
De panoramakaarten van Nederland 
van Ricus Michels
ferjan ormeling

at er opvalt in dat landschap,
wat de horizon breekt, zijn de

kerktorens en molens, wier 
silhouet men dankzij Michels’

kaarten in het landschap herkent.
Hij geeft ons een idee van de vege-

tatie, de riviertjes en kanalen, de landhuizen en
opvallende fabrieken, alles duidelijk benoemd. Het
in het landschap zichtbare reliëf, vooral van de dij-
ken, wordt aangegeven. Het is een landschap dat
we van vroeger kennen, zonder files, grote winkel-
centra, megamoskeeën of woningboulevards, maar
wel met schepen, zeilbootjes, buurtschippers – hij
blijft toch een zeeman! – en treinen. 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd
Michels’ visie op ons landschap wijdverbreid door-
dat de Grolsch bierbrouwerij zijn materiaal ge-
bruikte bij haar reclamecampagnes en je de pano-
ramakaarten kon sparen; details daarvan kon men
aantreffen op de kartons waarin de bierflesjes

zaten, of afgedrukt op bierblikjes. Helaas is de
goede relatie van de auteur met Grolsch teloor-
gegaan, waardoor nog niet uitgegeven materiaal
verstopt blijft in de bedrijfsarchieven of verloren 
is gegaan. Daarnaast bevat de universiteitsbiblio-
theekcollectie geen voorbeelden van de schetsboek-
jes, waarin Michels en zijn vrouw Paula ons land-
schap inventariseerden. Maar ook al is de collectie
niet compleet, hij bevat veel belangwekkend mate-
riaal, dat is ontsloten doordat Michels zelf het voor
ons heeft beschreven.

Levensloop
Fredericus (Ricus) Wilhelmus Michels werd in 1906
in Amsterdam geboren, met een geweldig talent
voor tekenen: dat is de enige constante in zijn ge-
varieerde loopbaan die, zoals van iedereen in de 
eerste helft van de twintigste eeuw, ook sterk door
de oorlog beïnvloed werd. Als kind woont hij in
Berlijn en Meppel, waar hij naar de hbs gaat. Hij
gaat daarna naar zee: na de zeevaartschool wordt
hij in 1927 aangesteld als vierde stuurman op de
Holland-(Zuid-)Afrikalijn, in 1928 is hij tweede
stuurman op de zeesleepboot s.s. Zambezi met
thuishaven Beira. In 1931 is zijn opleiding tot eerste
stuurman voltooid en trouwt hij met Paula Pet. 
Hij blijft eerst varen, ook op Indonesië, maar in
1937 neemt hij (in 1935 is er een zoon geboren) 
ontslag vanwege ontbrekende carrièreperspectie-
ven en gaat hij zich bekwamen in het boekhandels-
vak, waarvoor hij in 1939 een diploma haalt. 

Na de oorlog begint hij een journalistieke 
loopbaan bij Je Maintiendrai. Zijn eerste verhalen
worden in 1946 in boekvorm uitgegeven (Reis 
zonder einde, Uitgeverij Stols, Den Haag). In 1949
komt hij als freelancer, maar weldra als vaste
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Michels als docent bij de 
Kartografendagen Drie-
dimensionale Kartografie
in Ede in 1973.
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In de kaartenzaal van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is onder andere de Collectie Michels opgenomen: een verzameling van een
kleine 130 originele kaartontwerpen, gedrukte kaarten en boeken, in 1974 bijeengebracht en geannoteerd door de auteur. Michels
deed dit op verzoek van de toenmalige hoogleraar kartografie in Utrecht, Cor Koeman. Het betrof dan ook iets bijzonders (Koeman,
1981), namelijk het vastleggen van het Nederlandse landschap zoals dat zich rond 1960 voordeed aan de per fiets of auto reizende 
toerist, nog vóór de grootschalige uitbreidingen van onze steden en de uitbouw van het snelwegennet. 



� 2a en b
Ontwerp (a) van Michels 
voor een kaart in de His-
torical atlas of the Muslim
peoples (Amsterdam, 1957)
en de gedrukte versie van 
deze kaart (b).
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kracht (1951) bij uitgeverij De Brug-Djambatan
terecht, waar hij aanvankelijk voor de kartografi-
sche uitgaven ontwerpen maakt, maar later ook
tekenwerk verricht als kartograaf. In 1956 vertrekt
hij bij Djambatan weer vanwege een geschil: hij
wordt in de publicatie van atlassen, zoals Historical
Atlas of the Muslim Peoples (afbeelding 2) niet als één
van de scheppende medewerkers vermeld, terwijl
duidelijk zichtbaar is hoezeer zijn ontwerp de uit-
eindelijke vorm bepaalde. Hij gaat dan zelfstandig
verder: vanaf 1950 illustreert hij al boeken, over
scheepvaart en reisverhalen, hij schrijft ook zelf
reisgidsen, verzorgt bibliofiele uitgaven, ontwerpt
brochures voor actiegroepen (bijvoorbeeld Comité
tot behoud van de Loosduinse tuinbouw), met
allengs meer eigen tekenbijdragen, totdat hij in
1958 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de Rotterdamse vereniging Havenbelangen een
panoramakaart tekent van de haven (afbeelding 3).
Daarna blijft hij in die richting verdergaan. Zijn
mooiste panoramakaart is die van de Biesbosch, die
in 1974 verschijnt. Zijn ziekte kondigt zich dan al
aan. Hij overlijdt in 1975.

Opvattingen
In de bijlage, die hij vervaardigt bij zijn aan de
Utrechtse universiteit afgestane collectie (Michels,
1974), beschrijft Michels zichzelf als een geweldloos
anarchist. Hij is direct na de oorlog lid van de pvda,
stapt nadat de pvda mee gaat doen aan de eerste
politionele actie over naar de politieke beweging
‘De Derde Weg’, die later in de psp zal opgaan. 
In 1968 kan hij ook daar geen lid meer van blijven.
Hij breekt samen met J.W.E. Riemens in 1949 de
staf over Romme, die immers het akkoord van

Linggadjati saboteert. In 1956 vertaalt hij een boek
over de opvattingen van de Quakers ter bestrijding
van geweld uit het Engels. 

In 1958 is hij medeoprichter van de voorloper
van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie.
Hij doet mee aan het debat over het vak kartografie
en de ontwikkelingen daarin en draagt bij aan de
organisatie van studiedagen en het vervaardigen
van lesmateriaal daarvoor. In 1971 brengt hij met
G.E.K. Brummer een boekje uit met zijn opvattin-
gen over de kartografie en in 1976 zet hij postuum
zijn visie op dat vak en zijn beoefenaren (karto-
grafen zijn niet de mensen die erover praten, maar
die zelf de kaarten tekenen!) nog eens uiteen in 
een publicatie naar aanleiding van de oratie van 
F.J. Ormeling sr. (Turbulent Cartography) uit 1972.
Ook hier toonde hij zich een antidogmaticus, 
die traditionele opvattingen kritisch bekeek.

Michels’ correspondentie is deels bewaard
gebleven: de brieven die hij wisselde met de uit-
gevers G.A. van Oorschot, A.A.M. Stols, Van 
Loghum Slaterus, J.C. van Wessen, J.C.H. Mooij,
Gerrit Borgers (redacteur van Podium) en Anne
Wadman worden in pica genoemd. Op latere 
leeftijd verzorgt hij ook bibliofiele uitgaven.

Panoramakaarten
Voor de Rotterdamse stichting Havenbelangen ver-
zorgt hij ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
in 1958 een panoramakaart van de haven (afbeel-
ding 3). In het nrc Handelsblad van 17 januari 1959
beschrijft hij zijn rondgang door de stad om de
tekeningen voor de kaart te maken. Door zijn 
contacten met D. Boon, directeur van Meyer’s
drukkerijen in Wormerveer, weet hij kort daarna
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Ontwerpschets voor de 
panoramakaart van 
Rotterdam (1958).



een opdracht te krijgen voor een panoramakaart
van Nederland en omgeving. Dit ter gelegenheid
van de wens van Van Gelder en Zonen Koninklijke
papierfabriek om eens een bijzonder relatie-
geschenk te laten maken met een overzicht van de
recreatiemogelijkheden in de vrije natuur (er hoort
een boekje bij door C. Pels, Overzicht van de natuurge-
bieden). In 1967 vervaardigt hij een panoramakaart
van de Zaan, voor de daar gevestigde firma Honig.

Bij zijn panoramakaarten gaat Michels aanvan-
kelijk uit van de klassieke vogelvluchttechniek,
waarbij bepaalde elementen verticaal uit de grond-
tekening van het landschap (de kaart dus) omhoog
worden getrokken. Bij deze techniek wordt de 
planimetrie van de kaart dus onaangetast gelaten.
Hiervoor gaat Michels het terrein in, of de stad in,
voorzien van topografische kaarten, een schetsboek
(afbeelding 4) en zijn echtgenote met een notitie-

boekje; het gebied wordt afgelopen dan wel af-
gereden, waarbij alle belangwekkende elementen
gekarakteriseerd en opgetekend worden. En onder-
tussen wordt er genoteerd – afhankelijk van de
schaal van de kaart – om wat voor vegetatie het 
gaat (op grootschalige kaarten worden zelfs de
boomsoorten vermeld), baksteen en strodak of
witte muren met een pannendak; dit documen-
tatiewerk wordt aangevuld met ansichtkaarten.
Hij zegt het zelf zo in Wat hooi en wat gras (1962): 

‘Doorlopend hielden we de wegbeplanting in 
de gaten en de begroeiing der landerijen, zodat
onze routekaarten overdekt raakten met groen-
geschreven letters, krassen en webben ter aan-
duiding van akkers, weiden, gemengde bedrij-
ven, ruig begroeid land, woeste gronden, weide-
velden, bomenrijen, boomgaarden, eendekooi-
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Schetsjes van Michels uit
Noord- en Zuid-Holland.
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Detail van de voor Grolsch
vervaardigde panoramakaart
van Groningen en omstreken.
Alle kerkjes op het Hoogeland
hebben een ander silhouet.
Tussen Roodeschool en Uit-
huizen loopt een treintje. Alle
kernen zijn gekarakteriseerd
en ook waar verspreide bebou-
wing is. Van de Eemshaven
werd veel verwacht. 
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Bladwijzer met de voor
Grolsch Bierbrouwerij ver-
vaardigde panoramakaarten.
Deze bladwijzer geeft tevens
het gebied aan dat was afge-
beeld op de Panoramakaart
Nederland stad en lande
(1962). Er stonden nog meer
panoramakaarten op stapel;
de originelen daarvan zijn
indertijd door Michels aan
Grolsch overgedragen en
schijnen sindsdien zoek-
geraakt te zijn.
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en, en wat dies meer zij. Daarbij vergaten we
niet de essen extra te omlijnen, die in de zomer
als dofgouden schilden liggen gevat in het
groen langs veel oude Drentse, Twentse en Gel-
derse wegen, maar die ook elders bij uitzonde-
ring de blik verrassen.’

Nederzettingsvormen worden getypeerd, markt-
pleinen, kastelen en buitenplaatsen. Zo wordt de
informatie op de topografische kaart aangevuld of
gecorrigeerd, zelfs met de soort bomen en of die al
of niet aan weerszijden van de weg staan.

De Topografische Dienst is pas rond het jaar
2000 afgestapt van het op haar kaarten weergeven
van de begroeiing langs de wegen. Omdat deze in
onze tijd van de iepenziekte zo sterk aan verande-
ring onderhevig is, is het een gegeven dat telkens
weer opnieuw opgenomen moet worden en gecon-
troleerd en niet bij een herziening kan worden
overgeslagen; daarom laat men het nu maar hele-
maal weg. Dat is zeer jammer, omdat het zo’n ken-
merkend aspect van ons landschap is. Op Michels’
kaarten is er juist de uiterste zorg aan een zorgvul-
dige weergave van dit aspect besteed. Al de detail-
schetsen worden gemaakt in de blikrichting van de
kaart, die natuurlijk van te voren moet worden
vastgesteld.

Eenmaal thuis werden door Michels de schetsen
op de juiste plaats ingetekend op een niet-vervorm-
de topografische ondergrond, uitgaande van de
volgende regels: verticaal blijft verticaal, grond-
vorm blijft ongewijzigd en er is sprake van even-
wijdig/parallel perspectief oftewel een isometri-
sche projectie. Voor de Grolsch-kaarten stapt hij
over op wat hij noemt een groothoekprojectie,
waarbij door een hoog object op de voorgrond te
plaatsen wat meer dramatiek in de tekening komt
(afbeeldingen 5 en 6). Koeman schrijft over hem:
‘Dagen, wekenlang stond hij te tekenen, met een
onvoorstelbare gelijkmatigheid van het handwerk
en een bewonderenswaardige constante gemoeds-
gesteldheid’. Dat moest ook wel, als eenmaal een
schaal gekozen was moest alles wat hij onderweg
vergaard had op die schaal worden gebracht, in-
gepast, geselecteerd en in de juiste onderlinge 
verhouding gezet, waarbij ook nog eens bijschrif-
ten op een niet-storende manier werden inge-
bracht (Koeman, 1975).

De kaart van de Biesbosch, Michels’ laatste
kaart, laat ook de details van het landschap goed
zien. In de rand van de kaart wordt de hele flora en
fauna verwerkt. De verkenning van de kaart leverde
op, dat op de reguliere topografische kaart verschil-

lende toponiemen verkeerd stonden geplaatst.
Voorts is het tot op heden de meest nauwkeurige
kaart van dit natuurgebied vervaardigd. Als ooit op
een kaart het landschap tot leven gebracht is, is dat
wel door Michels gedaan.

Noot
Met dank aan de heer A. Ras (Delft) voor zijn medewer-
king aan de bijdrage over de levensloop van Michels.
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