gelders cartograaf. Tot het moment
waarop het niet meer ging, omstreeks 1628. Hij was vanwege zijn zwakke
gesteldheid niet meer in staat om zijn werk uit te voeren. Van hem bevinden zich ca.
85 manuscriptkaarten in de collectie van het Geldersch Archief. Kempinck overleed
14 mei 1629. Zijn werk richtte zich voornamelijk op het maken van kaarten ter
illustratie en ten behoeve van kwesties in civiele procedures over grenzen tussen
percelen van verschillende eigenaars, over recht van overpad en over
eigendomsrechten op aangeslibde stukken grond in de voortdurend wisselende
rivierbeddingen van de IJssel, de Rijn en de Waal.
Beschouwing
In de inleidende tekst worden verschillende benamingen aan de kaart gegeven; een
”gelegenheidskaart”, “een vriendenkaart”, “een belangenkaart”.
Henricus Hondius heeft de kaart opgedragen aan zijn vriend Johan van Wely, zoals
blijkt uit de vertaling van de opdrachtcartouche. Het was aan de zoon van Jan,
leeftijds- en geloofsgenoot van Hondius en niet aan de vermoorde diamantair.
“Van Moord tot Molen” wordt werkelijkheid, de aanvankelijke datering 1615 wordt
bijgesteld tot 1629. Dat een latere datering onwaarschijnlijk is, hangt samen met de
voornoemde “molensituaties” bij Hulsbergen, Apeldoorn en Arnhem. Ook de
graveerstijl, het watermerkloze papier en de gebeurtenissen in de tijd wijzen op een
datering 1629. Ook een hieronder beschreven vergelijk met een in 1629 door
Henricus Hondius uitgegeven kaart van Gelderland is treffend.
En dan is er nog een manuscriptkaart met de titel Caerte vande stadt en schependom van
Hattem : mitsgaders de nieuw uijtgegeven heetvelden (collectie Geldersch Archief). Deze
door van Geelkercken vervaardigde kaart van Hattem en omgeving uit 1630 vertoont
grote verschillen met de Veluwekaart. Zo zijn de vorm van de stad met haar
vestingwerken, de wegen van en naar de stad, de waterlopen zuidelijk van de stad
en de gebruikte toponiemen sterk afwijkend van de kaartelementen zoals die op De
Veluwe zijn weergegeven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat van Geelkercken
deze lokale geografische informatie tijdens het maken van de Veluwekaart nog niet
bezat.
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“Caerte vande stadt en schependom van Hattem : mitsgaders de nieuw uijtgegeven heetvelden”,
Manuscriptkaart, Nicolaes van Geelkercken, 1630 (collectie Geldersch Archief)

Belangen
Henricus had er alle belang bij dat de banden met de invloedrijke en welgestelde
Johan van Wely en zijn zwager Kiliaen van Rensselaer aangehaald werden. Dat van
Wely getuige was bij het huwelijk van Jodocus II bevestigd de vriendschapsband met
deze laatste. Na het overlijden van Jodocus II en onder invloed van de concurrentie
met Blaeu en de verkoop van de koperplaten door de weduwe van Jodocus II had
Henricus alle belang bij een goede onderlinge relatie (wellicht was deze verkoop al
geschied voordat de opdrachtverstrekking voor de kaart aan van Geelkercken
gedaan werd), te meer daar ook de WIC op de achtergrond meespeelde. Van Wely en
van Rensselaer hadden behoefte aan accurate en actuele kaarten, Hondius had juist
behoefte aan goede informatie om aan die eisen te voldoen. En, in tegenstelling tot
zijn zwager Johannes Janssonius, was Henricus veel creatiever en wetenschappelijker
ingesteld.
Rentzlaer
Jan van Wely, liefhebber van de “vrije wetenschappen, vooral van de geografie”,
tevens kunstverzamelaar, wilde maar wat graag een kaart van “zijn” Veluwe. Dat
ook Kiliaen van Rensselaer betrokken was bij de kartering, blijkt uit de weergave van
het edelhuis Rentzlaer bij Nijkerk. Deze boerderij, nabij Heel (de buurtschap Hell) was
eeuwenlang familiebezit. De vermoedelijk oudste vermelding van de boerderij die
overigens nog steeds bestaat (Beulekampersteeg te Putten) dateert uit 1325 (onder de
persoonsnaam Cope van Renxeler). Op de navolgende kaarten van de Veluwe, zoals
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de kaart uit 1639, treffen we dezelfde edelhuizen en buurtschappen aan in de
omgeving van Nijkerk en Putten. Echter; Rentzlaer is verdwenen van de kaart.
Ongetwijfeld was de boerderij geografisch gezien niet belangrijk genoeg voor
opname op zijn nieuwe kaart.
De opdracht
Van Wely en Rensselaer zijn uiteraard op de hoogte geweest van het drama op de
Veluwe in 1629, waarbij hun gedachten ongetwijfeld uitgegaan zijn naar hun families
aldaar. Veel bewoners zijn omstreeks 1600 van de Veluwe naar Amsterdam getogen,
hun families deels achterlatend. Het kan ook bijna niet anders zijn dan dat de invloed
van vele van de Veluwe afkomstige en invloedrijke mensen zoals de van Wely’s, de
van Rensselaers en de Bijlers de Generale Staten heeft doen besluiten om een groot
kapitaal te doneren aan de Veluwe na augustus 1629.
En daar in Gelderland, onder meer op de Veluwe, was van Geelkercken werkzaam.
In zijn vroege periode verrichte Nicolaes soortgelijke werkzaamheden als Bernard
Kempinck. Deze laatste moet nauwelijks meer actief geweest zijn bij de komst van
van Geelkercken in 1627.
Het was voor Nicolaes een welkome opdracht van Hondius om de Veluwe in kaart te
brengen. Naast zijn werk voor de Historiae Gelricae kreeg hij nog andere opdrachten
van particulieren en overheden. Hierbij gold de regel dat opdrachten van de
provinciale overheid voorrang hadden boven die van particulieren.
Echter, vanwege de oorlogsonrust in Gelderland in 1629, zal het aantal opdrachten
niet groot geweest zijn en was het verrichten van veldwerk riskant. Voor van
Geelkercken betrof de Veluwekaart ongetwijfeld een financieel interessante
opdracht, zeker ook bij gebrek aan alternatieve opdrachten.
Maar hoe kon van Geelkercken de Veluwe in kaart brengen?
Dat de kaart in een relatief korte periode en zonder verkenning vervaardigd is, blijkt
wel uit de door analyse voortgekomen resultaten. Sterke generalisatie, een niet
volledig wegennetwerk, dispositioneringen van oorden en edelhuizen en foutieve
toponiemen.
Het antwoord moet hier enerzijds gezocht worden in het werk van Kempinck. Van
Geelkercken had inzage in 30 jaar landmeetwerk van zijn voorganger, een schat van
informatie. En van Geelkercken heeft hier dankbaar gebruik. Hij had ook vrijelijk de
beschikking over het kaartmateriaal van Kempinck, immers deze was in mei 1629
overleden. De markante meanders in de IJssel bij Doesburg bijvoorbeeld waren
ongetwijfeld al in kaart gebracht door deze Kempinck.
Anderzijds hebben de opdracht, de oorlog en zijn werkzaamheden meegespeeld.
Hondius moet een zekere haast gehad hebben bij het doen gereedkomen van de
kaart, van Geelkercken was vanwege de oorlogsonrust op de Veluwe niet in de
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gelegenheid het gebied in te trekken en moest zijn werk baseren op de beschikbare
bronnen.
Kritiek?
Het is goed denkbaar dat bij het verschijnen van de kaart de nodige kritiek vanuit de
hoek van Johannes Pontanus is geweest. Immers, van Geelkercken was aangesteld
als wetenschappelijk cartograaf van de Historiae Gelricae. En deze kaart, die niet
vervaardigd is ten behoeve van dit geschiedwerk maar voor een opdrachtgever van
buitenaf, vertoont ook nog eens vele cartografisch gebreken.
Overigens was van Geelkercken niet geadmitteerd als landmeter met een voltooide
opleiding maar heeft hij wel de aanstellingseed afgelegd in Gelderland. Het
landmetersberoep was van oudsher een beschermd beroep, daarom genoten de
opmetingen van de officiële landmeter een hoge mate van autoriteit. Dat van
Geelkercken op 19 januari 1630 toch een vaste aanstelling als Landmeter Ordinaris
van het Gelderse Hof verkreeg, kan te maken hebben dat het Hof zijn werk uitvoerig
heeft kunnen beoordelen en hem derhalve zonder bezwaar heeft kunnen aanstellen.
Of de Veluwekaart een rol gespeeld heeft in die beoordeling is zeer wel mogelijk.
Graveur
Wie de kaart gegraveerd heeft is niet bekend. Als van Geelkercken dat was dan zou
logischerwijs een duiding van “Sculp” (heeft gesneden, gegraveerd) voor zijn naam
hebben gestaan.
Opvallend zijn de gelijkenissen in graveerstijl van de cartouches met de kaart
Ducatus Geldriae Novissima Descriptio. Deze kaart van het Hertogdom Gelderland van
Henricus Hondius, gedateerd 1629 en gegraveerd door Abraham Goos verscheen
voor de eerste keer in 1631, in de Atlantes Maioris Appendix. Deze Goos vermeldde
veelal zijn naam als hij de graveur was.
Beide titelcartouches laten een guirlande zien van kelken met daaronder fruit en
bladeren. Het thema fruit was in ieder geval in zwang in die periode en komt op vele
kaarten van Hondius terug. Dezelfde kaartrand treffen we aan op de uit 1629
daterende kaarten Rhinolandiae, Amstelandiae et circumjacent aliquot territorioru[m] en
Novissima Tabula INSULAR. DORDRACENSIS, ALBLASSER, CRIMPER, CLVNDERT
etc. Comprehendens item TERRITORIA VIANÆ, GORICOMII, LEERDAMI,
ALTENÆ, HEUSDENÆ.

Dat van Geelkercken de landmeter is geweest staat niet ter discussie. Evenmin dat
Henricus Hondius de uitgever is geweest. De stijl van graveren wijkt af van die van
Goos. Ook van Geelkercken graveerde in een andere stijl, zo blijkt uit verschenen
werk van hem.
Door vergelijk met de cartouches van de Gelderlandkaart, door het hoge aanzien van
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Johan van Wely en door de aanwezigheid van een foutieve noordpijl (wellicht heeft
deze niet op de aangeleverde manuscriptkaart gestaan?), zou de graveur gezocht
moeten worden buiten Gelderland en wel in Amsterdam, in de directe kringen van
Henricus Hondius. Wellicht is Henricus zelf de graveur geweest.
De zeldzaamheid van de kaart heeft te maken met het feit dat de kaart niet standaard
opgenomen is in een atlas. Wellicht is dit ook nooit de insteek geweest. Of heeft het
Hof van Gelre bezwaar aangetekend op de uitgave bij Henricus Hondius? Immers
van Geelkercken was aangesteld als landmeter van Gelre.
Dit ligt niet voor de hand. De Veluwekaart ligt niet in de lijn van de 9 nieuwe kaarten
die in 1628 / 1629 vervaardigd zijn door Henricus Hondius en opgenomen werden in
zijn Atlas Sive Cosmographicae van 1630. Daarvoor is de graveerstijl te veel afwijkend.
Ook ontbreekt een boekdruktekst op verso. De andere 9 kaarten hebben dat wel. Ook
de opdracht voor de kaart spreekt de insteek van opname in een atlas tegen.
Verder kan gesteld worden over de zeldzaamheid dat de getraceerde exemplaren
zich kenmerken door hulplijnen en krasstrepen van de ruwe koperplaat en zodoende
blijk geven van zeer vroege afdrukken.
Wat bevreemd, is dat de noordpijl na het drukken van deze 1e staat (proefstaat) niet
gecorrigeerd is. Is het dan niemand opgevallen of liet Hondius het er simpelweg bij
en had hij andere zaken aan zijn hoofd, zoals de dramatische verkoop van de
koperplaten van zijn overleden broer aan zijn concurrent Willem Janszoon Blaeu?
Inkleuring
Ook de kleuring van de kaart is op zijn minst gezegd opmerkelijk te noemen.
Mensen die zich vroeger met het inkleuren middels gom of waterverf bezighielden,
de “caertafsetters” of “verlichters”, waren vakmensen als kunstschilders en graveurs.
Ook routinematige kleurders, verzamelaars en zelfs kinderen hielden zich met de
inkleuring bezig. De kleuring van deze kaart moet gedaan zijn door iemand uit één
van die laatste categorieën. Opvallend is namelijk het wisselend dik en dun
aanzetten van de kleuring, de overlapping van kleuren en het niet overal volgen van
de contouren van het graveerwerk. Bovenal opmerkelijk is de foutieve inkleuring
van het wapen van Gelderland. Was de kleurder niet op de hoogte of was het bewust
gedaan? De oranje leeuw verschijnt overigens regelmatig terug in familiewapens van
onder meer vorstenhuizen uit die tijd, wellicht een verklaring. Dezelfde oranje
kleuring siert de rand van de stad Deventer, overige steden zijn enkel rood
ingekleurd. Betreft het hier de inkleuring van of ten behoeve van iemand uit
Deventer? Er lopen wel “familiale lijnen” naar Deventer, zo was bijvoorbeeld de opa
van Kiliaen van Rensselaer boekdrukker in die stad. Maar dit laatste is uiterst
suggestief.
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Kruis bij Stroe
Het meest opmerkelijke is toch wel het Keltisch aandoende en prominent aanwezige
kruis in de nabijheid van Stroe, centraal op de kaart. Evenals het edelhuis Rentzael is
dit kruis verdwenen op de 1639 kaart. Er is geen enkele aanwijzing dat op deze
locatie, dan wel binnen een straal van enkele kilometers (in verband met de
geometrische incorrectheid van de kaart) een belangrijke kerk (kerkhof) of iets van
dien aard fysiek aanwezig is geweest. Betrof het hier een verwarring met de kerk
(met kerkhof) die ooit in het Noord Hollandse Stroe stond? Deze doopsgezinde
schuilkerk die qua vorm niet veel verschilde van de Wieringer boerderijen die erom
heen stonden is 1934 door brand verwoest. Nog voor de bouw van deze kerk stond
er een kerk die ook wel de Heidensche Kapel genoemd werd. Deze kerk was gewijd
aan de heilige Willibrordus, de “apostel van de Lage Landen”.
Of was het kruis ter nagedachtenis aan allen die in de zomer 1629 op de Veluwe het
leven verloren?
Meest waarschijnlijk refereert dit kruis aan Jan Gerritsz. Versteghe, beter bekend als
Johannes Anastasius Veluanus (Stroe, ca. 1519 - Bacharach aan de Rijn, 1570) ,
schrijver van Der Leken Wechwyser. Deze Veluanus (“herrezen Veluwenaar”) is
afkomstig van de boerenhofstede De Steeg in Stroe. Zijn handboek uit de vroege
Reformatie is geschreven met het oog op de gewone gelovige. Het is de eerste
gereformeerde geloofsleer, die in het Nederlands is verschenen. Veluanus was één
van de belangrijkste vertegenwoordigers van de zogenaamde Nederlandse
Reformatorische richting. Het is, wanneer men Der Leken Wechwyser leest, opvallend
dat Anastasius Veluanus Calvijn vaak in positieve zin noemt. Tegelijk gaat hij als het
gaat om de leer van de dubbele predestinatie – toch vaak gezien als een belangrijk
kenmerk van de gereformeerde leer – radicaal een andere kant op. Was het de leer
van Veluanus die voorbeeld stond voor de geloofsbeleving van Johan van Wely en
anderen als Kiliaen van Rensselaer? En was het daarom dat dit kruis als een
“gereformeerd watermerk” zo prominent op de kaart weergegeven is in een periode
van oorlog met de katholieke Spanjaarden?
Slotopmerkingen
Door een nauwkeurige bestudering van de kaart en door analyse is duidelijk
geworden dat van Geelkercken geen verkenning heeft uitgevoerd zoals hij dat later
wel deed voor de kaarten van de Kwartieren van Gelderland. Hij baseerde zich op
thematische en veelal grootschalige kaarten van deelgebieden, de proces- en
perceelkaarten, die hijzelf maar vooral zijn voorganger Bernard Kempinck
vervaardigd heeft. En op informatie van derden, zoals van Jan van Wely en Kiliaen
van Rensselaer. En ten slotte op zijn eigen cartografische kennis. Wat dit laatste
betreft kan gesteld worden dat zijn landmeetervaring nog maar kortstondig
opgedaan was. Pas vanaf 1627 hield hij zich hier mee bezig. Vóór dat jaar maakte hij
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zijn werk met behulp van bestaande kaarten en dus niet gebaseerd op eigen
waarnemingen en metingen.
Bovenstaand verklaart dan ook de tweedeling na analyse van de kaart. De gebieden
langs de grote waterlopen zijn het meest gedetailleerd en geografisch correct in kaart
gebracht, de overige gebieden vertonen diverse cartografische onjuistheden omdat
van deze gebieden accuraat en actueel bronmateriaal ontbrak.
Dat deze kaart meer details bevat dan de kaart uit 1639, zoals in de
tentoonstellingscatalogus Nicolaes van Geelkercken, een gelders kartograaf uit de
zeventiende eeuw gesteld wordt, is onjuist. Alleen al het wegennetwerk is aanzienlijk
gedetailleerder weergegeven op de 1639 kaart. Illustratief hiervoor is de afwezigheid
van de Hanzeroute tussen Harderwijk en Doesburg op De Veluwe. Een belangrijke
route die wel op de 1639 kaart verschijnt. Ook hier treffen we een voorbeeld welke
bevestigt dat er geen gebiedsverkenning ten behoeve van de kaart heeft
plaatsgevonden.
Het is niet mogelijk het artikel te beëindigen zonder melding te maken van een
soortgelijke kaart als De Veluwe. De kaart Comitatus Zutphania met, net als bij de 2e
staat van De Veluwe, de toevoeging Auth. Nicolao Geilkerckio is eveneens vervaardigd
door Nicolaes van Geelkercken en uitgegeven door Henricus Hondius. Deze kaart is
opgedragen aan Willem Cornelisz Backer (1595 - 5 oktober 1652), in 1639 voor de
eerste keer burgemeester van Amsterdam. De kaart vertoont vele gelijkenissen met
De Veluwe. Echter; de datering ligt zeker 10 jaar later. Op basis van de graveerstijl, de
aanwezigheid van een watermerk in het papier (met Franse lelie), het
burgemeesterschap van Backer, de gedetailleerdheid van de kaart en de
geometrische overeenkomsten (na analyse middels MapAnalyst) met de in 1639 in de
Historiae Gelricae verschenen kaart van hetzelfde kwartier, moet de kaart vanaf 1639
uitgegeven zijn.
De graveerstijl, met name de weergave van de oorden met gebouwen in opstand,
komt sterk overeen met de graveerstijl van de vroege werken van van Geelkercken.
Echter, ook op deze kaart treffen we een markant element; de noordpijl staat richting
het westen.
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De kaart Comitatus Zutphania Auth. Nicolao Geilkerckio (collectie Geldersch Archief)

Van Moord tot Molen tot Montecuccoli?
Het zijn alle kaartelementen, de personen met hun onderlinge relatie en de
gebeurtenissen in de tijd die het onderzoek naar de totstandkoming van De Veluwe
zo bijzonder maken. Vragen die rijzen tijdens een onderzoek, waar Henricus
Hondius en Nicolaes van Geelkercken ongetwijfeld een antwoord op hebben.
Henricus droeg deze “gelegenheidskaart” op aan zijn vriend en leeftijdsgenoot Johan
van Wely. Beiden aanhanger van de “tweede reformatorische golf” (onder invloed
van Johannes Calvijn), creatief, nauwgezet en ambitieus.
Dat de kaart eeuwenlang heeft verbleven in een bisschoppelijke bibliotheek in de
Hongaarse stad Györ (Raab) is toch wel heel bijzonder. Een kaart die een
“geografische en religieuze sprong” maakt, onder invloed van de tijd en de
gebeurtenissen in die tijd. Een reformatorische kaart die eeuwenlang verbleef in een
depot van een katholiek museum gevuld met kunstschatten. In een stad waar
Raimondo Montecuccoli vanaf 1660 gouverneur was. Inderdaad, dezelfde
Montecuccoli die in de zomer van 1629 zo huisgehouden heeft op de Veluwe. Zijn
troepen trokken al plunderden over de “woeste gronden”.
Een vervolg op de queeste naar de vroegst gedrukte kopergravure van de Veluwe is
ontstaan. De bestemming wordt Györ. “Van Moord tot Molen tot Montecuccoli”?
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