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EBericht v a n *^Q voorz i t ter 

Vijf en dertig jaar geleden werd de 
oprichting van de historische 
vereniging "Het Land van Brederode" 
luister bijgezet met een tentoonstelling 
over oud Vianen. Een twintigvoud van 
dit toch wel respectabele aantal jaren, 
om precies te zijn 700 jaar, geleden 
kwam een veertiental lokale heren, of 
liever de boeren - de geërfde buren, 
zoals zij werden genoemd - in hun 
rechtsgebieden, tot een gemeen
schappelijke regeling op het gebied 
van de waterlozing en waterkering in 
wat later de Vijheerenlanden is gaan 
heten. Op 11 april 1284 kwamen de 
heren bijeen bij de kerk van 
Everdingen en besloten om voortaan 
het overtollige water van hun 
gebieden via de watergang de Huibert 
en u6 ZeuenK in de i_inge ai te voeren. 
Bovendien zou in de toekomst de 
Diefdijk, die het afkomende water van 
het hoger gelegen Gelderland moest 
tegenhouden, volgens een stelsel van 
evenredigheid worden onderhouden 
door de geërfde buren in hun landen. 
In de historische handboeken wordt 
deze overeenkomst terecht "uniek" en 
"één van onze monumenten van dijk
en waterschapsrecht" genoemd. Als 
een vroeg en belangrijk voorbeeld van 
interlokale samenwerking doet zij 
beslist zeer modern aan. In feite kan 
het jaar 1284 worden beschouwd als 
het geboortejaar van het waterschap, 
later hoogheemraadschap van de 
Vijfheerenlanden, dat nog pas onlangs 
is opgegaan in het grotere verband 
van het Hoogheemraadschap de 
Alblasserwaard en de Vijfheeren
landen. 

Hoewel beide jubilea wel in een zeer 
ongelijke verhouding tot elkaar staan, 
leek het de historische vereniging "Het 
Land van Brederode" een goede 
gedachte om, in samenwerking met de 
Stichting Stedelijk Museum Vianen, 
aan beide gebeurtenissen aandacht te 
geven in de vorm van een 
tentoonstelling over oude kaarten en 

t r\ r~v /"",/-* trr\ f l r* r* \-\ /~i r-\ f t-u-v / ^ I /-i i K-I i~t i^ »-, \ir^n sA i-\ 

l u p u y i a n o ^ l i o a i u u u i u n l y u i l v a n u c 

Vijfheerenlanden. Elke keer opnieuw 
worden wij geconfronteerd met het 
boeiende verleden van onze omgeving. 
Het moge duidelijk zijn dat de 
waterstaatkundige geschiedenis voor 
ons land van zompen en waterlopen 
van eminent belang is. Dat geldt in 
sterke mate ook voor het gebied van 
de Vijfheerenlanden. 
Het onderhavige nummer van het 
tijdschrift van de historische vereniging 
is geheel daaraan gewijd. Het mag wel 
eens zwart op wit worden vastgelegd, 
dat voor het tijdschrift dat ondertussen 
al weer negen jaar de leden van de 
vereniging wordt toegezonden, een 
grote waardering bestaat zowel binnen 
als buiten de vereniging. Met dit 
speciale nummer zal deze reputatie 
ongetwijfeld worden bevestigd. 

H.L.Ph. Leeuwenberg 

Eeuwenoude kaarten en platte
gronden van Vianen en de 
Vijfheerenlanden 

Inleiding 

Kaarten zijn niet meer uit ons leven 
weg te denken. Reizen zonder kaarten 
bijvoorbeeld, of vreemde steden 
bezoeken zonder een kaart of 
plattegrond, is vrijwel onmogelijk. 
Kaarten, in welke vorm dan ook, zijn 
gebruiksvoorwerpen, die tot ons 
dagelijks leven behoren. Kaarten zijn 
zo gewoon (geworden), dat we ons niet 
eens meer afvragen hoe men ooit tot 
uc peneKtie van ue huidige Kaarten 
kon komen. Aan de basis van vrijwel 
alle kaarten ligt de topografische kaart: 
de kaart van een bepaalde plaats of 
streek. Aan de hand van topografische 
kaarten werden bodemkundige, 
geologische en andere kaarten 
gemaakt. Dat gebeurde onder meer 
door peilingen, boringen e tc , die op 
een bepaalde plaats werden verricht, 



Geograaf. Schilderij van J. Moreelse, 
omstreeks 1625. 
Utrecht, Centraal Museum. 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

op de desbetreffende topografische 
kaarten aan te geven, bijvoorbeeld 
door een verschil in kleur. 
In deze bijdrage wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan de 
topografische kaarten van Vianen en 
de Vijfheerenlanden. Belangstelling 
voor topografische kaarten is voor 
historisch geïnteresseerden een 
vanzelfsprekende zaak. Maar ook bij 
anderen bestaat interesse. Planologen, 
die werkzaam zijn in historische 
steden, onderkennen het belang van 
oude stadsplattegronden. In Vianen 
wordt in dit verband veelvuldig gebruik 
gemaakt van "de kaart van Blaeu". 
Terloops merken wij alvast op, dat 
enige omzichtigheid bij het hanteren 
van deze 17de eeuwse stadsplatte
gronden van Vianen, zeker op zijn 
plaats is. Niet alle plattegronden van 
Blaeu zijn even nauwkeurig. In het 
hoofdstuk "Blaeu" komen we daar op 
terug. Deze bijdrage beperkt zich niet 
tot de topografische kaarten van 
Vianen en de Vijfheerenlanden: ze 

worden geplaatst tegen de brede 
achtergrond van de Nederlandse 
kaarten-produktie. 

In de loop der eeuwen heeft 
Nederland zich op het gebied van de 
kartografie een wereldfaam verworven. 
De reeds genoemde Blaeu - beter 
gezegd: de familie Blaeu - heeft 
uitgaven het licht doen zien, die niet 
eerder, maar ook naderhand niet meer 
een dergelijk hoog niveau bereikten. 
De kaarten van Vianen en de 
Vijfheerenlanden dienen - hoe 
bescheiden hun rol ook is - in deze 
kontekst beschouwd te worden. 
Deze publikatie maakt geen aanspraak 
op volledigheid voor wat betreft het 
kaarten-materiaal met betrekking op 
Vianen en de Vijfheerenlanden. De 
expert zal in deze bijdrage weinig 
nieuws vinden, enkele uitzonderingen 
niet te na gesproken. De geïnteres
seerde leek zal beslist materiaal 
vinden dat niet of nauwelijks bekend 
was. Dat materiaal is omwille van de 
levendigheid ondergebracht in een 
aantal "capita selecta" - enkele 
geselekteerde hoofdstukken - , nu 
eens chronologisch, dan thematisch, 
en af en toe met het accent op een 
kurieus detail. Voor deze publikatie is 
heel wat materiaal verzameld, maar dat 
mag niet de naam hebben van een 
diepgaand onderzoek. Een dergelijk 
onderzoek omvat immers niet alleen 
het opsporen van het kaarten-
materiaal, maar ook een grondig 
bestuderen van de aardrijkskunde, de 
landmeetkunde, de ontginnings
geschiedenis, de grafische- en teken
technieken, etc. 

Nooit eerder is kaarten-materiaal met 
betrekking op Vianen en de 
Vijfheerenlanden in een bredere opzet 
bijeengebracht. Wellicht ziet de expert 
in deze verzameling aanleiding om het 
terrein verder te ontginnen - een 
beeldspraak, die in dit verband zeker 
niet misplaatst is. Maar in de eerste 
plaats was het er ons om te doen het 
terrein van de lokale kartografie van 
Vianen en direkte omgeving te 



Situatie bij de Lek tussen Vianen en Vreeswijk. Anonieme tekening, 1 747. 
's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief. (Foto: 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief) 

Situatie bij de Lek tussen Vianen en Vreeswijk. Anonieme gravure, 1747 (?). (Vergelijk 
tekening hiervoor). 
Vianen, Gemeente Archief. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 



ontsluiten voor een zo breed mogelijk 
publiek: bijvoorbeeld als bron van 
historische informatie of om te 
genieten van de fraaie aanblik. Wat dit 
laatste betreft blijft een afbeelding of 
een reproduktie - hoe fraai ook -
slechts een hulpmiddel. 

Kaartenmakers 

Voor een kaart kant en klaar was, 
kwam er heel wat kijken. We gaan er 
hierbij van uit, dat de kaart niet 
beperkt bleef tot een getekend 
dokument - soms manuscript- of 
minuut-kaart genoemd -, maar als 
prent uitgegeven werd. 
In de eerste plaats was er de 
landmeter: de persoon die het gebied, 
dat in kaart gebracht werd, opmat. In 
de 16de eeuw was het niet ongewoon 
dat een landmeter ook schilder was. 
Evert van Schayck uit Utrecht was -
om slechts één voorbeeld te noemen -
zo'n figuur, die de funktie van 
landmeter kombineerde met die van 
schilder. In zijn hoedanigheid van 
landmeter zien we Van Schayck samen 
met de Utrechtse stadsarchitekt 
Willem van Noort in 1546 te Vianen 
den coers van de stroom der Lecke 
opmeten. De kaart, waarop de 
resultaten van deze meting 
vastgelegd zijn, hebben we niet 
teruggevonden. 

Wanneer de landmeter niet zelf zijn 
kaart tekende, dan kwam er een 
tekenaar aan te pas. Wanneer diens 
naam op de tekening of prent vermeld 
werd zien we vaak achter de naam de 
afkorting van een der Latijnse woorden 
del(ineavit), descr(ipsit), inv(enit) of 
auct(ore): heeft het getekend, heeft 
het ontworpen. 
Na de tekenaar/ontwerper is het de 
beurt aan de graveur: degene die de 
prent maakt. Bij een kopergravure 
betekent dat: de persoon die de 
voorstelling, door de tekenaar 
geleverd, in een koperplaat graveert. 
Achter de naam van de graveur vinden 
we meestal de afkorting van een der 

"Afzetter" (= inkleurder) aan het werk. 
Schilderij van H. de Braekeleer, 19de eeuw. 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten. (Foto: Brussel, Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten) 

Latijnse woorden cael(avit), fec(it), 
inc(idit), exc(udebat), sculp(sit): heeft 
het gemaakt, heeft het gesneden. 
Ten slotte is er de drukker/uitgever. 
Achter diens naam staat meestal in het 
Latijn: apud - bij - of ex officina - uit 
de werkplaats. Niet zelden worden de 
verschillende werkzaamheden door 
een en dezelfde figuur verricht. Wat 
meestal aan een ander overgelaten 
werd, was het kleuren van de kaarten. 
Die persoon werd de afzetter 
genoemd. Het "afzetten" van kaarten -
niet alleen met kleuren, maar 
soms ook met bladgoud - bleef 
gehandhaafd tot in de 19de eeuw, 
zelfs nog nadat de lithografie of 
steendruk zijn entree had gemaakt, 
waardoor het mogelijk was prenten in 
kleur te maken. Een voorbeeld van een 
"afzetter" uit de tweede helft van de 
19de eeuw, is te vinden op een 
schilderij, dat ten onrechte de titel 
"De geograaf" draagt. Dit schilderij, 
gemaakt door de Vlaamse kunstenaar 
Henri de Braekeleer, wordt bewaard in 
de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten te Brussel. 
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Wereldkaart Gravure van D. Stoopendaal uit "Biblia", uitgegeven door Pieter en Jacob Keur 
te Dordrecht, 1756. 
Vianen, Stedelijk Museum. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

In den beginne ... 

In de koilektie van het Stedeiijk 
Museum te Vianen bevindt zich een 
zeer fraai exemplaar van de "Biblia", 
uitgegeven door Jacob en Hendrik 
Keur te Dordrecht in 1756. Aan Het 
Eerste Boeck Mosis, Genaemt Genesis 
gaat een wereldkaart vooraf, 
gegraveerd door D. Stopendaal. De 
tekst op de rugzijde van die kaart 
V-* ̂  i~t i t-\ + U-i Î i i-i i-s f / > k / M ^ i ^ m ^ T M ^i /~1 ^i + /-V /~* 
u o y i i u u i j u c o o i i c p p i n ^ . / v a u a i u c 

Eeuwige ende Almachtige Godt In den 
beginne op den eersten dagh door sijn 
Woort uyt niet geschapen hadde den 
Hemel, ende de Aerde. 
Eeuwenlang heeft de bijbel en de 
christelijke leer de visie op hemel en 
aarde bepaald. In de 6de eeuw vóór 
onze ti jdrekening veronderstelde de 
Griek Pythagoras - waarschijnlijk als 

eerste - dat de aarde bolvormig was. 
In de 3de eeuw stelde Eratosthenes 
ais eerste een handboek over 
aardrijkskunde op: "Geographica". 
Deze Griek, die eveneens overtuigd 
was dat de wereld een bol was, 
berekende toen de omtrek van de 
aarde op ongeveer 40.000 km. 
Ongeveer 500 vóór onze tijdrekening 
bedacht de Griek Thaïes van Milete, 
dat de aarde een cilindervormige 
vm --IO<-M-» i »e-i <-> rA'irs ir-» l-»i—1+ \ * / o + /-\»- r l A k k n e r l n 
i i i ci o o a v v a o , uiic; MI I I C L v v a i u i u u u u c i u o . 

Griekenland was het centrum! De 
theorie, dat de aarde een bol was, 
werd in de 6de eeuw door de monnik 
Cosmas Indicopleustes in zijn 
"Topographia Christiana" belachelijk 
gemaakt: het was een zinloze 
gedachte, maar vooral in strijd met de 
leer van bijbel en kerk. De kerk had 
haar eigen visie: de wereld was een 



Kaart met "Romeynsche heirbaanen" door Nederland. Gravure uit "Aloude Hollandsche Histori 
..." geschreven door G. van Loon en uitgegeven te 's-Gravenhage, 1734. 
Vianen, Partikulier bezit. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

plat, rond vlak, omgeven door water. In 
die vorm is de aarde te vinden op 
middeleeuwse kaarten. In deze 
zogenaamde T-kaarten werd de cirkel 
- de aarde dus - T-vormig in drieën 
verdeeld, waardoor de drie, toen 
bekende werelddelen een plaats 
konden krijgen: Azië boven, Europa en 
Afrika onder. Vrijwel steeds is op deze 
kaarten het oosten boven, met het 
aardse paradijs aan de uiterste rand 
van het aardvlak. In het centrum lag 
Jeruzalem! Ook was - ten zuiden van 
de Rode Zee - het onbekende vierde 
werelddeel aangegeven, dat, zoals 
men toen geloofde, wegens de enorme 
hitte niet te betreden was. 
De T-kaarten waren niet gericht op de 
praktijk; ze waren de weergave van 
de voorstelling, die men van de 
wereld had. Het zal inmiddels 
duidelijk zijn dat tussen de T-kaarten 
en de wereldkaart in de bijbel van 
Jacob en Hendrik Keur een wereld ligt. 

Vianen op een Romeinse kaart? 

In de Griekse oudheid bestond, zoals 
we zagen, belangstelling voor de 
sfericiteit - de bolvormigheid - van de 
aarde. De geografische kennis nam bij 
de Grieken een enorme vlucht. Niet in 
het minst was dat te danken aan de 
veroveringstochten, die de Grieken, en 
later ook de Romeinen, ondernamen. 
Alexander de Grote liet bijvoorbeeld 
tijdens zijn veroveringsreizen 
verslagen opmaken, waarin tal van 
gegevens werden genoteerd, die 
leidden tot een betere kennis van de 
geografie. 

Een deel van de geografische kennis, 
zoals die in de oudheid bestond, is 
dankzij Romeinse auteurs uit het begin 
van onze jaartelling overgeleverd aan 
middeleeuwse geleerden. Wat daar 
toen nog niet bij hoorde, was het werk 
van Claudius Ptolemaeus. Zijn 
geschriften werden in het westen eerst 
na de inname van Konstantinopel in 
1452 bekend. Deze werken, die 



Ptolemaeus rond het jaar 150 schreef, 
waren van groot belang. Zijn meest 
belangrijke werk was "Geographia", 
waarin hij onder meer aanwijzigingen 
gaf voor het vervaardigen van kaarten. 
Eén van de oudste kaarten, waarop 
een gedeelte van Nederland voorkomt, 
danken we aan de Romeinen. Het is 
de zogenaamde Peutinger-kaart. Over 
de datering bestaat verschil van 
mening; de eerste helft van de 5de 
eeuw is echter een aanvaardbare 
periode van ontstaan van de originele 
kaart. De Peutinger-kaart is in feite 
een schematisch overzicht van de 
hoofdwegen in het Romeinse rijk. 
Nederland is op deze kaart niet 
herkenbaar aan de vormen van het 
land of van bepaalde gebieden, maar 
aan enkele Latijnse namen, die op de 
kaart vermeld staan. 
De originele kaart is niet bekend. De 
bestaande kaart - 11 biaden van 
ongeveer 34 cm hoog en een totale 
lengte van bijna 7 me te r - is een kopie 
op perkament, uit de 12de eeuw of het 
begin van de 13de eeuw. Deze kaart 
werd ontdekt door de Weense 
geleerde Konrad Celtes, die het 
dokument in 1508 legateerde aan de 
Augsburger raadsheer Konrad 
Peutinger. Na diens dood, in 1547, 
ging de kaart over in diverse handen, 
om tenslotte in 1 738 terecht te komen 
in de Nationalbibliothek te Wenen. 

De aanduiding "Tabula Peutingeriana" 
- Peutinger-kaart - komt voor het eerst 
voor in Petrus Bertius' "Theatrum 
Geographiae Veteris", in 1619 te 
Amsterdam uitgegeven door Jodocus 
Hondius. De "Tabula Peutingeriana" 
was de basis voor een "Landkaart 
verbeeldende de twee Romeynsche 
heirbaanen", die voorkomt in "Gerard 
van Loons Aloude Hollandsche Histori 
der Keyzeren, Koningen, Hertogen en 
Graaven ...", uitgegeven te 
's-Gravenhage in 1734. In het midden 
van die "Landkaart" komt "Levefanum" 
voor, met als bijschrift "Veane". 
Kortom: Levefanum was Vianen, een 
pleisterplaats op een van de Romeinse 

wegen in het land der Batavieren. 
De opvatting is volstrekt fout, 
simpelweg omdat Vianen ten tijde van 
de Romeinen een drassig, ondoor
dringbaar gebied was. Van een 
pleisterplaats was, hoe dan ook, geen 
sprake. 
Voor de Nederlandse kartografie is de 
Peutinger-kaart, als één van de oudste 
kaarten van dit gebied, van bijzondere 
betekenis. Voor Vianen was die kaart 
aanleiding tot fantasie: een heel 
bijzondere betekenis dus! 

Een nieuw wereldbeeld 

In de 1 6de eeuw bereikte de 
kartografie in de Nederlanden een 
hoog niveau. Niet in het minst was dat 
te danken aan de vorderingen die 
geboekt werden in de landmeetkunde. 
Aan het ontstaan van topografische 
kaarten gaan mondelinge informatie 
en geschreven bronnen vooraf. Toen 
Willem van Duivenvoorde en zijn 
vrouw, Heilwich van Vianen, in 1335 
aan de inwoners van Vianen een 
aantal rechten verleenden, werd ook 
het grondgebied omschreven, waar het 
om ging. Van een tekening of kaart, 
waarop alles precies werd vastgelegd, 
wordt geen melding gemaakt. Het zal 
duidelijk zijn, dat het ontoereikend is 
om de grenzen van een bepaald 
gebied uitsluitend in woorden uit te 
drukken. Het leidt vroeg of laat tot 
diskussies. Vóór het midden van de 
1 6de eeuw waren er in feite slechts 
twee soorten kaarten: de eenvoudige 
landmeterskaarten op papier of 
perkament, en de geschilderde 
kaarten op doek of paneel. 
Vanaf het midden van de 16de eeuw 
kon niet langer meer volstaan worden 
met deze kaarten, waarvan het gebruik 
in hoofdzaak beperkt bleef tot 
juridische aangelegenheden over 
eigendomskwesties of tot waterschaps
problemen. Voor de administratie van 
het grootgrondbezit werden aan 
landmeters opdrachten gegeven tot 
het opmeten en vastleggen van het 
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Titelpagina van Gemma Frisius' "De principïs 
Astronomiae ..." Leuven-Antwerpen, 1530. 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek. 
(Foto: Brussel, Koninklijke Bibliotheek) 

onroerend goed. In vele gevallen 
werden deze kaarten ingebonden en 
vormden zo een "caertbouck". De 
uitgestrekte domeinen van de heren 
Van Brederode zullen beslist ook in 
dergelijke kaartboeken bijeen gebracht 
zijn. De kaarten, die toen noodzakelijk 
werden geacht voor de oorlogs
handelingen, komen in het volgende 
hoofdstuk ter sprake. Dankzij de 
ontwikkeling van de driehoeksmeting 
waren de landmeters in de 16de eeuw 
in staat tot een steeds nauwkeuriger in 
kaart brengen van een bepaald gebied. 
Een opmerkelijke figuur daarbij is 
Gemma Frisius. Deze Fries, die onder 
meer de leermeester van Mercator 
was, heette eigenlijk Jemme Reinerz, 
maar hij verlatijnste zijn naam, die dan 
in vertaling "Friese edelsteen" 
betekent. Frisius legde als eerste het 

principe van de driehoeksmeting vast 
in de verhandeling "Een boecxken see 
nut ende profijtelijk allen geographiens 
leerende noemen eenighe plaetsen 
beschrijven ende het verschil oft 
distantie derselver meten sal welck 
tevoren noyt ghesien en is gheweest". 
De inhoud verscheen voor het eerst -
als Latijnse Appendix - in Frisius' boek 
"Cosmographicus liber Petri Apiani", 
uitgegeven te Antwerpen in 1533. 
Gemma Frisius - geboren te Dokkum 
en later hoogleraar te Leuven -
beschreef weliswaar als eerste het 
principe van de driehoeksmeting, maar 
Snellius - hij heette eigenlijk 
Willebrord Snell van Royen - was de 
eerste die de driehoeksmeting 
toepaste. De verbeterde methode van 
driehoeksmeting, zoals Snellius deze 
toepaste, vond eerder ingang in het 
buitenland dan in de Nederlanden. Met 
name was dat het geval in Frankrijk. 
Dat had tot gevolg dat de omtrek van 
Frankrijk herzien moest worden. Toen 
Lodewijk XIV vernam dat zijn land 
kleiner was dan men steeds gedacht 
had, reageerde hij verrast dat hij door 
de kartografen meer land was verloren 
dan door welke oorlog dan ook! 
De uitvinding en de snelle verbreiding 
van de driehoeksmeting in de 16de 
eeuw maakten het mogelijk om 
meetkundig juiste kaarten te maken. 
Die methode is zelfs tot op heden in 
gebruik gebleven. 

Van Deventer en sGrooten 

De kaarten die in de 16de eeuw 
vervaardigd werden door Jacob van 
Deventer en Christiaan sGrooten 
nemen een zeer belangrijke plaats in 
in de geschiedenis van de kartografie. 
Beiden maakten ze in de Nederlanden 
kaarten voor strategische doeleinden. 
Jacob van Deventer moet aan het 
begin van de 1 6de eeuw geboren zijn 
te Deventer of in de buurt van die stad. 
In 1520 werd hij ingeschreven aan de 
universiteit te Leuven. In 1542 huurt 
hij een huis te Mechelen. In die jaren 
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Hand- en voetmaten. Houtsnede uit Gemma Frisius' "Een boeexken seer nut ende profijtelijk 
allen geographiens ...", opgenomen in "Cosmographicus liber Petri Aplani", Antwerpen 1545. 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek. (Foto: Brussel, Koninklijke Bibliotheek) 

ontving hij van Karel V de titel 
"keizerlijk geograaf", een titel die na 
de troonsafstand van de keizer in 
1555 gekontinueerd werd als 
"koninklijk geograaf". Van Deventer is 
in 1575 te Keulen overleden. In de 
periode 1536 - 1 545 vervaardigde Van 
Deventer in opdracht van het 
landsbestuur provinciekaarten van de 
Nederlanden; daarna ontving hij 
opdracht om steden in kaart te 
brengen. Tussen 1555 en 1572 
maakte Van Deventer ongeveer 
driehonderd plattegronden van steden 
in de Nederlanden. Van geen enkel 
land bestaat een dergelijke serie 
stadsplattegronden, die alle volgens 
dezelfde methode, op dezelfde schaal 
en met dezelfde oriëntatie vervaardigd 
zijn. Van Deventer maakte van de 
diverse steden twee soorten 
plattegronden: een "gewone" en een 
"nette". Van sommige steden - van 

Antwerpen, Breda en Maastricht 
bijvoorbeeld - is geen van de beide 
exemplaren bewaard gebleven, terwijl 
van andere steden de beide versies 
bewaard zijn. Dat is onder meer het 
geval voor Vianen. 
De "gewone" stadsplattegronden van 
Van Deventer doken in 1859 op te 
Den Haag op een veiling bij Martinus 
Nijhoff. De partij werd omschreven als 
collection importante de 152 cartes et 
fragmentes de cartes dess. et col. dans 
Ie 16e siècle (belangrijke verzameling 
van 152 getekende en gekleurde 16de 
eeuwse kaarten en fragmenten van 
kaarten), maar het kapitale belang 
werd niet herkend: Frederik Muller 
kocht alle kaarten voor een totaal 
bedrag van f 50,-! In 1865 kwam de 
archivaris van Leeuwarden, W. Eekhoff, 
tot de ontdekking dat het om de 
originele Van Deventer-plattegronden 
ging. Eekhoff kocht - ook voor een 
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Plattegrond van Vianen. Tekening van 
J. van Deventer, omstreeks 1560. 
's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief. 
(Foto: 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief) 

prikje! - de kaarten bij Muller, en 
bracht de Noord-Nederlandse stads
plattegronden onder in de 
rijksarchieven en de Zuid-Nederlandse 
in de Koninklijke Bibliotheek te 
Brussel. Toen Eekhoft zijn 
belangrijkste vondst deed, was men 
nog onwetend van het bestaan van de 
tweede serie plattegronden van Van 
Deventer: de "nette" exemplaren. 
Ze werden ontdekt door de Belg 
Charles Ruelens, en bevinden zich in 
de Biblioteca Nacional te Madrid. Deze 
kaarten - met Latijnse opschriften -
werden in drie banden ingebonden 
en na het overlijden van Jacob van 
Deventer in 1575 opgestuurd aan 
Filips II. Van de drie banden zijn er 
slechts twee - met in totaal 180 
kaarten - teruggevonden. 
Voor Van Deventer was het er in 
eerste instantie niet om te doen fraai 
ogende plattegronden te maken; ze 
moesten nauwkeurig en betrouwbaar 
zijn. Ze waren immers bedoeld om 
door de legers van Filips II gebruikt te 
worden tijdens hun tochten door de 
Nederlanden. Vandaar dat alleen de 

Plattegrond van Vianen. Tekening van 
J. van Deventer, omstreeks 1560. 
Madrid, Biblioteca Nacional. 
(Foto: Madrid, Biblioteca Nacional) 

militair relevante gegevens duidelijk 
aangegeven zijn: land- en waterwegen, 
verdedigingswerken (stadspoorten, -
-muren en -wallen) en belangrijke 
gebouwen (kerk, stadhuis en kasteel). 
Voor de plattegrond van Vianen - het 
opmeten van Vianen moet minstens 
twee weken in beslag genomen 
hebben - heeft Van Deventer ook 
bijzondere aandacht besteed aan 
Vreeswijk: van oudsher was de vlek 
Vianen - Vreeswijk een uiterst 
strategisch punt. 

Christiaan sGrooten is in artistiek 
opzicht de meerdere van Jacob van 
Deventer, maar moet het onderspit 
delven in wetenschappelijk opzicht. 
sGrooten geeft meer details, maar 
deze berusten vaak op fantasie. De 
situering van de land- en waterwegen 
is onbetrouwbaar. Dat is nogal 
vreemd, zeker wanneer men bedenkt, 
dat de kaarten van sGrooten - evenals 
dat het geval bij Van Deventer was -
bestemd waren voor militaire 
doeleinden. Hij ontving de opdracht 
van het landsbestuur in 1 568. Een 
deel van de kaarten is bewaard 
gebleven in de Koninklijke Bibliotheek 
te Brussel; een ander deel - waarvan 
de kaarten bijgewerkt en gekorrigeerd 
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Fragment van de kaart van Utrecht. 
Tekening van Chr. sGrooten, tweede helft 
16de eeuw. 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek. 
(Foto: Brussel, Koninklijke Bibliotheek) 

zijn - berust in de Biblioteca Nacional 
te Madrid. sGrooten is omstreeks 1530 
in Sonsbeek bij Xanten geboren. Hij is 
in 1603 of 1604 te Kalkar overleden. 

De kaarten van Van Deventer én van 
sGrooten werden waarschijnlijk nooit 
gebruikt voor het doel waarvoor ze 
gemaakt waren: ze kwamen te laat in 
handen van Filips II! 

Militaire kaarten 

De eeuwen door hebben militaire 
kaarten - of beter gezegd: kaarten 
voor militaire doeleinden - een 
belangrijke rol gespeeld. Zo zou 
volgens Struick, gemeentearchivaris te 
Utrecht, een kaart in het Öster
reichisches Staatsarchiv te Wenen, en 
mogelijk daterend uit 1 524, 
vermoedelijk dienst gedaan hebben bij 
de voorbereidingen van een veldtocht 
tegen de hertog van Gelre. Op de 
kaart komt in de linker benedenhoek 

Jt* A.5 \mW 

Plattegrond van het Gelderse rivierengebied. Anonieme tekening, 1524 (?). 
Wenen, Österreichisches Staatsarchiv. (Foto: Wenen, Österreichische Staatsarchiv) 
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Plattegrond van de Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard en het gebied tussen Oude Rijn 
en Hollandse IJssel. Anonieme tekening omstreeks 1500. 
's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief. (Foto: 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief) 

links van de rivier - die hier als Den rin, 
de Rijn aangeduid wordt - Die Vaert -
Vreeswi jk- voor en rechts ervan 
Vianen. De weergave van de plaatsen 
is meer een impressie dan een 
realistische voorstelling. 
Van twee andere kaarten - beide 
eveneens uit de eerste helft van de 
16de eeuw - is niet met zekerheid te 
zeggen of ze voor militaire doeleinden 
gebruikt werden: ze kunnen evengoed 
om waterstaatkundige redenen 
gebruikt zijn. De ene kaart, die 
bewaard wordt in het Algemeen 
Rijksarchief te Den Haag en omstreeks 
1500 gedateerd wordt, geeft de 
Krimpener-, Lopiker- en Alblasser
waard en het gebied tussen Oude Rijn 
en Hollandse IJssel weer. De andere 
kaart, die in het Gemeente-archief te 
Gouda berust en mogelijk uit 1531 
dateert, geeft een gedeelte van de 
Vijfheerenlanden weer, met name 

Vianen en het gebied ten zuidwesten 
tot voorbij Ameide en Meerkerk. 

Nieuwskaarten 

In de 16de eeuw ontstonden er 
zogenaamde "nieuwskaarten": kaarten, 
waardoor het publiek op de hoogte 
werd gehouden van aktuele 
gebeurtenissen. Met name waren dat 
de oorlogshandelingen. Bekend zijn de 
prenten, waarin Frans Hogenberg - in 
het volgende hoofdstuk komt hij 
uitvoeriger ter sprake - de veldtochten, 
belegeringen en andere aktiviteiten 
tijdens de tachtiger oorlog vastlegde. 
Nieuwskaarten werden niet uitsluitend 
los verspreid; ze kwamen ook voor in 
boeken, die over de oorlogs
gebeurtenissen handelden. Zo zijn 
bijvoorbeeld prenten van Hogenberg 
te vinden in P. Bor's "Oorspronck, 
begin ende aenvang der Neder-
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Plattegrond van Vianen en omgeving. Anonieme tekening, omstreeks 1531. 
Gouda, Gemeentelijke Archiefdienst. (Foto: Gouda, Gemeentelijke Archiefdienst) 

landscher Oorlogen", uitgegeven te 
Utrecht in 1603. Onder meer is in 
Bor's publikatie, waarvan een 
exemplaar berust in het Gemeente
archief te Utrecht, een voorstelling te 
vinden van de. strijd met de Spaanse 
troepen te Vreeswijk in 1585. Zoals 
dat wel meerhef geval is bij dergelijke 
prenten, is er niet altijd sprake van 

Belegering van Vreeswijk. Gravure van 
F. Hogenberg, 1603. 
Utrecht, Gemeentelijke Archiefdienst. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

een preciese weergave. Ook in de hier 
afgebeelde voorstelling met de strijd te 
Vreeswijk is te zien dat Hogenberg het 
niet al te nauw nam. 
In Bor's publikatie komt geen 
afbeelding voor, die betrekking heeft 
op Vianen. In Lambert van den Bosch' 
"Tooneel des Oorlogs", uitgegeven te 
Amsterdam in 1675 komt Vianen wel 
voor. In Van den Bosch' boek waarvan 
een exemplaar bewaard wordt in het 
Gemeente Archief te Vianen, komen 
zowel "nieuwskaarten" voor, als 
plattegronden van steden. Onder deze 
laatste kategorie komt ook Vianen voor. 
"Tooneel des Oorlogs" van Lambert 
van den Bosch is een vervolg op 
"Historie of verhael van Saeken van 
Staet en Oorlogh" van Lieuwe van 
Aitzema. Deze laatste behandelde in 
zijn werk, dat uit vijftien delen bestaat, 
de periode 1621 - 1668. Van den 
Bosch begint bij 1669. 
Lambert van den Bosch was konrektor 
van de Latijnse school te Dordrecht, 
maar werd daar wegens dronkenschap 
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Plattegronden, onder andere van Vianen. Anonieme gravure uit L. van den Bosch' "Tooneel des 
Oorlogs", Amsterdam 1675. 
Vianen, Gemeente Archief. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

ontslagen! Daarmee was overigens 
nog geen punt gezet achter zijn 
onderwijskundige loopbaan: Van den 
Bosch werd ... rektor van de Latijnse 
school te Vianen! 

Braun en Hogenberg 

De oudst bekende levensbeschrijving 
van Jacob van Deventer komt voor in 
"Civitates Orbis Terrarum" van Braun 
en Hogenberg. Die biografie komt in 
dit stedeboek voor op de achterzijde 
van een plattegrond van Deventer. 
"Civitates Orbis Terrarum" omvat zes 
delen - het eerste deel verscheen in 
1572, het laatste in 1617 -, waarin 
zo'n 360 stadsplattegronden en 
-gezichten voorkomen. 
De redaktie van dit stedenboek werd 
aanvankelijk gevoerd door de Keulse 
kanunnik Georg Braun. De platte
gronden en stadsgezichten werden 
gegraveerd door Frans Hogenberg. 
Deze laatste kwam in het hoofdstuk 
"Nieuwskaarten" al ter sprake in 
verband met prenten, waarin hij de 

gebeurtenissen uit de eerste decennia 
van de tachtigjarige oorlog vastlegde. 
Hogenberg maakte voor de "Civitates 
Orbis Terrarum" gebruik van bestaand 
materiaal. Onder meer bleek Sebastian 
Münster's "Cosmographia" - uit
gegeven te Basel in 1544 en 
algemeen beschouwd als een 
belangrijk werk op kartografisch 
gebied - dienstig te zijn. Voor de 
plattegronden van een groot aantal 
Nederlandse steden baseerde 
Hogenberg zich op Van Deventer. 
Nu dringt zich de vraag op: hoe kon 
Hogenberg kennis nemen van de 
plattegronden van Van Deventer? 
Zoals we zagen waren die platte
gronden door Van Deventer in 
opdracht van het landsbestuur 
gemaakt voor militaire doeleinden en 
zeer zeker niet bestemd voor een 
breed publiek. Van die plattegronden 
werden in geen geval gravures 
gemaakt. 

Jacob van Deventer verliet Mechelen, 
toen die stad door de Spaanse troepen 
in 1572 geplunderd werd. Hij vestigde 
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Plattegrond van Holland. Anonieme 
houtsnede uit S. Münster's "Cosmographia", 
Basel 1628. 
Vianen, Partikulier bezit. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

zich te Keulen, waar ook Frans 
Hogenberg - die enkele jaren eerder 
Mechelen verlaten had -woonde . 
Nadat Van Deventer in 1572 naar 
Duitsland geëmigreerd was, staakten 
de betalingen door het landsbestuur. 
Uit de korrespondentie van Viglius van 
Aytta, voorzitter van de Raad van State 
te Brussel, blijkt dat men als de dood 
was voor het feit dat het kaarten-
materiaal van Van Deventer in handen 
zou vallen van de zogenaamde 
geuzen. Dat gebeurde niet, maar 
Vinl ius k rppn W P I vnnr o lknar Hat hot 
- C I ' ' •-• w - - — • - W W . IIXwLwll , U WIL I I w l 
materiaal na het overlijden van Van 
Deventer in beslag genomen werd en 
naar Brussel overgebracht werd. 
Ongetwijfeld heeft Hogenberg de 
stadsplattegronden van de Neder
landen ten huize van Van Deventer 
kunnen bekijken en bestuderen. 
Overigens heeft Hogenberg voor de 
"Civitates Orbis Terrarum" geen 

gebruik gemaakt van de plattegrond 
van Vianen. 

Wetenswaardig is zeker de 
verantwoording die Braun en 
Hogenberg in het voorwoord van het 
eerste deel van de "Civitates Orbis 
Terrarum" afleggen over het feit dat op 
kaarten, plattegronden en stads
gezichten figuren voorgesteld zijn. De 
zeer woeste Turken - aldus Braun en 
Hogenberg - mogen om geloofs-
redenen dergelijke figuren niet 
bekijken. Vandaar dus, dat dergelijke 
kaarten niet onder hun ogen zullen 
komen en christenen geen last zullen 
ondervinden van deze vijanden van de 
christenheid! 

Van het zuiden naar het noorden 

"Civitates Orbis Terrarum" van Braun 
en Hogenberg was in feite een 
aanvulling op Ortelius' "Theatrum Orbis 
Terrarum", waarvan de eerste editie te 
Antwerpen verscheen in 1570. In 
Ortelius' wereldatlas - de oudst 
bekende! - zouden alle landen van de 
wereld afgebeeld worden; in Braun en 
Hogenberg's stedenatlas zouden alle 
steden van de wereld afgebeeld 
worden. Dat was althans de bedoeling. 
Abraham Ortelius' "Theatrum Orbis 
Terrarum" kende vanaf het begin een 
groot sukses. Tot 1 61 2 verschenen er 
33 uitgaven in verschillende talen. De 
eerste editie telde 53 kaarten; de 
laatste meer dan 160. 
In 1 577 bracht Ortelius zijn "Theatrum 
Orbis Terrrarum" onder de titel 
"Spieghel Der Werelt" als 'pocket-
uitgave' op de markt: een 
wereldprimeur! 
In Zi'n ! a a t c * ° jû i ionoiarûn \A/orL-to 

Ortelius aan de uitgave van de 
zogenaamde Peutinger-kaart, die ter 
sprake kwam in het hoofdstuk "Vianen 
op een Romeinse kaart?". Dit 
voornemen heeft Ortelius ten gevolge 
van zijn overlijden in 1598 niet meer 
kunnen voltooien. Abraham Or te l ius -
geboren te Antwerpen in 1527 -
verloor op zeer jeugdige leeftijd zijn 
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Wereldkaart. Gravure van F. Hogenberg, uitgegeven door A. Ortelius, omstreeks 1570. 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek. (Foto: Brussel, Koninklijke Bibliotheek) 

vader. Hij werd opgenomen in het 
gezin van Jacobus van Meteren, waar 
hij samen opgroeide met zijn neef 
Emanuel van Meteren, de (later) 
bekende geschiedschrijver. 
Ortelius is - op een korte onderbreking 
voor een verblijf in Lenden na - zijn 
leven lang in Antwerpen gebleven. 
Van Meteren - protestant en anti-
Spaans - verliet de Zuidelijke 
Nederlanden en vestigde zich in de 
Noordelijke Nederlanden. 
De scheiding tussen deze twee 
verwanten is één van de zeer en zeer 
vele voorbeelden, die het gevolg was 
van de politieke en religieuze 
konsternatie, met als hoogtepunt de 
Val van Antwerpen in 1 585. Ten 
gevolge van deze situatie zou er een 
ware emigratie-golf van de Zuidelijke 
naarde Noordelijke Nederlanden 
plaats vinden. Ook op kartografisch 
gebied zou Antwerpen in het zuiden op 
abrupte wijze zijn leidende positie 
verliezen ten voordele van Amsterdam 

in het noorden. De "Gouden eeuw" in 
de Noordelijke Nederlanden begint 
met de Val van Antwerpen. Eén van de 
bekendste figuren die na de Val van 
Antwerpen in 1585 emigreerde naar 
het noorden was Petrus Plancius, die 
eigenlijk Pieter Platevoet heette. Hij 
vestigde zich eerst te Bergen op Zoom 
en later voorgoed te Amsterdam. Met 
hem begint de "Gouden eeuw van de 
Nederlandse kartografie". 
Plancius, die in 1552 te Dranouter in 
West-Vlaanderen geboren werd en 
predikant was, onderwees in de 
Oudezijdskapel te Amsterdam de 
zeevaarders in de navigatie; hij 
examineerde de stuurlieden en 
kartografen van de Oostindische 
Compagnie - opgericht in 1 602 - en 
was betrokken bij de oprichting van de 
Westindische Compagnie in 1621. Hij 
bewerkte de wereldkaart van Gerard 
Mercator - Mercator komt nog ter 
sprake in het hoofdstuk "Atlas" - tot 
een nieuwe kaart, die omstreeks 1590 
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Portret van E van Meteren. Anonieme 
gravure, omstreeks 1625. 
Vianen, Partikulier bezit. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

werd uitgegeven. 

De Val van Antwerpen betekende nog 
niet, dat in de Schelde-stad alles op 
non-aktief kwam te staan. De uitgave 
van de beschrijving van de 
Nederlanden, samengesteld door 
Guicciardini, bleef - om slechts één 
voorbeeld te noemen - een 
suksesnummer . De I ta l iaanse koop
man I nHnu i rn f^i \\m\zirHini n p h n r p n 

te Florence in 1 521 , kwam op vrij 
jonge leeftijd naar Antwerpen. Hij 
overleed in die stad in 1589. De eerste 
editie van zijn boek verscheen onder 
de titel "Descrittione di M. Lodovico 
Guicciardini patritio fiorentio, di tutti i 
Paesi Bassi" dan ook te Antwerpen in 
1567. Tot 1660 volgden 25 edities in 
het Latijn, Nederlands, Frans en Duits. 

Deze uitgaven werden overigens niet 
uitsluitend in Antwerpen gepubliceerd: 
in 1609 verscheen er bijvoorbeeld een 
editie te Amsterdam. 
In het boek van Guicciardini komt wel 
een zeer summiere beschrijving voor 
van Vianen maar - evenmin als bij 
Braun en Hogenberg - geen 
plattegrond. 

Kaerius en Hondius 

Twee figuren, die de Zuidelijke 
Nederlanden verlieten en zich in de 
Noordelijke Nederlanden vestigden, 
waar ze op kartografisch gebied een 
belangrijke rol zouden spelen, waren 
Kaerius en Hondius. 
Petrus Kaer ius-z i jn niet verlatijnste 
naam was Pieter van de Keere - werd 
te Gent geboren in 1571. Op zeer 
jeugdige leeftijd verloor hij zijn vader. 
Kaerius' moeder hertrouwde met Jan 
Jansz Bert. Deze laatste had uit zijn 
eerste huwelijk een zoon, Petrus, en 
een dochter, Anna. Petrus Bert -
meestal onder zijn verlatijnste naam 
Bertius vermeld - was ook op het 
terrein van de kartografie aktief: hij is 
vooral bekend om zijn atlassen in klein 
formaat. Anna Bertius werd de 
echtgenote van haar stiefbroer Petrus 
Kaerius. Petrus Kaerius vertrok in 1584 
of 1585 naar Londen, vermoedelijk 
samen met Jodocus Hondius. Deze 
laatste huwde met Petrus Kaerius' 
zuster, Colette. De zuster van Jodocus 
Hondius, Jacomina, huwde met de 
Gentenaar Pieter van den Bergh -
Petrus Montanus - die onder meer de 
teksten leverde voor "Germania 
Inferior", uitgegeven door Kaerius. 
Ziedaar de nauwe familiebanden in de 
kartografische wereid. 

Petrus Kaerius verliet in 1593 Londen 
en vestigde zich te Amsterdam, eerst 
op het Rokin en later in de 
Kalverstraat in het huis "In de 
onseeckere tijd". Mogelijk keerde hij 
op het eind van zijn leven terug naar 
Vlaanderen. Kaerius gaf in 1617 te 
Amsterdam de eerste grote atlas van 
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Wereldkaart. Gravure van H. Allard, uitgegeven door P. Plancius, 1590. 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek. (Foto: Brussel, Koninklijke Bibliotheek) 

de Nederlanden uit: "Germania 
Inferior". In die atlas komt de bekende 
kaart voor, waarop de Zuidelijke en 
Noordelijke Nederlanden samen 
voorgesteld zijn als een leeuw: de 
zogenaamde "Leo Belgicus". De 
voorstelling van de Nederlanden in de 
vorm van een leeuw was in de 17de 
eeuw geliefkoosd bij kaartenmakers. 
Michael Aitsingerwas in 1583, voor 
zover bekend, de eerste die een 
dergelijke kaart maakte. Na het 
verschijnen van de tweede uitgave van 
"Germania Inferior", in 1622, kwamen 
de koperplaten, waarmee de kaarten 
werden afgedrukt, in handen van Claes 
Jansz Visscher, die zijn naam 
verlatijnste tot Piscator. Deze bracht in 
1634 een nieuwe editie van "Germania 
Inferior" op de markt. De naam van 
Kaerius had hij echter vervangen door 
zijn eigen naam! 

Tegelijk met Kaerius verliet Jodocus 
Hond ius - hij is in 1563 geboren te 
Wakken in West-Vlaanderen - Londen. 
Hij vestigde zich in de Kalverstraat in 
het huis "In de Wackere Hondt". 
Kaerius en Hondius werkten 
regelmatig samen, bijvoorbeeld aan de 
vermaarde wandkaart van Europa, uit 
1595. Hondius werkte ook samen met 
Johannes Janssonius uit Arnhem, 
wiens zoon Joannes in 1612 huwde 
met Hondius' dochter, Elisabeth. 
In 1604 kocht Hondius de koperplaten 
van de kaarten, die Mercator gebruikt 
had voor zijn "Atlas". Hondius 
verzorgde in 1606 een nieuwe 
uitgave van die atlas, met tekst van 
Petrus Montanus en met eigen imprint. 
Hij gaf het werk uit in een pocket
editie onder de titel "Atlas Minor". 

Figuren als Kaerius en Hondius 
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Titelpagina van P. Kaerius' "Germania 
Inferior", Amsterdam, 1617. 
Utrecht, Geografisch Instituut Rijks
universiteit. 
(Foto: Utrecht, Geografisch Instituut) 

hebben ervoor gezorgd, dat het 
centrum van de kartografie definitief 
verplaatst werd van Antwerpen naar 
Amsterdam. 

Atlas 

In het vorige hoofdstuk kwam de 
"Atlas" van Mercator ter sprake. 
Mercator was de eerste, die het woord 
atlas gebruikte, in de betekenis zoals 
we die ook tegenwoordig gebruiken: 
een kaartenboek. Het woord atlas heet 
afkomstig te zijn van de naam van een 
legendarische koning van Numidië, die 
- zoals dat te zien is op de titelpagina 
van Mercator's "Atlas" - de eerste 
globe gemaakt zou hebben. 
Gerard Mercator - hij werd in 1512 te 
Rupelmonde in Vlaanderen geboren en 
heette eigenlijk Kremer- is vooral 
bekend door zijn ontwerp om de 

aardbol op een plat vlak te projekteren: 
de zogenaamde Mercatorprojektie. 
Het verschijnen van zijn "Atlas", in 
1595, heeft Mercator niet mogen 
beleven: hij stierf het jaar daarvoor. 

De geschiedenis van de Nederlandse 
atlas begint in feite in de Zuidelijke 
Nederlanden met Ortelius en 
Mercator. In de 17de eeuw verplaatst 
het gebeuren zich naar de Noordelijke 
Nederlanden: Amsterdam werd wereld
beroemd om zijn atiassenproduktie. 
Spektakulair waren de "reuzen-
atlassen", die daar verschenen: 
atlassen van buitensporige afmetingen, 
die alleen via rijdende installaties te 

verplaatsen waren. Johan Maurits van 
Nassau schonk in 1660 een dergelijke 
atlas aan de Pruisische keurvorst 
Frederik Willem. 

Kartografisch materiaal op 
kasteel Batestein 

In 1 567 werd de inventaris opgemaakt 
van de bezittingen van Hendrik van 
Brederode, die toen in beslag 
genomen waren door Filips II. Een 
belangrijk onderdeel van hetgeen in 
kasteel Batestein nog aanwezig w a s -
Hendrik van Brederode was gevlucht 
en had een deel van de inboedel 
meegenomen - werd gevormd door de 
bibliotheek. Daaronder bevonden zich 
onder meer twee edities van "Cosmo-
graphia" van Sebastian M u n s t e r - e e n 
Franse en een Duitse uitgave -, maar 
veel meer spektakulaire werken op dit 
gebied waren daar toen niet aanwezig. 
Het aantal kaarten, dat in 1567 in 
kasteel Batestein aanwezig was, was 
aanzienlijk groter. Er waren wereld
kaarten, zeekaarten, iandkaarten, 
stedenkaarten en ook krijgskaarten. 

Toen in 1685 de nagelaten boedel van 
Hedwig Agnes van Brederode werd 
geïnventariseerd - zij was de laatste 
Van Brederode, die in Vianen het 
bewind voerde -, werden onder de 
boeken enkele delen van "Zeilleri 
Topographia" genoteerd. Dit betrof de 
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"Leo Belgicus". Gravure, uitgegeven door P. Kaerius, 1617. 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek. (Foto: Brussel, Koninklijke Bibliotheek) 

"Topographia Germaniae" van Martin 
Zeiller, die tussen 1 642 en 1 688 werd 
uitgegeven door Mattheus Merian te 
Frankfurt. In een der delen -
"Topographia Germaniae-lnferioris", 
verschenen in 1 655 - komt een 
beknopte beschrijving van Vianen voor 
én een plattegrond, die meestal 
kortweg als "plattegrond van Merian" 
aangeduid wordt. 
Na Braun en Hogenberg was dit het 
eerste stedenboek van niveau dat werd 
uitgegeven. Het was blijkbaar het 
enige boek op dit terrein, dat in 1 685 
in kasteel Batestein te Vianen te 
vinden was. Slechts één losse kaart 
komt in de inventaris van de boedel 
voor. In de kamer van de secretaris 
hing een kaart van de heerlijkheid 
Brederode in een zwarte lijst. Andere 

kaarten waren er toen kennelijk niet 
meer. De kaart van de Overwaard die 
in 1646 nog in een inventaris van 
goederen op Batestein genoemd wordt 
- kennelijk dan de enige buiten de 
bibliotheek - wordt niet meer 
genoemd. 

Blaeu 

De "Gouden eeuw" - de term werd 
reeds gebruikt - is in Nederland 
ingeburgerd als synoniem voor de 
17de eeuw. Die eeuw was zeker niet 
op alle terreinen glansrijk, maar in elk 
geval gold dat wel voor de kartografie. 
In Amsterdam was - zeker na de Val 
van Antwerpen in 1 585 - een elite van 
kartografen en graveurs te vinden. 
In hun winkels waren atlassen, 
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Kaart van een gedeelte van Holland. Gravure, uitgegeven door H. Hondius, 1629. 
Vianen, Historische Vereniging "Het Land van Brederode". 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

Kaart van een gedeelte van Holland. Gravure, uitgegeven door N. Visscher, omstreeks 1630. 
/Vergelijk de voorgaande plattegrond). Vianen, Historische Vereniging "Het Land van 
Brederode". (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

21 



i. JO»**"' i 

Titelpagina van G. Mercator's "Atlas", 
Antwerpen 1595. 
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek. 
(Foto: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek) 

kaarten, zeegidsen, en nieuwskaarten, 
maar ook globes en allerlei 
instrumenten te vinden, zoals 
astrolabia bijvoorbeeld. En letterlijk 
was dat in allerlei maten en gewichten: 
van een reuzenatlas in luxueuze 
banden tot een eenvoudige atlas in 
pocket-formaat; van een kolossale 
wandkaart tot een bescheiden kaartje 
op handformaat. 
Blaeu is op kartografisch gebied te 
Amsterdam in de 17de eeuw wel de 
meest bekende naam. Het bedrijf werd 
opgezet door Willem Jansz. Om 
verwarring te voorkomen met zijn 
konkurrent Janssonius - hun beider 
namen leken té veel op e lkaar -
voegde Willem Jansz aan zijn 
eigenlijke naam de in zijn familie 
voorkomende bijnaam Blaeu toe. 
Willem Jansz Blaeu werd geboren te 
Uitgeest bij Alkmaar in 1 571 . Van 

Plattegrond van Vianen. Gravure uit 
M. Zeiller's "Topographia Germaniae-
Inferioris", uitgegeven door M. Merian, 
Frankfurt 1655. 
Vianen, Partikulier bezit. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

1594 tot 1596 ging hij in de leer bij de 
beroemde astronoom Tycho Brahe die 
op het eiland Hveu, in de Sont, een 
eigen observatorium had. Na zijn 
terugkeer in Nederland, zette Willem 
Jansz Blaeu te Amsterdam een handel 
op in globes, kaarten en nautische 
instrumenten. Dit bedrijf zou uitgroeien 
tot een van de grootste, maar ook 
belangrijkste wereldcentra op karto
grafisch gebied in de 17de eeuw. 
Blaeu had bij Brahe onder meer globes 
leren maken. In 1599 bracht hij te 
Amsterdam - hij woonde toen "Op de 
Lastage aen de Waelcant - zijn eerste 
aardglobe uit; in 1603 volgde zijn 
hemelglobe. 

Atlassen - waardoor de Blaeu's 
beroemd zouden worden - verkocht 
Willem Jansz vóór 1630 niet. In 1629 
kocht Blaeu uit de nalatenschap van 
een andere grote konkurrent, Jodocus 
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Kaart van Utrecht. Gravure, uitgegeven door W.J. Blaeu, omstreeks 1630. 
Vianen, Gemeente Archief. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

Hondius, meer dan dertig koperplaten, 
die de basis werden voor de Blaeu-
atlas uit 1630. 
Na het overlijden van Willem Jansz 
Blaeu in 1638 bouwde zijn zoon Joan 
het bedrijf verder uit. Dit bereikte een 
hoogtepunt omstreeks 1665 met de 

uitgave van de "Atlas Major". Naast 
deze negendelige atlas waren -
desnoods op dezelfde wijze 
ingebonden - nog twee stedenboeken 
van de Nederlanden te verkrijgen: 
"Toonneel Der Steden van 'S Konings 
Nederlanden" (de Zuidelijke Neder
landen) en "Toonneel Der Steden Van 
De Vereenighde Nederlanden" (de 
Noordelijke Nederlanden). 
Blaeu's "Atlas Major" behandelde de 
gehele, toen bekende wereld; de beide 
stedenboeken, die in 1649 klaar 

prei 

Twee globes van W.J. Blaeu, 1603. 
Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof 
(Foto: Delft, Stedelijk Museum 
Het Prinsenhof) 

waren maar eerst in 1652 v û r ° 
werden, beperkten zich tot de Neder
landen. Onder de plattegronden, die 
daar te vinden zijn, bevindt zich ook 
die van Vianen. Blaeu's "Atlas Major" -
inklusief de stedenboeken - was een 
gigantische onderneming. Voor een 
groot deel werd echter gebruik 
gemaakt van bestaand materiaal, 
weliswaar in sommige gevallen hier en 

23 



15MWIÎ1 
• ; ,! • 

Plattegrond van Vianen. Gravure, uitgegeven door J. Blaeu, 1652. 
Vianen, Gemeente Archief. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

Plattegrond van Vianen. Gravure, uitgegeven door F. de Wit, 1698. 
Vianen, Partikulier bezit. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Plattegrond 
Amsterdam, 
museum) 

van Vianen. Gravure, uitgegeven door J. Janssonius, 1657. 
Historische Scheepvaartmuseum. (Foto: Amsterdam, Historisch Scheepvaart-

daar wat bijgewerkt en opgelapt. 
Een fraai staaltje van de praktijken, die 
toen werden toegepast, is aan de hand 
van enkele, op het eerste gezicht 
identieke plattegronden van Vianen vrij 
goed te volgen. De attente kijker zal 
de verschillen - hoe klein ook - beslist 
ontdekken. 
De plattegrond van Vianen, zoals 
Blaeu die gebruikte, is gebaseerd op 
Ivlarcus Zuerus Boxhorn's "Theatrum 
Hollandiae", dat in 1632 te Amsterdam 
bij Henricus Hondius verscheen. In 
1634 volgde een Nederlandse editie: 
"Tonneel ofte Beschrijvinghe des 
landts ende steden van Hollandt ende 
West-Vrieslandt". Het is beslist niet 
verwonderlijk dat bij Blaeu dezelfde 
afbeeldingen te vinden zijn: hij had de 
koperplaten, die Hondius gebruikt had, 

opgekocht! 
In 1672 woedde er een grote brand in 
de drukkerij van Blaeu. Een jaar later 
overleed Joan Blaeu. Het bedrijf werd 
weliswaar voortgezet, maar de glorie 
ging tot de verleden tijd horen. In 
1695 werd de inventaris van de 
drukkerij geveild. De koperplaten, die 
de brand overleefden, kwamen toen in 
handen van Frederick de Wit. Deze gaf 
in 1698 een stedenatlas uit, waarin 
onder meer de plattegrond van Vianen 
te vinden is. Die plattegrond is 
praktisch dezelfde als bij Blaeu, echter 
thans met de naam F. de Wit eraan 
toegevoegd! Maar nog vóór De Wit 
was diezelfde plattegrond van Vianen -
met een kleine wijziging - op de markt 
gebracht door Joannes Janssonius. 
Janssonius liet na de publikatie van de 
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Portret van J. Blaeu. Schilderij door 
J. van Rossum, 1663. 
Amsterdam, Historisch Museum. 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch Bureau) 

"Atlas Major" van Blaeu, onder 
dezelfde titel een reeks kaartenboeken 
verschijnen. En ook publiceerde hij in 
1657 een stedenatlas. Van de 
plattegronden die in die atlas voor
komen, waren er een aantal praktisch 
aan die van Blaeu gelijk. Onder meer 
was dat het geval met de plattegrond 
van Vianen! 

De naam Blaeu is een begrip. Een 
bericht, heden ten dage, dat een atlas 
van Blaeu te koop is, spreekt al tot de 
fantasie. Maar ook in vroegere eeuwen 
was "een Blaeu" een begrip. Na de 
tweedaagse zeeslag in 1666 kreeg 
Michiel Adriaensz de Ruyter als dank 
de "Atlas Major" van Blaeu ten 
geschenke. 
De betiteling "kaart van Blaeu" is zo 
ingeburgerd dat praktisch niemand stil 
staat bij het feit dat "een Blaeu" 
bijvoorbeeld ook "een De Wit" kan zijn. 
Even ongenuanceerd is de gedachte, 
dat een "kaart van Blaeu" een perfekte 
weergave van de situatie in die tijd zou 
zijn. De plattegronden van Blaeu zijn 
niet altijd even korrekt. Blaeu's kaart 

van Vianen dient nog grondig 
bestudeerd te worden teneinde te 
kunnen vaststellen hoe nauwkeurig -
of onnauwkeurig - deze plattegrond is. 

Joan Blaeu geportretteerd door 
Jan van Rossum 

In het Historisch Museum te 
Amsterdam bevindt zich een portret 
van Joan Blaeu, dat in 1663 
geschilderd werd door Jan van 
Rossum. Dr Joan Blaeu, die opgeleid 
was als jurist, nam de beroemde 
boekhandel en drukkerij van zijn vader 
Willem Jansz Blaeu over. Joan Blaeu 
bekleedde in Amsterdam diverse 
bestuursfunkties. Zo was hij bijvoor
beeld van 1651 tot 1672 Raad van 
Amsterdam. Uit die tijd dateert het 
portret dat Jan van Rossum schilderde. 
Over de schilder Jan van Rossum -
ook wel Van Rossem genaamd - is 
weinig bekend. Hij moet omstreeks 
1 630 te Vianen geboren zijn en is daar 
mogelijk ook overleden. Maar wanneer 
hij gestorven is, is evenmin bekend. 
Gesigneerde en gedateerde schilde
rijen van Jan van Rossum zijn bekend 
van 1654 tot 1 673. De vraag of Van 
Rossum zijn schildersatelier in Vianen 
had, kan vooralsnog niet met absolute 
zekerheid beantwoord worden. Het is 
dus ook niet met zekerheid te zeggen 
dat het portret van Blaeu in Vianen 
gemaakt is. Maar wel staat vast, dat er 
kontakten waren tussen een van de 
leden van de beroemde familie Blaeu 
en de schilder Jan van Rossum uit 
Vianen. 

De 18de eeuw 

In 1 672 - in hetzelfde jaar waarin de 
drukkerij van Blaeu door brand 
verwoest werd - werd Nederland 
bedreigd door de Fransen, de 
Engelsen en de Duitsers. De Gouden 
eeuw was voorbij, ook voor de 
kartografie. Dat betekent echter niet 
dat er op dat gebied niets meer 
gebeurde. Van belang waren vooral de 
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De Stadt V i A N E N aen de overkant der Rivier de Lek, te zien 

met zyn Kafteel en Toren S'. Poi in den Jare 1630 , behorende in 
die tyt onder de heeren van Brederode als heer van Vianen, dit ge-
flagt isuftgeftorven en haer Wapens m't graft gelecht in 't Jaer 1679. 

N». i f } . 
Vue m 1650 de V tanen, de fin Chateau & de la Jeter S1. Paul, fa rite 

efiprife ici du citede la Rivière du Lek ; Cette Villeavert alors pourfetg-
wwrMr.*kBredctode. MatsCette Famille étant éteinte, onmitmib-tc;, 
(Suivant l'ufage du Pays) leurs armines dans leurs Tombeau. 

*53-
View in the year 1630, of'Vianen, of its Caftel and of Sr Paul's To

wer, r'is here reprefented as facing the Lek's River ; the Gentlemen de 
Brederode were formerly the Lordsof that Town. But that family being 
extincte, they in the year 1679 buried their Coat of arms in their grave 
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Stadsprofiel van Vianen. Gravure van 
A. Rademaker uit "Tegenwoordige Staat", 
uitgegeven door I. Urion, Amsterdam 1749. 
Vianen, Partikulier bezit. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

militaire kaarten, de waterstaatkundige 
kaarten, en de topografische kaarten 
en beschrijvingen. 
Militaire kaarten werden gemaakt in 
opdracht van de Raad van State. Ze 
waren geheim, zodat ze door de 
burgers niet gebruikt konden worden. 
Op de waterstaatkundige kaarten 
wordt in het volgende hoofdstuk nader 
ingegaan. 
In de 18de eeuw nam de bevolking 
niet toe en evenmin was er sprake van 
stadsuitbreiding. Men kon d u s -
afgezien van eventuele wensen voor 
allerlei dekoratieve toevoegingen -
u n l c t â Q n m a + r - i A P ^ T i n r l û 1 / Q Q K+ u n û r i v u i o i a a i i I I I ^ L u o o i a a i I U U F \ U U I L O M ^ I I 

plattegronden. Zo gaven Covens en 
Mortier bijvoorbeeld kaarten en platte
gronden uit, die eerder door Frederik 
de Wit waren verspreid. Ze hadden 
namelijk de koperplaten van De Wit 
opgekocht. 
Uitgevers beperkten zich echter niet 
tot de heruitgave van bestaand 
materiaal. Ze speelden in op de lokale 

Fragment van "Nieuwe Caerte Vertoonende 
den geheelen Alblasserwaard". Gravure van 
B. Stoopendaal naar tekening van M. van 
Nispen, 1681. 
Vianen, Gemeente Archief. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

trots, de eigenwaarde van de 
eigenaars van landhuizen en 
landgoederen, het gevoel voor natuur 
en idylle, en de reislust. Naast 
panoramaplans van steden, parken en 
landgoederen, verschenen allerlei 
publikaties, die we als de voorlopers 
van de hedendaagse reisgidsen 
zouden kunnen beschouwen. De 
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde 
Nederlanden", die in twaalf delen 
verscheen bij Isaac Tirion - hij was 
afkomstig uit Utrecht, maar vestigde 
zich in Amsterdam -, is wel het meest 
bekende voorbeeld. 
De prenten, die in de "Tegenwoordige 
Staat" voorkwamen, werden ook los 
verkocht. En in elk geval werden ze 
decennia lang gekopieerd. Zo zien we 
bijvoorbeeld het stadsprofiel van 
Vianen, zoals dat in de "Tegenwoordige 
Staat" voorkomt, opnieuw verschijnen 
in de "Enkhuizer Almanak" van 1837. 
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gebied niet meer het niveau van de 
17de eeuw bereikt. Fraai materiaal 
was er wel, maar met de precisie nam 
men het niet zo nauw, echter met 
uitzondering van de militaire kaarten 
en de waterschapskaarten. 
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Stadsprofiel van Vianen. Anonieme hout
snede, uit "Enkhuizer Almanak", 1837. 
Vianen, Partikulier bezit. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

Waterschapskaarten 

Kaarten en plattegronden zijn een 
belangrijke bron voor de historische 
kennis van een bepaald gebied. In het 
bijzonder geldt dat voor polder- en 
rivierkaarten, die in opdracht van 
waterschapskolleges gemaakt werden. 
Dergelijke kaarten bevatten veelal 
allerlei details, die elders niet te 
vinden zijn. Dat geldt ook voor een 
aantal kaarten die in opdracht van het 
Hoogheemraadschap De Vijfheeren-
landen vervaardigd werden. 

In 1 284 werd voor het gebied, dat 
vanaf 1428 De Vijfheerenlanden zou 
genoemd worden, een gemeen
schappelijke regeling getroffen over 
het dijkbestuur en het boezembeheer. 
De kwestie werd op 11 april 1 284 -
thans zevenhonderd jaar geleden - bij 
de kerk van Everdingen geregeld, op 
een dinsdag in de paasweek. 
Waarschijnlijk was Hubrecht van 

Fragment van "Kaart van de rivier de Lek van Krimpen tot het Hagesteinsche Schoor" 
Anonieme gravure naar tekening van M. Bolstra, 1751-1764. 
Vianen, Gemeente Archief. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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en Vyf Heeren Landen, te famen groot 
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33110. Mergen. 
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ß. Stoopendaal naar tekening van A. de Vries, 1716. 
Vianen, Historische Vereniging "Het Land van Brederode". (Foto: Utrecht, Gemeentelijke 
Fotodienst) 

Everdingen de motor van het 
gebeuren. Het kanaal, dat voor een 
betere afwatering naar de Zederik 
gegraven werd, heet nog s teeds - naar 
Hubrecht van Everdingen - Huibert. 
Een sleutelpositie nam Van Arkel in: hij 

moest goedkeuring geven dat het 
kanaal door zijn gebied zou lopen. 
Tegelijkertijd werd de Diefwech 
verbeterd tot waterkering aan de 
oostzijde van het gebied: de naam 
werd veranderd in Dief dijk. 
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"Nieuwe Kaarte Vertoonende den Geheelen Alblasserwaardt". Gravure van J. Keyser naar 
tekening van A. de Vries, omstreeks 1740. 
Vianen, Historische Vereniging "Het Land van Brederode". (Foto: Utrecht, Gemeentelijke 
Fotodienst) 

Tot de stichting van het 
Hoogheemraadschap van De Vijf-
heerenlanden - koning Willem III 
verleende op 29 april 1856 
goedkeuring - bleef de overeenkomst 
van 1284 de basis van het dijk- en 
waterschapsbestuur in dit gebied. 

De kaarten, die in opdracht van de 
waterschapskolleges gemaakt werden, 
waren van het grootste belang voor 
het technische en administratieve 
beheer. Percelen dienden bijvoorbeeld 
nauwkeurig vastgelegd te worden ten 
behoeve van de belastingen die 
geheven werden, onder meer om 
aanleg en onderhoud van dijken te 
financieren. De talrijke katastrofale 
overstromingen in de 18de eeuw 
dwongen de waterschapskolleges tot 
het nemen van maatregelen. Met het 
oog op de verbetering van de 
rivierbeddingen werden toen kaarten 

van de rivieren en rivieroevers 
gemaakt, onder meer door bekende 
landmeters, zoals Nicolaas Cruquius 
en zijn leerling Melchior Bolstra. 
Figuren als Cruquius en Bolstra 
brachten, onder meer door de 
waterpassing die nodig was voor het 
maken van rivierkaarten, een nieuw 
element in de kartografie. De 
betekenis ervan werd internationaal 
onderkend. 

Niet zelden hebben waterschaps-
kaarten een representatieve funktie. 
De grote wandkaarten - kompleet met 
familiewapens van de bestuursleden 
van het waterschapsKollege - waren 
een afstraling van de waardigheid, die 
het waterschapskollege zich toedacht. 

Voordat de Vijfheerenlanden werden 
afgebeeld op kaarten van Melchior 
Bolstra en Abel de Vries, werd het 
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Kaart van de Alblasserwaard. Gravure van S. Stoopendaal naar tekening van A. de Vries. 
Vianen, Gemeente Archief. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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"Kaart van de Graafschappen Buuren en Culemburg". Anonieme gravure naar tekening van 
J. Perrenot, uitgegeven door Covens en Mortier, Amsterdam 1761. 
Vianen, Historische Vereniging "Het Land van Brederode". 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Fragment van "Nieuwe Kaart van de Vijf 
Heeren Landen", uitgegeven door Covens 
en Mortier, Amsterdam 1741. 
Gorinchem, Gemeentelijke Archiefdienst. 
(Foto: Gorinchem, Gemeentelijke Archief
dienst) 

gebied al in 1681 door Mattheus van 
Nispen weergegeven op een grote 
kaart van de Alblasserwaard. 
Van Nispen, die landmeter was van de 
Alblasserwaard en tevens werkte voor 
de Rekenkamer van Holland, schreef 
ook een leerboek, "De beknopte Land-
meet-konst", uitgegeven te Dordrecht 
in 1662. 
Een aparte vermelding verdient de 
kaart die door Mr Jacob Perrenot uit 
Culemborg gemaakt werd en in 1761 
te Amsterdam uitgegeven bij Covens 
en Mortier. De Vijfheerenlanden 
komen op die kaart voor met de 
graafschappen Buren en Culemborg. 
Covens en Mortier gaven ook al in 
1741 een "Nieuwe Kaart van de Vijf 
Heeren Landen" uit. 

De 19de eeuw 

Toen Nederland onder het bewind van 
de Fransen kwam, besloten zij tot een 
herindeling van ons land in 
departementen. Bij gebrek aan een 
gedetailleerde kaart van Nederland, 
besloot de Nationale Conventie in 
1798 aan luitenant-kolonel C R T . 
Krayenhoff opdracht te geven om een 
dergelijke kaart te vervaardigen. In 
1822 voltooide Krayenhoff zijn "Choro-
Topografische kaart". Het maken van 
de "Choro-Topografische kaart" had 
zolang geduurd, dat de kaart in feite 
verouderd was toen ze verscheen! 
Daarom nam men in 1850 het besluit 
een nieuwe kaart te maken: dat werd 
de "Topographische en Militaire Kaart 
van het Koningrijk der Nederlanden", 
die - kompleet in 62 bladen - klaar 
was in 1 864. 

De "Topographische en Militaire Kaart" 
vormde de basis voor de bekende 
atlas van J. Kuyper, "Gemeente Atlas 
van Nederland", uitgegeven door Hugo 
Suringar te Leeuwarden van 1865 tot 
1869. Deze atlas, in zeven delen, 
bevat ruim 1200 kaartjes: een blad 
voor elke gemeente. 

Een tweede zaak die onder invloed 
van de Fransen in de 1 9de eeuw tot 
stand kwam, was het kadaster. Dit 
systeem van grondboekhouding werd 
tussen 1812 en 1832 ingevoerd met 
als doel grondbelasting te kunnen 
innen. Tegenwoordig is het kadaster 
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"Kaart van de Rivier de Lek". Anonieme litho naar tekening van G.F. Baron Van Derfelden 
Hinderstein, 1824. 
Vianen, Gemeente Archief. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Kaart van Vianen. Anonieme litho uit 
J. Kuyper's "Gemeente Atlas van Neder
land", uitgegeven door H. Suringar, 
Leeuwarden 1869. 
Vianen, Particulier bezit. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

hét instituut waar de voornaamste 
gegevens over de eigendom op grond 
en gebouwen te vinden zijn. 
Het kadaster bestaat uit registers en 
kaarten. Op de kaarten zijn de 
percelen aangegeven - dat betekent: 
een stuk grond of water, dat aan één 

eigenaar behoort - met de 
belangrijkste gebouwen die op die 
grond staan. In de registers wordt 
beschreven wie de eigenaren van de 
percelen zijn, met de oppervlakte van 
die percelen. 

Besluit 

!n de "Inleiding" werd gesteld, dat er in 
deze bijdrage geen sprake is van 
volledigheid. Zo zijn we bijvoorbeeld 
met opzet voorbijgegaan aan de 
kaarten en plattegronden, die gemaakt 
werden ten behoeve van bepaalde 
plannen, bestekken of Projekten. 
Eveneens zijn we - om een ander 
voorbeeld te geven - voorbijgegaan 
aan een figuur als Jan Blanken, 
vergelijke iiiaten hopen we m de 
toekomst goed te maken in aparte 
bijdragen. 

J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter 
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Kadastrale verzamelkaart van Vianen. Anonieme tekening, 1822. 
Vianen, Gemeente Archief. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Figuratie-schets van de grensscheiding tussen de gemeente Vianen en Hagestein. Aquarel 
door de Landmeter Delimitateur J. van Beek, uit het Proces Verbaal van Grensbepaling der 
Gemeente van Vianen, 1821. 
Vianen, Gemeente Archief. (Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 
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Kaart en-verzamelingen 

In tal van kollekties zijn kaarten van 
Vianen en de Vijfheerenlanden te 
vinden. Die verzamelingen zijn 
wisselend zowel wat betreft de 
kwaliteit als de kwantiteit. Raadplegen 
van de kollekties wordt soms 
bemoeilijkt door het ontbreken van 
katalogi of inventarissen. 

Amsterdam 
Universiteitsbibliotheek 

Delft 
Topografische dienst 

Gorinchem 
Archief van het Hoogheemraadschap 
van de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden 

's-Gravenhage 
Algemeen Rijksarchief 

Leiden 
Universiteitsbibliotheek (kollektie 
Bodel Nijenhuis) 

Rotterdam 
Atlas van Stolk 

Utrecht 
Geografisch Instituut Rijksuniversiteit 
Rijksarchief (kollektie Historische 
Vereniging "Het Land van Brederode") 
Universiteitsbibliotheek 
Universiteitsmuseum 

Vianen 
Gemeente Archief 

Historische Vereniging "Het Land van 
Brederode" (zie Utrecht, Rijksarchief) 

Beknopte bibliografie 

Voor historische achtergrond
informatie over Vianen wordt in het 
bijzonder verwezen naar de drie 
volgende publikaties, waarin behalve 
verdere bibliografische gegevens ook 
veel kartografisch materiaal is 
afgebeeld: J.A.L. de Meyere en 
J.M.M. Ruijter, Kasteel Batestein te 

Vianen, Vianen 1 981 
J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, 
De Lekpoort te Vianen, Vianen 1 982 
J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, In 
en uit het stadhuis van Vianen, 
Vianen 1984 

Op kartografisch gebied werd 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
volgende publikaties: 
L. Bagrow en R.A. Skelton, History of 
cartography, Londen 1965 
J.E.A. Boomgaard, Holland in kaart en 
prent, Haarlem 1984 
Catalogus Eilanden en Waarden in 
kaart en beeld - De groei van het Zuid-
Hollands rivierengebied, Rotterdam 
(Maritiem Museum "Prins Hendrik") 
1953 - 1954 
Catalogus De Hollandse kartografie, 
Brussel (Koninklijke Bibliotheek 
Albert I) 1971 
Catalogus Kaartenmakers van 't Sticht, 
Utrecht (Provinciehuis) 1974 
Catalogus Toonneel des Aerdrijcx, 
Utrecht (Universiteitsmuseum) 1983 
M. Donkersloot-De Vrij, Topografische 
kaarten van Nederland vóór 1750, 
Groningen 1981 
S.J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff, 
Geschiedenis der Kartografie van 
Nederland, 's-Gravenhage 1947 
S.J. Fockema Andreae en C. Koeman, 
Kaarten en kaarttekenaars, Bussum 
19752 

Th.W. Harmsen, De Beknopte Lant-
Meet-Konst, beschrijving van het leven 
en werk van de Dordtse landmeter 
Mattheus van Nispen (ca. 1628-1711), 
Delft 1978 
B. van 't Hoff, "Bijdrage tot de datering 
van de oudere Nederlandsche stads
plattegronden", Nederlandsch 
Archievenblad, Jrg 49 (1941-1943), 
29-68 en 96-150 
B. van 't Hoff, Joan Blaeu - Toonneel 
der steden van de Vereenighde Neder
landen met hare beschrijvingen 
(Holland en West-Vriesland/Utrecht), 
Amsterdam 1964 
C. Koeman, Collections of maps and 
atlases in the Netherlands, Leiden 
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1961 
C. Koeman, Handleiding voor de studie 
van de topografische kaarten van 
Nederland, Groningen 1964 
C. Koeman, Geschiedenis van de 
kartografie van Nederland, Alphen aan 
den Rijn 1983 
R.A. Skelton, Decorative printed maps 
of the 15th to the 18th centuries, 
Londen 1965 
A. de Smet, "De evolutie van de weten

schappelijke cartografie tot de ti jd van 
Philippe Vandermaelen", in catalogus 
Philippe Vandermaelen 1795 - 1869, 
Brussel (Koninklijke Bibliotheek 
Albert I) 1969 
J.J. Vredenberg-Alink, Spiegel der 
Wereld, Utrecht 1969 
J.J. Vredenberg-Alink, "Oude kaarten -
Kunst en vakmanschap", Antiek, Jrg 4 
(1970), nr 4, februari, 368-375 

Eigen huis? 

Eerst advies, 
dan de hypotheek! 

amro bank D 
Voorst raat 80 
4 1 3 2 AT V ianen Zh 
te l . 0 3 4 7 3 - 7 26 4 4 
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