Kaarten: we kunnen ernaar blijven kijken.
Vaak zijn het visuele kunstwerken, en altijd
weerspiegelen ze de tijdgeest. Kaarten vertellen
verhalen en geven een beeld hoe gebieden
zijn veranderd. Het Grote Kaartenboek toont
de mooiste en meest iconische kaarten
uit de collectie van het Nationaal Archief.
Met zeker 300.000 kaarten en tekeningen is het
Nationaal Archief een ware schatkamer voor
historisch onderzoek.

Foto Anne Reitsma

Naast prachtig visueel kaartmateriaal diept dit boek
ook de verhalen op achter de kaarten. Verschillende
soorten kaarten en vele bekende en onbekende
kaartmakers passeren in dit boek de revue. Rondom de
thema’s water, grond, rechtspraak, militair, navigatie
en overzee wordt door gastauteurs ingezoomd op een
onderwerp. Het Grote Kaartenboek geeft ook een overzicht
van alle kaartenarchieven in de collectie en is daarmee
een nuttig handvat voor wie onderzoek wil doen of
gebruik wil maken van deze rijke collectie.

ron guleij is collectiespecialist cartografie bij het Nationaal
Archief. Hij werkt sinds 1985 met de collectie kaarten en
tekeningen. Hij is redactielid van Caert-Thresoor, het tijdschrift
voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland en heeft
zitting in de projectgroep van de historische database Atlas of
Mutual Heritage. Eerder verscheen van Guleij in samenwerking
met Gerrit Knaap Het Grote VOC Boek.
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Kaarten hebben iets magisch; ze doen een beroep op
je verbeeldingskracht. Als kind keek ik graag in de
Grote Bosatlas en maakte ik zelf fantasiekaarten of platte
gronden van de weg van huis naar school of mijn kamer.
Ook nu – met alles wat digitale kaarten en routeplanners
aan gemak bieden – zit ik nog graag over een fysieke kaart
gebogen.
Anders dan bij tekst komt op een kaart de informatie
niet in een logische vooropgestelde volgorde tot je, maar
moet je zelf ontdekken door goed te kijken, te combine
ren en te begrijpen wat er aan informatie wordt getoond.
Met wat we op de kaarten zien proberen we om het
bekende te herkennen en om ons het onbekende voor te
stellen. Kaarten helpen ons ook belangrijke thema’s in
de wereld in één oogopslag te begrijpen. Ze geven ons
een gevoel van objectiviteit, algemene kennis en gezond
verstand. We zien ze als betrouwbare samenvattingen van
de wereld. Maar is dat wel zo? In elke kaart liggen keuzes
besloten: welke informatie verzamelen we, waarom, wat
laten we zien en wat niet. Een objectieve of neutrale kaart
bestaat dan ook niet.
Ons begrip van het verleden, en de verhalen en beelden
die daarbij horen, is veelal gebaseerd op archieven. Dit
geldt ook voor kaarten. Zo hebben de kaarten die in dit
boek onder het thema Overzee gepresenteerd worden
bijgedragen aan het beeld van dappere expedities naar
onbekende, voor ons exotische oorden in een ver verleden,
maar verhalen diezelfde kaarten ook van bezitsdrang en

uitbuiting. Een voorbeeld hiervan is een kaart met de
titel ‘Generale caart van de provintie Suriname…’ van Alexander
de Lavaux. Deze kaart geeft niet alleen een gedetailleerd
beeld van de topografie van Suriname aan het begin van
de 18e eeuw. Indringend zichtbaar zijn ook de expedities
door het Surinaamse binnenland, bedoeld om gevluchte
slaafgemaakten (Marrons) op te sporen en terug te bren
gen naar de plantages.
Het Nationaal Archief beheert een unieke collectie van
zo’n 300.000 kaarten en tekeningen en 400 atlassen en
kaartboeken. Voor u ligt een uitgave met een representa
tieve keuze van kaarten uit onze collectie. Deze mooie
en interessante kaarten zijn voorzien van een toelichting
over de historische achtergrond en context en in samen
hang verschijnen zo boeiende verhalen. Verschillende
gastauteurs, die allen hun voetstappen in de studie
zaal van het archief hebben liggen of aan het archief
verbonden zijn, nemen vanuit hun specialisatie een
deelcollectie van de kaartenverzameling onder de loep.
Dit prachtig vormgegeven boek geeft een beeld van
verschillende tijden en perspectieven, dat verrast en
confronteert. Ik wil de lezer graag uitnodigen om
opnieuw de verbeeldingskracht te laten spreken.

Afelonne Doek, algemene rijksarchivaris
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Bij de hoofdkaarten is met een kompasroos de oriëntatie aangegeven:

In de uitsnedes is met een inzet en een aanwijspijl aangegeven waar het
detail op de kaart te vinden is:
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Caarte vande ghelegentheyt vande Beemster met de landen die daer omme ende aen
gheleghen zijn, na rechte Landmetersche Conste op perfecte maet aldus ghestelt

Pieter Cornelisz. Cort van Alcmaer
1607
Schaal ca. 1:40.000, het noorden is linksboven
Koperdiepdruk op papier, ingekleurd, 37 x 45 cm
Uitgegeven te Amsterdam door Willem Jansz. Blaeu
4.vth inv.nr. 2598

Kaart start Droogmakerij
Deze gedrukte polderkaart geeft een gedetailleerd beeld
van de waterstaatkundige situatie net voor de start in
1608 van de droogmaking van de Beemster. Op de kaart
wordt de droogmaking niet genoemd, maar voor de hand
ligt wel dat de vervaardiging van deze kaart daarmee
verband hield. De kaart is gemaakt door landmeterkaarttekenaar Pieter Cornelisz Cort van Alckmaer, in
deze periode actief in Noord-Holland. Deze kaart is
één van de oudste uitgaven van de beroemde cartograaf
Willem Jansz Blaeu, die ook de kaart van de drooggelegde
polder heeft uitgegeven.
Grootste landaanwinningsproject
Op 21 mei 1607 verleenden de Staten van Holland een
octrooi voor de droogmaking van de Beemster, een ruim
7.000 hectare groot meer in Noord-Holland. Het was
op dat moment het grootste landaanwinningsproject
ooit. Begin 1608 zette de landmeter Lucas Jansz. Sinck
de contouren van de ringdijk en de sloten uit. De bouw
van de molens was op dat moment al uitbesteed en Jan
Adriaensz. Leeghwater was de opzichter.
Vóór 1608 was de Beemster een meer in Noord-Holland
met een oppervlakte van 70 km2. Het meer werd droog
gemalen om vruchtbare landbouwgrond te winnen
en zo in de groeiende vraag naar voedsel in de steden
te voorzien. In navolging van de Beemster werden nog
veel binnenmeren ingepolderd. Op zeer vroege kaarten
van het gebied is zichtbaar hoeveel water de binnenme
ren bestreken. De Beemster is een goed voorbeeld van
geplande landinrichting waar Nederland nog steeds om
bekend staat. Holland kreeg er met deze grootschalige
landwinning 70 km2 land bij. Deze droogmakerij wordt
gezien als het schoolvoorbeeld van hoe de Nederlanders
grote delen van hun land zelf hebben ‘gemaakt’. Met
windkracht werd van water land gemaakt. In 1999 kwam
de droogmakerij op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Verkaveling van de droogmaakte Beemster
De Beemster bracht de investeerders veel rijkdom. De
grond was van goede kwaliteit en de pachtprijzen lagen
hoog, gemiddeld 40 gulden per morgen per jaar. Een
morgen was een oppervlaktemaat; een stuk land zo groot
als een boer op één morgen kon ploegen. Bij het droog
malen met 43 vernuftig ontworpen windmolens had
waterbouwkundige Jan Adriaensz Leeghwater de leiding.
Leeghwater betekende in die tijd ‘laag water’. Deze zo
op het lijf geschreven naam had hij zelf aan zijn naam
toegevoegd. Op 19 mei 1612 was het meer leeggepompt.
Daarna werd de polder verdeeld in grote vierkante
vlakken, die op hun beurt weer verdeeld werden in lange,
rechthoekige percelen (kavels) van verschillend formaat.
Op sommige boerderijen werd geboerd maar er waren er
ook die dienden ook als buitenverblijf voor de eigenaren
uit de stad. In het zuidoosten, bij Purmerend, werden
kleinere, vierkante kavels uitgegeven. Die waren bestemd
als bouwkavel voor rijke Amsterdamse burgers om er hun
droomhuis (buitenplaats) te bouwen.
Poldermodel
De Hollandse Rekenkamer adviseerde al sinds de 16e
eeuw dat de droogleggers maatregelen moesten nemen
richting de gedupeerden. Het Beemster octrooi maakte
een standaardclausule van de verplichting tot onder
handelen over compensatie. Deze inpoldering verplichtte
de droogmakers ‘contentement’ (compensatie) te geven.
De investeerders die het meer wilden droogmalen werden
hiermee verplicht om te onderhandelen met de belang
hebbenden over een passende schadevergoeding. In
latere octrooien werd de verplichting tot contentement
standaard opgenomen. Het octrooi uit 1607 is daarmee
een mooie illustratie van het ‘poldermodel’, de op samen
werking, compromis en consensus gerichte overleg
cultuur in de Nederlandse samenleving.

de onbedijkte beemster

detail / grote meren noorden van holland
Hier is een gedeelte van de onbedijkte Schermer te zien. Als een van de laatste
grote meren in noorden van Holland wordt de Schermer tussen 1633 en 1635
drooggemalen. Met de latere droogmakerijen, zoals de Schermer en de
Heerhugowaard, gaat het minder goed. De kwaliteit van de grond is slechter
en de economische teruggang in de Republiek helpt ook niet mee. In sommige
gevallen wordt er zelfs aan gedacht om de polder weer onder water te laten
lopen, omdat viswater meer opbrengt.

Kaart van de bedijkte Beemster, toegeschreven
aan G.D. of diens zoon D.G. Langedijk, ca. 1612
4.vth inv.nr. 2599

Op deze kaart is de verkaveling weerge
geven, maar zonder becijfering. Dat deze
kaart werd vervaardigd in verband met
de drooglegging is niet zeker, maar lijkt
heel waarschijnlijk.

detail / cirkel van dou
Het instrumentarium van de vroege landmeter is erg eenvoudig. Het bestaat uit een meetroede en meetketting voor
afstandmeting en een meetkruis (winkelkruis) voor het uitzetten van rechte hoeken. De landmeter die hier is afgebeeld
houdt een meetketting en de Hollandse cirkel of ‘cirkel van Dou’ in zijn hand. De Hollandse cirkel kan beschouwd
worden als een verbetering van het winkelkruis. Dat is een eenvoudig instrument waarop vier uitstekende pennetjes zijn
gemonteerd, die als vizier dienen. Vastgemaakt op een stok die in de grond vastgezet kan worden reikt het tot op het niveau
van het oog van de landmeter. De Hollandse cirkel werd voor het eerst gebruikt door Dou bij de verkaveling van de Beemster.
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Kaart van enkele percelen land buiten de stad Delft, in bezit van het kartuizerklooster
St. Bartoholomeus in Jerusalem

Pieter Resen ii of iii
ca. 1555
Zonder schaalaanduiding, het noorden is onder
Manuscript op perkament, gekleurd, 32 x 22 cm
Eerste kaart uit een kaartboek met kaarten op een schaal tussen 1:500 en 1:1.200
Klooster van de Heilige Bartholomeus in Jeruzalem, 3.18.05 inv.nr. 7

Kaartboek van het kloosterbezit
Op deze kaart zijn percelen grond om het kartuizer
klooster langs de Buitenwatersloot tussen Delft en Den
Hoorn vastgelegd. De kaartmaker heeft ook aandacht
besteed aan het gedetailleerd weergeven van de poort en
bebouwing in de buurt. Zoals je wellicht verwacht, is het
gebouw in het midden het belangrijkste: daar staat het
kartuizerklooster ‘Sint Bartholomeus in Jeruzalem’ in
Delft. De kaart komt uit het kaartboek van dit klooster.
De 22 met de hand getekende kaarten in dit boek geven
een overzicht van alle landerijen in Zuid-Holland en Zee
land die tot dit klooster behoorden. Het klooster van de
orde van de Kartuizers stond ten zuidwesten van de stad
Delft buiten de Waterslootpoort, dicht bij de weg naar
Maasland. Het werd in het jaar 1469 gesticht door Frank
van Borselen.
Dergelijke kaartboeken stammen uit de tijd dat er in
Nederland nog geen centraal systeem voor de registratie
van landeigendommen bestond; we spreken dan van
‘pre-kadastraal’. Om toch administraties aan te leggen
van institutioneel grondbezit zijn verschillende van
dit soort kaartboeken gemaakt. Het betreft met name
landgoederen in het bezit van de katholieke kerk. Dan
ging het vooral om kerken, abdijen en kloosters, zoals het
kartuizerklooster in Delft. De Nederlandse opstand aan
het einde van de 16e eeuw zorgde ervoor dat het protes
tantisme de belangrijkste godsdienst werd in de noorde
lijke Nederlanden. Het katholieke geloof mocht alleen
nog in het geheim beleden worden. Eigendommen van de
katholieke kerk kwamen in bezit van de overheid van de
Republiek.
Dit kaartboek geeft een heel mooi inzicht in de locaties
van het onroerend goed in eigendom van het Delftse
kartuizerklooster omstreeks het jaar 1555. Opvallend is
daarin de grote geografische spreiding: naast kaarten
van percelen bij Delft, staan in het boek ook percelen op
Tholen, IJsselmonde, Putten, Voorne en Flakkee.

De orde van de Kartuizers
In 1084 stichtte Bruno van Keulen in de buurt van
Grenoble het eerste klooster van de orde van de Kartuizers.
Kartuizermonniken moesten arm en geïsoleerd van de
buitenwereld samenleven. Kloosterlingen voorzagen vol
ledig in hun eigen levensonderhoud door eigen gronden
te verbouwen en te exploiteren. Alleen op strikt vastgeleg
de momenten namen de monniken deel aan het gemeen
schapsleven. Het eerste kartuizerklooster in het huidige
Nederland stond in Geertruidenberg en stamt uit 1336.
Het Delftse klooster ‘Sint-Bartholomeus in Jeruzalem’
was in 1470 het op één na laatste kartuizerklooster dat in
Nederland werd gesticht. Het bleef bestaan tot 1571. Het
stond niet meer in de woeste eenzaamheid ver van de be
woonde wereld, zoals de vroegere kloosters, maar net bui
ten de stad Delft. De economie van het Delftse klooster
berustte in de 16e eeuw, in contrast met de denkbeelden
van de 12e-eeuwse Kartuizers, allang niet meer op eigen
exploitatie van een rondom het klooster gelegen domein.
In de 12e eeuw verbouwden de Kartuizers nog zelf de
grond rondom hun kloosters om in hun levensonder
houd te voorzien. In de 16e eeuw volgden ze deze sobere
opvatting al lang niet meer. De kloosters verpachtten hun
grondgebied aan boeren en inden van hen belastingen (de
tienden) en pachttermijnen.
Tegenslagen en einde van het klooster
Het klooster bij Delft kreeg in de eerste helft van de 16e
eeuw enkele forse tegenslagen te verwerken. Overstro
mingen in 1530 en 1532 van de landerijen in Tholen en
de grote Delftse brand van 1536 raakten ook het klooster
hard. Karel v, die toen nog de landsheer van de Neder
landen was, schonk de Kartuizers in 1549 een stuk grond
van het land dat om het klooster heen lag, om de geleden
schade enigszins te compenseren. Deze nieuwverworven
grond hielden de monniken overigens zelf in eigendom,
uit angst om leven in rust en afzondering te verliezen.

het k artui zerklooster bij delft

detail / het convent
Op dit detail zien we het gebouw waarin het klooster gevestigd was. Het kaartboek vermeldt bij deze kaart:
‘De landen gelegen ande oost ende westzijde vant cloester, met den bomgaert ende plaetse daert convent op staet’.

detail / de waterslootsepoort
Rechts van de poort is geschreven ‘De stede van Delft’. Daarmee is duidelijk dat hier de westelijke ommuring van de stad Delft is getekend, met
daarin de Waterslootsepoort. Delft had vroeger acht stadspoorten, die gebouwd werden in de 15e eeuw. De Waterslootsepoort was gebouwd over het
kanaal de Watersloot. Op de tekening zijn duidelijk het poortgebouw en de twee hoge torens te zien. In 1847 begon men met de sloop van de poort.

De kartuizermonniken van Delft moesten tijdens de
opstand tegen Spanje als eersten hun klooster verlaten.
Omstreeks 1571 vertrokken zij en werd het gebouw vrij
wel direct ook afgebroken. De Kartuizers vonden binnen
de muren van de stad Delft een nieuw onderkomen in het
Sint Christoffel gasthuis. De Staten van Holland voor
zagen vanaf dat moment in hun onderhoud.
Op de kaft van het kaartboek staat het opschrift
‘Christoffel binnen Delft’. Dat was waarschijnlijk een ver
wijzing naar de naam van het gasthuis waar de monniken
hun toevlucht zochten. Vandaag de dag herinneren in
Delft de Carthuyzerstraat en een historisch herkennings
punt op de plek aan het bestaan van het klooster.

Landmeter Pieter Resen
Dit kaartboek wordt toegeschreven aan landmeter Pieter
Resen. Aanwijzingen daarvoor zijn terug te vinden in het
handschrift en de handtekening. In de Delftse familie
Resen komen in vijf opeenvolgende generaties evenzovele
mannen met de voornaam Pieter voor. De oudste zoon
in deze familie kreeg telkens dezelfde voornaam als zijn
vader. De maker van dit kaartboek is Pieter ii, of diens
zoon Pieter iii. Er is niet veel over deze landmetersfamilie
bekend. Wel dat de meesten van hen het Latijn beheersten
en sommigen naast landmeter ook notaris waren.

een beroemd landmeter sgeslacht

‘Caarte van de Polder genaemt het nieuwe Lant met sijne
Buijtenlanden ende Gorssingen […] omtrent ’s-Gravesande’
Johannes Dou, 1665, gekopieerd door G. Bloteling, 1700
Het noorden is rechtsonder
4.vth inv.nr. 2384

Door Johannes Dou gemaakt in opdracht van de dijkgraaf
en hoofdingelanden van de polder. Door Gijsbert Bloteling
later in opdracht van Domeinen gekopieerd in het kader
van de grondboekhouding.

Kaart van het beleg van Leiden uit de stedenatlas ‘Civitates Orbis Terrarum’ van
Georg Braun en Frans Hogenberg, 1580
4.akf inv.nr. 16A

Tijdens het beleg van Leiden (30 oktober 1573 tot 3 oktober 1574) werd
de abdij van Leeuwenhorst door de Watergeuzen in brand gestoken om
gebruik door de Spanjaarden te voorkomen. De op de vlucht geslagen
nonnen wisten hun waardevolle documenten te redden. Het archief van
de abdij wordt nu bewaard bij het Nationaal Archief.

een beroemd landmeter sgeslacht

Handgetekende kaartboeken
van grondbezit
Martijn Storms

afb.1 Kaart van percelen land bij Ketel uit het kaartboek Register vande gueteren
van Sinte Barbaren Cloester tot Delff
Coenraet Oelensz.
1550-1553
Schaal ca. 1:5.000
Folio 20 uit een kaartboek met 52 manuscriptkaarten op perkament, gekleurd, 18 x 29 cm
Klooster Sint Barbara, 3.18.04 inv.nr. 26

h andgetekende k a artboeken van grondbezit – m artijn stor ms

In de collecties van het Nationaal
Archief worden meer dan t wintig
‘kaartboeken’ bewaard. Ook
kunnen enkele series van bij elkaar
horende losse kaarten nog tot deze
groep gerekend worden. Dergelijke
bronnen worden vaak aangeduid
met de term ‘prekadastraal’. De
belangrijkste onderverdeling die
gemaakt kan worden is in enerzijds
kaartboeken van verspreid liggend
grondbezit en anderzijds kaartboeken van aaneengesloten gebieden.
Bij de eerste groep gaat het om
kaarten van het grondbezit van één
instelling, bijvoorbeeld een abdij of
klooster, of van een individuele persoon of familie. Bij de tweede groep
gaat het om lokale of regionale vormen van grondregistratie van een
bestuursvorm zoals een ambacht
(een voorloper van de gemeenten
van vandaag), een polder of een
gebied waar een instelling het recht

had om (tiend)belasting te heffen.
Omdat afzonderlijke percelen worden onderscheiden, zijn
prekadastrale kaarten vaak erg
gedetailleerd. Ze zijn daarom niet
alleen een belangrijke bron voor de
reconstructie van het grondbezit
van een klooster of familie, maar
laten op lokaal niveau ook heel
mooi zien hoe het landschap er eeuwen geleden uitzag. Afzonderlijke
boerderijen, schuren, hooibergen,
bruggen, hekken, sluizen, molens,
eendenkooien enzovoorts zijn vaak
in detail ingetekend. Ook vinden we
in kaartboeken vaak afbeeldingen
van dorpen terug die soms tot de
oudst bewaard gebleven dorpsplattegronden gerekend kunnen
worden. Veelal wordt het verschil
in grondgebruik, zoals weiland,
akkerland, boomgaard en bos, per
perceel aangegeven.

afb. 2 MA ARTEN CORNELISZ., K A ART VAN DE VOORDIJKHOORNSE POLDER, C A. 1535.
EÉN VAN DE K A ARTEN VAN DE HOFL ANDEN VAN DELFT

4.VTH inv.nr. 2342.2

Het oudst bekende kaartboek dat
bewaard is gebleven in de collectie van het Nationaal Archief is
het Regijster vande gueteren van
Sinte Barbara Cloester tot Delff,
tussen 1550 en 1553 samengesteld
door landmeter Coenraet Oelensz.
Daarna volgen de twee kaartboeken
die Pieter Resen samenstelde voor
het Gasthuis in Delft (1554) en het
Kartuizerklooster bij Delft, circa
1555 (zie pagina 60). Nog ouder dan
het oudste kaartboek is een serie
van achttien losse perkamenten
kaarten van de Hoflanden van Delft,
getekend door Maarten C
 ornelisz.
omstreeks het jaar 1535. Het lijkt er
dus op dat het maken van dit soort
kaartseries en kaartboeken rond
Delft is ontstaan. Hof van Delft was
een ambachtsheerlijkheid, voortgekomen uit een middeleeuws hof van
de Graven van Holland. Deze kaartserie omvat kaarten van de hele,

omslag: detail uit 4.vth inv.nr. 2486
schutbladen: 4.aanw inv.nr. 717
Alle in dit boek afgebeelde kaarten zijn op de website van het Nationaal Archief in detail te bekijken.
Zoek op nationaalarchief.nl/onderzoeken met de combinatie van het toegangsnummer en het
inventarisnummer.
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van alle kaartenarchieven in de collectie en is daarmee
een nuttig handvat voor wie onderzoek wil doen of
gebruik wil maken van deze rijke collectie.

ron guleij is collectiespecialist cartografie bij het Nationaal
Archief. Hij werkt sinds 1985 met de collectie kaarten en
tekeningen. Hij is redactielid van Caert-Thresoor, het tijdschrift
voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland en heeft
zitting in de projectgroep van de historische database Atlas of
Mutual Heritage. Eerder verscheen van Guleij in samenwerking
met Gerrit Knaap Het Grote VOC Boek.

www.wbooks.com

