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In het schooljaar 1980/1981 kreeg ik mijn eerste colleges cartografie van 
de inmiddels emeritus hoogleraren Cornelis Koeman en zijn opvolgers 
Ferjan Ormeling en Günter Schilder. Hoewel hun leeropdrachten ver-
schilden, zijn ze (voor professor Koeman moet ik zeggen: was) alledrie 
zeer betrokken bij het vakgebied van de oude kaarten. Een paar jaar 
later, in mei 1984, studeerde ik als eerste student aan de Universiteit 
Utrecht af met het hoofdvak historische cartografie. Aansluitend werkte 
ik ruim vijf jaar als toegevoegd onderzoeker bij de vakgroep waar ik ook 
afstudeerde. Daarna volgde, tot op heden, een aanstelling als conserva-
tor voor het vakgebied cartografie bij het Stadsarchief Amsterdam. Al 
die jaren had ik de wens om een promotieonderzoek te voltooien, al 
bleek dat in de jaren met jonge kinderen en een vijfdaagse baan niet zo 
simpel. 
 In Nederland kan gepromoveerd worden ‘op een reeks artikelen’ en 
‘op een onderzoek in boekvorm’. Het voor u liggende proefschrift is 
weliswaar een boek, maar startte jaren terug met een vijftal in het Jaar-
boek Amstelodamum gepubliceerde artikelen. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat het eindresultaat een ietwat hybride tussenvorm genoemd 
zou kunnen worden. Toen het overleg om de genoemde artikelen uit te 
breiden tot een dissertatie startte, vond mijn toenmalige promotor Fer-
jan Ormeling deze van voldoende kwaliteit om als hoofdstukken in het 
nu voorliggende proefschrift op te nemen. De vijf oudere publicaties 
(het gaat om de hoofdstukken 3, dit werd destijds samen met mijn col-
lega Erik Schmitz geschreven en 6, 8, 9 en 11) werden daartoe nog een 
keer kritisch bekeken. Er bleek amper aanleiding om aanvullend onder-
zoek te doen. Alleen aan de hoofdstukken 8, over de Lomanatlas uit 
1876, en 9, over de cartografie in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw, werden enige aanvullingen toegevoegd.
 Deze studie kan, na het verschijnen in 2013 van de uitgaven Kaarten 
van Amsterdam 1538-1865 en Kaarten van Amsterdam 1866-2012, als een 
derde deel gezien worden. Het werken aan deze bibliografische over-
zichtswerken heeft er zonder twijfel aan bijgedragen om het voorlig-
gende deel te kunnen schrijven. Het is verheugend dat Uitgeverij 
THOTH te Bussum, na de twee eerdere delen, ook dit deel III in de 
Kaarten van Amsterdam-reeks als handelseditie uit wil brengen.
 Hierboven noemde ik al mijn vroegere promotor Ferjan Ormeling. 
Ik wil hem hartelijk danken voor het becommentariëren van de meeste 
hoofdstukken in deze studie. Als gevolg van zijn emeritaat, waarna hij 
slechts tot eind 2012 promovendi kon begeleiden, en de gelijktijdige 
afronding van bovengenoemde delen I en II van Kaarten van Amsterdam 
lukte het niet deze dissertatie nog in laatstgenoemd jaar te voltooien. 
Vanaf dat moment werd de begeleiding overgenomen door professor 
Hans Renes. Het zijn een paar goede jaren geweest. Ik wil hem hiervoor 
hartelijk danken en benadrukken dat ik de wijze waarop dit gebeurde 
altijd als bijzonder stimulerend en positief ervaren heb. In een laat sta-
dium ging professor Tejo Spit mijn begeleidingsteam versterken. Ook 
hem dank ik, vooral voor een aantal organisatorische zaken. Verder ben 
ik zeer erkentelijk dat de beoordelingscommissie, bestaande uit de pro-
fessoren Karel Davids (VU), Frank van Oort (UU), Kees Zandviet (UVA, 
Jerzy Gawronski (UVA) en Marco van Egmond (UU) mij in de gelegen-
heid stelde dit proefschrift in de academiezaal van de Universiteit 
Utrecht te verdedigen. 

 Daarnaast zijn er tientallen organisaties en personen zonder wie het 
schrijven van deze dissertatie onmogelijk geweest was. Als eerste is dit 
mijn werkgever het Stadsarchief Amsterdam. Hoewel de uren die nodig 
waren om dit boek te schrijven in geen enkele jaarplanning hebben 
gestaan, was het toch mogelijk zo nu en dan wat uurtjes te investeren 
aan het onderzoek hiervoor. Ook stelde het Stadsarchief me in de gele-
genheid een kleine tweehonderd afbeeldingen, waarvan de originelen 
tot de collectie behoren, te gebruiken. Zeker is ook de kaartenafdeling 
van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam te noe-
men. Jarenlang was ik er met enige regelmaat te gast voor de delen van 
Kaarten van Amsterdam. Ook ben ik het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap zeer erkentelijk voor de beantwoording van menige vraag 
die ik in de afgelopen jaren stelde.
 Velen hebben meegewerkt, soms door een hoofdstuk door te lezen 
en van kritische opmerkingen te voorzien, door adviezen te geven of 
literatuur aan te reiken of me op geschikte afbeeldingen te wijzen. Ook 
hiervoor zeg ik alle hieronder, in een volstrekt willekeurige volgorde, 
genoemden dank: Miekie Donner en Peter Jansen (KOG), Lida Ruitinga 
(VU), Wolfgang Crom (SB Berlin), Clé Lesger (UVA), Jan Werner, Wim 
van Stormbroek, Pieter Kuiper en Reinder Storm (Bijzondere Collecties, 
UVA), Martijn Storms (UB Leiden), Mayte Rios Reviejo (BNE, Madrid), 
Francis Herbert (RGS, Londen), John Moore (University of Glasgow), 
Marco van Egmond (UU), Joost Depuyt (Felixarchief Antwerpen), Guido 
Lammers (Stadsdeel West, Amsterdam) en Olivier Loiseaux (BNF, 
Parijs). Natuurlijk dank ik ook mijn collega’s van het Stadsarchief 
Amsterdam: Emmy Ferbeek, Agathe Fris, Mirella Gelauf, Ate Kahrel, 
Jochem Kamps, Guido Hoogewoud, David Mulder, Cristina Duran 
Casablancas, Lydia Hagoort, Harmen Snel en Monique Peters. Ook wil 
ik nog enkele cartografen noemen die elk één of meer kaarten teken-
den: Winifred Broeder (Landkaartje, afb. 8a en 8b), Willem van den 
Goorbergh (tot voor enige jaren Geografiek, tegenwoordig werkzaam bij 
De Argumentenfabriek, afb. 20), Ries Visser (Dienst Basisinformatie 
Amsterdam, afb. 113 en 115) en Sander IJzerman (Bureau Monumenten-
zorg en Archeologie te Amsterdam), die hulp bood bij de analyse van  
de nauwkeurigheid van de kaart van Cornelis Anthonisz. uit 1544,  
afb. 10-13).
 Dank ook aan uitgever Kees van den Hoek, eindredacteur Marja 
Jager en grafisch vormgever Ronald Boiten, die ook deze uitgave bijzon-
der fraai vormgaf.
 Bijzondere dank aan Ingrid Oud (Bij de Tijd, Collectie-Advies) voor 
vele uren redactioneel werk en aan mijn zoon Maurice en zijn mede-
studente Kimberly Monpellier, die de in het Nederlands geschreven 
samenvatting in het Engels vertaalden, waarna ‘my old friend’ Francis 
Herbert er ‘native-English’ van maakte.
 En, last but not least, noem ik mijn echtgenote Ine en zonen Mau-
rice (voor de tweede keer) en Lucas, die me heel wat jaren mijn gang 
lieten gaan, telkens als er weer een periode aanbrak om avondenlang te 
werken om een nieuw hoofdstuk van dit proefschrift rond te krijgen.
 

Marc Hameleers
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Sinds de zestiende eeuw zijn er gedetailleerde kaarten, atlas-

sen, kaartreeksen en kaartseries vervaardigd van Amsterdam. 

Dit waren zowel uitgaven van commerciële producenten als 

uitgaven die in opdracht van lokale politici en ambtenaren wer-

den getekend en gedrukt. Deze kaarten hebben tegenwoordig 

een belangrijke functie bij het onderzoek naar de geschiedenis 

van de hoofdstad. Ze worden veel gebruikt bij het huizen-, 

straten- en wijkenonderzoek. Ze zijn een bron bij genealogisch 

onderzoek, leveren informatie voor onderzoek naar de stede-

lijke ontwikkeling, enz. Bovendien kunnen ze tekstuele bron-

nen ondersteunen of bevestigen. Soms zijn ze zelfs de enige 

bron waar de gewenste informatie uit betrokken kan worden.1 

Historici gebruiken deze grootschalige kaarten bijvoorbeeld bij 

het onderzoek naar oude boerderijen, molens, huizen en hui-

zenblokken, die afgebroken werden in het kader van stadsuit-

breiding of stadsvernieuwing. Daarnaast kunnen kaarten uit de 

negentiende en twintigste eeuw uitsluitsel geven over de huis-

nummering van panden in kleinere straten en stegen. Zo is uit 

archiefbronnen lang niet altijd op te maken of men de huizen 

in een steeg of hofje ‘links om’, of ‘rechts om’ nummerde.  

Gedetailleerde kaarten, die van huisnummers voorzien zijn, 

kunnen dan uitsluitsel geven. Een aparte positie hebben hierbij 

drie buurtatlassen die gepubliceerd werden in het derde kwart 

van de negentiende eeuw. De stad Amsterdam kende in die 

periode maar liefst drie verschillende huisnummeringen.  

Deze worden gevisualiseerd in de buurtatlassen van 1850-1851 

(hoofdstuk 6), van 1851-1852 (hoofdstuk 7) en 1876 (hoofdstuk 8). 

In dit verband kan het woord ‘beeld’ in de volkswijsheid ‘een 

beeld zegt meer dan duizend woorden’ zonder enige terug-

houdendheid vervangen worden door het woord ‘kaart’.

 In deze studie staan de gedetailleerde kaarten van Amster-

dam centraal. Het zijn de kaarten die voor het historisch  

onderzoek van de hoofdstad het meest frequent worden ge-

raadpleegd. Het zijn kaarten die in de tijd dat ze vervaardigd 

werden door gemeentelijke diensten werden gebruikt om in-

formatie aan te ontlenen en om aanvullende ruimtelijke infor-

matie op in te tekenen. Hiervan zullen meerdere voorbeelden 

ter sprake komen. Per saldo gaat het om kaarten, kaartreeksen, 

kaartseries en atlassen die de hele stad of grote delen van de 

stad tonen. De handgetekende kaartboeken, waarvan het 

Stadsarchief Amsterdam er negentien beheert, bleven buiten 

deze studie omdat ze slechts een zeer fragmentarisch beeld 

geven van enkele individuele percelen in de stad of van lande-

rijen daarbuiten. 

 Bij de analyse van de kaarten, kaartreeksen, kaartseries en 

atlassen in deze studie moeten we ons realiseren dat het gebied 

dat we onder ‘de stad’ verstaan in de loop der eeuwen met een 

factor honderdvijfenzestig vergroot werd. In 1544, het jaar waar-

in Cornelis Anthonisz. zijn kaart van de stad tekende, had die 

een oppervlakte van ongeveer één vierkante kilometer. Tegen-

woordig is dit, exclusief het bij de stad horende IJ-water, hon-

derdvijfenzestig vierkante kilometer. De kaart van Anthonisz. 

bestrijkt dus iets minder dan 0,7 procent van het huidige gebied 

binnen de gemeentegrens. Kaarten die ‘de hele stad’ tonen,  

geven dus in de loop der eeuwen een steeds groter gebied 

weer. 

Inleiding1



12 13

schaal niet. Het beeld zou amper leesbaar blijven (dichtlopen). De vraag 
moet dan ook niet zijn wat de ideale schaal is om over te gaan van 
groot- naar middelschalige cartografie. Beter is ons af te vragen op 
welke schaal we een stad af kunnen beelden om nog een goed leesbaar 
kaartbeeld te krijgen dat bovendien de individuele percelen laat zien en 
vervolgens daar de grens tussen groot- en middelschalig te leggen.
 Het blijft echter lastig om een exact getal te noemen bij het onder-
scheid van de begrippen groot-, middel- en kleinschalig. Al eerder wer-
den enkele publicaties genoemd waarin verschillende schaalgetallen 
genoemd worden. Ook kan de omgeving waarbinnen kaarten op ver-
schillende schalen vervaardigd worden een rol spelen. Ter illustratie: 
medewerkers van de vroegere Topografische Dienst in Emmen (sinds 1 
januari 2004 gefuseerd met, en tegenwoordig onderdeel van het Kadas-
ter) noemden hun Kaart van Nederland op schaal 1:10.000 hun groot-
schalige kaart. Bij de Amsterdamse Dienst Basisinformatie, die de Kaart 
van Amsterdam in negen bladen op dezelfde schaal vervaardigt, noemen 
ze dit hun kleinschalige kaart. De verklaring hiervoor is dat de landelijk 
opererende organisatie naast de 1:10.000-kaart ook kaarten van Neder-
land op schalen van 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 en zelfs 1:250.000 ver-
vaardigt, terwijl er in Amsterdam naast de genoemde 1:10.000-kaart, al 
meer dan een eeuw aan uitgaven op schaal 1:5.000, 1:2.500, 1:2.000 en 
1:1.000 gewerkt wordt.

De ondertitel vraagt ook om een omschrijving van het woord topografi-
sche. In het Kartografisch Vakwoordenboek (1991) wordt een topografische 
kaart omschreven als: ‘Een kaart met een weergave van de topografie 
welke voldoet aan te voren vastgestelde normen, waardoor zij de voor 
oriëntatie en terreinstudie benodigde nauwkeurigheid en volledigheid 
biedt.’ 5 Hierbij staat bij de keuze voor intekening zonder enige twijfel 

centraal wat de landmeter in het terrein daadwerkelijk ziet. Tegenover 
de topografische kaart staat de thematische kaart. Die wordt in 
genoemd woordenboek omschreven als ‘Een kaart waarin de versprei-
ding, aard, en/of kwantiteit van bepaalde (groepen van) verschijnselen of 
thema’s op een topografische ondergrond zijn weergegeven.’ 6 In deze 
studie staan de grootschalige topografische kaarten van Amsterdam 
centraal. Vanzelfsprekend werden ze voor talloze, als thematisch te 
omschrijven doelen gebruikt, maar feitelijk geven ze aan hoe de stad 
erop perceelniveau daadwerkelijk uitzag. 
 Naarmate een groter gebied afgebeeld wordt, moet meer rekening 
gehouden worden met de vervorming die optreedt bij de projectie van 
dat deel van de aarde op het platte vlak. Hiervoor zijn in de loop der 
eeuwen tientallen projectiemethoden ontwikkeld. Naarmate het af te 
beelden gebied kleiner is, wordt de vervormende invloed van de bol-
vorm van de aarde op een kaartbeeld minder. Op stadsniveau, zeker als 
het gaat om uitgaven in soms vele tientallen bladen, is die invloed te 
verwaarlozen. In deze studie wordt daar dan ook geen aandacht aan 
besteed. 
 Sommige kaartproducties vallen buiten de grootschalige topografi-
sche stadscartografie van Amsterdam omdat deze niet voldoen aan een 
van de gestelde criteria. Een voorbeeld is de kaart van Amsterdam in 
twaalf grote bladen die vervaardigd werd onder verantwoordelijkheid 
van het gemeentelijk afdelingshoofd H.J. Scheltema. Die kaart was 
vanaf 1896 in productie en werd in 1900 op een schaal van 1:3.750 gepu-
bliceerd. Scheltema moet zich gerealiseerd hebben, dat het niet moge-
lijk was alle percelen goed weer te geven door de schaal die hij had 
gekozen. Om dit te ondervangen koos hij voor een mengvorm. Hij 
generaliseerde aaneengebouwde huizen tot huizenblokken. De wat gro-
tere percelen, zoals die bijvoorbeeld rond het Vondelpark liggen (afb. 1), 

Titelverantwoording

De titel van deze studie is Gedetailleerde Kaarten van Amsterdam. De 
ondertitel is Productie en gebruik van grootschalige, topografische kaarten. 
Beide vragen om nadere uitleg en afbakenende criteria. Bij een gedetail-
leerde kaart verwacht men een kaart met veel of nauwkeurige informa-
tie. Het woord gedetailleerd is tegelijkertijd een subjectief begrip. Dit 
geldt niet voor het begrip grootschalig. De schaal van een kaart geeft 
aan in welke mate een regio verkleind weergegeven wordt op een stuk 
papier. Hoe groter de schaal, des te groter is het weergegeven gebied per 
centimeter. Ter illustratie: één centimeter op een kaart op schaal 1:1.000 
komt overeen met duizend centimeter (= tien meter) in werkelijkheid.
 Centraal in deze studie staan de kaarten van Amsterdam die in 
meerderheid een schaal hebben die ligt tussen 1:500 (hoofdstuk 2 over 
de uitgiftekaarten) en 1:2.500 (hoofdstuk 12 over de Kaart van Amsterdam, 
schaal 1:2.500). Waarom wordt de grens voor een kwalitatief goede groot-
schalige kaart bij 1:2.500 gelegd? Hieraan zijn drie inhoudelijke criteria 
te verbinden die te maken hebben met kwaliteiten van de weergave van 
informatie op perceelniveau: 
1 ‘De aantallen percelen die op de kaart ingetekend staan, moeten 

overeenkomen met de aantallen percelen die er in werkelijkheid 
zijn.’ Op de kaartbladen die in dit onderzoek (met uitzondering van 
de meeste kaarten die in hoofdstuk 9 aan de orde komen) centraal 
staan, worden alle percelen getoond. Al deze kaarten hebben een 
schaal van 1:2.500 of groter. Bij vergelijking van kaarten met een 
kleinere schaal, te denken valt aan schalen van 1:3.750 en 1:5.000, 
blijkt dat de kleinere percelen die door straten en/of water omringd 
zijn, vrijwel altijd samengevoegd en met vereenvoudigde, gegenerali-
seerde, contouren getekend werden. Hierdoor zijn de individuele 
percelen niet meer te onderscheiden (vergelijk afb. 2a en 2b. Deze 
zijn overeenkomstig de werkelijke schaal afgebeeld. De informatie 
van afb. 2b is amper of niet leesbaar te noemen). Grotere percelen, 
veelal de landelijke percelen buiten de stad, kunnen daarentegen 
nog wel individueel getekend worden op kaarten tot circa 1:5.000.

2 ‘De vormen van alle getekende percelen moeten op de kaart over-
eenkomen met hun werkelijke verhoudingen.’ Op voorhand moet 
gesteld worden dat op het moment dat een kaart, willekeurig op 
welke schaal, getekend wordt, de tekenaar generaliserende of vereen-
voudigende keuzes maakt. Dit geldt niet alleen voor de objecten die 
ingetekend worden – zelfs op een topografische kaart op schaal 
1:1.000 is het een keuze of kleinere objecten, bijvoorbeeld individu-
ele bomen en hondenhokken, ingetekend worden – maar ook voor 
de grenzen van percelen. Ook op kaarten met grote schalen zullen 
lijnstukken staan die een fractie te lang of te kort zijn of die een 
richting hebben die enigszins uit het feitelijke lood lopen. Ook zul-
len er wijken bestaan die grillige perceelsgrenzen kennen. Deze zul-
len weliswaar op de kaart gegeneraliseerd worden, maar de essentie 
is dat het karakter van de grilligheid herkenbaar blijft. Met het 
bovenstaande criterium wordt bedoeld dat individuele percelen op 
een kaart op schaal 1:2.500 of groter, nog (vrijwel) overeenkomen met 
hun werkelijke verhoudingen. Dit blijkt lastiger te worden naarmate 
de schaal van de kaart kleiner wordt.

3 ‘Alle afmetingen van de individueel ingetekende percelen op de 

kaart moeten redelijkerwijs meetbaar zijn en te herleiden tot de wer-
kelijke lengtes en breedtes.’ Los van de vraag of kaarten op schalen 
tussen 1:1.000 en 1:2.500 hier vaak voor gebruikt worden, is een der-
gelijke meting van percelen in de stad van een gemiddelde grootte 
op laatstgenoemde schaal nog mogelijk. Op kaarten met kleinere 
schalen die ook de kleinste percelen tonen, blijken, naarmate de 
schaal kleiner wordt, steeds meer afwijkende lengten ten opzichte 
van de werkelijkheid gemeten te worden. Enkele voorbeelden ter 
illustratie. Ten eerste: een lijnstuk dat op een kaart op schaal 1:5.000 
een halve millimeter te groot of te klein getekend werd, wijkt in wer-
kelijkheid tweeëneenhalve meter af. Voor percelen in de stad waar de 
meeste percelen aanzienlijk minder dan tien meter breed zijn, is dat 
een grote afwijking. Gesteld moet worden dat er dan geen feitelijk 
beeld van de werkelijkheid getoond wordt. Ten tweede: zodra de 
tekenaar bij verkleining concessies doet aan de aantallen percelen, 
of aan de vormen en verhoudingen, noemen we een kaart van een 
stad in deze studie niet langer grootschalig. Ter illustratie: als een 
perceel in werkelijkheid vier bij tien meter is (dit is een gemiddelde 
perceelgrootte in dichtbebouwde wijken), dan dient dat perceel op 
een kaart op schaal 1:1.000 0,4 × 1 centimeter te zijn. Elke afwijking 
daarvan is onwenselijk. Zonder enige terughoudendheid kan gesteld 
worden dat percelen met een grootte van een 0,4 × 1 centimeter op 
een kaart door elke tekenaar te maken zijn. Dit geldt ook voor teke-
naars en graveurs in vroeger eeuwen. Bij dezelfde perceelsgrootte 
worden de maten op een kaart op schaal 1:2.500 0,16 × 0,4 centime-
ter. Ook de kleinste maat kan, nog net, getekend worden, zonder dat 
het kaartbeeld dichtloopt. Op die schaal hoeven er in stedelijk 
gebied dus geen concessies gedaan te worden aan de maten en ver-
houdingen van de te tekenen percelen. 

Een schaal 1:1.000 noemen we grootschalig. Deze term verdient een 
nadere toelichting. Er zijn meerdere schaalindelingen gemaakt. In circa 
1974 onderscheidde Piket de categorieën grootschalige (groter dan 
1:10.000), middelschalige (tussen 1:10.000 en 1:250.000), kleinschalige 
(1:250.000 en 1:2.500.000) en zeer-kleinschalige (kleiner dan 1:2.500.000) 
kaarten.2 Een tweede indeling werd in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw gehanteerd door Koeman en Ormeling.3 Zij kozen voor een inde-
ling in Algemene overzichtskaarten (kleiner of gelijk aan 1:1.000.000), 
topografische overzichtskaarten (1:250.000-1:1.000.000), topografische 
kaarten (1:10.000-1:1:250.000) en plans (hieronder worden plattegron-
den, kadastrale kaarten en situatietekeningen van civiel-technische 
werken gerekend op een schaal groter dan 1:10.000). Het Kartografisch 
Vakwoordenboek (1991) daarentegen onderscheidt alleen de termen 
kleinschalig en grootschalig4 en legt de grens bij 1:5.000. 
 In geen van deze publicaties worden de grenzen van de categorieën 
verantwoord. Het lijkt erop dat de grens van 1:5.000 die het Kartografisch 
Vakwoordenboek noemde een kadastrale oorsprong heeft. Het was de 
kleinste schaal waarop het Kadaster vroeger karteerde en er zijn hon-
derden kadastrale kaartbladen op die schaal bewaard. Feit is echter dat 
deze schaal alleen gebruikt werd voor onbebouwd gebied, wat vrijwel 
altijd overeenkomt met grote percelen met weilanden of akkerland. 
Voor het doel van het Kadaster, belastingheffing op percelen, was dit 
een bruikbare schaal. Voor bebouwd gebied gebruikte het Kadaster deze 

1 Detail van de Publieke Werken-
kaart getekend onder verant-
woordelijkheid van H.J. Schel-
tema, schaal 1:3.750, gepubli-
ceerd in 1900. Grotere percelen 
(veelal met grotere huizen) 
rond het Vondelpark staan 
individueel ingetekend. In 
straten met aaneengesloten 
huizenblokken werden de 
perceelgrenzen echter wegge-
laten. Zouden deze individueel 
ingetekend worden dan wordt 
het kaartbeeld onoverzichtelijk 
en suggereert het kaartbeeld 
een betrouwbaarheid die niet 
reëel genoemd mag worden. 
Bovendien loopt het kaartbeeld 
van de kleinere percelen bij een 
schaal van 1:3.750 en kleiner 
vrijwel dicht.
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tekende hij echter wel individueel. Het waren bij zijn kaartschaal ver-
antwoorde keuzes die leidden tot een fraai en evenwichtig kaartbeeld 
(zie ook hoofdstuk 9, p. 163-166). Als de ingetekende percelen gemiddeld 
de goede maten en verhoudingen hebben, maar individueel veel afwij-
ken van de gestelde criteria, dan is het nog altijd een grootschalige 
kaart, maar is het tegelijkertijd een matig of slecht exemplaar. Ter illus-
tratie hiervan een voorbeeld aan de hand van een detail van een kaart 
gedrukt op vier ‘oliphantsbladen’, die uitgever Gerrit de Broen sr. in 
1724 op de markt bracht.7 Die heeft exact dezelfde schaal als de Schelte-
makaart: schaal 1:3.750.8 De kaart van De Broen is bijzonder fraai gegra-
veerd. Op het eerste gezicht lijkt hij alle individuele percelen en huizen 
in opstand te tonen. Bij een nauwkeuriger beschouwing klopt het aantal 
percelen meestal niet met de werkelijkheid. Het is daarom niet verant-
woord om aan deze kaart op straat-, op huizen, of perceelniveau conclu-
sies te verbinden. De mate waarin De Broen een correct beeld geeft van 
de getoonde straten, kan onderzocht worden door vergelijking met 
andere kaarten. Als een straat op bijvoorbeeld de oudere kaart van Balt-
hasar Florisz. van Berckenrode uit 1625 (hoofdstuk 2), op een burger-
wijkkaart (hoofdstuk 4) uit de achttiende eeuw en op een kadastraal 
minuutplan uit 1832 (hoofdstuk 5) eenzelfde aantal huizen of percelen 
telt, dan is het aannemelijk dat dat aantal er ten tijde van De Broen in 
1724 ook stond. Tellen we de aantallen huizen en/of percelen op de kaart 
van De Broen, dan blijken deze in veel straten af te wijken van de aan-
tallen op de genoemde oudere en recentere kaarten. De Broen paste 

bovendien een standaardisatie toe in de wijze waarop hij de huizen 
tekende: ‘gewone’ huizen werden op een identieke wijze afgebeeld. Ver-
gelijkbare kritiek is ook te leveren op de iets oudere kaarten van Claes 
Jansz. Visscher/Pieter Mortier9 (1ste uitgave uit circa 1676; afb. 3b toont de 
3de uitgave vermoedelijk gedrukt in 1699) en Johannes de Ram10 (1691-
1693; afb. 3c en vergelijk met de afb. 3a, 3d, 3e en 3f ). Een conclusie over 
de drie laatstgenoemde kaarten moet dan ook zijn dat ze, overeenkom-
stig de eerder genoemde Scheltemakaart, niet voldoen aan de criteria 
van een grootschalige kaart voor wat betreft aantallen en vorm van de 
percelen.
 Van deze kaarten toont de vrij grof gegraveerde Visscher/Mortier-
kaart de minste details. De kaart van De Broen is de beste van de drie, 
De Ram neemt een middenpositie in. De kaarten van Visscher/Mortier 
en De Broen werden op schaal 1:3.750 gegraveerd, de kaart van De Ram 
op schaal 1:4.600. Door de huizen in de stad individueel in te tekenen 
suggereren ze een kwaliteit die ze niet waarmaken, de aantallen kloppen 
immers niet. De uitgevers presenteerden een kaartbeeld dat op detail-
niveau niet altijd even betrouwbaar blijkt te zijn. Visscher/Mortier, De 
Ram en De Broen waren commerciële uitgevers. Zij leefden in een tijd 
dat het tekenen van huizen in opstand nog de ‘cartografische mode’ was, 
in navolging van de oudere kaarten van Cornelis Anthonisz., Pieter Bast 
en Balthasar Florisz. van Berckenrode. Dankzij de laatsten beschikken 
we over kaarten waarop elk huis in 1544, 1597 en 1625 individueel ingete-
kend staat, maar feitelijk is het merkwaardig dat hun vervaardigers niet 
kozen voor meer standaardisering. Het is begrijpelijk dat Visscher, De 
Ram en De Broen probeerden hun werkwijze simpeler en goedkoper te 
maken. Hadden ze dit niet gedaan, dan hadden zij, net als hun oudere 
collega’s, elk gebouw in de stad individueel moeten laten natekenen en 
graveren.

Visscher, De Ram en De Broen zullen de inschatting gemaakt hebben 
dat het een erg arbeidsintensieve en kostbare zaak was om alle gebou-
wen eerst individueel na te moeten tekenen en daarna te graveren. Daar 
komt echter nog bij dat de keus van Visscher en De Broen voor de 
schaal 1:3.750, en die van De Ram voor schaal 1:4.600 een detaillering op 
huisniveau en tegelijk een leesbare kaart uitsloot. De keus voor stan-
daar disatie van de huizen en vooral het niet zo nauw nemen van de aan-
tallen af te beelden huizen was een kwaliteitsrisico, maar leverde wel 
een betaalbare kaart op. Dat deze toch door het publiek gewaardeerd 
werd, blijkt uit het feit dat er van de kaart van De Broen na de introduc-
tie in 1724 maar liefst vijf heruitgaven verschenen. Vier werden erop de 
markt gebracht door De Broen zelf, respectievelijk door zijn zoon Ger-
rit jr., samen met zijn broer Johannes. In het derde kwart van de acht-
tiende eeuw nam uitgever F.W. Greebe de vier koperplaten over en 
publiceerde de vijfde uitgave. Daarna kwamen de platen bij de firma 
Covens & Mortier terecht, die in 1789 of 1790 de zesde en laatste uitgave 
uitbracht.11 Het behoeft geen betoog dat als de schaal 1:3.750 al grote 
problemen oplevert om alle percelen weer te geven, dit bij kleinere 
schalen als 1:5.000 en 1:10.000 vrijwel onmogelijk wordt. Na het bekij-
ken en vergelijken van enige honderden kaartbladen moet de conclusie 
getrokken worden dat de grens voor kwalitatief goede grootschalige 
topografische stadskartering verantwoord getrokken kan worden bij de 
schaal 1:2.500.

2a Detail van blad D5 van de Kaart 
van Amsterdam, schaal 1:2.500 
(1941) omgeving Rozengracht.

2b Het overeenkomende detail op 
blad 1 van de Kaart van Amster-
dam, schaal 1:5.000 (1941).

N.B. Elk 1:5.000-blad bestaat uit een 
fotografische verkleining van vier 
gemonteerde 1:2.500-bladen. De 
meegefotografeerde meetlatjes 
maken duidelijk dat de twee details 
de feitelijke detaillering op de 
kaartbladen tonen.

3a Detail van de kaart van Baltha-
sar Florisz. van Berckenrode 
(1625): de Torensteeg bij de Jan 
Rodenpoortstoren. Ter weers-
zijden van de steeg zes huizen, 
respectievelijk vijf punten van 
daken. Oorspronkelijke schaal 
ca. 1:2.000.

3b Het overeenkomende detail 
van de 2e uitgave van de kaart 
die oorspronkelijk door Claes 
Jansz. Visscher uitgegeven 
werd en in ca. 1699 door Pieter 
Mortier. Schaal ca. 1:3.750. De 
kaart werd t.o.v. de kaart uit 
1625 (vergelijk 3a) grof, weinig 
accuraat en weinig gedetail-
leerd gegraveerd. Onder an-
dere is het dwarsgeplaatste 
huis niet herkenbaar.

3c Het overeenkomende detail 
van de kaart van Johannes de 
Ram (1691-1693). Schaal ca. 
1:4.600. De Ram tekent het 
dwarsgeplaatste huis wel in.

3d Op de kaart van Gerrit de 
Broen (1724) wordt de Toren-
steeg gevormd door vier hui-
zen, respectievelijk drie daken. 
Van de afronding van de straat-
hoek is geen sprake. De schaal 
van de kaart is ook ca. 1:3.750. 
Ten opzichte van de kaart van 
1625 zijn de huizen op de 
uitgaven van Visscher/Mortier, 
De Ram en De Broen niet 
alleen gestandaardiseerd maar 
zijn ook de aantallen huizen 
anders dan op zowel oudere, 
als recentere, meer grootscha-
lige kaarten. Dit geldt voor 
vrijwel alle huizenblokken en 
stegen op de drie kaarten. 
Zowel de schaal van de kaart 
als efficiency-overwegingen 
zijn hier debet aan. Het 
graveren van gestand aar-
diseerde huizensymbolen is 
goedkoper en sneller dan 
individueel getekende huizen 
die de kaart van Balthasar 
Florisz. uit 1625 laat zien.

3e De Torensteeg op de burgerwijkkaart van wijk 22 (1762-1766). Weer met 
zes, respectievelijk vijf ingetekende percelen. Oorspronkelijke schaal ca. 
1:1.000.

3f Het overeenkomende detail op de kadastrale minuutplan van sectie F, 2e 
blad Den Dam (1832). Ter weerszijden van de Torensteeg staan overeen-
komstig 3a en 3b, ook zes, respectievelijk vijf ingetekende percelen. N.B. 
De Jan Rodenpoortstoren staat niet ingetekend omdat hij in 1829 ge-
sloopt werd. Oorspronkelijke schaal 1:1.250.

3a

2b

2a

3c

3b

3d
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van kaartproducties over te blijven die vervaardigd werden op een schaal 
die groter of gelijk aan schaal 1:2.500 was en waarbij de hele stad, of 
tenminste zeer grote delen van de stad, afgebeeld staan. Samen tonen ze 
de stad over een periode van ruim viereneenhalve eeuw. 
 In hoofdstuk 13 zal een vergelijking gemaakt worden tussen de 
grootschalige kaartproductie van de afgelopen eeuwen in Amsterdam 
en in verschillende andere West-Europese steden. Aan de orde komen 
onder andere kaarten van Antwerpen, Londen, Parijs, Duisburg, Keulen, 
München en Madrid. Er zal een beeld gegeven worden van overeen-
komsten en verschillen in de grootschalige kaartproductie van die ste-
den ten opzichte van die van Amsterdam. Bekeken zal worden of er 
grootschalige karteringen zijn waarin Amsterdam uniek was, waarna in 
het laatste hoofdstuk (14) conclusies getrokken worden.

Communicatieoverdracht via oude kaarten?

Harley (1987) begon zijn standaardwerk The History of Cartography met 
de volgende zin: ‘The principal concern of the history of cartography is 
the study of the map in human terms. (…) maps are fundamental tools 
helping the human mind make sense of its universe at various scales. 
Moreover, they are undoubtedly one of the oldest forms of human com-
munication.’15 
 De vraag die hieruit volgt is hoe die communicatieve waarden van 
oude kaarten bestudeerd en zichtbaar gemaakt kunnen worden. Een 
kleine twintig jaar eerder formuleerde Koeman (1969) in zijn rede bij de 
aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de cartografie aan de Rijks-
universiteit Utrecht hiervoor al een leidraad. Hij stelde dat de commu-
nicatie in de cartografie bepaald wordt door de simpele vraag Hoe zeg ik 
Wat tot Wie?16 Anders gezegd op welke wijze visualiseerde de kaartmaker 
welke data voor welke doelgroep? 
 Een stap verder in het communicatieproces gaan Kolacny (1977) en 
Kraak (1998). Zij vullen in hun theoretische modellen Koeman aan, 
waarmee de kaart een medium wordt waarin geografische informatie 
gecommuniceerd wordt. Hierbij benadrukt Kolacny dat voor de kwali-
teit van de communicatiewaarde van kaarten niet alleen het productie-
proces van belang is, maar ook het gebruik.17 In de oratie van hoogleraar 
geo-informatie, cartografie en visualisatie, M.J. Kraak18, werd dit om-  
schreven als How do I say what to whom, and is it effective? Onderzoek 
hiernaar levert dan een oordeel over de kwaliteiten van de communica-
tiekracht van een kaart. Bij een effectmeting zou, zeker als het om oude 
kaarten gaat, ook meegenomen moeten worden wat de redenen waren 
om ze te maken. De aanvulling van Kraak naar het effect van de kaart, 
kan echter niet los gezien worden van het beoogde doel dat de op dracht-
gever, dan wel de kaarttekenaar had. Ook kan het effect alleen gemeten 
worden als er ook inzicht is in de vraag hoe het kaartmateriaal gebruikt 
werd. 
 Koeman stelde dat zijn vragen naar het hoe, het wat en tot wie ook 
op zouden gaan voor het vakgebied van de historische cartografie.19 Ook 
al wordt dit onderschreven, dan kan betwijfeld worden of beantwoor-
ding van de drie vragen voldoende beeld oplevert. Ook na toevoeging 
van de effectvraag lijkt de reeks van vragen nog een te beperkt beeld op 
te leveren als we alle aspecten rond het communicatie- en met name het 
vervaardigingsproces van kaarten uit vroeger eeuwen willen kennen.   

bewaard werden voor het geval dat de burgerwacht moest uitrukken 
voor een brand. Daarnaast moeten ze ook een representatieve functie 
hebben gehad, gezien de afgebeelde familiewapens en namen van de 
(onder)officieren van de burgerwacht. Een recenter voorbeeld uit de 
twintigste eeuw is de fraaie serie die de Dienst Bouw- en Woningtoe-
zicht vervaardigde. Naast het kaartbeeld van het moment van vervaardi-
gen bieden die bladen ook aanvullende informatie. Zo worden gemeen-
teraadsbesluiten vermeld die betrekking hadden op wijzigingen in de 
stad waarbij de genoemde dienst een uitvoerende of controlerende taak 
had. Vrijwel alle andere kaarten die in de hoofdstukken van dit boek 
centraal staan, kunnen tot de categorie van de topografische kaarten 
gerekend worden. Daarnaast blijken het kaarten of atlassen te zijn die 
door, of in opdracht van, gemeentelijke functionarissen vervaardigd 
werden, iets wat voor de drie oudste kaarten die de stad tonen echter 
noch aannemelijk is, noch aangetoond kan worden. 

In deze onderzoeksafbakening moet het Kadaster apart besproken wor-
den. De kadastrale kaart is een rijkskartering en valt daarom formeel 
buiten deze studie. Toch wordt er een hoofdstuk (hoofdstuk 5) aan 
gewijd en wel om twee redenen. Ten eerste had het Kadaster in de 
gemeenten, waaronder Amsterdam, een gemeentelijke dependance waar 
burgers, bedrijven en ambtelijke diensten in de gelegenheid gesteld 
werden om kopieën van de kadastrale informatie te bekijken. De kadas-
trale kaarten hebben dus een rol gespeeld in de uitoefening van de 
gemeentelijke taken. Het hoofdstuk is dan ook niet toegespitst op de 
geschiedenis van de kadastrale kartering, maar op het functioneren van 
het bureau dat bekend staat onder de naam Gemeentekadaster. De 
tweede reden was dat, zoals al in een vroeg stadium van de studie bleek, 
de kadastrale kaart als basis heeft gediend voor vrijwel alle topografi-
sche kaarten die de gemeente na 1832 vervaardigde. Wel werden er in de 
loop der jaren vele duizenden aanvullende metingen gedaan. Hierbij 
moet een principieel punt ter discussie gesteld worden. Immers bladen 
die tot de kadastrale kaarten behoren, tonen de juridische grenzen, ter-
wijl topografische kaarten de feitelijke, in het terrein waarneembare, 
grenzen laten zien. Ter illustratie: als een boer een tiental meters onge-
bruikte gemeentegrond bij zijn akker getrokken heeft, zou, na de inge-
bruikneming, de grens tussen het boerenland en de gemeentegrond op 
een kadastraal kaartblad, daar moeten staan waar deze volgens de juridi-
sche eigendomsverhoudingen getrokken zou moeten worden. Op een 
grootschalige topografische kaart van ‘na de annexatie’ door de boer, 
behoren we de feitelijk in het terrein zichtbare situatie terug te zien. 
Anders gesteld: als een grootschalig kadastraal en een topografisch 
kaartblad beide kort na de annexatie door de boer getekend werden, dan 
toont het kadastrale blad de grens van het perceel van voor de inge-
bruikneming door de boer, terwijl de topografische kaart het beeld 
toont van de situatie daarna. Het betekent dat er een principieel verschil 
bestaat tussen de informatie die de twee typen kaarten laten zien. In 
deze studie zal aan de orde komen hoe de relatie is tussen de kadastrale 
bladen en de later vervaardigde topografische uitgaven. We willen met 
name nagaan of, en zo ja in hoeverre, de gemeentelijke opdrachtgevers 
en tekenaars in de 180 jaar na de institutionalisering van het Kadaster, 
gebruik maakten van de kadastrale informatie voor hun topografische 
producten. Uiteindelijk blijkt ervoor Amsterdam een beperkte selectie 

hun huidige waarde als informatiebron voor het historisch onderzoek 
is. De eerste vraag wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 12 beant-
woord. De tweede vraag komt verderop in dit hoofdstuk aan de orde. In 
hoofdstuk 13 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de Amsterdamse 
reactie op de behoefte aan grootschalige topografische informatie 
afweek van die in andere steden in West-Europa. Daartoe worden kaar-
ten bekeken van onder andere Antwerpen, Londen, Parijs, Duisburg, 
Keulen, München, Berlijn en Madrid. 

Onderzoeksafbakening

Van de stad Amsterdam worden alleen al in het Stadsarchief Amsterdam 
naar schatting circa tweeëntwintigduizend verschillende kaartbladen 
bewaard. Deze beelden de hele, dan wel een deel van de stad af, al dan 
niet in series, reeksen of atlassen. Er werd voor deze studie gekozen om 
alleen kaartbladen te bekijken met een schaal van 1:2.500 of groter, die 
een topografisch beeld tonen en die samen de hele stad afbeelden. De 
enige reeksen die een hoofdstuk kregen, maar niet de hele stad tonen, 
zijn de Amsterdamse uitgiftekaarten (hoofdstuk 3) en de burgerwijk-
kaarten (hoofdstuk 4). Uitgiftekaarten zijn grootschalig en tonen met 
name de derde uitleg (= de westelijke grachtengordel en de Jordaan tot 
aan de Leidsegracht en gerealiseerd rond 1613) en de vierde uitleg (het 
grachtengordelgebied vanaf de Leidsegracht, inclusief de Plantage tot 
aan de Oostelijke Eilanden, naar het plan van de stadsarchitect Daniel 
Stalpaert uit 1662). Op enkele incidentele handgetekende kaartjes na, 
kennen we ze niet van oudere delen van de stad. Het is niet waarschijn-
lijk dat ze bestaan hebben. Ook de kaarten van achttiende-eeuwse bur-
gerwijken, die in hoofdstuk 4 besproken worden, tonen niet de hele 
stad. Wel bestaat het vermoeden dat die kaarten samen staddekkend 
geweest zijn, maar dat ze niet gedrukt hoefden te worden. Als een aantal 
burgerwachten alleen over een handgetekende kaart beschikte, is de 
kans groot dat die verloren zijn gegaan. Feit is dat er zestig burgerwij-
ken waren, maar dat er van slechts vijfendertig wijken een of meer kaar-
ten bewaard zijn gebleven. 
 Alle andere hoofdstukken behandelen staddekkende producties. 
Omdat de grens voor de grootschalige stadscartografie bij 1:2.500 gelegd 
wordt, gaat het om kaarten of atlassen die uit tientallen, soms honder-
den bladen bestaan. In het algemeen geldt dat hoe groter de schaal is, 
hoe groter het aantal bladen dat nodig is om hetzelfde gebied af te beel-
den. Centraal staan in deze studie daarmee de cartografische uitgaven in 
reeks-, serie-, of atlasvorm, waarbij alle individuele bladen een inhoude-
lijke verwantschap tonen en bovendien op elkaar aansluiten. Hierbij 
werd gekozen voor ‘zo topografisch mogelijke karteringen’. Bewust 
werd voor deze formulering gekozen, want de meeste stedelijke kaarten 
hebben een aanvullende reden waarom ze getekend werden. De uitgifte-
kaarten (hoofdstuk 3) bijvoorbeeld, tonen weliswaar een zuiver topogra-
fisch beeld, maar werden vervaardigd als ‘visueel hulpmiddel’ bij de vei-
ling van percelen die tussen de zestiende en de achttiende-eeuw nieuw 
werden uitgegeven. Iets vergelijkbaars geldt ook voor de achttiende-
eeuwse burgerwijkkaarten. Ze tonen de contemporaine topografie, maar 
werden vervaardigd als hulpmiddel bij de uitoefening van de taken op 
het gebied van recht, orde en veiligheid door de stedelijke burgerwach-
ten. Ingetekend staan bijvoorbeeld de plaatsen waar blusemmers 

 Er zijn ook grenzen aan de grootste schaal die redelijkerwijs nog 
bruikbaar zijn voor het historisch topografische onderzoek. Ter illustra-
tie: in 1931 bracht prof. ir. Willem Schermerhorn op verzoek van de 
directeur van Publieke Werken een advies uit.12 Hierin verwoordde hij 
dat er een gemeentelijke behoefte bestond aan ‘stratenkaarten’ op een 
schaal 1:200. Vervolgens werden deze tussen 1938 en 1954 getekend. Op 
deze kaartbladen werd een topografisch beeld getekend. De bladen wer-
den vervolgens gelichtdrukt voor de gemeentelijke diensten die daar 
behoefte aan hadden. Daarmee werden deze ontlast van het tekenen van 
een topografische ondergrond en hoefden ze alleen hun eigen dienst-
specifieke gegevens toe te voegen. Te denken valt aan elektriciteits-, gas- 
en waterleidingen, telefoonkabels en riolen. Een simpele berekening 
toont aan hoeveel 1:200-bladen er nodig zijn om de hele stad te tonen. 
Als we uitgaan van het formaat van de 1:1.000-reeks, 80 × 100 cm, zou 
een 1:1.000-blad vragen om twintig 1:200-bladen. Een staddekkende 
reeks op schaal 1:1.000 omvat 303 bladen. Bij gelijkblijvende formaten 
zouden er 20 × 303 = 6.060 bladen nodig zijn om de hele stad op schaal 
1:200 af te beelden. Hoewel er enkele honderden bladen bewaard geble-
ven zijn, is de oppervlakte die ze samen bestrijken erg klein. Feitelijk 
benadert de schaal 1:200 die van bouwtekeningen die veelal op schaal 
1:100 of 1:150 getekend worden. Daarom blijven ze buiten deze studie.

Probleemstelling

In deze studie staan oude kaarten, kaartseries, kaartreeksen en atlassen 
centraal die op perceelsniveau informatie bieden over Amsterdam. Naar 
dit type grootschalige topografische kaarten, zoals de gemeente Amster-
dam die in de loop der eeuwen vervaardigde of liet vervaardigen, is tot 
op heden niet veel onderzoek gedaan. 
 Zonder twijfel zijn de oudste kaarten van de stad, die van Cornelis 
Anthonisz. uit 1544, de kaart in vier bladen door Pieter Bast uit 1597 en 
de kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 162513, het meest 
bestudeerd. Hun kaarten laten ons belangrijke momenten in de stede-
lijke uitbreidingen zien. Anthonisz. toont ons nog de middeleeuwse 
stad, Bast de eerste (1585-1586) en tweede uitleg (1592) en Van Bercken-
rode de derde uitleg (1610-1613).14 In de eeuwen na 1625 zijn er nieuwe 
kaartproducties geweest die een grootschalig topografisch beeld gaven. 
In deze studie worden de kaarten gepresenteerd die een wezenlijk, ver-
nieuwend kaartbeeld van de stad presenteren. Dat vernieuwende karak-
ter kan zitten in een nieuwe opname en weergave van de topografie, 
maar ook in een nieuwe informatiecategorie die niet eerder was geïn-
ventariseerd. Een deel van deze kaartseries had te maken met stedelijke 
uitbreidingen, maar er zijn ook topografische kaarten gemaakt vanwege 
omnummeringen van de huizen in de stad. In deze studie komen de 
redenen ter sprake waarom de kaarten gemaakt werden.
 Centraal staat de vraag aan welke (delen van) kaarten, kaartseries, 
kaartreeksen en atlassen een werkelijk nieuwe kartering ten grondslag 
lag. Deze studie wil ook een antwoord geven op de vraag hoe de stad 
Amsterdam reageerde op de behoefte aan grootschalige topografische 
informatie, tot welke resultaten dat leidde en wat de gebruiksmogelijk-
heden van die producten waren en zijn. Dat laatste resulteerde in twee 
invalshoeken: in de eerste plaats de vraag of de producten beantwoord-
den aan de toenmalige informatiebehoefte en in de tweede plaats wat 



18 19

wel zo volledig en gedetailleerd mogelijk afgebeeld. Daar komt bij dat 
de meeste gekarteerde percelen lang en smal waren. Via het erfrecht 
konden percelen in Amsterdam en omgeving over de volle lengte 
gesplitst worden als er meerdere zonen waren die daar aanspraak op 
konden maken. Om dit soort ‘lintvormige’ percelen te karteren werd 
een cartografisch novum – mogelijkerwijs is het beter te spreken van 
een cartografisch handigheidje – gehanteerd: de lengterichting van de 
percelen werd op een kleinere schaal getekend dan de breedterichting 
van de percelen. Strikt genomen is er geen principieel bezwaar tegen 
deze creatieve vondst. Het werd voor de kaartgebruiker in de vorm van 
een dubbele schaalvermelding verantwoord. Wel leidde het gebruik van 
twee verschillende schalen in één kaartbeeld tot een eindresultaat dat 
heden ten dage ongebruikelijk genoemd wordt.
 De datering in combinatie met het gepresenteerde kaartbeeld is van 
belang voor de beoordeling van de kwaliteit van een topografische kaart. 
Hiervoor zijn externe bronnen nodig, zoals archiefstukken, daarop 
gebaseerde publicaties of andere kaarten of topografische tekeningen 

 Een volgend punt is dat een kaart een topografisch beeld kan tonen, 
maar dat niet alle topografische elementen ingetekend staan die de 
schaal van de kaart redelijkerwijs rechtvaardigt.24 Voorbeelden hiervan 
zijn te vinden op grootschalige kaarten in kaartboeken. Deze tonen in 
meerderheid de landerijen die het bezit zijn van één eigenaar, veelal een 
abdij, weeshuis, gasthuis of andere organisatie. De omgeving van de 
topografisch gekarteerde landerijen toont een selectie van de werkelijk-
heid van dat moment. In de directe omgeving van het afgebeelde per-
ceel staan vooral objecten ter oriëntering van die afgebeelde percelen: 
een tot een kerk of cirkel gesimplificeerd dorp, één of meer herkenbare 
huizen, een sloot met herkenbare bochten, alles om het gekarteerde per-
ceel met beperkte informatie zo herkenbaar mogelijk in zijn omgeving 
te plaatsen. Echter lang niet alle topografische artefacten die bij de 
gekozen schaal op de kaart hadden kunnen komen, blijken ingetekend 
te staan. Met andere woorden, de omgeving werd vereenvoudigd, omdat 
een grote detaillering van die omgeving voor het doel van de kaart niet 
noodzakelijk was.25 De percelen waar het om ging staan vanzelfsprekend 

gedrukt van houtblokken, later van koperplaten en vanaf de negentien-
de eeuw werd dit van stenen (lithografie) gedaan. Vooral het koper was 
duur en het graveren, ook het herzien van een bestaande gravure, was, 
ongeacht het gebruikte materiaal, tijdrovend en dus kostbaar. Het is een 
reden waarom vele gedrukte oude kaarten herdrukken kenden, waarbij 
alleen het vermelde jaar opgehoogd werd. Bij sommige kaarten roept 
zelfs de eerste uitgave al twijfel op over de actualiteit van het getoonde 
beeld. Dit geldt vooral voor oude kaarten die in atlassen in het buiten-
land uitgegeven werden. Het gaat ook op voor talloze kaarten in boeken. 
Zulke kaarten werden nauwelijks als bron gebruikt, maar dienden als 
ondersteunende illustraties. Actualiteit was daarvoor maar zelden nood-
zakelijk. Het ophogen van een vermeld, maar verouderd jaar van ver-
schijnen is in de cartografie door de eeuwen heen een veel voorkomend 
fenomeen geweest. Blakemore en Harley (1982) noemen dit in hun Con-
cepts in the History of Cartography de chronometrische nauwkeurigheid.22 
Iets milder lijkt het weghalen bij een nieuwe staat van een verouderd 
jaar van uitgave. De veroudering is dan immers niet langer op basis van 
het dateringsjaar aantoonbaar. In beide gevallen wordt de gebruiker 
bewust misleid.
 Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de dateringsvermel-
ding en de actualiteit, moet onderscheid gemaakt worden tussen com-
merciële en gouvernementele cartografie. Bij commerciële uitgevers 
speelt het belang dat er een inkomen verworven moet worden. Als er 
een publieksvraag naar kaarten bestond, of als een uitgave financieel 
gegarandeerd werd, kon een kaart op de markt worden gebracht, liefst 
tegen zo laag mogelijke kosten. Het was een reden om niet altijd even 
accuraat om te gaan met de actualiteit van zowel beeld als datering. Het 
is bovendien de reden waarom er amper of geen uitgevers zijn die 
alleen kaarten uitgaven. Vrijwel altijd waren het boekhandelaren die ook 
kaarten en vaak ook prenten uitgaven. De zeventiende-eeuwse uitgevers 
Willem Jansz. (1571-1638) en zijn zoon Joan Blaeu (1599-1673) zijn vooral 
bekend vanwege de kaarten en atlassen die ze op de markt brachten. Ze 
hebben echter veel meer, tegenwoordig vrijwel onbekende, boeken uit-
gegeven dan atlassen. Ook de laat-achttiende- en vroeg-negentiende-
eeuwse kaartproducent Evert Maaskamp (1769-1834) produceerde veel 
meer prenten en boeken dan kaarten.23 
 Bij kaart- en atlasuitgaven door overheidsinstellingen lag dit anders. 
Het persoonlijke inkomen van de opdrachtgevers was niet afhankelijk 
van het uitgeven van kaarten. Besturen of ambtelijke diensten consta-
teerden simpelweg dat eerder vervaardigde informatie achterhaald was, 
of dat de kaartbladen waaraan behoefte was niet meer voorradig waren. 
Vervolgens werd opdracht gegeven voor een nieuwe kaart of een her-
druk. Hiertoe hadden sommige besturen, zoals de grotere waterschap-
pen en grotere gemeenten, een landmeter in dienst. Zij beschikten ech-
ter niet over faciliteiten om (grote formaten) te drukken. Hiervoor leg-
den ze contact met commerciële drukkers en uitgevers. In het algemeen 
kan gesteld worden dat kaarten en heruitgaven die in vroeger eeuwen in 
een commerciële omgeving tot stand kwamen in een korte tijdspanne 
vaker uitgegeven werden dan gouvernementele uitgaven. Tegelijkertijd 
werd er van de actualisering van de commerciële uitgaven meestal min-
der werk gemaakt. Kaarten die via gouvernementele instellingen 
opnieuw uitgegeven werden, blijken minder vaak, maar inhoudelijk 
kwalitatief beter, herzien te worden.

De vraagstelling verdient daartoe verdere uitbreiding. In analogie met 
Koeman en Kraak moet de vraag voor de geschiedenis van de cartografie 
worden uitgebreid tot Wanneer zei Wie, Wat, op Welke wijze, met Welk doel 
tot Wie en met Welk effect?20 Deze zeven W’s vereisen studie naar de date-
ring van de kaart, naar de kaarttekenaars, graveurs, ontwerpers van deco-
raties, beletteraars, drukkers en uitgevers, naar de redenen waarom de 
kaart vervaardigd werd en naar de doelgroep voor wie dit gedaan werd. 
Daarnaast vraagt de effectvraag ook om inzicht in het feitelijke gebruik 
en van de kwaliteiten van het geproduceerde kaartmateriaal. In de hier-
navolgende hoofdstukken wordt voor de centraal staande kaarten, atlas-
sen, kaartreeksen of kaartseries, zoveel mogelijk gepoogd op deze zeven 
vragen een antwoord te geven. Deze werkwijze levert het meest volle-
dige beeld op van de geschiedenis van cartografische producten en hun 
gebruik. Daarop wordt hierna dieper ingegaan. 
 In feite is de omschrijving die Ormeling in zijn afscheidsrede als 
hoogleraar cartografie aan de Faculteit Geowetenschappen in 2008 gaf 
aan het begrip ‘oude kaart’ een synthese van de zeven W’s: ‘een landschap 
waargenomen door de blik van een cartograaf met de informatie die de 
toenmalige opdrachtgever belangrijk vond en die de cartograaf op zijn 
specifieke manier heeft vormgegeven, waarmee de kaart zowel een ken-
bron voor het toenmalige landschap en van de toenmalige maatschappij, 
als van de opvattingen en expertise van de cartograaf was.’ 21

Het gebruik van oude kaarten

Kaarten zijn altijd met een reden gemaakt, al is het voor oude kaarten 
lang niet altijd duidelijk wat die reden was. Toch kunnen we, ook zon-
der de achtergronden van de kaart te kennen, de inhoud analyseren en 
op basis daarvan een oordeel geven over die inhoud. Thematische kaar-
ten kunnen een speciaal onderwerp laten zien, een verband tussen twee 
of meerdere verschijnselen tonen, een educatief doel hebben, specifieke 
waterstaatkundige of juridische informatie bieden, enz. Vaak hebben 
thematische kaarten een beperkte topografie, aangezien die slechts als 
ondersteuning en ter oriëntatie bedoeld wordt. Voor topografische kaar-
ten, zeker als het om grootschalige gaat, ligt dit anders. Het tonen van 
contemporaine topografie is immers het doel op zich. Ze geven een 
beeld van de stedelijke ontwikkeling op het moment van inmeten. Voor 
het gebruik van deze kaarten is de datering van het getoonde beeld rele-
vant. Dit geldt overigens voor alle typen kaarten, ongeacht of het om 
thematische of topografische uitgaven gaat. 
 Veel oude topografische kaarten vermelden een jaartal, vrijwel altijd 
het jaar van uitgave. Zelden wordt het jaar van opname genoemd, wat 
jammer is, omdat dat de informatie op de kaart dateert. Uitzonderingen 
hierop zijn veel pré-kadastrale, overwegend zeventiende-eeuwse per-
ceelkaarten in kaartboeken, de 1:1.000-kaartserie door de Dienst der 
Publieke Werken sinds 1909 op de markt gebracht en de topografische 
kaarten van het Kadaster (voor 2004 Topografische Dienst). De kaart-
boekkaarten vermelden vaak niet alleen het jaar, maar ook de dag van 
inmeten, terwijl de genoemde, gedrukte uitgaven zowel het jaar van 
inmeten, als het jaar van druk noemen. In het algemeen mag gesteld 
worden dat bij handgetekende kaarten het moment van opname dicht 
bij het moment van het tekenen van de netkaart ligt. Bij gedrukte kaar-
ten kan hier jaren tussen zitten. In de zestiende eeuw werden kaarten 

4a Kaart van enkele percelen gelegen tussen de Schinkel ter hoogte van de Overtoom en de Boerenwetering, getekend door Cornelis Danckertsz. de Rij. 
In de lengterichting werden de percelen op een andere schaal (100 Roeden der Lengte = schaal ca. 1:5.800) getekend als in de breedterichting (20 
Roeden der Breedte = schaal ca. 1:1.000). Het gevolg van deze keuze is dat de lengterichting van de kaart vijf maal korter is dan de breedterichting.

4b Detail van 4a. De twee verschillende schaalstokken.
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Ram en Gerrit de Broen.31 Door de al eerder besproken standaardise-
ring van de weergave van gebouwen en het niet zo nauw nemen van de 
aantallen huizen per straat kon er goedkoper gewerkt worden, ten gun-
ste van de winstmarge. Alle zes bovengenoemde kaarten waren com-
merciële uitgaven en hadden als primair doel het tonen van een topo-
grafisch beeld van de stad. Curieus is dat de kaart van Anthonisz. tot in 
de zeventiende eeuw op de markt kwam. De laatste uitgave van de kaart 
uit 1544 kwam op de markt tussen 1636 en 1664. In die jaren waren de 
kaarten van Bast en Van Berckerode, waarop recente stadsuitbreidingen 
stonden, al op de markt. Het geeft aan dat er in de zeventiende eeuw 
nog grote waardering was voor de oudste gedrukte kaart van de stad, 
ook al toonde die niet meer het meest actuele kaartbeeld. Bij de laatste, 
mogelijk zelfs al bij de voorlaatste uitgave – die werd gedrukt tussen 1557 

Schieland en Rijnland vervaardigde. Ook zijn jongere broers Frans en 
Cornelis waren landmeters.30 Balthasars kaart van Amsterdam vermeldt 
dat hij werd uitgegeven door Philips Molevliet. De conclusie is dat Van 
Berckenrode de landmeter, de tekenaar en de graveur was. Als hij de rol 
van mede-uitgever had gehad en betrokken was geweest bij het com-
merciële proces rond de uitgave, dan had dit zonder twijfel op de kaart 
vermeld gestaan. Redelijkerwijs moet aangenomen worden dat Antho-
nisz. een risicodragende uitgeversrol had, maar dat dit van Bast en Van 
Berckenrode niet bekend is. Ongeacht wie als persoon het financiële 
risico liep, de uitgevers hadden altijd het doel zoveel mogelijk kaarten te 
verkopen en dat tegen bij voorkeur zo laag mogelijke kosten. Dit gold 
ook voor de latere zeventiende- en achttiende-eeuwse overzichtskaarten 
in vier bladen van Claes Jansz. Visscher/Pieter Mortier, Johannes de 

verbanden. Gaat het om topografische kaarten, dan bieden deze vooral 
informatie over grenzen en, al dan niet gerealiseerde, stedelijke uitbrei-
dingen, en zijn de bedoelde ‘geografische verbanden’ maar lastig aan te 
tonen.
 Oude kaarten hebben twee typen gebruikers: contemporaine gebruikers, 
die de kaarten gebruiken vanaf het jaar dat een kaartblad of atlas 
vervaardigd werd tot het moment dat er een vervangende uitgave kwam 
en historici, die de kaarten hanteren als brondocument voor hun onder-
zoek.
 Ad 1. De contemporaine gebruikers van de kaarten en atlassen. 
In de loop van de tijd zijn kaarten voor verschillende doelen vervaar-
digd. De resulterende kaarten verschillen in gebruikswaarde. De laatste 
kunnen we onderscheiden in een inhoudelijke waarde en een represen-
tatieve, soms ideologische gebruikswaarde. Aan alle kaarten die bespro-
ken worden kan een inhoudelijke gebruikswaarde worden toegekend. 
Slechts een beperkt deel van de kaarten die in deze studie worden 
behandeld, had (daarnaast) een representatief en/of ideologisch vervaar-
digingsdoel. Of dit laatste ook tot uiting kwam in enig feitelijk repre-
sentatief of ideologisch gebruik, is niet vast te stellen. 
 Over het doel en feitelijk gebruik van de oudste overzichtskaarten 
van Cornelis Anthonisz. (1544), Pieter Bast (1597) en Balthasar Florisz. 
van Berckenrode (1625) (hoofdstuk 2) is amper of niets bekend. Er lijken 
meerdere redenen geweest te zijn om de kaarten te vervaardigen. Ten 
eerste sloten de kaarten van Bast en Van Berckenrode aan op stedelijke 
uitbreidingen die in 1585/1586 (eerste uitleg) en in 1592 (tweede uitleg), 
respectievelijk tussen 1610 en 1613 (derde uitleg) gerealiseerd werden. 
Een tweede reden was dat ze vervaardigd werden in een zeevarende stad 
die in die jaren zeer welvarend was. De tekenaars geven daarvan een 
positief en bijzonder representatief beeld. Het tonen van stedelijke uit-
breiding ten opzichte van een oudere situatie geldt overigens niet voor 
de houtsnedekaart van Anthonisz. Zijn kaart vermeldt dat deze ‘to cope 
[was] in die vermaerde coopstadt van Amstelredam after die neuwe 
kerck by de voorschreven Cornelis Antoniszoon Schilder in de 
schryuen de hant’. Mogelijk was er in de winkel waar hij boeken en 
prenten verkocht vraag naar een gedrukte kaart van de stad ontstaan,  
in de jaren na 1538 waarin hij zijn fraaie schilderij Gezicht op Amsterdam 
vervaardigde.28 
 Het heeft er alle schijn van dat Bast een veel reizende kaart-, profiel- 
en prenttekenaar was. Van hem zijn enige dozijnen voorstellingen 
bekend. Op enkele uitzonderingen na zijn dit eenmalig gepubliceerde 
werken geweest. Het is mogelijk dat hij zijn producties zelf financierde, 
maar hier is niets van bekend. Ondanks uitvoerig onderzoek29 is er 
amper iets bekend geworden over het productieproces van de kaarten 
en profielen van Pieter Bast. Hij was een zoon van Josyntje Plantijn, 
afkomstig uit de bekende drukkers/uitgeversfamilie Plantijn en deze 
familierelatie zal het waarschijnlijk mogelijk gemaakt hebben dat zijn 
kaarten en stadsprofielen gedrukt werden. Hij is al rond zijn dertigste 
overleden, waardoor zijn productie beperkt bleef tot enige tientallen 
kaarten, profielen en prenten. 
 Over de fraaie kaart van Amsterdam in negen bladen uit 1625 van 
Van Berckenrode kunnen we iets stelliger zijn. Balthasar Florisz. kwam 
uit een landmetersfamilie. Zijn vader was Floris Balthasars, die in het 
begin van de zeventiende eeuw kaarten van de waterschappen Delfland, 

en prenten uit de tijd. Om tot een oordeel te komen is een steekproef 
uit de afgebeelde gebouwen meestal voldoende. Voor cartobibliogra-
fisch stadsonderzoek is het aanleggen van een database met gebouwen 
in de stad een grote hulp: het jaar van bouw, het adres en de jaren waar-
in een bepaalde organisatie ergens gehuisvest was. Het is zinvol om 
eveneens de aanleg van bolwerken, dijken, grachten en kanalen, brug-
gen, enz. op te nemen. Ook demping van grachten en sloten en kanali-
seringen zijn van belang. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Als een 
kaart gedateerd is, kan nagegaan worden of hij een contemporain juist 
beeld toont. Indien hij echter niet gedateerd is, is de database een hulp 
bij de datering van de voorstelling.
 In de afgelopen jaren is het accent binnen het vakgebied van de 
geschiedenis van de cartografie aan het verschuiven. Van veel aandacht 
voor verschillende staten en onderzoek naar wie de kaarten vervaardig-
den (de cartobibliografische methode), komt er geleidelijk aan meer 
aandacht voor de redenen waarom kaarten vervaardigd werden en daar-
bij vooral voor het gebruiksaspect. Met name de gebruiksgeschiedenis 
van oude kaarten is een nog minimaal ontgonnen terrein. Een voor-
beeld: er blijken in vroegere eeuwen veel gedetailleerde grootschalige 
topografische kaarten vervaardigd te zijn voor kleine doelgroepen. 
Hierbij kan gedacht worden aan rechters, aan lokale of regionale bestu-
ren die besluiten moesten nemen over verzoeken tot sloop, verbouw, 
nieuwbouw of grensaanpassing. Talloze individuele opdrachtgevers 
lieten hiervoor gedetailleerde kaarten maken ter ondersteuning van een 
eigendomsclaim of van hun visie op de ontwikkeling van een gebied. 
Mooie voorbeelden zijn kaarten die in de vijftiende en zestiende eeuw 
zijn gebruikt bij processen over conflicten in Holland, die beslist wer-
den door rechters van de Hoge Raad in Mechelen. Naar dit laatste deed 
Huussen veel onderzoek.26

 Een van de weinige studies waarin dit onderwerp methodologisch 
aan bod komt, is het proefschrift van Van Elzakker uit 2004. In zijn 
proefschrift The use of maps in the exploration of geographic data beschrijft 
hij de exploratieve cartografie als ‘een cognitief proces waarbij kaarten 
worden gebruikt als ontdekkingsmiddel om inzicht te verwerven in nog 
onbekende geografische verbanden’. Van Elzakkers werk gaat met name 
over verbanden die leiden tot, veelal kleinschalige, thematische kaarten. 
Hij schrijft ‘dat gebruikers daarvoor in het verleden volledig afhankelijk 
waren van de statische kaarten die door anderen gemaakt werden (bij-
voorbeeld in de vorm van een papieren atlas). De tegenwoordige 
beschikbaarheid van geografische data, computers en software voor car-
tografische visualisatie hebben gebruikers nu de mogelijkheid geboden 
om alléén voor zichzelf kaartbeelden te genereren en/of aan te passen.’27 
Het woord ‘alléén’ roept echter vraagtekens op. Het nut van een nieuw 
geografisch verband dat alleen voor de onderzoeker zelf te constateren 
is, lijkt beperkt. Juist in het delen en overbrengen van de informatie aan 
derden zit de kracht van de visualisaties. Hierbij is het aantal met wie de 
informatie gedeeld wordt niet van belang. De doelgroep kan uit één 
persoon bestaan. Hierbij kan bijvoorbeeld aan een rechter gedacht wor-
den die een uitspraak moet doen over een grensconflict. Het maximum 
aantal personen van een doelgroep is in beginsel onbeperkt. 
 Er zijn honderden grootschalige kaarten gemaakt om visualisaties 
aan derden te geven. Als het, zoals bij Van Elzakker, met name gaat om 
thematische kaarten, dan is het juist om te spreken over geografische 

5 2e uitgave van de kaart van Amsterdam, oorspronkelijk uitgegeven door Claes Jansz. Visscher. Rond 1699 (maar zeker voor 1711) door Pieter Mortier 
opnieuw uitgegeven. Schaal 1:3.750. In 4 bladen.
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gebruik tussen 1870 en 1906. Daarnaast is er nog een bijzondere atlas, 
gedateerd 1866, die de slachtoffers in kaart bracht van een cholera-epi-
demie in dat jaar. Het is een bijzondere thematische atlas en een fraai 
voorbeeld van aanvullend contemporain gebruik van een bestaande 
atlas. 
 Ook op enkele exemplaren van de iets latere Loman-atlas staat het 
Liernurstelsel ingetekend. Een nog meer vermeldenswaardige Loman-
atlas komt uit het bezit van een vroegere hypotheekbank. Die vulde tus-
sen 1892 en 1903 een atlas uit 1876 in 101 gedrukte kaartbladen aan met 
58 handgetekende. Ook werden de oorspronkelijke kaartbladen uit 1876 
bijgetekend als er nieuwbouw kwam in de afgebeelde buurten. Ook dit 
is een goed voorbeeld van het contemporaine gebruik van een negen-
tiende-eeuwse buurtatlas.
 Voor de bladen van de kaartserie die de Amsterdamse gemeentelijke 
Dienst Bouw- & Woningtoezicht (hoofdstuk 10) sinds 1902 tekende, 
werden dubbelen van kadastrale bladen als basis gebruikt. De reden was 
dat de kadastrale bladen de juridisch geautoriseerde situatie toonden, 
iets wat voor topografische kaarten niet per definitie zo was. Hier komt 
bij dat de stad in 1902 niet over een actuele grootschalige topografische 
kaart beschikte, die werd pas vanaf 1909 gedrukt (hoofdstuk 11). De 
Dienst Bouw- & Woningtoezicht vulde de kadastrale dubbelen aan met 
de ruimtelijke neerslag van wisselingen van eigendom van grond- en 
opstallen waarin de gemeente belangen had. Ook zien we verwijzingen 
naar verleende vergunningen en genomen gemeenteraadsbesluiten die 
gevolgen hadden voor de ruimtelijke ordening. De kaartbladen hadden 
geen publieke functie. De tekenaars waren ambtenaren die dit deden 
voor collega’s die te maken hadden met de ruimtelijke ordening in de 
stad. Hiermee kwam het doel van de kaartbladen overeen met het feite-
lijke contemporaine gebruik. 
 Het contemporaine gebruik van de topografische Kaart van Amster-
dam schaal, 1:1.000, die vanaf 1909 tot op heden gemaakt wordt (hoofd-
stuk 11) en de Kaart van Amsterdam, schaal, 1:2.500 die gedrukt werd van 
1941 tot en met 1957 (hoofdstuk 12, met name bijlage 1: 1957) is zonder 
twijfel breder dan van de hierboven genoemde kaartserie van Bouw- & 
Woningtoezicht. Geannoteerde bladen uit beide series, dan wel 
fragmenten daarvan, komen in veel gemeentelijke archieven voor ter 
verduidelijking van een notitie, voorbereid besluit of rapport. Enkel op 
basis hiervan kan de conclusie getrokken worden dat de vroeg twintig-
ste-eeuwse gemeentelijke diensten behoefte hadden aan een gedetail-
leerde kaart. Een citaat van Zuidhoek (1964) sluit hier goed bij aan: 
‘Wanneer een ontwerper gebruik maakt van kaartmateriaal zal hij zich 
allereerst beraden over de geëigende schaal. Deze hangt af van de aard 
van het ontwerp. Ontwerpt hij een stadswijk, dan zal hij meestal een 
ondergrond van 1:10.000 of 1:5.000 nemen. Moet hij een groep bouw-
blokken saneren en voor een beperkt gebied dus een nieuwe steden-
bouwkundige visie geven, dan gebruikt hij wellicht de 1:1.000. Ook 
doorbraken kunnen het onderwerp van zijn studie zijn en dan zullen 
– afhankelijk van de grootte van het gebied – de schalen 1:1.000 of 
1:2.500 voor hem de meest gewenst zijn.’ Per saldo geldt wat Zuidhoek 
bijna vijftig jaar geleden schreef nog steeds. Dit blijkt uit het feit dat de 
Dienst Basisinformatie van de Gemeente Amsterdam nog steeds 
kaartbladen vervaardigt (gedrukt of geprint) op alle schalen tussen 
1:1.000 en 1:10.000’.

rol in de gemeentelijke karteringsgeschiedenis gespeeld te hebben. 
Vooruitlopend op latere conclusies wordt hier gemeld dat de grootscha-
lige kadastrale kaartbladen gebruikt werden om de Amsterdamse topo-
grafische kaarten te tekenen. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd 
omdat – het werd al eerder betoogd- kadastrale kaarten juridische gren-
zen tonen, terwijl topografische kaarten de grenzen laten zien die in het 
landschap zichtbaar zijn, maar die mogelijkerwijs helemaal geen juridi-
sche basis hebben. Vanzelfsprekend hebben landmeters van de Dienst 
der Publieke Werken en haar rechtsopvolgers sinds 1909 vele duizenden 
aanvullende metingen gedaan, maar principieel zou de kadastrale karte-
ring onverenigbaar moeten zijn met de topografische. Van verschillende 
kaarten die in deze studie besproken worden is echter aantoonbaar dat 
kadastrale bladen de basis waren. Hierop wordt in het navolgende nader 
ingegaan. Het geldt met zekerheid voor de atlas van 1851-1852 (hoofd-
stuk 7), voor de overzichtskaart in vier bladen die J.C. Loman jr. in 
nauwe samenwerking met Van Holkema en Scheltema in 1881 op schaal 
1:3.750 uitgaf (hoofdstuk 9), voor de kaarten van Bouw- & Woningtoe-
zicht (hoofdstuk 10) en voor de Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000 
(hoofdstuk 11). Omdat de Kaart van Amsterdam, schaal 1:2.500 (hoofdstuk 
12) daar weer van afgeleid werd, is die impliciet ook gebaseerd op de 
kadastrale kaartbladen. Van de atlassen van 1850 en 1876 kon dit niet 
aangetoond worden, maar hoogstwaarschijnlijk zijn ook die op de 
informatie van kadastrale kaartbladen gebaseerd. De drie hierboven 
genoemde negentiende-eeuwse buurtatlassen staan in de hoofdstukken 
6, 7 en 8 centraal. Ze tonen elk één van de drie verschillende huisnum-
meringen die de stad gekend heeft. Toch is er over het doel en het con-
temporaine gebruik per atlas wel enige nuancering mogelijk. De oudste 
atlas uit 1850 werd op een eenvoudige, snelle wijze gedrukt tegen mini-
male kosten. Hij werd primair gemaakt om Amsterdamse ambtenaren 
en bestuurders een beeld te geven van de nieuwe indeling in vijftig 
buurten en de onderverdeling in afdelingen per buurt. Tot dat moment 
gold immers de indeling in zestig burgerwijkkaarten nog. Het tonen 
van de huisnummers lijkt een bijkomstigheid geweest te zijn. Pas in 
tweede instantie nam de lokale politiek het besluit om de kaarten aan 
burgers te verkopen in de boekwinkel van Mortier, Covens & Zoon. 
Van de tweede atlas uit 1851-1852 bestaan alleen handgetekende kopieën. 
Ook deze tonen de buurten, maar de hoofdreden voor deze atlas was dat 
alle huizen in de stad van een nieuw huisnummer voorzien werden. Die 
moesten voor het ambtelijke gebruik gevisualiseerd worden. Het 
tekenen van de atlas had geen commerciële bedoelingen. De gedrukte 
atlas in 101 bladen die J.C. Loman jr. in 1876 op de markt bracht had 
deze wel. In nauw contact met de Dienst der Publieke Werken, die hem 
handgetekende voorbeeldbladen aanleverde, bracht uitgever Loman op 
commerciële basis een atlas op de markt die burgers en politiek zicht 
gaven op de nieuwste huisnummers die een jaar daarvoor toegekend 
waren. Was bij de atlas van 1850 het bekendmaken van de nieuwe 
indeling van de stad in 50 buurten de belangrijkste reden tot vervaar-
diging, bij de twee latere atlassen waren dat de nieuwe huisnummerin-
gen.
 Over het contemporaine gebruik van de buurtatlassen valt nog iets 
meer te zeggen door de aanwezigheid van enkele geannoteerde atlassen. 
In enkele kopieën van de atlas van 1853 werd het Liernurstelsel toege-
voegd, een voorganger van het tegenwoordige rioolstelsel. Het was in 

 De kaarten geven een zeer gedetailleerd beeld van de wijken en 
belangrijke achttiende-eeuwse topografische informatie die op over-
zichtskaarten van de stad ontbreekt. Zo wordt op de meeste kaarten 
onderscheid gemaakt tussen woonhuizen, pakhuizen, stallen en lood-
sen. Ook staan de gangen en stegen van de wijken ingetekend. Als een 
woonhuis uit één kamer bestond, staat dit vaak aangegeven. Verder werd 
ingetekend waar, in geval van brand, blusemmers te vinden waren. Het 
is speculeren naar het feitelijke contemporaine gebruik van deze infor-
matie. Het is makkelijk om te zeggen dat er in geval van brand op de 
kaart gekeken moest worden waar de blusemmers in de wijk bewaard 
werden. Toch lijkt dit irreëel: als de burgerwachtleden bij brand eerst 
naar hun hoofdkwartier moesten om de kaart te raadplegen, zouden de 
houten huizen intussen tot de grond toe afbranden. Waarschijnlijker is, 
dat de kaarten gebruikt werden bij min of meer regelmatige controles 
van de inventaris. Daarnaast zullen ze ook een educatieve rol gehad 
hebben bij de instructie van nieuwe burgerwachters. Die moesten leren 
waar de blusemmers stonden en wat de kortste vluchtwegen waren. 
Maar het laatste kan ook weer betwijfeld worden omdat de burgerwach-
ters woonden in de wijk die ze bewaakten en dus de wijk veelal goed 
kenden. Al met al vermoeden we dat de wijkkaarten enerzijds een repre-
sentatieve functie voor de (onder)officieren hadden en anderzijds een 
educatieve rol voor nieuw opgeroepenen voor de burgerwacht, ook kon-
den ze gebruikt konden worden bij het beheer van opgeslagen materia-
len. Het kan betwijfeld worden of ze een daadwerkelijke rol speelden bij 
de handhaving van orde en veiligheid in de wijk.
 In hoofdstuk 5 komt ‘De rol van het (Gemeente)kadaster in Amster-
dam’ vanaf de institutionalisering van het Kadaster in 1832 aan de orde. 
Dit hoofdstuk wijkt af van de andere. Het Kadaster en daarmee de 
kadastrale kartering, valt namelijk niet, zoals de andere kaarten in deze 
studie, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar onder die 
van het rijk. Wel was er in het stadhuis van de gemeenten een bureau 
gevestigd dat bekend stond onder de naam Gemeentekadaster en dat 
dienstverlenend was aan ambtelijke diensten, bedrijven en burgers aan 
wie dubbelen van kaartbladen, leggers en oorspronkelijk aanwijzende 
tafels aan derden ter inzage gegeven moesten worden. Belanghebben-
den konden vervolgens bij het bureau protest aantekenen als ze het met 
de geregistreerde gegeven niet eens waren, wat het bureau weer opnam 
met de rijksdienst. Het Gemeentekadaster was dus een soort ‘doorgeef-
luik’ van informatie tussen gemeente, burgers en bedrijven enerzijds en 
het (Rijks)Kadaster anderzijds. Er werden echter geen kaarten getekend 
door, of onder verantwoordelijkheid van, het Gemeentekadaster. Van-
zelfsprekend komen de kadastrale minuten uit 1832 ter sprake, maar de 
geschiedenis van de kadastrale kartering zelf valt buiten het onderzoek 
voor deze studie. Desondanks kan er over het gebruik van kadastrale 
kaartbladen door de gemeente wel wat gezegd worden. Ze werden 
gemaakt om een beeld te krijgen van het grondeigendom in ons land en 
zo een rechtvaardige belastingheffing mogelijk te maken en rechtsze-
kerheid in de jaren erna te geven. Dit werd inderdaad met de kaarten 
bereikt en wordt ook tegenwoordig, zij het in digitale vorm, nog steeds 
gerealiseerd. Omdat de wet ook beroep mogelijk maakte tegen wat de 
kadastrale landmeters op papier tekenden was het een rechtvaardig sys-
teem. Doel en gebruik komen bij de kadastrale kaartbladen overeen.
 De kadastrale kaartbladen blijken echter nog andere een belangrijke 

en 1636 en niet nauwkeuriger kan worden gedateerd, terwijl de kaart van 
Bast in 1597 verscheen – was de kaart van Anthonisz. een historische 
voorstelling geworden en toonde niet langer een actueel topografisch 
beeld van de stad (zie ook hoofdstuk 2). 
 De drie oudste overzichtskaarten hebben naast hun inhoudelijke 
informatie beslist een representatief oogmerk gehad. De kaarten tonen de 
stad van haar voordeligste zijde. Het IJ staat op de voorgrond en vele 
schepen staan ingetekend. Ze geven de toeschouwer de terechte indruk 
dat de stad zich tot een handelsmetropool ontwikkelde. De overige deco-
raties op met name de kaarten van Anthonisz. en Van Berckenrode ver-
sterken dat beeld verder. Zonder twijfel hing de kaart in de kantoren van 
bestuurders en in ontvangstruimten en privé-huizen van handelaren die 
zich identificeerden met hun welvarende stad.
 In hoofdstuk 3 worden de uitgiftekaarten van Amsterdam bespro-
ken. Ze zijn vooral vervaardigd voor het gebied van de grachtengordel 
en de Jordaan. Bij dit type kaart liggen doel en feitelijk gebruik zonder 
enige twijfel dicht bij elkaar. In de jaren van de aanleg van de derde 
(1610-1613) en vierde uitleg (vanaf 1662) werden onder verantwoordelijk-
heid van de stadsarchitect de grachten gegraven en de tussenliggende 
percelen uitgezet. Vervolgens was het de bedoeling dat de individuele 
percelen verkocht werden. De uitgiftekaarten werden hiertoe getekend, 
gedrukt en op de markt gebracht. Dit moet op verzoek van, of tenmin-
ste in nauw overleg met het lokale bestuur zijn gegaan, dat het grootste 
belang bij een succesvolle veiling van de percelen had. De ‘kale kaarten’ 
tonen de te veilen percelen. In het archief van de Thesaurieren Ordina-
ris, dit waren hoge ambtenaren aan wie de burgemeesters van de stad de 
zorg voor de financiën van de stad gedelegeerd hadden, worden gean-
noteerde uitgiftekaarten bewaard waarop de namen van de kopers bijge-
schreven staan en de prijzen die de percelen bij de veiling opbrachten. 
De uitgiftekaarten speelden geen enkele representatieve rol. Ze zijn 
sober getekend en dienden alleen voor de veiling van de percelen die 
afgebeeld stonden.
 Voor de achttiende eeuw tonen de grootschalige burgerwijkkaarten 
het meest gedetailleerde kaartbeeld waarover we beschikken. Het doel 
van de vervaardiging is voor deze kaarten nog wel duidelijk (hoofdstuk 
4), maar voor het feitelijke contemporaine gebruik is dit lastiger. De stad 
was destijds in zestig burgerwijken verdeeld. Per wijk waren een kapi-
tein, een luitenant, een vaandrig en enkele sergeanten verantwoordelijk 
voor orde en veiligheid. Binnen iedere wijk werden mannelijke burgers 
opgeroepen voor deze op militaire basis geschoeide burgerwachten. Van 
vijfendertig van de zestig toenmalige wijken is een kaart bewaard geble-
ven. Het vermoeden bestaat dat elke wijk over een kaart beschikte, maar 
omdat er van enkele wijken alleen een handgetekende kaart bewaard 
werd, lijkt het erop dat het geen verplichting was ze in druk uit te bren-
gen. Als dat wel was gebeurd, was de kans dat er een exemplaar bewaard 
was gebleven, aanzienlijk groter geweest. 
 De gedrukte kaarten zijn vervaardigd in opdracht van individuele 
officieren van de burgerwacht. Die lieten daarop fraaie decoraties aan-
brengen, alsmede de namen en familiewapens van de leidinggevende 
(onder-)officieren, waaruit blijkt dat de kaarten ook een representatief 
doel hadden. De kaarten zitten hiermee op de grens tussen representa-
tiviteit en ideologie: ze lijken het lidmaatschap van de burgerwacht te 
idealiseren. 
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omgaan. Hier komt bij dat de waardering voor oud kaartmateriaal al in 
de zeventiende eeuw bestond. De houtsnedekaart van Amsterdam die 
Cornelis Anthonisz. in 1544 uitbracht werd in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw nog herdrukt, terwijl er minimaal één, vermoedelijk 
zelfs twee recentere kaarten verschenen waren waarop aanzienlijke uit-
breidingen van de stad van ná 1544 ingetekend stonden. Deze latere 
drukken hebben zeventiende-eeuwse watermerken en een impressum 
van een zeventiende-eeuwse uitgever. Dit soort afdrukken kan tot ver-
warring bij leken leiden. Een ander tot verwarring leidend voorbeeld 
betreft de historiserende kaarten van de vroegere burgemeester van 
Groningen (tussen 1686 en 1711) en (amateur-)historicus Menso Alting. 
In 1697 publiceerde hij zijn historische beschrijving over de Bataven en 
Friezen.33 Hierin werd een reeks kaarten opgenomen waarop hij inte-
kende hoe hij dacht dat delen van Nederland er in de eeuwen daarvoor 
hadden uitgezien. Omdat hij een man van aanzien was, stond zijn werk 
niet ter discussie.34 Ongeveer honderdvijftig jaar waren de kaarten lei-
dend in de vraag hoe ons land er vele honderden jaren eerder uit gezien 
had. Pas in de loop van de negentiende eeuw werd hij ontmaskerd en 
zag men in dat Alting zijn kaartbeelden verzonnen had. 
 Bij planologische kaarten zal geen discussie bestaan over de vraag of 
ze een correct, contemporain beeld geven. Dat geven ze immers niet. In 

stad laten zien. Zij bevestigen talloze geschreven documenten, die ieder 
voor zich geen vergelijkbare totaalontwikkeling en samenhang tonen. 
De geschreven archieven samen, geven echter zonder twijfel een veel 
gedetailleerder beeld van de stedelijke ontwikkeling dan de kaarten. 
Voor de grootschalige cartografie van geheel Amsterdam is de zesde 
categorie van Koeman lastig in te passen.
 Als we de Amsterdamse kaarten echter een categorie toe zouden 
willen kennen, dan ligt toekenning van de categorie drie, vier of vijf het 
meest voor de hand. Naar aanleiding hiervan moet de conclusie getrok-
ken worden dat de categorieënindeling van Koeman veel bruikbaarder 
is voor kaarten die incidenteel vervaardigd werden, een vrij klein gebied 
afbeelden en die voorzien zijn van een thematiek, dan voor grootscha-
lige, topografische kaarten.
 Hoe kunnen topografische kaarten beoordeeld worden op hun 
bewijskracht, ofwel: op welke gronden kan autoriteit toegekend worden 
aan de inhoud van topografische kaarten? Vooropgesteld moet worden 
dat kaarten zonder thematiek niet per definitie een situatie tonen die 
gelijk is aan die van het moment van tekenen. Binnen de topografische 
kaarten kennen we historiserende en planologische kaarten. In de titel 
staat meestal wel dat het een beeld van het verleden, dan wel een visie 
op de toekomst is. De vraag is echter hoe historici daar jaren later mee 

 De topografische kaartbladen kenden naast het ambtelijk gebruik 
nog een tweede groep gebruikers. In de gemeenteraad werd besloten dat 
de kaartbladen ook voor particulieren te koop waren. Dit is vandaag nog 
steeds zo.
 Ad 2. Het gebruik van de grootschalige, topografische kaarten van Amster-
dam als brondocument voor historisch onderzoek. 
De grootschalige kaarten van Amsterdam die in deze studie aan de orde 
komen, geven een gedetailleerd kaartbeeld van de stad over een periode 
van een kleine vijf eeuwen. Ze zijn zowel een hulp bij, als een bron voor 
het historisch onderzoek naar de geschiedenis van de hoofdstad. Feit is 
dat ze voor het onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdam dage-
lijks door velen geraadpleegd worden. Er zijn echter amper historici die 
iets meer weten van de achtergronden en de kwaliteiten van het materi-
aal dat ze raadplegen. In dit kader is het zinvol na te gaan wat die kwali-
teiten, liever nog de bewijskracht, zijn van de hier behandelde kaarten, 
series en atlassen. Hiertoe formuleerde Koeman in 1984 een classificatie 
in zes categorieën.32 Deze zijn:
1 ‘De kaart is de enige en enig mogelijke getuige van een historisch verschijn-

sel of feit.
2 De kaart is de enige en enig mogelijke optekening, dit omdat men in de 

betreffende periode de schrijfkunst nog niet machtig was.
3 De kaart is de enige doelmatige getuige van feiten waarvan ook wel op 

andere wijze melding is gemaakt. Deze positie dankt de kaart aan het 
ontbreken van bewijzen in een andere vorm, die wel kunnen 
bestaan, maar niet bekend zijn.

4 De kaart is de enige doelmatige getuige, hoewel andere bewijskrachtige 
eigentijdse documenten bestaan.

5 De kaart is de meest betrouwbare getuige van een historisch verschijnsel of 
feit. Er bestaan andere documenten, maar die schieten tekort of 
(delen van) de inhoud moet betwijfeld worden.

6 De kaart is noch de meest betrouwbare, noch de meest doelmatige getuige 
van een historisch verschijnsel of feit, maar vormt een bevestiging of 
a1anvulling op geschreven documenten.’ 

Als we de merendeels veelbladige, grootschalige kaarten, kaartseries en 
atlassen willen koppelen aan deze zes categorieën dan leidt dit al snel 
tot de conclusie dat de grootschalige kaarten van Amsterdam in de 
derde, vierde en vijfde categorie terechtkomen. De motivatie hiervoor is 
meerledig. Ten eerste gaat het om topografische kaarten. De mogelijk-
heden deze te koppelen aan een historisch verschijnsel beperkt zich tot 
de vraag of gebouwen, straten of wijken wel of niet gebouwd waren op 
het moment van tekenen. En ten tweede tonen de bladen van de cen-
traal staande kaarten en atlassen (vrijwel) de hele stad. Het is niet reëel 
om te stellen dat het totaalbeeld van willekeurig welke topografische 
overzichtskaart de ‘enige en enig mogelijke getuige’ is van de stand van 
de stadsontwikkeling van het jaar van tekenen was. Voor incidentele 
gebouwen in de stad kan dit echter wel het geval zijn.  Hier komt bij dat 
Koemans tweede categorie voor slechts een buitengewoon kleine cate-
gorie kaarten kan gelden. De Amsterdamse kaarten behoren er niet toe 
omdat ze alle vervaardigd werden in een tijd dat men de schrijfkunst 
wel machtig was. 
 Of categorie zes voor de grootschalige kaarten van Amsterdam van 
toepassing is, kan ter discussie staan. Kaarten die de hele stad door de 
eeuwen heen tonen, zijn een bron die de stedelijke ontwikkeling van de 

6 Historische kaart met de 
‘Afteekeninge van den Ouden 
Boodem van Bataavijen, en 
van Friesland’ die Menso 
Alting in 1718 publiceerde.

het gunstigste geval geven ze een correcte toekomstsituatie. Talloos zijn 
de planologische kaarten van visies op de ruimtelijke ontwikkeling die 
nooit uitgevoerd zijn. Vaak zijn de contemporaine situatie en de toe-
komst visueel gescheiden, maar niet zelden werden objecten, straten en 
wijken getekend als waren het feitelijke situaties, waar het veeleer om 
‘wishful thinking’ ging. Historisch onderzoekers moeten zich hiervan 
bewust zijn. Vooruitlopend op latere conclusies kan gesteld worden dat 
voor de overzichtskaarten van Amsterdam die getekend en/of gedrukt 
werden na 1832, de kadastrale kartering altijd de belangrijkste basis 
vormde. Het gebruik van de kadastrale kaart als bron voor de topografi-
sche kaart mag principieel onverenigbaar zijn, het was wel een prakti-
sche oplossing als het opnieuw, topografisch opmeten teveel tijd, geld 
en personele inzet zou gaan kosten. Hierop wordt in latere hoofdstuk-
ken dieper ingegaan. Ook in het concluderend hoofdstuk zal dit aspect 
aan de orde komen. Toch kunnen we ervoor het beeld van de kaarten 
dat in de komende hoofdstukken aan de orde komt van uitgaan dat ze 
een (vrijwel) contemporain kaartbeeld tonen, omdat de kadastrale kaart-
bladen die vele jaren het voorbeeld waren, jaarlijks geactualiseerd wer-
den.



In 1544, 1597 en 1625 verschenen de eerste uitgaven van drie 

gedrukte kaarten die heel Amsterdam afbeelden op een 

schaal van ongeveer 1:2.000. Het zijn voorbeelden van de 

stedelijke, bebouwde, grootschalige cartografie waartoe 

kaarten behoren met een schaal van 1:2.500 of groter (zie 

hoofdstuk 1). Ze werden door Cornelis Anthonisz. (ca. 1505-

1556), Pieter Bast  (ca. 1575-1605) en Balthasar Florisz. van 

Berckenrode (1591-1645) vervaardigd.

 De drie kaarten verdienen niet alleen een plaats in deze 

studie vanwege hun schaal, maar ook om hun enorme 

detaillering. Tegelijkertijd geven zowel de weergave van alle 

opstallen in opstand en het perspectief waarin ze getekend 

werden ook beperkingen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk 

om iets te zien tegen de zichtrichting van de tekenaars in en 

ook vallen soms delen van straten en stegen weg door de 

hoogte van de ingetekende opstallen. In de volgende 

paragrafen wordt ingegaan op enkele keuzes van de 

kaarttekenaars bij het vervaardigingsproces (perspectief- en 

schaalkeuzes), op het kaartbeeld, op de verschillende 

uitgaven van de kaarten en op het gebruik ervan. De drie 

gedetailleerde overzichtskaarten zijn van ongekende waarde 

voor het historisch onderzoek van de stad. Het is vrijwel 

uniek voor een stad dat ze vervaardigd en bewaard gebleven 

zijn. 

De kaarten van Cornelis 
Anthonisz. (1544), Pieter Bast 
(1597) en Balthasar Florisz.  
van Berckenrode (1625)

2

7 Een contemporain ingekleurd 
exemplaar van de kaart van 
Cornelis Anthonisz. 4e uitgave, 
uitgegeven ca. 1557. Met ver-
melding ‘Ende nu by Ian Jansz. 
Print-drucker’.
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Vogelschaukarten. Voor zover bekend wordt bovenstaand onderscheid 
in de Nederlandse historisch-cartografische literatuur niet gemaakt. 
Ongeacht of de tekenaar op cavalierhoogte de parallelle of de perspecti-
vische methode gebruikte, in Nederland wordt het eindresultaat aange-
duid met de term stadsprofiel. Het zou de kennis over de wijzen van 
tekenen van met name stadsprofielen vergroten als nagegaan zou wor-
den of dit parallel, dan wel perspectivisch gebeurde. 

 Los van de getekende hoek van een kaart kan de landmeter/tekenaar 
zijn werk voor het grondplan van de stad op verschillende kwalitatieve 
wijzen uitgevoerd hebben. Om hiervan een beeld te krijgen kan men de 
kaarten van Anthonisz., Bast en Van Berckenrode vergelijken met een 
moderne binnenstadskaart. Schalen we de grondvlakken van de kaarten 
uit 1597 en 1625 naar een moderne kaart toe en geo-refereren we een 
aantal punten die op zowel de oude als moderne kaart voorkomen, dan 
passen ze vrijwel naadloos over elkaar. De gebouwen in de stad werden 
door Bast en Van Berckenrode vervolgens in opstand op hun platte-
gronden ingetekend. Bij de kaarten van Bast en Van Berckenrode is 
geen sprake van een in perspectief getekend grondvlak. Het tekenen van 
de huizen in opstand suggereert weliswaar dat zij oblique tekenden, 
maar dat is onjuist. Hun grondvlakken staan overal negentig graden op 
de zichtrichting, met andere woorden: Bast en Van Berckenrode teken-
den beiden, recht van boven, een zuivere plattegrond. Zij vervaardigden 
op basis van gedegen metingen een goede kaart die door Imhof tot de 
Vogelschaukarten gerekend zou worden.
 Dit ligt anders voor de kaart van Anthonisz. In 1946 deed Wiessner 
onderzoek naar het perspectief van de kaart uit 1544. Hij kwam tot de 
conclusie dat als Cornelis Anthonisz. de getekende horizon daadwerke-
lijk onder de getekende hoek had willen zien, hij zich naar een teken-
hoogte van maar liefst 3.790 meter had moeten verplaatsen. Bij die 
hoogte is het uitgesloten dat de individuele opstallen met de getekende 
detaillering te zien zijn. Wiessner concludeerde dat de kaart van 1544 
een gefantaseerde perspectivische voorstelling is. Hij was van mening 
dat Anthonisz. op de kaart niet alleen een vrije interpretatie gaf van het 
verloop van de straten en grachten, maar ook aan de omvang van de 
grotere gebouwen.38 Een ander voorbeeld van perspectivische verteke-
ning beschreef Hofman (1978). Hij constateerde dat de door sloten 
begrensde percelen op de kaart van Anthonisz. die het zuidelijkste deel 
van de stad scheiden van Kostverloren en Amstelveen bijna overal even 
breed zijn, iets wat het getekende perspectief ongeloofwaardig maakt.39 

Perspectief en schaal

In de zestiende en zeventiende eeuw was het gebruikelijk om op kaarten 
van steden alle bouwwerken in die stad verkleind in te tekenen, zoveel 
mogelijk naar de werkelijkheid, en parallel geprojecteerd. Een uitzonde-
ring hierop vormen de stadsplattegronden uit het derde kwart van de 
zestiende eeuw van Jacob van Deventer. De schaal (ca. 1:8.000) en de 
militaire functie van de kaarten zijn hier debet aan. Op stadskaarten uit 
de achttiende eeuw werden grotere gebouwen nog wel driedimensionaal 
getekend, maar zien we steeds vaker dat de ‘gewone’ huizen óf met 
gestandaardiseerde symbolen ingetekend werden, óf dat huizenblokken 
gereduceerd werden tot hun grondvlak. Het gebruik van 3D-weergaves 
werd geleidelijk steeds minder gebruikelijk. De draad werd in de tweede 
helft van de twintigste eeuw echter weer opgepakt. Zo werden in 1956 en 
1990 kaarten van de binnenstad van Amsterdam (en andere steden) op 
de markt gebracht door respectievelijk de Braunschweigse firma Boll-
man35 en de Belg Norbert Ceulemans36. Tegenwoordig tekent Carto Stu-
dio37 van de cartograaf Paul Benjamins de grotere gebouwen in de stad 
op een moderne, bijzonder fraaie wijze in 3D in op zijn kaarten van de 
hoofdstad.
 Op het perspectief van de getekende opstallen op de drie oudste 
overzichtskaarten van de stad hoeft niet uitvoerig ingegaan te worden. 
De bouwwerken werden pas toegevoegd nadat het grondplan gereed 
was. Deze zijn op alledrie de kaarten zoveel mogelijk vanuit een conse-
quent perspectief getekend, al zijn er gebouwen die door hun tekenaar 
iets gedraaid werden om wat voordeliger in beeld te komen. In tegen-
stelling tot de meeste na 1625 uitgegeven kaarten is er geen sprake van 
standaardisatie. Alle huizen en gebouwen zijn, zoveel mogelijk als de 
schaal toelaat, naar de werkelijkheid getekend. Op de meeste grootscha-
lige kaarten die na het begin van de negentiende eeuw getekend werden, 
blijken de opstallen (met name huizen, bouwblokken) gereduceerd te 
zijn tot hun grondoppervlak. Een kaart heeft dan geen perspectivische 
beleving. 
 Het Internationales Jahrbuch der Kartographie van 1963 bevat een aantal 
artikelen over de methoden van het afbeelden van gebieden onder ver-
schillende hoeken. Met name de bijdrage van Imhof maakt duidelijk dat 
er vele varianten zijn in de wijze van tekenen van gebieden, waaronder 
steden. Voor de drie bovengenoemde kaarten van Amsterdam zijn de 
termen Vogelschaukarte en Vogelschaubild relevant. Hierbij levert het eer-
ste een parallel getekende constructie (volgens Imhof een ‘Karte’) en het 
tweede een perspectivische tekening op (volgens Imhof een ‘Bild’). 

Wordt gekozen voor een parallelle constructie, dan worden zowel het 
grondvlak als alles wat hoogte heeft parallel getekend. Hetzelfde geldt 
voor een perspectivische tekening. Kiest een tekenaar voor een perspec-
tivische constructie dan moet hij een afstand kiezen tussen enerzijds 
zijn zichtpunt (de locatie waar hij gaat staan bij het tekenen), en de te 
tekenen stad en anderzijds tussen de stad en het richt- of verdwijnpunt 
dat achter die stad ligt. Hoe korter de afstanden gekozen worden, hoe 
sterker het perspectief wordt. Het zichtpunt ligt meestal in de buurt van 
of net buiten het middelpunt van de onderste bladrand. Het verdwijn-
punt ligt bij de afbeelding van een stad daar vaak kilometers achter. In 
beginsel kan een gebied of stad onder elke hoek tussen 0 en 90 graden 
parallel, dan wel perspectivisch getekend worden. Een voorbeeld: een 
perspectivisch getekend Vogelschaubild dat onder een hoek van 90 gra-
den getekend werd, levert voor een stad op dat er een ‘omvaleffect’ 
optreedt voor alle ingetekende gebouwen rond het punt dat zich op het 
papier loodrecht onder het zichtpunt van de tekenaar bevindt. Een 
ander voorbeeld is een stadsprofiel dat in een parallelle projectie gete-
kend werd. Kenmerk daarvan is dat er geen diepte in een dergelijk beeld 
zit. Er zijn dus twee wezenlijk verschillende keuzes te maken bij het 
tekenen:
• Komt de tekening parallel (elk lijnstuk, object of gebouw komt op 

papier alsof de tekenaar er recht voor staat) of perspectivisch (er 
wordt getekend vanuit één zichtpunt en naar één verdwijnpunt) tot 
stand? Het eerste noemt Imhof een Vogelschaukarte, het tweede een 
Vogelschaubild (vergelijk afb. 8a en 8b).

• Onder welke hoek tekent de kaartmaker. Dit kan elke hoek tussen
 0 en 90 graden zijn en kan leiden tot een stadsprofiel, een cavalier-

perspectief, een schuin-perspectivische afbeelding en een platte-
grond (zie afb. 9).

Imhof gaat in zijn artikel ook in op de verwarring waartoe het gebruik 
van het woord perspectief kan leiden. Dit blijkt regelmatig in een ver-
keerde context gebruikt te worden. Ter illustratie: het woord ‘cavalier-
perspectief ’. Hiermee wordt een afbeelding van een stad bedoeld zoals 
een ruiter te paard die stad onder een hoek van circa 10 graden zou 
zien. Het staat dus enkel voor de keuze van de hoekhoogte. Het laat 
echter open of de tekenende cavalier dit vanaf één zichtpunt deed, wat 
als resultaat een Vogelschaubild (getekend in perspectief ) op zou leve-
ren, of dat hij ‘voorlangs de stad rijdend’ tekende, wat een parallel-gete-
kend beeld zou geven. In het laatste geval is er geen sprake van enig 
perspectief, ondanks de term cavalier-perspectief. Dit soort tekeningen 
zou dan thuishoren in de categorie van Imhoffs parallel getekende 

8a Voorstelling van een perspectivisch getekende stad. Imhof (1963) noemt dit een ‘Vogel-
schaubild’, overeenkomend met de kaart van Amsterdam door Anthonisz. (1544).

8b Voorstelling van een parallel getekende stad. Imhof (1963) noemt dit een ‘Vogelschaukarte’, 
overeenkomend met de kaarten van Amsterdam door Bast (1697) en Van Berckenrode (1625).

9 De verschillende hoeken waaronder een tekenaar een stad af kan beelden. N.B. De woord-
combinaties cavalier-perspectief en schuin-perspectivische afbeelding kunnen hierbij tot 
verwarring leiden omdat ze alleen iets zeggen over de hoogte van de door de tekenaar 
gekozen zichtlijn en niets over de vraag of de afbeeldingen getekend zijn vanuit één stand-
punt (met perspectief ), dan wel in een parallelle projectie getekend werden (de tekenaar 
staat altijd loodrecht op elk fragment dat getekend wordt).

Lijnstuk Lengte in cm op kaart 
Cornelis Anthonisz. 
(1544)

Lengte in cm op  
binnen-stadsblad 1:5.000 
DOW (1992)

Schaal ca. Omschrijving van de punten

A t/m L

A-B 51,8 12,3 1:1.060 A. Schreierstoren.

B. Haarlemmersluis.

C-D 53,6 14,8 1:1.380 C. Anthonispoort.

D. Brug bij de Korsjespoortsteeg.

E-F 51,7 15,0 1:1.450 E. Brug 224 (t.h.v. de Oude Hoogstraat)

F. Torensluis.

G-H 30,5 10,3 1:1.690 G. Brug 223 (t.h.v. Rusland).

H. De meest ZW-hoek van het St.-Lucienklooster.

I-J 28,2 8,9 1:1.580 I. Brug 222 (aan einde Doelenstraat).

J. Engelse Kerk in Begijnhof.

K-L 21,7 6,2 1:1.430 K. Brug 4 (Muntbrug).

L. De ZW-hoek van de kruising Spui en Spuistraat.

A-K 74,0 24,2 1:1.640 A. Schreierstoren.

K. Brug 4 (Muntbrug).

K-B 90,2 32,3 1:1.730 K. Brug 4 (Muntbrug).

B. Haarlemmersluis.

B-L 72,9 28,1 1:1.930 B. Haarlemmersluis.

L. De ZW-hoek van de kruising Spui en Spuistraat.

Tabel 1 Gemeten schalen van een 
aantal gemeten lijnstukken 
op de kaart van Cornelis 
Anthonisz. uit 1544 (zie ook 
10 t/m 13).
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stadscartografie gelegd bij een maximale schaal van 1:2.500. De kaarten 
van Bast en Van Berckenrode, met schalen van circa 1:2.300, respectieve-
lijk 1:1.95042, vallen hier dus moeiteloos onder. De kaart van Anthonisz. 
krijgt in de literatuur meestal een schaal van circa 1:1.700 toegemeten. 
Dit verdient enige nuance. Een aantal schaalmetingen in het kaartbeeld 
levert namelijk een niet-consistent schaalbeeld op (zie tabel 1). De 
grootst gemeten schaal (zie afb. 10 en 11, lijnstuk A-B = het open 
havenfront) is iets kleiner dan 1:1.000, terwijl de afstand tussen de meest 
zuidwestelijke hoek van de kruising van Spui en Spuistraat en het 
midden van de Haarlemmersluis (lijnstuk B-L) een schaal heeft van 
bijna 1:2.000. De andere metingen vallen daar tussen. Vanaf het 
havenfront dieper de stad in lijkt eerst een min of meer consequent 
schaalverloop op te treden (zie tabel 1, waarvan de schalen van de 
lijnstukken A-B t/m G-H verlopen van 1:1.060 tot 1:1.690). Voor de 
meest zuidelijke stadsdelen leveren de berekeningen weer iets grotere 
schalen op (de schaal van lijnstuk I-J was 1:1.580 en die van lijnstuk K-L 
1:1.430). Het is aannemelijk dat dit een gevolg is van de vervormingen 
die Koeman beschreef. Waren die vervormingen niet opgetreden, dan 
was het schaalverloop in zuidelijke richting consequenter kleiner 
geworden. 
 Daar komt bij dat enkele berekeningen in noord-zuidrichting scha-
len tussen 1:1.640 en 1:1.930 opleveren. Hierbij hebben de lijnstukken 
die het verst weg liggen van de Scheierstoren de kleinste schaal. Per 
saldo is er een schaalverloop in de kaart van Anthonisz. die tot doel 
gehad moet hebben een perspectivisch beeld te tonen. Hierbij lag zijn 
zichtpunt in de buurt of ten noorden van de Schreierstoren. Dit punt is 
niet exact vast te stellen omdat zichtlijnen niet consequent vanaf één 
punt te trekken zijn. Op de horizon lijkt Amstelveen het richtpunt van 
het perspectief te zijn. Dit is tekentechnisch niet reëel omdat de hori-
zon alleen maar kan bestaan bij een zichtpunt op een hoogte van bijna 
vier kilometer. De conclusie over de kaart van Anthonisz. moet dan ook 
zijn dat hij een perspectivisch beeld wilde tekenen, volgens Imhof een 
Vogelschaubild, maar dat zijn landmeetkundige vaardigheden en/of zijn 

perspectivische tekenkwaliteiten tekort schoten om dit op een optimale 
wijze te doen. Hoewel bewijzen ontbreken, moeten we ervan uitgaan dat 
Cornelis Anthonisz. zijn uiterste best gedaan heeft om een goede, aan-
trekkelijk ogende en vooral ook een verkoopbare perspectivische afbeel-
ding van de stad te vervaardigen. De schepen op de voorgrond die de 
maritieme positie van de stad accentueren en het grootschalige, zeer 
gedetailleerd getekende havenfront werken hieraan mee. Het oordeel 
dat de kaart uit 1544 een ‘gefantaseerde perspectivische voorstelling’ is, is 
dan ook niet aannemelijk. De mening van Bakker en Schmitz over de 
vertekening in de kaart van 1544 is dan ook plausibeler dan die van 
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Enkele jaren later schreef Koeman (1983) in analogie met Hofman, dat 
de landelijke omgeving door Anthonisz. sterker vervormd werd dan het 
perspectief binnen de stad. Ook hij constateerde een perspectivische 
vertekening. Zo werd volgens Koeman de stompe hoek in de Singel bij 
de Torensteeg veel te klein getekend. Het gevolg was dat de hele noord-
westhoek van de stad, inclusief het Damrak en IJ over een hoek van der-
tig graden gedraaid is. De noordoosthoek van de stad onderging daar-
entegen geen vervorming, evenmin als de zuidelijke helft van de stad, 
die wat oriëntering betreft, wel correct zijn.40 Ook Bakker en Schmitz 
(2007) onderschreven de perspectivische vertekening van de kaart uit 
1544. Zij constateerden dat de voorgrond (de IJ-zijde) veel breder afge-

beeld wordt dan de landzijde, maar dat destijds het breedste stuk van de 
stad lag op de lijn Sint-Antoniespoort (= de Waag op de Nieuwmarkt) – 
Jan Rodenpoortstoren (achter de Nieuwe Kerk, aan de Singel ter hoogte 
van de Torensteeg). Een reden hiervoor kan niet gegeven worden. Het 
kan een foutieve meting geweest zijn. Aangenomen moet worden dat 
Anthonisz. het waterfront extra aandacht wilde geven.41 Hofman en 
Koeman gaan niet verder dan enkele constateringen, Wiessner en Bak-
ker en Schmitz verbinden meer algemene conclusies aan de werkwijze 
van Anthonisz. De conclusie van Wiessner dat het om een gefantaseerde 
voorstelling gaat, is niet overtuigend. 
 In het inleidende hoofdstuk werd de grens voor de grootschalige 

10 Kaart van Cornelis Anthonisz. (1544) waarop de lijnstukken van tabel 1 staan ingetekend.

11 Kaart van de oude binnenstad 
op een kaart van de binnenstad, 
getekend door de Afdeling 
Kartografie van de dienst 
Landmeten & Vastgoedinfor-
matie van de Gemeente Am-
sterdam (1992), met de over-
eenkomende lijnstukken van 
tabel 1. Bij vergelijking met afb. 
10 valt onder andere op dat het 
Rokin op de moderne kaart 
boven de lijn K-B ligt, terwijl 
het Rokin, dat in 1544 nog 
Amstel heet, op de kaart van 
Anthonisz. onder deze lijn ligt. 
Het is een indicatie van de 
vervorming van de kaart uit 
1544 ten opzichte van de feite-
lijke situatie (N.B. De kaartuit-
snede is 90 graden gedraaid 
om vergelijking met de kaart 
van Anthonisz. te vergemakke-
lijken).

12 Moderne kaart met ingetekend gridnet (ter vergelijking met 13).
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kaart van Anthonisz. op de juiste plaats gelegen had.45 Over de moderne 
kaart werd vervolgens een rechthoekig grid geplaatst (afb. 12). De hoek-
punten hiervan werden aangegeven met de letters W, X, Y en Z). Op 
basis van de resultaten van de geo-referentie kon ook het ‘grid van afwij-
king’ van de kaart van Cornelis Anthonisz. berekend worden (afb. 13). De 
cirkels en de wijzers geven een goed beeld van de afwijkingen van de 
gekozen punten op de kaart van 1544 ten opzichte van de huidige, wer-
kelijke ligging van de gekozen punten. Vergelijking van de twee gridnet-
ten geeft een indruk van de vervorming ten opzichte van de werkelijk-
heid van de kaart van Anthonisz. als geheel.46

Vormen en verhoudingen van de percelen

Naast perspectief en schaal moet een kaart de vormen en verhoudingen 
van de percelen tonen overeenkomstig de werkelijkheid. Dan valt op dat 
de drie kaarten van Anthonisz., Bast en Van Berckenrode amper of geen 
perceelsvormen laten zien omdat de in opstand getekende gebouwen en 
huizen deze vrijwel onzichtbaar maken. Voor dit aspect mogen we de 
drie kaarten eigenlijk niet tot de grootschalige topografische cartografie 

Wiessner. Een en ander wordt ook bevestigd als de kaart gegeorefereerd 
wordt met een moderne topografische kaart. Hartmann deed43 en IJzer-
man44 doet onderzoek naar dit aspect. Bij geo-referentie van deze kaart 
blijken vele afwijkingen voor te komen. Kiezen we twee overeenkomen-
de punten op de kaart van Anthonisz. en een moderne kaart, dan zijn er 
amper andere punten te vinden die over elkaar heen vallen.

Geo-referentie van de kaart van Anthonisz.

Omdat de grondvlakken van de kaarten van Bast en Van Berckenrode 
vrijwel naadloos over een moderne kaart gelegd kunnen worden, werd 
voor deze studie alleen de kaart van Anthonisz. gegeorefereerd. Deze 
werd uitgevoerd op basis van de twaalf hierboven genoemde punten. De 
punten werden ook op een moderne kaart ingetekend (zie afb. 12). De 
geo-referentie geeft een antwoord op de vraag in hoeverre de twaalf 
punten op de kaart uit 1544 verkeerd liggen ten opzichte van dezelfde 
punten op de moderne kaart. Dit wordt op afb. 13 aangegeven door de 
ingetekende blauwe cirkels rond de gekozen punten. De blauwe ‘wijzer’ 
in elke cirkel geeft aan waar het punt had moeten liggen als het op de 

13 Kaart van Cornelis Anthonisz. 
(1544) waarop de twaalf punten 
(A t/m L) ingetekend zijn, de 
cirkels als indicatie van de 
afwijking van elk punt ten 
opzichte van de elf andere, de 
wijzer van de richting van de 
afwijking en het grid van afwij-
kingen.

14 De 1e uitgave van de kaart van Pieter Bast (1597), contemporain ingekleurd.
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van Amsterdam rekenen. Daar staat echter tegenover dat ze alle huizen 
in de stad in opstand tonen. De drie kaarten kennen een detaillering die 
latere kaarten van de stad niet meer hebben. Daarmee hebben ze een 
enorme topografische waarde. Het ontbreken van de daaronder lig-
gende percelen wordt ruimschoots gecompenseerd door het tonen van 
alle huizen en gebouwen in de stad. Wel zijn de vormen en verhoudin-
gen van de huizen en gebouwen lastig meetbaar, omdat ze individueel 
erg klein ingetekend staan. Op de kaarten is een voorgevel van een 
gemiddeld huis maar enkele millimeters breed. Als die breedte slechts 
een halve millimeter groter of kleiner getekend zou zijn, zou het werke-
lijke huis al snel een meter breder of smaller worden. Exacte conclusies 
verbinden aan de lengtes, breedtes en hoogtes van huizen en andere 
gebouwen is daarmee een hachelijke zaak. Het uiterlijk van de gebou-
wen lijkt echter wel te kloppen. Staat een huis bijvoorbeeld ingetekend 
met twee verdiepingen, zes ramen, een voordeur en twee schoorstenen, 
dan mogen we er vanuit gaan dat dit overeenkomstig de werkelijkheid 
was. Andere zeventiende-eeuwse topografische tekeningen en prenten 

bevestigen dit beeld. Vanwege de bovengenoemde meerwaarde rekenen 
we de kaarten van Cornelis Anthonisz., Pieter Bast en Balthasar Florisz. 
van Berckenrode zonder twijfel tot de grootschalige stadscartografie.

Kaartbeeld

Zonder enige twijfel zijn de drie kaarten topografisch te noemen. De 
tekenaars hebben hun uiterste best gedaan om de stad in de jaren 1544, 
1597 en 1625 zo goed mogelijk aan het papier toe te vertrouwen. Wat is 
de kwaliteit van het beeld dat overgeleverd werd? Ter Gouw (1885) en 
d’Ailly (1933 en 1936) deden onderzoek naar de beeldinhoud van de 
houtsnedekaart uit 1544, Burger (1916 en 1918) publiceerde uitgebreid 
over het beeld van de gedrukte kaart in vier bladen van Bast, en d’Ailly 
(1932) deed dit voor de negenbladige, eveneens gedrukte, kaart van Van 
Berckenrode uit 1625.47 In essentie roemen de drie auteurs de detaille-
ring van de kaarten en de correctheid van de wijze waarop huizen en 
andere gebouwen getekend zijn. In hoeverre laten de kaarten de werke-

34

15 De kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode met het kaartbeeld van 1625 en een titelstrook uit de jaren 1630-1639, 
waarvan het laatste cijfer helaas afgescheurd werd. Contemporain ingekleurd.

16 Detail van de kaart van Cornelis Anthonisz. (1544). De zeer gedetailleerde weergave van verschillende kloostercomplexen. De zon scheen vanaf de 
zuidkant over de stad (vanaf linksboven op het afgebeelde fragment). Gevels die op het noorden, het noordnoordoosten en het noordnoordwesten en 
dus in de schaduw liggen, werden gearceerd.
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betekenen ruimte per huis vaak te klein. De detaillering van de huizen 
met frontale of juist gedraaide gevels blijkt, onvermijdelijk, te verschil-
len. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de bocht in de huizenrij van het Nieuwe 
Nonnenklooster in de linkerbovenhoek van afbeelding 16. De meest 
links in de bocht getekende huizen zijn bovendien gearceerd omdat ze 
in de schaduwzijde van een, denkbeeldige, van linksboven schijnende 
zon liggen. Gevels van huizen die (vrijwel) frontaal getekend werden, 
verschillen onderling amper in detaillering, ongeacht of ze voor- af ach-
teraan op de perspectivische tekening staan. Wel leidt de schaduwarce-
ring, vooral bij de kleiner getekende huizen, tot minder contrast en 
soms tot bijna dichtgelopen geveltjes.
 In hun detaillering lijken de kaarten van Bast en Van Berckenrode 
op elkaar. Bij vergelijking van de afbeeldingen 17b en 17c valt op dat de 
wijze van weergeven van de gebouwen niet wezenlijk verschilt. Omdat 
op beide kaarten geen schaduwen gegraveerd zijn, is dat probleem van 
de kaart van 1544 niet aan de orde. Beide kaarten geven veel details. Dit 
geldt voor alle bladen in gelijke mate. Aan de hand van drie fragmenten 
(afb. 17a, 17b en 17c) kunnen enkele details van de drie kaarten vergele-
ken worden. Hierbij werd gekozen voor de Oude Kerk en directe omge-
ving, een gebied dat tussen 1544 en 1625 nauwelijks veranderde. Het gaat 
er bij de vergelijking van deze details overigens niet om of er nieuwe 
huizen bijgekomen zijn, maar juist om de vergelijking van de huizen 
die op alledrie de kaarten voorkomen. Dan zijn verschillende conclusies 
te trekken:
• Alledrie de kaarten tekenden alle bouwwerken in de stad individu-

eel. Met name in de gevels die (vrijwel) frontaal van voren getekend 
werden, zijn ramen en deuren te tellen. 

• Cornelis Anthonisz. laat veel minder zien van de loop van de straten 
en stegen. Deze liggen ‘verstopt’ achter de gebouwen. Bij Pieter Bast 
en Balthasar Florisz. zijn de straten beter zichtbaar.

• De kaart van Cornelis Anthonisz. kreeg weliswaar geen consequente 
schaal, maar heeft (gemiddeld) wel de grootste schaal. Dit was 
onmiskenbaar een voordeel bij het tekenen van de detaillering op 
huizenniveau. 

• De kaart van Pieter Bast heeft van de drie kaarten de kleinste schaal 
(ca. 1:2.300). Toch doet zijn kaart qua detaillering niet onder voor de 
kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode (ca. 1:1.950). Beide kaar-
ten werden op koper gegraveerd/geëtst waardoor het veel makkelij-
ker was dan bij de houtsnede uit 1544 om evenwijdig lopende lijn-
stukken te tekenen en ramen en deuren correct te plaatsen. Bij 
houtsneden maakt de nerfstructuur van de houtblokken het lastiger 
om lijnstukken consequent parallel te tekenen en ramen op de exac-
te plaats in een huis te plaatsen. Hier komt bij dat Anthonisz. als 
enige schaduwzijden van gebouwen arceerde, wat leidde tot minder 
contrast op zijden van gebouwen die in de schaduw liggen.

• Bij vergelijking van de drie kaarten blijkt dat overeenkomende ste-
gen of (delen van) straten soms verschillende aantallen huizen 
tonen. Vergelijk hiervoor de weergave van het straatje de Lange Nie-
zel en de Sint-Annenstraat ten noorden en ten zuiden van de Oude 
Kerk (op de drie detailafbeeldingen 17a, 17b en 17c, net onder en 
boven de kerk). Een afwijkend aantal huizen in een straat of steeg 
kan een gevolg zijn van verbouwing, sloop, samenvoeging of split-
sing van huizen, maar zou ook het gevolg kunnen zijn van enigerlei 

lijkheid van hun tijd zien? Om een antwoord te kunnen geven op deze 
vraag is historisch huizenonderzoek belangrijk. Voor deze dissertatie 
baseren we ons op de resultaten van onderzoek naar individuele huizen 
en huizenblokken die verschenen in het Maandblad en Jaarboek Amstelo-
damum. Als huizen op de zestiende- of vroeg zeventiende-eeuwse kaar-
ten voorkomen, dan is de conclusie dat ze het meest overeenkomen met 
de weergave op de kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode. Toch 
moeten we voorzichtig zijn om te concluderen dat de twee oudere kaar-
ten minder betrouwbaar zijn. Door nieuwbouw in de zestiende en 
zeventiende eeuw werden talloze houten huizen vervangen door andere 
houten of stenen huizen, en vonden ook verbouw en gedeeltelijke sloop 
plaats.
 Analyseren we het topografische beeld van de kaart van Cornelis 
Anthonisz., dan valt op dat de kloosters (afb. 16) en kerken (afb. 17a) 
enorm veel details laten zien. Het moet hierbij een bewuste keuze 
geweest zijn om veel kloosterordeaanduidingen op te nemen en amper 
andere toponiemen te vermelden. Dit kan verklaard worden doordat 
Anthonisz. zijn kaart maakte vóór de Alteratie van 1578, het jaar waarin 
het katholieke stadsbestuur werd afgezet. De invloed van de kerk en 
kloosterorden in de stad was tot dat moment erg groot. Na laatstge-
noemd jaar verloren de katholieken hun invloed, werden de kloosters 
verbouwd, van bestemming veranderd of afgebroken. Cornelis Antho-
nisz. had zelf voor priester gestudeerd en verschillende wijdingen 
gehad.48 Hij zal de katholieke kerk en haar kerkelijke bezittingen een 
warm hart toegedragen hebben. Dit zien we in ieder geval terug op zijn 
kaart. Hij tekent de kloosters en noemt hun namen, terwijl tegelijkertijd 
de meeste straatnamen ontbreken. Eerder kon worden aangetoond dat 
de eerste uitgave van zijn kaart, waarvan geen exemplaar bekend is, 
voorzien moet zijn van een logo in de vorm van een schrijvende hand49, 
wat niet alleen verwijst naar de naam van zijn winkel, maar ook een bij-
belse verwijzing is naar vers 5 van het bijbelse boek Daniel waarin de 
‘Mene Tekel Phares’ van de Babylonische koning Belshazzar beschreven 
wordt. Belshazzar viel bij God in ongenade doordat hij tijdens een uit 
de hand gelopen feest de Joodse tempel in Jerusalem ontheiligde. Vol-
gens het boek Daniel was Gods reactie het laten verschijnen van de 
hand van een engel op de muur van de tempel die in het Chaldees de 
woorden ‘Mene Tekel Phares’ schreef. Vervolgens gaf Daniel de uitleg 
dat ‘Mene’ zou staan voor: God heeft de dagen van je koninkrijk geteld 
en zal er binnenkort een eind aan maken. ‘Tekel’ betekende: Je zult 
gewogen worden en blijkt dan vrijwel niets te wegen, omdat je in Gods 
visie niets goeds gedaan hebt in je leven. En ‘Pharus’ legde Daniel uit 
met: je koninkrijk zal onder je vijanden (de Meden en Perzen) worden 
opgedeeld. Uit het feit dat Cornelis Anthonisz. naar deze bijbelse woor-
den verwijst op een (overigens niet bekend) exemplaar van de oudste 
uitgave van de kaart van Anthonisz. en hij zijn winkel bovendien ‘In de 
schrijvende hand’ noemt, spreekt een religieuze, c.q. bijbelvolgende 
levenshouding.
 Voor de wijze waarop hij de huizen tekende, maakte hij zich afhan-
kelijk van de gekozen oriëntering van de kaart, dit in combinatie met 
zijn eigen zichtlijn. Een groot aantal huizen staat daardoor onvermijde-
lijk met een zij- of achterkant in de richting van de kijker. Op een fron-
taal getekende gevel was het voor Anthonisz. mogelijk om ramen en 
deuren te tekenen. Als een huis wat gedraaid staat, is de beschikbare te 

17a Detail van de kaart van Cornelis 
Anthonisz. (1544). Omgeving Oude 
Kerk. Links van de kerk de Oude-
zijds Voorburgwal, rechts van de 
kerk de Warmoesstraat. Vergelijk 
voor de detaillering de ingetekende 
huizen aan de Lange Niezel (= de 
onderste, enigszins diagonaal, 
lopende, straat op de drie hier 
afge beelde details).

17b Het overeenkomende detail van de kaart van Pieter Bast (1597). 17c Het overeenkomende detail van de kaart van Balthasar Florisz. van 
Berckenrode (1625). Zelfs de onderverdeling van elk glas-in-loodraam 
van de Oude Kerk staat ingetekend. De hoek tussen de lengterichting 
van de kerk en de Warmoesstraat verschilt op de drie fragmenten, een 
bewijs dat gebouwen soms zo getekend werden dat ze voor de kijker wat 
‘voordeliger’ in beeld komen.
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gedrukte houtsnedekaart van Amsterdam in 1544 publiceerde, had hij de 
stad al geschilderd. Dat schilderij is één van de topstukken in het 
Amsterdam Museum. Daarnaast vervaardigde hij verschillende andere 
kaarten. In de Amsterdamse stadsrekeningen zijn daar verwijzingen 
naar te vinden.63 Het is bekend dat hij een boekhandel in de Spuistraat 
had met een uithangbord dat een schrijvende hand toonde. Kreeg 
Anthonisz. van het stadsbestuur de opdracht om zijn kaart van Amster-
dam te schilderen, zijn gedrukte kaart maakte hij zonder twijfel voor 
eigen risico. Hij zal de bedoeling gehad hebben een zo aantrekkelijk 
mogelijk product in zijn winkel aan te bieden. 
 Ook van Pieter Bast weten we niet veel. Keyes (1981) meldt dat hij uit 
Antwerpen afkomstig was en zich als jongvolwassene in Leiden ves-
tigde. De reden hiervoor is ongetwijfeld dat zijn moeder uit de Plantijn-
familie kwam, die een grote drukkerij/uitgeverij in die stad had. Pieter 
moet veel gereisd hebben. Er zijn een twintigtal kaarten (waaronder één 
van Amsterdam) en stadsprofielen (waaronder twee van Amsterdam) en 
wat prenten (vooral religieuze en militaire nieuwskaarten) van hem 
bekend. Hij stierf al rond zijn dertigste verjaardag. De verwantschap 
met de Plantijnfamilie zal zowel zijn reisgedrag als zijn karteringen 
gefaciliteerd hebben. Veel van zijn werk werd in boeken opgenomen die 
de namen van hun uitgevers vermelden. Het is onduidelijk of Bast zelf 
drukte of als uitgever optrad. Het is opvallend dat zijn kaartuitgave van 
Amsterdam uit 1599 bij boekhandelaar Hermanus Allard verscheen. Zijn 
eerste uitgave vermeldt echter wel Basts naam, maar geen uitgevers-
impressum. Het blijft open of Bast zelf de kaart verkocht, iets wat 
onwaarschijnlijk is vanuit Leiden, of dat zijn broer Joost, die in de 
hoofdstad woonde, dat deed, of dat mogelijkerwijs Harmanus Allard 
toch de uitgever van de oudste uitgave van 1597 was. We lijken Bast als 
een vrijgevestigde vakman te moeten zien, die regelmatig een aantal 
weken in een stad verbleef om daar zijn kaarten en/of profielen te teke-
nen. Was hij thuis (mogelijk in de wintermaanden), dan tekende en gra-
veerde hij vooral moralistische en religieuze prenten.
 Balthasar Florisz. van Berckenrode kwam wel uit een landmeters-
familie. Zijn vader was Floris Balthasars die landmeter van Rijnland was 
en kaarten van de grote hoogheemraadschappen van Schieland, Delf-
land en Rijnland vervaardigde. Hij had ook twee broers die landmeter 
waren. Naast de kaart van Amsterdam uit 1625 tekende hij onder andere 
tientallen kaarten van het bezit van het Amsterdamse Burgerweeshuis 
en, in opdracht van Henricus Hondius, een kaart van Holland en West-
Friesland. Het is ook voor hem onwaarschijnlijk dat hij een eigen win-
kel bezat. Hij werkte als landmeter in opdracht. Zijn kaart werd vervol-
gens op de markt gebracht door de Amsterdamse uitgever Philips Mole-
vliet.
 Van Berckenrode vervaardigde dus commerciële producten waarvan 
de vervaardigers en verkopers hoopten dat er veel van verkocht werden. 
Of dit ook daadwerkelijk gebeurde is onbekend. Wel zijn er enkele 
archiefstukken bewaard waaruit blijkt dat het stadsbestuur exemplaren 
bestelde. Zonder twijfel zullen die in meerderheid terecht gekomen zijn 
bij de hoogste bestuurders, mogelijk ook bij een enkele ambtelijke 
dienst. Ze zullen voornamelijk als een representatieve wandversiering 
gefunctioneerd hebben. Zo is het onwaarschijnlijk dat de kaart van 
Anthonisz. een rol speelde om de weg in de stad mee te vinden. De 
bebouwde oppervlakte was destijds zo klein dat een ieder die een derge-

van het laatste cijfer afgescheurd. Wat rest is het onvolledige jaartal dat 
alleen uit het getal 163 bestaat (zie afb. 15, uiterste rechterbovenhoek).60 
In 1647 verscheen een gewijzigde en gedateerde heruitgave. In of rond 
1657 werd een aantal objecten op enkele bladen gewijzigd. In de publi-
catie van d’Ailly (1932) worden deze per blad genoemd.61 Hoewel het niet 
bewezen kan worden lijkt het erop dat de kaartbladen van Bast en Van 
Berckenrode geactualiseerd werden als daarvoor aanleiding was. Er zijn 
verschillende aan elkaar geplakte montages van kaartbladen bewaard die 
aantoonbaar uit verschillende jaren stammen. Deze ‘lappendekens’ 
maken het aannemelijk dat, telkens als er over een nieuwe uitgave 
gedacht werd, per blad gekeken werd of veranderingen wenselijk waren. 
Bakker en Schmitz (2007) schrijven dat er, uitgaande van maar enkele 
bewaard gebleven exemplaren, naast twee complete heruitgaven, ook 
twee bladen zijn die tussen de drukken inpassen. Het is zelfs denkbaar 
dat de koperplaten in een soort permanente staat van verandering ver-
keerden. Een laatste vermeldenswaardige constatering die zij deden, is 
dat de kwaliteit van de latere bijwerkingen veel minder is dan die van 
het oorspronkelijke werk van Balthasar Florisz. De later toegevoegde 
huizen zijn gestandaardiseerd en minder verfijnd weergegeven.62

Gebruik van de drie kaarten

Over het gebruik van de kaarten van Anthonisz., Bast en Van Bercken-
rode in de tijd dat ze op de markt kwamen, staat weinig vast. De teke-
naars waren in hun tijd wat we tegenwoordig kleine zelfstandigen noe-
men en ze hebben geen bedrijfsarchieven nagelaten. Cornelis Antho-
nisz. studeerde in Leuven voor priester, maar ontving niet de hogere 
wijdingen. Later vestigde hij zich als schilder en maakte hij voorname-
lijk moralistische prenten en vorstenportretten. Zes jaar voordat hij zijn 

de fout van Anthonisz. op het verkeerde been gezet werd. 
 De auteurs die het kaartbeeld van de drie oudste kaarten van de 
hoofdstad uitgebreid onderzochten zijn er bijzonder positief over. Ze 
schrijven allen dat de kaarten een zeer gedetailleerd beeld tonen, een 
actueel beeld geven van de jaren 1544, 1597, respectievelijk 1625 en dat ze 
bijzonder weinig fouten tonen. Hierbij is het op basis van de verschil-
lende wijze van tekenen van de opstallen niet aannemelijk dat Bast het 
werk van Anthonisz. kopieerde en Van Berckenrode dat van Bast. Rede-
nen hiervoor zijn dat de gebouwen niet alleen verschillende details ken-
nen, maar ook enige draaiing ten opzichte van elkaar kennen (vergelijk 
hiervoor de afbeeldingen 17a, 17b en 17c). Daar komt bij dat het bebouw-
de en dus ook het getekende oppervlak sterk groeide tussen enerzijds 
1544 en 1597 en anderzijds tussen 1597 en 1625.

Verschillende uitgaven

De oudste uitgaven van de drie kaarten werden respectievelijk gepubli-
ceerd in 1544, 1597 en 1625. Voor zover bekend waren er geen vergelijk-
bare kaarten op de markt. In hun tijd hadden de kaarten een monopo-
liepositie.55 Dat ze al in hun eigen tijd gewild waren, blijkt uit het feit dat 
er van de kaarten van Cornelis Anthonisz. en Pieter Bast maar liefst zes, 
en van de kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode drie uitgaven op 
de markt kwamen, al zegt dit nog niets over aantallen van de gedrukte 
oplagen. Het is curieus dat de oudste kaart uit 1544 zo gewild was dat de 
laatste uitgave, gedrukt tussen 1636 en 1664, en mogelijk ook de voor-
laatste, gedrukt tussen 1557 en 1636, nog van de persen rolde terwijl de 
kaarten van Pieter Bast en van Balthasar Florisz. van Berckenrode al 
gepubliceerd waren (zie tabel 2). Beiden toonden een uitgebreider en 
actueler stadsbeeld dan de laatste, beeldinhoudelijk ongewijzigde kaart 
uit 1544. We kunnen het drukken van de twee laatste uitgaven van de 
kaart van Anthonisz. mogelijk het best omschrijven als ‘inspelen op 
zeventiende-eeuwse historische belangstelling’. Daarnaast was de kaart 
van Anthonisz. een representatieve afbeelding van de stad waarmee de 
Amsterdammers zich graag identificeerden. De kaart en talloze andere 
prenten kunnen gezien worden als voorgangers van hedendaagse affi-
ches die tegenwoordig de binnenmuren van huizen sieren. De echte 
rijken konden zich schilderijen veroorloven. De wat minder welgestel-
den kochten destijds goedkopere prenten die in grotere oplagen 
gedrukt werden om hun muren mee te decoreren en die aanzienlijk 
goedkoper waren.
 Het is zinvol om de verschillende uitgaven kort te beschrijven. Al 
eerder gingen de auteurs Ter Gouw, Burger, d’Ailly en Keyes in op alle 
individuele wijzigingen in elk kaartbeeld.56 In tabel 2 is te zien dat de 
kaart van Cornelis Anthonisz. zes verschillende uitgaven kende. Hierbij 
is het enige onderscheidende verschil het telkens veranderende tekst-
blok in de rechterbovenhoek naast Neptunus met eveneens verande-
rende impressa. Van de eerste uitgave bleef, voor zover bekend, geen 
enkel exemplaar bewaard. Het bestaan ervan kon enkele jaren geleden 
op basis van een literatuurvermelding uit 1862 beredeneerd worden.57 
Bijna hetzelfde gebeurde bij de kaart van Van Berckenrode uit 1625. In 
de jaren dertig van de zeventiende eeuw werd daarvan een ongewijzigde 
heruitgave gedrukt waarvoor een aparte titel gegraveerd werd. Die titel-
strook die boven de kaart geplakt werd noemde een jaar. Helaas is daar-

vorm van standaardisatie of simpelweg verkeerd uitkomen bij het 
graveren. Hiernaar moet nog veel aanvullend onderzoek gedaan 
worden. 

Als er uitspraken gedaan moeten worden over de kwaliteit van de drie 
kaarten als geheel, dan is dit een zeer omvangrijk onderzoek. Los hier-
van moeten we ons de vraag stellen of er fouten in de beelden van de 
drie kaarten voorkomen, of dat we kunnen vaststellen dat de tekenaars 
actueel en foutloos kaartbeeld presenteerden. Het is aannemelijk dat 
Anthonisz., Bast en Van Berckenrode zelf, dan wel onderaannemende 
tekenaars de straten en pleinen afliepen om de huizen te tekenen, waar-
na de graveurs deze op schaal, in spiegelbeeld, op de houtblokken en 
koperplaten kopieerden. Over de kaart van 1544 schreven Bakker en 
Schmitz (2007)50 overigens dat de houtsnede wel degelijk verschillen 
toont met het schilderij dat hij in 1538 van de stad maakte.51 Het zijn 
veranderingen in de stad waarvan aangetoond werd dat ze uit de jaren 
tussen 1538 en 1544 stammen. Het geeft dus aan dat Anthonisz. in 1544 
niet alleen de opstallen natekende, maar dat hij ook zijn best deed om 
zo actueel mogelijk te zijn. Eerder, in 1885, deed Ter Gouw uitgebreid 
onderzoek naar de kaart van 1544. Hij schreef: ‘Eéne fout kan ik aanwij-
zen: een der nonnenkloosters draagt eenen verkeerden naam (…). Bij dit 
klooster van Sint-Katrijn sneed Kornelis Anthonisz. den naam Margriet, 
die juist aan de overzijde der gracht behoorde. De vergissing is (…) te 
betreuren (…) want geleerden en ongeleerden, vertrouwende op zijne 
kaart, zijn er door in dwaling gebracht (…). Maar dit is dan ook de ééni-
ge fout, die ik in de kaart heb ontdekt.’
 Over de kaart van Pieter Bast publiceerde Burger (1916 en 1918) uit-
gebreid. Ook hij komt in zijn publicaties tot een lovend oordeel over de 
actualiteit van de kaart en constateert slechts enkele minimale foutjes in 
het kaartbeeld. Over de actualiteit beschrijft hij een op 22 juli 1597 geda-
teerd stuk waarin naar aanleiding van een ‘ernstich versouck van de 
gemeene buyen aan de heylighe wech ende op de paeden daer omtrent 
woonende besloten werd dat tot gerieff van d’selve ende van den reysen-
den man, een brugge van omtrent ses ofte acht voeten breet sal worden 
gemaeckt, ende geleyt over de nyeuwe Stadtsgrafte, responderende op 
de Heylighe wegh (…).’52 Deze brug zien we terug op de kaart waarmee 
redelijkerwijs aangenomen mag worden dat ook Pieter Bast ernaar 
streefde om zijn kaart zo actueel mogelijk te presenteren.
 Burger beschrijft ook twee foutjes in het kaartbeeld. Hij noemt twee 
muurtorentjes bij de plaats waar schepen het Spui invaren, beter bekend 
als ‘Boerenverdriet’. Cornelis Anthonisz. beeldt deze op de juiste plaats 
af, terwijl Pieter Bast ze wat verder oostelijk tegenover de Handboogs-
doelen plaatste. Burger schrijft verder ‘Een kleine maar wezenlijke fout; 
het is echter de eenige van dien aard, die ik in zijn werk heb gevonden.’53 
Toch beschrijft hij op enkele pagina’s nog een kleine misser van een 
andere aard. Er zou een fout zitten in de wijze waarop de palenrij in het 
IJ bij het bolwerk buiten de Haarlemmerpoort getekend is.54 Het is een 
foutje waarover Burger zelf schrijft dat het aannemelijk, maar niet 
bewezen is. In 1932 geeft d’Ailly een uitgebreide beschrijving van de 
kaart van Balthasar Florisz. Ook hij constateert slechts één enkel foutje, 
namelijk een hal die de naam Sint-Pieterskerk kreeg, terwijl het de 
kapel was van het voormalige Sint-Margietenklooster. Mogelijkerwijs 
was Van Berckenrode in 1625 de eerste die door het hierboven genoem-

Tabel 2 De jaren van publicatie van de verschillende uitgaven van de kaarten van Cornelis 
Anthonisz., Pieter Bast en Balthasar Florisz. De laatste uitgave van de kaart van Antho-
nisz. (mogelijk de voorlaatste ook) verscheen nog nadat de kaarten van Bast en Van 
Berckenrode op de markt gekomen waren. N.B. De dateringen van de 5e en 6e uitgave 
moesten ruim genomen worden. Beeldinhoudelijk veranderde de kaart van Anthonisz. 
nooit. Datering kon alleen gebeuren op basis van de summiere gegevens van de 
uitgevers die de impressa vermelden.59 

Cornelis Anthonisz. Pieter Bast
Balthasar Florisz. 
van Berckenrode

1e. 1544

2e. 1544-1545

3e. 1545-1553

4e. ca. 1557

5e. 1557-1636

1e. 1597

2e. 1597

3e. 1599

4e. ca. 1606

5e. 1606-1610

6e. 1610-1617

 1e. 162558

6e. 1636-1664
 2e. 1647

 3e. 1657
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bedrag kreeg hij in ruil voor zestien kaarten, wat volgens Bakker en 
Schmitz (2007) neerkomt op een verkapte subsidie.71 Ook al zijn de drie 
kaarten particulier uitgegeven met de bedoeling eraan te verdienen, de 
gemeentelijke overheid blijkt toch het belang ervan ingezien te hebben. 
Net als bij de, eveneens commercieel uitgegeven, Atlas van de Gemeente 
Amsterdam door uitgever J.C. Loman jr. in 1876 (zie hoofdstuk 8) zijn er 
dus geen redenen om de drie oudste kaarten van Amsterdam buiten de 
grootschalige topografische karteringen te houden. 

Ongetwijfeld beklommen ze hiervoor de (kerk)torens van de stad. Daar-
naast vermelden de kaarten van Cornelis Anthonisz.67, Pieter Bast (feite-
lijk pas bij de tweede uitgave)68 en Balthasar Florisz. van Berckenrode69 
alledrie dat zij hun kaarten met octrooi van de stadsbesturen maakten 
en/of dragen ze hun kaarten op aan de heren van dat stadsbestuur (en/
of de vroedschap).70 Als laatste argument kan nog genoemd worden dat 
de stadsrekening van 1625 laat weten dat de stad driehonderd gulden 
betaalde aan Philips Molevliet, de uitgever van de kaart van 1625. Dit 

over het feitelijk gebruik van de drie kaarten kan dus niet gegeven wor-
den. Het heeft er alle schijn van dat representativiteit in de vormen van 
decoratie aan wanden en trots op de stad, belangrijker geweest zijn dan 
functionaliteit. 

Conclusie

Voor de in de in het inleidende hoofdstuk geformuleerde criteria voor 
een goede grootschalige kaart leveren de drie kaarten aan de ene kant 
wat in, maar tonen ze aan de andere kant een belangrijke extra waarde. 
Alledrie hebben ze een schaal die groter is dan de eis van 1:2.500. Ze 
tonen alledrie niet alleen de grotere gebouwen, maar ook alle individu-
ele huizen. Deze werden alle in opstand getekend. Dit moet een enorm 
werk geweest zijn, ook al omvatte de stad met name ten tijde van Corne-
lis Anthonisz. nog beduidend minder oppervlak en gebouwen dan in 
1597 of in 1625. Het valt op dat de kaart van 1544 speciale aandacht heeft 
voor kerken en kloosters. Verschillende onderzoekers die de drie oudste 
kaarten van Amsterdam uitgebreid bestudeerden, geven aan dat er 
amper of geen fouten gemaakt werden. De enige wezenlijke punten van 
kritiek zijn enkele vervormingen van het stadsbeeld die Koeman (1983) 
en Bakker en Schmitz (2007) beschreven voor de kaart van Cornelis 
Anthonisz. Als er informatie over een individueel gebouw aan die kaart 
ontleend wordt, zijn deze vervormingen echter niet van belang. De 
detaillering die Anthonisz., Bast en Van Berckenrode aanbrachten is 
enorm. Elk huis waarvan de voorgevel naar de kijker toe gericht staat, 
toont zijn deuren, ramen, daken en schoorstenen. Elk huis moet daar-
om individueel nagetekend zijn. Er is geen sprake van standaardisering. 
Dit wordt bevestigd door contemporaine tekeningen van huizen en 
gebouwen uit de zeventiende eeuw. Die bevestigen ook dat de ‘mini-
afbeeldingen’ die Van Berckenrode van de huizen in 1625 maakte een, bij 
de schaal passende, zo correct mogelijk beeld van de stedelijke opstallen 
geeft. Als in de eeuw daarvoor Cornelis Anthonisz. en Pieter Bast veel 
van hun huizen op dezelfde wijze tekenden, dan mag het oordeel zijn 
dat ze alledrie de huizen naar de situatie van het moment op hun kaar-
ten weergaven. Het is dus reëel om te stellen dat de kaartbeelden ‘naar 
het leven’ getekend werden en dat de actualiteit, voor de jaren waarin de 
drie kaarten gepubliceerd werden, uitstekend is. Hiermee is tevens een 
positief antwoord te geven op de vraag die Blakemore en Harley (1980) 
in hun Concepts in the History of Cartography stellen over de chronometri-
sche nauwkeurigheid van oude kaarten. Deze mag voor de Amsterdamse 
kaarten als goed beoordeeld worden 
 Per saldo voldoen de drie kaarten niet aan de eis voor de grootscha-
lige cartografie dat alle (onderliggende) percelen getoond moeten wor-
den. Deze zijn immers niet zichtbaar. De drie kaarten compenseren dat 
echter ruimschoots door de weergaven van de huizen op die percelen. 
We rekenen ze daarom zonder meer tot de topografische grootschalige 
cartografie van Amsterdam. Wel wijken ze af van de definitie omdat ze 
niet vervaardigd werden door, of in directe opdracht van de gemeente-
lijke overheid. Tegelijkertijd is het ondenkbaar dat het samenstellen van 
de kaarten gebeurde zonder medeweten of instemming van het stadsbe-
stuur. De tekenaars moesten bijvoorbeeld gebruikmaken van de hoge en 
strategische punten in de stad om hun detailtekeningen te maken. 

lijke kaart kocht, ook bekend geacht mag worden met het stratenpa-
troon. Voor de kaart van Anthonisz. wordt dit nog versterkt doordat er 
weliswaar zes uitgaven geweest zijn, maar dat die zich enkel onderschei-
den door verschillende drukkersimpressa. Beeldinhoudelijk werd de 
kaart nooit aangepast. Daarentegen werd de kaart van Bast verschillende 
keren beeldinhoudelijk geactualiseerd. De uitgever kon de kaart aan 
zijn klanten aanbieden en bewijzen dat hij ‘bij’ was. Toch zijn het in 
meerderheid kleine wijzigingen, die vaak nog door een matige graveur 
aangebracht werden. De kaart kreeg zijn actualiseringen als de lopende 
oplage uitverkocht was en nadat de koperplaten van uitgever Hermanus 
Allard, vermoedelijk in de eerste zes jaar van de zeventiende eeuw, naar 
Claes Jansz. Visscher overgingen. Ook in dit geval is het onwaarschijn-
lijk dat de kaart gemaakt werd om de weg in de stad mee te vinden. Het 
ligt meer voor de hand dat de kaart gebruikt werd als wanddecoratie. 
Dit blijkt uit boedel- en sterfhuisinventarissen uit de zeventiende eeuw 
van niet-kaart-, prent- en boekhandelaren waaruit op te maken valt, dat 
de wanden van gangen en van voor- en achterhuizen van talloze Amster-
dammers aangekleed werden met kaarten. Een voorbeeld hiervan tref-
fen we aan in de boedelinventaris van wijnkoper Jan Damman, die een 
huis aan de Keizersgracht bewoonde en in 1657 failliet ging. In Dam-
mans boedeloverzicht lezen we dat deze een kaart van Amsterdam 
bevatte die ‘in de gang hing’ 64. Een tweede voorbeeld komt uit de sterf-
huisinventaris uit 1644 van de overleden weduwe van Andries Jacobsz. 
Nitter. In haar huis hing ‘een lange kaart van Amsterdam’ 65, waarmee 
waarschijnlijk een stadsprofiel wordt bedoeld. De tientallen verwijzin-
gen in zeventiende-eeuwse boedelinventarissen geven aan dat de kaar-
ten een belangrijke decoratieve en, zeker als ze in voorhuizen (= ont-
vangruimtes en winkels van kooplieden) hingen, ook een representa-
tieve functie hadden. Onbekend is of ze ook gebruikt zijn om er de weg 
in de stad mee te vinden.
 Dit ligt waarschijnlijk anders voor de kaart van Balthasar Florisz. van 
Berckenrode. Hij tekende zijn rijk gedecoreerde kaart aansluitend op de 
invulling van de derde uitleg waarbij door de aanleg van het westelijk 
grachtengordelgebied en de Jordaan een substantieel nieuw stuk stad 
gecreëerd was. Hierdoor werd de stad ongeveer tweemaal zo groot als in 
de tijd van Bast. Het was een tijd waarin Amsterdam uit zijn voegen 
(stadswallen) barstte en er in enkele decennia een honderdduizendtal 
inwoners, enige duizenden huizen en een kleine honderd straten en 
grachten bij kreeg. Daarnaast kwam de stad in de tijd van Van 
Berckenrode tot grote welvaart door handel over de wereldzeeën in 
hout, specerijen en slaven, wat een groep van ‘nouveau riches’ creëerde 
die weer uit potentiële kaartkopers bestond. De doelgroep die met zijn 
kaart bereikt kon worden was vele malen groter dan bij de kaarten uit 
1544 en 1597. Echter ook nu blijft de vraag onbeantwoord of de kaart van 
Van Berckenrode een functionele rol speelde in het dagelijkse leven van 
burgers en/of bij het dagelijksee werk van de burgemeesters, de vroed-
schap, schout en schepenen? In de stadsrekeningen van 1625 lezen we 
wel dat er aan Philips Molevliet ‘III C gl. betaald wordt voor XVI 
afbeelding[en] vande Stadt Amstel met haer stegen en straeten affge-
beelt. Aen de heeren Burgemeesteren, scheepenen en Tresorieren v[er]
eert etc.’66 Feit is dat er geen contemporain, thematisch geannoteerde 
exemplaren bewaard zijn van de drie kaarten. Een eenduidig antwoord 



De belangrijkste groep laat-zestiende- en zeventiende-eeuwse 

grootschalige kaarten heeft betrekking op de percelering in 

stadsuitbreidingen, vooral in de toen aangelegde grachten-

gordel. Het zijn zogenaamde ‘uitgiftekaarten’, kaarten die 

voornamelijk werden vervaardigd bij de eerste uitgifte van  

percelen, al zijn er in de achttiende eeuw ook nog kaarten  

gemaakt die we tot deze groep kunnen rekenen. Het is een van 

de oudste vormen van lokale ambtelijke cartografie die de stad 

heeft voortgebracht.73

  Dit hoofdstuk beschrijft de plaats van de bijna honderdvijf-

tig verschillende uitgiftekaarten binnen de grootschalige car-

tografie en gaat in op de totstandkoming van de kaarten, het 

contemporaine gebruik en de waarde voor modern historisch 

onderzoek.

Amsterdamse uitgifte-
kaarten (1586-1769),  
basis van de stedelijke 
verkaveling72 

3

18a Handgetekende uitgiftekaart van het gebied begrensd door de Prinsen-
gracht, Leliegracht, Keizersgracht en Westermarkt (‘die Keysersmarckt’), 
vervaardigd door Lucas Jansz. Sinck in 1615. De kaart werd getekend ten 
behoeve van de veiling.

18b Handgetekende uitgiftekaart van het gebied begrensd door de Prinsengracht, 
Leliegracht, Keizersgracht en Westermarkt, vervaardigd door Lucas Jansz. 
Sinck in ca. 1620. De kaart werd getekend ten behoeve van latere 
administratieve afwikkeling op de Thesaurie.
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plempers te verkopen, zoals bij aanplempingen aan de oostzijde van 
Uilenburg in het water van de Uilenburgergracht.74

 De uitgiftekaarten werden gemaakt in de periode 1586-1769.75 Dit 
komt vrijwel overeen met de jaren waarvan veilboeken76 van de stad 
bewaard zijn gebleven. In deze periode kwamen vier stadsuitbreidingen 
tot stand. De meeste uitgiftekaarten zijn in de zestiende en zeventiende 
eeuw in het kader van deze vier opeenvolgende vergrotingen vervaar-
digd. We spreken dan ook van de eerste tot en met de vierde uitleg. De 
start van de feitelijke aanleg van de verschillende uitlegfasen was in res-
pectievelijk 1585, 1592, 1613 en 1663. De precieze geografische afbakening 
van de vier uitbreidingen staan ingetekend op een kaart bij het artikel 
van Bakker gepubliceerd in het Jaarboek Amstelodamum van 199577 (zie 
afb. 19). Zo’n stadsuitleg vond plaats aan de hand van een of enkele 
overzichtskaarten, waarop het tracé van de nieuw te vormen wallen en 
de belangrijkste grachten en straten werd uitgezet, waarna de wal werd 
opgeworpen.78 Dit gebeurde in een relatief korte periode van hooguit 
enkele jaren, veelal alleen onderbroken door winterse omstandigheden. 
Daarna kwam het gebied binnen de nieuwe wallen aan de beurt en 
werden de grachten gegraven en de terreinen daarlangs opgehoogd. 
Tijdens het bouwrijp maken vonden vaak nog nadere invullingen plaats, 
die konden afwijken van de oorspronkelijke opzet. Nadat de infrastruc-

tuur gereed was, vond de percelering van de bouwblokken plaats. De 
terreinen waarover de stad bij de uitleg kon beschikken, werden vervol-
gens ter veiling gebracht of aan de eigenaren van onteigende gronden 
aangeboden. Door hen nieuw gevormde percelen in eigendom te geven 
stelde de stad de voormalige eigenaren schadeloos voor de grond die zij 
ten behoeve van de uitbreiding hadden afgestaan.79 Het op deze wijze 
beschikbaar komen van bouwgrond spreidde zich over een langere peri-
ode uit. Blok voor blok werd geveild. Voorafgaand aan een veiling wer-
den de percelen door de stadslandmeter in het terrein uitgezet. Tegelij-
kertijd vervaardigde hij daarvan een kaart: de uitgiftekaart. Bij de veiling 
zal deze ter inzage gelegen hebben. Soms tekende de landmeter meer-
dere exemplaren. Een eerste exemplaar zal dan bij de veiling zijn 
gebruikt, tweede en soms ook derde exemplaren werden gemaakt ten 
behoeve van de latere administratieve afhandeling bij de Thesaurie (zie 
afb. 18a en 18b). Die handgetekende kaarten konden onderling wel weer 
verschillen. Op afb. 20 staat aangegeven van welke erven uitgiftekaarten 
bewaard zijn gebleven. Daarbij is niet elke uitlegfase even goed verte-
genwoordigd. Er zijn vrijwel geen kaarten uit de jaren van de eerste 
(1585/’86) en tweede uitleg (1592) bewaard gebleven. Dit wil niet zeggen 
dat deze er niet zijn geweest. We kennen bijvoorbeeld een verwijzing 
naar een grote overzichtskaart van de eerste uitleg80, maar helaas is die, 

Veiling- of uitgiftekaarten?

Van de kaarten die in dit hoofdstuk centraal staan, zijn de meeste 
gemaakt voor de verkoop van percelen op veilingen. Als alleen dit crite-
rium zou gelden, zou het voldoende zijn de kaarten simpelweg ‘veiling-
kaarten’ te noemen. Toch werd gekozen voor de term ‘uitgiftekaarten’. 
Op een veiling kunnen immers zowel oude als nieuw begrensde perce-
len worden verkocht. Bij de hier te bespreken kaartgroep gaat het alleen 
om percelen waarbij de begrenzingen voor de eerste maal zijn vastge-
steld. Een tweede reden om te kiezen voor de term uitgiftekaarten is dat 
het bij deze kaarten niet uitsluitend om te veilen kavels gaat, maar ook 
om percelen die onderhands, buiten een veiling om, werden verkocht of 
uitgegeven ter compensatie van door de stad onteigende gronden. 
Bovendien kwam het voor, dat nieuw verkavelde terreinen werden ver-
huurd. Kaarten die zijn vervaardigd in het kader van verhuur van perce-
len, rekenen we eveneens tot de uitgiftecategorie. Een laatste, kleine 
categorie – met slechts twee kaarten – betreft aanplempingen door par-
ticulieren. Hiermee vergrootten zij hun oorspronkelijke oppervlakten. 
De stad formaliseerde dit vervolgens door deze terreinen aan de aan- 19 Kaart van het gebied binnen de Singelgracht met de gebieden van de eerste tot en met 

vierde uitleg en de jaren waarin deze werden aangelegd.

20 Kaart van Amsterdam gegraveerd door Gerrit de Broen jr. en uitgegeven door zijn vader Gerrit de Broen sr. in 
1724, waarop alle erven ingetekend staan waarvan uitgiftekaarten bewaard gebleven zijn. 

21 Uitgiftekaart van het gebied begrensd door de Amstelstraat, Amstel, Herengracht en Utrechtsestraat, met de Reguliersmarkt (later Botermarkt en 
Rembrandtplein). In het kaartbeeld werd een arcering aangebracht ter scheiding van de erven die tijdens verschillende veilingen werden verkocht. Het 
westelijk deel (de erven 1-14 en 31-50) werd geveild op 1 en 2 januari 1665. Het oostelijk deel (de erven 15-28) werd geveild op 26 en 27 februari 1665. De 
arcering werd tussen de eerste en tweede veiling in de koperplaat aangebracht. Er is ook een veilingkaart zonder de arcering bewaard gebleven. De 
oorspronkelijke bedoeling zal geweest zijn alle erven van het afgebeelde bouwblok op 1 en 2 januari te veilen. 
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voor zover bekend, niet bewaard gebleven. De meeste wel bewaarde 
kaarten hebben betrekking op de derde uitleg van 1613 en de vierde uit-
leg van 1663. Met name de laatstgenoemde uitleg is vrijwel compleet in 
de vorm van uitgiftekaarten bewaard gebleven (zie afb. 20).
 Van de Jordaan in de derde uitleg bestaan momenteel vrijwel geen 
uitgiftekaarten. Dat komt omdat particuliere eigenaars dit gebied gro-
tendeels ontwikkelden. Sommigen verdeelden hun bezit in kavels die, al 
dan niet op veilingen, werden verkocht. Helaas zijn er van die particu-
liere verkopingen geen kaarten bewaard gebleven. Wel zijn er enkele 
verwijzingen naar kaarten, die de landmeter Lucas Jansz. Sinck maakte 
van door hem voor particulieren in de Jordaan gerooide erven.81 De 
uitgifte van erven is echter niet enkel te verbinden aan de stadsuitleg. 
Ook in bestaande delen van de stad kwamen nieuwe perceleringen tot 
stand, zoals bij de aanplempingen in de Uilenburgergracht. Dit gebeur-
de bijvoorbeeld doordat terreinen een nieuwe bestemming kregen. Zo 
werden in 1650 de terreinen van de Hand- en Voetboogdoelen ten noor-
den van de Heiligeweg herverkaveld en geveild. Veruit de meeste kaart-
bladen82 bevinden zich in de algemene collectie van het Stadsarchief 
Amsterdam. Een kleiner aantal maakt deel uit van de oorspronkelijke 
archieven, onder andere de al genoemde veilboeken. Een andere belang-
rijke collectie uitgiftekaarten is in bezit van het Koninklijk Oudheid-
kundig Genootschap.83 Een reeks van achttien kaarten bevindt zich in 
de Bodel Nijenhuiscollectie in de Bibliotheek van de Universiteit Lei-
den (zie tabel 3).84

Collectie      Aantal bewaarde 

       kaartbladen

Stadsarchief Amsterdam

• Algemene kaartcollectie (collectie 10033)   129

• Archief Thesaurieren Ordinaris (archief 5039)

 •  Diverse omslagen    4

 •  Veilboeken     87

 •  Kaartboek C     22

 •  Kaartboek E      2

• Archief Burgerweeshuis (archief 367)   4

• Archief Backer (archief 172)    1

Kaartcollectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam 48

Collectie Bodel Nijenhuis van de Universiteitsbibliotheek Leiden 18

Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam 7

Totaal      322 kaartbladen

Tabel 3 Aantallen bewaarde uitgiftekaarten per beherende collectie. Daarnaast beheren de 
Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam zes koper-
platen van uitgiftekaarten, waarvan er één aan beide zijden gegraveerd werd.

Cartografische kenmerken

Binnen de uitgiftekaarten is een tweedeling te maken tussen handgete-
kende en gedrukte kaarten. De kaarten die behoren tot de gebieden van 
de eerste tot en met de derde uitleg, zijn met de hand getekend. Van de 
vierde uitleg werden vanaf 1663 vrijwel alle uitgiftekaarten gedrukt. 
Deze gedrukte exemplaren waren, voorafgaand aan de veiling, in een 
boekhandel in de stad verkrijgbaar. Er zijn in totaal vierenveertig ver-
schillende kaarten met de vermelding: ‘Met privilegie, en werden ver-
kocht by Ioachim Brandtlight, Boeck- verkooper in de Bantemerstraet’. 
Daarnaast zijn een achttal kaarten bij verschillende andere drukkers van 
de pers gerold, c.q. in andere (boek)winkels verkocht (zie tabellen 4 en 5). 
Uitzonderingen zijn uitgiftes van na 1663 die slechts een of enkele 
percelen betreffen; die bleven handgetekend.
 De afmetingen van de uitgiftekaarten zijn uiteenlopend. De grootste 
bladmaten meten 51,8 × 93,2 cm met maximale kaartmaten van 51,8 × 
88,8 cm.85 Genoemde afmetingen zijn echter een uitzondering. De 
mees    te kaarten zijn tussen 30 en 40 cm lang en 20 tot 30 cm breed. Er 
zijn kleinere, maar van enkele is het zeker dat ze deel hebben uitge-
maakt van een groter blad. De schaal van de meeste kaarten ligt tussen 
de 1:500 en de 1:1000 (= 1 cm op de kaart is in werkelijkheid 500 cm, 
respectievelijk 1.000 cm). Incidentele uitzonderingen, zowel naar boven 
(gebied getekend op schaal 1:4.000) als naar onder (kaart van één enkel 
perceeltje, getekend op schaal circa 1:160), komen voor.86 De handgete-
kende kaarten kunnen een inkleuring hebben. Soms maakt deze de 
kaart in decoratief opzicht aantrekkelijker. Andere zijn functioneel 
ingekleurd. Op een elftal uitgiftekaarten van percelen in de grachten-
gordel in het kaartboek C uit het archief van de Thesaurieren Ordinaris 
zijn meerdere kleuren functioneel gebruikt, bijvoorbeeld op een kaart 
van de hand van de landmeter Lucas Jansz. Sinck: ‘Dat geel is die sijn 
verkoft anno 1615; dat groen is die sijn verkoft anno 1616; dat wit is sijn 
begeven erven.’87 Sinck werkte voor de stad van 1605 tot en met 1622 en 
met de ‘begeven erven’ bedoelde hij de percelen die de stad ter compen-
satie van onteigende gronden aan voormalige eigenaren gaf. Zijn opvol-
ger Cornelis Danckertsz. de Rij, die van 1623 tot 1662 voor de stad kaar-
ten maakte, kleurde de uitgiftekaarten eveneens. Hij maakte alle perce-
len die werden uitgegeven, groen, ongeacht het jaar waarin ze werden 
verkocht.
 De gedrukte uitgiftekaarten werden niet ingekleurd, maar op enkele 
uitgaven komen wel arceringen voor. Deze geven de grens aan tussen al 
verkochte en nog te verkopen erven. Dit betekent dat er van deze kaar-
ten twee verschillende staten hebben bestaan: één zonder en één met de 
arcering. Die arcering was aangebracht tussen de twee veildata (afb. 21). 
Als niet alle erven op één of binnen enkele dagen werden geveild, waren 
er in cartografisch opzicht drie mogelijkheden:
• De oude kaart kon bij de later te houden veiling worden gebruikt, in 

cartografisch opzicht gebeurde er dan niets. 
• Van de kaart kon ook een tweede staat worden gedrukt door een 

arcering aan te brengen in de bestaande koperplaat. 
• Het vervaardigen van een nieuwe kaart van de nog niet verkochte 

percelen (afb. 22a en 22b). Dit laatste gebeurde als men voor de twee-
de veiling besloot de verkaveling van de nog niet verkochte erven te 
wijzigen. Op de kaart werd dan de nieuwe, gewijzigde percelering 

22a Uitgiftekaart van het gebied begrensd door de Lijnbaansgracht, Tweede Weteringdwarsstraat en Vijzelgracht, geveild in 1670, getekend door Johannes 
Brandtlight en uitgegeven door Joachim Brandtlight. De percelen die zijn ingetekend op het rechterdeel van de kaart werden pas twee jaar later geveild. 

22b Nieuw getekende en gedrukte kaart uit 
1672 van de niet in 1670 geveilde percelen 
ingetekend op 22a, getekend door 
Johannes Brandtlight en uitgegeven door 
Joachim Brandtlight. De in 1670 niet 
verkochte percelen kregen twee jaar later 
andere verhoudingen en afmetingen. 
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tentoonstelling Booming Amsterdam die van februari-mei 2013 in het 
Stadsarchief Amsterdam te zien was.88

Inhoud van de uitgiftekaarten

De kaarten van de uit te geven terreinen leveren niet allemaal dezelfde 
informatie op. Er zijn ‘kale’ kaarten in de staat zoals zij door de landme-
ters werden aangeleverd. Daarnaast zijn er tientallen geannoteerde 
exemplaren. Op niet-geannoteerde kaarten staat de door de landmeter 
uitgezette percelering ingetekend en veelal zijn ook de aangrenzende 
straten, grachten en bruggen toegevoegd. In enkele gevallen zijn de con-
touren van belendende bouwblokken aangegeven. Vrijwel elk ingete-
kend blok (in de veilboeken park geheten) draagt een letter. Elk perceel 
heeft hierbinnen een veilnummer (tegenwoordig zouden we dit het lot-
nummer noemen). Een gangbare omschrijving in de veilboeken is ‘Een 
erff getekent No. 1, gelegen op de Heeregraft aen de westsijde in ’t parck 
A, breet voor 25 voeten ende achter 33 voeten, langh aen de noortsijde 22 
voeten ende aen de zuytsijde 30 voeten, belent de Leytsegraft aen de 
noortsijde ende No. 2 aen de zuytsijde, streckende voor van de straet tot 
achter aen No. 42’18 (afb. 23). Dezelfde afmetingen staan meestal ook op 
de kaarten vermeld.
 Op de geannoteerde kaarten staan namen van kopers bijgeschreven, 
soms ook de bedragen die de percelen opbrachten. Het betreft hier 
altijd de namen van de eerste kopers. Soms veranderden kavels namelijk 
binnen enkele dagen van eigenaar. De verkaveling, die door de stads-
landmeter was uitgezet en voor de veiling in kaart werd gebracht, hield 
namelijk lang niet altijd stand. Al stond in de veilcondities dat het ver-
boden was de kavels te splitsen, in de praktijk vond vaak een soort her-
verkaveling plaats, bijvoorbeeld door drie huizen op twee erven te bou-
wen. Het is duidelijk dat de afgebeelde situatie ten tijde van de veiling 
slechts een momentopname is. 

 Er zijn in deze periode een twintigtal kaarten vervaardigd die ver-
want zijn aan de uitgiftekaarten en die een vergelijkbare kaartinhoud 
tonen. Dit zijn gedetailleerde planologische kaarten. Deze werden voor-
afgaand aan het proces van uitgifte gemaakt om te bezien hoe een 
gebied het beste zou kunnen worden uitgegeven, c.q. om een beeld te 
geven van wat er tot op dat moment verwezenlijkt was. Deze kaarten 
hebben geen directe relatie met het proces van uitgifte en horen daarom 
niet tot deze categorie. Het planologische deel van de kaart blijkt ach-
teraf meestal hooguit voor een gedeelte te zijn verwezenlijkt. Een voor-
beeld van een planologische kaart is de door de landmeter Maurits Wal-
raven in 1726 gemaakte kaart van Wittenburg (afb. 24). Uit de titelcartou-
che blijkt, dat ‘door de roode linie [wordt] aangewezen, wat gedeelte 
daarvan bebouwt of uytgegeven is, ende door de groene couleur, wat 
grond aldaar nog is openleggende, dewelke tot erven en werven zoude 
uytgegeven konne werden, ende door de bruyne couleur, wat modder-
parken op heeden aldaar bevonden zijn’. Dit voorbeeld geeft aan dat de 
historische onderzoeker zich bij het gebruik van laat-zestiende, zeven-
tiende- en achttiende-eeuwse grootschalige kaarten terdege moet afvra-
gen of de kaart een beeld geeft van een situatie die werkelijk heeft 
bestaan. Het komt immers voor dat de destijds planologische kaarten 
een beeld geven dat slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet werd ver-
wezenlijkt. Planologische kaarten zijn hier verder buiten beschouwing 
gelaten.

Aantallen kaarten per landmeter

Om te bepalen hoeveel kaarten bewaard zijn gebleven, moet eerst wor-
den verantwoord wat er precies werd geteld. Van verschillende uitgifte-
blokken bestaan meerdere kaarten, zowel handgetekende als gedrukte. 
Ook kan de cartografische inhoud verschillen en kunnen annotaties 
zijn aangebracht. Er moet vanuit gegaan worden dat van al deze kaarten 
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ingetekend. De oudste versie van de kaart toont in dat geval slechts 
gedeeltelijk een waarheidsgetrouw beeld, namelijk alleen voor de 
erven die het eerst werden geveild. De op dat moment nog niet ver-
kochte erven waren waarschijnlijk wél in het terrein uitgezet, maar 
werden later in een andere vorm verkocht.

De gedrukte kaarten werden via de gravure/etstechniek vervaardigd. 
Recentelijk, in 2010, werden de koperplaten van enkele uitgiftekaarten 
teruggevonden in het vroegere gebouw van de stadsdrukkerij aan de 

Voormalige Stadstimmertuinen. Omdat het om slechts enkele platen 
gaat, is het niet mogelijk om vast te stellen wat de rol van de Stadsdruk-
kerij geweest is bij het verschijnen van de kaarten. Het ligt voor de hand 
aan te nemen dat de Stadsdrukkerij contemporaine afdrukken leverde, 
maar de platen kunnen ook in het archief van de drukkerij terecht geko-
men zijn omdat er op een later moment behoefte was aan afdrukken. 
De platen worden nu beheerd door de Bijzondere Collecties aan de 
Oude Turfmarkt in Amsterdam. Twee platen waren in 2013 te zien op de 

23 Uitgiftekaart van Park A, begrensd door de Keizersgracht, Leidsegracht, Herengracht en Leidsestraat, gebruikt op de veiling van 3 januari 1664. 
Bijgeschreven staan de nummers en afmetingen van de percelen, de prijzen die deze opbrachten en de namen van de kopers. De kaarttekenaar is 
hoogstwaarschijnlijk Johannes Brandtlight. 

24 Planologische kaart van Wittenburg, vervaardigd door Maurits Walraven in 1726. Hoewel er overeenkomsten zijn met de andere in dit hoofdstuk 
afgebeelde kaarten, wordt hij niet tot de uitgiftekaarten gerekend. 
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Impressum    Kaarten uit   Aantal  

        
kaarten 

Joachim Brandtlight inde Bantemerstraet 1663-1672; 169995  54

Deze Kaart is te bekomen op de Nieuwe 1682     1

Prince gragt over de Turf markt by 

den Autheur Jacob Bosch

[Anoniem:] aen’t ent vande Leytse Gragt  1682     1

In de Stads Steen tuyn    

Jan van Petersom Landmeeter; op de  1699     1 

Keisers Graft by de Uitrechtse straat   

de Caarte en Conditien zyn te bekomen  1734     3

by P. v.d Berge Stadts drukker    

[Anoniem]    1769     2

Totaal    1663-1769   62

Tabel 5 Drukkers/verkopers/uitgevers van de gedrukte uitgiftekaarten.

Veilingen en veilcondities 

Veilingen vonden tot het midden van de zeventiende eeuw plaats in 
verschillende herbergen. Later gebeurde dit standaard in het Oudezijds 
Heerenlogement, gelegen aan de zuidzijde van de Grimburgwal, waar 
later het Binnengasthuis zou worden gebouwd.96 Bij deze verkopingen 
waren een of meer burgemeesters en een afvaardiging van schepenen en 
thesaurieren, alsmede de schout aanwezig. Zo werd in de nieuwe stads-
uitleg bijvoorbeeld een serie erven geveild met de volgende omschrij-
ving: ‘De voorgaende erven sijn vercoft op den 27e october 1663 in ’t 
Heerenlogiment ten overstaen van de heeren den officier, alle de bur-
germeesters dempto [zonder] de Heer van Outshoren, alle de schepenen 
demptis Maersseveen, Burgh ende Hinlopen, alle de thesaurieren 
dempto Witsen’.97 Tijdens de openbare verkoop hebben de uitgiftekaar-
ten vanzelfsprekend een functie gehad. Hierbij moet onderscheid wor-
den gemaakt tussen de handgetekende en de gedrukte uitgaven. De 
aantallen handgetekende kaarten zullen per veiling heel klein zijn 
geweest. Dit betekent dat ze alleen ter inzage kunnen hebben gelegen. 
Tijdens de verkoop werden veelal de namen van de nieuwe eigenaren in 
de getekende kavels bijgeschreven. Een kopie of het veilexemplaar werd 
vervolgens toegevoegd aan de stukken van de Thesaurie. De handgete-
kende kaarten zullen, in tegenstelling tot de gedrukte exemplaren, niet 
in de verkoop zijn geweest. 
 Veilingen van onroerend goed verliepen in Amsterdam in twee 
fasen.98 Eerst werd er opgeboden en bij het hoogste bod werd er 
gemijnd. Daarna werd er afgeslagen en wie daarbij het eerst ‘mijn’ riep, 
had het perceel gekocht. De hoogste opbieder ontving hiervoor het 
zogenaamde ‘plokgeld’, ook als bij de afslag een ander het geveilde 

maar één versie werkelijk op de veiling is gebruikt. Deze eerste versies, 
misschien is het woord kaartbeeld in dit verband beter, werden geteld 
(zie tabel 4). Het totaal aantal kaartbeelden (144) wijkt uiteraard af van 
het aantal bewaarde bladen (322, zie tabel 3). Onder de laatste categorie 
bevinden zich tevens geannoteerde kaarten en doubletten. In tabel 4 
staan de namen vermeld van de landmeters die de kaarten maakten, de 
jaren waarin dit plaatsvond en de aantallen kaartbeelden die van hen 
bewaard zijn gebleven. Bij enkele kaarten is het op grond van bijvoor-
beeld het afwijkend handschrift niet mogelijk te achterhalen wie deze 
tekende. In dat geval krijgt een kaart de kwalificatie anoniem. Elke ano-
niemvermelding staat voor een andere kaartvervaardiger.

Naam Kaarten uit  Aantal kaarten

Joost Jansz Beeldsnijder 1586-1591  4

Anoniem 1 ( Jacob Schaep? 90),  1596  1

Adriaan Ockersz 1596  1

Anoniem 2 1602  1

Lucas Jansz Sinck 1615-1622   16

Cornelis Danckersz de Rij 1623-1662   30

Anoniem 3 1651  1

Johannes Brandtlight 91 1660-1672   65 

Jacob Bosch 1668-1700  8

Anoniem 4 1670  1

Anoniem 5 1682  1

Anoniem 6 92 1699  3

Jan van Petersom 1699-1706  3

Maurits Walraven 1727-1738  4

Albert Kramer 1704  1

J.W.M. 1735  1

Johannes Schilling 1769  3

Totaal 1586-1769  144

Tabel 4 Vervaardigde uitgiftekaarten door de (stads)landmeters, zowel handgetekende als 
gedrukte.

 De stadslandmeters Cornelis Danckertsz. de Rij (ca. 1596-1662) en 
Johannes Brandtlight (1636-1672)93 hebben veruit de meeste uitgiftekaar-
ten vervaardigd. In de jaren voor en tijdens het stadslandmeterschap 
van De Rij zijn alle uitgiftekaarten met de hand getekend. Na zijn dood 
in 1662 volgde Johannes Brandtlight hem als stadslandmeter op. Na dat 
jaar werden de meeste uitgiftekaarten gedrukt. Die gedrukte uitgaven 
werden in feite door hem en zijn broer vervaardigd. Zijn broer Joachim 
(1643-1699)94 was de drukker en verkoper van de gedrukte kaarten (zie 
tabel 5). Het is zijn naam, en niet die van de landmeter Johannes, die op 
deze uitgaven staat vermeld. In het rampjaar 1672 overleed Johannes. Op 
dat moment viel de productie van uitgiftekaarten vrijwel stil, ongetwij-
feld als gevolg van de situatie in laatstgenoemd jaar waarin ons land in 
oorlog was met Frankrijk en Engeland en de bisdommen Münster en 
Keulen. Dat het oude peil daarna niet meer werd bereikt, is een uitvloei-
sel van de algemeen verslechterde economische toestand in de Repu-
bliek.

25a Erven in de Driehoek in de noordpunt van de Jordaan, begrensd door de Lijnbaansgracht, Brouwersgracht en Palmgracht op de 
uitgiftekaart van 1648.

25b De Driehoek op de burgerwijkkaart van wijk 54 vervaardigd tussen 1765-1774. De hoofdlij-
nen van de percelering zijn in hoofdlijnen gelijk aan die op de uitgiftekaart uit 1648.

25c De Driehoek op het minuutplan van Sectie D, blad 1 van de kadastrale kaart uit 1832. 
Ruim 180 jaar na de uitgifte blijken de percelen nog steeds vrijwel ongewijzigd te zijn.
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de condities hardop voorgelezen. Ter illustratie werden een drietal veil-
condities samengevat. Deze behelzen verkopen van erven gelegen op 
Wittenburg, in de tweede of zuidelijke Wittenburgerstraat, 1727, erven 
gelegen op het Weesperveld, langs de Keizersgracht en aan de noordzijde 
van de Kerkstraat, 1769 (a), en erven gelegen op Wittenburg, 1769 (b).99 De 
meest in het oog springende condities zijn dat de kopers de erven ter-
stond dienden te aanvaarden (veilcondities van 1727 en 1769, a en b) en 
dat de kopers werden geacht de kavels te bebouwen. Indien de percelen 
al ‘betimmert’ waren, moesten de nieuwe eigenaren de eigenaren van de 
oude bebouwing zes weken de tijd geven om de opstallen af te breken 
(1769 a). Indien de nieuwe eigenaren niet van plan waren de percelen te 
bebouwen, waren zij gehouden ‘[...] dezelve voor en agter af te schuttin-
gen’. Indien de eigenaar na een vooraf vastgestelde periode nalatig bleef, 
moest hij voor elke dag na de vervaldatum waarop de schutting had moe-
ten zijn gebouwd, een eveneens vooraf vastgesteld bedrag betalen. De 
periode dat de nieuwe eigenaar hiertoe de tijd had, was circa een half 

mijnde. Als het perceel niet werd afgemijnd, zat de hoogste bieder aan 
het bod vast. Het gebeurde regelmatig dat bieders, die het alleen om dit 
plokgeld was te doen, bij het opbieden boven hun vermogen boden. 
Deze bieders werden ‘schapen’ genoemd. Als bleek dat iemand zijn bod 
niet gestand kon doen en ter veiling niet de twee vereiste borgen kon 
stellen, werden zij door de aanwezigen uitgejouwd en nageblaat. Voor 
deze overtreding werden zij de eerste keer twee maanden in het Rasphuis 
gezet, bij de tweede keer drie maanden en bij een derde keer werden zij 
bovendien gegeseld. Vrouwen en minderjarigen mochten niet mijnen. 
Deze laatste van de nog uit de middeleeuwen stammende bepalingen dat 
vrouwen niet zelfstandig rechtshandelingen mochten verrichten, werd 
pas in de twintigste eeuw uit het wetboek verwijderd. De eisen die aan 
kopers van nieuw uit te geven erven werden gesteld, werden omschreven 
in de veilcondities. Deze zijn terug te vinden in de veilboeken, waarin de 
uitgegeven erven werden geadministreerd. Ze maken deel uit van het 
archief van Thesaurieren Ordinaris. Voorafgaand aan de veiling werden 

26a Uitgiftekaart uit 1664 van het gebied begrensd door de Keizersgracht, Vijzelstraat, 
Herengracht en Reguliersgracht.

26b Het overeenkomende gebied op de burgerwijkkaart van wijk 58. Kavels werden in 
de loop van de jaren gesmaldeeld of samengevoegd.

26c Hetzelfde gebied op het minuutplan van Sectie I, blad 1 van de kadastrale kaart uit 
1832. Ook nu blijken perceelsverhoudingen gewijzigd te zijn.

26b

26c
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 Voor deze studie werd een drietal uitgiftekaarten vergeleken met 
latere kaartbeelden. Het betreft erven in de Driehoek begrensd door de 
Lijnbaansgracht, Brouwersgracht en Palmgracht (afb. 25a, 25b en 25c), de 
erven in het gebied begrensd door de Keizersgracht, Vijzelstraat, Heren-
gracht en Reguliersgracht (afb. 26a, 26b en 26c), en de erven in het blok 
begrensd door de Amstel, Singelgracht ter hoogte van het bolwerk Wes-
ter Blokhuis, de Varkensmarkt (iets ten noordoosten van de Utrechtse 
Poort) en de Achtergracht (niet afgebeeld). Vergelijking leert dat de basis 
die bij de uitgifte werd gelegd, in alledrie de gevallen min of meer 
gehandhaafd is gebleven. Hierbij blijft de verkaveling van de Driehoek 
het meest bestendig. Het is ongelooflijk dat de uitgiftekaart uit 1648 
(afb. 25a) en het minuutplan uit 1832 (afb. 25c) vrijwel naadloos over 
elkaar passen. De tussenliggende kaarten van Balthasar Florisz. uit 1658 
en van burgerwijk 54, vervaardigd tussen 1765 en 1774 (afb. 25b), kunnen 
aan deze conclusie amper iets toevoegen. Dat ligt anders bij de twee 
andere uitgifteblokken. Daar blijkt naar hartenlust te zijn ‘herverkaveld’ 
(vergelijk afb. 26a, 26b en 26c). Op de burgerwijkkaarten komt dit gebied 
veel meer overeen met het minuutplan, zodat de herinrichting al betrek-
kelijk kort na de uitgifte zal hebben plaats gehad. Een ander voorbeeld 
is de verkaveling van het Prinseneiland, die na de uitgifte eveneens de 
nodige wijzigingen onderging.102

Conclusie

De conclusie die het onderzoek naar de uitgiftekaarten oplevert, is dat 
deze een situatie afbeelden die wel degelijk bestaan heeft. De periode 
dat deze verkaveling bestond, kan echter variëren, mogelijkerwijs een 
lange (de verkaveling van de Driehoek) of een kortere periode. Het 
getoonde beeld is een momentopname, die in de week na de uitgifte al 
achterhaald kan zijn, doordat de nieuwe eigenaren, niet zelden specu-
lanten, andere wensen en ideeën hadden met betrekking tot de inrich-
ting dan de stedelijke autoriteiten in wiens opdracht de percelen wer-
den uitgezet en de uitgiftekaarten werden vervaardigd. Voorzichtigheid 
bij het trekken van conclusies voor wat betreft de werkelijke inrichting 
van de afgebeelde perceelsblokken is dus geboden. Ondanks de soms 
korte periode dat de verkaveling op de uitgiftekaarten daadwerkelijk 
heeft bestaan, mogen we concluderen dat deze altijd ten grondslag ligt 
aan de uiteindelijk tot stand gekomen perceelsindeling. Zij tonen de 
oorspronkelijke basis waarop de bebouwing van de stad werd ontwor-
pen, de bebouwing, zoals die nu, anno 2015, op veel plaatsen nog steeds 
bestaat.

jaar. In de veilcondities van 1769 (b) wordt een bedrag van ƒ 3 per dag 
genoemd. In de veilcondities van 1769 (a) staat hier nog bij dat dit ten 
goede kwam aan het Aalmoezeniersweeshuis. 
 Verder staat in de condities: ‘De Straaten zullen gemaakt worden 
volgens de Kaart, en gelyk reeds afgebaakend zyn, zullen dezelve van 
Stadsweegen tot de hoogte gebragt en bestraat worden’ (1769 a). Het zal 
hierbij om de kaart van het uit te geven percelenblok zijn gegaan. ‘De 
Erven langs de Keyzersgragt en in de Kerkstraat, zullen tot Wooningen, 
Pakhuyzen, en Stallingen mogen werden gemaakt, en vermoogen de 
Koopers, de Kelders tot Pakkelders, en de Zolders tot Pakzolders te 
gebruiken’ (1769 a). De erven mochten niet worden ‘gesplitst ofte 
gesmaldeelt tot Slopjes of Steegjes’ (1727, 1769 a en b) en er zijn voor-
schriften met betrekking tot het uitoefenen van beroepen die overlast 
veroorzaken op de aangekochte percelen. In de verkoopcondities bij 
erven aan de Kerkstraat (1769 a) werd bepaald dat ‘niet gedaan mogen 
worden, Brouweryen, Verweryen, Geelgieteryen, Lootgieteryen, Steen-
houweryen, Steenzageryen, Steenkoperyen, Houtkooperyen, Campher 
en Fermiljoenbranders, Branderyen, Oly-slaageryen, Rookeryen, nog 
ook Oly of Traanbakken moogen werden gemaakt, dog daar teegen wor-
den de volgende Ambagten en affaires uytdrukkelyk op de Erven langs 
de Kerkstraat toegestaan, als namentlyk het gebruik van het Aambeeld 
van Yzer, Goud en Silversmit, het Ambagt van Kuypers, Rytuygen of 
Waagemaakers, Boomen, Haaken en Pompemaakeryen, Calanderyen, 
Balynkokeryen, heeten Perssen, Wassmelteryen, dog onder die mits dat 
het niet op de Straaten maar op de Erven geschied’.
 In de veilcondities staan ook voorschriften met betrekking tot de 
huizenbouw, zoals bepalingen over toegestane bouwhoogtes in verband 
met het plaatsen van ramen (1769 a), een maximale diepte om te bebou-
wen van honderd voeten vanaf de rooilijn (1769 a), het bouwen van tuin-
huizen achter het hoofdgebouw (1769 a), het gebruik van gootplanken 
(1727) en stoepbreedtes (1769 b). ‘Ook en zal men op de Huyzen, dewelke 
op deze Erven getimmert staan te worden, geen Duyveplatten vermoog-
en te maaken’ (1769 a). Elke koper diende twee borgen te hebben (1727, 
1769 a en b) en de kopers dienden binnen een vastgestelde periode de 
aankoop te betalen, dan wel hypotheekbrieven te overleggen. Die peri-
ode was meestal een half jaar na de veiling (1727, 1769 a en b). Een vaste 
bepaling betrof het in gebreke blijven van de koper. Indien dat gebeur-
de, werd het erf opnieuw door de stad geveild. Bij een verminderde 
opbrengst diende het verschil door de eerste koper te worden bijgepast 
(1727, 1769 a en b). 
 De kosten van de herbergier kwamen voor de ene helft ten laste van 
de verkoper en voor de andere ten laste van de koper. Hierover schrijft 
Wagenaar ‘Het Rantsoen of de wynkoop van de huizen en erven, die, by 
openbaare Opveiling, vrywilliglyk of in executie, verkogt worden, wordt, 
voor ’t gelag, genooten by den Kastelein, ten wiens huize, de verkooping 
geschiedt, en gedraagen, voor de helft door den verkooper, en voor de 
wederhelft door den kooper.’100 De rantsoenbepaling werd op 15 januari 
1685 vastgesteld. De hoogte was afhankelijk van de verkoopprijs van de 
percelen. Bijvoorbeeld een perceel dat op zeshonderd gulden of minder 
werd afgeslagen, bracht bij de kastelein zes halve rijksdaalders aan rant-
soengeld in het laatje. Een perceel dat 36.000 gulden of meer opbracht 
leverde hem maar liefst zestig halve rijksdaalders op. Verder dienden de 
kopers ook verschillende administratiekosten die de veiling met zich 

meebracht te vergoeden en werden in de veilcondities de diverse stede-
lijke en gewestelijke belastingen genoemd die zij moesten betalen als de 
grond bebouwd was, zoals de honderdste penning, het emmer- en 
straatgeld, en de verponding (1769 a en b).

Wijzigingen in de verkaveling

In de uitbreidingen van de derde uitleg van 1610 werd de Herengracht 
het eerst bebouwd. De regels die voor deze bebouwing golden, werden 
tevens bindend voor de bebouwing langs andere grachten. Taverne heeft 
zijn twijfels over de effectiviteit van die bouwvoorschriften. Hij stelt ook 
dat het verboden was om de erven te smaldelen of te splitsen, maar dat 
echter niemand kon verhinderen om op de 8,50 meter brede percelen 
twee huizen te zetten, of een of meerdere huizen te bouwen op een deel 
van een aangrenzend erf.101 Dit werd in de hand gewerkt door de bepa-
ling in de verkoopcondities dat de koper van een erf een voorkeursrecht 
had bij de verkoop van een naastgelegen erf. Het gevolg was dat niet 
zelden twee erven tegelijk werden verkocht en onmiddellijk daarna wer-
den verdeeld in drie stroken, waarop drie huizen verrezen van ongelijke 
diepte en breedte. Deze ‘herverkaveling’ en de grote typologische ver-
scheidenheid aan huizen is het gevolg geweest van de welig tierende 
speculatie in huizen en grond aan de Herengracht. Tavernes woorden 
nodigden uit tot het vergelijken van het kaartbeeld van de uitgiftekaar-
ten met later vervaardigde kaarten die een min of meer vergelijkbare 
detaillering vertonen.
 Daarvoor komen de verschillende uitgaven van de kaart van Bal-
thasar Florisz. van Berckenrode uit 1625, 1647 en 1658, de achttiende-
eeuwse burgerwijkkaarten en de kadastrale minuutplans uit 1832 het 
meest in aanmerking. Van deze hebben de kaartbladen uit 1832 een 
onbetwiste autoriteit. Om de mate van herverkaveling te achterhalen, 
werden steekproefsgewijs enkele uitgiftekaarten vergeleken met het 
overeenkomende gebied op de genoemde uitgaven. Vergelijking van alle 
uitgiftekaarten met zowel de kaart van Balthasar Florisz. van Bercken-
rode als met de burgerwijkkaarten is niet altijd mogelijk. Op de eerste 
kaart komen de uitbreidingen van de vierde uitleg nog niet voor, en er 
zijn van de zestig burgerwijken waarin de stad in de achttiende eeuw 
was verdeeld slechts vijfendertig kaarten bekend. En van een redelijk 
aantal uitgiftekaarten bestaat geen corresponderende burgerwijkkaart. 
Tussen het moment van het vervaardigen van de uitgiftekaarten en dat 
van de minuutplans zit meestal meer dan honderdvijftig jaar. Als de 
verkaveling niet hetzelfde blijkt te zijn, wil dat niet zeggen, dat de 
situatie op de uitgiftekaarten nooit is gerealiseerd. In theorie is het 
mogelijk dat de verkaveling die op de minuutplans staat ingetekend, pas 
kort voor de inmeting werd gewijzigd en dat de verkavelingsstructuur 
die de uitgiftekaart toont, de zo’n honderdvijftig jaar bestaande situatie 
weergeeft. Indien de verkaveling op de corresponderende burgerwijk-
kaart of het minuutplan er anders uitziet zal dit in de meeste gevallen, 
vermoedelijk vrij kort na de uitgifte zijn gebeurd. Op de onbebouwde 
grond kon immers gemakkelijk een nieuwe perceelsindeling tot stand 
komen. Dat was later beslist minder simpel. Ook mogen we aannemen 
dat indien de verkaveling op een uitgiftekaart en het overeenkomende 
gebied op de minuutplan identiek is, deze in de tussenliggende tijd niet 
gewijzigd zal zijn geweest.



Tot het jaar 1795 werden de openbare orde en de veiligheid van 

de burgers van Amsterdam gewaarborgd door schutterswach-

ten of burgerwachten. Hiertoe was de stad verdeeld tussen vijf 

op militaire basis geschoeide regimenten die elk een kolonel 

als hoogste officier hadden. Daaronder ressorteerden zestig 

burgerwachten met een eigen wijk. Nu dateert de oudst  

bekende wijkindeling van de stad uit 1529, aanvankelijk  

bedoeld voor de armenzorg. In de loop van anderhalve eeuw 

veranderden zowel de stadsgrootte, denk hierbij aan de  

verschillende uitlegfases, de taakstelling van de vendels, als 

het aantal wijken verschillende malen. In 1620 waren er twintig 

wijken, in 1650 waren dit er vierenvijftig, waarna het aantal  

binnen de Singelgracht in 1684 definitief op zestig wijken werd 

vastgesteld. Deze werden van één tot en met zestig genum-

merd.103 Iedere wijk had zijn eigen vendel, waaraan leiding 

werd gegeven door drie officieren: een kapitein, een luitenant 

en een vaandrig. Daarnaast waren er meestal drie onderofficie-

ren met de rang van sergeant. De laatsten en enkele daar weer 

onderstaande korporaals voerden het bevel over de opgeroe-

penen die allen in de wijk 

moesten wonen. Eén van 

de vijf regimentskolonels104 

was namens de hele bur-

gerwacht-organisatie de 

contactpersoon voor het 

centrale stadsbestuur. De 

burgerwacht hield preven-

tief de wacht bij de toe-

gangspoorten van de stad 

en kwam in actie bij rellen 

en opstanden. Ook coördi-

neerde de burgerwacht bij 

27 Kaart van Wijk 35: het enige bekende 
exemplaar van een burgerwijkkaart 
met aan de bovenzijde de familiewa-
pens en namen van de kolonels van 
de vijf regimenten (1748).

brand de bluswerkzaamheden en organiseerde hij de rondgan-

gen van de nachtwacht in hun wijk. Om te beschikken over een 

goed beeld van de wijken, werden er gedetailleerde wijkkaarten 

gemaakt. In totaal zijn er ruim honderd verschillende wijk-

kaarten bewaard. Ze geven een fraai beeld van de topografi-

sche situatie van het achttiende-eeuwse Amsterdam. Van ruim 

de helft van de wijken waarvan een kaart bewaard werd,  

bestaan meerdere staten. Ook zijn er eenentwintig handgete-

kende kaarten van vijftien wijken bewaard gebleven. Van enkele  

wijken werd in de loop van de achttiende eeuw een tweede, 

nieuwe, koperplaat gegraveerd. Per saldo is er van vijfendertig 

van de zestig wijken wél en van vijfentwintig wijken géén kaart 

bewaard gebleven. Vrijwel alle, soms ingekleurde, kaarten ogen 

zeer decoratief en tonen in het randwerk de wapens en de  

namen van de officieren en onderofficieren van het wijkvendel. 

Op basis van literatuuronderzoek (liever nog het ontbreken van 

literatuur over een vergelijkbare burgerwijkcartografie van  

buitenlandse steden) kan niet anders dan geconstateerd wor-

den dat dit type Amsterdamse wijkkaarten geen vergelijkbaar 

equivalent kennen.

Achttiende-eeuwse  
burgerwijkcartografie

4
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Ze kennen in hun opmaak een grote diversiteit, al is de achterliggende 
intentie vanzelfsprekend gelijk. Ze zegden immers alle poorters ‘de 
wacht aan’. Soms tonen ze naast de tekst één of meer gebouwen in de 
wijk, bijvoorbeeld het wachthuis van het vendel of een belangrijk 
openbaar gebouw dat in de wijk stond. Soms ook zien we allegorieën 
waarin het achttiende-eeuwse patriottische vrijheidstreven geïdealiseerd 
werd. We zien op de meeste de hoed of muts op een stok die de vrijheid 
idealiseert. Ook komt een opkomende zon voor, die staat voor een 
nieuwe toekomst. We zien regelmatig een hond terugkomen op de 

prenten, symbool voor trouw. Op de oproepen komen ook gedichtjes 
voor die de vrijheidminnende, maar ook godvrezende tijdgeest ademen. 
Het is zelfs mogelijk de modelijn te volgen aan de hand van een meer-
malen gekopieerd ontwerp waarop de uniformen van de burger wachts-
leden aan de laatste achttiende-eeuwse modes zijn aangepast. Als laatste 
is het van belang te melden dat er van de wijken 5, 56 en 57 oproepen 
zijn gemaakt waarop een kaartje van de wijk gegraveerd blijkt te zijn  
(zie voor de nadere beschrijving van die kaartjes op p. 67, p. 70 en  
afb. 37a, 37b). 
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De naam van het kaarttype

In de inleiding van Amsterdam Burgerwijkkaarten uit 1981 gaat Hofman 
in op de geschiedenis van de schutterij en burgerwacht. Hij beschrijft 
de taken de taken die de schutterij sinds het eind van de veertiende 
eeuw had. De schutterij was ontstaan uit de behoefte om lijf en goed te 
verdedigen in tijden dat gevaar dreigde. Nu was het normaal om in 
jaren van oorlogshandelingen buiten de stadswal of -muur huurlingen 
in te zetten. Zodra een stad zelf aangevallen werd, was de verdediging 
echter een zaak van haar eigen inwoners. De organisatie daarvan lag 
oorspronkelijk bij de schutterij. Was er in den beginne sprake van één 
schutterij, in of kort ná 1477 bestonden er drie: de handboog-, de voet-
boog- en de kolveniersschutters, die elk weer bestonden uit twee ven-
dels. Schutter werd men na toestemming van burgemeesters, schout en 
schepenen en van de overlieden (de bestuurders van de schutterijen). 
Tegen het eind van de zestiende eeuw waren er naar schatting zeshon-
derd schutters onder leiding van zesendertig kapiteins. Schutters waren 
leden van de gegoede en gevestigde burgerij. In veel opzichten repre-
senteerden zij de stad. Omdat de schutterijen veel goed opgeleide man-
nen binnen de gelederen hadden, konden ze ook bedreigend zijn voor 
de politieke orde. Hofman beschrijft in zijn inleiding verschillende 
conflicterende standpunten tussen de schutterijen en het stadsbestuur. 

Naast de schutters bestonden er sinds de vijftiende eeuw ook buur- 
of burgerwachten. Elke poorter kon ‘de wacht worden aangezegd’. Een 
taak was de bewaking van de hoefslagen, ook wel wachtplaatsen, vooral 
aan de buitenrand van de stad in tijden dat er nog geen stadswal of 
-muur bestond. Na de aanleg hiervan moesten ze de poorten in de wal 
of muur bewaken. Hun uitvalsbases waren dan de wachthuizen. Als een 
wijk aan de stadswal of stadsmuur grensde waren die gevestigd in de 
wal- of muurtorens. 

In 1580 werd besloten om met elf burgervendels in elf wijken te 
gaan werken. Vanaf dat jaar gingen de organisaties van schutterijen en 
buurwachten langzaam in elkaar op. De zes oudere schutterijvendels en 
de elf burgervendels, die onder bevel van een kolonel geplaatst werden, 
moesten voortaan samen de wacht houden. Volgens Hofman was dit 
een geleidelijk proces waaraan geen stedelijk regeringsbesluit ten 
grondslag lag. Wel lijkt het aantal schutterijvendels bewust kleiner te 
zijn gehouden dan het aantal burgervendels. Gestaag werd de politieke 
invloed van de schutterijen minder en daarmee daalde ook de belang-
stelling om schutter te worden. In 1604 werden de doelen van de drie 
schutterijen verhuurd, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de 
aankoop van wapens. In 1650 werden de schiethoven afgebroken en de 
vrijgekomen erven verkocht. Wat bleef waren de burgervendels, waarvan 
de organisatie in de loop der jaren amper gewijzigd werd. Wel groeide 
het aantal wijken en vendels met de stad mee. Waren er in 1580 elf bur-
gervendels die over de stad waakten, in 1684 werd het aantal op zestig 
gesteld. Dit is zo gebleven tot 1795, het jaar dat de Bataafse tijd inluid-
de.105 De invloed van de schutterijen nam vanaf 1580 af en in 1672 werd 
het laatste ambt der schutters (de overlieden) vervallen verklaard. De 
oudst bekende wijkkaart is echter op zijn vroegst in 1697 getekend. Dat 
maakt het verstandig om afstand te nemen van de term ‘schutterswijk-
kaarten’. De oude schutterijen zijn op geen enkele wijze betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de wijkkaarten. In 1953 verscheen 

van de hand van A.E. d’Ailly een tweedelig Repertorium van de profielen der 
stad Amsterdam en van de plattegronden der schutterswijken, waarin de 
meeste kaarten van dit type beschreven zijn. Het valt op dat hij in het 
tweede deel van zijn titel het woord ‘schutterswijken’ gebruikt. 

In 1981 deed W. Hofman deze inventarisatie over en stelde een 
nieuw overzicht samen in het al eerder genoemde Amsterdam Burgerwijk-
kaarten. Hij geeft hierin een bibliografisch overzicht van kaarten die 
hem bekend waren. Het oudere overzicht van d’Ailly werd hiermee aan-
zienlijk uitgebreid. Naar de kennis van 2015 geeft Hofmans publicatie 
nog steeds een vrijwel compleet beeld. Naast de al genoemde taken van 
de schutterijen en burgerwachten gaat Hofman minimaal in op de kaar-
ten, hun functionaliteit en belang. Dit hoofdstuk is een aanvulling op 
Hofmans werk. Zo verdient onder andere de term burgerwijkkaarten 
nuancering. Wat wordt er precies mee bedoeld? Strikt genomen 
beschrijft Hofman alle achttiende-eeuwse kaarten die een burgerwijk 
tonen. Hierbinnen vallen bijvoorbeeld ook kaarten die een fase in het 
vervaardigingsproces tonen en de kaartjes die op de oproepen voor de 
burgerwacht van de wijken 5 (afb. 37a), 56 (afb. 37b) en 57 getoond worden 
(deze worden beschreven in een van de volgende paragrafen). Zelfs 
wordt een kaart beschreven die hooguit als een soort schetsontwerp 
voor een mogelijk later te graveren, maar niet bekende, wijkkaart te clas-
sificeren is. Hofman beperkte zijn begrip van burgerwijkkaarten dus 
niet tot de eindproducten maar nam, inclusief de ontwerpstadia, alles 
op wat hij kende. Dit is wel te verdedigen als je een inventarisatie van 
een kaarttype uit de achttiende eeuw op je neemt. Het is dan ook te 
begrijpen dat hij een ontwerptekening opnam, terwijl een definitieve 
uitgave ontbrak. 

Als je een oproep kreeg?

De omvang van de burgerwacht in de achttiende eeuw wordt, naast de 
officieren, onderofficieren en korporaals, geschat op circa 100 tot 110 
personen per vendel. Omdat er zestig wijken waren, betekent dit een 
totaal van tussen de 6.000 en 6.600 inzetbare burgerwachters.106 Elke 
mannelijke poorter van de stad tussen achttien en zestig jaar kwam voor 
de burgerwacht in aanmerking. Als een Amsterdammer ‘de wacht aange-
zegd’ kreeg, werd hem een voorbedrukt briefje uitgereikt. De teksten 
van de briefjes waren niet stadsbreed gestandaardiseerd. Sommige 
bevatten wat meer, andere minder informatie. Een gemiddeld voorbeeld 
is de tekst op een achttiende-eeuwse oproep van wijk 56: ‘Onder de 
Compagnie van de Edele Manh. Heer Capityn mr. Jan Bernd Bicker, 
Werd UE. Johan Michels De Wacht aangesegt, om op Trommel-slag met 
UE. volle geweer te compareeren ter Plaatse daar UE. door den Tamboer 
werd bescheiden om geleesen te werden onder het Eerste Corporaal-
schap in WYK 56. Johannes Hagel, Corporaal. 1782.’ De opgeroepene in 
bovenstaand voorbeeld was Johan Michels. Zijn naam werd in manu-
script toegevoegd. Ook de naam van de korporaal, Johannes Hagel, 
onder wiens directe bevel Michels zou komen te staan, werd met de 
hand bijgeschreven. 

Van de meeste wijken zijn oproepen voor nieuwe burgerwachtsleden 
bewaard gebleven, samen enkele honderden exemplaren. De meeste 
worden beheerd in de collecties van het Stadsarchief Amsterdam en van 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, eveneens te Amsterdam. 

28 Burgerwachtbriefje van wijk 52. Met allegorische voorstellingen (hoed op staak, hond, enz.) en de in handschrift 
bijgeschreven namen van de kapitein Borchardus Scholten, van de opgeroepene Willem de Man, de korporaal 
Abraham Vis en het jaartal 1736. NB: Het wijknummer staat niet vermeld op de oproep. Op basis van het ver-
melde jaar 1736 en de kapiteinsnaam is in Jochems (1888) na te gaan in welke wijk de opgeroepene zich voor de 
burgerwacht moest melden.
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Wijk Techniek Wijk Techniek

1 Gedrukt 27 Gedrukt

2 Handgetekend 28 Gedrukt

4 Gedrukt 30 Gedrukt

5
Gedrukt (burger-

wachtbiefje)
35 Gedrukt

6 Gedrukt 45 Handgetekend

7 Gedrukt 46 Gedrukt

8 Handgetekend 47 Handgetekend

9 Handgetekend 50 Handgetekend

11 Gedrukt 51 Gedrukt

12 Gedrukt 52 Gedrukt

13 Gedrukt 53 Gedrukt

15 Gedrukt 54 Gedrukt

18 Gedrukt 55 Handgetekend

19 Handgetekend 56 Gedrukt

22 Gedrukt 57 Gedrukt

23 Handgetekend 58 Gedrukt

25 Gedrukt 60 Gedrukt

26 Gedrukt

Hierdoor kan worden aangenomen dat een gedrukte wijkindeling com-
mercieel geen aantrekkelijk product was. Het lijkt erop dat ze op verzoek, 
dan wel in opdracht vervaardigd werden. Strikt genomen zijn het geen 
kaarten die in dienst stonden van de uitoefening van de taken van de 
individuele burgerwachten. Ze zullen met name gebruikt zijn door de 
Amsterdamse overheid en de vijf kolonels, die samen het bevel over de 
regimenten en burgerwachten hadden. Zij hadden voor het bewaren van 
de orde en veiligheid in de stad profijt bij het hebben van overzicht over 
het geheel, een belang dat de individuele vendels veel minder hadden.

Burgerwijkkaarten

De Amsterdamse achttiende-eeuwse burgerwijkkaarten zijn een 
bijzonder historisch-cartografisch fenomeen. Geen enkele stad ter 
wereld beschikt over een vergelijkbare kaartenreeks, die zowel topo-
grafische overzichten op wijkniveau laten zien, als rijkelijk gedecoreerd 
zijn. Naast hun kaartbeeld noemen ze ook de bevelvoerende officieren 
en onderofficieren van elke burgerwacht. Hun familiewapens, namen en 
functies sieren de kaarten die vaak naast fraaie decoraties werden aange-
bracht. Hiermee sluit dit kaarttype aan bij een oudere traditie. Vanaf de 
zeventiende eeuw verschenen tientallen gedrukte kaarten van Neder-
landse polders en waterschappen. Ook daarop komen, naast het kaart-
beeld en fraaie decoraties, de namen, functies en familiewapens van de 
bestuurders voor. Beide kaarttypen hebben dus zowel een functionele 
als een representatieve waarde. Voordat dieper ingegaan wordt op de 
functie en vorm van de burgerwijkkaarten eerst een aantal formele ken-
merken van dit kaarttype.
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’t Geweten vrij
Geen dwinglandy
Maar Recht en Vryheid
Den Burger Blijheid (N.B. ook Der Vroomen blyheid komt voor)
Dat is de Zaak
Daar ik voor waak.107

De Dapperheid gesterkt door wapens, trouw en kragt,
Om Overheid en Volk te hoeden voor gevaaren,
Bied Godsdienst, Waarheid en het Koopbelang zyn magt,
Terwyl de Vryheid woond by Amstels Burgerschaaren.108

De Dapperheid den Vreeden baard
De Vryheid met de Neering paard
De Godsdienst, ’t oog van ’t Vaderland
Rykt deeze Vier getrouw de Hand
Stads Rust
Onze lust109

De Batavier vertrapt, gekneveld door Oranje,
Door Pruissen’s tyranny ter Bedelstaf gebragt,
Werd vry, en doet ’s Lands beulen siddren,
Voor zyn vereende burgermagt.
[hoogstwaarschijnlijk: Lieve] Van Ollefen [1749-1816].110

Vier gedichtjes voorkomend op verschillende burgerwachtbriefjes. Centrale thema’s zijn de 

dapperheid van de Amsterdamse burgers, de handelsgeest, de kracht van het geloof en het 

vrijheidsideaal.

De beste naam voor het papiertje met een 
aanzegging voor de wacht

Op de meeste oproepen staat ook nog een ander type informatie. Dit 
betreft de productie en verkoop van de voorbedrukte formulieren. Zo 
vermeldt de oproep, vermoedelijk uit 1735, voor de wacht voor een zeke-
re Hermanus Roos in wijk 48 ‘Deeze en Andre zoorten van Burgerwagt 
briefjes werde verkogt by Korsselis van Jagen, Plaatsnyder op de Lojers 
gragt tot Amsterdam’111.Van dit type oproepen worden er in verschil-
lende collecties een kleine tweehonderd bewaard. Hieronder zitten 
proefdrukken, unieke exemplaren, doubletten. Ze kunnen een handge-
schreven naam van een opgeroepene hebben en/of de naam vermelden 
van de korporaal onder wiens directe bevel hij kwam te staan. Van meer-
dere wijken bestaan verschillende gedrukte oproepen. Sommige zijn 
geheel opnieuw gegraveerd, van andere is enkel de voorbedrukte naam 
van de hoogste bevelvoerder van het vendel, ‘d’Ed’le Manh. Heer Capi-
tein’, gewijzigd. 

Voor de aanzeggingen voor de wacht zijn verschillende termen in 
omloop. Meer recente termen zijn ‘schutterijbriefjes’, ‘oproepbriefjes’ of 
‘oproepingsbriefjes’. Wat oudere termen zijn ‘wagtcedul’, geschreven in 
achttiende-eeuws schrift op de achterzijde van de oproep uit 1742 van 
Rombout Crombos voor Wijk 3112 en het in negentiende-eeuws schrift 
geschreven woord ‘wachtbriefjes’. Deze laatste term werd aangetroffen 
op een onderblad waarop vier oproepen geplakt zaten. Het behoorde tot 
een collectie van veertig exemplaren die door het Stadsarchief Amster-
dam op een veiling bij Van Gent in Amsterdam in 2005 aangekocht 
werd. Van Eeghen noemt ze in haar artikel De Burgerwijkkaarten van 
Amsterdam (1981) ‘korporaalsbriefjes’, waarschijnlijk omdat ze de opge-
roepene koppelden aan een, eveneens met de hand in te vullen, korpo-
raal.113

Hierboven werd al de tekst over productie en verkoop door Korsse-
lis van Jagen genoemd. Daar lezen we de term ‘Burger Waght briefjens’. 
Ook lezen we deze contemporaine omschrijving op een andere oproep, 
ditmaal uit 1736 ‘Dese Burger Waght briefjens werde verkogt, in de 
Oude Lojer-straat by Corsselis van Jagen, Plaatsnyder’114 (afb. 29). Per 
saldo is dit voldoende om af te stappen van de zes bovengenoemde ter-
men voor de oproepen. Ze lijken buiten de tijd waarin ze vervaardigd 
werden toegekend te zijn (mogelijk met uitzondering van de term 
‘wachtcedul’). Ze dienen simpelweg ‘burgerwachtbriefjes’ genoemd te 
worden. 

Indexkaarten met de wijkindelingen

De stad was sinds 1684 ingedeeld in zestig burgerwijken. Het is voor-
stelbaar dat met name het Amsterdamse stadsbestuur een overzichts-
kaart van de stad wilde hebben waarop deze wijken met hun grenzen 
ingetekend stonden. Of dit voor de Amsterdamse burgers ook een wens 
was is twijfelachtig. Elke inwoner van de hoofdstad woonde in en hoor-
de bij één van de zestig wijken. Er zullen maar weinig ‘gewone’ burgers 
geweest zijn die belang hadden bij kennis van de exacte grenzen van de 
andere negenenvijftig wijken. Voor zover bekend zijn er geen opdrach-
ten tot vervaardiging gegeven door het centrale stadsbestuur. Al eerder 
werd gemeld dat boven de zestig kapiteins een regimentscollege stond 
dat de communicatie met het stadsbestuur onderhield. Het laten maken 
van kaarten die een overzicht boden van de stad en een indeling van de 
zestig onder het regimentscollege ressorterende vendels, zou binnen 
het functioneren van genoemd college een begrijpelijk besluit geweest 
zijn. Het is niet zeker hoeveel overzichtskaarten die de wijkindeling 
tonen (ook wel indexkaarten of bladwijzers), bewaard gebleven zijn. 
D’Ailly (1953) noemt er acht.115 Deze hebben alle op één na een formaat 
van ruim 40 bij bijna 55 cm, het atlasformaat dat commercieel het meest 
aantrekkelijk was. Op alle acht kaarten werd de wijkindeling met de 
hand ingetekend. Bij vergelijking van de bewaarde exemplaren blijken 
zeven van de acht indelingen identiek te zijn. 

29 Detail van afb. 28 waarop de term ‘Burger Waght briefjens’  genoemd wordt.
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30 Overzichtskaart van Amsterdam met de indeling in zestig wijken, gegraveerd door C. Phillips Jacobsz. in 1766 en uitgegeven door 

F.W. Greebe. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor het aanbrengen van wijkgrenzen en de inkleuring.

31 Overzicht van bewaarde 
burgerwijkkaarten van het 
achttiende-eeuwse 
Amsterdam. De donker 
gearceerde delen tonen de 
wijken waar een burger-
wijkkaart van bewaard 
gebleven is. Van de lichtere 
delen werd geen kaart 
bewaard (naar Hofman 
(1981), facsimiledeel). Het 
valt op dat de wijken 
waarvan de meeste kaar-
ten verloren zijn gegaan 
aan de westkant ( Jordaan 
en westelijke grachtengor-
del) van de stad liggen. 
Vergelijk met afb. 30, waar 
een indexkaart met de 
wijknummers wordt afge-
beeld.

Tabel 6
De wijken waarvan een gedrukte, dan wel handgetekende kaart vervaardigd werd. Indien er van 
een wijk één of meerdere gedrukte, dan wel één gedrukte en één of meerdere handgetekende 
kaarten bewaard gebleven zijn, dan wordt hier ‘gedrukt’ vermeld (bij 26 wijken). Als een handge-
tekende burgerwijkkaart de enig bewaarde kaart is (bij 9 wijken), dan wordt ‘handgetekend’ in de 
tabel vermeld. Voor een overzicht van de kaarten wordt hier verwezen naar d’Ailly (1953), nog 
vollediger is Hofman (1981). N.B. In de tabel werden alleen de grotere/meer gedetailleerde 
kaarten opgenomen. De kaarten van de Albrecht-atlas, de eergroet aan Kapitein Lampsins en de 
boerenbedrieger (zie verderop in dit hoofdstuk) zijn buiten beschouwing gelaten. 
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• Aantallen kaarten. In de inventarisaties die d’Ailly (1953) en Hofman 
(1981) maakten, worden zowel handgetekende als gedrukte kaarten 
beschreven. Bijna dertig jaar na d’Ailly kon Hofman na enkele 
veilingen en voltooide collectie-inventarisaties enkele tot dan toe 
niet bekende uitgaven aan zijn overzicht toevoegen. Na 1981 zijn 
geen nieuwe uitgaven meer herkend. Per saldo is er van zesentwintig 
van de zestig wijken waarin de stad ingedeeld was, (minstens) één 
gedrukte kaart bewaard. Dit is inclusief de kaart op het burger-
wachtbriefje van Wijk 5 (afb. 37), waar geen grotere wijkkaart van 
bewaard gebleven is. Van de wijken 4, 15, 35 en 52 (zie voor de locali-
sering hiervan afb. 30) werden twee koperplaten met burgerwijkkaar-
ten op atlasformaat vervaardigd. Daarnaast werden er van het bur-
gerwachtbriefje met het kaartje van Wijk 5 twee koperplaten gegra-
veerd. Van de wijken 56 en 57 kennen we, naast een grotere kaart, ook 
een burgerwachtbriefje met een kaartje. Van veel van die kaarten 
bestaan weer twee of meer staten. In totaal gaat het om zesentwintig 
wijken waarvan (minstens één) gedrukte kaart gemaakt werd. Van 
vijftien wijken worden samen eenentwintig handgetekende kaarten 
bewaard, van slechts negen wijken is het de enige burgerwijkkaart en 
van vijfentwintig van de zestig burgerwachtwijken zijn geen kaarten 
bewaard.116 De kans dat er nog kaarten van ontbrekende wijken (of 
staten van bestaande kaarten in archieven of collecties) teruggevon-
den worden is klein.

• Bewaarde kaartbeeld. Met uitzondering van de wijken 14 en 59 werden 
er wijkkaarten van de hele vierde uitleg (= het grachtengordelgebied 
van de Leidsestraat tot en met de Nieuwe Vaart) bewaard. Een kaart 
van Wijk 16 (de Oostelijke Eilanden met Kattenburg, Wittenburg en 
Oostenburg) werd niet bewaard. De oude binnenstad is goed 
vertegenwoordigd in het aantal van vijfendertig wijken waarvan 
minstens één kaart bewaard bleef. Afbeelding 31 toont daar slechts 
enkele witte plekken. Het slechtst bedeeld is het oudste (westelijke) 
deel van de grachtengordel en het zuidelijk deel van de Jordaan.

• Vorm van de wijken. Het zou logisch zijn als de wijken hun vorm 
gekregen hadden langs natuurlijke grenzen. Het meest voor de hand 
liggen dan wijkbegrenzingen door de grotere grachten. Voor met 
name het zuidelijk deel van de stad (de wijken 55 tot en met 60) is dit 
het geval. In zowel het oude centrum, als in het oostelijk en het wes-
telijk deel, blijken de meest logische grenzen lang niet altijd de fei-
telijke wijkgrenzen te vormen. In veel gevallen lijken de wijken te 
bestaan uit een wat meer welvarend en een armer deel. Een voor-
beeld hiervan is de kaart van Wijk 45 (afb. 32). Het armere deel is het 
gedeelte tussen Eglantiersstraat en Eglantiersgracht, het rijkere deel 
ligt ten oosten van de Prinsengracht. Zonder enige twijfel is dit een 
bewuste keus geweest. Het maakte mogelijk dat alle wijken uit zowel 
meer, als minder welgestelden bestonden. Uit de inkomens van de 
Amsterdammers die genoemd worden in Personele Quotisatie uit 
1742 en die gekoppeld zijn aan de straatnaam waar ze woonden, is 
simpel op te maken waar de welgestelden in de stad woonden. 
Vastgesteld kan worden dat de officieren van de wijken veelal in het 
rijkere deel van de wijk woonden.117

• Vervaardigers. Achter in de inventarisaties van d’Ailly (1953) en Hof-
man (1981) staan indexen van de vervaardigers van de kaarten. Wat 
blijkt is dat circa dertig tekenaars, graveurs en uitgevers zich bezig-

hielden met de totstandkoming van de bewaarde wijkkaarten. De 
meesten waren betrokken bij één of hooguit twee kaarten. De uit-
zonderingen hierop zijn de graveur ‘T. Koning’, die drie uitgaven 
graveerde, de graveur/uitgever ‘Hendrik de Leth’, wiens naam aan 
zes, mogelijk zelfs zeven kaarten verbonden is en de ontwerper/gra-
veur ‘C. Philips Jacobsz.’, die op acht kaarten vermeld staat. Op een 
oeuvre van in totaal slechts zesendertig gedrukte kaarten (drieën-
twintig wijken met enkel één grote kaart, vier wijken met twee 
gedrukte kaarten, één uniek burgerwachtbriefje met een kaart en 
twee wijken met zowel een burgerwijkkaart en een burgerwacht-
briefje met een kaartje) zijn De Leth en Philips verantwoordelijk 
voor een relatief groot aantal.

• Afmetingen. De afmetingen van alle bewaarde handgetekende burger-
wijkkaarten waar geen gedrukte versie (exclusief de burgerwacht-
briefjes) van vervaardigd of bewaard is, liggen tussen 29 x 39 cm 
(Wijk 8) en 60 x 93,5 cm (Wijk 50) of 61,5 x 90 cm (Wijk 47). Het is 
niet mogelijk om binnen de groep van de handgetekende kaarten 
bepaalde afmetingen modaal te noemen. De bladmaten lijken vrij 
willekeurig gekozen te zijn. Bij de gedrukte kaarten liggen de afme-
tingen tussen 24 x 27 cm (Wijk 27) en maximaal 86 x 66,5 cm (Wijk 
26). Beide kaarten zijn echter uitzonderingen binnen het gedrukte 
oeuvre. Ruim de helft van de gedrukte kaarten valt binnen de meest 
voorkomende atlasmaten van tussen 40 tot 50 cm bij 50 tot 60 cm. 

• Schaal. De stad was sinds 1684 opgedeeld in zestig wijken. Deze 
lagen alle binnen de Singelgracht. Hoewel onderling verschillend, 
gaat het om vrij kleine delen van de stad. Uitgaande van een gemid-
deld bladformaat van circa 45 x 55 cm, dan blijkt dat vrijwel alle vijf-
endertig bewaarde kaarten de wijken op een schaal van tussen de 
1:550 en 1:1.750 afbeelden. Hierop zijn enkele logische uitzonderin-
gen. Ten eerste de kaart van Wijk 15 die onder andere de Plantage 
toont. De hiervan bewaarde kaart werd gedrukt op schaal 1:3.750. Het 
was de grootste wijk binnen de stadsgrens, die in de achttiende eeuw 
bovendien zeer extensief in gebruik was (de Plantage was onbe-
bouwd en in gebruik als wandelgebied). Als er een kaart van de even-
eens zeer grote Wijk 16 bewaard gebleven was, dan had die ongetwij-
feld ook een schaal gehad tussen de 1:3.000 en 1:4.000. En ten twee-
de geldt dit voor de drie burgerwachtbriefjes die een kaart tonen. 
Deze zijn getekend op schaal circa 1:5.000, circa 1:5.750 en circa 
1:8.700. Dit is begrijpelijk omdat ze qua formaat (ca. 17 x 20 cm) veel 
kleiner zijn dan de ‘echte’ burgerwijkkaarten. Met het voorbehoud 
van de twee bovenstaande uitzonderingen kan de groep van de acht-
tiende-eeuwse burgerwijkkaarten dus tot de grootschalige cartogra-
fie gerekend worden.

Functie en gebruik van de burgerwijkkaarten. De burgerwijkkaarten werden 
in opdracht van de burgerwachtleiding vervaardigd om het functio-
neren te ondersteunen. Bij calamiteiten en onrust dienden de officie-
ren en onderofficieren van elke wijk het voortouw te nemen. Met uit-
zondering van Wijk 15 (Plantage) en Wijk 16 (Oostelijke Eilanden tot 
aan de Nieuwe Vaart) waren de wijken in oppervlakte vrij klein. Redelij-
kerwijs moet worden aangenomen dat de officieren en sergeanten,  
als dagelijkse leiding, de eigen wijk op hun duimpje kenden. Het is  
de vraag of de informatie die de kaarten boden nog iets toevoegde  

34a De sterk gedecoreerde en zeer gedetailleerde burgerwijkkaart van  
Wijk 26, J. Punt inv. & Sculpsit, 1761.
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gangen die onder de Huyzen doorloopen’. Het is van belang om dit type 
gang zo expliciet te noemen. Bij brand, bij rellen of in tijden van oorlog 
vormden ze namelijk vrijwel onbekende vluchtwegen. 

Een aantal kaarten geeft ook tellingen in de legenda. In de afgebeel-
de legenda van de gedrukte kaart van Wijk 1 zien we dit terug. Verder 
worden er nog een viertal stegen/gangen met naam genoemd. Deze 
worden in het kaartbeeld met een letter aangegeven simpelweg omdat 
de stegen in het kaartbeeld te klein getekend werden om er hun naam 
in of naast te plaatsen. Als laatste worden in de legenda nog de omtrek 
en de oppervlakte van de wijk genoemd. Op de meeste kaarten wordt als 
extra informatie ook ingetekend/gegraveerd waar de officieren en 
onderofficieren in de wijk woonden. Ervan uitgaande dat een wijkkaart 
in de wachthuizen te bekijken was, is het relevante informatie voor bur-
gerwachters die iets te melden hadden aan hun officieren. Dit gold ook 
voor het stadsbestuur. Als het stadsbestuur over wijkkaarten beschikten 
kon gekeken worden waar de wijkleiding woonde. Los hiervan verdient 
het vermelding dat de wijkindeling niet alleen de basis was voor mili-
taire doeleinden. Knevel (1994) noemt dat de wijkindeling ook gebruikt 
werd voor administratieve doeleinden. Er zijn collectes geweest die op 
wijkniveau georganiseerd werden, maar ook volkstellingen. Daarnaast 
werd, in ieder geval in de zeventiende eeuw, ook de belastingheffing 
onder leiding van de kapitein, per wijk georganiseerd.118 Met name voor 
genoemde administratieve zaken was het van belang om kennis te heb-
ben van woonhuizen, woonkelders, individueel bewoonde kamers, pak-
huizen en pakkelders. 

De conclusie over de functionaliteit van de burgerwijkkaarten is 
enigszins tweeslachtig. Ze geven een bijzonder mooi topografisch over-
zicht van de achttiende-eeuwse wijken in de stad. Tegelijkertijd bieden ze, 
via de legenda’s, informatie die bij de meeste wijkbewoners en zeker bij de 
burgerwachtleiding die in de wijk moest wonen, al bekend was. Uitzonde-
ringen hierop zijn vermoedelijk de minder algemeen bekende ‘onder-
doorgangen’. Informatie over bijvoorbeeld de locaties waar blusemmers 
bewaard werden, lijkt van groot belang, maar moet ook niet overschat 
worden. Het is bijvoorbeeld niet reëel dat een burgerwachter bij een 
brandalarm eerst in het wachthuis op de kaart zou moeten gaan kijken 
waar precies de blusemmers bewaard werden. Dit is informatie die bij 
iedere betrokkene algemeen bekend geweest moet zijn. Het ligt nog meer 
voor de hand dat elke burger binnen de wijk de emmerlocatie kende die 
zich het dichtst bij zijn/haar eigen woning bevond. Daarom zal die infor-
matie op de kaart bij brand amper een rol gespeeld hebben. Onmiddel-
lijke actie was dan immers gewenst. Het ligt meer voor de hand dat de 
kaarten gebruikt werden bij controles of blusemmers wel aanwezig en in 
goede staat waren. Daarnaast zullen de kaarten een rol gespeeld hebben 
bij de instructie van nieuw op te komen burgerwachters. 

De representatieve kenmerken. De meeste burgerwijkkaarten ogen buiten-
gewoon decoratief en representatief. Het kaartbeeld heeft meestal een 
fraaie decoratieve omlijsting waarin de status van de kapitein, de luite-
nant, vaandrig en sergeanten van de wijk, via het aanbrengen van hun 
familiewapens en het noemen van hun namen en functies flink opge-
waardeerd werd. hoogstwaarschijnlijk zullen veel vermelde (onder)offi-
cieren geen eigen familiewapen gehad hebben. Wat te denken van de 
familiewapens van kapitein Willem Hartoog, de luitenanten Adriaan 

Graver en Jan Hartgers Asschenberg en de sergeanten Jacob Nieuwhout, 
Jan Knoop en Lambert Planter (afb. 35a-35f ). Hun familiewapens lijken 
direct gekoppeld te zijn aan hun namen. Bijvoorbeeld het familiewapen 
van sergeant Knoop moet op de persoon ontworpen zijn. Het kan niet 
verbonden zijn aan zijn familie, zijn wapen toont immers niet alleen 
drie knopen maar ook een naar boven wijzende haak (een chevron), wat 
het onderscheidende teken op zijn uniform met zijn rang als sergeant 
was. En vermoedelijk kreeg Jan Hartgers Asschenberg op enig moment 
spijt van zijn keuze voor een ‘asberg’. Op een latere kaart waarop hij 
genoemd wordt, blijkt zijn familiewapen gewijzigd te zijn. Het heeft er 
alle schijn van dat bij veel personen een familiewapen gezocht werd, 
zonder twijfel omdat hun families er niet over beschikten.

Naast de familiewapens tonen de kaarten natuurlijk ook het gebied 
waarover de (onder)officieren het bevel voerden. Hiermee werden de 
wijken zelf op een representatieve wijze getoond. Verder staan op veel 
kaarten een of meer belangrijke openbare gebouwen in de wijk in 
opstand getekend, waaronder ook vaak het wachthuis van de burger-
wacht van de afgebeelde wijk.

Burgerwachtbriefjes met kaarten

Eerder werd vermeld dat er drie burgerwachtbriefjes waren die een 
kaartje toonden van de wijk waarvoor de opgeroepene de wacht aange-
zegd werd. Dit zijn burgerwachtbriefjes van de wijken 5, 56 en 57. De 
kaartjes van de wijken 56 (schaal 1:5.750) en 57 (schaal 1:8.700) zijn aan-
merkelijk kleiner dan die van de corresponderende overzichtskaarten 
van die wijken (schaal 1:1.400, respectievelijk schaal 1:1.600). Ze zijn 
gegeneraliseerd ten opzichte van de grotere burgerwijkkaarten van hun 
wijken en geven minder cartografische informatie. 

De kaart op het burgerwachtbriefje van Wijk 5 is van extra belang, 
omdat van die wijk geen grotere burgerwijkkaart is bewaard. Hiermee is 
de kleine kaart (schaal 1:5.000, kaartkader slechts 7 x 15,4 cm) op het 

aan de kennis die ze redelijkerwijs al in hun hoofd hadden. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient de inhoud van de 

legenda’s die op de meeste burgerwijkkaarten voorkomen nader 
bestudeerd te worden. Het is opvallend dat de legenda’s voor vrijwel alle 
kaarten min of meer gelijk zijn. Vermeld worden de ingetekende woon-
huizen, woonkamers en woonkelders, de pakhuizen en pakkelders 
(soms staan zelfs de aantallen vermeld) in de wijk (afb. 33). Het is 
informatie die een beeld geeft van de bevolkingsdichtheid van een wijk. 
We zien in de legenda’s ook de plaatsen waar de blusemmers te vinden 
zijn in geval er brand mocht uitbreken en we zien een symbool voor 

paardenstallen. Het laatste was niet alleen van belang voor bewoners 
van de wijk met een eigen paard, die ongetwijfeld wisten waar de stallen 
waren, maar vooral voor bezoekers van buiten. De burgerwachters 
waren immers de eersten die met bezoekers geconfronteerd werden, als 
ze de toegangspoorten van de stad moesten bewaken. Zij moesten 
bezoekers die hun paard wilden stallen de weg wijzen. Apart worden 
nog ‘gangen’ genoemd. Hiermee worden niet de smalle stegen bedoeld 
die tussen huizenblokken doorlopen. De legenda van de door Adolph 
van der Laan in 1738 gegraveerde gedrukte kaart van Wijk 6 geeft een 
verklaring. Achter het gangsymbooltje in die legenda lezen we ‘Zijn 

33 Legenda van de gedrukte burgerwijkkaart van Wijk 1 (1794). 

34b Detail met (nr. 4) Nieuwezijdskapel, gelegen tussen Kalverstraat en 
Rokin op de kaart van Wijk 26. De ramen en deuren van de huizen zijn 
individueel herkenbaar.
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68 6932 Wijk 45. In het deel ten 
westen van de Prinsen-
gracht tussen de Eglan-
tiersstraat en Eglantiers-
gracht leefden de minder 
gefortuneerden. Ten 
oosten van de Prinsen-
gracht woonden de 
rijkeren. Vermeld wordt 
‘geinventeert, geteekent 
en gecouleurt, door  
G. Wartenaar’ (1781). 
Deze kaart is een van de 
mooiste handgetekende, 
ingekleurde en met goud 
gehoogde burgerwijk-
kaarten die bewaard 
gebleven is.
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zetting van het antiquariaat. Wat daarna met het atlasje is gebeurd, was 
Van Eeghen onduidelijk. Het was haar niet bekend dat de atlas in de 
bibliotheek van de Universiteit Amsterdam bewaard werd. Mogelijker-
wijs speelde hierbij mee dat de atlas in de handschriftencollectie 
geplaatst was en niet in de kaarten- en atlassencollectie. De handgete-
kende atlas werd in 2009 herkend als een bijzonder object. Kort daarna 
schreef Werner (2009) hierover een signalerend artikel.122 Met behulp 
van de atlas zelf kunnen we eigendomsgeschiedenis van na 1925 recon-
strueren. Voorin blijkt namelijk een ex-libris van W.J.R. Dreesmann 
(1885-1954) geplakt te zijn. W.J.R. Dreesmann (zoon van de oprichter van 
het warenhuis V&D Anton Dreesmann) verzamelde kaarten en daar-
naast ook schilderijen, tekeningen, grafiek, boeken, klokken, muziekin-
strumenten, munten en penningen, porselein en goud- en zilverwerk. 
Zijn verzameling tekeningen en prenten was de laatste grote particu-
liere collectie van deze kwaliteit en omvang die in de twintigste eeuw 
gevormd werd. De collectie Dreesmann werd in drie kloeke banden 
beschreven, die in 1942, 1949 en 1951 verschenen. Na de dood van Drees-
mann in 1954 werd de collectie in 1960 door zijn erfgenamen geveild. 
Het Stadsarchief Amsterdam (destijds nog Gemeentearchief Amster-

dam) kon het grootste deel ervan, circa 4.600 prenten, 1.475 tekeningen 
en 425 andere documenten (voornamelijk boeken) verwerven.123 Een aan-
tal topstukken, waaronder de burgerwacht-atlas van Nicolaes Albrecht, 
werd echter buiten die aankoop gehouden. De atlas blijkt vermeld te 
worden in deel III van de toegang op de collectie. Een wat ongelukkig 
bijkomend foutje was dat de naam van tekenaar Albrecht niet in de 
index van ‘schilders, teekenaars en graveurs’ opgenomen werd. Het kan 
verklaren waarom de atlas in 1981 niet door Van Eeghen (en/of Hofman) 
in de Dreesmann-catalogus gevonden werd. Dreesmann rangschikte de 
atlas bovendien niet bij het onderwerp kaarten en plattegronden, maar 
nam hem op in de beschrijving van zijn boekerij.124

amsterdam verdeelt in vijf regimenten en twaalf wijken.  
[Verzameling van 60 geteekende en gekleurde wijkkaarten, door]  
N. Albrecht, ± 1700.

 Tekst van de beschrijving van de Albrecht-atlas in (de toegang op de) Verzameling  

Amsterdam W.J.R. Dreesmann (deel III, 1951, p. 672). Met foutieve datering.
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voorbedrukte burgerwachtbriefje de enig bekende kaart van Wijk 5. Het 
kaartje, waarvan de gravure in 1779 gedateerd werd, heeft een legenda 
die vergelijkbaar is met die van de grotere kaarten en biedt evenveel 
topografische informatie. Geteld zijn het aantal huizen in de wijk (in 
aantal 323), pakhuizen (4), stallen (8), kelders (44), (zelfstandig verhuurde) 
kamers (182). Verder vermeldt de legenda de al eerder genoemde gangen 
die onder de huizen door gaan, de locaties waar emmers te vinden zijn 
(in 7 kelders in de wijk), de plaats waar de brandspuit staat (beide  
zinvol bij brandalarm) en de locatie van het gebouw van de ‘Stads Bier 
Accy[n]s’.

De conclusie moet dan ook zijn dat het kaartje van Wijk 5 uit 1779, 
ondanks zijn kleine afmetingen, een volledig vergelijkbare hoeveelheid 
cartografische, decoratieve en representatieve (familiewapens en namen) 
informatie geeft. Is dit misschien de reden geweest om geen grote over-
zichtskaart van Wijk 5 te maken? Met het bezit van een burgerwachtbriefje 
met het kaartje hadden alle opgeroepenen immers de beschikking over 
alle relevante informatie van hun wijk. Het laten maken van een over-
zichtskaart op een groter formaat zou daar niets aan toegevoegd hebben.

De Albrecht-atlas (1759-1764)

In het eerder genoemde artikel van Van Eeghen uit 1981 lezen we over 
het bestaan van een album met handgetekende gekleurde kaarten van 
alle zestig wijken. Het zou getekend zijn door Nicolaes Albrecht (1735-
1771). Hij was koopman en verzamelaar. Volgens Van Eeghen maakte hij 
ook etsen. De handgetekende Albrecht-atlas maakte deel uit van de col-
lectie van de antiquaar en verzamelaar Reinier Willem Petrus de Vries 

(1841-1919) die in 1925 geveild werd. Hij zou volgens Van Eeghen zijn 
gekocht door de Erven De Vries119 wat blijkt uit een geannoteerde vei-
lingcatalogus uit 1925 die in de bibliotheek van het Stadarchief Amster-
dam bewaard wordt.120 

1085 Amsterdam verdeelt in vijf regimenten en twaalf wijken. Titel en zestig 
wijkkaartjes in teekening en kleuren door N. Albrecht. (omstr. 1760), bene-
vens een gekleurde plattegrond in halflederen band. 4°. 
Zeer belangrijk document voor den toestand der stad in het midden der 18de 
eeuw; bij iedere wijk staan de straten, stegen en gebouwen vermeld, benevens 
de namen der kapiteins, luitenants en vaandrigs.

 Tekst van lot 1085 van de veiling van de collectie van R.W.P. de Vries, 15-22 december 1925.

Vóór bovenstaande veilingtekst staat in de genoemde catalogus in con-
temporain potlood de vermelding ‘F 50-- | Ev’ bijgeschreven. Dit geeft 
volgens Van Eeghen aan dat de atlas destijds 50 gulden (exclusief 15 % 
opgeld) en dat de kopers de Erven De Vries waren. Het lijkt misschien 
merkwaardig dat de Erven De Vries de atlas kochten omdat de zonen 
van R.W.P. de Vries, Anne Gerard Christiaan en Christiaan Hendrik 
Gijsbert121, zich in het antiquarische voetspoor van hun vader bewogen. 
Hun namen staan dan ook op de omslag van genoemde veilingcatalo-
gus vermeld. Het is mogelijk dat de enige andere zoon en erfgenaam 
(die dezelfde voornamen als zijn vader voerde) de veiling eiste om de 
erfenis van hun vader zo eerlijk mogelijk te kunnen verdelen. Mogelijk 
wilden zijn broers stukken van de collectie weer terugkopen ter voort-

35a-35e Voorbeelden van, hoogst-
waarschijnlijk, speciaal 
voor de  burgerwacht-
kaarten ontworpen, 
familiewapens.

35a Kapitein Willem Hartoog: een hart 
met oog (Wijk 25; op de 1e staat 
van de kaart uit 1752-1759 en op de 
2e staat uit 1759-1767).

35d Luitenant Adriaan Graver: een man 
met schop (Wijk 28, 1736).

35e Sergeant Lambert Planter: een man met 
schop en jonge boom (Wijk 53, 1776-1786).

35f Luitenant Jan Hartgers Asschenberg:  
een asberg (Wijk 35, 1749-1752).

35b Sergeant Jacob Nieuwhout: 
een nieuwe spruit aan een 
stam (Wijk 22, 1767).

35c Sergeant Jan Knoop: drie knopen 
en het symbool dat op een  
uniform de rang van een sergeant 
aangeeft (Wijk 58, 1741-1742).

36 Decoraties op de burgerwijkkaart van Wijk 51, gegraveerd door C. Philips Jacobsz. (1775). Getoond worden gebouwen die een rol 
spelen in het functioneren van de burgerwacht.
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37a Burgerwachtbriefje met een kaart 
van Wijk 5. Van deze wijk is geen 
grotere kaart bewaard gebleven.

37b Ingekleurd burgerwachtbriefje met 
een kaart van Wijk 56. Van deze wijk 
is ook een grotere kaart bewaard.

38 Titelblad van de Albrecht-atlas. Matig leesbaar (onder de voet van de rechter putto):  
‘N. Albrecht, del. et fec.‘,   >
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toont ook alle burgerwijken waarvan geen andere kaart bewaard geble-
ven is. Helaas is de gedetailleerdheid van de individuele atlas kaarten wat 
minder dan de grotere, losse burgerwijkkaarten. Nu zijn er binnen de 
categorie van de handgetekende burgerwijkkaarten zeker twee of drie 
die het stadium van cartografische schets niet voorbijgekomen zijn. In 
vergelijking daarmee geven de Albrecht-kaarten zeker zoveel informatie, 
feitelijk zelfs meer. Op de kaarten worden de belangrijkste gebouwen en 
openbare gelegenheden zoals kerken, hofjes, poorten, weeshuizen en 
kerkhoven in het kaartbeeld met letters aangegeven. Deze letters komen 
terug in een legendablok waarin hun omschrijving staat. Verder noe-
men alle zestig kaarten de namen van de bevelvoerende kapitein, luite-
nant en vaandrig van de individuele wijken. Op basis van de jaren waar-
in de officieren hun functies uitoefenden, kan gesteld worden dat de 

atlas tussen 1759 (benoeming van Jan Bitter junior tot vaandrig van Wijk 
47) en 1764 (een jaar dat meerdere officieren opgevolgd werden) gemaakt 
moet zijn. Werner (2009) suggereert dat Albrecht zwaar leunde op een 
oudere kaart van Gerrit de Broen uit 1737.128 Dit is echter niet de meest 
voor de hand liggende voorbeeldkaart. Veel beter gelijkend is het ‘Plan 
tres exact de la fameuse ville marchande d’Amsterdam’ door Henry (= 
Hendrik) de Leth, waarvan verschillende staten uitgegeven werden tus-
sen de jaren dertig en tachtig van de achttiende eeuw (vergelijk afb. 42a 
en 42b).129 Het is overigens opvallend dat de wijkindeling op de index-
kaart een beperkte detaillering kent. Er staat een vijfdeling van de stad 
ingetekend die overeenkomt met de gebieden die onder de vijf regi-
menten (en de vijf kolonels) ressorteerden. Een indeling waarbij elke 
burgerwijk individueel herkenbaar is, ontbreekt (vergelijk hiertoe de 
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Vervolgens biedt de atlas zelf nog een volgend stukje eigendomsge-
schiedenis.125 Met potlood werd er het signatuur Hs. VI E 40 ingeschre-
ven. Hieronder is de atlas te vinden in de bibliotheek van de Universi-
teit van Amsterdam.126 Ook werd de vermelding ‘k 65/2779’ bijgeschre-
ven. Dit is een aanwinstnummer van de toenmalige handschriften-
afdeling van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. De atlas werd aan-
gekocht (de k staat voor aankoop) in januari/februari 1965 onder volg-
nummer 2779. In het betreffende register staat voor de herkomst enkel 
de vermelding ‘Dreesmann’. Dit maakt voldoende aannemelijk dat de 
atlas verworven werd van de erven van W.J.R. Dreesmann.

De bijzondere waarde van de atlas was voor medio 2009 niet bekend, 
misschien wel omdat in de tussenliggende jaren de naam Nicolaes 
Albrecht amper of niet bij onderzoekers van de geschiedenis van de 
schutterij en burgerwacht bekend was. De titelpagina van de Albrecht-

atlas is handgetekend. Hij bevat onder andere een profiel van de stad. 
Onder de putto die het schild met het profiel vasthoudt, staat, matig 
leesbaar, ‘N. Albrecht del. et fec.’ (afb. 38). Het valt op dat het titelblad 
meldt: ‘Amsterdam Verdeelt in 5 regimenten en 12 wijken. De vijf regi-
menten zijn verbonden aan de vijf kolonels die in de inleiding van dit 
hoofdstuk genoemd worden. Zij hadden elk twaalf wijken onder zich. 
Van belang is dat deze atlas het enig bewaarde document is dat alle zes-
tig burgerwachtwijken toont. De atlas opent met een gedrukt over-
zichtskaartje van de hele stad.127 Hierop staan de regio’s ingetekend die 
onder de vijf regimenten vielen. Eerder werd genoemd dat er van 
slechts zesendertig wijken apart vervaardigde burgerwijkkaarten 
bewaard gebleven zijn. Dit moet na het herkennen van de Albrecht-atlas 
genuanceerd worden, want daarmee is er van elke burgerwijk nu een 
kaart bewaard. Het Albrecht-atlasje (het boekblok meet slechts 21 x 15 cm) 

39 Indexkaartje uit de Albrecht-atlas met de indeling van de gebieden die onder de vijf regimenten  
(en de vijf kolonels) ressorteerden.

40a Kaart van Wijk 16. uit de Albrecht-
atlas (1759-1764). In de rechterbe-
nedenhoek staan de namen van de 
officieren van de wijk vermeld. 

40b Het overeenkomende detail met 
Wijk 16 van de Albrecht-atlas op de 
kaart ‘Plan tres exact de la fameuse 
ville marchande d’Amsterdam’ 
door Hendrik de Leth waarvan 
tussen 1734 en ca. 1784 zes uitga-
ven verschenen. De (oranje) 
bebouwing op Wittenburg op de 
Albrecht-kaart is wat verder opge-
rukt dan op de De Leth-kaart. 
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42b Begrenzing van Wijk 20. Detail van 
de indexkaart afgebeeld bij afb. 30.

43c Lijstje met namen, waaronder Jacob Guil-
lot, voorkomend op de onderrand van de 
gedrukte kaart van Wijk 26. N.B. De namen 
van de (onder)officieren worden niet ge-  
noemd op het rolwerk onder de familie-
wapens, die afgebeeld staan op de kaart 
(afb. 34a).

43d Familiewapen van kapitein Jacob Guillot op 
de burgerwijkkaart van Wijk 26 (afb. 34a).

42a Kaartje van Wijk 20 voorkomend op de Eergroet aan Apolonius Lampsins die op 6 maart 1775 benoemd werd tot 
Kapitein van de wijk. In de rechterbovenhoek staat een legenda met nummers. Nummer 14 is de Ronde Luthersche 
Kerk die op het detail van de indexkaart (afb. 42b) in opstand getekend staat. 

41 Wijk 9. Een voorbeeld van een klein kaartje uit de Albrecht-atlas. Met 
vermelding van de namen van de officieren van de wijk en legenda. 

43a Boerenbedrieger met een gedicht opgedra-
gen aan Jacob Guillot, kapitein van Wijk 26, 
getekend door Nicolaas van Frankendaal 
(19 ∞ 21,5 cm; 1772). 

43b Detail van afb. 43a: De kaart van Wijk 26 
met het familiewapen van kapitein Jacob 
Guillot.

43c 43d
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44b De tweede gedrukte kaart van Wijk 4, ontwerp en gravure door J.C. Philips (1743).

44a De eerste gedrukte kaart van Wijk 4, gegraveerd door Willem de Broen (1730). 45a Wijk 30, gemeten door Jan Spruytenburgh, gegraveerd [en uitgegeven] door Hendrik de Leth (1733). 

45b Wijk 30, gemeten door Jan Spruytenburgh, met vermelding: J. Otten Husly ’t ornamentum invenit (= met ontworpen decoraties door 
J. Otten Husly), gegraveerd door Reinier Vinkeles en uitgegeven door Petrus Schenk (1758-1759). Voor deze kaart werd dezelfde 
koperplaat gebruikt als afb. 45a laat zien. Door de ingrijpende decoratieve wijzigingen lijkt het om een nieuwe kaart te gaan. De 
familiewapens en namen van kapitein Philippus Roos en zijn mede (onder)officieren (afb. 46c) werden ‘overplakt’ en ‘overschilderd’. 
De nieuwe kapiteinsnaam was Ian Wolters van de Poll. Het is daarmee dus geen nieuwe staat van de koperplaat (1783). 
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soonlijke vereeuwiging. Hun namen en familiewapens sierden immers 
het kaartbeeld. Het feit dat er van slechts vijfendertig van de zestig wij-
ken een individueel vervaardigde kaart bewaard gebleven is, versterkt 
het idee dat het laten vervaardigen daarvan acties van de officieren van 
de wijk zelf waren. Wie weet is er één kapitein mee begonnen, vond een 
bekende collega van hem dat een goed idee en werd zo een achttiende-
eeuws domino-effect gecreëerd. Het laat bovendien de mogelijkheid 
open dat vijfentwintig wijken geen kaart kenden. Het feit dat het ver-
schijnen van de kaarten van de vijfendertig wijken over vrijwel de hele 
achttiende eeuw gespreid werd, draagt hier extra aan bij. Ondanks 
archiefonderzoek zijn er geen aanwijzingen gevonden voor het tegen-
deel. Desalniettemin is het wenselijk een antithese te noemen ten aan-

zien van bovenstaande opvatting. Immers het is beslist mogelijk dat de 
centrale stadsleiding er sterk voor was dat de burgerwachtleiding van de 
wijken over een goede kaart van het gebied beschikten waarover ze de 
verantwoordelijkheid hadden. Het kunnen beschikken over wijkkaarten 
kan in tijden van calamiteiten beslist een voordeel zijn. Ook informatie 
over in welke huizen souterrains en bovenkamers apart verhuurd wer-
den was welkom. Belastingheffing werd namelijk ook via de kapiteins 
(ook wel wijkmeesters genoemd) geregeld.131Hetzelfde geldt voor het 
kennen van de locaties waar paarden gestald konden worden en waar bij 
brand de blusemmers te vinden waren. Het is denkbaar dat het maken 
van wijkkaarten door het centrale stadsbestuur niet verplicht gesteld, 
maar wel gestimuleerd werd. Ook moet de mogelijkheid open gehou-
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afbeeldingen 30 en 39). Per saldo mag gesteld worden dat de 
Albrecht-atlas, ondanks de mindere detaillering dan de andere bur-
gerwijkkaarten, een bijzondere uitbreiding van het oeuvre is.

De eergroet aan kapitein Lampsins

Bij het onderzoek voor dit hoofdstuk werd nog een kaartje aangetrof-
fen dat tot de achttiende-eeuwse burgerwijkcartografie gerekend mag 
worden. In het Stadsarchief Amsterdam wordt een gelegenheidsge-
dicht bewaard die de titel kreeg ‘Eergroet ter voorstelling van den wel-
edelen manhaften heer den heere mr. Apolonius Jan Cornelis 
Lampsins’. Apolonius Lampsins werd op de 6de van de lentemaand  
(= maart) 1775 (p. 76, afb. 42a) benoemd tot bevelvoerend kapitein van 
Wijk 20. In een tweeëndertig regels tellend gelegenheidsgedicht wordt 
hem een ode gebracht en zijn nazaten een gouden toekomst beloofd. 
Het werd geschreven door de onbekende auteur en ‘Ootm[oedige] 
Dienaar Johannes de Ruyter’. Belangrijk is dat de Eergroet een kaartje 
toont dat weliswaar eenvoudig oogt, maar wel tot de burgerwijkcarto-
grafie gerekend moet worden. Dit kaartje en de afbeelding in de 
Albrecht-atlas zijn er de enige overgeleverde kaarten van Wijk 20.

De boerenbedrieger

Naast de kaarten op burgerwachtbriefjes van de wijken 5, 56 en 57, de 
grotere burgerwijkkaarten, de Albrecht-atlas en de Eergroet is er nog 
een curieus achttiende-eeuws cartografisch product. In de collectie 
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in Amsterdam 
wordt een ‘boerenbedrieger’ bewaard (p. 77, afb. 43a en 43b). Dit is een 
afbeelding waarmee de toeschouwer op een verkeerd been gezet 
wordt. Het lijkt alsof de kijker een tafel ziet waarop een aantal 
prenten en tekeningen vrij wanordelijk, op en over elkaar, geschikt 
liggen. Ze werden echter alle in het platte vlak getekend. De 
voorstelling is van de hand van Nicolaas van Frankendaal en werd 
getekend in of rond 1772. Het is dezelfde persoon die tussen 1773 en 
1779 ook de burgerwijkkaart van Wijk 15 (Plantage) ontwierp en 
graveerde. De aanleiding voor het maken van de boerenbedrieger is 
niet duidelijk. Hij lijkt, op grond van de tekst onder de aanhef, ‘Aan 
den Ed. Manh. Heere Jacob Guillot’ in de linkerbovenhoek een 
geschenk geweest te zijn aan genoemde Guillot, die in de tweede 
helft van de achttiende eeuw niet alleen regent was in het bestuur van 
verschillende Amsterdamse weeshuizen, maar ook van 1759 tot 1772 
kapitein van burgerwachtwijk 26. Een kaartje van die wijk is in de 
boerenbedrieger opgenomen.130 

Aanleiding tot vervaardiging van de 
burgerwijkkaarten

In de literatuur die d’Ailly (1953), Hofman (1981) en Van Eeghen 
(1981) schreven (waarvoor zij overigens geen van drieën een bron 
noemen), gaan zij ervan uit dat het vervaardigen van burgerwijkkaar-
ten een soort persoonlijke hobby was van de hoogste officieren van 
de individuele wijken. Zij zouden er ook zelf de kosten voor hebben 
moeten betalen. De tegenprestatie was een fraaie kaart en hun per-

46a Detail van de kaart 
van Wijk 30. Gemeten 
door de gezworen 
landmeter Jan Spruyten-
burg en uitgegeven 
door Hendrik de Leth, 
1730. Geen familie-
wapens en namen aan 
de bovenrand (vgl. afb. 
46b en 46c).

46b Detail van de 
tweede staat van de 
kaart van Wijk 30. Nu 
met vermelding: J. 
Otten Husly ’t orna-
mentum invenit (= met 
ontworpen decoraties 
door J. Otten Husly), 
gegraveerd door Reinier 
Vinkeles, uitgegeven 
door Petrus Schenk 
(1758-1759). 

46c Detail van de derde 
staat van de kaart van 
Wijk 30. Met gegra-
veerde familiewapens 
en namen van Kapitein 
Roos, Luitenant ’t Hoen 
en Vaandrig Noelmans 
(1758-1759).

46d Detail van kaart van 
Wijk 30. Met overschil-
derde familiewapens en 
namen van Kapitein 
Wolters van de Poll, 
Luitenant Ratelband en 
Vaandrig Burlett jr. 
(1783). Door het over-
schilderen is niet na te 
gaan welke staat van de 
kaart het is.

46e Detail van kaart van 
Wijk 30. Met opgeplakte 
namen en familiewapens 
die handgetekend wer-
den, gekleurd en met 
goud gehoogd (1783). 
Het zijn dezelfde fami-
liewapens en namen als 
afgebeeld bij afb. 46d. 
Door de overplakking is 
niet vast te stellen om 
welke staat van de kaart 
het gaat.

47a Gedrukt blad met familiewapens en namen van de (onder)officieren van 
Wijk 52 (1776-1786). 

47b Detail van afb. 47a. Met, heel dun gedrukt, de instructie waar de familie-
wapens en namen op de overzichtskaart van Wijk 52 geplakt moesten 
worden: Sergeant Reyne: ‘1’(e wapenschild) ‘ond’(er het kaartbeeld en)
Sergeant Groen: ‘2’(e wapenschild) ‘ond’(er het kaartbeeld).

48 Kaart van Wijk 35 met 
handgetekende wapen-
schilden, geschreven 
familienamen en een 
getekende decoratieve 
rand rondom. Het 
kaartbeeld werd uitge-
sneden uit de gedrukte 
kaart van Wijk 35 (verge-
lijk afb. 27). 
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49a Spiegelbeeldig handgetekend ontwerp voor de kaart van Wijk 22 (1762-1766).

49c Proefdruk van de kaart van Wijk 22. Familiewapens werden gegraveerd,  
de belettering ontbreekt (1762-1766).

49b Detail van afb. 49a met legenda en (spiegelbeeldig 
geschreven) tekst bij schaalstok.

49d Proefdruk van de kaart van Wijk 
22. De familiewapens werden 
gegraveerd, een gegraveerde 
belettering ontbreekt nog. In 
manuscript werden toponie-
men bijgeschreven. Waar-
schijnlijk heeft de graveur de 
handgetekende kaart (afb. 49a) 
bij de hand gehad. Daar wordt 
de niet bijgeschreven en nog te 
graveren belettering, waaron-
der de legenda en de namen 
van de (onder)officieren, ver-
meld die we op de definitieve 
gravure (afb. 49e) weer terug-
zien (1762-1766).

den worden dat elke wijk over een kaart diende te beschikken, maar 
dat het aan de officieren was om te beslissen of dit een handgete-
kende, dan wel een gedrukte kaart moest worden. Gezien de bewaar-
de aantallen kaarten zou dit de gang van zaken geweest kunnen zijn. 
Van zesentwintig wijken132 werd immers een gedrukte kaart vervaar-
digd. Van de overige vierendertig wijken zouden er dan handgete-
kende kaarten geweest kunnen zijn, waarvan er van negen verschil-
lende wijken exemplaren bewaard zijn gebleven. Van vijf wijken 
bestaat er zowel een gedrukte (soms twee) als een handgetekende 
(soms twee) kaart. Voor wat betreft de handgetekende kaarten is dit 
geen slechte score als we ons realiseren dat elke wijkkaart bij één van 
de officieren thuis, dan wel in het wachthuis van het vendel bewaard 
zal zijn. De kans dat er van een kaart, waarvan er vermoedelijk tien-
tallen gedrukt werden, één of enkele bewaard gebleven zijn, is vele 
malen groter, dan dat gebeurt in het geval er van een wijk alleen een 
handgetekende kaart vervaardigd werd. Ook al zijn er in de archie-
ven geen harde bewijzen voor gevonden, de mogelijkheid bestaat dat 
er een centrale bestuurswens was om de burgerwijkkaarten te ver-
vaardigen.
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4 Een tweede variant is het overplakken van de wapenschilden met 
een grotere strook papier en daarop in manuscript de nieuwe heral-
diek en namen aan te brengen (afb. 46e). 

5 Ook zijn er voorbeelden van actualisering waarbij een nieuwe koper-
plaat gegraveerd werd met de familiewapens en namen van de ver-
nieuwde burgerwachtleiding. De afdrukken hiervan werden versneden 
waarna de gedrukte familiewapens opgeplakt werden. Van de wijken 
52 en 54 werd een dergelijk wapenblad bewaard133 (afb. 47a en 47b).

6 Een zesde wijze van vernieuwing toont een kaart van Wijk 35. Hiervoor 
werd een compleet nieuwe omlijsting met de nieuwe wapens in kleur 
getekend, maar werd het kaartbeeld van een oudere kaart uitgesneden 
en ingeplakt (afb. 48). Het onderscheid tussen de bovengenoemde zes 
actualiseringsmethoden is niet altijd even scherp te trekken. Er zijn 
verschillende wijken waarvan we slechts één kaart kennen en waarop 
geen ingevulde namen en familiewapens voorkomen. Het is dan niet 
altijd duidelijk of het om een beoogde eerste staat van de kaart gaat, of 
dat het een proefdruk moet worden genoemd. Immers er komen kaar-
ten voor die gegraveerde namen en familiewapens op dezelfde plaat 
tonen, maar ook komen opgeplakte varianten voor waarvoor de koper-
plaat niet gewijzigd hoefde te worden. 

 Ook is niet altijd duidelijk of het om een proefdruk gaat, of dat één 
of enkele lege wapenschilden aangeven dat er vacatures waren in de 
burgerwachtleiding. Ter illustratie: een vaandrigfunctie werd vervuld 
door een jongeman. Militair gezien (en zo is het tegenwoordig nog 
steeds) had hij de laagste officiersrang. In die functie behoorde je 
destijds ongetrouwd te zijn. Als hij trouwde diende hij vervangen te 
worden. Het maakte dat menig vaandrig kort in functie was en dat 
hun namen en familiewapens snel aan vervanging toe waren. Ook 
blijkt uit de kaarten dat er regelmatig vacatures waren voor de func-
tie van sergeant. Verschillende keren komt het voor dat alle familie-
wapens en namen ingevuld staan, maar dat een derde sergeant ont-
breekt. De vraag is dan of de kaart incompleet is, of dat hij de meest 
voltallige burgerwachtleiding toont die op dat moment mogelijk is 
en impliciet dus compleet genoemd kan worden. 

Voor de actualiseringsgeschiedenis van de burgerwijkkaarten is ook van 
belang te melden dat er van Wijk 22 een viertal kaarten bewaard geble-
ven zijn, die de stadia in het vervaardigingsproces duidelijk tonen. Ten 
eerste werd een handgetekende kaart van de wijk bewaard die in spie-
gelbeeld getekend werd (afb. 49a.). Het valt op dat een aantal woorden 
en toponiemen ook spiegelbeeldig geschreven zijn (afb. 49b.). Een vol-
gende stap in het vervaardigingsproces toont een proefdruk. Teksten 
zijn hierop nog niet aangebracht (afb. 49c). Afbeelding 49e toont het 
eindresultaat, een fraaie kaart van Wijk 22.

Conclusie

De achttiende eeuw heeft in de vorm van de Amsterdamse burgerwijk-
kaarten een bijzondere bijdrage geleverd aan de cartografie. Voor zover 
bekend werd nooit over een buiten Amsterdam ook maar enigszins 
vergelijkbaar kaarttype geschreven. Redelijkerwijs kan de conclusie 
getrokken worden dat dit kaarttype nergens in de wereld een vergelijk-
bare tegenhanger heeft. Als ze ook in andere steden voor zouden 
komen, zou er zonder twijfel over gepubliceerd zijn. De kaarten zijn 
immers grootschalig, rijk gedecoreerd en bieden een grote hoeveelheid 
achttiende-eeuwse topografische en thematische informatie. Daarnaast 
tonen ze familiewapens, namen en functies van de leiding van de indivi-
duele wijken van de stad. 

In totaal is er van vijfendertig van de zestig wijken minstens één 
kaart bewaard. Deze kunnen gedrukt, maar ook handgetekend zijn. Van 
meer dan de helft van de gedrukte kaarten zijn weer verschillende staten 
gedrukt. Van negen wijken kennen we alleen een kaart in handgeteken-
de vorm. 

Over de actualisering van de gedrukte kaarten kan geconcludeerd 
worden dat er veel verschillende manieren gebruikt zijn om tot een ver-
nieuwde uitgave te komen. De kaarten zijn zonder twijfel deels voor een 
representatief doel vervaardigd. De wijze waarop ze hebben gefunctio-
neerd is nog een punt van discussie. Reden hiervoor is dat de informa-
tie die de kaart bood bij zowel opdrachtgevers als gebruikers redelijker-
wijs bekend verondersteld mag worden. Het is aannemelijk dat ook de 
hogere stadsechelons (de kolonels van de vijf regimenten, die boven de 
kapiteins der wijken stonden, en het centrale stadsbestuur) de (index)
kaarten gebruikten, maar daarvoor werden in het onderzoek voor dit 
hoofdstuk geen aanwijzingen in archieven aangetroffen. 

Naast de burgerwijkkaarten, waarvan de meeste afmetingen hebben 
tussen de 40 tot 50 bij 50 tot 60 centimeter, kent het burgerwachtoeuvre 
nog enkele andere cartografische producten. We kennen een drietal 
kaartjes die op een kleiner formaat op burgerwachtbriefjes gedrukt wer-
den. Verder behoort de Albrecht-atlas ertoe, een atlas die rond 1761 gete-
kend werd en die kaartjes van alle zestig wijken toont. Ook noemt hij 
alle officieren (niet de sergeanten) van de wijken. Verder kennen we een 
los blad met een kaart van Wijk 20, die getekend werd op een blad met 
een eregroet aan de nieuw benoemde wijkkapitein Apolonius Lampsins 
en bestaat er een boerenbedrieger met een burgerwijkkaartje van  
Wijk 26.

Per saldo kan gesteld worden dat de Amsterdamse achttiende-eeuw-
se burgerwachtcartografie een buitengewone plaats inneemt in de 
geschiedenis van de cartografie, zelfs als we dit op mondiale schaal 
bekijken.
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De actualisering van de burgerwijkkaarten

De burgerwijkkaarten verschenen in de hele achttiende eeuw. Toch is 
het aantal kaarten beperkt. D’Ailly (1953) en Hofman (1981) geven 
hiervan goede overzichten. Als we de individuele kaarten bekijken, dan 
blijkt dat er van negen wijken alleen een handgetekende kaart bewaard 
is. Van zesentwintig wijken bestaat nog een gedrukte kaart, soms werden 
zelfs twee kaarten vervaardigd. Van ruim de helft daarvan werden weer 
meerdere staten gedrukt. Van de wijken 1, 15, 22, 51 en 53 bestaan zowel 
één of twee handgetekende, als één of twee gedrukte uitgaven. 

Als er een nieuwe kaart of een nieuwe staat gedrukt werd, hing dat 
altijd samen met een gewijzigde samenstelling van de burgerwachtlei-
ding van officieren en onderofficieren. Voor het kaartbeeld geven nieu-
we staten, een enkele staat van de kaarten van de wijken 28 en 30 uitge-

zonderd, geen nieuwe cartografische informatie. Per saldo werden er 
maar liefst zes varianten van vernieuwing aangetroffen:
1 Voor de wijken 4, 15, 35, en 51 werd een nieuwe koperplaat gegraveerd.
2 In de meeste gevallen werd een gedrukte kaart gewijzigd door de 

oude familiewapens en namen uit de koperplaat te kloppen en de 
gegevens van de nieuwe (onder)officieren op dezelfde plaats te gra-
veren. Daarna kon de nieuwe staat gedrukt worden. Zo werden er 
van de wijken 11 en 57 vier verschillende staten vervaardigd (vergelijk 
voor deze methode de afbeeldingen 46a, 46b en 46c). 

3 Een variant hierop is het overschilderen met dekkende verf van 
bestaande wapenschilden en het met pen bijschrijven van de fami-
lienamen. Dit gebeurde bij de kaart van Wijk 30, waarvan een detail 
staat bij afb. 46d.

49e Definitieve kaart van Wijk 22 (1762-1766).



Volgens recente jaarverslagen van het ‘Kadaster’ is het de taak 

van de organisatie om rechtszekerheid te bieden in het maat-

schappelijk verkeer van vastgoed, schepen en luchtvaartuigen. 

Het is bovendien een instrument om een redelijke belasting-

heffing voor grondeigendom en de opbrengsten daarvan mo-

gelijk te maken. Dit gebeurt door te registreren wie eigenaar is 

van het vastgoed en wat de kenmerken ervan zijn. Strikt geno-

men is deze taak niet wezenlijk veranderd sinds de oprichting 

in 1832 van het Kadaster, uiteraard met uitzondering van het 

bieden van rechtszekerheid in het maatschappelijk verkeer van 

de luchtvaartuigen. 

 De geschiedenis van het Kadaster, ook wel bekend als de 

‘Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers’ en soms, 

ten onrechte, ook ‘Rijkskadaster’ genoemd, is al door velen 

bestudeerd. Er zijn tientallen artikelen en boeken over ge-

schreven.134 Een uitgave waarin zowel de geschiedenis als de 

werkwijze van de dienst wordt beschreven, biedt het jubile-

umboek Op Goede Gronden, dat in 1982 bij het 150-jarig be-

staan verscheen. Ook in andere publicaties, zoals Het Kadaster 

en de boekhouding op de hypotheken (De Vos, 1902), Het Kadaster 

(Rijpma, 1966) en De documenten uit de ontstaansperiode van het 

moderne Kadaster en van de grondbelasting (1790-1835) (Verhelst, 

1982)135 wordt de oprichting van de dienst behandeld. Zo geeft 

Rijpma een korte en goede omschrijving van wat hij de ‘Op-

stelling van het Nederlandse Kadaster’ noemt.136 Hij schrijft 

hierover dat de eerste opmeting van ons land en de opstelling 

van het Kadaster hebben plaatsgevonden volgens (Franse) 

richtlijnen en dat deze waren vervat in het Recueil Méthodique 

des Lois, Décrets, Règlements, Instructions et Décisions sur la  

Cadastre de la France. Dit werd later in ons land ongewijzigd 

ingevoerd. Het boek werd in Parijs (in het Frans in 1811) en in 

Amsterdam (in zowel het Frans, als in een Nederlandse ver-

taling in 1812) uitgegeven. In Amsterdam gebeurde dit bij 

‘Doorman et Compagnon’, een uitgeverij die gevestigd was in 

de Warmoesstraat.137 Het boek beschrijft de voorwaarden om  

te komen tot een landelijk opererend en goed functionerend 

Kadaster. Voor alle duidelijkheid, de Recueil Méthodique is geen 

wet. We moeten het boek zien als een soort handleiding. De 

handleiding geeft echter wel een veel uitgebreider beeld van 

wat er dient te gebeuren om tot een Kadaster te komen, dan 

de wet zelf doet. 

 In de literatuur komt de geschiedenis van de rijksdienst 

uitgebreid aan de orde. De verbondenheid van de dienst met 

de gebruikers van kadastrale producten, zoals gemeenten, 

nutsbedrijven en besturen van polders en waterschappen 

komt daarentegen slechts zijdelings ter sprake. De enige toe-

gespitste bijdrage hierover is de inleiding die Van der Goot in 

1996 schreef bij zijn inventaris van het archief van het Amster-

damse Gemeentekadaster.138 Daarnaast is er de afstudeer-

scriptie van Leonoor de Ruyter van Steveninck met de titel  

Het Nederlandse Gemeentekadaster, een inventarisatie van de ge-

schiedenis, de huidige en de gewenste situatie (TU Delft, 1988).139 

Deze scriptie behandelt met name de situatie van 1988 en de 

in de toekomst meest wenselijke situatie bij het Gemeente-

kadaster, maar geeft zeer beperkte aandacht aan de ontwikke-

lingen vóór 1988. 

 In dit hoofdstuk wordt, naast een inleiding over de ge-

schiedenis en taken van de landelijk opererende dienst, dieper 

ingegaan op het Amsterdamse Gemeentekadaster. Wat was de 

rol van deze gemeentelijke dependance van de rijksdienst en 

hoe functioneerde die voor de burger, het bedrijfsleven en het 

ambtelijke apparaat. Om het functioneren van het Gemeente-

kadaster vanaf 1832 te kunnen begrijpen, moet eerst een beeld 

gegeven worden van de plaats die het Gemeentekadaster in-

neemt ten opzichte van de rijksdienst. Daaraan voorafgaand 

wordt kort ingegaan op de registratie van onroerend goed in 

de jaren vóór 1832 en de wijze waarop de gemeentelijke  

kadastrale rol in de kadastrale handleiding uit 1811/1812, de 

Recueil Méthodique, verwoord staat. Vervolgens wordt behan-

deld wat de plaats van het Gemeentekadaster binnen de  

Amsterdamse gemeentelijke organisatie als geheel geweest is 

en hoe het functioneerde. Daarna zal nog worden ingegaan 

op het gebruik van de kadastrale kaartbladen van Amsterdam 

als inhoudelijke bron voor de grootschalige kaartuitgaven die 

na 1832 door, of met hulp van, afdelingen of diensten van de 

gemeente Amsterdam vervaardigd werden.

De rol van het (gemeente)
kadaster in Amsterdam

5
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de oude kohieren) per provincie wordt omgeslagen. Het restant, één 
kwart zal door belastingschuldigen worden gedragen naar de verkregen 
uitkomsten van het Kadaster (volgens de ‘nieuwe’ kadastrale kohieren). 
Door de verwijzing naar het gebruik van de nieuwe kohieren markeert 
deze wettelijke bepaling de start van het Kadaster als geïnstitutionali-
seerde instelling. Talloze richtlijnen, gepubliceerd in de jaren tussen 
1812 en 1832, gingen hieraan vooraf. Zo waren de kohieren en de kadas-
trale kaartbladen (landelijk gezien gaat het hierbij om in totaal maar 
liefst circa 30.000 kaartbladen) al gereed.
 Waar kunnen we meer lezen over de totstandkoming van het Kadas-
ter? Naast de al genoemde Recueil Méthodique, die we als een uitgebreide 
handleiding voor invoering moeten zien en waarop later dieper inge-
gaan zal worden, is de beste omschrijving van producten, taken en ver-

Tegelijkertijd kan de conclusie getrokken worden dat er een spannings-
veld bestond. Aan de ene kant vond het rijk het vervaardigde beeld op 
kaartbladen en in geschreven registers voldoende voor de beoogde doel-
stelling van belastingheffing. Aan de andere kant hadden de andere 
gebruikers, particulieren en lokale overheden, die andere gebruiksdoe-
len hadden, een direct en persoonlijk belang bij een optimaal beeld op 
de kaarten en omschrijving in de OAT’s en leggers. Burgers en bedrijfs-
eigenaren wilden immers niet teveel belasting betalen en (minimaal) 
kunnen beschikken over hun feitelijke perceelsgrootten en opstallen. 
De uren en daarmee de kosten voor verbetering waren, als men deze 
landsbreed bekijkt, aanzienlijk, terwijl daar voor het rijk geen wezenlijk 
hogere opbrengst tegenover stond. 

Voorbereidingen voor de invoering op 1 oktober 1832

Een vermelding in het Staatsblad der Vereenigde Nederlanden no. 1 van 2 
januari 1832 is in het kader van de voorbereidingen tot de invoer van het 
Kadaster vermeldenswaard. We lezen hier de algemene opmerking dat 
‘de grondbelasting onder de middelen ter bestrijding der staatsbehoef-
ten behoort’. Vervolgens wordt in artikel 1 een hoofdsom der grondbe-
lasting voor 1832 opgevoerd ter hoogte van 8.427.321 gulden. In artikel 2 
wordt bepaald dat driekwart hiervan volgens de oude methode (volgens 

Registratie van onroerend goed vóór 1832

Op 1 oktober 1832 werd het Kadaster landelijk als rijksdienst geïnstituti-
onaliseerd. Vanaf die dag wordt de registratie van het eigendom van 
onroerend goed op een landelijk uniforme wijze bijgehouden. Dit gaat 
sinds 1832 door de visuele registraties (de kadastrale kaarten of plans) te 
combineren met tekstuele (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels of 
OAT’s en de leggers). Een min of meer vergelijkbare registratie werd 
echter al honderden jaren eerder gedaan, zij het nog niet op een lande-
lijk gestandaardiseerde methode. Voor deze oudere karteringen wordt 
tegenwoordig de term ‘pré-kadastrale kaarten’ gebruikt, een term die is 
geïntroduceerd door Donkersloot-De Vrij in haar promotieonderzoek 
Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 (1981). Die term is goed 
gekozen: het gaat om kaarten die gemaakt zijn voor de onroerendgoed-
registratie met een impliciete kadastrale inhoud. Deze kaarten dateren 
per definitie uit de jaren vóórdat het Kadaster als landelijk opererende 
organisatie van start ging. 
 Vanaf de zestiende eeuw tot aan het jaar 1832 zijn er duizenden pré-
kadastrale kaartbladen gedrukt en vooral getekend. Ook eerder werd 
grondgebied op perceelsniveau geregistreerd, al is het aantal bewaarde 
uitgaven van vóór de zestiende eeuw beperkt. Te onderscheiden zijn: 
• Algemene registraties van eigendommen. Een beroemd voorbeeld is 

het Engelse ‘Domesday book’ 140, dat in opdracht van Willem de Ver-
overaar samengesteld werd en in 1086 voltooid. In dit overzicht liet 
hij de landerijen optekenen die zijn vazallen bezaten. 

• Perceelsgewijze grondregistraties, echter zonder kaarten. Hieronder 
vallen de grondboeken of leggers.141 De Melker (1994) omschrijft een 
grondboek als een staat van onroerend goed, waar bepaalde inkom-
sten en/of uitgaven aan gekoppeld zijn.142

• Perceelsgewijze grondregistraties met kaarten, waaronder kaartboe-
ken. Binnen Nederland treffen we grote aantallen handgetekende 
pré-kadastrale bladen aan in ‘kaartboeken’. De hierin opgenomen 
kaartbladen tonen de percelen in eigendom van kloosters, weeshui-
zen, gemeenten, enz. Storms (2005) traceerde in Nederland circa 
vierhonderd kaartboeken.143 Van het Nederlandstalige Belgische 
grondgebied zijn er vermoedelijk meer dan vijfhonderd bewaard.144 
Als we uitgaan van een gemiddelde van vijfentwintig bladen (er zijn 
er met drie, maar ook met tweehonderd bladen), komen we voor 
beide landen samen uit op meer dan tweeëntwintigduizend pré-
kadastrale bladen in kaartboeken, waarbij een marge van meerdere 
duizenden bladen aangehouden moet worden. Alleen al in het 
Stadsarchief Amsterdam worden negentien kaartboeken bewaard 
met samen circa zevenhonderdvijfentwintig kaartbladen.145 Het 
oudst bekende kaartboek van het Nederlandse grondgebied werd in 
de jaren 1550-1553 getekend door de landmeter Coenraad Oelensz. 
Hij deed dit destijds in opdracht van het bestuur van het Sint-Bar-
baraklooster in Delft.146 

Naast bovengenoemde registraties behoren enige honderden Amster-
damse uitgiftekaarten (hoofdstuk 3)147 tot de pré-kadastrale kaarten. 
Daarnaast kunnen de honderden zestiende-, zeventiende-, achttiende- 
en vroeg-negentiende-eeuwse gedrukte en handgetekende kaarten van 
polders en waterschappen, bewaard in Nederlandse archieven, tot deze 
kaarten gerekend worden. De kaarten van polders en waterschappen 

zijn veelal voorzien van de namen van eigenaren of pachters en vermel-
den vaak ook de oppervlakten van de afgebeelde percelen. Als dit niet 
het geval is, dan zijn de percelen van nummers voorzien die correspon-
deerden met een begeleidende administratie met de gegevens van 
oppervlakten, eigenaren en vaak ook (geschatte en/of te verwachten) 
opbrengsten. In essentie waren dit allemaal lokale of regionale initiatie-
ven zonder dat er een landelijk overkoepelende wetgeving aan ten 
grondslag lag. Het doel waarvoor deze kaarten gemaakt werden, was 
echter wel gelijk: het bijhouden van de registratie van landerijen en 
opstallen om op basis van gemeten oppervlakte en grondgebruik geld te 
kunnen heffen om de kas van de eigenaar (particulier, instelling, 
gemeente of waterschap) mee te vullen. 
 Aan de institutionalisering van het Kadaster in 1832 ging een peri-
ode van maar liefst tweeënveertig jaar van voorbereidende activiteiten 
vooraf. Als start kunnen we een Frans decreet uit 1790 zien over een 
voortaan centraal te heffen grond- of omslagbelasting, ook wel bekend 
onder de naam ‘contributions directes’.148 Enkele jaren later, in 1795, 
veroverden de Fransen België en Nederland, waar vervolgens in 1796 
het Franse belastingsysteem werd ingevoerd. Met het oog op een nieuw 
Kadaster werden in het begin van de negentiende eeuw landmeters en 
schatters benoemd die na een opleiding aan het werk gingen. In totaal 
moesten de gegevens van circa achttienhonderd gemeenten verzameld 
worden. Als richtlijnen werd in 1811 in Parijs de al eerder genoemde 
Recueil Méthodique gepubliceerd. Nadat de Fransen ons land in 1813 
verlieten, bleven de Napoleontische richtlijnen de handleiding voor het 
tot stand komen van een landelijk gestandaardiseerd Kadaster zoals dat 
in 1832 van kracht werd. De onderschrijving blijkt onder andere uit 
mededelingen in het Staatsblad in zowel 1813 als 1816 waarin nog eens 
expliciet aan het volk meegedeeld wordt dat de Franse belastingwetten 
van kracht blijven.149 De jaren tot 1832 waren vervolgens nodig om het 
administratieve proces rond de invoering van een eerlijke, goedgeor-
ganiseerde en gestandaardiseerde, ‘minuut-situatie’ gerealiseerd te  
krijgen.

Het belang van een goed Kadaster

In de eerder genoemde publicaties van De Vos, Rijpma en Verhelst en in 
het jubileumboek Op Goede Gronden lezen we dat het Kadaster in ons 
land vanaf het begin [in 1832] belast geweest is met de registratie van 
onroerend goed, voor zowel privaatrechtelijke (bijvoorbeeld grenscon-
flicten tussen burgers) als publiekrechtelijke (bijvoorbeeld belastinghef-
fing) doeleinden.150 We moeten ons realiseren dat het rijk voor de bin-
nen te halen belastingen niet veel belang had bij een correct getrokken 
grens. Het maakte macro-economisch immers weinig of niets uit of 
eigenaar A of eigenaar B hiervoor belasting betaalde. Belangrijker was 
dat goedgetrokken grenzen het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrou-
wen van de burgers in de overheid vergrootten. Ook was het van belang 
voor de duurzaamheid van de op te leggen aanslagen.151 Hier kwam als 
plezierige nevendoelstelling nog bij dat, als alle percelen juist waren 
opgemeten, het aantal verzoeken tot aanpassing steeds kleiner zou wor-
den. Kortom er waren, los van de financiële kant van de zaak, voldoende 
redenen om alle in te tekenen grenzen in nauw overleg met alle belang-
hebbenden vast te stellen, iets wat vanaf het begin ook het streven was. 

Te vervaardigen product

Toont gegevens van 
ijk-moment 

1-10-1832, of latere 
veranderingen

Aantal exemplaren in 
archief Kadaster 

in provincie-hoofdplaats 

Aantal exemplaren in 
kantoor van bewaring 
van de hypotheken 
en het Kadaster van 
de kring waartoe de 
gemeente behoort

Aantal exemplaren bij 
gemeenten 

de plans (= kaartbladen) 1-10-1832 1 2 1153

de oorspronkelijke aanwijzende tafels (per 
sectie geordend op perceelsnummer)

1-10-1832 1 1 1

de perceelsgewijze leggers (geordend op 
naam van de eigenaren)

1-10-1832 1 1 1

de suppletoire plannen of bijbladen 
Toont latere wijzigingen 1 2 geen ex.

de suppletoire aanwijzende tafels 
Toont latere wijzigingen 1 1 1

de perceelsgewijze leggers: 

• Deel 1

• Deel 2

Deel 1: Geeft gegevens 
per 1-10-1832. 

Deel 2: geeft latere 
wijzigingen

1 1 1

De verzamelingslegger 
Geeft gegevens van 
zowel 1-10-1832 als 
latere wijzigingen

1 1 geen ex.

Tabel 7 De producten die het 
Kadaster in 1832 vervaar-
digde en de verdeling 
hiervan over verschillende 
locaties.

antwoordelijkheden te vinden in het Bijvoegsel op het Staatsblad van 1832, 
no. 239. Hierin staat het Uittreksel van de Voorlopige Verordeningen ter 
instandhouding van het Kadaster. In de artikelen 1 en 2 wordt beschreven 
welke producten de dienst moest vervaardigen. Dit zijn:
• De plans (= kadastrale kaartbladen, het eerste definitieve blad van 

elke sectie wordt minuutplan genoemd). Ze geven een visueel over-
zicht van alle percelen van een sectie, of deel daarvan. Ze werden na 
autorisatie niet meer veranderd. Het opmeetwerk voor de plans 
werd al in 1811 aanvankelijk buiten Amsterdam begonnen. Hiertoe 
werd het land in kadastrale gemeenten ingedeeld, die vrijwel over-
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dezelfde publieke service verleend werd, maar dan iets dichter bij de 
burger. De dependance beschikte over dubbelen, die door de rijksdienst 
vervaardigd werden en die konden worden ingezien door ambtenaren 
en burgers, zodat zij, dicht bij huis, kennis konden nemen van de gere-
gistreerde eigendomsverhoudingen in hun gemeente. 

•	 was hij verantwoordelijk voor taxaties van de eigendommen tegen 
marktprijzen;

•	 adviseerde en bemiddelde hij bij conflicten;
•	 communiceerde hij met betrokkenen en moest hij lokale stukken 

ondertekenen;
•	 gaf hij de uittreksels van het kohier voor de eigendomsverwisselin-

gen af.
 Het is opvallend dat noch in de takenlijst van de burgemeester in de 
index, noch elders in het boek, expliciet genoemd wordt dat gemeenten 
de burgers inzage moesten geven in kaartbladen en/of leggers. Ietwat 
verscholen blijkt de mogelijkheid tot inzage toch vermeld te zijn in de 
Recueil. Zo staat in deel 3 (‘Moèles’ = het boek met ‘Modellen’) een voor-
beeldbrief opgenomen onder de titel ‘Bulletin der Eigendommen van 
den Heer …..[de naam moet ingevuld worden] wonende …… [het adres 
moet ingevuld worden]’. Hierin wordt onder andere verwoord dat de 
burger het recht had om een hermeting van zijn perce(e)l(en) te vragen 
als hij de indruk had dat de landmeter zijn werk niet juist gedaan had 
en waaraan een beroepschrift precies diende te voldoen. In de laatste 
alinea van de voorbeeldbrief lezen we ‘(…) Ik verwittig u, dat gij den 
legger van het kohier ter Mairie kunt naslaan (…)’ 155 Een dergelijke brief 
kon na invulling van naam, adres en datum aan een eigenaar van één of 
meer percelen verzonden worden door ‘De directeur der Belastingen’.
 De enige, nog explicietere, verwijzing naar het bestaan van een 
bureau bij de gemeente waartoe burgers zich kunnen wenden (wat in de 
volksmond dus het gemeentekadaster genoemd wordt) vinden we enke-
le pagina’s verder in hetzelfde deel 3 in een stuk met de titel ‘Cadaster 
Berigt. Aan alle Eigenaars, Pachters en Bestuurders van de Landerijen, 
Hofsteden enz. in de Gemeente ….’ Hierin lezen we ‘De Eigenaars, 
Pachters of Goedbeheerders worden verwittigd, dat het parcellaire plan, 
de staat van klassificering van alle de Eigendommen, de minuut van den 
Legger van het Kohier, en alle stukken der schatting, ter Mairie zijn 
nedergelegd, ten einde aldaar van Heden Af Eene Maand Lang te blijven 
voorleggen, op dat ieder Eigenaar of deszelfs plaatsbekleeder daarvan 
kennis kunnen nemen, en, daartoe termen zijnde, zijne klachten inleve-
ren omtrent de Artikelen, die het bevat. Te dien einde zal hun ter Mairie 
een Bulletin overhandigd worden; bevattende de opgave van alle hunne 
Eigendommen, in Inhouds-grootte van elk derzelve, en de Klasse waar-
onder het gebragt is’.156 Het laatste citaat geeft aan dat elke burger zich 
kon wenden tot een bureau bij de gemeente waar zijn eigendommen 
geregistreerd stonden, waar hij inzagerecht had en waar hij een over-
zicht kon krijgen van de voor hem relevante, geregistreerde gegevens. 
Ook kon hij via dit bureau protest aantekenen tegen de gegevens zoals 
die door de landmeter van het Kadaster waren geregistreerd. Het blijft 
curieus dat deze inzagemogelijkheid in de feitelijke Recueil Méthodique 
(delen 1 en 2) niet genoemd wordt, maar dat er wel over te lezen is in 
deel 3, een deel met slechts voorbeeldbrieven en bijlagen.
 Het bovenstaande maakt duidelijk dat het Kadaster (de rijksdienst) 
verantwoordelijk was voor de samenstelling van de leggers en het teke-
nen van de kaarten. Volgens de taken van de Mairie registreerden de 
gemeenten de voorkomende wijzigingen (door het bijhouden van de 
leggers), gaven ze informatie aan de burger en coördineerden ze eventu-
ele bezwaarschriften. Feitelijk was het bureau dat in de volksmond 
bekend staat als het Gemeentekadaster niet meer dan een dependance 
van de vestigingen van het Kadaster in de provincies, waar overigens 

Van de verschillende kadastrale producten werden verschillende aantal-
len vervaardigd die op drie verschillende locaties bewaard werden (zie 
ook tabel 7).
• De eerste set werd bewaard op de kantoren van het Kadaster zelf. Deze 

waren gevestigd in de grotere provinciale (hoofd)steden. De taak van 
de medewerkers was hierbij primair het actueel houden van gege-
vens. 

• Ten tweede zijn dit de kantoren van bewaring van de hypotheken en het 
Kadaster. Hiertoe werden in 1832 vierenvijftig bijzondere kantoren 
ingericht. Deze bewaarplaatsen zijn min of meer gelijkmatig over 
het hele land verdeeld. Ze konden in zowel grotere als kleinere 
plaatsen gevestigd zijn. Ook Amsterdam had een bewaarplaats. Deze 
bewaarden naast dubbelen van de eigen gemeente ook de gegevens 
van een ‘kring’ van omliggende gemeenten. Voor de bijzondere ves-
tiging Amsterdam waren dit Aalsmeer, Ankeveen, Blaricum, Bussum, 
Diemen, ’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren, Mui-
den, Naarden, Nederhorst den Berg, Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, 
Sloten, Uithoorn, Watergraafsmeer, Weesp en Weesperkarspel. Gelei-
delijk werd het aantal van vierenvijftig bewaarplaatsen ingekrompen. 
Volgens De Vos154 waren er in 1902 in heel Nederland nog tweeën-
dertig over, voornamelijk in de grotere plaatsen.

• Als derde werden er stukken aan de gemeenten ter hand gesteld. 
Deze hadden een raadpleegfunctie voor zowel gemeente-ambtena-
ren die de grondbelasting in portefeuille hadden, als voor het 
publiek.

Geconstateerd moet worden dat wijziging van kaartbladen, aanwijzende 
tafels en leggers een taak was van de rijksdienst gevestigd in de provin-
ciehoofdsteden. De bijzondere bewaarplaatsen en de gemeenten had-
den deze taak niet.
 In het genoemd Bijvoegsel staat vermeld wat precies de aantallen zijn 
van de stukken die vervaardigd werden. Ook wordt daar genoemd hoe 
deze over de drie verschillende locaties (het archief van het Kadaster 
zelf, de bijzondere bewaarplaatsen in de provincies en bij de gemeenten) 
verdeeld werden (zie tabel 7).

De rol van de gemeente in de Recueil Méthodique

De Franstalige Recueil Méthodique en zijn Nederlandse vertaling uit 1812 
geven weer hoe de organisatie van het Kadaster vorm moest krijgen als 
een handleiding. Op het titelblad wordt kernachtig samengevat dat het 
werk ‘wetten, decreten, reglementen, instructiën en decisiën’ omvat. 
Men zou verwachten dat de taak van de gemeenten in de Recueil duide-
lijk verwoord zou worden, maar dat gebeurt slechts minimaal. Nergens 
in het boek wordt hieraan een hoofdstuk of zelfs maar een paragraaf 
gewijd. Wel is er onder de letter M in de index achterin deel 2 een 
ingang op het woord ‘Maire’. De burgemeester was en is de hoogste 
wettelijke uitvoerder van landelijk afgesproken beleid en aan hem wer-
den de kadastrale taken op lokaal terrein dan ook gedelegeerd. De taken 
van de burgemeester worden daar samengevat. Als we deze zevenen-
twintig punten in de index samenvatten (zie afb. 51), dan:
•	 diende de burgemeester in de meest ruime zin hulp te geven aan de 

landmeter van de rijksdienst om de kaarten en leggers tot stand te 
laten komen;

eenkwamen met de al bestaande gemeenten. Elke kadastrale 
gemeente werd verdeeld in secties. Per sectie werd een kaartblad 
getekend. Voor gebieden met gemiddeld meer dan vijf percelen per 
hectare (vooral steden) was het voorschrift om op schaal 1:1.250 te 
tekenen. Gebieden met een minder grote perceelsdichtheid werden 
afgebeeld op schaal 1:2.500. Als de percelen gemiddeld meer dan  
5 hectare groot waren kreeg de kaart schaal 1:5.000.152

• De aanwijzende tafels. Deze bevatten van laag naar hoog alle num-
mers van de percelen per sectie en geven relevante gegevens per 
perceel over de afmetingen en gebruik van het perceel.

• De perceelsgewijze leggers. Deze geeft de lijst van grondeigenaren en 
gegevens over het al dan niet bebouwd zijn van de percelen. Hierbij 
worden onderscheiden:

• Het ‘eerste deel’, dat de namen van de eigenaren bevat die bij de oor-
spronkelijke opmaking van het Kadaster bekend waren.

• Het ‘tweede deel’ dat de namen van de personen bevat die rechten 
konden laten gelden, hetzij doordat hun namen pas na de hierboven 
genoemde opmaking bekend werden, hetzij doordat ze die rechten 
later verwierven.

• De suppletoire plannen of bijbladen (idem 1, het zijn bladen die nieuwe 
percelen tonen die door splitsing, samenvoeging of anderszins (bij-
voorbeeld door aanslibbing) ontstaan zijn. 

• De suppletoire aanwijzende tafels (idem 2, deze geven een omschrijving 
van nieuw gevormde percelen).

• De verzamelingslegger. Deze bevat de jaarlijkse uitkomsten per artikel 
die genoemd worden in beide delen van de perceelsgewijze leggers, 
een alfabetisch doorlopende lijst van grondbelastingschulden en de 
totalen van het belastbare jaarinkomen van de eigenaren. Het wordt 
gebruikt voor de uiteindelijke belastingheffing per perceel.

50 Titelblad van de Neder-
landstalige uitgave van het 
Recueil Méthodique. N.B. 
Deze werd samengebon-
den met de Franstalige.

51 De zevenentwintig, in de index van de Recueil Méthodique (1812), aan de burgemeester van 
elke gemeente toebedeelde kadastrale taken. Het is opvallend dat het ter inzage geven van 
kadastrale informatie aan burgers, bedrijven en ambtelijke diensten niet genoemd wordt.
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52 Dubbele van de indexkaart met de sectie-indeling van de kadastrale kaart uit 1832, 

getekend in 1820, in beheer bij het Stadsarchief Amsterdam. 
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Amsterdamse situatie in de decennia vóór 1832

Hoe kreeg het Kadaster in Amsterdam vorm? In een acte van 6 juni 1820 
werden de grenzen van de Amsterdamse secties vastgelegd.157 Deze sec-
tie-indeling zien we terug op de indexkaart (zie afb. 52 en 53) en sluit 
naadloos aan op de drieëndertig minuutplans die vervolgens getekend 
werden. In het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem worden hier-
van de originelen bewaard, het Stadsarchief Amsterdam beheert de dub-

1840). Zijn naam staat als verantwoordelijk landmeter genoemd in de 
titelcartouche van de overzichtskaart uit 1820 met de sectie-indeling van 
de stad. In die cartouche worden ook andere namen van opdrachtgevers 
en betrokken diensthoofden genoemd (zie afb. 54). 
 Aansluitend startten de eveneens bij het Kadaster aangestelde ‘land-
meters der 1e Klasse’ F.J. Nautz, A. van Oosterhout, A. van Diggelen159, 

belen. Beide reeksen vermelden het genoemde startjaar 1820. Om die 
drieëndertig kaartbladen te kunnen tekenen, moest zowel bij de burger-
bevolking als bij de lokale Amsterdamse overheid draagvlak gecreëerd 
worden. Hiertoe nodigde de Inspecteur-Verificateur van de rijksdienst 
in Haarlem op 13 juni 1820 het College van Burgemeester en Wethou-
ders van Amsterdam uit ‘om iemand van stadswege aan te wijzen tot het 
regelen der grenzen van deze stad en derzelver jurisdictie’.158 Dit werd 
de bij het Kadaster aangestelde S.P. [= Staas Peter] van Diggelen (1785-

D.S. Waterman en de al genoemde S.P. van Diggelen de metingen voor 
de minuutplans van het Amsterdamse grondgebied (zie afb. 55 en 56).160 

Uitgangspunt was dat gemeente en eigenaren het mondeling eens 
moesten zijn over de ligging van een perceelsgrens in het veld. Nadat 
vooraf met alle betrokkenen was overlegd, mat een van bovengenoemde 

Bladnamen van de tussen 1820 en 1825 getekende, maar tot 1832 bijgewerkte Amsterdamse minuutplans Gemeten door

Kaart | van de Gemeente van | Amsterdam; | gelegen in de | Provincie Noord-Holland | volgens de perceels- 
gewijze Plans, voor het Kadaster | van die Gemeente Opgemaakt in den Jare 1820. | Op last van | den Heer J:W: 
Dedel, directeur Generaal der Directe Belastingen & Posterijen | onder Administratie van | den Heer Van Tets 
Van Goudriaan | Gouverneur. Den Heer D:W: Elias, Burgemeester | en onder Directie van | den Heer Rendorp 
van Marquette directeur der Directe Belastingen. | den Heer C: Groll, Ingenieur Verificateur. | door S:P: van 
Diggelen Landme.r der 1e Klasse (= indexblad met de sectie-indeling van de Gemeente Amsterdam)

S.P. van Diggelen

(zie voor het hele kaartblad afb. 52, voor 
een detail van het kaartbeeld afb. 53, voor 
de titelcartouche afb. 54 en voor een 
detail van de toponiemenlijst afb. 57).

Sectie A, blad 1, Oete-Waal F.J. Nautz

Sectie A, blad 2, Oete-Waal F.J. Nautz

Sectie A, blad 3, Oete-Waal F.J. Nautz

Sectie A, blad 4, Oete-Waal F.J. Nautz

Sectie A, blad 5, Oete-Waal F.J. Nautz

Sectie A, blad 6, Oete-Waal F.J. Nautz

Sectie B, blad 1, Middel-sectie S.P. van Diggelen

Sectie B, blad 2, Middel-sectie S.P. van Diggelen

Sectie B, blad 3, Middel-sectie S.P. van Diggelen

Sectie C, blad 1, Kostverloren-Vaart F.J. Nautz

Sectie C, blad 2, Kostverloren-Vaart F.J. Nautz

Sectie C, blad 3, Kostverloren-Vaart F.J. Nautz

Sectie C, blad 4, Kostverloren-Vaart F.J. Nautz

Sectie C, blad 5, Kostverloren-Vaart F.J. Nautz

Sectie D, blad 1, Noorder Markt A. van Oosterhout

Sectie D, blad 2, Noorder Markt A. van Oosterhout

Sectie D, blad 3, Noorder Markt A. van Oosterhout

Sectie D, blad 4, Noorder Markt A. van Oosterhout

Sectie E, blad 1, WesterMarkt S.P. van Diggelen

Sectie E, blad 2, WesterMarkt S.P. van Diggelen

Sectie F, blad 1, Den-Dam A. van Diggelen

Sectie F, blad 2, Den-Dam S.P. van Diggelen

Sectie G, blad 1, NieuweMarkt F.J. Nautz

Sectie G, blad 2, NieuweMarkt F.J. Nautz (zie afb. 55 en 56)

Sectie G, blad 3, NieuweMarkt F.J. Nautz

Sectie H, blad 1, Plantagie D.S. Waterman

Sectie H, blad 2, Plantagie D.S. Waterman

Sectie H, blad 3, Plantagie D.S. Waterman

Sectie H, blad 4, Plantagie D.S. Waterman

Sectie H, blad 5, Plantagie D.S. Waterman

Sectie I, blad 1, BoterMarkt A. van Diggelen

Sectie I, blad 2, BoterMarkt A. van Diggelen

Sectie I, blad 3, BoterMarkt A. van Diggelen

Tabel 8 Overzicht van de minuut-
plans van het Amster-
damse grondgebied 
getekend. Ingemeten 
tussen 1820 en 1825, maar 
geactualiseerd tot en met 
1832 uit het archief van het 
Amsterdamse Gemeente-
kadaster, bewaard in het 
Stadsarchief Amsterdam.163 
Alle getekend op schaal 
1:1.250, m.u.v. het verza-
melblad dat schaal 
1:22.500 heeft. Op de 
bladen worden ook de 
voor de metingen verant-
woordelijke landmeters 
genoemd, die allen de 
kwalificatie ‘Landmeter der 
Eerste Klasse’ hadden. 

53 Detail van de indexkaart (zie afb. 52) met vermel-
ding van de sectieletter G (op de Nieuwmarkt). De 
begrenzing van de sectie staat met stippellijnen 
ingetekend. De grenzen van de bladen per sectie, 
voor sectie G waren dit er drie, echter niet. De 
sectiegrens wordt aan de westkant getrokken door 
het Damrak en het Rokin, aan de zuidkant door de 
Binnen-Amstel, aan de oostkant door de Zwanen-
burgwal, de Oude Schans en de Breeuw- of Tim-
merwaal en aan de noordkant door het IJ (zie voor 
meer details van het indexblad de afb. 54 en 57).

54 Titelcartouche van de indexkaart met de kadastrale 
sectie-indeling, gedateerd 1820. Onderaan staat de 
naam van de (eerst verantwoordelijke) landmeter 
der eerste klasse: Staas Peter van Diggelen. 
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 Om de kadastrale administratie in Amsterdam zo goed mogelijk 
rond te krijgen vóór 1832, vond nog een vermeldenswaardig proces 
plaats. Op 4 oktober 1827 werd een oproep in de Amsterdamsche Courant 
geplaatst, waarin hurende burgers werden gemaand om hun huurcon-
tracten klaar te houden.164 Hoewel huurders zelf niets te maken hadden 
met het Kadaster, dat zich immers op eigenaren richt, zou voor de con-
troleurs uit de huurcontracten onomstotelijk blijken wie als eigenaren 
te boek moesten worden gesteld. Ondanks bezwaarmogelijkheden 
direct na de opmetingen en controles achteraf was nog niet iedereen 
akkoord met de ingetekende grenzen. Er zijn ook in latere jaren nog 
bezwaren aangetekend, die opnieuw tot aanpassingen leidden. Al eerder 
werd genoemd dat de drieëndertig Amsterdamse minuutplans (sectie-
bladen) in 1825 gereed waren. Het indexblad dat iedere onderzoeker 
onder ogen krijgt als hij een blad zoekt, vermeldt echter het jaar 1820 
(zie afb. 54). Dit laatste is feitelijk juist, omdat de bladwijzer werd gete-
kend in dat jaar. Het kan echter bij een onderzoeker tot de onjuiste 

indruk leiden dat ook de erbij horende, niet gedateerde, sectiebladen uit 
dat jaar stammen. Die werden echter tot 1832 bijgewerkt. Enkele voor-
beelden van gebouwen die tussen 1825 en 1832 gebouwd werden en die 
op de kaartbladen voorkomen zijn de Gereformeerde Schipperskerk, 
gebouwd tussen 1825 en 1827 aan de Bloemgracht (vanaf 1927 Apostoli-
sche Zendingskerk), en de Engelse Episcopale Kerk (zie afb. 56) aan de 
Groenburgwal, gebouwd tussen 1827 en 1829. Deze kerken komen niet 
alleen voor op de sectiebladen, maar ook op de indexkaart.

Gebruik van het Amsterdamse Gemeentekadaster

Hiervoor werd al beschreven dat burgers en bedrijven er belang bij had-
den dat hun eigendommen niet rooskleuriger geregistreerd stonden 
dan ze in werkelijkheid waren. De hoogte van de te betalen belastingen 
was immers hierop gebaseerd. Om bezwaar te kunnen maken lagen er 
kopieën van de plans (kaartbladen), de OAT’s (Oorspronkelijke Aanwij-

landmeters van het Kadaster de grenzen in. Zowel binnen als buiten de 
bebouwde grens van de stad kwamen alle percelen aan de beurt. Omdat 
de belangen groot waren (de hoogte van ieders belastingaanslag en dus 
inkomen hing ervan af ) kon er later nog bezwaar worden aangetekend. 
Nadat de termijn daarvoor verlopen was en besluiten over ingediende 
bezwaren genomen waren, zien we de definitief vastgestelde grenzen 
terug op de minuutplans (= de oorspronkelijke nettekeningen). In 1825 
waren alledrieëndertig, op schaal 1:1.250 getekende, kaartbladen van het 
Amsterdamse grondgebied gereed. De ingetekende percelen werden 
tussen 1820 en 1825 ingemeten.161 De landmeters die de sectiebladen 
tekenden, signeerden de bladen zelf. Het Kadaster als landelijke instel-
ling ging officieel echter pas in 1832 van start. De stand van zaken van 
dat jaar – en niet die van 1825 – moest dan ook de ‘minuutsituatie’ wor-
den. Het betekende dat alle veranderingen in eigendom van percelen uit 
de periode 1825-1832 aangebracht moesten worden op de bladen die al 
in 1825 gereed waren. In die tussenliggende jaren veranderden honder-

den percelen van eigenaar en/of grootte door samenvoeging of splitsing 
als gevolg van (ver)koop, vererving of faillissement. Een en ander wordt 
bevestigd door een stuk van 26 maart 1825 over komende actualiserin-
gen van de genoemde eerste versie van de minuutplans ‘(…) om, nu het 
Kadaster gereed is, de jaarlijkse mutatiën uit de leggers der grondbelas-
ting te halen (…)’ (lees: gehaald moeten worden).162 Deze wijzigingen 
leidden dus weer tot aanpassingen van het kaartbeeld op de ‘minuut-
plans in wording’. In 1825 begon dan ook in Amsterdam een proces van 
doorlopende bijhouding gedurende zeven jaren tot aan het moment 
waarop het Kadaster in 1832 formeel van start ging. De situatie van  
1 oktober van laatstgenoemd jaar werd voor heel ons land tot de formele 
minuut-situatie verklaard. Op afb. 55 zien we één van de minuutplannen 
van Amsterdam. Onder de ovalen titelcartouche staat een kader met 
nummers. Deze verwijzen naar wijzigingen die aangebracht werden 
binnen de sectie tussen 1825 en 1832. De vermelde nummers komen 
terug in het kaartbeeld en zijn ook in de leggers beschreven.

55 Dubbele van het kadastraal minuutplan van Sectie G, 2e blad, Nieuwe-Markt, getekend door de landmeter der eerste klasse F.J. Nautz tussen 1820 en 
1825, maar bijgewerkt tot 1832. Deze bijwerkingen staan vermeld in het rechthoekige kader onder de titel van de kaart (N.B. De witranden van dit 
kaartblad zijn voor deze afbeelding bijgesneden).

56 Detail van de dubbele van het kadastraal minuutplan van ‘Sectie G, 2e blad, Nieuwe-Markt’ waarop afgebeeld de omgeving van de Groenburgwal. 
Het blad werd tussen 1820 en 1825 getekend. De in blauw getekende Engels Episcopale Kerk, gebouwd tussen 1827 en 1829, is een voorbeeld van een 
later toegevoegd symbool. Het werd bijgetekend voordat het blad in 1832 als één van de drie minuutplannen van sectie G werd vastgesteld. 
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volgd door G.A.J. Rünckel die enkele jaren eerder, per 1 februari 1865176, 
als assistent van Baarslag in dienst was gekomen.177 Rünckel constateer-
de al snel dat er een achterstand in het bijwerken van de kadastrale leg-
gers lag van maar liefst vier werkjaren. Deze achterstand kon niet snel 
ingelopen worden. Op 1 november 1869 wordt besloten dat er een een-
malig bedrag van ƒ 1.341,57 uitgegeven zal worden om de achterstanden 
weg te werken. Ook zou er voortaan een bedrag van ƒ 350,– tot ƒ 400,– op 
de gemeentelijke begroting gereserveerd worden voor de jaarlijkse 
aanpassing178, die daarmee gegarandeerd leek. Alles lijkt goed te gaan. 
Rünckel krijgt kort daarna al opslag. De motivatie daarvoor is tweeledig. 
Ten eerste wordt hij inhoudelijk zeer gunstig beoordeeld. En ten tweede 
is Rünckel nu alleen in functie, daar waar Baarslag vroeger altijd een 
tweede man (Rünckel dus) achter zich had staan. Zijn salaris wordt 
opgetrokken van ƒ 420,– naar ƒ 600,– per jaar. Expliciet wordt genoemd 
dat Rünckel géén fooien aan mag nemen.179 Maar … wie met pek omgaat 
wordt ermee besmeurd. Enkele maanden later, op 27 mei 1869, moet 
besloten worden dat ook Rünckel wegens ongeoorloofde handelingen 
per 31 mei van hetzelfde jaar, ontslagen zal worden.180 Op 9 juni schrijft 
hij een excuusbrief en vraagt nederig of hij weer terug mag komen. Zijn 
verzoek wordt door het stadsbestuur niet gehonoreerd.181

Gemeentelijke kadastrale verantwoordelijkheid  
ná 1869

Ongetwijfeld zal het stadsbestuur na de ervaringen met Baarslag en 
Rünckel het nodige wantrouwen ontwikkeld hebben naar een zelfstan-
dig opererend gemeentelijk kadastraal bureau. Op 24 juni 1869 wordt 
besloten in de vrijgekomen vacature van Rünckel niemand te benoe-
men. De bewaring wordt opgedragen aan de sub-ontvanger van het pre-
cario. Met de taak wordt A. Sloot, commies bij de Tweede Afdeling, 
belast. Hij krijgt daarvoor een bedrag van ƒ 100,–.182 Enkele jaren later, in 
1873, besloot het stadsbestuur de uitvoering hiervan onder te brengen 
bij de klerk van de Secretarie-afdeling Financiën. Organisatorisch was 
dit logischer omdat het Kadaster in het leven geroepen was om belas-
tingen te heffen en die afdeling dus ook de grootste belangen had bij 
een goed functionerend Kadaster. 
 Toch is de verantwoordelijkheid nadien nog verschillende keren op 
andere plaatsen in de gemeentelijke organisatie gelegd. Vanaf 1894 viel 
het Gemeentekadaster onder de afdeling Financiën A, naast de adminis-
tratie van bedrijven, rentegevende eigendommen en precario. In 1898 
verzelfstandigde de administratie van bedrijven tot de afdeling 
Gemeentebedrijven, waarna in 1914 de naam Financiën A. gewijzigd 
werd in R.E.P.K. (= Rentegevende Eigendommen, Precario en Kadaster). 
In 1928 kwam het Kadaster bij een volgende reorganisatie direct onder 
de gemeentesecretaris en werd bijhouding voortaan geregeld door de 
tekenkamer ter secretarie. Toch bleek ook dit niet te voldoen. De 
gemeente worstelde kennelijk met de door het rijk gedelegeerde porte-
feuille van het gemeentekadaster. In hoofdstuk 11 wordt hierop nader 
ingegaan. Centraal staat een rapport van de Delftse hoogleraar Geode-
sie, ir. Willem Schemerhorn183, die in 1930 door de gemeente was inge-
huurd voor een advies over de mogelijkheden en wenselijkheid om te 
komen tot een hermeting van Amsterdam. Als ‘bijproduct’ gaf hij in zijn 
rapport een vernietigend oordeel over het functioneren van het Amster-

tingen ‘niet aanhoudend’ zou zijn. Hij kreeg de aanstelling omdat hij 
veel kennis van het Kadaster zou hebben. In diverse Amsterdamse 
adresboekjes wordt hij genoemd als makelaar, een beroep uit hoofde 
waarvan men veel met eigendomsverhoudingen te maken had.168 De 
verwachting dat het werk voor Baarslag zou ‘opdrogen’ bleek geheel 
onjuist. Hoewel hij een klein jaar later zelf wat minder uren ging wer-
ken (hij zou per maand nog ƒ 25,– ontvangen) kreeg hij een assistent in 
de persoon van W.Th. van Baak.169 Baarslag vond zijn salaris echter te 
laag. In 1834 schrijft hij een brief naar B&W waarin hij zich beklaagt dat 
hij te weinig zou verdienen om zijn vrouw en zes kinderen te onder-
houden. Ook zou hij inmiddels schulden hebben. Hij kreeg daarom een 
eenmalige tegemoetkoming van ƒ 100,– en zijn assistent Van Baak een 
bedrag van ƒ 56,–.170 Ondanks deze bonus lijkt in de klacht van Baarslag 
over de hoogte van zijn salaris een kiem gelegen te hebben voor mal-
versaties. Baarslag had een publieke taak en diende van onberispelijk 
gedrag te zijn. Burgers riepen zijn hulp in als ze zich tekort gedaan 
voelden door de landmeters van het Kadaster. In feite fungeerde hij als 
doorgeefluik tussen die burgers en de voor die burgers vrij anonieme 
organisatie die het Kadaster was. Daarmee had hij een ‘smeergeldgevoe-
lige functie’.
 In 1847 blijken er klachten te komen van bezoekers van het Gemeen-
tekadaster. De ambtenaar in functie zou zich laten betalen voor de bij 
wet geregelde gratis dienstverlening. Vervolgens werd de burgemeester 
van Amsterdam bij de Gouverneur-Verificateur op het matje geroepen. 
De burgemeester deed navraag bij Baarslag, maar die hield stellig vol 
geen geld voor het verstrekken van de inlichtingen te vragen.171 Daar 
kwam nog bij dat het verbod dat in 1832 was afgekondigd op het leveren 
van gewaarmerkte kadastrale uittreksels door gemeenten (lees voor de 
Amsterdamse situatie Baarslag), enigszins ‘flexibel’ geïnterpreteerd kon 
worden. Op 25 januari 1853 verschijnt in het Provinciale Blad opnieuw 
een bericht dat het verboden is voor gemeenten om uittreksels te ver-
strekken.172 Het feit dat dit bericht gepubliceerd werd, lijkt gezien te 
moeten worden als een waarschuwing. Nog geen twee weken later, op 7 
februari wordt aan Baarslag duidelijk gemaakt dat het zijn taak is de 
leggers bij te werken en dat hij alleen mondelinge informatie mag 
geven, dus geen kopieën mag verstrekken van delen van kaartbladen of 
kadastrale uittreksels (gewaarmerkte kadastrale kopieën).173 Wie toch 
honderd procent zekerheid wilde hebben over de laatste stand van 
kadastrale zaken, diende zich te vervoegen bij de ‘Bijzondere Bewaar-
plaats’ van het Kadaster. In ieder geval mocht Baarslag hierbij niet van 
dienst zijn. Een goede reden was dat de dubbelen waarover de gemeente 
(lees ook Baarslag) beschikte, altijd weken tot maximaal een jaar achter 
liepen. Slechts eenmaal per jaar werden de kaarten en OAT’s op centraal 
provinciaal niveau bijgewerkt. De burger liep dus ook enig risico als hij 
zich verliet op de informatie die Baarslag kon leveren.
 Nadat de burgemeester Baarslag de wacht aangezegd had, was er 
tijdelijk weer rust aan het gemeentelijke kadasterfront. De verdacht-
makingen aan Baarslags adres bleven echter komen. In 1861 werd een 
proces-verbaal opgesteld waarin we lezen dat hij niet alleen geld zou 
vragen, maar ook uittreksels zou geven.174 Wederom lijkt de zaak in der 
minne geschikt te zijn. Op 24 december 1868 werd uiteindelijk het 
besluit genomen dat Baarslag wegens ongeoorloofde handelingen per  
1 januari 1869 ontslagen zou worden.175 Op dezelfde dag werd hij opge-

(zie ook hieronder) werd in 1832 als ambtenaar bij de gemeente aan-
gesteld voor de kadastrale dienstverlening aan de burger. Hij zal 
notie van de bezwaren hebben genomen en toegezegd hebben dat 
het onderzocht zou worden. Dat deze werkwijze gangbaar was blijkt 
uit het feit dat er veel meer veranderingen aangebracht zijn in de 
OAT’s en leggers, dan er bezwaarbrieven in de indexen op de indica-
teurs genoemd worden.

Voor alle duidelijkheid moet gesteld worden dat deze fouten los gezien 
moeten worden van latere, rechtmatige veranderingen die optreden 
door bijvoorbeeld vererving, door bestemmingswijziging en door 
samenvoeging en/of splitsing van percelen. Hierbij is het van belang dat 
we ons realiseren dat het aanbrengen van wijzigingen in de leggers en 
op de kaartbladen een taak van het Kadaster was en niet van de gemeen-
telijke dependance, het Gemeentekadaster. De laatste organisatie, bij 
autorisatie door de bovengenoemde ambtenaar Baarslag, gaf alleen de 
dubbelen van de leggers aan het publiek ter inzage, registreerde het 
commentaar van de burgers en gaf dat door aan de collega’s van het 
kantoor van het Kadaster in de provinciale hoofdstad. De personen die 
daar werkten, waren dus volledig verantwoordelijk voor het aanpassen 
van de kaarten, de OAT’s en de leggers.

Interne reorganisatie tot en met het ontslag van 
Baarslag en Rünckel166

Op 13 oktober 1832 verschijnt er een missive waarin staat dat belang-
hebbenden over het nieuwe Kadaster moeten worden ingelicht door het 
stedelijke bestuur.167 Naar aanleiding daarvan besluit het College van 
B&W op 23 oktober om hiervoor H.A. Baarslag aan te stellen. De nieu-
we functionaris moest inzage geven in de verzamelde gegevens en een 
register bijhouden van op- en aanmerkingen van burgers over fouten in 
de plans en/of administratie. Ook ging hij de nieuwe gegevens bijhou-
den die het gevolg waren van vererving en door samenvoeging of split-
sing van percelen. 
 Baarslag ontving voor zijn werk een daggeld van ƒ 1,50. Hij werd 
tijdelijk aangesteld, omdat B&W verwachtten dat het vragen om inlich-

zende Tafels) en het eerste deel van de ‘perceelsgewijze leggers’ bij het 
Gemeentekadaster ter inzage. Burgers en bedrijven konden daarop 
commentaar geven. Die commentaren werden dan verwerkt in de 
OAT’s en overgenomen in de ‘leggers’ (= bewerkte OAT’s met de perce-
len geordend op naam). Het bleek 165 echter dat zowel de OAT’s als de 
leggers lang niet altijd een correct beeld gaven van de werkelijkheid. Er 
zijn twee typen fouten te constateren: 
• De tussen 1820 en 1832 fout geregistreerde gegevens, die bij een con-

trole door eigenaren opgemerkt werden. Hierbij valt te denken aan 
onjuist ingemeten oppervlakten en vrijstellingen tot betaling bij 
bepaalde bestemmingen van (een deel van) een perceel. 

• De registraties waarvan pas (veel) later aangetoond werd dat ze al in 
1820 onjuist waren. Zo werden er soms eigenaren van percelen 
opgevoerd die al voor laatstgenoemde jaar overleden waren. 

Dit type fouten komt voor in zowel de OAT’s als in de leggers en dus 
ook op de kaarten. Regelmatig werden deze onjuistheden hersteld. In 
de OAT’s en leggers in het archief van het Gemeentekadaster zien we 
regelmatig doorhalingen en opmerkingen op de eerder geregistreerde 
gegevens. De fouten werden niet door het centrale Kadaster geconsta-
teerd, maar op lokaal niveau, door mensen die de lokale situatie kenden. 
Dit zullen vrijwel altijd de plaatselijke eigenaren geweest zijn. We zien 
ook dat fouten die in OAT’s geregistreerd werden, soms pas decennia 
later in de leggers werden veranderd. 

Burgers en eigenaren van bedrijven konden op twee manieren bezwaar 
aantekenen tegen, naar hun mening, fout geregistreerde gegevens:
• De hooggeletterden konden, nadat ze kennis genomen hadden van 

de naar hun mening onjuiste gegevens over hun eigendom, een offi-
ciële bezwaarbrief schrijven. Via de indexen op de indicateurs van de 
afdeling financiën van de gemeente (het gemeentekadaster en de 
contacten met het grote Kadaster vielen immers onder deze afde-
ling) konden ze hiervan voorbeelden vinden. 

• De tweede manier, vermoedelijk simpeler, was bezwaar maken aan 
de balie. Dit zal vooral gebeurd zijn door ‘gewone’ burgers, waarvan 
er velen niet of amper konden lezen en schrijven. Ene H.A. Baarslag 

57 Detail van het indexblad met een deel van de opsomming van de ‘Grachten, Straten, Steegen, Pleinen, Bruggen’ in Amsterdam die ter rechter-
zijde geschreven werd. Deze lijst omvat in totaal 439 items. N.B. Ter linkerzijde van het kaartbeeld op het indexblad staat een opsomming van 
publieke gebouwen, kerken, gestichten en hofjes aangeduid die door verschillende letters en cijfercombinaties aangegeven worden. Daaronder 
staat een lijst van de 113 molens die in 1832 bestonden (detail van 52).
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voor deze 1:2.500-serie. Andere aspecten van de bovengenoemde 
buurtatlassen, de kaartseries en de kaart uit 1881 komen uitgebreider 
aan de orde in volgende hoofdstukken.

 Van bovengenoemde uitgaven is de aantoonbaarheid van kadastrale 
bladen als bron voor de buurtatlas van 1850 het minst zeker. In het 
onderzoek voor het hoofdstuk over die atlas werd geen enkele verwij-
zing naar kadastrale leggers of kaartbladen aangetroffen (hoofdstuk 6,  
p. 110). Daar komt bij dat de kaarten ten opzichte van de kadastrale 
kaartbladen zo sterk gegeneraliseerd zijn, dat een directe relatie niet 
aangetoond kan worden (vergelijk afb. 58a en 58b). Toch is het onwaar-
schijnlijk dat ze helemaal niet gebruikt werden, maar de aanwijzingen 
daarvoor zijn indirect en wetenschappelijk minder sterk. Ten eerste is er 
een declaratie bewaard gebleven over de buurtatlas met de huisnum-
mers van 1853 met de eerste omnummering van alle huizen, die onder-
tekend werd door mr. Christiaan Everhard Vaillant. Hij was toen de 
hoogste ambtenaar bij het Amsterdamse bevolkingsregister. Op de titel-
regel van die eindafrekening, die hij voor zijn tekenwerk naar het Col-
lege van B&W zond, lezen we: ‘Nota van kosten tot het vervaardigen van 
platte gronden der Buurten volgens Kad: Leggers’. Deze leggers waren 
samengesteld uit de ‘Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels’ (administra-
tieve lijsten met gegevens van burgers), die samen met de ‘kadastrale 
(minuut)plans’ (de getekende kaarten) op 1 oktober 1832 het startpunt 
voor de landelijk georganiseerde kadastrale administratie vormden. Het 
hoeft dus niet tot verwarring te leiden dat Vaillant in zijn rekening de 

voorbeeldfunctie die de kadastrale kartering had voor de verschillende 
Amsterdamse cartografische uitgaven van na 1832. Dit zijn:
• De buurtatlassen uit 1850 (s.n., gedrukt, verkocht bij Mortier, Covens 

& Zoon), 1853 (een handgetekende atlas, getekend door mr. C.E. Vail-
lant) en 1876 (de gedrukte atlas uitgegeven door J.C. Loman jr.); 

• Een kaart in vier bladen die A.J. van der Stok tekende en die de gele-
genheidscombinatie van J.C. Loman jr. en Scheltema & Holkema in 
1881 op de markt bracht; 

• De fraaie, handgetekende kaartserie van Bouw- & Woningtoezicht, 
voornamelijk op schaal 1:1.250 (getekend tussen 1902 en 1990); 

• De kaartserie op schaal 1:1.000, vervaardigd door de Dienst der 
Publieke Werken vanaf 1909. Over de kadastrale herkomst van de 
gegevens voor de kaartserie op schaal 1:2.500 die, tussen 1940 en 
1956, eveneens door Publieke Werken vervaardigd werd, kunnen we 
kort zijn. Die is direct afgeleid van de 1:1.000-serie. Geldt de kadas-
trale kaart als bron voor de 1:1.000-reeks, dan is dat impliciet ook zo 

damse Gemeentekadaster. De oplossing moest komen van een complete 
reorganisatie waarbij hij niet alleen wijzigingen op lokaal niveau, maar 
ook bij het Kadaster voorstelde. Vrijwel alle aanbevelingen van Scher-
merhorn werden in de jaren na het verschijnen van zijn rapport inge-
voerd.

De kadastrale kaart als voorbeeld voor de 
grootschalige gemeentelijke uitgaven van  
Amsterdam van ná 1832

In dit boek staan de grootschalige kaarten en atlassen centraal die door 
of in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam sinds de 
zeventiende eeuw vervaardigd werden. Met uitzondering van de uitgif-
tekaarten (hoofdstuk 2) en de burgerwijkkarteringen (hoofdstuk 3) wer-
den deze grootschalige uitgaven pas na 1832, het jaar waarin het Kadas-
ter van start ging, vervaardigd. Hier wordt een beeld gegeven van de 

58a Detail met de Oude Kerk en omgeving van de kaart van Buurt I uit de buurtatlas van 1850. 
Ingetekend staan de kleine nummers van de huizen op de hoeken van straten. 
Overeenkomsten met het kaartbeeld van 58b zijn beperkt. Ook in archieven werden geen 
bewijzen aangetroffen op basis waarvan de voorbeeldfunctie van de kadastrale kaart 
vastgesteld kon worden. 

58b Het overeenkomende detail van de dubbele van het kadastrale minuutplan Nieuwe Markt, 
sectie G, 1e blad uit 1832. Ingetekend staan de kadastrale nummers die de opstallen 
hadden. 

58c Het overeenkomende detail, afkomstig van de kaart van Buurt I uit de door C.E. Vaillant in 
1851-1852 handgetekende atlas met de eerste omnummering van de huizen uit 1853. De 
conclusie is dat het kaartbeeld overgenomen werd van het kadastrale minuutplan. 

58a 58b

58c

59a Detail van een in, of kort ná 1870 ingemeten kadastrale kaart van ‘Sectie C, Kostverloren-
Vaart, 3e blad’. Afgebeeld staat het gebied tussen de Kostverlorenvaart (links) en de Singel-
gracht (rechts op de afbeelding), een gebied dat tegenwoordig begrensd wordt door de 
Kostverlorenvaart, de Kattensloot, de Singelgracht en de Eerste Hugo de Grootstraat. Het 
blad werd, volgens de tekstregel aan de rechterzijde, in 1884 vervallen verklaard. Het blad is 
in de tijd meer verwant aan het jaar 1876 waarin de Loman-atlas verscheen, dan het 3e blad 
van de kadastrale minuutplan van dezelfde sectie uit 1832. N.B. De kaarten 59a en 59b 
werden beide gelijk (Noord) georiënteerd om vergelijking te vergemakkelijken.

59b Overeenkomend detail van blad ‘Nr. 74’ van buurt ‘WW, 8e blad’ uit de gedrukte gemeente-atlas uitgegeven door J.C. Loman jr., in 1876 (zie ook hoofd-
stuk 8). Vergelijking van de kaarten 59a en 59b maakt duidelijk dat Loman zijn gegevens overnam van (een dubbele van) het corresponderende kadas-
trale blad. De Loman-kaart geeft iets minder opstallen. De reden is dat het kadastrale blad, waar 59a een fragment van is, ingemeten werd in, of kort na 
1870 (zes jaar vóór de uitgifte van de Loman-atlas), maar bijgewerkt werd tot 1884 (acht jaar ná het verschijnen van de atlas). De verschillen tussen de 
aantallen ingetekende opstallen moeten worden verklaard door bouw of sloop tussen 1875 en 1884.
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Van de binnen de Singelgracht gelegen wijken werd hierboven al 
beschreven dat, via een bijgehouden atlas uit 1853, de kadastrale bladen 
het oorspronkelijke voorbeeld waren. Het probleem voor Loman lag 
veel meer bij de te verkrijgen informatie over de buurten WW, XX, YY 
en ZZ die buiten de Singelgracht lagen. Weliswaar staan die ‘buiten-
gebieden’ al in de atlas van 1850, maar daar hebben ze een detaillering  
(= schaal 1:6.000) die veel minder is dan de bladen van de atlassen met 
de eerste omnummering (= schaal 1:1.250). Ook is die informatie in 1875 
dan al vijfentwintig jaar oud. Zoeken we die gedetailleerde cartografi-
sche informatie van de buurten WW, XX, YY en ZZ, gelegen buiten de 
Singelgracht, dan vallen we weer terug op het beeld dat de kadastrale 
bladen bieden. Het is hierbij niet relevant of ervoor de buitengebieden 
een tekenfase tussen gezeten heeft waarbij tekenaars van de Dienst der 
Publieke Werken de kaartbladen van genoemde buitengebieden met de 
buurtindeling volgens de normen van de atlassen met de eerste 
omnummering uit 1853 aanleverden. Bladen van de buurten WW, YY en 
ZZ blijken overigens nog te bestaan. Ze zullen er ongetwijfeld ook van 
Buurt XX geweest zijn. De wel bewaarde kaartbladen tonen wederom de 
situatie van de kadastrale bladen, maar zijn tot circa 1870/1873 bijge-
werkt (zie hiervoor p. 133 van hoofdstuk 7 en afb. 79). Per saldo lijkt het 
kaartbeeld van de buurten WW, XX, YY en ZZ, die afgebeeld staan op de 
kaartbladen in de gemeente-atlas in 101 kaartbladen die Loman jr. in 
1876 publiceerde, sterk op de in de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw hermeten en opnieuw getekende kadastrale bladen (vergelijk hier-
voor de details afb. 59a en 59b).
 Van de hierboven genoemde, gedetailleerde overzichtskaart van 
Amsterdam in vier grote bladen die dezelfde J.C. Loman jr., samen met 
de uitgeverij Scheltema & Holkema, in 1881 op de markt bracht (zie ook 
hoofdstuk 9), staat niet ter discussie of de kadastrale bladen de basis 
vormden. De titel Kaart van Amsterdam met de Kadastrale indeeling der 
Perceelen laat hierover geen twijfel mogelijk.

term ‘kadastrale leggers’ gebruikte en niet ‘kadastrale (minuut)plans’. 
Vaillant had de functie van hoogste ambtenaar van het bevolkingsregis-
ter ook in 1850 toen de iets oudere buurtatlas samen gesteld werd. Uit 
genoemd stuk blijkt onomstotelijk dat hij voor de atlas met de huis-
nummering van 1853 (zie ook hoofdstuk 7) als tekenaar de kadastrale 
kaarten als voorbeeld gebruikte.184 Die conclusie kan ook beeldinhoude-
lijk getrokken worden als we het kaartbeeld van de kadastrale kaart ver-
gelijken met dat van de atlas van 1853 (vergelijk afb. 58b en 58c).
 Omdat het iets oudere bevolkingsregister een direct belang had bij 
het in kaart brengen van de nieuwe buurtindeling van 1850 en op grond 
van de kennis van het hoofd van het bevolkingsregister zelf is het beslist 
mogelijk dat de tekenaar van de atlas van 1850 (Vaillant zelf?) de kadas-
trale kaartbladen ook als referentiekader gebruikte. Hier komt bij dat er 
geen enkele andere voorbeeldkaart bekend is die hij kan hebben 
gebruikt. Hoewel het geen wetenschappelijk bewijs is, is het aan neme-
lijk dat kadastrale bladen ook het voorbeeld waren voor de atlas van 
1850 (zie hoofdstuk 6).
 Op basis van archiefmateriaal en overeenkomende kaartbeelden is 
het aannemelijk dat de kadastrale kaarten ook de bron voor het kaart-
beeld waren voor de gedrukte gemeente-atlas in 101 kaartbladen van  
J.C. Loman jr. uit 1876 (hoofdstuk 8) en de grote overzichtskaart in vier 
bladen van Loman en Scheltema & Holkema uit 1881 die in hoofdstuk  
9 ter sprake komt. In een brief van 4 juni 1866 van de wethouder van 
Publieke Werken, mr. M.J. van Lennep, aan Loman lezen we: ‘Ik heb de 
eer U mede te deelen, dat ten einde U behulpzaam te zijn in Uw voor-
nemen tot het uitgeven eener nieuwe plattegrond van Amsterdam op 
grote schaal, ter Uwer beschikking zullen worden gesteld een stel buurt-
kaarten welke dagelijks bijgehouden zijn (...)’185 Hieruit kan worden 
opgemaakt dat Loman al in 1866 van plan was een nieuwe gedetailleer-
de stadsplattegrond te publiceren. Strikt genomen maakt deze zin niet 
duidelijk of het om een atlas of een losse kaart gaat. Het is beslist 
mogelijk dat Lomans voorkeur in 1866 naar een enkele kaart uitging. 
Het is denkbaar dat daarbij vertraging optrad doordat erop ambtelijk 
niveau gediscussieerd werd over een complete omnummering van alle 
huizen in de stad. Uiteindelijk werd die pas in 1875 ingevoerd. Het lijkt 
erop dat de beoogde overzichtskaart, naar achteraf blijkt tot 1881, in de 
ijskast gezet werd en dat Loman prioriteit gaf aan een atlas waarin de 
nieuwe huisnummers van de huizen zichtbaar gemaakt zouden worden. 
Strikt genomen is dat voor de gestelde vraag naar de kadastrale her-
komst van gegevens voor de twee uitgaven ook niet van belang. Essenti-
eel is de vraag welke kaarten wethouder Van Lennep aan Loman 
beschikbaar stelde. Zonder twijfel zal dit een geactualiseerd exemplaar 
van de atlas van 1851-1852 met de huisnummering van 1853 geweest zijn. 
Van die atlas zijn meerdere exemplaren bewaard die tot het begin van 
de jaren zeventig van de negentiende eeuw bijgewerkt werden. Die had-
den zelf ook de kadastrale kaart als voorbeeld (zie hoofdstuk 7).
 Impliciet heeft dan ook de Loman-atlas uit 1876 de kadastrale kaart 
als voorbeeld gehad (zie ook hoofdstuk 8). In genoemde brief staat ove-
rigens nog een interessante voorwaarde aan Lomans adres. Deze is ‘dat 
alle wijken, de buitenwijken daaronder begrepen, op dezelfde wijze op 
het plan worden voorgesteld’. Dit vraagt om een toelichting. Geen van 
de vijf bewaarde atlassen met de omnummering van 1853 toont gebied 
dat buiten de Singelgracht, maar nog binnen de gemeentegrenzen lag. 

60 Titel van de gedetailleerde overzichtskaart van Amsterdam in 4 bladen uitgegeven door  
J.C. Loman jr. en Scheltema & Holkema in 1881. De kadastrale herkomst van het kaartbeeld 
staat expliciet vermeld. 

61a Detail van het kadastrale minuutplan van ‘Sectie F, 1e blad, Den Dam’ uit 1832 met het Begijnhof en omgeving.

61b Het overeenkomend detail van het eerste kaartblad van Regio 32 uit de kaartserie van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) getekend in 1902 of enkele jaren 
later. Het is een gebied waar behalve de demping van het Spui in 1882 en de Nieuwezijds Voorburgwal in 1884 amper iets veranderde sinds 1832. 
Vergelijking met 62a maakt duidelijk dat de kadastrale kaart ten grondslag lag aan de BWT-kaart. Een verschil is dat het BWT-fragment in de percelen 
huisnummers toont, terwijl de kadastrale percelen kadastrale nummers noemen. Als de BWT-uitsnede vergeleken zou worden met een kadastraal blad 
waarop een latere hermeting (1870 of 1885) afgebeeld staat, dan lijken de uitsneden nog meer op elkaar.
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 Van de fraaie kaart die de Amsterdamse dienst Bouw- & Woningtoe-
zicht in de jaren 1902-1990 tekende (hoofdstuk 9) is de kadastrale 
grondslag duidelijk. Hiervoor werden vanaf 1902 dubbelen gebruikt van 
kadastrale bladen. Zelfs de verschillende schalen die het Kadaster 
gebruikt voor bebouwd en onbebouwd gebied werden gevolgd. De over-
eenkomende kadastrale sectieletters en bladnummers staan bovendien 
op veel bladen vermeld. Met andere woorden, ook de dienst Bouw- & 
Woningtoezicht maakte gebruik van de informatie die de kadastrale 
bladen boden.
 De laatste kaartserie waarvan bekeken moet worden of de kadastrale 
kaart een bron was, is de Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000 die vanaf 
1909 gedrukt werd (hoofdstuk 11). Strikt genomen staat deze kaart te 
boek als een topografische kaart. Hij zou de in het stedelijke landschap 
zichtbare grenzen moeten laten zien en niet de kadastrale ( juridische) 
begrenzingen. Vergelijking van de kaartbeelden van de 1:1.000-kaart-
bladen met de kadastrale leidt tot de conclusie dat de stoffering van de 
bladen sterk verschilt, maar dat de ingetekende grenzen van de percelen 
vrijwel altijd overeenkomen (vergelijk afb. 62a en 62b). Dat er relaties 
bestonden tussen de vervaardigers van de Kaart van Amsterdam, schaal 
1:1.000 en het Kadaster blijkt bijvoorbeeld uit de minuut van een brief 
die in het Stadsarchief Amsterdam bewaard wordt en waarin de direc-
teur van de dienst der Publieke Werken, J. van Hasselt, om informatie 
vraagt aan de Inspecteur-Verificateur van het Kadaster, J.W. Gombault. 
Op basis hiervan mag de conclusie getrokken worden dat het voor Van 
Hasselt vanaf het begin van het vervaardigingsproces de bedoeling was 
om een kaart te maken die te gebruiken was voor het beheer van 
gemeentelijke processen – hiervoor was de kadastrale kaart ongeschikt – 
maar dat hij daarvoor de meetkundige basis van de kadastrale kaart 
wilde gebruiken.186 Dat dit gebeurde wordt expliciet vermeld in het eer-
der genoemde rapport van Schermerhorn uit 1930/1931. Over de dan 
ruim twintig jaar oude 1:1.000-kaart lezen we daar: (…) ‘De bedoeling 
(bij de start van de vervaardiging van de 1:1.000-kaart in 1909 / MH) was 
niet om een nauwkeurige kaart te vervaardigen, doch een zoo goed 
mogelijk bruikbare kaart op grond van beschikbare gegevens. (…) Bij de 
samenstelling van de kaart 1:1.000 heeft men in ruime mate gebruik 
gemaakt van de kadastrale kaarten.’187 Dit citaat van Schermerhorn 
maakt duidelijk dat zelfs voor de als topografisch bekend staande Kaart 

van Amsterdam op schaal 1:1.000, de kadastrale kaart als bron voor de 
ingetekende grenzen gebruikt werd. Wel meldt Schermerhorn iets ver-
der dat er vele objecten (de stoffering) in het kaartbeeld bijgeplaatst wer-
den. Daarvan getuigt ook het blad dat in 1909 getekend werd en waarop 
we zowel de indexkaart als de legenda van de 1:1.000-kaart terugzien (zie 
hoofdstuk 11, afb. 107). Die legenda-eenheden komen vanzelfsprekend 
niet terug op de kadastrale uitgave. De ingetekende grenzen van de 
1:1.000-kaartbladen komen echter wel overeen met die van de oudere 
kadastrale kaart. De conclusie moet zijn dat de kadastrale metingen 
sinds 1832 intensief gebruikt werden als basis voor de grootschalige 
gemeentelijke topografische kaarten, atlassen en kaartseries.188 Feitelijk 
gaat het, ondanks incidentele, aanvullende hermetingen ter plekke door 
Amsterdamse diensten, telkens weer om afgeleide producten van kadas-
trale metingen.

Conclusie

In dit hoofdstuk werd ingegaan op de rol die de gemeente had bij de 
kadastrale dienstverlening. Hoewel goed bedoeld, liep die vanwege las-
tig werkbare regelingen vanaf 1832 niet soepel. Burgers, bedrijven en 
ambtenaren konden er niet van op aan dat het bureau van de gemeente 
ook de laatst beschikbare informatie bood, omdat de dubbelen waarover 
de gemeente beschikte slechts eenmaal per jaar werden bijgewerkt. Ook 
het feit dat de gemeente alleen mondelinge informatie mocht geven, 
was lastig werkbaar. Voor gewaarmerkte kopieën of uittreksels diende 
een ieder zich alsnog te vervoegen bij vestigingen van het rijk. Hier 
kwam bij dat de gemeenteambtenaren Baarslag en Rünckel in de jaren 
tussen 1832 en 1869 misbruik maakten van hun positie. Tegelijkertijd 
was de kadastrale kartering de enige grootschalige kartering waarover 
ons land sinds 1832 beschikte. Amsterdamse kaarttekenaars van diverse 
diensten hebben hier sindsdien frequent gebruik van gemaakt en er 
hun eigen dienstspecifieke informatie aan toegevoegd. Pas na reorgani-
saties naar aanleiding van het verschijnen van het eerder genoemde 
rapport Schermerhorn en een hermeting van Amsterdam in de jaren 
dertig van de twintigste eeuw werd de organisatie van de topografische 
kartering aangepast. 

62a Detail van het kadastrale blad van ‘Sectie I, 1e blad’, gedateerd 1909. Afgebeeld staat de 
Vijzelstraat tussen Herengracht en Sophiaplein (= tegenwoordig Muntplein). De Munt zelf 
en de percelen die daarvan ten noorden staan, komen wel voor op het 1:1.000-fragment, 
maar ontbreken op dit kadastrale blad omdat ze tot een ander sectieblad behoren.

62b Het overeenkomende detail van de Kaart van Amsterdam, 1:1.000, blad ‘J4’, gedrukt in 1909. 
De grenzen van de percelen zijn (vrijwel) gelijk. De legenda verschilt sterk. Onder andere 
staan tramlijnen ingetekend, zien we straatmeubilair en staan gegevens over bruggen 
vermeld. Ook worden namen en/of functies van gebouwen genoemd. De reden hiervoor is 
dat de 1:1.000-kaart primair een stedelijke beheersfunctie had.

62a 62b



 
Eind 1850 of begin 1851 verscheen de eerste atlas van 

Amsterdam die de vijftig buurten toont waarin de stad per  

1 januari 1851 verdeeld was. De kaarten in deze atlas tonen de 

oudste huisnummering die de stad kent en die dateert uit 1795. 

Hoewel niet erg gedetailleerd, is die huisnummervermelding 

van belang. De reden hiervoor is dat in contemporaine 

archiefstukken die huisnummers vermeld worden en de 

kaarten het mogelijk maken de bijbehorende opstallen te 

lokaliseren. Dit hoofdstuk schetst het historische kader, de 

totstandkoming en het gebruiksdoel van de atlas.

De atlas met de  
‘Verdeeling der Stad 
Amsterdam in 50 Buurten, 
gemerkt A – ZZ. 1850’

6

63  Titelblad van de atlas met de ‘Verdeeling der Stad Amsterdam in 50 Buurten, 
gemerkt A – ZZ. 1850.’
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Koninklijk Besluit

Op 22 december 1849 nam de landelijke politiek, onder verantwoorde-
lijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken J.R. Thorbecke, een 
besluit dat leidde tot het samenstellen van een atlas met de titel Verdeeling 
der Stad Amsterdam in 50 Buurten, gemerkt A – ZZ. De minister publiceerde 
een Koninklijk Besluit in het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlan-
den189 waarin de gemeentebesturen in Nederland gelast werden om vanaf 
1 januari 1850 de bevolkingsregistratie landelijk te standaardiseren. De 
aanleiding hiervoor was de behoefte van de overheid om beter en sneller 
inzicht te hebben in de demografische ontwikkelingen in het land. Tot 
dan toe waren de best betrouwbare metingen de volkstellingen. Tot 1850 
waren er vier gehouden: in 1795, 1830, 1840 en 1849. Daarnaast hielden de 
gemeenten eigen registraties bij, maar op verschillende wijzen. Thor-
becke wilde daarom een landelijk uniform systeem. Het Koninklijk 
Besluit maakte onderscheid tussen gemeenten met meer en met minder 
dan vijfduizend inwoners. In de grotere gemeenten dienden de registers 
te worden gesplitst in boekdelen die overeenkwamen met het aantal wij-
ken (buurten) of afdelingen waarin de gemeente was verdeeld.190 In de 
praktijk hadden de grootste gemeenten dus meer wijken dan de middel-
grote, terwijl gemeenten met minder dan vijfduizend inwoners de ver-
plichting tot opsplitsing in wijken niet hadden. Amsterdam, dat volgens 
de volkstelling van 1849 224.035 inwoners had, viel vanzelfsprekend in de 
categorie van de grootste gemeenten.191

Amsterdam reageert

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit reageerde de Amsterdamse 
gemeenteraad op 3 juli 1850. De raad besloot de stad in vijftig buurten te 
verdelen en buurt- en wijkmeesters aan te stellen. Dit moest de uitvoe-
ring van het Koninklijk Besluit organisatorisch vereenvoudigen. 
 De Nieuwe Amsterdamsche Courant – Algemeen Handelsblad wijdde op  
3 januari 1851 een hoofdartikel aan de gemeentelijke invoering van de 
buurten en buurtmeesters per 1 januari 1851. Ook stond het nieuwe 
‘Reglement voor de Buurten der Stad Amsterdam’ in de krant afge-
drukt192 en lezen we over de relatie tussen het eerder genoemde Konink-
lijke Besluit en het gemeentelijke raadsbesluit inzake het genoemde 
Reglement: ‘Het is vrij algemeen bekend, dat de tot dus ver te Amster-
dam bestaan hebbende inrigting van Wijkmeesteren eigenlijk met het 
zoogenaamde Huiszittenhuis in verband stond, en oorspronkelijk meer 
een Hervormd-Godsdienstige, dan wel eene plaatselijke instelling was, 
of liever zij getuigde van de voormalige vereeniging van Kerk en Staat, 
die, ofschoon sinds de constitutie van 1798 wettig verbroken, in velerlei 
opzicht maar al te zeer is blijven bestaan. Reeds sinds lang dus bestond 
groote behoefte aan nieuwe, meer met de tegenwoordige orde van zaken 
overeenstemmende regeling van het buurtwezen, ten gevolge waar van 
zoowel in de werkzaamheden als in het personeel der wijkmeesteren 
eene aanmerkelijke wijziging komen moest. Het plaatselijk bestuur 
onzer stad heeft zich daarom ernstig aan de zaak laten gelegen liggen; 
en terwijl van de eene zijde de wensch geöpperd werd, om de regeling 
der zaak tot na de invoering der gemeente-wet te verdagen, heeft het 
Koninklijk Besluit van 22 december 1849 (Staatsblad No. 64), waarbij de 
gemeente-besturen gelast werden door het maken van nieuwe policie-

verordeningen, of door herziening der reeds bestaande te voorzien in 
de uitvoering der voorschriften omtrent het aanleggen van bevolkings-
registers, het tot stand komen der nieuwe buurt-inrigting verhaast.’ De 
laatste regel toont dus een verband tussen het Koninklijk Besluit van 
december 1849 en de buurtindeling en daarmee met de totstandkoming 
van de atlas met de vijftig buurten.
 In december 1850 waren al een tweetal ‘Kennisgevingen’ gericht aan 
de Amsterdamse bevolking verschenen. De eerste werd op 21 december 
1850 formeel afgekondigd en op 25 december als bijlage bij de Amster-
damsche Courant gevoegd.193 Hij omvatte tweeëntwintig artikelen over de 
wijze waarop de buurtorganisatie in de komende jaren zou moeten gaan 
functioneren. Deze artikelen waren op 3 juli 1850 door de raad goedge-
keurd en zouden op 1 januari 1851 worden ingevoerd. Ook stond er in 
de krant een model afgebeeld van de bevolkingskaarten die voortaan 
zouden worden gebruikt om ieders individuele gegevens van gemeente-
wege te registreren. In relatie tot de atlas zijn met name de artikelen 1 
tot en met 3 in de kennisgeving van belang. Deze luiden als volgt:
• ‘Art. 1. Verdeeling der Stad’
 ‘De Stad Amsterdam met het Grondgebied, daartoe behoorende, 

wordt verdeeld in 50 buurten, waarvan zich 46 bevinden binnen den 
omtrek der Stad zelve, en 4 het Grondgebied uitmaken buiten den 
omtrek der Stad gelegen. De juiste afbakening van elk dier Buurten, 
zoo binnen als buiten de Stad gelegen, zal door Burgemeester en 
Wethouders openbaar worden bekend gemaakt.’

• ‘Art. 2. Aanwijzing der Buurten’
 ’De Buurten worden door de enkele of dubbele letters in het alpha-

bet onderscheiden, en dààr, waar zij zich scheiden, aan de hoekhui-
zen der pleinen, grachten en straten aangewezen.’

• ‘Art. 3. Verdeeling der Buurten’
 ’Elke Buurt wordt, naarmate van hare uitgestrektheid en verhouding 

tot het getal der huizen en inwoners, in afdelingen verdeeld. Deze 
onderverdeeling der Buurten en de letter met het cijfer, waaraan zij 
kenbaar zijn, worden door Burgemeester en Wethouders openbaar 
bekend gemaakt en op de wijze, in het vorig artikel194 vermeld, aan-
gewezen.’

Om vorm te geven aan het eerste (en tweede) artikel staat direct onder de 
‘Kennisgeving’ een ‘Omschrijving der 50 Buurten Ingevolge Art. 1 van het 
Reglement’ opgenomen. Hierin worden de grenzen van de buurten A tot 
en met Z en AA tot en met ZZ omschreven.195 Deze bestaan uit de namen 
van straten, pleinen en waterlopen. Ook werd aangegeven dat er per 
onderscheiden afdeling een buurtmeester zou worden aangesteld. De 
buurtmeesters zouden de aanspreekpunten voor de burgerbevolking zijn 
voor de registratie van mutaties in de bevolkingsgegevens.
 In maar liefst achttien artikelen van het reglement krijgt de Amster-
damse bevolking uitleg over de benoeming, de taken en de bevoegd-
heden van de buurtmeesters die, samen met een daarboven geplaatste 
‘Buurt-Kommissaris’, het ‘Buurt-Komité’ vormden. Elk buurtcomité  
was verantwoording schuldig aan het college van Burgemeester en Wet-
houders. In de praktijk was dit de wethouder van de Burgerlijke Stand.  
In één artikel (artikel 17) wordt in de ‘Verpligtingen der Inwoners’ 
genoemd waaraan de buurtbewoners zich te houden zouden hebben bij 
bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizing binnen of naar 
een locatie buiten de buurt.

64 ‘Buurt M’ (gebied ten zuiden van het Kamperhoofd) afkomstig uit de Buurt-atlas van 1850. Met inkleuring van de vier afdelingen waarin de buurt 
verdeeld was en met vermelding van de kleinnummers op de hoekpanden. Het waren de huisnummers die gangbaar waren van 1795-1853. 
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(vergelijk afb. 66a en 66b). Hooguit de grootste gebouwen staan nog 
separaat genoemd. Toch is deze optie reëel: met een heldere en een-
duidige opdracht aan de tekenaar moet deze in staat zijn geweest het 
kaartbeeld van de kadastrale bladen consequent om te zetten in het 
sterk gegeneraliseerde kaartbeeld dat de atlas toont. 

In het Stadsarchief Amsterdam worden zeven exemplaren van de atlas 
bewaard. Er zijn twee met de hand ingekleurde atlassen en vijf zonder 
inkleuring.203 Ze kunnen gebonden en losbladig zijn. 

Rol van de Stadsdrukkerij

Het is mogelijk dat het drukken van de kaartbladen aan de Stadsdruk-
kerij gegund was. Hiervoor pleit een besluit over een ingebracht stuk 
van 18 april 1850 van de wethouder van de Burgerlijke Stand in het Deli-
beratieboek van Burgemeester en Wethouders van 1850. De wethouder 
vraagt instemming om drukwerk bij particuliere drukkers aan te mogen 
besteden. Zijn reden was dat de Stadsdrukkerij het te druk zou hebben 
en bovendien slechte kwaliteit zou leveren. B&W ging hier echter niet 
in mee. Besloten werd dat de Stadsdrukkerij gesteund diende te wor-
den, juist omdat het een gemeentelijke dienst was. Dat de wethouder 
zijn stuk niet helemaal onterecht had ingebracht, blijkt wel uit het twee-
de besluit, dat er een doelmatigheidsonderzoek bij de Stadsdrukkerij 
zou komen. Dit zou zelfs als consequentie kunnen hebben dat de druk-
kerij afgestoten zou worden.204 De beslissing van B&W betekende dus 
dat drukopdrachten, vermoedelijk enkele maanden voordat de atlas 
gedrukt zou worden (= tweede helft van 1850), in eerste instantie aan de 
Stadsdrukkerij dienden te worden gegund. Tegen het drukken door de 
Stadsdrukkerij pleit dat het kaartmateriaal wezenlijk afwijkt van de 
gedrukte pamfletten die de drukkerij veel vaker in opdracht van het 
stadsbestuur maakte. Deze toonden echter geen afbeeldingen. Het is 
opvallend dat in de ‘publicatieboeken’ van de Stadsdrukkerij de kaart-
bladen niet als uitgevoerde taak worden genoemd, ook al valt het for-
maat van de kaartbladen (38 × 48 cm) beslist binnen de mogelijk heden 
die de Stadsdrukkerij aankon. Deze boeken uit het midden van de 
negentiende eeuw, geven een beeld van het drukwerk dat de drukkerij 
verzorgde. Redelijkerwijs moet dus worden aangenomen dat de atlas 
uiteindelijk toch elders gedrukt werd en dat het, tot op heden, niet dui-
delijk is waar.
 Enkele weken na het eerder genoemde besluit van Burgemeester en 
Wethouders van 10 december 1850 adverteert Mortier, Covens en Zoon 
in de Amsterdamsche Courant (afb. 65): ‘Bij MORTIER COVENS en 
ZOON, Boek en Kaarthandelaars alhier, op den Nieuwendijk N°. 165, 
zijn verkrijgbaar: PLATTE GRONDEN DEZER STAD afgedeeld in de 
BUURTEN – de SECTIëN voor de dienst der Policie – en de KAN-
TONS der Vredegeregten’.205 Hoewel aannemelijk, blijkt uit deze woor-
den niet met zekerheid dat het om de buurtkaarten gaat. De tekst noemt 
immers dat het gaat om ‘plattegronden dezer stad afgedeeld in buurten’. 
Hiermee zouden ook overzichtskaarten van de hele stad bedoeld kun-
nen worden waaraan de buurtindeling toegevoegd werd. Een voorbeeld 
hiervan is het kaartje met de titel Amsterdam, verdeeld in 50 buurten 1851, 
getekend en gegraveerd door Van Baarsel en Tuyn en uitgegeven door 
M. Schooneveld en Zoon.206 Een dergelijke uitgave zou zonder proble-
men voldoen aan de tekst in de advertentie, alleen is zo’n uitgave een 

overzichtskaart en geen buurtkaart. Aan de andere kant gaven de buurt-
kaarten in de atlas samen een overzicht van de gehele stad en bestonden 
de atlassen zowel in gebonden als losbladige uitvoering en, zeker zo 
belangrijk, het college van Burgemeester en Wethouders had enkele 
dagen eerder bepaald dat de buurtkaarten bij Mortier, Covens en Zoon 
in de verkoop zouden worden gedaan. Naar aanleiding van het B&W-
besluit lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat in de besproken adverten-
tie de losse buurtkaarten bedoeld worden. 
 Om twee redenen is het twijfelachtig dat Mortier, Covens en Zoon 
de kaarten ook gedrukt heeft. Ten eerste is de drukkwaliteit van de atlas 
van 1850 zodanig slecht dat deze ver beneden de kwaliteit ligt die Mor-
tier, Covens en Zoon gewoon was. En ten tweede is het dan wat merk-
waardig dat de gemeente een besluit neemt dat de atlassen terug dien-
den te gaan naar het bedrijf (waar ze ook gedrukt zouden zijn) om ver-
kocht te worden. Het was dan veel logischer geweest dat de gemeente 
het bedrijf in een eerder stadium opdracht gegeven had om de atlas te 
drukken en er tegelijkertijd zelf een X-aantal van bestelde. De overige 
zou Mortier, Covens & Zoon dan zelf in de vrije verkoop gedaan heb-
ben. Een besluit van de gemeente dat de atlassen ter verkoop terug naar 
het bedrijf zouden gaan was dan niet nodig geweest. 

Inkleuring
 
De atlas rolde als ‘steendruk in zwart’ van de persen. Er zijn exemplaren 
die daarna met aquarelverf zijn ingekleurd. Deze inkleuring vergroot 
weliswaar de decoratieve waarde van de bladen, maar is primair functio-
neel bedoeld. Immers, het merendeel van de vijftig buurten was weer 
verdeeld in afdelingen. Het exacte aantal afdelingen per buurt blijkt uit 
kleine vakjes met een buurtletter en afdelingsnummer die onder het 
kaartbeeld zijn getekend. Het verschillende aantal afdelingen per buurt 
kwam voort uit het bepaalde in artikel 3 (p. 109). Zoals hiervoor al is 
gemeld, was het maximale aantal afdelingen per buurt zeven. Dit gold 
bijvoorbeeld voor buurt QQ, die verdeeld was in de afdelingen QQ.1. tot 
en met QQ.7. (afb. 66b). De grenzen van de afdelingen werden overigens 
niet meegedrukt. Bij een niet ingekleurde atlas zijn de, dan eveneens 
niet ingekleurde, legendablokjes nietszeggend, omdat de grenzen van 
de afdelingen niet afleesbaar zijn. Kortom: een ‘bruikbare’ atlas moest 
ingekleurd zijn.
 De vier kaarten van de buurt WW, XX, YY en ZZ in de atlas van 1850 
verdienen enige extra aandacht. Die van buurt XX werd, overeenkom-
stig de kaarten van de buurten binnen de Singelgracht in (drie) afdelin-

110

 In de tweede ‘Kennisgeving’, die op 31 december 1850 met de Amster-
damsche Courant meegezonden werd, wordt gemeld in hoeveel afdelin-
gen de verschillende buurten verdeeld zijn en wat de begrenzingen zijn. 
Daarmee werd dus voldaan aan de bepaling in artikel 3 van het regle-
ment. Zo werden de buurten T, U en QQ in zeven afdelingen verdeeld. 
De weliswaar veel grotere buurten YY en ZZ, die buiten de Singelgracht 
lagen, hadden er slechts één, omdat ze zeer dunbevolkt waren. Alle 
andere buurten zaten met hun aantallen afdelingen en dus ook met hun 
aantallen buurtmeesters, daartussen. Ook worden in de tweede kennis-
geving de namen genoemd van de tot op dat moment bekende buurt-
meesters die per 1 januari 1851 in functie zouden treden en de afdelin-
gen waarover zij de scepter gingen zwaaien. Uit de kennisgeving blijkt 
dat zeven van de ruim tweehonderd vacatures als buurtmeester op  
31 december 1850 nog niet ingevuld waren. 

Vervaardiging en verkoop van de atlas van 1850

De nieuwe buurtindeling werd gevisualiseerd in een atlas. Een compleet 
exemplaar vermeldt op het titelblad Verdeeling der Stad Amsterdam in 50 
Buurten, gemerkt A-ZZ. 1850. Hij toont de hele stad in vijftig kaartbladen. 
Het is niet waarschijnlijk dat de kaartbladen al vóór het Koninklijk 
Besluit uit december 1849 gemaakt zijn. Omdat de gemeenteraad het 
Reglement voor de Buurten der Stad Amsterdam pas op 3 juli 1850 goedkeur-
de, ligt het voor de hand dat de opdracht om de buurtkaarten te maken 
pas na laatstgenoemde datum gegeven werd. 

 Verdeeling | der Stad | Amsterdam | in | 50 Buurten, | gemerkt | A – ZZ. |  
 1850.
 • Schalen: 1:1.500, 1:2.000, 1:3.000, 1:3.500 en 1:6.000.
 • [Amsterdam], 1850; [Amsterdam: Mortier, Covens & Zoon (verkoper),  

 1851].
 • 1 atlas, voorkomend zowel met hardkartonnen omslag en leren rug,  

 als losbladig; met titelblad. – 50 kaartbladen: steendruk in zwart,  
 soms ingekleurd; 38 × 48 cm [blad].

 • De bladen zijn wisselend georiënteerd.
  
            De titelbeschrijving van de atlas van 1850

Over de wijze waarop de atlas tot stand kwam, zijn in het Stadsarchief 
Amsterdam geen primaire bronnen aangetroffen. Ook de atlas zelf geeft 
hierover geen relevante informatie. Bij de vervaardiging zullen zonder 
twijfel de wethouder van de Burgerlijke Stand, maar vooral diens amb-
tenaren een grote rol hebben gespeeld. Het is vermeldenswaardig dat 
het college van B&W op 25 november 1850 ‘met lof gewag maakt van de 
inzet van den Heer Hoofd Kommies by den Burgelijken Stand mr. C.E. 
Vaillant,196 die door zijn ijver, overleg en onverdroten werkzaamheid 
veel heeft toegebragt om dit werk [bedoeld worden de werkzaamheden 
voor de implementatie van het nieuwe registratiesysteem bij het Bevol-
kingsregister] behoorlijk tot stand te brengen’. Het is de reden dat er 
geld uitgetrokken wordt om Vaillant voor zijn werk een gratificatie te 
geven.
 Ook al ontbreken er primaire bronnen, er zijn wel enkele vermel-

dingen die iets over de totstandkoming zeggen. Zo staat vast dat het 
stadsbestuur eigenaar was van de kaartbladen. Immers, op 10 december 
1850197 besloten burgemeester en Wethouders om ‘de beschikbare exem-
plaren der Buurtkaarten en de afdeelingen te deponeeren by de firma 
Mortier, Covens & Zoon om die ten behoeve van de Stad te verkoopen’. 
Dat betekent dat de kaartbladen tussen 3 juli en 10 december 1850 in 
opdracht van het stadsbestuur gedrukt zijn en dat ze daardoor tot en 
met de laatstgenoemde datum in beheer waren bij het stadsbestuur, dan 
wel bij een daaronder ressorterende dienst. Onderzoek in de archieven 
van Publieke Werken,198 de Stadsdrukkerij,199 de afdeling Financiën,200 
en het Bevolkingsregister,201 wat de meest voor de hand liggende archie-
ven zijn met informatie over het drukken van de atlas, leverde geen 
resultaat op. Daarnaast zijn de ingekomen brieven en minuten van uit-
gaande brieven van het college van B&W over 1833-1876 niet bewaard 
gebleven. Dit is jammer, omdat bij het drukken van verschillende ande-
re kaarten waartoe de lokale overheid opdracht gaf, een besluit door dit 
college genomen werd. Een voorbeeld hiervan is de toestemming van 
B&W op 30 september 1896 voor de vervaardiging van de grote kaart 
van Scheltema in twaalf bladen (hoofdstuk 9, p. 166), die verscheen in 
1900. Valt er toch nog iets meer over het drukken van de atlas te zeggen? 
Met betrekking tot het drukproces vallen de volgende aspecten op. De 
kaarten ogen alsof ze in grote haast gemaakt zijn, wat overeenkomt met 
de korte periode van minder dan een half jaar waarbinnen de atlas 
geproduceerd werd. De drukkwaliteit is voor een aantal bladen zeer 
matig. Zo is bijvoorbeeld de lijnvoering lang niet altijd strak en het aan-
tal gebruikte punt-, lijn- en vlaksymbolen minimaal. De atlas als geheel 
oogt als een uitgave die met minimale financiën werd vervaardigd.
 Is het mogelijk vast te stellen naar welk voorbeeld de gedrukte atlas-
kaarten gelithografeerd werden? Hoewel er in de decennia vóór 1850 
meerdere overzichtskaarten op verschillende formaten en schalen 
gedrukt werden, waarop de hele stad staat afgebeeld,202 lijkt geen enkele 
geschikt als basis voor het kaartbeeld van de atlas van 1850. Hun schaal 
is te klein of het getoonde stratenpatroon te beperkt. Er resten twee 
opties:
• Er kunnen handgetekende originelen vervaardigd zijn bij de Dienst 

der Publieke Werken, waaraan een eerdere, eigen opmeting van de 
stad vooraf zou moeten zijn gegaan. Zelfs bij een productie binnen 
een half jaar zou het mogelijk geweest moeten zijn om zowel de 
meting als het tekenwerk te verrichten. Immers, het meetwerk 
beperkte zich tot lengtes van straathoek tot straathoek. In enkele 
gevallen werden belangrijke gebouwen ingetekend. Redelijkerwijs 
moesten ook die gesitueerd worden ten opzichte van de afstanden 
tot de straathoeken. Veel meer meetkundige detaillering lijkt voor 
het geboden eindresultaat niet te zijn verricht. Bewijs voor deze 
optie is er niet. Er zijn bijvoorbeeld geen handgetekende voorbeeld-
kaarten bewaard gebleven.

• Het kaartbeeld is overgenomen van de handgetekende kadastrale 
minuten uit 1832 of van de dubbelen (kopieën) daarvan, waarop de 
gemeente een abonnement had (afb. 66a en 66b op p. 112 en 113). Als 
de tekenaars van de atlas van 1850 echter de kadastrale bladen als 
basis gebruikten, dan hebben zij bijzonder sterk gegeneraliseerd. 
Immers de individuele percelen die op de kadastrale kaart wel inge-
tekend staan, zijn op de buurtkaarten in de atlas niet meer zichtbaar 

65 Advertentie van Mortier, Covens & Zoon in de ‘Amsterdamsche Courant’ van 
30 december 1850.
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66a Gebied begrensd door de Nieuwmarkt, Rechtboomssloot, Oude Schans, Snoekjesgracht en Rotterdammersloot (overeenkomend met Buurt O). 
Detail van een dubbele van de kadastrale minuutkaart van 1832, Sectie G (Nieuwmarkt), 2de blad. Met vermelding van de kadastrale nummers. 

66b ‘Buurt O’ afkomstig uit de buurtatlas van 1850. Met inkleuring van de vijf afdelingen waarin de buurt verdeeld was en met vermelding van de 
kleinnummers op de hoekpanden. 
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gen verdeeld. In de twee atlassen die ingekleurd werden, kregen de 
kaarten van de twee buurten XX ook kleur. De buurten YY en ZZ omvat-
ten een groot gebied, maar waren zeer dunbevolkt en niet in afdelingen 
onderverdeeld. Inkleuring was daarom niet functioneel en in de inge-
kleurde atlassen bleven de kaarten van de buurten YY en ZZ onge-
kleurd. Met de kaart van buurt WW is iets merkwaardigs aan de hand. 
Deze buurt is op de gravure niet verdeeld in afdelingen en niet voorzien 
van legendablokjes onder het kaartbeeld. Dit zien we terug op de vijf 
niet-ingekleurde atlassen die het Stadarchief Amsterdam in beheer 
heeft. Het zal de situatie geweest zijn bij het tekenen en lithograferen 
van de atlas, waarschijnlijk in de zomer of vroege herfst van 1850. Toch 
blijkt er in december 1850 plaats te zijn voor twee buurtmeesters in 
buurt WW.207 Daarmee in overeenstemming tonen de ingekleurde kaar-
ten van buurt WW twee legendablokjes: de afdelingen WW.1. en WW.2. 
De grens hiertussen wordt gevormd door de Kattensloot, die dwars 
door de buurt loopt. Op deze twee bewaarde ingekleurde exemplaren 
van de atlas zijn deze legendablokjes op de kaarten van buurt WW in 
manuscript bijgetekend en ingekleurd. Ook werd de grens tussen de 
afdelingen in het kaartbeeld getrokken en kregen de twee afdelingen 
hun kleuren overeenkomstig die van de legendablokjes (vergelijk hier-

en bij de lokalisering van panden in veelal kleinere stegen en op bin-
nenplaatsen hebben de kaarten onmiskenbare voordelen bij het exact 
lokaliseren van een huisnummer. De bestaande omnummerregisters 
blijken dan niet altijd afdoende.
 Naast de informatie over de lokalisatie van de kleinnummers in de 
stad, geeft de atlas op de bladen van de buurten WW (afb. 67a en 67b), 

XX en YY de namen en locaties van de molens die in 1850 binnen de 
gemeentegrenzen, maar buiten de Singelgracht stonden.209 Op blad ZZ 
blijken geen molens genoemd te worden. Hun namen met de verwijzin-
gen naar de buurten staan in tabel 9 opgesomd.

voor afb. 67a en 67b). Per saldo heeft de inkleuring dus een belangrijke 
functionaliteit. Op de kaartbladen in een atlas in zwart/wit staan welis-
waar legendablokjes ter aanduiding voor de afdelingen waarin een wijk 
verdeeld kon zijn, als deze geen inkleuring hebben en de inkleuring ook 
in het kaartbeeld ontbreekt, hebben de gegraveerde legendablokjes geen 
enkele rol. Het ontbreken van kleur op de kaartbladen van de niet in 
afdelingen onderverdeelde buurten YY en ZZ kan geïnterpreteerd wor-
den als twee niet-afgemaakte kaartbladen in de verder wel ingekleurde 
atlassen, maar is destijds een goede keuze geweest. Kleur zou niets aan 
de functionaliteit van die kaartbladen hebben toegevoegd, de hele buurt 
zou immers dezelfde kleur krijgen. 

Kaartbeeld en gebruik van de atlas

Het kaartbeeld dat de bladen van de atlas tonen, is niet erg gedetail-
leerd. Individuele huizen, grotere gebouwen uitgesloten, staan niet 
ingetekend en alleen de hoekpanden van de huizenblokken kregen hun 
huisnummer. Dit is het zogenaamde ‘kleine nummer’ of ‘kleinnummer’ 
(zie de nummers op de afb. 64 en 66b). Het is een huisnummer dat toe-
gekend werd in 1795 en heeft dienstgedaan tot het jaar van de eerste 
omnummering in 1853.208 Vanaf eerstgenoemd jaar heeft Amsterdam in 
totaal drie huisnummersystemen gekend. Kenmerk van de kleinnum-
mering was dat de huizen aan de ene kant van de straat heen genum-
merd werden en in de tegenover gelegen richting terug. Hierdoor 
bevond zich het hoogste nummer tegenover het laagste nummer in een 
straat. Bij de toekenning van de kleinnummers is men ervan uitgegaan 
dat de huizen in een straat gezien ‘vanaf de Amstel’ werden genum-
merd. Het betekende dat het hoogste en laagste nummer van de straat 
dichter bij de Amstel lagen dan de tussenliggende nummers.
 Het tweede systeem (= de eerste omnummering, afb. 66c en hoofd-
stuk 7, p. 120) werd ingevoerd in 1853. Hierbij werd per buurt door-
genummerd. De keuze was een wens van de stedelijke administratie. 
Het systeem werkte goed bij bijvoorbeeld de registratie van kiezers per 
kiesdistrict bij verkiezingen en de belastingïnning die per buurt door 
de buurtmeesters gedaan werd. Het gevolg van de eerste omnummering 
was echter dat hoge huisnummers ontstonden (soms tot bijna nummer 
1000) en een weinig inzichtelijk systeem werd gecreëerd dat voor het 
dagelijkse gebruik bezoekers van de stad problemen opleverde. Zonder 
goede huisnummerpaaltjes of een gedetailleerde kaart was een indivi-
dueel huisnummer immers amper te vinden.
 De invoering van het derde systeem (= de tweede omnummering, 
afb. 66d) vond plaats in 1875 en is nog altijd de grondslag van de huis-
nummering. Dit keer werd gekozen voor een even en een oneven zijde 
die beide in dezelfde richting oplopen.
 Door het tonen van de kleinnummers biedt de buurtatlas uit 1850, 
in combinatie met al dan niet contemporain gemaakte ‘omnumme-
ringsregisters’ en twee later vervaardigde grootschalige atlassen waarop 
de eerste omnummering van de huizen in de stad (in gebruik van 1853-
1875), respectievelijk de tweede omnummering (in gebruik sinds 1876; 
hoofdstuk 8) voorkomt, de complete informatie voor de lokalisatie van 
een in de archieven gevonden huisnummer in de stad. Meestal geven 
echter enkel de omnummerregisters of de grootschalige negentiende-
eeuwse buurtkaarten al uitsluitsel. Echter bij recentere hernummerin-
gen (na 1876) van straten, bij kadastrale splitsingen en samenvoegingen 

66c ‘Buurt O’ afkomstig uit de handgetekende buurtatlas van 1853 (zie hoofdstuk 7).  
Met vermelding van de eerste omnummering, die gangbaar was van 1853-1875. 

66d ‘Buurt O’ afkomstig uit de gedrukte buurtatlas uitgegeven door J.C. Loman jr. in 1876 (zie hoofdstuk 8). Met vermelding van de tweede omnummering, 
die in 1875 ingevoerd werd.
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Oranjeboom, De  yy   4
Os, De   yy  2
Otter, De   yy  27
Ouwerkerk   yy  12
Panaal, De   yy  18
Rijzende Zon, De  xx  19
Roo Koe, De  WW   20
Roo Leeuw, De  WW   37
Rozeboom, De  xx   20
Ruiter, De   yy   23
Salomon, De  xx  6
Samson, De   xx  1
Schaap, Het   WW   19
Schaapherder, De  WW   38
Schelvisch, De  WW  6
Sparreboom, De  yy  21
Spinder, De   xx  23
Ster, De   WW   14
Steur, De   WW   9
Texelsche Wapen, Het  WW   22
Valk, De   yy   15
Valk, De   WW   33
Vergulde Haring, De  WW  21
Vier Winden, De  xx   4
Vink, De   yy   6
Visser, De   yy   3
Vrede, De   WW  10
Vriendschap, De  xx   12
Vrouw Magdalena, De  WW   12
Vrouwenakker, De  xx  9
Vriesche Wapen, Het  WW   2
Wapen van Alkmaar, ’t  yy   1
Windhond, De  WW   17
Wip, De   WW   30
Witte Duif, De  WW   7
Witte Lelie   xx   13
Wolf, De   WW   16
Wolf, De   xx   24
Zaaijer, De   xx   16
Zeskant, De   yy   25
Zwaan, De   WW   32
Zwaan, De   yy   5

Conclusie

De totstandkoming van de atlas met de Verdeeling der Stad Amsterdam in 
50 Buurten, gemerkt A – ZZ uit 1850 is in historisch perspectief goed te 
begrijpen. De atlas sproot voort uit de voorschriften van een Koninklijk 
Besluit over de wijze waarop de bevolkingsregistratie georganiseerd 
diende te worden. Het besluit dat dit moest gebeuren door buurten 
binnen de gemeenten te begrenzen, leidde tot een visualisering daarvan 
in de atlas. Helaas was het wegens het ontbreken van relevante archief-
stukken niet mogelijk om een onderbouwde historie van de totstand-
koming van de atlas van 1850 te geven. Wel staat vast dat de Amsterdam-
se firma Mortier, Covens & Zoon in 1851 een rol bij de verkoop van de 
atlasbladen gespeeld heeft. Voor moderne onderzoekers is de atlas voor-
al van belang omdat het gepresenteerde kaartbeeld helpt bij de lokalise-
ring van de huizen in Amsterdam, die in de periode 1795-1853 voorzien 
waren van kleinnummers. Samen met de omnummeringsregisters en 
atlassen uit 1853-1854 en 1876, waarin de eerste (1853) en tweede omnum-
mering (1875) gevisualiseerd worden, is het mogelijk elk huis te lokalise-
ren dat sinds 1795 van een huisnummer voorzien werd.

Molennaam  Buurt  Molennummer 
      op kaartblad

Amsterd[amse] Wapen  WW  3
Anker, Het   WW   23
Arend, De   yy   13
Bijkerk   xx   14
Bijl, De   WW   26
Blok, Het   WW   8
Blauwe Hert, ’t  WW  39
Bonte Kraai, De  yy   20
Boterton, De  xx   10
Bouwlust   yy   16
Buis, De   WW   13
Cornelia   WW   35   
Dolfijn, De   xx  2
Dommekracht, De  WW   18
Eendracht, De  WW   5
Eenhoorn, De  WW   25
Groote Dommekracht, De yy   24
Haan, De   xx   7
Haas, De   WW   36
Heiblok, ’t   xx   4
Hoop, De   xx   3
Jager, De   WW  24
Jagt, ’t   xx   25
Jonge Diederik, De  xx   11
Juffer, De   yy   17
Kalf, Het   WW   31
Kat, De   WW   15
Kemphaan, De  yy   9
Kiewiet, De   yy   14
Klopper, De   yy   10
Koe, De   WW   1
Kool, De   WW  34
Kop, De   WW   29
Leidsche Wapen, Het  WW   11
Lelie, De   xx   26
Liefde, De   xx   15
Luipaard, Het  WW   28
Maria, De   xx   17
Nachtegaal   yy   19
Noordstar, De  yy  11
Omval, De   xx  8
Ooijevaar, De  yy  22

Tabel 9 Namen en locaties van molens in de atlas van 1850 (vergelijk deze tabel voor het jaar 1850 met de molenlijst in hoofdstuk 8 voor het jaar 1876).

Molennaam  Buurt  Molennummer 
      op kaartblad

67a Buurt WW, afkomstig uit een niet-ingekleurde 
buurtatlas van 1850. De legendablokjes ter aandui-
ding van de twee afdelingen waarin de buurt later 
toch nog verdeeld werd, ontbreken. Ook staan de 
molens in de buurt vermeld. De nummers die ze 
hebben komen terug in het kaartbeeld.

67b Buurt WW, afkomstig uit een ingekleurde buurtatlas 
van 1850. Met twee met de hand bijgetekende 
legenda blokjes ter aanduiding van de twee afdelin-
gen waarin de buurt per 1 januari 1851 toch verdeeld 
was.

67a

67b



Binnen enkele jaren nadat onder leiding van Johan Rudolf 

Thorbecke in 1848 een nieuwe grondwet ingevoerd werd, kwa-

men er meerdere belangrijke Koninklijke Besluiten (KB’s) en 

wetten tot stand. Hieronder een KB tot het samenstellen van 

een bevolkingsregister in 1849 en de Kieswet van 1850 (zie ook 

hoofdstuk 6, p. 109).210 Deze Kieswet gaf aan dat de buurten bij 

de organisatie van verkiezingen de regionale bases voor de 

uitvoering moesten zijn. De buurtmeesters waren de centrale 

spil bij zowel het werk rond het samenstellen en bijhouden van 

het bevolkingsregister, als bij het uitreiken van stemoproepen. 

De atlas van 1850, die in het vorige hoofdstuk centraal stond, 

toonde naast de buurtindeling ook de huisnummers van alle 

hoekpanden in de straten (en daarmee impliciet de tussenlig-

gende panden). Het zijn de huisnummers (de kleine nummers 

of kleinnummers) die vijfenvijftig jaar eerder, in 1795, ingevoerd 

waren. Hierbij nummerde elke straat of gracht aan een zijde 

doorlopend op. Aan het eind van de straat of gracht sprong de 

nummering over naar de andere zijde en liep dan oplopend 

terug. Daarmee kwam het huis met het hoogste huisnummer 

tegenover het huis met het laagste nummer van de straat te 

staan. Het nieuwe aan de atlas van 1850 was dus niet het tonen 

van de huisnummers, die bestonden immers al sinds 1795, 

maar het visualiseren van de vijftig buurten. In het gebruik 

bleek de combinatie van kleinnummers en buurten niet ideaal. 

Veel straten en grachten bleken in meerdere buurten te liggen. 

In 1852 werd besloten de hele stad van een nieuwe huisnum-

mering te voorzien (zie afb. 68; vergelijk ook de huisnummers 

op afb. 69a en 69b), die vervolgens in een nieuwe buurtatlas 

gevisualiseerd werd. Deze werd vanaf medio 1852 in manus-

cript getekend. Er bestaan meerdere getekende kopieën die 

onderlinge verschillen tonen, maar de buurtatlas verscheen 

nooit in druk. Dit hoofdstuk behandelt de aanleiding om de 

nieuwe huisnummering in te voeren en in de lijn daarvan om 

de nieuwe atlas te vervaardigen. Ook komt de vraag aan de 

orde of de problemen die de aanleiding voor de omnumme-

ring vormden en impliciet voor het tekenen van de nieuwe  

atlas ook opgelost werden. Verder wordt er ingegaan op de 

vervaardiger van de atlas, de herkomst van het kaartbeeld, de  

verschillen en overeenkomsten tussen de in totaal vijf (Stads-

archief Amsterdam, 4 exemplaren, en de Bijzondere Collecties 

van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam 1 exem plaar)  

bewaarde kopieën van de atlas en de waarde van de  

cartografische informatie voor het historisch onderzoek. 

De handgetekende atlas 
uit 1851-1852 met de 
huisnummers van 1853

7

68 ‘Blad B’ uit de atlas van 1853. Opvallend is, overeenkomstig de atlas van 1850, 
dat de nummers niet in elk huis geschreven werden. 
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Voldeed de combinatie van buurten uit 1850 en  
kleinnummers in het gebruik door de lokale overheid?

De vraag moet gesteld worden of de indeling in buurten, zoals die in de 
atlas van 1850 staat, in combinatie met de kleinnummers uit 1795 de 
meest zinvolle en werkbare situatie bood voor de buurtmeesters (de 
uitvoerders van het beleid op buurtniveau) en ambtenaren van de cen-
trale stad. Het gaat hierbij met name over de geschiktheid van de com-
binatie bij het opstellen en bijhouden van een bevolkingsregister en de 
uitvoering van de Kieswet. 
 Sinds 1811 kende men in ons land de Burgerlijke Stand. Deze regis-
treerde geboorte, huwelijk en overlijden. Met de invoering van het 
bevolkingsregister in 1850 breidde het aantal te registreren gegevens 
sterk uit. De buurtmeesters verzamelden de data en hielden latere 
mutaties binnen hun wijk bij. In de periode van 1811 tot 1850 golden in 
de vijftig buurten de kleinnummers. Een gevolg van deze methodiek 
was dat een straat of gracht in meerdere buurten kon liggen. In de huis-
nummers per buurt zat echter amper een logisch verband. Ter illustra-
tie: de Prinsengracht lag in maar liefst achttien buurten (zie afb. 70 en 
tabel 10), die elk een aantal van de huisnummers van die gracht in hun 
administratie opnamen. Daar kwam bij dat er meldingen waren van 
buurtbewoners die hun mutaties in verkeerde buurten hadden laten 
registreren. Ook maakten registrerende wijkmeesters slordigheden in 
de boeken, waarvan controlerende ambtenaren vaststelden dat ze het 
gevolg waren van onlogische volgordes binnen de kleinnummerreeksen 
in verschillende buurten. 
 We mogen ons afvragen of slordigheid van wijkmeesters en foutief 
aangeleverde data door burgers waren voorkomen bij een andere num-
mering van de huizen binnen de buurten. Het stadsbestuur verwachtte 
dat de organisatie van de registratie van de gegevens veel soepeler zou 
gaan lopen als alle huizen in de stad per buurt, in plaats van per straat 
of gracht, genummerd zouden worden. Op voorstel van de hoofd-
commies van het Bevolkingsregister, mr. Chr. E. Vaillant, besloot de 
ge meenteraad tot een complete omnummering. Gekozen werd om dit 
per buurt te gaan doen. Elk van de vijftig buurten kreeg daarmee één 
nummer 1. Het hoogste nummer in elke buurt was afhankelijk van het 
aantal huizen. Hier kwam bij dat in de stedelijke administratie de 
straat-, gracht- en pleinnamen nergens meer genoteerd hoefden te wor-
den, enkel een letter/cijfer-combinatie voldeed. De straten en grachten 
die door meer dan één buurt liepen zouden in delen gesplitst worden. 
Elk afzonderlijk stuk zou deel gaan uitmaken van een doorlopende 
nummering per buurt. Tegelijk zouden alle kleinnummers verdwijnen. 
Het nieuwe administratieve nummer zou dan bijvoorbeeld B 124 (= 
Buurt B, huisnummer 124) of MM 451 (= Buurt MM, huisnummer 451) 
kunnen worden. Het hoogst voorkomende huisnummer werd 981, gele-
gen in buurt QQ (ook wel de Driehoek genoemd, in het noordelijkste 
deel van de Jordaan). Een omnummering die per buurt toegekend zou 
worden, zou alle administratieve problemen in één keer oplossen. 
 De conclusie is dat de combinatie van de vijftig buurten en de klein-
nummers in de ogen van ambtenaren en buurtmeesters een lastig werk-
bare combinatie vormde en dat hun werkzaamheden in de toekomst 
veel makkelijker en inzichtelijker zouden worden als de huisnummers 
voortaan per buurt toegekend zouden worden. Deze operatie, die eind 

publiek kreeg er natuurlijk ook mee te maken. Wat waren de bezwaren 
in het dagelijkse gebruik door de gewone Amsterdammer? Na de 
omnummering van 1853 blijkt dat veel huisnummers, waaronder num-
mer 1, in een straat of aan een gracht niet meer voor hoeft te komen. In 
de voorbeeldtabel, waarin de omnummering van de Prinsengracht uit-
gewerkt werd, zien we dat het laagst voorkomende nummer aan die 
gracht in de nummering van 1853 nummer 98 (buurt RR) is en dat dit 
nummer ergens midden op de gracht ligt. Ook valt op dat een lager 

1852 plaatsvond en 1 januari 1853 inging, ging gepaard met diverse 
afspraken over de uitvoering. Zo werd bepaald dat het verboden was om 
het oudere kleinnummer te handhaven aan de voorgevel en werd 
bepaald dat de hele omnummeroperatie voor 1 januari 1853 afgerond 
moest zijn. Het hele proces noemen we tegenwoordig ‘de eerste 
omnummering van Amsterdam’.

De ‘gewone Amsterdammer’ en de omnummering  
van 1853

De kleinnummers lijken voor de Amsterdamse burgers in het dagelijks 
gebruik geen problemen te hebben opgeleverd. Ze werden per straat of 
gracht toegekend, maar weken af van de hedendaagse nummering, die 
een even en een oneven kant van een straat of gracht kent. Al eerder 
werd genoemd dat de kleinnummers begonnen met een nummer 1 en 
nummerden ‘gezien vanaf de Amstel’. Het hoogste nummer lag tegen-
over het laagste nummer en sprong ongeveer halverwege het hoogst 
toegekende nummer over naar de andere zijde van de straat of gracht. 
Men kende dus noch een even, noch een oneven kant. Het was een sys-
teem dat voor elke Amsterdammer duidelijk, logisch en inzichtelijk was 
en leidde niet tot grote problemen bij het vinden van adressen en 
huisnummers in, al was een minpunt dat een bezoeker niet altijd wist 
aan welke kant van een gracht een nummer te vinden zou zijn.
 Het was een politieke keuze om de administratie van het bevol-
kingsregister en de uitvoering van de Kieswet door een omnummering 
van de huizen naar buurt te vergemakkelijken. Het lijkt er echter op dat 
de neveneffecten in het dagelijks gebruik in de stad onderschat werden. 
Voor de ‘gewone Amsterdammer’ was de buurt waar hij woonde meer 
dan een gebied waarvan de inwoners zich bij een aantal problemen en 
vragen tot eenzelfde buurtcomité moesten wenden. De buurtmeester 
had voor zijn wijk een administratieve functie. Hij was de centrale spil 
bij de aangifte van geboorten, huwelijken en overlijden. Ook bij vragen 
over komende verkiezingen kon men bij hem te rade gaan. En zelfs de 
belastinginning ging via de gegevens die de buurtmeesters verzamel-
den. Voor de gewone Amsterdammer was het niet relevant of die taken 
centraal of per buurt georganiseerd werden. In de meeste gemeenten 
kan men tegenwoordig nog maar op één plaats terecht om gewijzigde 
gegevens voor de burgerlijke stand door te geven (het gemeentekan-
toor). Voor wat betreft hun administratieve, registrerende functie zou-
den de negentiende-eeuwse buurten enigszins vergeleken kunnen wor-
den met de hedendaagse stadsdelen.
 Een straat of een gracht kon in meerdere buurten liggen. Een voor-
beeld hiervan is de hiervoor genoemde Prinsengracht die tot maar liefst 
achttien buurten behoorde. Op afbeelding 70 wordt duidelijk hoe lang 
de gracht is. In tabel 10 zien we deze achttien buurten terug, samen met 
de, logisch ogende, kleinnummers en de, wat chaotisch overkomende, 
corresponderende nummers van 1853. De nummers van de tabel maken 
inzichtelijk dat het buitengewoon lastig geweest moet zijn vlot een 
nummer op Prinsengracht te vinden of iemand de weg te wijzen (zie 
ook p. 123 over de frustraties van ‘den Heer, die bij een vriend te Amster-
dam zou gaan logeren’).
 De omnummeroperatie van 1853 was weliswaar bedoeld om admi-
nistratief/bestuurlijke problemen te verminderen, maar het grotere 

nummer niet altijd opgevolgd wordt door een hoger nummer. Verder 
zien we dat de nummering van de langere straten en grachten niet meer 
doorlopend is, maar vele malen onderbroken wordt. Zelfs onderbrekin-
gen van de nummering van een straat of gracht binnen een buurt 
komen voor (buurt LL: 290-318, 334-338 en 349-364). En het valt op dat er 
huisnummers zijn die aan de Prinsengracht meermalen voorkomen. Zo 
blijkt na de omnummering van 1853 het nummer 443 maar liefst vier-
maal aan de Prinsengracht voor te komen: in de buurten Z, BB, NN en 

69a Detail van het kaartblad van 
Buurt B uit de atlas uit 1850 
met de kleinnummers. 

69b Detail van het kaartblad van 
Buurt B uit de atlas met de 
eerste omnummering uit 1853. 
De wijze van tekenen is veel 
gedetailleerder, maar de wijze 
van het nummeren van de 
huizen is min of meer verge-
lijkbaar.
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SS. Het is aannemelijk dat dit voor de gewone burger niet inzichtelijk 
was. In de afgelopen decennia werd in menig stad en dorp in Nederland 
in nieuw aangelegde wijken ook doorgenummerd. Wijken met doorlo-
pende huisnummers tot circa 1.000 zijn niet zeldzaam. Als informatie-
bordjes bij afslagen een bezoeker van een dergelijke wijk de nummers 
van de aangelegen straten niet duidelijk aangeven, zijn het doolhoven 
waar je lang kunt dwalen om een gezocht huisnummer te vinden. Na de 
omnummering van 1853 was dit in Amsterdam ook zo. De stad was ver-
deeld in vijftig buurten, maar het was slechts weinigen bekend waar de 
precieze buurtgrenzen lagen. Natuurlijk waren die gepubliceerd in 
lokale kranten, hingen ze ter lezing op een aantal aanplakborden in de 
stad en hadden huizen de buurtletters op hun kozijn staan, maar dat wil 
beslist niet zeggen dat iedere burger ook wist waar buurt G, buurt DD 
of TT lag.
 

De gevolgen van de omnummering voor de toerist 
verwoord door Jacob van Lennep in de frustraties van 
‘den Heer, die bij een vriend te Amsterdam zou gaan 
logeren’

Het voorgaande beschrijft de problemen die de gewone Amsterdammer 
had met de huisnummers van 1853. Voor bezoekers van de stad moet  
het  echter een volstrekt ondoorgrondelijke situatie geweest zijn. Het 
‘toeristische ongenoegen’ van deze bezoekers, beschreef de negentien-
de-eeuwse schrijver Jacob van Lennep in zijn in 1880 postuum versche-
nen Verspreide opstellen, in hoofdstuk 7 onder de titel ‘Vertelling van den 
heer, die bij een vriend te Amsterdam zou gaan logeren.’ 212 In het ver-
haal staat een Brusselaar centraal. Hij reisde, na de omnummering  
van 1853, naar Amsterdam, een plaats waar hij niet eerder geweest was.  
Van zijn gastheer had hij vooraf het adres ‘Keizersgracht tusschen de 

122

Het deel van de 
Prinsengracht in buurt

Kleinnummers aan de 
oost- & noordzijde van de 
Prinsengracht (1796-1853)

Huisnummers van 1853 aan 
de oost- & noordzijde van 
de Prinsengracht

Kleinnummers aan de west- 
& zuidzijde van de Prinsen-
gracht (1796-1853)

Huisnummers van 1853 aan 
de west- & zuidzijde van de 
Prinsengracht

Z 1-39 486-445 907-842 377-443

AA 40-85 640-594
841-816

815-790

508-533

568-593

BB 86-135 504-429 789-752 391-428

CC 136-194 558-503 753-694 570-502

JJ 195-214 264-244 693-682 232-243

HH
215-216

217-254

312-313

333-407
681-638 311-260

GG ---------- ----------
637-626

625-607

451-461

568-586

FF ---------- ---------- 606-582 529-553

KK 255-329 478-579 ----------- -----------

EE ---------- ---------- 581-560211 644-664

DD ---------- ---------- 560-543 515-530

MM ---------- ---------- 542-519 530-508

LL

330-359

360

361-376

290-318

334-338

349-364
----------- -----------

NN ---------- ---------- 518-498 438-539

RR 377-411 98-133 ----------- -----------

OO ---------- ---------- 497-472 687-662

PP ---------- ---------- 471-465 768-775

SS 464-412 515-423 ----------- -----------

Tabel 10 De kleinnummers (1796-1853) en de huisnummers van de eerste omnummering uit 1853 aan de Prinsengracht. N.B. Als er in een cel van de 
tabel geen nummers ingevuld staan, betekent dit dat die buurt aan die zijde van de gracht geen huizen heeft. 

70 Detail van de bladwijzer uit de gedrukte atlas (met de tweede omnummering) uitgegeven door J.C. Loman jr. in 1876.  
De Prinsengracht is in rood geaccentueerd om vergelijking met tabel 10 te vergemakkelijken. 
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steld onderzoek of zelve, of zoo hem daartoe de tyd ontbreken mogt 
daar een ander daartoe geschikt persoon te laten vervaardigen (…)’214. 
Gesteld wordt dus dat Vaillant voldoende kennis in huis had en dat hij, 
indien hij te weinig tijd zou hebben, anderen in zou schakelen. Vaillant 
kreeg vervolgens het vertrouwen om de atlas samen te stellen. Uit zijn 
nota (afb. 71) voor het maken van de atlas blijkt niet of hij daadwerkelijk 
anderen voor zich heeft laten werken. Wanneer de atlas een naam krijgt, 
zou ‘de atlas van Vaillant’ passend zijn.
 Geconstateerd kan worden dat de brief van Berg, de ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand, aan het college van B&W enigszins opportunis-
tisch van aard was. Aan de ene kant vraagt hij toestemming om zijn 
hoogste ambtenaar de atlas te laten maken, aan de andere kant schrijft 
hij dat Vaillant al met het werk begonnen is en ‘(…) thans (= 29 decem-
ber 1851) voor byna een derde deel der buurten daarmede gereed is’. 
Omdat de genoemde declaratie, waarin Vaillant na afronding van het 
project bovenop de eerder ontvangen 500 gulden berekende dat hij nog 
ƒ 44,70 tegoed had (afb. 71), uit 1852 stamt, kan geconcludeerd worden 
dat de kaarten die de atlas vormen in de jaren 1851-1852 getekend wer-
den. Ze tonen echter de huisnummering die op 1 januari 1853 ingevoerd 
werd. Genoemde declaratie werd in het college van Burgemeester en 
Wethouders besproken, geaccordeerd en vervolgens door de Afdeling 
Financiën betaald. Per saldo heeft het tekenen van het eerste exemplaar 
van de atlas de gemeente dus een bedrag van ƒ 544,70 gekost.

Herkomst van het kaartbeeld

De grenzen van de buurten waren bij Vaillant bekend. Die stonden 
immers al in de atlas van 1850 (zie hoofdstuk 6). Ook waren ze tekstueel 
omschreven.215 In het Stadsarchief Amsterdam wordt bovendien een 
exemplaar van de 1850-atlas bewaard waarin, in zijn eigen handschrift, 
zijn naam staat.216 Aangenomen moet worden dat hij, in zijn functie van 
ambtenaar van het Bevolkingsregister, een exemplaar van de atlas van 
1850 in zijn eigen werkkamer had liggen. De buurtgrenzen konden 
daarvan overgenomen worden. Ze zouden op de nieuw te tekenen 
buurtkaarten immers gelijk blijven. Vervolgens nam hij de kadastrale 
kaartbladen waarvan de gemeente doubletten beheerde en die jaarlijks 
bijgewerkt werden. Voor het feitelijke tekenen ontving Vaillant een 
bedrag van ongeveer ƒ 8,50 per kaartblad (= ƒ 544,70: 64 (= aantal kaartbla-
den in de atlas; zie p. 129, tabel 11, nr. 1)  = circa ƒ 8,50 per kaartblad). Hij 
overzag hierbij welke huizenblokken tot welke buurt gingen behoren en 
kopieerde het kaartbeeld van de kadastrale minuutplans (vergelijk de 
details van afb. 72a en 72b), echter zonder de kadastrale nummers in te 
tekenen. De topografie van beide kaartbeelden is sterk gelijkend, maar 
niet identiek. Reden is dat de kadastrale minuutplans de situatie van 
1832 toonden, terwijl de Vaillant-atlas twintig jaar later getekend werd. 
In die twee decennia waren er vanzelfsprekend percelen gesplitst en 
samengevoegd. Als laatste zal hij de nieuwe huisnummers aan het kaart-
beeld toegevoegd hebben.
 Er waren twee mogelijkheden om toch tot een correct kaartbeeld 
anno 1853 te komen. Dat dit gebeurde blijkt uit zijn rekening die als 
tweede post vermeldt dat er maar liefst ‘170 Daggelden tot het opnemen 
der Perceelen voor een daggeld van ƒ 1,–’ in rekening gebracht werden. 
Het is hierbij mogelijk dat Vaillant en/of zijn medewerkers konden 
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Weesperstraat en Muiderstraat W 424’ gekregen. Het was de meest 
gebruikelijke en kortst mogelijke aanduiding. Een eerste probleem waar 
de Belg mee geconfronteerd werd, nadat hij arriveerde op het station 
buiten de Haarlemmerpoort, was dat de gracht kilometers lang is. Een 
volgend punt was dat een toerist in Amsterdam destijds nogal eens 
makkelijk over de letter ‘W’ in de adressering heen bleek te lezen. Nadat 
onze Belgische bezoeker in de avondschemering zich hiervan bewust 
werd, bleek er amper iemand op de gracht te lopen die hem kon 
vertellen waar buurt W te vinden was. Zonder nog de hele gracht 
afgelopen te zijn, kreeg hij van een goedwillende Amsterdammer de 
suggestie dat het gezochte adres mogelijkerwijs wel eens aan de andere 
kant van de gracht zou kunnen liggen. Na een eerste eurekagevoel liep 
de Belg aan de andere kant van de gracht terug naar zijn uitgangspositie 
waarna wederom bleek dat hij het gezochte nummer niet tegengekomen 
was. ‘Had ik maar eene vigilante genomen, verzuchtte hij, dan ware ik al 
waar ik wezen moet.’ 
 Dat het gezochte nummer W 424 tussen de Weesperstraat en de 
Muiderstraat ligt, leek op het eerste gezicht informatie van mindere 
importantie, maar was toch van wezenlijk belang. Er waren amper 
Amsterdammers die het adres konden vinden zonder die aanvullende 
informatie. Het opstel van Van Lennep kabbelt nog wat verder waarna 
de gevolgtrekking is dat de Belgische bezoeker ‘de ondervinding had 
opgedaan, dat men, om in Amsterdam iemand te vinden, aan het num-
mer weinig heeft, zoolang men den naam der gracht of straat, waar hij 
woont en die der aangrenzende grachten of straten niet van buiten heeft 
geleerd’. Met andere woorden: het kon in de periode 1853-1875, de jaren 
waarin de huisnummering van 1853 bestond, buitengewoon lastig zijn 
om een adres in de stad te vinden.

Wie vervaardigde de atlas met de eerste 
omnummering?

Van lang niet alle handgetekende atlassen is de tekenaar bekend. Ook 
van de hier centraal staande atlas met de huisnummering die op 1 janu-
ari 1853 ingevoerd werd, is dit onduidelijk. In de jaren tachtig van de 
vorige eeuw stond de atlas bij het toenmalige Gemeentearchief Amster-
dam (sinds 2007 Stadsarchief Amsterdam) op naam van J.C. Loman sr., 
Dat zou de vader zijn van Johan Christiaan Loman jr., wiens naam als 
uitgever vermeld staat op de gedrukte buurtatlas van Amsterdam uit 
1876 (zie hoofdstuk 8). Het is onduidelijk waarom men de atlas aan 
Loman sr. toeschreef. Voor dit hoofdstuk is de herkomst van de atlas 
nader onderzocht. Hieruit bleek dat de atlas gemaakt is op initiatief van 
de ambtenaar en de hoofdcommies van de Burgerlijke Stand van 
Amsterdam, mr. Christiaan Everhard Vaillant (1807-1870), die per 1 janu-
ari 1852 tot stadssecretaris benoemd werd.213 Van hem zijn enkele stuk-
ken bewaard die onweerlegbaar duidelijk maken dat hij de eerstverant-
woordelijke persoon voor de atlas was.
 In zijn functie bij de Burgerlijke Stand was Vaillant nauw betrokken 
bij de totstandkoming van het bevolkingsregister. Ook zal Vaillant als 
een van de eersten gehoord hebben van problemen bij het verzamelen 
en vervolgens in de centrale registratie bijhouden van wijzigingen. 
Hierbij werd het gebruik van de bij wet voorgeschreven buurten in 
combinatie met de lokaal ingevoerde kleinnummers als moeilijk werk-

baar gezien. Als oplossing bedacht men de doornummering per wijk. 
Het was een idee dat mogelijk uit de koker van Vaillant zelf kwam. In 
verschillende gemeenteraadsvergaderingen in de jaren 1851-1852 werd 
hier vervolgens over gesproken. Het is evident dat het besluit tot 
omnummering gepaard moest gaan met de vervaardiging van een 
grootschalige atlas met buurtkaarten om te weten welk nummer waar in 
welke buurt aangetroffen kon worden. Voordat besloten werd wie de 
atlas zou gaan tekenen, werd nagegaan wat de kosten zouden zijn. Hier-
toe legde de verantwoordelijke wethouder eerst contact met de Dienst 
der Publieke Werken. Onder verantwoordelijkheid van Publieke Werken 
waren al vele kaarten getekend en gedrukt en de dienst had rond 1850 
meerdere tekenaars en een landmeter in dienst. Er is echter een brief 
van 29 december 1851 van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Berg 
genaamd, aan het college van Burgemeester en Wethouders bewaard, 
waarin we lezen dat niet de tekenaars van Publieke Werken de verant-
woordelijkheid voor de atlas droegen, maar mr. C.E. Vaillant zelf. Een 
citaat hieruit luidt: ‘(…) De Hoofdcommies (= Vaillant) by den Burgerly-
ken Stand meende dat die kosten [om de kaart te laten tekenen bij 
Publieke Werken zou een bedrag van 1.000 gulden begroot moeten wor-
den] te hoog waren berekend, dat men met ongeveer de helft van die 
som zoude kunnen volstaan, en, voorziende dat de regeling der num-
mers die de huizen zouden verlangen, als in naauw verband staande met 
het bevolkingregister, ook aan dat dat bureau voor een groot deel zou 
moeten plaats hebben, stelde hij mij [= Berg, ambtenaar van de Burger-
lijke Stand] voor die geheel op zich te nemen. Door zijne laatste werk-
zaamheden met de verdeeling der Stad beter bekend geworden dan men 
zulks by Publieke Werken is, meende ik zyn aanbod niet van de hand te 
moeten wijzen, terwyl hij zich voorstelde de aanwijzing der perceelen, 
ten einde daar naar onderzoek te laten doen, geheel zelve, en daarna de 
afteekeningen der Buurten volgens de Kadastrale leggers en het inge-

71 Rekening van en ondertekend door mr. Christiaan Everhard Vaillant voor het tekenen van 63 
tekeningen der buurten met de huisnummering van 1853. 72a Detail (De Driehoek in de Jordaan) van de dubbele van het kadastrale minuutplan, sectie D, 

1e blad uit 1832.

72b Detail (De Driehoek in de Jordaan) van de kaart van Buurt QQ uit 1853.
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getekende atlas lijkt vooral een vrij monomane kopieerklus geweest te 
zijn en kan, in redelijkheid, amper een creatief proces genoemd worden.

Vijf exemplaren van de atlas

In de voorgaande paragrafen werd telkens gesproken van dé atlas van 
1853. Hiermee wordt een atlas bedoeld die getekend werd met de eerste 
omnummering die in dat jaar van kracht werd. Er zijn vijf exemplaren 
van deze handgetekende atlas bewaard gebleven. In het Stadsarchief 
Amsterdam worden er vier bewaard en bij de Bijzondere Collecties van 
de Bibliotheek van de Universiteit Amsterdam één.217 Zonder twijfel 
hebben alle vijf atlassen ooit deel uitgemaakt van archieven van 
gemeentelijke diensten. Omdat, vermoedelijk al vele decennia geleden, 
de band met die archieven verbroken werd, is niet met zekerheid te zeg-
gen van welke archieven ze deel uitmaakten.

beschikken over de kadastrale hulpkaarten die tussen 1832 en 1852 ver-
vaardigd waren. Samen toonden deze immers de veranderingen in het 
stedelijke landschap in de tussenliggende twee decennia. Het alternatief 
was dat ze, voor die ene gulden per dag, de straten afliepen om de meest 
recente aantallen huizen te tellen en om aan te geven wat de meest voor 
de hand liggende toekenning van nummers was op pleinen en in gan-
gen en stegen. Vervolgens moesten op basis van de aantallen getekende 
huizen de nieuwe huisnummers toegekend worden. Zonder twijfel zal 
de eerder genoemde atlas van 1850 er bij gebruikt zijn. Daarin staan 
weliswaar niet alle huizen getekend, maar staan wel de nummers van 
alle hoekpanden in de stad. Het was niet moeilijk om, op basis van de 
kadastrale minuutplans, de atlas van 1850 en de informatie van de inge-
huurde dagloners de precieze aantallen huizen per blok te tekenen. Het 
zal eenvoudig zijn geweest de percelen op de nieuwe buurtkaarten van 
hun nieuwe huisnummers te voorzien. Het vervaardigen van de hand-

73a Vlooienburg, detail van de kaart van Buurt P in de eerste atlas in beheer bij het Stadsarchief Amsterdam, getekend 
1852-1853. Het in de linkerbenedenhoek met a. aangegeven gebouw is het Weeshuis van de Gereformeerde Kerk dat 
in 1888 afgebroken werd (1852-1853).

73b Vlooienburg, detail 
van de kaart van 
Buurt P in de tweede 
atlas in beheer bij 
het Stadsarchief 
Amsterdam (1853-
1854). Met, in rode 
lijnen, het 
Liernurstelsel.

73c Vlooienburg, detail 
van de kaart van 
Buurt P in de derde 
atlas, in beheer bij 
het Stadsarchief 
Amsterdam. In rode 
lijnen is ook hier het 
Liernur stelsel 
aangegeven. Deze 
versie wordt ook de 
Cholera-atlas 
genoemd (1866-
1870).
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Op het eerste gezicht lijkt het lastig om vast te stellen welke van deze 
vijf atlassen Vaillant tekende. Door de geboden informatie te analyse-
ren, valt hier toch iets meer over te zeggen. De eerste methode is sim-
pel: door handschriftvergelijking. Omdat Vaillant stadssecretaris was, 
zijn talloze brieven en stukken van zijn hand bewaard. Deze zijn simpel 
te vergelijken met de straatnamen en gebouwaanduidingen op de kaart-
bladen van de vijf atlassen. Dan blijkt één atlas (in tabel 11 atlas (1) die in 
het Stadsarchief Amsterdam bewaard wordt) in hetzelfde handschrift 
geschreven te zijn. 
 De tweede methode, is deductief, en gaat uit van de, deels verschil-
lende, informatie die de atlassen bieden. Omdat op vier atlassen het 
Liernurstelsel, een negentiende-eeuws rioolstelsel dat op perslucht 
werkt, is ingetekend staat vast dat er nog na de start van de aanleg daar-
van in 1870 aan die atlassen getekend werd. Het is opvallend dat alle vier 
de atlassen het rioolstelsel in dezelfde omvang tonen. In het Stadsar-
chief Amsterdam wordt echter een bijzonder exemplaar bewaard die 
bekend staat als de ‘Cholera-atlas’. De epidemie die hierin visueel 
gemaakt wordt, was op zijn hoogtepunt in de zomermaanden van 1866. 
Aan die atlas is redelijkerwijs in die zomer getekend. Hier komt bij dat 
de handschriften duidelijk afwijken van de twee oudere atlassen (tabel 
11: atlassen 1 en 2). Bovendien zijn de Cholera-atlas, de vierde atlas met 
alleen de huisnummers en het Liernurstelsel in het Stadsarchief Am -
sterdam en ook de atlas in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, gete-
kend op hetzelfde papier met een watermerk van de firma J. Whatman 
uit de jaren zestig van de negentiende eeuw. 
 Er is maar één exemplaar van de atlas met uitsluitend de topografie 
en de huisnummering van 1853. En juist dat exemplaar lijkt in de aantal-
len nummers en de plaatsen waar ze vermeld werden het meest op de 
gedrukte atlas van 1850 (vergelijk hiervoor de nummers op de afb. 69a 

en 69b). Hoewel er wel iets meer huisnummers ingetekend staan, zijn 
het voornamelijk de hoekpanden die een nummer kregen, net als de 
atlas van 1850. Bij de andere vier atlassen werden de nummers van alle 
huizen ingetekend. Het is tevens de atlas waarvan het handschrift over-
eenkomt met dat van Christiaan Everhard Vaillant. De conclusie moet 
zijn, dat atlas 1 het exemplaar was dat Vaillant zelf tekende. De tweede 
atlas die het Stadsarchief Amsterdam bewaart (zie tabel 11: nr. 2), lijkt 
iets later getekend te zijn. Een belangrijk verschil is dat die atlas naast 
het Liernurstelsel alle huisnummers toont. De andere drie handgete-
kende atlassen (tabel 11, nrs. 3, 4 en 5) tonen ook alle huisnummers, maar 
hebben een watermerk uit de jaren zestig van de negentiende eeuw. Ze 
tonen bovendien gebouwen die ná 1853 gebouwd werden en zijn in dui-
delijk afwijkende handschriften getekend. 

De Cholera-atlas

Vele steden in de wereld zijn in de loop der eeuwen getroffen door epi-
demieën. Amsterdam was hierop geen uitzondering. In 1866 werd de 
stad getroffen door een cholera-epidemie. De ziekte werd nauwlettend 
in de gaten gehouden. Er werd bijgehouden waar slachtoffers vielen, wat 
gevisualiseerd werd in de hier centraal staande atlas (tabel 11, nr. 3). 
Bekijken we daarvan de eerste bladen (buurt A, B, C, enz), dan zien we 
talloze afwijkend gekleurde huizen en honderden cijfertjes, die niet 
direct verklaard worden. Omdat de Cholera-atlas een bijzonder fraai 
voorbeeld van een vroege thematische atlas is, wordt er hier een aparte 
paragraaf aan gewijd.
 In verschillende vergaderingen van de gemeenteraad in 1866 en 1867 
wordt de cholera-epidemie besproken. Medio 1867 staat het Verslag der 
Amsterdamsche Cholera-Commissie 1866 op de agenda.218 Deze commissie 

12873d Vlooienburg, detail van de kaart 
van Buurt P in de vierde atlas in 
beheer bij het Stadsarchief 
Amsterdam. Met het 
Liernurstelsel en brugnummers 
(1866-1870).

73e Vlooienburg, detail van de kaart 
van Buurt P in de atlas in 
beheer bij de Bibliotheek van 
de Universiteit Amsterdam 
(Bijzondere Collecties). Met het 
Liernurstelsel (1866-1870).

Nr Atlas Aantal bladen Datering Inhoud/opmerkingen/kenmerken Collectie/inven-tarisnummers

1 Stadsarchief Amsterdam. 64 1852-1853. Vermeldt beperkt aantal huisnummers 
die per 1 januari 1853 ingevoerd werden 
(dit zijn voornamelijk hoekpanden 
waarmee de atlas lijkt op de oudere, 
gedrukte, atlas van 1850). Kaartbladen ca. 
37,5x49,5 cm.

SAA: 10043/53 t/m 10043/116

2 Stadsarchief Amsterdam. 64 (nog in, of kort na) 1853, gean-
noteerd na 1870.

Kaartbladen hebben identieke 
stijl als bovenstaande atlas. Met 
alle huisnummers van 1853. Met 
Liernurstelsel. Kaartbladen ca. 37,5x49,5 
cm.

SAA: 10043/117 t/m 10043/180

3 Stadsarchief Amsterdam. 64 De topografie werd 
waarschijnlijk in 1866 getekend. 
De cholera-gegevens in 
1866-1867. In 1870 werd het 
Liernurstelsel toegevoegd.

Vermeldt alle huisnummers. Met 
gegevens over cholera-epidemie van de 
zomer van 1866. Met Liernurstelsel (1870). 
Met twee bladen van Buurt S waarvan 
één met aanvullende informatie en 
legenda). Kaartbladen: ca. 49,5x62 cm.

SAA: 10043/181 t/m 10043/244

4 Stadsarchief Amsterdam. 63 Vermoedelijk getekend 
in ca. 1860, in of na 1870 
geannoteerd.

Vermeldt alle huisnummers. Met 
Liernurstelsel (1870) en brugnummers. 
Kaartbladen ca. 49,5x66,5 cm.

SAA: 10043/245 t/m 10043/307

5 Bijzondere Collecties van 
de Universiteits-biblio-
theek Amsterdam.

63 Vermoedelijk getekend in 1866, 
in of na 1870 geannoteerd.

Vermeldt alle huisnummers. Met 
Liernurstelsel (1870). Kaartbladen ca. 
49x61,5 cm.

UBA, OTM, BC: Kzl: 99.02.01. 

Tabel 11 Overzicht van de vijf bewaarde handgetekende atlassen met de huisnummering van 1853 en enkele kenmerken.



74 ‘Buurt S’ (eiland Marken) met 
legenda en aanvullende 
tekstregels daaronder, met lijst 
van stegen en gangen, en 
statistische informatie over de 
wijk. Aan de onderrand de 
bewijzen dat het blad als 
‘inktlap’ gebruikt werd, wat 
doet vermoeden dat het hier 
om een voorbeeldblad gaat. 
Het stramien werd vervolgens 
voor alle andere buurtbladen 
gevolgd. Van Buurt S werd een 
tweede blad getekend zonder 
legenda en aanvullende 
informatie en in de lijn van de 
andere bladen. Beide bladen 
van Buurt S maken deel uit van 
de Cholera-atlas. N.B. De 
witranden ter linker- en rech-
ter zijde zijn t.b.v. de duidelijk-
heid van de afbeelding 
ingekort. 
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heeft een lijvig rapport gemaakt over de cholera-epidemie die zijn 
hoogtepunt had in de zomer van 1866. Vele onderwerpen komen ter 
sprake, waaronder de gemeende oorzaken, gevolgen van de aantallen 
sterfgevallen – in totaal waren er in de stad 1151 doden te betreuren – 
maatregelen tot voorkoming in de toekomst, en de wenselijkheid of, in 
verband met besmettingsgevaar, de geplande kermis en jaarmarkt wel 
door mogen gaan. In het verslag wordt uitgebreid verantwoord wat er 
allemaal genoteerd werd aan statistische gegevens: de dagelijkse en 
wekelijkse sterfte per buurt, een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd, 
percentages overledenen ten opzichte van het aantal bewoners van de 
betreffende buurt en informatie over de typen huizen waar zij woonden 
(o.a. kelders en woonhuizen). Deze cijfers werden als bijlagen in het 
commissieverslag opgenomen. 
 Op pagina 12 van het verslag lezen we onder paragraaf ‘H’. een pas-
sage die lijkt te gaan over zowel een aparte overzichtskaart van de stad 
als over de atlas (zie afb. 75). In de eerste twee regels van de tekst is spra-
ke van ‘Eene kaart’ waar de verspreiding en de sterfte aan de cholera 
voor alle vijftig buurten op zouden staan. Deze kaart is inderdaad ver-
vaardigd. De manuscriptkaart wordt in de Bibliotheek van de Universi-
teit van Amsterdam bewaard (zie afb. 76). In de linkerbovenhoek staat de 
titel ‘Kaart aanwijzende de verspreiding der cholera en het aantal sterf-
gevallen aan deze ziekte in elk der 50 buurten van Amsterdam’. De kaart 
bestrijkt de periode van 1 juni tot 18 oktober 1866. En in de rechterbe-
nedenhoek wordt vermeld ‘J. Teixeira de Mattos fec.’ Zonder enige twij-
fel gaat het om de kaart die in tekst ‘H’ genoemd wordt. Ter nadere 
informering van politiek, medici en het grotere publiek, is de hand-
getekende kaart iets later bij uitgeverij Amand in Amsterdam in druk 
uitgegeven.219 Het jaar van uitgave is 1867.
 Twee mensen hebben de Cholera-atlas gemaakt. Vermoedelijk was 
een tekenaar van de dienst der Publieke Werken verantwoordelijk voor 
de topografie die gebaseerd was op een oudere atlas. Dezelfde tekenaar 
heeft overigens ook de atlas getekend die in de Bibliotheek van de Uni-
versiteit van Amsterdam bewaard wordt (vergelijk de topografie van 
Vlooienburg op de afb. 73c en 73e). De andere betrokken persoon was dr. 
J. Teixeira de Mattos, arts en lid van de cholera-commissie. Hij heeft de 
gegevens over de cholera aan de topografische ondergrond toegevoegd. 
Ook blijkt uit de tekst dat de atlas nog niet gereed was op het moment 

dat de gemeenteraad over het verslag van de commissie vergaderde. 
Zodra de atlas zou zijn voltooid, zou hij worden aangeboden. Daarmee 
moet aan de atlas als datering 1866-1867 worden toegekend. De over-
zichtskaart is wel gelijktijdig met het rapport aangeboden, waarmee de 
overzichtskaart uit de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam in 
het najaar van 1866 gedateerd moet worden.
 Op het blad van buurt S (= eiland Marken), het negentiende van de 
drieënzestig kaartbladen in de atlas, blijkt een legenda getekend te zijn 
(zie afb. 77) en wordt aanvullende informatie gegeven. Het kleurgebruik 
van de legenda is niet eenduidig. Dat heeft verschillende redenen. Ten 
eerste is degene die de choleragegevens aan de legenda toevoegde niet 
dezelfde persoon geweest die de bovenste vier blokjes van de legenda 
bepaalde. Dit is simpel vast te stellen aan de hand van de verschillen 
tussen de verklarende woorden die rechts naast de blokjes van de 
legenda staan. In de bovenste vier worden in pasteltinten woonhuizen, 
pakhuizen, onbebouwde erven en openbare gebouwen onderscheiden. 
De ‘annoterende tekenaar (= Teixeira de Mattos)’ koos ervoor om in vijf, 
toegevoegde, legendablokjes de sterfgevallen aan de cholera per maand 
in beeld te brengen en dit in, iets hardere, kleuren te tonen. Naar 
hedendaagse maatstaven binnen de cartografie (zie bijvoorbeeld de 
kleurenleer van Bertin, 1967) worden deze verschillende typen 
informatie niet in één kleurentrap getoond. Dit leidt tot onduidelijk-
heid: bij de ‘hardgekleurde’ huizen waar een sterfgeval geweest was, is 
niet meer te zien of het een woonhuis of een pakhuis was (waar ook 
geregeld arme dagloners verbleven). De twee andere legenda-items met 
de kleuren wit en licht-oranje zijn in dit kader niet relevant omdat ze 
niet-bebouwde erven en openbare gebouwen aangeven waar geen doden 
te betreuren waren. Onder de legenda en kaart staan nog twee nader 
toelichtende tekstregels:
• ‘De Kelder waarin cholera-lijders zijn overleden, zijn door een   
 aangeduid, bijvoorbeeld

  

in den Kelder van het huis nr. 42 zijn op 10     
 July 2 lijders overleden.’
• ‘De datum van overlijden wordt aangewezen door het roode nommer,  
 het aantal overledenen door de roode stippen.’
Het is een wijze van presenteren en visualiseren die naar eenentwintig-
ste-eeuwse cartografische normen niet meer gedaan zou worden, maar 
die tegelijkertijd wel eenduidig en inzichtelijk is. In de rechterboven-
hoek van het blad staat de samenvattende conclusie over de gekarteerde 
gegevens van dit blad. Het schetst een bijzonder goed beeld van wat er 
in Buurt S in de zomer van 1866 gebeurde:

‘Bevolking op Ul[tim]o Mei 1866: 1784 M[annen] 1841 V[rouwen]
Overleden aan de cholera 68, zynde 36 M[annen] en 32 V[rouwen]
Woonhuizen 198; waarvan besmet 41
Pakhuizen 40; [waarvan besmet] 2
Openbare Gebouwen 1
Aantal bewoonde Kelders 22 met 127 bewoners
Waarvan besmet 4 met 4 overledenen
Sterfverhouding 18.7 per 1000’

Bovengenoemde medisch-statistische gegevens werden alleen op dit 
blad van buurt S vermeld. Tegelijkertijd is het merkwaardig dat de atlas 
twee bladen van Buurt S bevat: het hierboven beschreven blad, maar ook 
een blad S zonder legenda en zonder de genoemde aanvullende informa-
tie. Van het meest volledige blad werd bewust de witrand aan de onder-

zijde van het blad afgebeeld (zie afb. 74). Het lijkt erop dat het blad met 
de extra informatie een ontwerp- of een voorbeeldkaart was, bijna een 
kladblad. Dit idee komt op als we de uiterste onderrand bekijken. Het 
blad heeft gediend als een soort kladblad. Vroegere tekenaars veegden 
hun tekenpen schoon vóór ze met hun werk begonnen. Deze ‘penafve-
gingen’ zien we aan de onderrand van het meest informatieve kaartblad S 
van de Cholera-atlas. Het tweede blad van buurt S is geheel in stijl van de 
overige tweeënzestig kaartbladen en moet daarom als het definitieve blad 
gezien worden. Vermoedelijk had het meest informa tieve blad wegge-
gooid moeten worden. Gelukkig werd dit niet gedaan, mogelijk werd het 
simpelweg vergeten en is het in of na 1867 nooit iemand opgevallen dat 
er twee bladen van buurt S in de atlas opgenomen waren.

Kaartbladen van het gebied tussen de Singelgracht en 
de gemeentegrens van Amsterdam

Hierboven werd genoemd dat er vijf handgetekende exemplaren van de 
atlas met de huisnummering van 1853 bewaard gebleven zijn. Deze heb-
ben alle 63 of 64 kaartbladen. Het verschil van één blad meer of minder 
per atlas kan verklaard worden door het feit dat een enkel blad twee-
maal getekend werd. Een enkele keer ook is een blad, dat er zonder twij-
fel wel geweest is, verloren gegaan. Alle vijf atlassen tonen gebied dat 
binnen de Singelgracht ligt. Het gebied dat daarbuiten, maar binnen de 
gemeentegrens van Amsterdam, ligt werd in geen van de atlassen afge-
beeld. Dit gebied werd wel afgebeeld in de atlas van 1850. Daarin wer-

75 Passage uit het  Gemeenteblad 1867 (afd. 1, bijlage B, p. 12, paragraaf H.) over de  
Cholera-kaart en de Cholera-atlas.

76 De handgetekende Cholera-kaart met het overzicht van de vijftig buurten.
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den vier kaarten opgenomen die elk één van de vier buurten buiten de 
Singelgracht tonen. Ze worden aangeduid met de buurtletters WW, XX, 
YY en ZZ. Het was in het begin van de jaren vijftig van de negentiende 
eeuw nog een landelijk gebied waarin weinig veranderde. Het was een 
dunbevolkt gebied met huizen en molens die in de meeste gevallen al 
decennialang bestonden. Het gebied kwam pas tot ontwikkeling na de 
aanname in de gemeenteraad van het plan tot uitbreiding van de stad, 
dat de directeur van de Dienst der Publieke Werken, Jan Kalff, in 1875 
ontwierp. Ondanks de geringe dichtheid in 1853 moesten alle huizen, 
bedrijven en molens toch van nieuwe, wijkgerelateerde, huisnummers 
worden voorzien. In het Stadsarchief Amsterdam zijn vierentwintig 
kaartbladen op schaal 1:1.250 bewaard, die laten zien dat dit ook daad-
werkelijk gebeurde. Deze kaartbladen hebben geen aantoonbare band 
met één van de hierboven beschreven atlassen, maar ogen verwant aan 
het kaartbeeld van de drie later getekende atlassen (in tabel 11: nrs. 3, 4 
en 5), en niet aan de twee oudste atlassen (tabel 11: nrs. 1 en 2). hoogst-
waarschijnlijk zijn de kaartbladen in, of kort ná, 1870 getekend. Een 
reden hiervoor is dat op het eerste blad van buurt ZZ de ‘Koninklijke 
Nederlandsche Beyersch Bier-Brouwerij’ ingetekend staat, de latere 
Amstelbrouwerij die werd gebouwd in de jaren 1870-1871. Alle kaartbla-
den werden zonder twijfel vóór 1875 getekend. In dat jaar werd immers 
de tweede omnummering van alle huizen ingevoerd. Die huisnummers 
zien we weer terug op de kaartbladen van de gedrukte atlas die in 1876 
door J.C. Loman jr. uitgegeven werd (hoofdstuk 8). Helaas werden alleen 
de kaartbladen bewaard die de gebieden tonen van de wijk WW (het 
meest westelijke gebied buiten de Singelgracht; in zes bladen), wijk YY 
(het gebied ten westen van de Amstel; in zeven bladen) en ZZ (het gebied 
ten oosten van de Amstel tot aan het IJ; in elf bladen). De bladen die 
wijk XX met de huisnummering van 1853 toonden, moeten verloren 
geacht worden. Ze omvatten het gebied dat begrensd werd door de Sin-
gelgracht, de oostgrens van het Vondelpark, de toenmalige gemeente-
grens met Sloten en Amstelveen, en de tegenwoordige Jan Evertsen-
straat, vlakbij het vroegere Kuiperspad. 

Conclusie

De omnummering van 1853 was een voorbeeld van een ambtelijke 
oplossing voor een administratief probleem. Belangen van de burgers 
werden hierbij niet gezien. De voorvechter van de omnummering is 
zonder twijfel Christiaan Vaillant geweest, die in zijn functie van hoofd-
commies van de Burgerlijke Stand, een zodanig belangrijke positie 
bekleedde, dat hij de politiek verantwoordelijke wethouder kon beïn-
vloeden, zo niet kon aansturen. Dat er door de omnummering een las-
tige, onwerkbare situatie gecreëerd werd voor de gewone Amsterdam-
mers, bleek van ondergeschikt belang. Het verhaal over de frustraties 
van de Belg die Amsterdam bezocht, is hiertoe illustratief. De omnum-
mering van 1853 is uiteindelijk geen lang leven beschoren geweest. In 
1875 werd besloten tot een tweede omnummering. Die loopt weer 
gewoon de straten en grachten af, van begin tot eind en komt ter sprake 
in het hiernavolgende hoofdstuk over de atlas die J.C. Loman jr. in 1876 
publiceerde. Een verschil met de kleinnummers is dat de tweede 
omnummering met een even en een oneven kant ging werken. Vanaf 
1875 begonnen een straat en een gracht gewoon weer met 1 en het hoog-

77 Legenda van de Cholera-atlas (1866), zoals vermeld op het kaartblad van Buurt S. 
De legendablokjes zijn in twee verschillende handschriften geschreven. De 
maandvermeldingen Juny tot en met October zijn van de hand van dr. J. Teixeira de 
Mattos. 

79 ‘Buurt ZZ, 1e blad’ gebied gelegen buiten de Singelgracht, maar binnen de 
gemeentegrens. Rechtsboven staat de ‘Koninklijke Nederlandsche Beyersch Bier-
Brouwerij’, gebouwd in 1870-1871. Op en vlak boven het bastion staan gebouwen van 
de ‘Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij’, die de eerste treinen van Amsterdam 
naar Utrecht liet rijden. 

78 Detail van het kaartbeeld van Buurt S (= eiland Marken) in de 
Cholera-atlas.

ste nummer zou, eigenlijk heel voor de hand liggend, voortaan aan het 
eind te vinden zijn. 
 Voor historisch onderzoekers naar de geschiedenis van Amsterdam 
is het van belang dat zij zich bewust zijn van het bestaan van drie 
reeksen huisnummers. Als een onderzoeker een oud huisnummer heeft, 
zo mogelijk met buurtaanduiding, is aan de hand van omnummer-
registers die analoog al in 1853 gemaakt werden (en tegenwoordig ook 
digitaal beschikbaar zijn in het Stadsarchief Amsterdam) en aan de 
hand van de kaarten in zowel de atlassen van 1850 en 1853 als in de atlas 
van uitgever Loman uit 1876 (waarin de tweede omnummering meege-
drukt werd) na te gaan om welk huis het in de tegenwoordige tijd gaat.



In 1876 verscheen de atlas van Jan Christiaan Loman jr. met 

kaartbladen op schaal 1:1.250. Deze atlas is samen met de Kaart 

van Amsterdam, schaal 1:1.000, die sinds 1909 vervaardigd wordt 

(zie hoofdstuk 11), de meest geraadpleegde kartografische bron 

voor het historisch onderzoek naar de hoofdstad. Met name 

voor naspeuringen op het gebied van de stedelijke ontwik-

keling in de afgelopen 150 jaar, voor huizenonderzoek en voor 

vragen die voortkomen uit het genealogisch onderzoek 

(bijvoorbeeld: waar stond het huis van mijn betover-

grootouders) worden deze kaarten frequent geraadpleegd. In 

dit hoofdstuk wordt zowel de persoon Loman220 besproken als 

zijn Atlas van Amsterdam in 101 bladen (exclusief titelblad). De 

informatie die de atlas biedt en de plaats van de atlas in de 

reeks van grootschalige kaartuitgaven van Amsterdam worden 

eveneens beschreven. Ten slotte komt er een geactualiseerd 

exemplaar ter sprake.

De ‘Atlas van de gemeente 
Amsterdam’ uitgegeven 
door J.C. Loman jr. in 1876

8

80 Detail van blad No. 39 van de Loman-atlas (1876) met het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein en omgeving, 
 gelegen op de kaart van ‘Buurt Z, 2de Blad’. 

81 Het 1889 gedateerde en door de schilder Jan Veth gesigneerde portret van 
J.C. Loman jr. 
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Atlas van de Gemeente Amsterdam: Bevattende de grondtekening van alle 
gebouwen met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van 
gemeente-eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon- en 
pakhuizen / [handgetekende origineel werd getekend door dienst Publieke 
Werken van Amsterdam]. – Schaal 1:1.250. – Amsterdam: J.C. Loman jr. 
[uitgever]; Den Haag: Gravure en Kleurendruk van J. Smulders & Co Lith. 
des Konings [graveur en steendrukker], 1876. – 1 atlas in 101 bladen, met 
afzonderlijke bladwijzer, titelblad en legendablad: steendruk in kleur, 
losbladig; 47 × 59 cm. – In hardkartonnen portefeuille.

Bibliografische beschrijving van de Atlas van de Gemeente Amsterdam in 1876 uitgegeven door 
J.C. Loman jr.221 

Wie was J.C. Loman jr.?

Van zijn vijftiende tot zijn zevenenzestigste levensjaar is Jan Christiaan 
Loman jr. in het boekenvak werkzaam geweest. Hij werd op 22 mei 1825 
in Den Haag geboren binnen een redelijk welgesteld gezin met elf kin-
deren. In 1897 overleed hij in Den Haag. De tekst van de rouwbrief die 
zijn weduwe Anna Jacoba van Braam Houckgeest bij zijn overlijden op 
17 november van laatstgenoemd jaar liet drukken luidt ‘Heden overleed 
plotseling, mijn geliefde Echtgenoot Jan Christiaan Loman Jr., eerder 
Weduwnaar van Lucretia Ihle in den ouderdom van ruim 72 jaar.’222 
 Onze hoofdpersoon bracht zijn kinderjaren door in Den Haag. Wel 
mogen we spreken van een Amsterdamse familie. Zijn vader werd in 
1789 in Amsterdam geboren. De familie vertrok naar Den Haag toen 
Loman sr. daar predikant werd. Toen Jan Christiaan acht jaar oud was, 
verhuisde de familie terug naar Amsterdam, waar zijn vader in dienst 
trad van de Evangelisch-Luthersche Gemeente.223 Gedurende zijn 
arbeidzame jaren werkte Jan Christiaan Loman jr. altijd in Amsterdam 
en tot 1879 was dat ook zijn woonplaats. In dat jaar verhuisde hij naar 
Bussum, waar hij een huis kocht en waar hij tot 1892 bleef wonen. Vijf 
jaar voor zijn dood ging hij terug naar zijn geboorteplaats Den Haag. 
 Van Loman zijn twee portretten bekend. Het eerste is een statiepor-
tret (zie afb. 81) dat eigendom is van de ‘Bibliotheek van de Vereeniging 
ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels’ (sinds 2005: ‘Stich-
ting Bibliotheek van het Boekenvak – Amsterdam’) en hangt in de stu-
diezaal van de Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Univer-
siteit van Amsterdam aan de Oude Turfmarkt. Het werd in 1889 door de 
schilder Jan Veth vervaardigd, toen Loman na drie periodes (sinds 1877) 
afscheid nam als voorzitter van de vereniging. Een tweede, wat minder 
flatterend, portret werd op woensdag 11 augustus 1897 gepubliceerd in 
de driemaal per week verschijnende krant Het Nieuwsblad voor Neder-
land.224 Het maakt deel uit van een serie portretten van de zeven ere-
leden van deze krant. Boven deze portrettengalerij stond als enige ver-
melding de woorden: ‘Onze Eereleden’. In het Stadsarchief Amsterdam 
worden drie krantenknipsels bewaard, die enkele dagen na Lomans 
overlijden gepubliceerd werden.225 Twee van deze drie teksten werden 
opgenomen in het Nieuws van den Dag van 20, respectievelijk 23 november 
van dat jaar. Hierin wordt een korte levensloop van Loman beschreven. 
Het is niet zo verwonderlijk dat de hoofdredacteur/uitgever J. Funke 

• Zijn vierde en laatst bekende uitgave is een gedetailleerde over-
zichtskaart van de stad die hij samen met uitgeverij Scheltema en 
Holkema in 1881/1882 publiceerde (zie afb. 89)238. Op 27 september 
1881 sturen zij een brief aan Burgemeesters en Wethouders over hun 
voorgenomen uitgave in vier grote olifantsbladen.239 Zij refereren 
aan een gesprek waarin zij uitgenodigd werden aan Burgemeester 
en Wethouders een offerte te doen. De kaart in vier bladen zal nor-
maal twaalf en een halve gulden kosten. Zij bieden de kaart, bij een 
afname van vijftig stuks, voor tien gulden aan. Als de kaart op linnen 
geplakt wordt en tussen ‘stokken met knoppen’ gemonteerd wordt, 
is de winkelprijs twintig gulden. Burgemeester en Wethouders krij-
gen die versie echter voor vijftien en een halve gulden aangeboden. 
B & W besluiten vijftig exemplaren te bestellen, waarvan er vijfen-
twintig moeten worden opgeplakt. De rekening zal betaald worden 
uit ‘de begroting van den lopende dienst’.240 

De conclusie is dat Lomans kaartproductie in aantal beperkt was, maar 
dat zijn kaarten zowel in hun eigen tijd, als voor later historisch 
onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdam van groot belang 
waren.

Totstandkoming van de Atlas van Amsterdam

De oudst bewaarde brief over de uitgave van de atlas dateert van 4 juni 
1866. De wethouder van Publieke Werken, mr. Herman Jozua van Len-
nep (1830-1888), schreef aan de Firma Loman & Verster: ‘Ik heb de eer U 
mede te deelen, dat ten einde U behulpzaam te zijn in Uw voornemen 
tot het uitgeven eener nieuwe plattegrond van Amsterdam op grote 
schaal, ter Uwer beschikking zullen worden gesteld een stel buurtkaar-

ten welke dagelijks bijgehouden zijn (...)’241. Deze brief is een reactie op 
een verzoek van de kant van de uitgever. Dit verzoek werd in de archie-
ven echter niet aangetroffen. De wethouder stelt in de brief enige aan-
vullende voorwaarden waaronder de buurtkaarten ter beschikking 
gesteld zullen worden: 
• ‘die kaarten zullen U tegen afgifte van reçu verstrekt worden.
• dat in alle beschadigingen van welken aard ook, die daaraan eventu-

eel mochten worden toegebragt van mijnentwege doch voor uwe 
kosten zal worden voorzien. 

• dat de kaarten tot geen ander doel dan tot het nemen van photogra-
phische afbeeldingen ten dienste van het bedoelde plan worden 
gebruikt.

• dat alle wijken, de buitenwijken daaronder begrepen, op dezelfde 
wijze op het plan worden voorgesteld.

• dat bij overhoopte staking der voorgenomen uitgave van de verstrek-
te gegevens generlei gebruik wordt gemaakt.’

Hieruit blijkt dat de Dienst der Publieke Werken de buurtkaarten, die 
de stad binnen de Singelgracht afbeeldden, al eerder tekende. Mogelijke 
voorbeelden zijn de kadastrale bladen, of de exemplaren van de atlassen 
uit 1853 of enkele jaren later die worden beheerd in het Stadsarchief 
Amsterdam (vier atlassen) en bij de Bijzondere Collecties van de Biblio-
theek van de Universiteit van Amsterdam (één atlas), (zie hoofdstuk 7). 
In die vijf handgetekende atlassen met de huisnummering van 1853 zijn, 
zoals we al zagen, niet de buurten buiten de Singelgracht (de buurten 
WW, XX, YY en ZZ) opgenomen. Publieke Werken had er kaarten van 
getekend en zal deze aangeleverd hebben. In de wat oudere atlas uit 
1850 (zie hoofdstuk 6) waren deze gebieden wel opgenomen, maar niet 
met de detaillering die de Loman-kaartbladen wel bieden. Een serie van 

aandacht besteedde aan zijn overlijden, Loman was immers mede-
firmant van uitgeverij Loman & Funke (zie tabel 12).

Uitgaven van Loman

Loman startte zijn carrière in het boekenvak als boekverkoper. Enkele 
jaren later, in 1850228, vestigde hij zich als uitgever. Zijn zaak, een uitge-
verij en boekhandel, bevond zich vanaf mei 1851 op de hoek van de Kal-
verstraat en de Jonge Roelensteeg. Hij werkte in de loop der jaren 
samen met verschillende compagnons (zie tabel 12). Loman richtte zich 
vooral op de uitgifte van kwalitatief hoog aangeschreven literaire en 
natuurhistorische werken. Onder andere gaf hij werk uit van Van Len-
nep, Bosboom-Toussaint en Huet.229 Daarnaast was hij verantwoordelijk 
voor de uitgifte van verschillende geschiedkundige en geografische boe-
ken en tijdschriften.230 
Op kaartengebied zijn van hem vier uitgaven bekend:
• De eerste is een gedrukte overzichtskaart van Amsterdam uit 1867 

met de titel: Plan tot uitbreiding van Amsterdam. Dit plan werd in 1866 
door stadsarchitect Jacobus G. van Niftrik ontworpen. Het Stads-
archief Amsterdam beheert van deze kaart maar liefst zeven exem-
plaren231 en ook in verschillende andere collecties komt hij voor. 
Voordat deze gedrukte kaart tot stand kwam, vroeg de wethouder 
van Publieke Werken, Van Lennep, van drie uitgevers een offerte. 
Het waren naast Loman & Verster, de uitgeverijen François Buffa et 
Fils232 en Amand233. Loman schrijft in zijn offerte ‘Indien mij het 
werk mocht worden opgedragen, neem ik aan, binnen vier weken 
exemplaren te leveren. De kosten zijn voor de eerste honderd  
ƒ 210,–, voor elke honderd meer ƒ 65,–.’ Loman was de goedkoopste 
en kreeg de opdracht tweehonderd exemplaren te drukken en ze in 
te (laten) kleuren.234 Naast de verschillende exemplaren die Loman jr. 
op de markt bracht, bewaart het Stadsarchief Amsterdam ook de 
oorspronkelijke presentatiekaart op een formaat van 421 × 319 cm 
met het ontwerp van Van Niftrik235 en een ingekleurde lichtdruk die 
we het meest oorspronkelijke ontwerp van Van Niftrik kunnen noe-
men. Op laatstgenoemde kaart ontbreken de delen van de stad die al 
gebouwd waren en/of niet zouden veranderen door zijn plannen. 
Ook wijkt de titel van die kaart wat af van de een jaar later gedrukte 
versie van Loman.236 Deze lichtdruk, dan wel het origineel hiervan, 
zal door de wethouder aan Loman gegeven zijn. Loman gaf deze 
door aan de firma J. Smulders & Co. in Den Haag die de gedrukte 
versie vervaardigde. 

• De tweede uitgave is een kaart van het uitbreidingsplan van de stad 
dat de directeur van Publieke Werken, J. Kalff, een kleine tien jaar 
later maakte. Deze kaart werd in 1875 gedrukt237 als bijlage bij het 
rapport dat Kalff over zijn uitbreidingsplannen schreef en dat geda-
teerd werd op 3 februari 1876. Op een tweede bewaard gebleven 
exemplaar van de kaart werden nieuwe uitbreidingsplannen op de 
noordelijke IJ-oever toegevoegd. Deze aanvullingen werden door 
J.A. Schuurman, die Kalff in 1881 bij Publieke Werken opvolgde, 
gesigneerd. Op dit exemplaar is het jaar 1875 doorgestreept en werd 
het jaar 1883 bijgeschreven.

• De Atlas van Amsterdam in 101 bladen uit 1876, die in dit hoofdstuk 
centraal staat, was Lomans derde cartografische uitgave. 

Datering     Activiteiten 

22 mei 1825  Jan Christiaan Loman jr. geboren in Den Haag.
1840-1844 Hij werkt in boekhandel van S. de Grebber in Amsterdam.
1844-1847 Hij werkt in boekhandel van L. van Bakkenes in Amsterdam. 
vanaf mei 1847 Loman vestigt zich als zelfstandig boekhandelaar. Adres: ‘Kalverstraat, nabij de Heiligen weg 96’ (= volgens de huisnummering van 1796; 
  tegenwoordig Kalverstraat 174).
1850  Zijn eerste boekuitgaven verschijnen.
15 mei 1851-1 aug 1853 Compagnonschap met L.J.F. Reudler gevestigd aan de Kalverstraat op de hoek van de Jonge Roelensteeg.
najaar 1853 Loman werkt weer zelfstandig.
1 juli 1855 A.J.G. Verster in dienst bij Loman.
mei 1864  Compagnonschap met A.J.G. Verster onder de firmanaam J.C. Loman jr. en A.J.G. Verster
1 jan. 1866 Op deze datum verschijnt het Reglement van Orde voor de werklieden aan de boekdrukkerij van Loman, Kirberger & van Kesteren. Deze drukkerij was gevestigd   
  aan de Nes nr. 55, op de hoek van de Enge Lombardsteeg.226 Het was een Stoom-, Boek-, Muziek- en Handelsdrukkerij.
30 aug. 1866 Loman trouwt met Lucrèze Marie Ihle.227 
1 jan. 1870 C. Baarslag neemt de Boek- en Kantoorhandel van Loman en Verster over. Loman richt zich nu geheel op het uitgeven.
1877-1889 Loman is voorzitter van de ‘Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels’ in de jaren 1877-1879, 1882-1883 en 1886-1889.
1879-1892 Loman woont in Bussum.
20 mei 1881 Loman’s vrouw overlijdt.
24 okt. 1883 Loman hertrouwt met Anna Jacoba van Braam Hoeckgeest.
1 jan 1892 Compagnonschap met uitgever J. Funke. Hij verhuist in hetzelfde jaar terug naar zijn geboorteplaats Den Haag en woont op het 
  adres Anna Paulowna straat 74.
17 nov. 1897 Loman overlijdt in Den Haag. Hij wordt begraven op Nieuw Eik-en-Duinen.
1897-31 dec 1899 J. Funke gaat alleen verder, maar handhaaft de firmanaam Loman & Funke.
1 jan 1900 Funke verkoopt het boekenfonds aan De Erven Loosjes te Haarlem vanwege zijn drukke werkzaamheden als uitgever van de krant 

  Het Nieuws van de Dag.

Tabel 12 Belangrijke data en activiteiten in het leven van J.C. Loman jr.
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82 Indexblad van de door J.C. Loman jr. uitgegeven atlas waarop de vijftig buurten van Amsterdam, genummerd van a t/m z en AA t/m ZZ, genoemd worden en ingetekend 
staan. N.B. Enkel het relevante kaartbeeld wordt afgebeeld, de witrand, de titel, de legenda en het kaartbladnummer (= No. 2) worden niet afgebeeld. 



143

vierentwintig kaartbladen van de buurten WW (6 bladen), YY (7 bladen) 
en ZZ (11 bladen), die in het Stadsarchief Amsterdam bewaard worden, 
dienden mogelijk als voorbeeld. Ze maken geen deel uit van een atlas, 
maar tonen wel een kaartbeeld met de detaillering van de Loman-atlas. 
Tegelijkertijd geven ze de huisnummers van de eerste omnummering 
van 1853. Kaartbladen van buurt XX die hierbij hoorden, zullen zonder 
twijfel bestaan hebben, maar moeten verloren zijn gegaan. De feitelijke 
tekenaar van de kaartbladen was Arend Jan van der Stok, ambtenaar bij 
Publieke Werken. Uitgever J.C. Loman jr. wenste voor zijn atlas te 
beschikken over een actueel kaartbeeld, dat voor het gebied buiten de 
Singelgracht niet beschikbaar bleek te zijn. Uit correspondentie tussen 
Loman, de wethouder Publieke Werken en J.G. van Niftrik, die als inge-
nieur van de Dienst Publieke Werken de meerdere was van Van der 
Stok, blijkt dat aan de laatste was gevraagd om dat werk op zich te 
nemen. Op 22 februari 1869 berichtte Van Niftrik aan de wethouder dat 
‘een nieuw plan van Amsterdam’ gereed was. De brief vervolgt ‘Aan de 
vervaardiging van dat plan is alle zorg besteed, zoodat ik en voor de 
naauwkeurigheid en voor de juiste bijwerking van de bebouwing, enz. 
voor wat de buitenwijken betreft durf instaan. Het samenstellen van de 
kaart, was uitgevoerd door de 1ste opzigter (...) J.A. [de voorletters had-
den A.J. moeten zijn] van der Stok. Hem komt voor de nette en zorgvul-
dige behandeling alle lof toe.’ 242 Hoewel Loman de naam van Van der 
Stok in de atlas nergens noemt, moet de laatste hem dus het kaartbeeld 
hebben aangeleverd. Zonder twijfel zullen de kaartbladen aan Loman 
zijn uitgeleend.
 Het is opvallend dat Loman al in 1866 het plan tot uitgave van de 
atlas had, terwijl de feitelijke publicatie pas in 1876 plaatsvond. Al eerder 
werd gesteld dat omnummering van de huisnummers in de stad in 1875 
de belangrijkste reden voor de uitgave was. Het gemeenteraadbesluit 
voor de omnummering werd weliswaar pas in 1874 genomen, maar  
de discussie hieromtrent was al jaren gaande. Het is aannemelijk dat 
Loman al geruime tijd voor het besluit van 1874 van de komende 
om nummering op de hoogte was. Hij zal ingeschat hebben dat er een 
markt bestond voor een gedetailleerde atlas waarop de meest recente 
huisnummering ingetekend zou staan, terwijl een atlas met verouderde 
nummers nauwelijks aan de man te brengen zou zijn. Het ligt voor de 
hand dat Loman op enig moment besloot de publicatie van zijn atlas te 
vertragen totdat de omnummering effectief ingevoerd zou zijn. Het 
resulteerde in een productietijd van zijn atlas van tien jaar, maar toen 
was deze met de ingetekende tweede omnummering geheel actueel.

Uiterlijk en inhoud

Een complete atlas van Loman bestaat, naast de 101 bladen die in de titel 
genoemd worden, uit een titelblad en een hardkartonnen portefeuille. 
Achtereenvolgens zitten in dit omslag: het genoemde titelblad, een blad-
wijzer met legenda (Blad No. 1), een indexkaart (Blad: No. 2, zie afb. 82) en 
de buurtkaarten A tot en met ZZ (Bladen No. 3 tot en met No. 101). 
Van de atlas zijn drie verschillende uitvoeringen bekend:
• Alle bladen gebonden in een bedrukte kartonnen omslag;
• Alle bladen losbladig in een portefeuille met linnen omslagen;
• De bladen gebonden in twee boekbanden (deel 1: titelblad en bladen 

1 t/m 49 en deel 2 bladen 50 t/m 101).

In een aantal gevallen werden de kaarten op linnen geplakt of aan de 
randen verstevigd. Het titelblad vermeldt de volgende tekst ‘Atlas van de 
gemeente Amsterdam bevattende de grondtekening van alle gebouwen 
met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van gemeente-
eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon- en pakhuizen. 
In 101 Kaarten. naar officiëele bronnen bewerkt. Amsterdam, J.C. 
Loman Jr., 1876.’ Blad No. 1 zegt de bladwijzer (legenda) te zijn van de 
inhoud van de atlas. Dit is echter slechts in beperkte mate juist. Diverse 
symbolen die in het kaartbeeld voorkomen, waaronder molens, worden 
niet in deze legenda genoemd. Verder geeft het blad de nummers van 
alle kaartbladen met corresponderende buurtaanduidingen. De 99 (101 
min 2 (= indexblad en legenda)) buurtkaarten kregen een letteraan-
duiding die loopt van A t/m Z en van AA t/m ZZ. Sommige buurten 
kenden meerdere ‘afdelingen’.243 Bijvoorbeeld de kaartnummers 67 tot 
en met 75 hebben de lettercombinaties ‘WW, 1e blad’ tot en met ‘WW, 9e 
blad’. Er wordt een legenda gegeven onder de vermelding van ‘Aandui-
ding der teekens’. In verschillende kleuren worden aangegeven:
• ‘Publieke Gebouwen
• Kerken
• Woonhuizen
• Pakhuizen
• Gebouwde eigendommen der Gemeente niet tot publieke dienst
 Bestemd’
De ‘Aanduiding der teekens’ meldt vervolgens dat de volgende 
symbolen in het kaartbeeld te onderscheiden zijn:
• ‘Brandschellen
• Lantarens
• Tramway
• Hoofdriolen
• Urinoirs
• Hoofdbuis van het Liernurstelsel’ (het rioleringssysteem, genoemd 

naar de Haarlemse ontwerper Liernur).
Op de indexkaart van de gehele stad (Blad no. 2; zie afb. 82) staan de 
letters of lettercombinaties voor de buurten ingetekend. De titel van dit 
kaartblad luidt: Gemeente | Amsterdam | met aanwijzing van de verdeeling in 
buurten | Schaal van 1 à 20.000. Verschillende exemplaren hebben een 
speciale opdruk in rood die vermeldt: ‘Gravure en Kleurendruk van  
J. Smulders & Co. Lith. des Konings’. 
 De kwaliteit van de kaartbladen was gegarandeerd. Vanaf 19 mei 
1869 leverde Loman telkens een aantal kaartbladen bij de wethouder in 
die ze vervolgens ter controle doorstuurde aan de Stadsingenieur, de 
directeur Publieke Werken en de Stadsarchitect. Alle bewaarde brieven, 
zeven in totaal, hebben vrijwel dezelfde tekst.244 Alleen de bijlagen, in de 
vorm van de nieuwste buurtkaarten, zijn verschillend geweest. Aardig is 
dat alle brieven vermelden dat het de wethouder ‘onraadzaam voorkomt 
op de kaarten de gaslantaarns aan te wijzen. De brandspuiten, brug-
wachters- en veerhuisjes moeten daarentegen m.i. daarop wel een plaats 
vinden. Ook de urinoirs moeten daarop voor alsnog niet voorkomen’. 
Als we de legenda van de atlas voor wat betreft het straatmeubilair ver-
gelijken met de opmerkingen van de wethouder zien we dat Loman zich 
maar gedeeltelijk aan diens opmerkingen heeft gehouden, ondanks de 
controles van de diensthoofden.
 In hoofdstuk 7 werd al aangetoond dat de kadastrale plans het voor-
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83 Blad No. 39 van de Loman-atlas (1876) met het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein en omgeving, 
gelegen op de kaart van ‘Buurt Z, 2de Blad’. 
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naam buurt kaart

Molen het Anker WW (8e Blad) 74

[Molen de] Anna Maria  xx (2e Blad) 77

Molen het Baambrugsche wapen ZZ (9e Blad) 95

Molen de Bijl  WW (8e Blad) 74

Molen het Blaauwe Hert WW (9e Blad) 75

Molen het Bonte Kalf WW (9e Blad) 75

[Molen de] Bonte Kraai  yy (6e Blad) 85

Molen de Buis WW (8e Blad) 74

Molen de Dolphijn WW (9e Blad) 75

Molen de Dommekracht WW (8e Blad) 74

Molen de Eendracht WW (7e Blad) 73

Volmolen de Eendragt WW (9e Blad) 75

Molen de Eenhoorn WW (8e Blad) 74

Molen het Fortuin ZZ (8e Blad) 94

Molen Groote Dommekracht yy (5e Blad) 84

[Molen de] Haan  xx (2e Blad) 77

Molen de Haas WW (9e Blad) 75

Molen het Heiblok WW (9e Blad) 75

Molen de Hoop WW (9e Blad) 75

Molen de Hoop ZZ (8e Blad) 94

Molen de Jager WW (8e Blad) 74

Molen de Kat WW (8e Blad) 74

[Molen de] Kemphaan  yy (6e Blad) 85

[Molen] De Kiewiet  yy (4e Blad) 83

[Molen de] Klapper (*) yy (6e Blad) 85

Molen het Klaverblad WW (3e Blad) 69

Molen de Kool WW (9e Blad) 75

Molen de Kop WW (9e Blad) 75

Molen Het Leidsche Wapen WW (7e Blad) 73

[Molen de] Lelie  xx (3e Blad) 78

Molen de Liefde ZZ (8e Blad) 94

Molen het Luipaard WW (9e Blad) 75

[Molen de] Nachtegaal  yy (6e Blad) 85

[Molen de] Omval  xx (2e Blad) 77

[Molen] De Ooyevaar  yy (4e Blad) 83

[Molen] De Oranjeboom  yy (2e Blad) 81

Molen de Oranjeboom WW (8e Blad) 74

Molen de Otter WW (9e Blad) 75

[Molen] de Ouwerkerk  yy (6e Blad) 85

[Molen] de Panaal  yy (6e Blad) 85

Molen de Roo Koe WW (8e Blad) 74

[Molen de] Roozenboom  xx (3e Blad) 78

[Molen] De Ruiter  yy (5e Blad) 84

[Molen de] Samson (**) xx (2e Blad) 77

Molen de Samson WW (9e Blad) 75

Molen De Schelvisch WW (7e Blad) 73

Molen de Star WW (8e Blad) 74

Molen de Steur WW (7e Blad) 73

Molen de Valk WW (9e Blad) 75

Molen de Vergulde Haring WW (8e Blad) 74

Molen de Vlijt WW (8e Blad) 74

[Molen de] Vriendschap  xx (2e Blad) 77

Molen Het Vriesche Wapen WW (7e Blad) 73

[Molen de] Vrouwen Akker  xx (2e Blad) 77

Molen het Wapen van Friesland (***) ZZ (8e Blad) 94

Molen de Windhond WW (8e Blad) 74

Molen de Wip WW (9e Blad) 75

Molen de Witte Duif WW (7e Blad) 73

[Molen de] Witte Lelie  xx (2e Blad) 77

Molen de Wolf WW (8e Blad) 74

[Molen de] Wolf  xx (3e Blad) 78

[Molen de] Zaaijer         xx (2e Blad)                  77

[Molen de] Zwaan         yy (2e Blad)                  81

zwart/wit op hoogwaardig Honingh-papier te laten drukken. Dit geeft 
de beste mogelijkheid voor zijn ambtenaren om aanvullingen toe te 
voegen. Uit de brief valt op te maken dat er, voordat het besluit van Bur-
gemeester en Wethouders viel, vooroverleg geweest moet zijn tussen 
Kalff en de wethouder over de verdeling van de twintig bestelde atlas-
sen. Samen kwamen zij tot de verdeling van vijftien atlassen voor 
Publieke Werken en vijf exemplaren voor overige diensten. Deze 
afspraak is vermoedelijk uit de losse pols gemaakt. Op 6 april 1876 
greep het college van B & W in en maakte een nieuwe verdeling (zie 
tabel 13). Deze ‘politieke verdeling’ van de atlassen is bewaard geble-
ven.248 Voor Publieke Werken bleven er van de oorspronkelijk vijftien 
toebedeelde atlassen slechts enkele over. Kalff voelde zich door zijn 
eigen wethouder gepasseerd en schreef drie weken na het besluit van 
het College van Burgemeester en Wethouders een kritisch briefje terug. 
Hij kreeg een half jaar lang geen reactie. Op 17 november 1876 stuurde 
hij een herinneringsbriefje. Vervolgens zond de wethouder beide brie-
ven retour met als enige toevoeging ‘terug afgewezen’.249

Een index

De atlas die Loman uitgaf, wordt in het Stadsarchief Amsterdam vrijwel 
dagelijks geraadpleegd. Het blijkt dat velen in de archieven een naam 
van een buurthuis, een politiebureau of een wat minder bekende straat 
of steeg vinden en die vervolgens willen lokaliseren. Ook genealogen 
zoeken regelmatig in de atlas naar het huis van hun voorouders uit de 
negentiende eeuw. De atlas van 1876 geeft veel informatie, maar is niet 
erg toegankelijk voor wie niet weet op welke buurtkaart te zoeken. Daar-
om werd in 1990 een index op de atlas samengesteld.250 Alle namen/
toponiemen die op de bladen voorkomen werden in een lijst geplaatst. 
Voor zover van belang werden ze op onderwerp verdubbeld. Zo staan 
alle molens die in de atlas benoemd zijn, in de lijst vermeld onder hun 
eigen naam, maar ook onder het trefwoord ‘Molens’ (zie tabel 14).

 Er wordt dus gesproken van een nabestelling bij Loman van twintig 
atlassen voor Publieke Werken, boven op de twintig eerder bestelde 
exemplaren. Om de wethouder gunstig te stemmen had Kalff enig 
voorwerk gedaan. Op 25 april 1876, enkele dagen voordat hij zijn brief 
aan de wethouder zond, had hij een schrijven van Loman ontvangen 
waarin deze hem bericht dat hij een twintigtal niet-ingekleurde exem-
plaren zonder portefeuille wil leveren tegen een gereduceerd tarief van 
in totaal vijfhonderd gulden. Voor een portefeuille zou Loman aan 
Publieke Werken per stuk vier gulden extra in rekening brengen.247 Hier 
moet een verzoek van Kalff aan vooraf gegaan zijn, al werd er geen 
afschrift van een brief aangetroffen. Het is een aanzienlijke reductie 
omdat we in de advertentie (zie afb. 84) lezen dat de wél gekleurde, 
exemplaren, inclusief portefeuille, per stuk vijftig gulden kostten. 
 Vanuit gebruikersopzicht is het tweede gedeelte van zijn brief 
interessant. Kalff meldt dat hij een voorkeur heeft voor niet-gekleurde 
exemplaren. De atlas van Loman is echter in kleur gedrukt. Kalff stelt 
de wethouder voor om de tweede reeks van twintig exemplaren in

Burgemeester en Wethouders  5

Gemeente-Secretaris  1

Leeskamer voor de leden van den Raad  1

Stads-Archief  1

De afdeling Publieke Werken  1

de afdeling Financien  1

de afdeling Bevolking-Register  1

Hoofd-Commissaris van Politie  1

Sectie-Commissarissen  1

Kommandant der brandweer  1

Directeur der Publieke Werken  1

Stads-Architect  1

Stads-Ingenieur 1

Bouwopzichter 1

Buurtsecretarissen 1

de afdeling Publieke Werken om op linnen te laten plakke 1

  Samen 20 ex.

Tabel 13 Verdeling van de 20 bestelde atlassen binnen de stad volgens besluit van  

Burgemeester en Wethouders van 6 april 1876.

beeld vormden voor de vijf atlassen uit de jaren 1853-1875 met de eerste 
omnummering. Geconcludeerd moet worden dat ook de topografie van 
de Loman-kaarten uit 1876 daarop gebaseerd werd. 

Gebruik van de atlas

In een bewaarde advertentie245 (zie afb. 84) die Loman in 1876 verspreid-
de, noemt hij met name de ‘H.H. Assuradeurs, Notarissen, Makelaars en 
Bouwkundigen’ als potentiële kopersgroep. Het moment van publicatie 
was goed gekozen, omdat het direct aansloot op de invoering van de 
hernummering van de stad. Het was bovendien tijd voor een gedrukte 
uitgave. Voordien was het nog mogelijk om in de behoefte te voorzien 
door kopieën te tekenen (zie hoofdstuk 7). De vraag naar kaartbladen 
met een grootschalig getekende stad werd echter steeds groter. In het 
dagelijks gebruik bleek het aantal voorhanden exemplaren van de atlas 
voor de verschillende afdelingen van de dienst der Publieke Werken 
niet voldoende. Het aantal benodigde aantal exemplaren moet niet 
onderschat worden, wat blijkt uit een brief in het archief van Publieke 
Werken die de directeur van Publieke Werken J. Kalff op 26 april 1876 
aan de wethouder zond.246 De tekst van deze brief luidt: ‘Door mij is 
voorgesteld en bewerkt het doen lithograferen der buurtkaarten om de 
enkele stellen te vervangen welke van de geteekende buurtkaarten in 
gebruik waren, en voorts om daarvan voor de Publieke Werken zoveel 
exemplaren te verkrijgen, dat daarvan voor schetsen plannen, enz. kan 
worden gebruik gemaakt en dusdoende een massa teekenwerk gespaard. 
In plaats daarvan zijn die 20 Exemplaren, waarvan U en ik dachten dat 
ten minste 15 stuks voor de publieke werken zouden overblijven, inge-
palmd voor verschillende administratien, zoo dat ervoor het boven aan-
gegeven doel niets overblijft. Voor dat doel is gewenscht goed tekenpa-
pier en kunnen daarentegen de verschillende kleuren wel gemist wor-
den. Daarom heb ik getracht nog 20 Exemplaren magtig te worden in 
zwartdruk op Honinghpapier (...) Ik verzoek magtiging die exemplaren 
aan te kopen zonder portefeuilles dus ad ƒ 500,–. De directeur der 
Publieke Werken J. Kalff.’

84 De advertentie die J.C. Loman jr. 
in 1876 verspreidde.

Tabel 14 Een deel van de index uit de atlas van Loman: 
de lijst van molens die ingetekend en benoemd staan 
(N.B. bij vierkante haken ontbreken de tussenstaande 
woorden in de atlas). 

* De juiste naam is Molen de Klopper.
** De molen heet ten onrechte de Samson. De naam is 
De Koning Salomon.
*** Deze naam wordt regelmatig verwisseld met Het 
Vreelandsche Wapen.
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Bestaat er een atlas van Loman sr.?

Er blijkt zowel mondeling als schriftelijk regelmatig verwezen te wor-
den naar een handgetekende atlas van Amsterdam, vervaardigd door ene 
‘J.C. Loman senior’. Hiermee wordt de oudste van vier handgetekende 
atlassen bedoeld met de huisnummering die gangbaar was tussen 1853 
en 1875. De atlas werd vermoedelijk getekend tussen 1853 en 1856. Hoe-
wel ónze hoofdpersoon ‘J.C. Loman Junior’ een vader had die dezelfde 

voorletters voerde, bestaat er geen enkele aanwijzing dat ‘senior’ zich 
beziggehouden heeft met het vervaardigen van een handgetekende atlas 
met buurtkaarten van Amsterdam. J.C. Loman sr. was, zoals gezegd, een 
Luthers predikant. Na een arbeidzaam leven als predikant tot aan zijn 
emeritaat in 1858 verhuisde hij naar Gouda waar hij in 1868 overleed.251. 
Hoewel het niet uitgesloten is dat predikanten in hun vrije tijd kaarten 
tekenden (bijvoorbeeld de kartograaf/predikant Petrus Plancius verenig-
de in de zeventiende eeuw deze twee kwaliteiten in zich) moet het hier 

85 Kaart 41 (oud bladnummer 39) van de tussen 1892-1903 geannoteerde Loman-atlas, inclusief overplakkingen waaronder de tussen 1881 en 1883  
gebouwde winkelgalerij ten zuiden van het Paleis voor Volksvlijt.

86a Detail van blad 39 van de Loman-
atlas uit 1876 met de Maarten Jansz. 
Kosterstraat en omgeving. Met de 
huisnummering van 1875.

86b Overeenkomend detail van kaart 41 
van de geannoteerde Loman-atlas 
uit 1892-1903 met toegevoegde 
kadastrale nummers.256
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zijn voordat het huisnummer toegekend werd. De these van dit moment 
is dan ook dat de geactualiseerde atlas gebruikt werd bij de verkoop van 
nieuwe percelen door een hypotheekbank. 

Conclusie

De atlas die Loman uitgaf blijkt zeer nuttige informatie te geven voor 
het stedenbouwkundige en het huizenonderzoek van de negentiende 
eeuw. Hierin schieten hedendaagse kaarten tekort, er zijn immers in de 
loop van de afgelopen anderhalve eeuw heel wat panden in het gebied 
van de afgebeelde regio gesloopt, samengevoegd of gesplitst. Wel dient 
duidelijk gesteld te worden dat de exacte lokalisering van panden aan de 
hand van kaartmateriaal dat vervaardigd werd vóór 1820 (het jaar van 
tekenen van de oudste kadastrale kaarten) op problemen kan stuiten. 
Een reden is dat veel locaties in archiefstukken omschreven worden als 
‘nabij de hoek van’ een straat. Voor een exacte lokalisering zijn dan 
andere bronnen nodig. Voor veel genealogen met Amsterdamse voorou-
ders geeft de atlas van Loman een visueel beeld van de wijk en het huis 
waar deze voorouders in het derde kwart van de negentiende eeuw 
woonden. Een ander voorbeeld waarbij deze kaarten waardevol zijn, 
betreft de nummering van panden door kleinere straten en stegen. Uit 
archiefbronnen is lang niet altijd op te maken of men de huizen in een 
steeg ‘links om’, dan wel ‘rechts om’ nummerde. De gedetailleerde kaar-
ten die in de atlas voorkomen die Johan Christiaan Loman jr. op de 
markt bracht, kunnen dan uitsluitsel geven. Bijzonder is een atlas met 
annotatie uit de jaren 1892-1903 die in 2001 door het Stadsarchief ver-
worven werd. Hij vult een grootschalige cartografische leemte in de 
jaren tussen enerzijds de publicatie van de Loman-atlas in 1876 en 
anderzijds de bladen van de Kaart van Bouw- & Woningtoezicht die 
vanaf 1902 getekend werd (hoofdstuk 10) en de bladen van de Kaart van 
Amsterdam op schaal 1:1.000 die vanaf 1909 verschenen (hoofdstuk 11).

geweest zijn. Het gevolg is dat het kaartbeeld op de bladen uit 1876 
zowel de huisnummers als de kadastrale nummers toont. De nieuwe 
bladen en de overplakkingen op de oudere geven echter alleen de 
kadastrale nummers. Het is aannemelijk dat besloten werd tot actualise-
ring van een oude Loman-atlas na een kadastrale hermeting van de stad 
in 1892. Door geconstateerde splitsingen en samenvoegingen van perce-
len leidde dit tot vele nieuwe en gewijzigde kadastrale nummers.258 Hier 
kwam bij dat de stedelijke uitbreidingen in die tijd in een snel tempo 
voortschreden, terwijl de huisnummertoekenning hierbij achter bleef. 
Dit gold zeker voor de gebieden van Nieuwer-Amstel en het tegenwoor-
dige Oud-West. 
 Wie was de gebruiker van de geactualiseerde atlas? In de veilingcata-
logus staat de atlas beschreven als een werkexemplaar om te komen tot 
een nieuw gedrukte versie. Dit kon tot op heden niet worden onder-
bouwd, noch door de gegevens die de atlas zelf biedt, noch door 
bewaarde archieven. De herkomst van de atlas biedt daarentegen een 
aannemelijke verklaring. De band werd namelijk in, of kort na, 1974 
aangetroffen in een leeg te ruimen kelder van een pand op de hoek van 
de Spuistraat en Paleisstraat, waar in de jaren ervoor een hypotheekbank 
gevestigd was. Een hypotheekbank was actief op de markt van koop en 
verkoop van percelen en de, al dan nog niet, op die percelen gebouwde 
huizen. Dit soort transacties moeten het hypotheekregister passeren en 
dat wordt door het Kadaster bijgehouden. Dit werkt niet met huis-
nummers, maar met kadastrale perceelnummers. Dat de geactualiseerde 
atlas in gebruik geweest is bij een hypotheekbank, sluit goed aan bij de 
belangstelling van een dergelijke bank en het verklaart waarom de huis-
nummers niet interessant genoeg waren om op de nieuwe bladen inge-
tekend te worden. Het spoort bovendien met het hierboven genoemde 
punt, dat de huisnummertoekenning in, met name, de nieuw te bouwen 
uitbreidingswijken achterbleef bij de kadastrale perceelsnummertoe-
kenning. Vaak zullen percelen dus al door de hypotheekbank verkocht 

men die door Amsterdam op 1 mei 1896 geannexeerd werden. Ze tonen 
regio’s buiten de Amsterdamse buurten WW, XX, YY en ZZ, die na de 
annexaties van 1896 tot het Amsterdamse gebied gingen behoren.

[Amsterdam]. Atlas van de gemeente Amsterdam, bevattende de grondteekening 
van alle gebouwen met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van 
gemeente-eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon en pakhuizen. 
Amst., J.C. Loman, 1876, title, index and 83 (of 100) col. lith. plans, loose as 
issued, and with 73 extra manuscript maps, oblong large folio, in (orig.?) portfo-
lio. (1.500-2.500)

• Lacks 17 plans; partly frayed/creased and with (small) tears and/or folds; for 
the greater part covered with tracing paper (revited together). Portfolio dam. 
and worn.

• Almost certainly a working copy for an enlarged re-edition of Lomans Atlas, 
with all the changed streetplans, filled up canals and new parts of the town 
indicated with small pieces of manuscript map pasted over the original 
lithogr. maps, beside the 73 full-size extra manuscript maps (partly replacing 
the missing printed maps). Most maps also have annotations (mainly num-
bers) in pen en red ink.

Tekst van lotnummer 3836 in catalogus nr. 35 (veiling 28-30 november 2001) van veilinghuis Bubb 

Kuyper te Haarlem.

Op de 158 kaartbladen staan alle opstallen ingetekend die in de periode 
1892-1903257 gebouwd werden. Alle nieuwe bladen zijn handgetekend. 
Omdat er een aantal bladen uit 1876 ontbreekt stelt de tekst van de vei-
lingcatalogus terecht dat de atlas niet compleet was (‘lacks 17 plans’). Dit 
is formeel juist. Er was echter een goede reden voor het ontbreken van 
de zeventien bladen. Immers de buurten die de oorspronkelijke Loman-
bladen tonen, ondergingen zodanige veranderingen dat actualisering 
van het kaartbeeld een rommelig en onleesbaar resultaat zou opleveren. 
Daarom werd ervoor gekozen die bladen te vervangen door nieuwe, 
handgetekende bladen. Vermoedelijk zijn de oude bladen vernietigd, 
tegelijkertijd met het tekenen van de nieuwe (tussen 1892 en 1903).
 Los van de aanvullingen op de oude bladen en de vervaardiging van 
de nieuwe, werden er overplakkingen met nieuwe straten en nieuwbouw 
toegevoegd en daarnaast transparante overlays met kadastrale wijzigin-
gen die plaatsvonden na een eerdere vaststelling. De overlays waren met 
splitpennen aan de onderliggende kaartbladen vastgehecht. Op alle 
bladen van de oude atlas uit 1876 werden de huisnummers van alle 
ingetekende huizen meegedrukt. Los daarvan heeft de laat-negentiende- 
en vroeg-twintigste-eeuwse eigenaar van de atlas, in rode pen, aan alle 
percelen op die bladen het kadastrale nummer toegevoegd. Ook is het 
opvallend dat op alle nieuw getekende atlasbladen alleen de kadastrale 
nummers voorkomen, terwijl de huisnummers ontbreken. De toenma-
lige gebruiker had dus geen belangstelling voor de huisnummers, maar 
lijkt alleen geïnteresseerd geweest te zijn in de kadastrale nummers. Het 
zou voor hem echter een onzinnige bezigheid zijn de meegedrukte 
huisnummers op de oudere bladen weg te halen. Tegelijkertijd zou het 
noemen van de huisnummers op de nieuw te tekenen bladen – terwijl 
hij er geen belangstelling voor had – een zeer arbeidsintensieve taak 

uitgesloten geacht worden dat Loman sr. in diens voetsporen trad. Er 
bestaat geen enkele aanleiding die deze toekenning rechtvaardigt. Het 
moederexemplaar van de atlas met de buurtkaarten van 1853 zal zonder 
twijfel door een ambtenaar in dienst van Publieke Werken zijn getekend 
op basis van kadastrale bronnen aangevuld met metingen door de eigen 
dienst. Omdat in het vorige hoofdstuk bleek dat mr. Christiaan E. Vail-
lant de drijvende kracht achter de atlas van 1851/1852 met de huisnum-
mering van 1853 was, kunnen we die, in analogie met de atlas uit 1876 
waarvan J.C. Loman de rol van uitgever had, beter de Vaillant-atlas noe-
men. Latere kopieën van die atlas werden met de hand gekopieerd, zon-
der twijfel bij Publieke Werken.

Een tussen 1892 en 1903 geactualiseerde Loman-atlas

Eerder in dit hoofdstuk werd genoemd dat Loman zijn atlas in het bij-
zonder aanprees voor de doelgroep ‘Assuradeurs, Notarissen, Makelaars 
en Bouwkundigen’. Dit is begrijpelijk, want, hoewel er ook enige groei 
van de stad was in de laatste decennia vóór 1876, werden de meeste  
stedelijke ontwikkelingen buiten de Singelgracht pas na genoemd jaar 
gerealiseerd. Daarnaast veranderde ook binnen de Singelgracht veel. 
Niet alleen slechtte men de stadswallen en werden de meeste opstallen 
(waaronder veel molens) op de bolwerken afgebroken, ook kregen deze 
terreinen nieuwe functies en werden deze opnieuw ingericht. De veran-
deringen staan inzichtelijk op de kaartbladen van de Kaart van Amster-
dam, schaal 1:1.000. Het zijn kaartbladen die getekend werden door 
Publieke Werken en waarvan de eerste in 1909 verschenen (zie hoofd-
stuk 11).252 Dan is er echter al een ‘grootschalig kartografisch gat’ geval-
len van ruim dertig jaar, drie decennia waarin we een stormachtige  
stedelijke ontwikkeling zien. Weliswaar zijn er enkele kaarten uit de 
tussenliggende jaren beschikbaar, maar die zijn minder gedetailleerd. 
De twee beste uitgaven die we kennen uit de tussenliggende jaren heb-
ben een schaal van 1:3.750 en dateren uit 1881, respectievelijk 1900 (zie 
hoofdstuk 9, afb. 89 en 95).253 Een van de beperkingen van beide uitgaven 
is dat ze geen huisnummers geven. Los van de officiële kadastrale kaart 
was een gedetailleerd topografisch kaartbeeld van Amsterdam op een 
schaal van 1:1.000 of 1:1.250 waarop de uitbreidingen ingetekend staan 
die tussen 1876 en 1909 gerealiseerd werden, tot voor kort simpelweg 
niet beschikbaar. Via een veiling die van 28-30 november 2001 bij Bubb 
Kuyper in Haarlem gehouden werd, kwam het Stadsarchief Amsterdam 
in het bezit van een geannoteerde atlas.254 Het was een Loman-atlas uit 
1876, maar uitgebreid van 101 tot 158255 bladen. Een dergelijke uitgave 
was niet bekend. In de deels Engelstalige tekst in de veilingcatalogus is 
te lezen dat het zou gaan om ‘Almost certainly a working copy for an 
enlarged re-edition of Lomans Atlas’. Van initiatieven om te komen tot 
een heruitgave was eerder nooit iets gebleken. Veel van de oorspronke-
lijke 101 bladen bleken ingrijpend gewijzigd te zijn. Overal waar het 
stadsbeeld veranderd was, waren de corresponderende kaartbladen aan-
gepast. Enkele gedrukte bladen uit 1876 – de tekst in de catalogus meld-
de dit al – bleken te ontbreken en waren vervangen door nieuwe, hand-
getekende bladen. Ook was er een blad met nummer 13a toegevoegd 
waarop het nieuw aangeplempte middelste stationseiland en het Cen-
traal Station staan afgebeeld. Verder zijn er kaartbladen toegevoegd van 
delen van de aanliggende gemeenten Sloten, Nieuwer-Amstel en Die-

87 Voorbeeld van een nieuw, 
geheel handgetekend, blad uit 
de geactualiseerde atlas uit de 
jaren 1892-1903: de ‘taartpunt’ 
tussen de Kostverlorenvaart en 
het Van Lennepkanaal. Het 
gemeenteraadsbesluit inzake 
de aanleg van de Jan Pieter 
Heijestraat die ingetekend 
staat, werd genomen 1 juni 
1898, het besluit voor de 
Lootsstraat (in aanleg) op 17 
januari 1900. 



De atlas van Loman uit 1876 die in hoofdstuk 8 centraal staat, 

wordt veel door onderzoekers geraadpleegd. Ook de gedrukte 

Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000 die vanaf 1909 verscheen en 

in hoofdstuk 11 besproken wordt, kennen velen. Wat minder 

bekend zijn de handgetekende kaartbladen die medewerkers 

van de dienst Bouw- & Woningtoezicht (hoofdstuk 10) sinds 

1902 tekenden. Hebben zowel de atlas uit 1876 als de 1:1.000- 

bladen, naast een ambtelijke, ook een contemporaine publieks-

functie gehad, dit was niet weggelegd voor de Bouw- & 

Woningtoezichtbladen. Dit waren kaartbladen die ambtenaren 

en bestuurders gebruikten bij het uitoefenen van hun functies. 

Dit gold ook voor de tussen 1892 en 1903 geannoteerde Loman-

atlas (hoofdstuk 8), die hoogstwaarschijnlijk in gebruik was bij 

een hypotheekbank, en de handgetekende kadastrale 

kaartbladen waarover de gemeente beschikte (hoofdstuk 5). 

Over de kaartproductie in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw is nog relatief weinig bekend. Wel maakt genoemde 

periode deel uit van zowel de Catalogus van Amsterdamsche 

plattegronden (d’Ailly, 1934) en van Kaarten van Amsterdam 1866-

2012 (Hameleers, 2013b), waarin enige tientallen kaarten uit die 

periode beschreven staan. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de 

kaartproductie in het laatste kwart van de negentiende eeuw. In 

het bijzonder gaat het in op de overzichtskaarten van de stad 

die in die periode door tekenaars van Publieke Werken van de 

gemeente Amsterdam gemaakt werden. 

 Over de omstandigheden waaronder in die periode het 

kaartmateriaal door medewerkers van Publieke Werken werd 

vervaardigd, is weinig bekend. Voor de genoemde periode 

werden de grootschalige overzichtskaarten van de stad 

onderzocht. Tussen het verschijnen van de Loman-atlas en de 

bladen van de Kaart van Amsterdam schaal 1:1.000 blijkt Publieke 

Werken geen gedrukte overzichtskarteringen te hebben 

uitgevoerd die qua detaillering vergelijkbaar zijn met de atlas 

uit 1876 en de 1:1.000-serie.259 Wel zijn er vier kaarten 

vervaardigd die om verschillende redenen belangrijk zijn en 

waar in dit hoofdstuk nader op ingegaan zal worden. Los 

daarvan brachten particuliere uitgevers, in nauwe samen-

werking met kaarttekenaars van Publieke Werken, nog een 

twintigtal verschillende, wat minder gedetailleerde uitgaven  

uit (zie tabel 15). 

 Verder zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de 

belangrijkste personen die zich bij Publieke Werken met 

kaartproductie bezighielden. Dat waren vader en zoon A.J. van 

der Stok (beiden hadden dezelfde voorletters), J.H. Schmüll, 

die in 1882 aan het begin van zijn carrière samen met J.G. Kruls 

een kaart tekende, en later alleen verantwoordelijk was voor de 

inhoud van verschillende andere uitgaven, en H.J. Scheltema. 

De totale tijdspanne waarin zij bij Publieke Werken werkten 

omvat de periode 1860-1923. We kunnen echter niet met 

zekerheid stellen dat er een compleet overzicht van hun 

kaartproductie bij Publieke Werken gegeven wordt. Het is 

beslist mogelijk dat zij betrokken zijn geweest bij de vervaar-

diging van de kaarten waarop hun naam niet voorkomt. Zo is 

bijvoorbeeld bekend dat A.J. van der Stok sr. kaarten heeft 

getekend voor de Loman-atlas, hoewel zijn naam niet in de 

atlas vermeld werd. Bovendien gaat het hier om overzichts-

kaarten van de hele stad en laten we kaarten van stads-

gedeelten, die zij ook getekend kunnen hebben, buiten 

beschouwing.

Kaartproductie in het 
laatste kwart van de 
negentiende eeuw

9

88 Kaart met het uitbreidingsplan voor de stad van J. Kalff, 1e uitgave, schaal 1:3.750, 
1875-1876.
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Kaartvervaardiging bij Publieke Werken in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw

Vanaf 1809 tot 1945 kende de gemeentesecretarie een ‘Afdeling Publieke 
Werken’, die een beleidsbepalende en toezichthoudende taak had. Deze 
afdeling was ‘politieker’ gericht dan de ‘Dienst Publieke Werken’, die 
was belast met de technische uitvoerende taken en onderhoud van wer-
ken. Publieke Werken heeft in de loop van de jaren diverse grotere en 
kleinere reorganisaties ondergaan. De belangrijkste redenen waren een 

gestage toename van zowel personeel als te verrichten taken. Voor de 
cartografische ontwikkeling tegen het eind van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw was vooral de reorganisatie van 1894/1895 
relevant. Daarna was de Dienst Publieke Werken gesplitst in een grote 
technische en een kleinere, ondersteunende, administratieve afdeling. 
Binnen de Technische Afdeling, die was belast met de uitvoering van 
werken, werden een 1e en een 2e Hoofdbureau opgezet. Het belangrijk-
ste 1e Hoofdbureau stond onder leiding van de stadsingenieur en 
omvatte de nieuwe afdelingen Algemene Zaken, Bruggen, Gebouwen, 

Havenwerken, Plantsoenen en Liernur.260 Deze afdelingen hadden als 
primaire taak de opbouw en inrichting van de publieke ruimte. Het 2e 
Hoofdbureau was belast met de organisatie van centrale werkplaatsen 
en vooral met het onderhoud van bestaande werken in de stad en was 
van ondergeschikt belang voor de kartografie. Voor zover er na 1895 bij 
Publieke Werken gedrukte overzichtskaarten van Amsterdam werden 
gemaakt, kwamen die meestal van de afdeling Algemene Zaken. Vanaf 
de reorganisatie van 1894/1895 waren daar vijf tekenaars aangesteld 
onder de hoofdopzichter, J.H. Scheltema (die zelf ook een achtergrond 
als tekenaar had). Een en ander wil overigens niet zeggen dat er bij de 
andere afdelingen binnen het 1e Hoofdbureau niet zou worden gete-
kend of gekarteerd. Ook bij de Afdeling Bruggen en Liernur waren 
tekenaars aangesteld. Aan te nemen is dat zij vooral ontwerpen (van 
bruggen) en situatiekaarten en -tekeningen (waaronder tracés van aan te 
leggen delen van het Liernurstelsel) maakten. Hun werk werd echter 
niet gedrukt en was niet voor een groter publiek verkrijgbaar. 
 Bij de oprichting van het 1e Hoofdbureau werd voor het eerst sinds 
lange tijd weer een ambtenaar in de functie van landmeter bij Publieke 
Werken aangesteld, J.G. Kruls. Hij tekende in circa 1882, samen met  
J.J. Schmüll, een grote kaart die verderop uitgebreider ter sprake zal 
komen. Kruls’ benoeming was een voorbode van veel grotere en meer 
professioneel georganiseerde landmeters- en karteringsactiviteiten door 
de Dienst. Dit blijkt al uit het feit dat enkele jaren later, in 1904, binnen 
het 1e Hoofdbureau de nog meer gespecialiseerde ‘Onderafdeeling 
Landmeeten’ in het leven werd geroepen.261 Deze werd in de loop van de 
tweede helft van de twintigste eeuw omgedoopt tot ‘Landmeten en Kar-
tografie’. Daarna zijn er nog verschillende reorganisaties geweest en 
sinds 2010 valt de kaartproductie van de gemeente Amsterdam onder de 
‘Dienst Basisinformatie’.

A.J. van der Stok sr.

Hiervoor werd aangegeven dat verschillende afdelingen binnen Publie-
ke Werken kaarten produceerden. De hoofdpersonen in dit hoofdstuk 
blijken ook bij verschillende afdelingen binnen Publieke Werken te zijn 
aangesteld.262 Het is niet bekend wat voor werk Arend Jan van der Stok 
sr. (1817-1887) deed vóór hij op 43-jarige leeftijd bij de Stadsingenieur als 
opzichter bij de Technische Afdeling van Publieke Werken werd 
benoemd. Een jaar na zijn aanstelling in 1860 kreeg hij promotie tot 
opzichter der 1e klasse, wat hij zijn verdere loopbaan is gebleven. Op 7 
april 1879 solliciteerde hij nog naar de functie van hoofdopzichter, waarop 
wegens te hoge leeftijd afwijzend werd beschikt.263 Hierna verzocht hij 
Burgemeester en Wethouders om met pensioen te mogen gaan, wat 
hem per 1 januari 1880 werd toegestaan.264 Van der Stok sr. was de (kaart)
tekenkunst machtig. Hiervan getuigt niet alleen zijn naam op enkele 
gedrukte overzichtskaarten van Amsterdam, maar ook zijn bemoeienis 
met de Loman-atlas uit 1876 (zie hoofdstuk 8, p. 143 en tabel 15: A.J. van 
der Stok sr., nr. 3). 
 Uitgever J.C. Loman jr. wenste voor zijn atlas te beschikken over een 
actueel kaartbeeld, wat voor het gebied buiten de Singelgracht niet 
beschikbaar bleek te zijn. Uit correspondentie tussen Loman, de wet-
houder Publieke Werken en J.G. van Niftrik, die op dat moment als 
ingenieur van de Dienst Publieke Werken de meerdere was van Van der 

Stok, blijkt dat aan de laatste was gevraagd om dat werk op zich te 
nemen.
 Al eerder heeft A.J. van der Stok sr. een overzichtskaart van de stad 
gemaakt. Die werd in 1873 gepubliceerd (tabel 15: A.J. van der Stok sr., nr. 
1). De eerste uitgave werd voorzien van een titel, Van der Stoks naam en 
het jaar van uitgave.265 Het is opvallend dat deze kaart in hetzelfde jaar 
werd gebruikt om een voorstel tot verbetering van de waterhuishouding 
aan de gemeenteraad te presenteren. Hiervoor werden afdrukken van de 
kaart ingekleurd en aan de onderzijde voorzien van een aangeplakt stuk. 
Ook werden de titel, het jaartal en de naam van Van der Stok (alle in de 
linkerbovenhoek) verwijderd. In 1874 werd de kaart herdrukt op zijn 
oorspronkelijke formaat. De gravure werd opnieuw voorzien van een 
titel, de naam van de maker en het nieuwe jaar 1874. Het lijkt erop dat er 
geen kaarten gepresenteerd mochten worden waarop de naam van de 
tekenaar voorkwam, terwijl deze als ambtenaar in functie was. Anders 
had men de moeite niet hoeven nemen de titel en de naam van Van der 
Stok, speciaal voor deze uitgave te verwijderen. 
 In dezelfde periode werkte Jan Kalff, directeur Publieke Werken, aan 
zijn uitbreidingsplan van de stad. Van het ‘Plan Kalff ’ uit 1875 is een 
gedrukte overzichtskaart gemaakt (schaal 1:7.500, 82 × 83 cm) die Loman 
een jaar later, in 1876, ook uitgaf.266 Die kaart verwijst naar een gemeen-
teraadsvergadering van 3 februari 1876 waar Kalff zijn plannen toelicht-
te.267 Het is onduidelijk wie deze kaart tekende, mogelijk was dit ook 
Van der Stok sr. Van dit ontwerp werd ongeveer gelijktijdig een grote 
gedrukte overzichtskaart (schaal 1:3.750, 170 × 175 cm; tabel 15: A.J. van 
der Stok sr., nr. 2.1.; afb. 88) vervaardigd.268 Het is een kaart om Kalffs 
plan aan een groter publiek te presenteren. Te denken valt niet alleen 
aan politici, maar ook aan collega-ambtenaren, projectontwikkelaars, 
burgers van de stad en deelnemers aan congressen. Het is niet duidelijk 
waar die kaart gedrukt werd, al is het aannemelijk dat Loman hiervoor 
verantwoordelijk was. Hij had immers al jaren contacten met de ge -
meen te in verband met de op handen zijnde gemeenteatlas. 
 Kalff moet in de jaren voorafgaand aan het gereedkomen van de 
gemeenteatlas, in de periode 1866-1876, regelmatig contact hebben 
gehad met Loman. De laatste verkreeg immers het kaartbeeld voor zijn 
gemeenteatlas van Publieke Werken en elk voltooid blad moest hij daar 
ter goedkeuring aanbieden. In dezelfde periode ontwierp Kalff zijn uit-
breidingsplan. Mogelijk vroeg Kalff aan Loman of hij ook daar een 
kaart van wilde maken, mogelijk wist Loman dat de kaart in de maak 
was en vroeg hij Kalff of zijn uitgeverij hem in productie mocht nemen. 
Hoe het eerste contact over de Kalff-kaart ook gelopen moge zijn, de 
kartografische inhoud hiervan werd door Publieke Werken bij Loman 
aangeleverd en zal, ook al staat zijn naam niet op de kaart genoemd, 
getekend zijn door dezelfde Van der Stok sr. Het verkrijgen van het 
kaartbeeld maakte het aanbod voor Loman aantrekkelijk.269 Loman zal 
er in eerste instantie positief tegenover gestaan hebben om het ont-
werpplan op vier bladen te drukken. In een iets later stadium bleken 
hun belangen niet helemaal te sporen. Kalff had een grote presentatie-
kaart nodig. Loman zal zich daarentegen hebben gerealiseerd dat hij 
met een overzichtskaart in vier bladen in zijn fonds, waarop een uitbrei-
dingsplan stond dat nog niet door de gemeenteraad was geaccepteerd, 
een financieel risico liep. Dit risico was niet denkbeeldig, aangezien het 
uitbreidingsplan van Kalffs voorganger J.G. van Niftrik in 1866 ook was 

Naam Nr Schaal
Datering (enige of 
1ste uitgave)

Cat. in KvA 
1866-2012

Titel, omschrijving van en/of opmerkingen over de overzichtskaart van 
Amsterdam waaraan Van der Stok sr. & jr., Kruls, Schmüll en Scheltema 
meewerkten

A.J. van der Stok 
sr.

1 1:10.000 1873 237 Nieuw Plan van Amsterdam.

2.1

2.2.
1:3.750

1875

1881 243
Kaart met het uitbreidingsplan Kalff.

Kaart Van Amsterdam. met Kadastrale indeeling der Perceelen.

3 1:1.250 1876 245
Bladen van wijken WW, xx, yy en ZZ voor de Loman-atlas. Het is aanneme-
lijk dat hij ook de bladen van het gebied binnen de Singelgracht tekende.

A.J. van der Stok 
sr.

1 1:8.630 1876 246 Nieuw Plan van Amsterdam.

2 1:10.500 ca. 1877 248 Platte Grond van Amsterdam.

3 1:10.500 1878 251 Historische Kaart van Amsterdam.

4 1:16.700 1878-1879 254 Nieuw Plan van Amsterdam.

5 1:10.500 1880 255
Amsterdam in 1880 (N.B. De achterzijde van de 2e uitgave vermeldt de naam 
van Van der Stok jr., hoogstwaarschijnlijk tekende hij ook de 1e uitgave).

6 1:8.500 1881 256 Akkeringa’s Platte Grond van Amsterdam.

7 1:10.500 1882 263 Historische Kaart van Amsterdam.

8 1:10.500 1882 264 Amsterdam in 1882.

9 1:8.500 ca. 1884 271 Nieuw Plan van Amsterdam. Naar de laatste bronnen bewerkt.

10 1:10.000 1884 273 Amsterdam 1884.

11 1:25.000 1892 286 Amsterdam.

J.G. Kruls & J.H. 
Schmüll

1 1:2.000 ca. 1882 259 Kaart van Amsterdam.

J.H. Schmüll 1 1:2.250 1888 277 Historische kaart van Amsterdam. 

2 1:10.000 1894 291 Platte Grond van Amsterdam. 

3 1:10.000 1900 305 Amsterdam in 1900.

H.J. Scheltema 1 1:13.900 1888 279 Kaart van Amsterdam en omstreken.

2 1:13.900 1888 280 Platte Grond van Amsterdam.

3 1:25.000 1895 292 Kaart van Amsterdam.

4 1:13.850 1896 299
Kaart van Amsterdam Watergraafsmeer en gedeelten van aangrenzende 
gemeenten.

5 1:3.750 1900 302 Kaart van Amsterdam 

Totaal 23

Tabel 15  Overzicht van de 23 kaarten die Van der Stok sr. en jr., Kruls, Schmüll en Scheltema vervaardigden. N.B. Scheltema gaf tot begin 1924 
leiding aan het 1e hoofdbureau. Ná 1900 werden daar nog verschillende kaarten gemaakt, waaronder een op schaal 1:10.000 uit 1902 
(KvA (2013), cat. 309) en de 1:1.000-kaartserie (Hoofdstuk 10 en KvA (2013), cat. 321).



154 155 89  De in 1881 commercieel op 
de markt gebrachte heruit-
gave van de Kalff-kaart uit 
1875, getekend door Van der 
Stok sr., schaal 1:3.750, in 
vier bladen en uitgegeven 
door de uitgevers-gelegen-
heidscombinatie van J.C. 
Loman jr. en Scheltema & 
Holkema.
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afgewezen. In dat geval zou de uitgever met een onverkoopbaar product 
zijn blijven zitten. Het ‘Plan Kalff ’ werd overigens wel aangenomen, 
maar dat kon Loman vooraf niet weten. Er zal nog iets hebben meege-
speeld: de atlas van Loman verscheen in 1876. De uitgever had dus niet 
zoveel belang bij het vrijwel tegelijkertijd op de markt brengen van twee 
uitgaven die elkaar min of meer beconcurreerden omdat ze beide een 
gedetailleerd kaartbeeld van de stad toonden. Als Loman de grote over-
zichtskaart niet in 1875 wilde maken, zou hij echter Kalff voor het hoofd 
kunnen stoten. Een conflict leek geboren, waar vervolgens een tussen-
oplossing voor gecreëerd werd. Kalff kreeg zijn kaart, maar die oogt niet 
erg fraai. De kaderranden zijn bijvoorbeeld niet getekend. Ook wordt 
geen titel, kaartmaker of uitgever vermeld. In handschrift en hoogdruk 
is de tekst ‘Plan voor de Uitbreiding van Amsterdam opgemaakt in 1875. 
Ontwerp: De directeur der Publieke Werken J. Kalff ’ bijgeplaatst. Deco-
ratieve arceringen ontbreken en de drukkwaliteit is matig. Vervolgens is 
in aquarelverf het plan van Kalff toegevoegd. Kalff had hiermee zijn 
presentatie-exemplaar, maar een aantrekkelijk product was het niet. 
Uiteindelijk heeft Loman tot 1881 gewacht met het uitgeven van zijn 
nieuwe kaart die, toen wel, voorzien was van een kaderrand, complete 
titelgegevens, een uitgevers- en auteursvermelding en een decoratieve 
arcering in gebouwen en waterpartijen. Hij moet zich in de tussenlig-
gende zes jaren hebben gerealiseerd dat het ‘kadastrale uiterlijk’ van de 
stad veranderd was. Delen van het plan waren bovendien ondertussen 
gerealiseerd. Daarom was inhoudelijke aanpassing noodzakelijk.
 Doordat Loman in 1875 geen brood zag in een mooi en verkoopbaar 
eindproduct, terwijl Kalff zich wel aan zijn toezegging gehouden had 
om het kaartbeeld aan te leveren, zal hun onderlinge verhouding onder-
koeld geraakt zijn. Kalff zal zich in 1875 genomen hebben gevoeld, maar 
wreekte zich enkele jaren later. Dit blijkt uit correspondentie van twee 
jaar later, brieven die overigens met het plan Kalff niets van doen heb-
ben. Op 15 februari 1877 schreef Loman een brief aan Burgemeester en 
Wethouders. Hij liet weten dat hij had gehoord dat de gemeente voor-
nemens was kaarten uit te geven van nieuwe uitbreidingswijken en 

bood zich aan om voor deze opdracht in aanmerking te komen. B&W 
vroegen advies aan Kalff. Diens reactie was vernietigend. Hij liet B&W 
weten dat hij eerdere ervaringen met Loman had (de Loman-atlas en 
waarschijnlijk de kaart met zijn eigen uitbreidingsplan). Hij schreef dat 
‘de heer J.C. Loman jr. zich heeft onderscheiden door zoo buitenge-
woone traagheid in de aflevering van datgene waartoe hij zich had ver-
bonden, dat hem door mij nooit weer iets zal worden opgedragen, ter-
wijl het mij na die ervaring gebleken is, dat deze indruk volstrekt niet 
alleen de mijne is maar een algemeene bij hen, die den heer Loman als 
uitgever gebeezigd hebben.’ 270 Na deze negatieve aanbeveling zal Loman 
niet meer in aanmerking voor dit werk zijn gekomen. Mogelijk waren 
de scherpe kantjes van dit conflict er een paar jaar later af. Feit is dat een 
tweede, ongedateerde, uitgave van de kaart in vier bladen zes jaar later 
verscheen (tabel 15: A.J. van der Stok sr., nr. 2.2.; afb. 89).271 In het Alge-
meen Handelsblad van november 1881272 adverteerden de uitgevers J.C. 
Loman jr. en Scheltema & Holkema er mee. En een maand eerder, op 4 
oktober, schreven zij een brief aan B&W met de vraag of de gemeente 
exemplaren zou willen aankopen (zie de volgende alinea).273 De titel 
werd: Kaart Van Amsterdam. met Kadastrale indeeling der Perceelen.274 Het 
tweede deel van de titel geeft aan wat de gebruiker er kaartinhoudelijk 
van kon verwachten: de kaart is gebaseerd op kadastrale bronnen. Een 
dergelijke kaart leidt tot een wat ander eindresultaat dan een kaart die 
enkel gebaseerd werd op topografische gegevens. Bij het laatste type 
wordt als uitgangspunt genomen dat alles wat in het landschap is te 
zien, te kleine objecten uitgesloten natuurlijk, op de kaart staat. Bij een 
kadastrale kaart zien we de grenzen van percelen en opstallen die offici-

90 Advertentie opgesteld door de uitgevers J.C. Loman jr. en Scheltema & Holkema voor de 
‘Kaart Van Amsterdam. met Kadastrale indeeling der Perceelen, Zamengesteld en geteek-
end door A.J. van de Stok sr. (...)’ in 1881, gepubliceerd in de Nieuwe Amsterdamsche Courant. 
Algemeen Handelsblad van 4, 8, 12 en 16 november 1881.

91b Het overeenkomende gebied de ‘Kaart Van Amsterdam. met Kadastrale indeeling der 
Perceelen, Zamengesteld en geteekend door A.J. van de Stok sr. (...)’ in 1881. Van der Stok 
tekende het kadastrale beeld van afbeelding 91a na op schaal 1:3.750 én actualiseerde dit.

91a Het gebied met geplande uitbreidingen tussen de Ruijsdaelkade en het Vondelpark, achter het Rijksmuseum op de kadastrale kaart van 
Amsterdam, ‘Sectie B, 1ste blad’ (schaal 1:1.250; vervallen verklaard in 1884).
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93a Handgetekende kaart van J.G. Kruls & J.H. Schmüll (ca. 1882). Ook deze kaart heeft een beperkte detaillering voor wat betreft huizenblokken en percelen bij de gekozen 
schaal van 1:2.000. De grotere gebouwen werden echter met een enorme precisie getekend. Er staan ook polders buiten de stad afgebeeld. 
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de kaart niet geschikt om onderzoek te doen op perceelsniveau. 
Ondanks de grote schaal zijn individuele percelen niet ingetekend. De 
straten in de stad worden gevormd door huizenblokken waarbij herken-
ning van huizen niet mogelijk is. Ook ontbreken huisnummers. De 
kaart is echter groots in de wijze waarop de belangrijke gebouwen in de 
stad ingetekend staan. Die hebben een onovertroffen detaillering (zie 
afb. 93b). Het is voor zover bekend de enige grootschalige kaart van de 
hele stad waaraan de naam van Kruls (en die van Schmüll) verbonden is 
(afb. 93a).
 In de tijd dat Schmüll nog opzichter-tekenaar bij Publieke Werken 
was, vervaardigde hij nog drie gedrukte kaarten (tabel 15: J.H. Schmüll, nrs. 
1-3). Zijn eerste uitgave was geen topografische kaart, maar een historische. 
De grote overzichtskaart in negen bladen (185 × 209 cm) toont de verschil-
lende ontwikkelingsfasen van de stad door de eeuwen heen en laat zelfs 
de nieuwe stadsuitbreidingen zien, die in de tijd van Schmüll in voorbe-
reiding waren. Ongetwijfeld zal de inbreng van de op de kaart genoemde 
‘J.Z. Kannegieter, onderwijzer in Amsterdam’, hebben bestaan uit diens 
historische kennis, die nodig was om een ontwikkelingskaart van de stad 
samen te stellen. Archiefonderzoek maakte niet duidelijk wat het belang 
en de betrokkenheid van de dienst Publieke Werken bij deze uitgave was. 
Deze kunnen niet groot zijn geweest. Zonder twijfel was de kaart, die in 
1886 of 1887 op de markt kwam, bedoeld voor het onderwijs. De uitgave in 
negen bladen kreeg een grote schaal (1:2.250) en werd niet erg gedetail-
leerd getekend: alleen huizenblokken zijn te zien. Het is een reden temeer 
om aan te nemen dat de kaart in de klas werd gebruikt, waar de kinderen 
op de achterste banken dezelfde informatie moesten kunnen zien als kin-

aangesteld, was zijn zoon de eerste die sinds 1850 in de functie van 
‘tekenaar’ werd aangenomen. Na zijn aanstelling kreeg Van der Stok jr. 
in 1886 promotie tot ‘tekenaar der 1e klasse’. Dit is zijn functie gebleven 
tot het moment dat hij in 1908, nog in actieve dienst, overleed. 
 Van de vijf kaartmakers die in dit hoofdstuk centraal staan, heeft Van 
der Stok jr. het grootste aantal gedrukte en gesigneerde overzichtskaar-
ten op zijn naam staan, namelijk elf. Toch is hierbij geen enkele kaart 
die van belang is voor de grootschalige kartografie van Amsterdam. Het 
zijn allemaal commerciële uitgaven op een relatief klein formaat en op 
een schaal tussen 1:8.500 en 1:25.000. Ze vallen buiten de reikwijdte van 
dit hoofdstuk. De kaarten geven zonder uitzondering een goed en fraai 
ogend kaartbeeld voor de schalen waarop ze getekend werden. Naast 
een negental contemporaine, topografische overzichtskaarten tekende 
hij twee historische kaarten. Eén ervan fungeerde als bijlage bij het 
standaardwerk Geschiedenis van Amsterdam door Jan ter Gouw (1879-1893, 
8 delen). Een verbeterde versie hiervan werd op een iets groter formaat 
in 1882 aan lezers van Het Nieuws van de Dag ter beschikking gesteld. 
Dat kranten hun lezers via kartografische uitgaven aan zich wilden bin-
den, blijkt ook uit een verkleinde uitgave van een latere kaart (1892) van 
Van der Stok jr., waarop de lezers wordt getoond waar zij de zeven dis-
tributiebureaus van het Nieuwsblad voor Nederland in Amsterdam kon-
den aantreffen (tabel 15: A.J. van der Stok jr., nrs. 1-11).282

J.G. Kruls en J.H. Schmüll 

Johan Gerard Kruls (1852-1902) was uit Utrecht afkomstig. Hij kreeg op 
15 april 1877 een benoeming als opzichter polderwerken in Amsterdam. 
Vanaf 1885 had hij de functie van ‘landmeter bij Publieke Werken’. In 
1896/1897 komt hij voor het eerst voor in het Naamwijzer en Adresboek der 
leden van het bestuur van Amsterdam en van de gemeente en staats-ambtena-
ren, enz. enz. als ‘Opzichter bij Publieke Werken’. Enkele jaren later wij-
zigde dit in ‘Hoofdopzichter (landmeter)’ bij dezelfde dienst. In 1901 
verliet hij de dienst, mogelijk wegens ziekte, want hij overleed een jaar 
later. Kruls tekende samen met Johan Hendrik Schmüll (1858-1912) in 
circa 1882 een imposante kaart op een formaat van maar liefst 3,44 × 5,37 
meter (tabel 15: J.G. Kruls en J.H. Schmüll, nr. 1; zie afb. 93a en 93b). In 
de uiterste rechterbenedenhoek staan hun namen in handschrift. 
Schmüll wordt voor het eerst als werknemer bij Publieke Werken in de 
adresboeken van Amsterdam genoemd in 1882-1883 als ‘opzichter teek-
enaar bij de Publieke Werken’. In 1896 maakte hij promotie tot opzich-
ter 1e klasse bij de op 1 november van dat jaar opgerichte Gemeentelijke 
Telefoondienst. Later kreeg hij bij die dienst de functie van adjunct-
ingenieur. Hij overleed ‘in actieve dienst’ enkele weken voor zijn vieren-
vijftigste verjaardag. De kaart van Kruls en Schmüll kreeg een schaal van 
1:2.000. Enkel vanwege het schaalgetal moet hij in dit hoofdstuk 
besproken worden. De kaart toont de hele stad, maar daarnaast ook de 
Amsterdammer Polder en de Noorder IJ-polder, de Buiksloter-Ham-
polder en de Buiten-Vogelwijkslanden. De aanleiding tot het vervaardi-
gen van de kaart kon niet worden aangetoond, maar zal ofwel te maken 
hebben gehad met het polderbeheer, ofwel met een plan voor het aan-
leggen van een haven in genoemde Vogelwijkslanden. Die haven staat 
ingetekend, maar werd nooit gerealiseerd. De wetenschap dat Kruls 
eerder de functie had van opzichter polderwerken versterkt dit. Toch is 

gens vijftig exemplaren aan te kopen. Het totaal werd betaald uit de 
‘begrooting der loopenden dienst’ 277 (zie ook afb. 90 waarin de uitgevers 
adverteren met deze kaart). Vergelijken we de kaart van 1881 met kadas-
trale bladen uit die tijd, dan blijkt dat het werk op een goede manier 
werd uitgevoerd (zie afb. 91a en 91b). De nieuwe kaart is van belang 
omdat hij een totaaloverzicht geeft van het kadastrale beeld van de stad 
in laatstgenoemd jaar. Het is een beeld dat tot op dat moment alleen op 
tientallen losse (kadastrale) bladen voorkomt. Van der Stok heeft hier-
voor de kadastrale bladen met een schaal van meestal 1:1.250 gegenerali-
seerd tot één overzichtskaart op schaal 1:3.750. We zouden zijn werk een 
‘kadastrale synthese’ kunnen noemen. Daarnaast is zijn voorganger uit 
1875 van eminent historisch belang. Het is de kaart die Kalff heeft 
gebruikt om zijn plan tot uitbreiding van de stad te presenteren. Het is 
het aanwijsbare startpunt van de groei van de stad buiten de Singel-
gracht, zoals die er tegenwoordig uitziet. Hij staat dan ook op één lijn 
met de presentatiekaart met de vierde uitleg van Daniel Stalpaert 
(1662)278, het niet-gerealiseerde plan van Van Niftrik (1866)279 en de grote 
kaart van het Amsterdams Uitbreidingsplan door Van Eesteren (1935).280 

A.J. van der Stok jr.

Arend Jan van der Stok sr.’s gelijknamige zoon werd in 1877 aangesteld 
als tekenaar bij de Secretarieafdeling van Publieke Werken en niet, zoals 
de andere tekenaars, bij de Dienst Publieke Werken. Zijn functie moet 
echter niet lager worden gewaardeerd dan die van zijn vader die 1e 
opzichter was. In de salarisadministratie werden beide functies gelijk-
waardig bezoldigd ( ƒ 1.100,– per jaar).281 Mogelijk speelde hierin mee dat 
Van der Stok jr. (1847-1908) een hoge opleiding lijkt te hebben gehad. In 
het adresboek van Amsterdam staat hij bij de privé-vermeldingen als 
bouwkundige vermeld. Het is ook aannemelijk dat hij via zijn bouw-
kundige studie heeft leren kaarttekenen. Hoewel zijn vader Van der Stok 
als ‘opzichter (met tekencapaciteiten)’ eerder bij Publieke Werken was 

eel bij het Kadaster staan geregistreerd. Ter illustratie: bij een grens die 
verschoven is omdat een eigenaar, illegaal, een stukje van een belendend 
bos aan zijn tuin heeft toegevoegd zullen we op een kadastrale kaart de 
officiële grens, en dus een kleine tuin, aantreffen. Daarentegen zien we 
op de topografische kaart de verschoven grens, en dus de vergrote tuin, 
terug. Ook voor de eerste uitgave uit 1875 zijn voor het gebied binnen de 
Singelgracht kadastrale bladen de basis geweest. Daarbuiten tekende 
Van der Stok de plannen van Kalff in. Van der Stok zal de kaart in werk-
tijd en in opdracht van Kalff hebben getekend. Om het kaartbeeld bin-
nen de Singelgracht samen te stellen gebruikte hij de dubbelen van de 
kadastrale bladen waarover de gemeente beschikte. Het is echter niet 
duidelijk of hij ook toestemming had deze te gebruiken. Immers het 
Kadaster, en niet de gemeente, was juridisch de eigenaar van dat kaart-
beeld. Onderzoek in de archieven van Algemene Zaken en Publieke 
Werken leverde geen aanwijzingen op dat hierover werd gecorrespon-
deerd.275 Ook onderzoek in het archief van het Kadaster in het Rijksar-
chief te Haarlem leverde niets op.276 Over deze periode (1870-1880) zijn 
geen relevante stukken bewaard. Aangenomen kan worden dat de 
gemeente vrijelijk over het kaartbeeld kon beschikken. Voor de tweede 
uitgave uit 1881 werd de gravure van Kalffs presentatiekaart uit 1875 
opnieuw gebruikt. Deze vermeldt de naam van Van der Stok sr. wel als 
samensteller en tekenaar. Was hij in 1875 nog als ambtenaar in functie, 
en tekende hij in opdracht van Kalff, zes jaar later was hij al ruim ander-
half jaar met pensioen.
 Om commerciële redenen hadden de uitgevers (op de tweede uit-
gave uit 1881 blijken ook de namen Scheltema & Holkema als uitgevers 
te worden genoemd) geen ‘hard feelings’. Op 4 oktober 1881 schreven zij 
een brief naar B&W waarin zij de kaart tegen een gereduceerd tarief 
aanboden. Deze hoefden, bij een grote afname ineens, niet de boekhan-
delsprijs van ƒ 12,50 te betalen, maar slechts ƒ 10,–. Het opplakken van 
de kaart en er stokken aan bevestigen, zou nog eens ƒ 5,50 (het publiek 
betaalde hiervoor ƒ 7,50) per kaart extra kosten. B&W besloten vervol-

92 Detail van het ‘Nieuw Plan van Amsterdam (…)’, met de naam van A.J. van der Stok jr. Schaal 1:8.500 en uitgegeven door F. Buffa en Zonen (ca. 1884). Straten staan 
ingetekend, waaronder de nieuwe straten in Amsterdam-Oost. Bebouwing is herkenbaar (in roze), belangrijke gebouwen werden aanvullend gearceerd. Individuele 
percelen binnen straten zijn niet herkenbaar. 

93b Detail van de kaart van J.G. Kruls & J.H. Schmüll (ca. 1882) met het Paleis voor Volksvlijt en 
de Hollandse Gasfabriek.
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deren die voorin zaten (tabel 15: J.H. Schmüll, nr. 1; zie afb. 94).
 Op de tweede kaart, die een schaal kreeg van 1:10.000 (eerste uitgave 
1894-1895; tabel 15: J.H. Schmüll, nr. 2) staat in de titel dat Schmüll 
‘Geëmployeerde bij de Dienst der Publieke Werken’ was. Het is opval-
lend correct dat bij de tweede uitgave uit 1896-1897 deze tekstregel werd 
weggelaten. Schmüll was immers bij de Gemeentelijke Telefoondienst 
gaan werken. Al eerder werd de brief genoemd die Schmüll op 4 febru-
ari 1894 aan B&W zond en waarin hij toestemming vroeg kartografisch 
werk in zijn vrije tijd te mogen uitvoeren. Schmülls naam op de kaart, 
gedateerd 1894-1895 van Van Holkema & Warendorf vloeit dan ook 
rechtstreeks voort uit de door B&W verleende toestemming. Omdat hij 
dit werk tot wederopzegging mocht blijven doen, bleef hij betrokken bij 
de latere uitgaven van de kaart. 
 Ook Schmülls derde kaart kreeg de schaal van 1:10.000 (tabel 15: J.H. 
Schmüll, nr. 3). Zijn naam op de kaart lijkt meer dan alleen een auteurs-
vermelding. Het heeft er alle schijn van dat uitgever Van Holkema & 
Warendorf zijn naam als een soort kwaliteitsstempel afficheerde. Er zijn 
hiervoor twee redenen. Ten eerste werd de kaart van 1900 tot 1921 vrij-
wel elk jaar heruitgegeven, waarbij de kaartinhoud lang niet elk jaar 
werd aangepast. De vraag naar kaarten van de stad was blijkbaar groot 
en de uitgever moet er alle vertrouwen in hebben gehad dat het kopen-
de publiek in een kaart van Schmüll een inhoudelijke kwaliteit herken-
de. De tweede aanwijzing daarvoor is dat Van Holkema & Warendorf 
Schmülls naam tot en met de uitgave van 1921 als herziener van het 
kaartbeeld bleef noemen, terwijl deze in januari 1912 al was overleden. 
Op bovengenoemde twee kaarten op schaal 1:10.000 wordt niet verder 
ingegaan. Ze spelen immers geen rol in de grootschalige kartering van 
de stad.

H.J. Scheltema

Hendrik Jan Scheltema (1853-1931) is niet altijd in dienst van Publieke 
Werken geweest. Hoewel hij zijn carrière in 1881 als tekenaar bij Publie-
ke Werken begon, zit er een gat van ongeveer acht jaar (1887-1895) in zijn 
werkzaamheden bij de dienst. Mogelijk studeerde hij om later opzichter 
en daarna ingenieur te kunnen worden. In ieder geval zien we hem na 
de reorganisaties van 1894/1895 in 1896 terugkeren als hoofdopzichter 
van de Afdeling Algemene Zaken van het 1e Hoofdbureau. Daar maakte 
hij enkele promoties (ingenieur 1904). Vanaf 1916 was hij Ingenieur en 
adjunct-hoofd van de Afdeling Grondexploitatie van Publieke Werken, 
de voorganger van het latere Grondbedrijf. Begin 1924 ging hij met pen-
sioen283, zeven jaar later overleed hij. 
 In de eerste fase van zijn carrière als tekenaar bij Publieke Werken 
(1881-1886) was hij in dienst van de Ingenieur van de Dienst Publieke 
Werken. In deze functie zal hij zelf bouwtechnische tekeningen en 
mogelijk ook kaarten getekend hebben. In de tweede fase van zijn loop-
baan bij Publieke Werken (1896-1923) was hij opzichter, waarbij hij maar 
liefst vijf tekenaars onder zich had.284 Het is daarom niet zeker dat hij 
zelf ook aan de kaarten heeft getekend die na 1896 verschenen. Hij was 
zonder twijfel de eerst verantwoordelijke, maar er waren, ter illustratie, 
minstens twee collega-tekenaars die het uiterlijk van de kaart ‘van Schel-
tema’ uit 1900 mede bepaalden. 
 Wat weten we over de totstandkoming van de vijf verschillende 

Scheltemakaarten (tabel 15: H.J. Scheltema, nrs. 1-5)?. In feite stapte 
Scheltema in 1888 bij de eerste kaart die zijn naam draagt op een  
rijdende kaartentrein. Hij vervaardigde in 1895 (tabel 15: H.J. Scheltema, 
nr. 1) een opnieuw gegraveerde en verbeterde versie van een wat oudere 
kaart die werd gemaakt door E. de Geest.285 Voor de samenstelling van 
zijn kaart met een schaal van 1:13.900, beschikte Scheltema over een 
voorbeeld, dat hij actualiseerde. Een klein verschil is het schaalgetal: de 
De Geestkaart vermeldt 1:13.500, de Scheltemakaart 1:13.900. 
 De tweede kaart is in feite een detail van de hierboven genoemde, 
iets oudere uitgave (tabel 15: H.J. Scheltema, nr. 2). Scheltema’s werk viel 
zo goed in de smaak dat er verschillende bijgewerkte heruitgaven ver-
schenen. 
 In 1895 verscheen een derde overzichtskaart van de stad, nu op 
schaal 1:25.000 (tabel 15: H.J. Scheltema, nr. 3).
 Zijn vierde kaart (tabel 15: H.J. Scheltema, nr. 4) lijkt in formaat en 
schaal weer sterk op zijn eerste, maar werd opnieuw getekend en kreeg 
een nieuwe titel. De belangrijkste reden om de kaart opnieuw te grave-
ren was dat Amsterdam in 1896, als gevolg van verschillende annexaties, 
uitgebreid werd met een deel van Sloten, Diemen en Nieuwer-Amstel. 
Feit is dat alle vier kaarten kwalitatief goede informatie bieden voor de 
schaal die gebruikt werd, maar dat ze buiten de grootschalige kartogra-
fie van de stad vallen.
 Dit geldt ook voor de vijfde kaart van Scheltema uit 1900 in twaalf 
grote bladen (tabel 15: H.J. Scheltema, nr. 5), al heeft die de gebruiker 
meer te bieden. Over die kaart, die net als de Kalff-kaart uit 1875 en de 
Loman- en Scheltema & Holkemakaart uit 1881 op schaal 1:3.750 werd 
uitgegeven, blijkt archiefmateriaal te zijn bewaard, dat ons een kijkje 
achter de productieschermen geeft. Dit komt omdat deze kaart, in 
tegenstelling tot de meeste andere kaarten uit het laatste kwart van de 
negentiende eeuw (mogelijk met uitzondering van de uitgave van 1873 
door Van der Stok sr. en de grote Kalff-kaart uit 1875), een gemeentelijke 
productie kan worden genoemd. Al eerder werd gemeld dat B&W het 
besluit namen tot productie van de in 1900 verschenen kaart in twaalf 
bladen. De eerst verantwoordelijke voor deze uitgave was Hendrik Jan 
Scheltema. Naast zijn aandeel in de ƒ 1.500,– voor deze productie kregen 
ook de tekenaars A.F. Koning en J. Tolk een gedeelte. Dat B&W content 
met de kaart waren, blijkt uit het feit dat Scheltema na voltooiing van 
het manuscript een gratificatie van ƒ 250,– ontving en zijn tekenaars elk 
ƒ 125,–.286 In hetzelfde stuk lezen we dat B&W de directeur Publieke 
Werken machtigen om voor een bedrag van ƒ 3.214,80 140 exemplaren 
bij Tresling & Co. te laten drukken. Tresling moest hiervoor vooraf een 
bedrag van ƒ 2.000,– in depot geven als onderpand voor het manus-
cript.287 Op 28 februari 1900 werd met instemming van B&W een con-
tract gesloten tussen de directeur Publieke Werken en drukker Tresling. 
Overeengekomen werd dat laatstgenoemde uiterlijk één jaar na dato, dat 
wil zeggen op 28 februari 1901, zal leveren.288 
 Een contract hierover werd niet in de archieven aangetroffen. Ook is 
niet duidelijk hoe de verdeling van de 140 kaarten per afdeling was. Wel 
stond nog vóór opleverdatum vast dat er te weinig exemplaren waren 
besteld. Op 18 oktober 1900 vroeg de wethouder Publieke Werken de 
gemeentesecretaris hoeveel exemplaren er extra moesten worden 
gedrukt. De secretaris inventariseerde de wensen bij de hoofden van een 
elftal ambtelijke diensten, die vervolgens hun aantallen opgaven.289 Het 
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94 Historische (school)kaart van J.H. Schmüll en J.Z. Kannegieter, schaal 1:2.250 (1888). Opvallend is de combinatie van een 
grote schaal 1:2.250 en de beperkte detaillering.
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resultaat was dat er nóg 16 kaarten in kleur, 35 in zwart met blauw en 43 
in zwart moesten worden gedrukt. Tresling rekende hiervoor ƒ 1,50,  
ƒ 1,10, respectievelijk ƒ 0,90 per blad. Het opplakken op linnen kostte  
ƒ 1,15 per blad per kaart en het monteren tussen stokken, om het geheel 
als een overzicht van Amsterdam aan de wand te kunnen hangen, ƒ 14,–.290 
De directeur Publieke Werken adviseerde de wethouder in hetzelfde 
schrijven echter dat hij het raadzaam vond ‘iets meer te bestellen dan 
direct noodig was; alle nabestelling toch is kostbaarder’. Hij stelde voor 
om boven op de eerdere order van 140 exemplaren nog 25 exemplaren 
in kleur, 50 in zwart met blauw en 50 in zwart te bestellen. 18 exempla-
ren moesten worden opgeplakt en gemonteerd tussen stokken. Verder 
moesten er 72 losse bladen (6 kaarten) op linnen geplakt worden aange-
leverd. De extra order voor Tresling bedroeg in totaal ƒ 1.984,50. De 
drukker verzocht vervolgens enige clementie bij het moment van leve-
ren. B&W volgden het voorstel van de directeur Publieke Werken en er 
werden 125 extra exemplaren besteld. Ook werd bepaald dat Tresling 
zoveel dagen uitstel kreeg als er lagen tussen het moment van offreren 
(24 november 1900) en het moment van bestellen (besluit van B&W op 
20 december 1900, de bestelling zal hooguit enkele dagen later naar 
Tresling zijn verzonden).291 Dit betekent dat de drukker dus ongeveer 
een maand uitstel kreeg. Ruim een half jaar later schreef Tresling op 4 
september 1901 aan de wethouder Publieke Werken, dr. C. Blooker, om 
te proberen tegen een extra korting van 25% de laatste restanten van de 
oplagen aan de gemeente te slijten. Er waren nog 19 exemplaren in 
kleur, 11 in zwart en blauw en 21 in zwart (waarvan 8 op ‘zwaar’ papier) in 
voorraad, plus nog 92 losse bladen (met uitzondering van de bladen 4, 8 
en 9) in kleur en 57 bladen (met uitzondering van blad 5) in zwart en 
blauw. Helaas, Tresling raakte ze niet allemaal kwijt. B&W besloten, 
nadat de wethouder de directeur Publieke Werken om advies had 
gevraagd, om voor een totaalbedrag van ƒ 130,68 (= 11 exemplaren × 12 
bladen à ƒ 1,10 – 10 %) alleen de volledige exemplaren in zwart en blauw 
aan te kopen. Met de overige is Tresling uiteindelijk blijven zitten. Van 
de complete kaart in 12 bladen zijn in totaal 140 + 125 + 11 = 276 exem-
plaren door de gemeente aangekocht en Tresling heeft er 19 (in kleur) + 
21 (in zwart) = 40 overgehouden. Er zijn dus 316 complete exemplaren 
van de kaart gedrukt. Daarnaast had Tresling nog enige tientallen losse 
bladen, incomplete exemplaren, in de aanbieding. 
 Bekijken we de kaart inhoudelijk, dan valt op dat de huizen niet 
individueel herkenbaar zijn, als ze aaneengebouwd werden. In dat geval 
werd een blok getekend dat begrensd werd door de omringende straten. 
Als er tuinen of terrassen binnen die blokken liggen, ontbreken deze op 
de kaart. Werden huizen echter door, meestal grote, tuinen gescheiden, 
dan staan ze wel afzonderlijk ingetekend (vergelijk de huizen en huizen-
blokken ten noorden van het Vondelpark, afb. 98). Ook zien we dat 
zowel belangrijke als grote gebouwen (kerken, musea, ziekenhuizen 
waaronder het Wilhelmina Gasthuis) afzonderlijk ingetekend staan, net 
als geplande, maar nog niet verwezenlijkte uitbreidingen in de Stads- en 
Godshuispolder. 
 Verder blijkt ook dat Scheltema ervoor zorgde dat zijn kaart een zeer 
actueel beeld toonde. Het postkantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal 
(opgeleverd in 1899), de nieuwe Schollenbrug (voorheen Schulpbrug) 
die de Weesperzijde tot over de ringvaart van de Watergraafsmeer door-
trok (opgeleverd in 1900), de Vincentiuskerk aan de Jacob van Lennep-

95 ‘Kaart van Amsterdam, Bewerkt door het 1e Hoofdbureau der Afdeeling Publieke 
Werken. Bewerkt door H.J. Scheltema’ in 12 bladen, schaal 1:3.750, gedrukt door 
Tresling & Co. (1900).
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 Een derde conclusie is dat er in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw weliswaar gedrukte overzichtskaarten door particuliere uitgevers 
op de markt werden gebracht, maar dat deze niet de kwalificatie groot-
schalig verdienen. Voor zover hier namen van medewerkers van Publie-
ke Werken op voorkomen, bleken deze hun medewerking ‘buiten werk-
tijd’, als freelancers te hebben verleend. De overzichtskaarten zijn alle 
gepubliceerd door particuliere uitgevers (C.L. Brinkman, F. Buffa & 
Zonen, Het Nieuws van de Dag, Het Nieuwsblad van Nederland, J.C. Loman 
Jr., Scheltema & Holkema, Jan D. Brouwer, Tj. van Holkema, Van Hol-
kema & Warendorf en Seyffardt’s Boekhandel). Een merkwaardige posi-
tie heeft de oudste kaart uit 1873 die door A.J. van der Stok sr. werd gete-
kend. Daarop ontbreekt een uitgeversadres. Het is echter niet met 
zekerheid te zeggen of deze kaart door een particuliere uitgever werd 
uitgegeven. Hierover kunnen geen uitspraken worden gedaan omdat in 
de archieven geen terzake doende stukken werden aangetroffen. Tegelij-
kertijd zou juist het ontbreken van stukken een reden kunnen zijn om 
aan te nemen dat het een uitgave is die buiten de verantwoordelijkheid 
van Publieke Werken viel. De enige overzichtskaart waarvan kon worden 
aangetoond dat hij uitgegeven is onder eindverantwoordelijkheid van 
de gemeente (ook al werd hij getekend door ambtenaren in hun vrije 
tijd), is de grote kaart in twaalf bladen van Scheltema, uitgegeven in 
1900. We moeten die kaart dan ook primair zien als een kaart die werd 
gemaakt voor het ambtelijk gebruik. Dit wordt ook bevestigd door de al 
eerder genoemde brief van de directeur der Publieke Werken aan het 
College van B&W waarin hij geld vraagt om deze kaart te maken ‘waar-
op de gemeentelijke werken en inrichtingen kunnen worden aangege-
ven’.297 Een en ander betekent dat we de kaart die daaraan vooraf ging, 
uitgegeven 1896, met gewijzigde heruitgaven in 1897 en 1900, als een 
van de laatste exponenten kunnen zien van een lange reeks uitgaven in 
wat we een stedelijke traditie zouden kunnen noemen. Bedoeld wordt 
dat de gemeente tot dan toe zelf nooit uitgeef- of verkoopambities op 
kartografisch terrein lijkt te hebben getoond. De gemeente heeft hierbij 
dus ook nooit enig financieel risico gelopen. Sterker nog, zelfs bij de 
kaart in twaalf bladen in 1900 werd dit risico door de gemeente gemini-
maliseerd. Voordat de drukker zijn opdracht kreeg werd immers gede-
gen nagegaan hoeveel kaarten de verschillende ambtelijke afdelingen 
nodig hadden. Hoewel het inhuren van freelancers door particuliere 
uitgevers in het jaar 1900 nog niet geheel was uitgebannen – Schmülls 
naam staat bijvoorbeeld nog jaren (en zelfs nog na zijn dood) op een 
kaart – zal Publieke Werken in de twintigste eeuw zelf de verantwoor-
ding nemen voor het uitgeven van goed, groot- en kleinschalig kaartma-
teriaal voor een groter publiek. Bij de uitgifte van de eerste 1:1:000-bla-
den (zie hoofdstuk 11) in 1909 blijkt deze situatie geheel te zijn geïnsti-
tutionaliseerd.

Burgemeester en Wethouders voor bovengenoemd teekenwerk eene 
overeenkomst met dit personeel aan te gaan voor het bedrag van  
ƒ 1000,–‘.295 Hieruit blijkt verder dat het maken van de kaart weliswaar 
een initiatief van de gemeente was, maar dat de werkzaamheden door 
het personeel van het 1e Hoofdbureau in hun vrije tijd en tegen een 
bedrag van ƒ 1.000,– uitgevoerd dienden te worden, een bedrag dat later 
werd verhoogd tot ƒ 1.500,–.296 
 Op grond van het bovenstaande mag worden gesteld dat het in de 
laatste decennia van de negentiende eeuw gebruikelijk was dat ambtena-
ren van Publieke Werken in hun vrije tijd ‘bijklusten’ en dat zij dit 
deden met instemming van hun werkgever.

Conclusie

In deze bijdrage worden drieëntwintig kaarten genoemd waaraan (min-
stens) één van de vijf hierboven behandelde kaarttekenaars verbonden 
is. Hoewel de meeste uitgaven aan de vraag naar kaarten door een groter 
publiek beantwoordden, springen er, om verschillende redenen, vier 
uitgaven uit. 
• De eerste is de kaart uit 1875-1876 met het uitbreidingsplan voor de 

gemeente buiten de Singelgracht van Jan Kalff op een schaal van 
1:3.750. Deze kaart werd hoogstwaarschijnlijk getekend door Arend 
Jan van der Stok sr. Zijn kaart is van eminent historisch belang voor 
de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling van de stad. 

• De tweede kaart is de tweede uitgave van dezelfde kaart die zes jaar 
later door dezelfde Van der Stok geactualiseerd werd. Deze ‘kadas-
trale synthese’ in vier bladen toont de stand van zaken nadat het 
plan van Kalff aangenomen was en de stedelijke groei in een 
stroomversnelling gekomen was. Die tweede uitgave werd uitgege-
ven in 1881 en vermeldt de namen van de tekenaar en de uitgevers-
gelegenheidscombinatie J.C. Loman jr. en Scheltema & Holkema. 

• De derde kaart is die van Kruls en Schmüll uit circa 1882. Deze bij-
zonder grote kaart op schaal 1:2.000 is beperkt in zijn detaillering, 
schiet tekort voor huizen- en perceelsonderzoek. De kaart is van 
belang omdat hij de polders buiten de stad toont en vanwege de zeer 
gedetailleerde intekening van de belangrijkste gebouwen binnen de 
Singelgracht. 

• De vierde is de grote overzichtskaart in twaalf bladen, gedrukt bij 
Tresling & Co. die onder verantwoordelijkheid van H.J. Scheltema 
werd getekend en waarvan we de gemeente als uitgever moeten zien. 

De tweede conclusie is dat, met uitzondering van J.G. Kruls, uit geen 
enkel stuk blijkt dat vader en zoon Van der Stok, Schmüll en Scheltema 
een opleiding als landmeter hebben gehad. Iets wat niet onmogelijk is, 
maar niet kon worden vastgesteld. Het zijn van origine (technisch) teke-
naars en Van der Stok jr. was ook bouwkundige. 

dit werk alleen maar buiten werktijd in te zetten en Loman kreeg te 
horen dat hij daarvoor ƒ 150,– moest betalen.293 
• Een derde aanwijzing lezen we in enige correspondentie over activi-
teiten van J.H. Schmüll. Het blijkt dat Schmüll in 1894-1895 het inhou-
delijke werk deed voor een kaart die werd uitgegeven door Van Hol-
kema & Warendorf. Omdat hij als ambtenaar in functie niet zonder 
toestemming aan een dergelijke particuliere en dus ook commerciële 
uitgave mocht meewerken, stuurde hij op 5 februari 1894 een brief aan 
B&W, waarin hij schreef dat ‘hem door de Firma “Van Holkema en 
Warendorf ” is opgedragen het jaarlijksch herzien der door die firma 
uitgegeven Platte grond van Amsterdam. Daar hij deze opdracht niet 
mag aanvaarden zonder toestemming van Burgemeester en Wethou-
ders, heeft hij bij deze de eer UEdel[ele] Achtb[are] beleefd te verzoeken 
hem te willen toestaan deze opdracht in zijn vrije tijd te mogen uitvoe-
ren’. De wethouder van Publieke Werken vroeg advies aan de directeur 
Publieke Werken, die op 12 februari antwoordde ‘dat er mijnerzijds geen 
bedenking tegen bestaat het door J.H. Schmüll gedaan verzoek in te wil-
ligen, mits de bedoelde arbeid plaats hebbe in zijne vrije uren. Het is 
nuttig dat er goede plattegronden van de stad in den handel worden 
gebracht. De noodige gegevens daarvoor zijn alleen bij de Afdeeling 
Publieke Werken voorhanden’. Vervolgens besloten B&W op 20 februari 
‘aan J.H. Schmüll (...), tot wederopzegging vergunning te verleenen, om 
in zijn vrijen tijd, bovenbedoelde werkzaamheden uittevoeren’.294 
• De laatste aanwijzing betreft de vervaardiging van de grote kaart van 
Scheltema in twaalf bladen (Scheltema, nr. 4). Op 30 september 1896 
besloten B&W een bedrag van ƒ 1.000,– uit te trekken voor het maken 
van de nieuwe overzichtskaart. Het besluit hiertoe luidt: ‘Wordt ter tafel 
gebracht een gecirculeerd hebbend schrijven van den directeur der 
Publieke Werken, dd 30 september 1896, no. 4313x, houdende voorstel 
tot het doen maken van een kaart van de gemeente Amsterdam, waarop 
de gemeentelijke werken en inrichtingen kunnen worden aangegeven, 
door het reeds in dienst zijnde personeel, werkzaam op het 1e hoofdbu-
reau, in hun beschikbaren vrijen tijd, en hem te machtigen, namens 

kade (opgeleverd in 1900) en zelfs het gebouw van de Rijkspostspaar-
bank (opgeleverd in 1901) staan op de kaart. 
 Na voltooiing heeft deze grote overzichtskaart model gestaan voor 
een verkleining op schaal 1:10.000, die in 1902 uitkwam. Die uitgave was 
de opvolger van de kaart van Scheltema op schaal 1:13.850 uit 1900. Die 
kaart, die buiten het bestek van dit hoofdstuk valt, is de eerste in een 
lange reeks nieuwe kaarten die Publieke Werken in de twintigste eeuw 
zou uitgeven. De bekendste hiervan zijn de series 1:1.000 (hoofdstuk 11), 
1:2.500 (hoofdstuk 12) en 1:10.000.

Verhouding tussen de kaarttekenaars van  
Publieke Werken en particuliere uitgevers

Uit de kaartcollectie en de archieven van Publieke Werken in het Stads-
archief Amsterdam blijkt onomstotelijk dat het maken van kaarten van 
stadsgedeelten en technische tekeningen een kernactiviteit van de 
dienst is geweest. Er werden er vele honderden getekend. Dit lag anders 
bij kaarten waarbij de hele stad in beeld werd gebracht. Er bestond een 
soort traditie dat overzichtskaarten in druk door particuliere uitgevers 
werden uitgegeven. Wel blijkt dat bij deze uitgaven ambtenaren van 
Publieke Werken waren betrokken, maar dat hun werkzaamheden in 
hun vrije tijd plaatsvonden. Hiervoor werden vier aanwijzingen in de 
archieven aangetroffen. 
• De eerste betreft een stuk waarin A.J. van der Stok sr. op 17 juli 1873 

een gratificatie ontvangt van ƒ 40,– omdat er ‘aan het bureau der
Publieke Werken ten Raadhuize, buiten kantoortijd teekenwerk is ver-
rigt ten behoeve der uitgave van Rapport der Commissie van Ingenieurs 
omtrent de water- en bodemreiniging door welk teekenwerk de uitgave 
der graveurs bespoedigd is en de kosten daarvan belangrijk zijn vermin-
derd’.292 
• Een volgende aanwijzing is het aanvullende tekenwerk dat Van der 
Stok ten behoeve van de Atlas van Loman deed. Zijn directe baas, stads-
ingenieur J.G. van Niftrik, wenste zijn medewerker Van der Stok voor 

96 Detail van blad 11 van de kaart van 
Scheltema (1900) met onder andere het 
Sarphatipark, de Amstel, een deel van de 
Buitenveldertsche Polder en, aan de 
Amsteldijk, het in 1894 gebouwde 
stadhuis van Nieuwer-Amstel, waarin 
later, tot 2007, het Gemeentearchief 
Amsterdam gehuisvest was. 



De Amsterdamse dienst Bouw- & Woningtoezicht heeft tussen 

1902 en circa 1990 een bijzondere kaartserie vervaardigd, waar-

op vergunningplichtige wijzigingen in de stedelijke bebouwing 

ingetekend staan. De ruim duizend bladen zijn met de hand 

getekend en, soms heel fraai, ingekleurd. Op de bladen zien 

we landelijk of bebouwd gebied. Als het om bebouwd gebied 

gaat, staan de opstallen die ervoor 1902 al stonden op de kaart-

bladen, aangevuld met de gebouwen en projecten waarvoor ná 

1902 een vergunning tot bouw of aanleg verleend werd. Als we 

voor de periode van ná 1902 de gebouwen die op de bladen 

van de kaartserie van Bouw- & Woningtoezicht staan, aftrekken 

van de gebouwen van ná 1902 die staan op de, zuiver topogra-

fische, Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000, dan resten de ille-

gaal neergezette gebouwen in de stad. Voorwaar een werkbaar 

gegeven voor de inspecteurs van Bouw- & Woningtoezicht in 

de eerste helft van de twintigste eeuw.  

Later in dezelfde eeuw gingen de tekenaars gebruikmaken van 

genoemde topografische Kaart van Amsterdam als ondergrond 

en was de bovengenoemde aftreksom niet meer van toepas-

sing.

 Los van de kaarten legde de dienst Bouw- & Woningtoezicht 

dossiers aan. Per bouw- of uitbreidingsproject werd een dossier 

met een eigen uniek nummer aangemaakt. In de dossiers zitten 

onder andere verleende vergunningen, (ver)bouwtekeningen en 

gevoerde correspondentie. Deze dossiernummers staan op de 

kaarten bij de getekende opstallen (afb. 104) genoemd. De  

dossiers vorm(d)en samen een dynamisch archief. Werd op enig 

moment een vergunning tot verbouw verleend, dan werd ook die 

aan het dossier toegevoegd. Als weer later een sloopvergunning 

aangevraagd (en verleend) werd, dan werd ook die toegevoegd, 

waarna het dossier na voorzien te zijn van een stempel ‘gesloopt’, 

naar een semi-statisch archief verplaatst werd. 
 

De handgetekende 
kaartserie van Bouw- & 
Woningtoezicht  
(1902-ca. 1990)

10

97 Kaartblad 6 (1921) uit de serie van Bouw- & Woningtoezicht: De Petroleumhaven.
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Effectiviteit van keuren en APV

Het bestaan van keuren en van een APV zegt weinig over hun effectivi-
teit. Ter illustratie: Breen (1908)306 schrijft dat met name de keuren over 
het bouwen in steen meermalen in nieuwe bewoordingen herhaald 
werden, maar dat lang niet alle Amsterdammers zich daaraan hielden. 
Toch waren de taken van controlerende rooimeesters en bouwopzich-
ters goed omschreven. Zij moesten inspecties doen bij nieuw- en ver-
bouw, processen-verbaal opmaken als zaken niet goed bleken, rappor-
ten schrijven, enz.307 Ook na de aanpassingen van de APV in 1887 blij-
ken de bouwopzichters van Publieke Werken nog steeds onvoldoende 
doeltreffend op te treden. Het is hierbij niet duidelijk of dit lag aan 
eenvoudigweg te hoge eisen die aan bouwende burgers gesteld werden 
of aan de wijze waarop de regels (vooral niet) gehandhaafd werden. In 
het voorwoord van het artikel over ‘50 jaar Dienst Bouw- & Woningtoe-
zicht’ in het tijdschrift Ons Amsterdam stelt de wethouder voor de 
volkshuisvesting, mr. J.J. van der Velde, dat dit niet alleen gold voor de 
negentiende, maar ook voor vroeger eeuwen. Hij schrijft: ‘De geschie-
denis leert echter, dat het publiek trachtte zich op allerlei wijzen aan de 
voorschriften, in het openbaar belang gegeven, te onttrekken en dat de 
organisatie van het toezicht van de overheid onvoldoende was om 

daartegen met de nodige kracht op te treden’308 (vergelijk deze uit-
spraak met het citaat uit de Nieuwe Amsterdamsche Courant op p. 172). 
Gevolg van de bestuurlijke onmacht was dat er steeds meer wildgroei 
ontstond in de nieuwbouw en, wat erger is, er steeds risicovoller 
gebouwd werd. De gangbare negentiende-eeuwse termen zijn ‘revolu-
tiebouw’ en ‘speculatiebouw’.309 De onbekende auteur van de omschrij-
ving van het woord revolutiebouw op Wikipedia legt als verklaring 
voor deze term een link naar de Industriële Revolutie, een periode die 
logischerwijs vergezeld ging van een steeds groter wordende vraag naar 
nieuwe arbeiderswoningen. Een relatie met speculanten is dan ook 
makkelijk te leggen, waarmee de aanname plausibel wordt.310 De revo-
lutiebouw resulteerde in de kwalitatief zeer matige nieuwbouw in de 
Kinkerbuurt, de Pijp, de Staatsliedenbuurt en de Dapperbuurt. Menig 
pand bleek niet aan de eisen van stevigheid en/of onderheiing te vol-
doen, waardoor huizen scheurden of zelfs instortten. Ultieme voor-
beelden hiervan zijn negen huizen aan de J.P. Heijestraat, twee op de 
hoek van de Pieter Nieuwlandstraat en de Dapperstraat (een derde huis 
werd hier zwaar beschadigd) en vier huizen in de Sint-Willibrordus-
straat die in 1899 en 1900 instortten.311 
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Stadsdelen en Bouw- & Woningtoezicht

In 1981 ontstonden de eerste stadsdelen Amsterdam-Noord en Osdorp, 
de andere in daaropvolgende jaren.298 Tot dan toe bevonden alle kaart-
bladen zich op één locatie, bij de tot dan toe centraal georganiseerde 
dienst Bouw- & Woningtoezicht (BWT). Vanaf het moment dat een 
stadsdeel formeel van start ging, werden de BWT-taken van de centrale 
dienst aan de decentrale stadsdelen overgedragen. Daarmee delegeerde 
het stadsbestuur ook het bijhouden van de kaartbladen. Elk stadsdeel 
kreeg de laatste analoge versie van de kaartbladen mee, die samen het 
grondgebied van het stadsdeel toonden. De oudere bladen werden aan 
het Stadsarchief Amsterdam overgedragen. Die laatst getekende, ana-
loge bladen zijn, anno 2015, nog steeds in beheer bij de stadsdelen. Er 
zijn verschillende redenen om ze over te dragen aan het Stadsarchief 
Amsterdam. De belangrijkste is dat de kaartbladen niet langer analoog 
bijgehouden worden. Veel van de informatie die de kaartbladen van de 
serie biedt, wordt simpelweg niet meer gevisualiseerd. Voor zover dit 
nog wel gebeurt, bijvoorbeeld bij huisnummer- en straatnaambeschik-
kingen, gebeurt dit digitaal. Als plannen voor projecten, of voor nieuw- 
of verbouw in de laatste decennia door de gemeenteraad goedgekeurd 
moesten worden, dan vervaardigde een tekenaar van Bouw- & Woning-
toezicht van het stadsdeel waar het project of plan onder ressorteert, 
situatiekaartjes. Hierop staan de nieuwe straten, de straatnamen en de 
huisnummers. Deze worden ingepast in een topografische ondergrond 
die ontleend wordt aan het bij de Dienst Basisinformatie centraal 
beheerde digitale bestand van de (topografische) Kaart van Amsterdam, 
schaal 1:1.000. Ze worden vervolgens op A4-formaat geprint. Die nieuwe 
situatie dient vervolgens te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Na goedkeuring (en na realisering van een project) wordt de nieuwe 
situatie aan de Dienst Basisregistratie doorgegeven en verwerkt in de 
centrale database waarmee het 1:1.000-bestand weer up-to-date is. De 
conclusie is dan ook dat de oudere analoge kaartbladen voor de heden-
daagse tekenaars bij de stadsdelen geen rol meer spelen. Dit hoofdstuk 
gaat echter niet in op de digitale ontwikkelingen rond de kaartproduc-
tie. Het beschrijft met name de geschiedenis van de oudere, analoog 
vervaardigde kaartserie. Ook beschrijft dit hoofdstuk niet de geschiede-
nis van de dienst Bouw- & Woningtoezicht (daarover werd eerder meer-
dere malen gepubliceerd). Om de plaats van de analoge kaartserie te 
kunnen begrijpen is het onvermijdelijk dat er vooraf kaders gegeven 
worden waarbinnen deze tot stand kwam.

Bouwen en verbouwen vóór 1902

Amsterdam heeft verschillende grote stadsbranden gekend. Beruchte 
dagen waren 23 april 1421, 25 mei 1452 en 7 juli 1652, waarop grote delen 
van de stad in vlammen opgingen. In andere jaren waren er nog ver-
schillende kleinere branden. Deze calamiteiten waren aanleiding voor 
het stadsbestuur om keuren vast te stellen waaraan de huizenbouw 
moest voldoen. De achterliggende gedachte was dat hiermee de veilig-
heid vergroot werd en nieuwe branden voorkomen. Het oudste bewaar-
de keurboek stamt uit 1413.299 Hierin staan al enkele bepalingen over het 
bouwen. Vooral om de brandveiligheid te vergroten werd aangemoedigd 
om stenen muren te bouwen. Deze aanbeveling werd na de stadsbrand 

van 1452 versterkt tot een voorschrift. Vanaf dat jaar moesten de zijkan-
ten van nieuwe huizen van steen zijn. Ook was sindsdien het gebruik 
van riet als dakbedekking verboden. Daken moesten voortaan belegd 
worden met leien of dakpannen. Andere keuren die met het bouwen en 
het toezicht daarop te maken hebben dateren uit 1528 en 1531.300 Een 
ander voorbeeld van bestuurlijk ingrijpen had plaats na de constatering 
in 1547 dat er in Amsterdam steeds vaker bovenwoningen verhuurd wer-
den. Deze hadden geen eigen afvoer voor vuil of water met als gevolg 
dat afval uit de ramen geworpen werd. Dit leidde tot ergernis op het 
lagere niveau. Op het naar buiten gooien werden boetes gezet en tegelij-
kertijd werden de huiseigenaren aangepakt. Zij dienden er binnen zes 
weken na de aanzegging voor te zorgen dat hun huurders op de hogere 
verdiepingen hun vuile water ofwel ‘van binnen den huyze’ zouden kun-
nen ‘neder leyen’301, ofwel dat buiten een loden goot of pomp werd aan-
gebracht waardoor het kon wegvloeien. De bestuurlijke regulering ging 
ook in later jaren door. In verband met de verdediging van de stad kwa-
men er bijvoorbeeld regels over de eigenschappen van opstallen die 
gebouwd mochten worden in het schootsveld buiten de stadsmuren. 
Deze moesten juist wel van hout zijn (en dus niet té stevig) omdat ze bij 
een dreigende aanval op de stad, in een zeer kort tijdsbestek neerge-
haald moesten kunnen worden. Dit soort regels waren overigens niet 
uniek voor Amsterdam. Ook in andere steden kwamen ze voor. Op 19 
december 1565 werd een nieuwe ordonnantie uitgevaardigd: de ‘Amster-
damse bouwverordening’.302 Al werden er tussentijds aanvullingen 
geformuleerd, de verordening bleef gelden van 1565 tot 1811. Het optre-
den van het bouwtoezicht was hierin nauwkeurig omschreven, met 
name de controle op de fundamenten, wat van wezenlijk belang was 
vanwege de drassige ondergrond. In 1811 maakte de landelijke invoering 
van een nieuwe Franse gemeentewet (tussen 1810 en 1813 werd Neder-
land rechtstreeks vanuit Parijs bestuurd) herziening van de bouwveror-
dening noodzakelijk. Daarvan kwamen weer herzieningen in 1825 en 
1851, waarmee ook aanpassingen van de verordening volgden. Uiteinde-
lijk was op 1 januari 1859 een geheel nieuwe bouwverordening van 
kracht.303 Al met al heeft het Amsterdamse bestuur in de loop van enkele 
eeuwen tal van voorschriften afgekondigd. Deze beperkten zich niet tot 
alleen het bouwen en het bouwtoezicht. Ook bemoeide het stadsbestuur 
zich al vroeg met zaken als hygiëne en woonkwaliteit. Vermoedelijk tus-
sen 1860 en 1868 realiseerde men zich dat al die bepalingen een 
ondoorzichtig woud aan voorschriften vormden. Het bleek wenselijk 
om alle voorschriften over het openbare leven te verzamelen en in één 
stuk te bundelen. Gevolg was dat er door de gemeenteraad in 1868 een 
begin gemaakt werd met het opstellen van een Algemene Politieveror-
dening (APV). Deze APV had dus niet alleen betrekking op bouw en 
sloop, maar beschreef bijvoorbeeld ook hoe te handelen bij verkeers-
overtredingen en bij het uitbreken van besmettelijke ziekten. Sommige 
artikelen werden in hetzelfde jaar geaccordeerd. Beslissingen over de 
artikelen die over het bouwtoezicht gingen, volgden in 1869.304 Een klei-
ne twintig jaar later, in 1887, werden ook die artikelen weer geactuali-
seerd305 en in latere jaren nog verschillende keren. Per saldo heeft het 
stadsbestuur sinds de vijftiende eeuw vele pogingen gedaan heeft het 
bouwen in de stad te reguleren om het zowel te verbeteren als het veili-
ger te maken. 

98 Situatiekaart inzake het raads-
besluit over de wijziging van de 
achterrooilijnen in het gebied 
begrensd door de Plantage 
Franschelaan, Plantage 
Kerklaan, Plantage Middenlaan, 
Plantage Prinsenlaan, Plantage 
Muidergracht en de Plantage 
Parklaan. N.B. alleen het hui-
zenblok begrensd door de 
Plantage Middenlaan, Plantage 
Prinsenlaan, Plantage Muider-
gracht en de Plantage Kerklaan 
staat op de overzichtskaart met 
nummer 86 (zie 102). De andere 
twee huizenblokken staan op 
een belendend kaartblad met 
nummer 87.
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[van de Woningwet] in 1901 markeert het einde van het 19e-eeuwse  
laissez-fair-beleid toen de overheid zich niet verantwoordelijk voelde 
voor de volkshuisvesting. De mensonterende woontoestanden aan het 
eind van de 19e eeuw vormden echter een zodanige sociale, politieke en 
economische tijdbom dat wetgeving niet langer uit kon blijven.’314 Deze 
Woningwet was een initiatief van het kabinet Pierson in 1901, aangeno-
men op 22 juni van dat jaar en in werking getreden op 1 augustus 1902. 
De wet beoogde slechte woningen te verbeteren en de bouw van goede 
woningen te bevorderen. Dit moest bereikt worden via regelgeving en 
door aanwending van gemeenschapsgeld. Voor zowel nieuwbouw als 
verbouw moest vanaf dat moment overal in ons land een vergunning 
aangevraagd worden. Verder moesten gemeenten met meer dan 10.000 
inwoners of met een sterk groeiend inwonertal van meer dan een vijfde 
in vijf jaar, uitbreidings- en bestemmingsplannen opstellen en deze om 
de tien jaar herzien.315 Bovendien kon de overheid in voorkomende 
gevallen overgaan tot onteigening en sloop, door een beroep te doen op 
de nieuwe wet. Zo heeft Tellegen in zijn veertienjarige bewind als hoofd 
van het Amsterdamse Bouw- & Woningtoezicht ruim 3.700 woningen 
onbewoonbaar laten verklaren.316 Daarnaast bevatte de Woningwet strak-
ke regels voor de stedenbouwkundige ontwikkeling, die Tellegen zijn 
medewerkers ook strikt liet toepassen. 

Voorschriften voor het gebruik van kaarten in de 
Woningwet

In verschillende artikelen van de Woningwet wordt het gebruik van 
kaarten voorgeschreven, in het bijzonder bij de onderwerpen ‘onteige-
ning’317 en op ‘uitbreidingen van de bebouwde kommen’.318

 Paragraaf 5, art. 26. ‘Onteigening’. De essentie van de paragraaf wordt 
gevormd door de overgenomen artikelen 77 tot en met 96 van een oudere 
wet van 15 april 1886 (Staatsblad nr. 64), die toen bekend stond onder de 
titel ‘Over de onteigening in het belang van de volkshuisvesting’. In drie 
artikelen wordt het aanwenden van kaarten voorgeschreven:
• ‘Art. 80. Belanghebbenden worden, voor dat eene beslissing van den 

gemeenteraad omtrent de onteigening wordt genomen, in de gele-
genheid gesteld hunne bezwaren te doen hooren. Te dien einde 
doen Burgemeester en Wethouders, indien onteigening ten name 
der gemeente wordt beoogd, een uitgewerkt bij besluit van den 
gemeenteraad voorloopig goedgekeurd plan, met uitvoerige kaarten 
en grondteekeningen en met duidelijke aanwijzing van de te ontei-
genen eigendommen, met hunne kadastrale nummers en de namen 
hunner in de registers van het Kadaster aangeduide eigenaars gedu-
rende minstens dertig dagen op de gemeentesecretarie voor een 
ieder neerleggen (…).

• Art. 83. Besluit de gemeenteraad tot onteigening ten name der 
gemeente of van eene vereeniging, vennootschap of stichting, dan 
worden bij het raadsbesluit tot onteigening de perceelen aangewe-
zen, welke onteigend zullen worden, door aanhaling van de plans of 
kaarten, waarop die perceelen nauwkeurig zijn aangewezen en ver-
melding van hunne kadastrale nummers en de namen der in de 
registers van het Kadaster aangeduide eigenaars (…).

• Art. 85. Het raadsbesluit tot onteigening wordt met de plannen, 
kaarten, grondteekeningen, verslagen, bezwaarschriften en adviezen, 

in de artikelen 79-81 vermeld, voorgedragen aan Gedeputeerde Sta-
ten, die Ons binnen twee maanden na ontvangst verslag doen (…).’

 Paragraaf 6, art. 27 en 28. ‘Uitbreidingen van de bebouwde kommen’. 
Hierbij behandelt artikel 27 de bevoegdheden en plichten van de 
gemeentelijke overheid en de grondeigenaren als particuliere aan-
vragen tot uitbreidingen van gemeentewege afgewezen worden. In 
twee leden van dit artikel spelen kaarten een rol:

• ‘Art. 27, lid 4. Het ontwerp van dit raadsbesluit ligt met uitvoerige 
kaarten en grondteekeningen ten minste gedurende vier weken vóór 
de vaststelling op de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage.

• Art. 27, lid 5. Het raadsbesluit ligt met uitvoerige kaarten en grond-
teekening op de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage.’

 In artikel 28 worden de stappen behandeld die gemeenten ‘die meer 
dan 10.000 zielen tellen’ en de gemeenten, ‘wier zielental in de laat-
ste vijf jaren met meer dan een vijfde is toegenomen’ moesten zetten 
als ze willen uitbreiden. Ook hier spelen kaarten in twee leden van 
het artikel een rol:

• ‘Art. 28, lid 4. Het ontwerp van het plan van uitbreiding alsmede de 
ontwerpen tot herziening daarvan liggen met uitvoerige kaarten en 
grondtekeningen ten minste gedurende vier weken vóór de vaststel-
ling op de gemeentesecretarie ter inzage.

• Art. 28, lid 5. Het plan van uitbreiding alsmede de ontwerpen tot 
herziening daarvan liggen met uitvoerige kaarten en grondtekenin-
gen ten minste gedurende vier weken vóór de vaststelling op de 
gemeentesecretarie ter inzage.’ 

 
De belangrijkste conclusies van bovenstaande artikelen zijn:
• Het vervaardigen van kaarten was een verplichting van de uitvoer-

ders van de Woningwet van 1902.
• De kaarten moesten een voorgeschreven hoeveelheid informatie tonen.
• De kaarten hadden niet alleen een functie voor beleidsmakers en 

controleurs, maar waren openbaar en lagen ter inzage voor elke 
geïnteresseerde in nieuwe uitbreidingsplannen.

Eisen aan de kaartbladen verwoord in het 
Koninklijk Besluit

Nadat de Woningwet op 22 juni 1901 in het Staatsblad gepubliceerd 
werd, werd de uitvoering van die wet in een Koninklijk Besluit voorge-
schreven. Op 28 juni 1902 werd dit besluit, bestaande uit zeven paragra-
fen en negenentwintig artikelen, door koningin Wilhelmina onderte-
kend. De meeste artikelen gaan over de regels waaraan zowel de Amster-
damse overheid als degenen die zaken deden met Bouw- & Woning-
toezicht zich moesten houden. In artikel 14 onder paragraaf 4 over de 
‘Inrichting van Plannen van uitbreiding voor de hierboven in artikel 28 
der Woningwet genoemde gemeenten’ wordt ingegaan op de kaarten die 
een rol spelen in de werkzaamheden van de dienst:
• ‘Art. 14, lid a. De ontwerpen en de plannen worden vervat in kaarten 

op een schaal van minstens 1 op 2500, met aanduiding van schaal en 
noordpijl;

• Art. 14, lid b. De kaarten duiden de kadastrale sectie en de nummers 
der in het ontwerp of in het plan begrepen perceelen aan, benevens 
den aanleg, waarvoor ieder perceel is bestemd; 

Lokaal-bestuurlijke reactie op de instortingen

Onvermijdelijk leidden het scheuren van muren en het instorten van 
huizen tot publiek ongenoegen. Een illustratie hiervan lezen we in een 
verslag in de Nieuwe Amsterdamsche Courant van 14 september 1899 naar 
aanleiding van de bovengenoemde instorting aan de Pieter Nieuwland- 
en Dapperstraat: ‘(…) Het schouwspel der ruïne bleef den ganschen 
avond hetzelfde, doch steeds stonden honderden menschen het geval te 
bespreken en critiek uit te oefenen op de wijze van bouwen in de nieu-
we stad. Deze huizen leverden alweer een typische illustratie op de 
matige eischen der bouwverordening.’312 Het stadsbestuur moest wel 
ingrijpen. Het bouwtoezicht moest gereorganiseerd worden. Na vele 
discussies waarvan we de verslagen in het Gemeenteblad van 1900 en 1901 
kunnen lezen, was de conclusie dat er een nieuwe gemeentelijke uitvoe-
rende Dienst Bouw- & Woningtoezicht moest komen. Voor de oprich-
ting daarvan werd op 27 maart 1901 een nieuwe verordening aangeno-
men en vier dagen later, op 1 april, ging de nieuwe dienst van start. Jan 
Willem Cornelis Tellegen (1859-1921) werd tot directeur benoemd. 
Tellegen moet zich gerealiseerd hebben dat de nieuwe bouwverorde-
ning onvoldoende garanties voor de toekomst bood. Hij stelde zich na 
zijn benoeming tot diensthoofd ten doel om de tekst nogmaals te her-
zien en om te zetten in een nieuwe en veel striktere bouwverordening. 
Vanzelfsprekend integreerde hij hierin de bepalingen van de Woning-
wet die in 1901 aangenomen en in 1902 van kracht werd. Tellegens eer-
ste voorstel werd op 3 april 1905 als voordracht van de commissie voor 
de strafverordeningen bij de gemeenteraad ingediend. Na in verschil-
lende vergaderingen te zijn besproken en van amendementen te zijn 
voorzien werd de definitieve verordening op 5 juli 1905 vastgesteld in de 

gemeenteraad en op 1 september van dat jaar van kracht. In maar liefst 
341 artikelen beschreef hij waaraan een ieder zich op het gebied van 
bouwen of verbouwen te houden had. Daarmee waren de Woningwet en 
de uitvoering goed op elkaar afgestemd. Tellegen was een onkreukbaar 
volger van de regelgeving en in de veertien jaar dat hij directeur van 
Bouw- & Woningtoezicht was wist hij de (bevoegdheden van de) dienst 
steeds verder uit te bouwen. Het was een uitdaging om architecten en 
aannemers te binden aan de eisen van bouwen en verbouwen. Het lijkt 
erop dat dit niet altijd in goede harmonie tussen de dienst en de bou-
wers gebeurde. In het al eerder genoemde herdenkingsartikel over vijf-
tig jaar Bouw- & Woningtoezicht (1951) wordt gesteld dat bouwonderne-
mers in het begin van de twintigste eeuw al gauw klaagden over het 
schrikbewind door Tellegen. Hij maakte zich niet populair bij project-
ontwikkelaars en huiseigenaren met de strenge toepassing van de regel-
geving en met de onteigeningen. De kwaliteit van het bouwen verbe-
terde echter wel langzamerhand.313 Verder mag geconstateerd worden 
dat Tellegen niet alleen de dienst Bouw- & Woningtoezicht op de kaart 
wist te zetten, maar ook dat zijn harde werken en vooral zijn onkreuk-
baarheid hem geen windeieren gelegd hebben. In 1915 benoemde 
koningin Wilhelmina hem, tegen de zin van menig Amsterdams regent 
in, tot burgemeester van de hoofdstad.

In Den Haag wordt de Woningwet opgesteld

De Amsterdamse situatie was niet uniek. Ook elders in het land waren 
er grote problemen in zowel de bouw als het bouwtoezicht. In zijn 
advies aan de Raad van State in 2002 omschrijft Thomsen de noodzaak 
tot het ontstaan van de Woningwet op treffende wijze: ‘De vaststelling 

99 De directeur van Bouw- & Woningtoezicht en latere burgemeester van Amsterdam J.W.C. Tellegen. 
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schaal 1:1250 gekarteerd worden. Gebieden die percelen hadden van 
gemiddeld meer dan 5 hectare kregen een schaal van 1:5.000. Te karteren 
gebieden die daar tussen vielen, werden afgebeeld op schaal 1:2500.319 
Het aangeven van schaal en noordpijl zijn simpele voorschriften en zijn 
op alle bladen overgenomen. In lid b wordt aangegeven dat de tekenaars 
aan moesten geven tot welke kadastrale sectie elk getekend stukje van 
de stad behoorde en welke bestemming de percelen kregen. Ook moes-
ten de kadastrale nummers vermeld worden. Later werd dit, buiten het 
wettelijke voorschrift, uitgebreid met de huisnummers van elke perceel. 
De reden om de kadastrale nummers (en niet de huisnummers) te ver-
melden is dat de eerste snel bekend zijn als tot opdeling van een gebied 
in kleine (bouw)percelen besloten werd. De huisnummers worden veel 
later vastgesteld, vaak pas kort voordat de huizen opgeleverd worden.
In lid c werd bepaald dat gevisualiseerd moest worden waar verschil-
lende percelen eenzelfde eigenaar hadden. Dit gebeurde door het kadas-
trale symbool dat een ‘bijpijling’ genoemd wordt. Een dergelijk symbool 
oogt als een gestippeld spaghettisliertje dat aan beide uiteinden van een 
klein pijlkopje voorzien is (afb. 103). De kopjes eindigen in verschil-
lende percelen die aan dezelfde eigenaar toebehoren, waarmee hun ver-
bondenheid gevisualiseerd wordt. Met het tweede deel van lid c wordt 
bedoeld dat dit voorschrift met name de percelen betreft die deel uit-
maken van een uitbreidings- of bebouwingsplan. Lid d en e hadden 
geen directe gevolgen voor het beeld van de kaartbladen. Lid d 
beschrijft dat er een lijst moest bestaan met de namen en woonplaatsen 
van de eigenaren van percelen die bij een uitbreidingsplan betrokken 
zijn en dat op die lijst ook de kadastrale sectie en het nummer daarbin-
nen vermeld moet worden. Lid e stelt dat ter begeleiding van de plan-
nen een situatiekaartje (afb. 98) getekend moet worden van de te ver-
wachten nieuwe inrichting. Als laatste stelt lid ƒ dat de lengte en breedte 
van nieuw aan te leggen straten aangegeven moeten worden. Deze gege-
vens mochten zowel op de kaartbladen als in een begeleidende toelich-
ting aangegeven worden.

Van kadastrale kopieën naar een eigen kaartserie

Toen de Woningwet in 1902 van kracht werd, moesten direct de kaart-
bladen met de in de wet voorgeschreven dienstspecifieke Bouw- & 
Woningtoezichtinformatie beschikbaar zijn. Hiervoor bestonden nog 
geen voorbeelden, wat leidde tot pragmatische keuzes voor de produc-
tie. De kwaliteit van de kaartbladen ontwikkelde zich in de loop der 
jaren. We kunnen daardoor binnen de bewaarde collectie drie groepen 
Bouw- & Woningtoezichtkaarten herkennen:
• Kaartbladen die we als buurtkaarten kunnen omschrijven en die nog 

getekend zijn in de traditie van de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Die bladen vermelden als titel ook de buurtnummers die ze 
afbeelden. Het gaat om hooguit enkele tientallen bladen. Deze bla-
den werden hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door medewerkers van 
het ‘1e Hoofdbureau der Afdeeling Publieke Werken’. Van dit Hoofd-
bureau staat vast dat daar rond 1900 veel meer kaarten voor gemeen-
telijk gebruik getekend werden. Aan de buurtkaarten werd vervol-
gens de dienstspecifieke Bouw- & Woningtoezichtinformatie toege-
voegd.

• Kopieën van kadastrale kaartbladen op schaal 1:1.000 en 1:1.250 voor 

den lengte en breedte der aan te leggen straten, pleinen en grachten 
duidelijk aangegeven.’

Uit artikel 14 blijkt dat de kaartbladen aan heel wat voorschriften moes-
ten voldoen. Lid a van artikel 14 schrijft een schaal voor van minstens 
1:2.500. Welke schaal een minuutplan kreeg was afhankelijk van de vraag 
hoe dicht het te karteren terrein bebouwd was. In regio’s met gemiddeld 
meer dan vijf percelen per hectare (voornamelijk steden) moest op 

plan begrepen perceelen met vermelding van kadastrale sectie en 
nummers;

• Art. 14, lid e. De kaarten gaan voorts vergezeld van eene situatiekaart 
waaruit aansluiting van den in het ontwerp of in het plan begrepen 
grond aan het overig grondgebied der gemeente en zijne verkeers-
wegen blijkt en van eene toelichtende beschrijving;

• Art. 14, lid f. Op de kaarten of in de toelichtende beschrijving wor-

• Art. 14, lid c. Op de kaarten wordt duidelijk aangegeven, welk deel 
van den grond, aan een en denzelfden eigenaar toebehoorende, voor 
den aanleg van eene straat, eene gracht, of een plein bestemd is en 
welk deel van zijnen grond overigens in het ontwerp of in het plan 
is begrepen;

• Art. 14, lid d. Bij de kaarten wordt gevoegd een staat van de namen en 
van de woonplaatsen van de eigenaars der in het ontwerp of in het 

100 Bladwijzer met de regio-indeling van de kaartserie van Bouw- & Woningtoezicht 1962-1963.
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bebouwd gebied en op schaal 1:2.500 voor onbebouwd gebied bin-
nen de gemeentegrenzen. Ook aan deze bladen werden de Bouw- & 
Woningtoezichtgegevens toegevoegd. 

• Door de tekenkamer van Bouw- & Woningtoezicht vervaardigde 
kaartbladen op schaal 1:1.000 (bebouwd) en 1:2.500 (onbebouwd ter-
rein) die weliswaar de kadastrale sectiegrenzen gebruiken, maar 
waarvan het kaartbeeld binnen die grenzen bepaald werd door de 
informatie van de topografische Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000. 
Deze overgang werd gemaakt tussen 1960 en 1970.

De conclusie moet zijn dat de kaartbladen van de dienst Bouw- & 
Woningtoezicht in de loop van de twintigste eeuw steeds meer een eigen 
gezicht kregen. De kaartinhoud werd geleidelijk gestandaardiseerd. Na 
enige decennia tekenen vielen alle bladen in de derde categorie. 

Bladwijzers

Als toegang op de kaartbladen zijn verschillende bladwijzers (ook wel 
indexkaarten) gemaakt, omdat Amsterdam ná de invoering van de 
Woningwet in 1902 verschillende grote annexaties van buurgemeenten 
kende. De belangrijkste gebiedsuitbreiding had plaats in 1921 toen de 
gemeenten Sloten, Watergraafsmeer, Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp 
en een deel van Nieuwer-Amstel aan Amsterdam toegevoegd werden. 
Het ligt voor de hand om te stellen dat er een indexkaart bestaan moet 
hebben van de regio-indeling die bestond tussen 1902 en 1921. Toch is 
dit allerminst zeker. Omdat in het begin de kadastrale sectiegrenzen 
richtinggevend waren – deze tonen de kaartbladen zelf – kan de toen-
malige dienst Bouw- en Woningtoezicht ook de kadastrale bladwijzer 
gebruikt hebben. Dit is aannemelijk, maar valt niet te bewijzen. De 
genoemde gebiedsuitbreiding van 1921 staat vanzelfsprekend wel inge-
tekend op een bladwijzer uit 1962 of 1963, die wel bewaard is. In de tus-
senliggende jaren is de dienst overgestapt van de kadastrale naar de 
eigen regio-indeling (afb. 100). Vervolgens kwam in 1966 een groot deel 
van de voormalige gemeente Weesperkarspel bij Amsterdam en ont-
stond Amsterdam-Zuidoost, een gebied dat uiteraard nog ontbreekt op 
de indexkaart uit 1962-1963. Bij het tegenwoordige Stadsdeel Zuidoost 
wordt een moderne bladwijzer uit de periode rond 1990 bewaard, die 
alleen de indeling van Zuidoost uit de laatste circa twintig/vijfentwintig 
jaar laat zien (afb. 101).
 Als we de twee bladwijzers bekijken, dan vallen verschillende dingen 
op in de toegekende regionummering:
• In de meeste gevallen zijn in de nummertoekenning van de regio’s 

oude kadastrale en/of oude annexatiegrenzen herkenbaar. Dit blijkt 
als we de bladwijzer projecteren over een kaart van Amsterdam 
waarop de kadastrale indeling staat of over een kaart met de histori-
sche groei van de stad. Het versterkt de bovengenoemde these dat de 
Dienst Bouw- & Woningtoezicht zich in de eerste jaren van zijn 
bestaan gebaseerd heeft op de kadastrale bladwijzer.

• De toegekende nummers zijn niet doorlopend. Zo ontbreken onder 
andere de nummers 3 en 5, maar ook de nummers tussen 39 en 50 en 
nog vele andere. De nummering van de regio’s op de twee bladwij-
zers loopt door tot nummer 550 (een nummer in Amsterdam Zuid-
oost), maar als we het aantal getekende vakjes tellen komen we niet 
verder dan 443. Er vallen dus maar liefst 107 gaten in de nummering.

• De wijze waarop nummers toegekend werden lijkt niet altijd logisch 
gebeurd te zijn. Voorbeelden hiervan zijn de bladen van het gebied 
ten noorden van de Haarlemmerdijk. In het gebied zien we de num-
mers onder de 20, de nummers 99 en 249 en de nummers tussen 436 
en 447. Deze lijken willekeurig door elkaar te liggen. De reden is dat 
het gebied door bebouwing en de aanleg van de Afrikahaven en 
Amerikahaven in de jaren zestig van de vorige eeuw van een schaal 
1:2.500 naar schaal 1:1.000 ging, waarvoor oudere, grotere regio’s 
opgesplitst moesten worden. Als een regio kleiner werd en niet over 
grenzen van regio’s met andere nummers heen kwam te liggen, dan 
kon een oud nummer behouden worden (dit is bij regio 2 gebeurd). 
Als nieuwe grenzen door verschillende oudere, regio’s gingen lopen, 
was het wijs een niet eerder gebruikt nummer toe te kennen. Vaak 
werd in de tekenkamer al op de oudere kaartbladen (op schaal 
1:2.500) geschreven met welke kaartbladen op schaal 1:1.000 ze cor-
respondeerden.

• Het valt op dat er vier regio’s zonder nummer op de bladwijzer 
staan. Dit kan te maken hebben met een geplande splitsing van 
regio’s terwijl de nieuwe nummers nog niet toegekend waren. Het is 
ook denkbaar dat het slordigheid van de tekenaar van de bladwijzer 
was. De gebieden komen immers wel voor op bewaarde kaartbladen 
van vóór 1962-1963. Die kaartbladen hadden de nummers 108a (zie 
voor dit nummer ook de volgende alinea), 258, 259 en 455 moeten 
hebben en dus hadden de corresponderende vakjes op de bladwijzer 
dezelfde nummers moeten krijgen.

• Enkele regio’s kregen a-nummers: 23a, 27a, 108a, 219a en 453a. De 
a-nummers konden worden toegekend als één grotere regio opge-
splitst werd in twee kleinere. Waarom voor een a-nummer gekozen 
werd en niet voor een nog niet eerder toegekend nummer is niet 
duidelijk. De a-nummers hadden het voordeel dat duidelijk bleef 
van welk gebied het cartografisch was afgesplitst. 

• Het nummer 472 in Amsterdam-Noord blijkt op de bladwijzer twee 
keer voor te komen. Het betreft gebieden die bekend staan onder de 
namen Durgerdammer Die en Polder IJdoorn, gebieden die niet ver 
uit elkaar liggen maar gescheiden zijn door regio 119. Probleem 
hierbij is dat er noch van regio 119, noch van (één van de twee) 
regio’s 472 een blad bewaard bleek. Vermoedelijk hadden de twee 
regio’s 472 samen met 119 ooit één regio gevormd. Na bebouwing/
uitbreiding van regio 119 zal besloten zijn daar een nieuw blad voor 
te tekenen. Het was inzichtelijker geweest als de tekenkamer van 
Bouw- & Woningtoezicht één van de twee 472 nummers van een a 
voorzien had.

• Amsterdam-Zuidoost ontbreekt op de bladwijzer van 1962-1963. Dat 
is terecht, want dat deel van de tegenwoordige stad kwam pas in 
1966 bij Amsterdam.

• In het Stadsarchief Amsterdam worden slechts drie bladen van 
Amsterdam-Zuidoost bewaard. Deze hebben destijds regionummers 
501, 502 en 503 toegekend gekregen. Vergelijken we deze drie kaart-
bladen met de corresponderende gebieden op de bladwijzer uit circa 
1990 van Amsterdam-Zuidoost, dan blijken de regio’s 501 en 502 in 
het geheel niet meer voor te komen op de bladwijzer. En het gebied 
op het blad dat nummer 503 kreeg, komt maar deels overeen met de 
huidige regio 503 op de bladwijzer. De conclusie is onvermijdelijk 
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101 Bladwijzer met de regio-indeling van Amsterdam-Zuidoost (ca. 1990).
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102 Kaartblad 86 (1954), Plantage met dierentuin Artis.
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huizenblokken in de Plantage die met letter A bedoeld werden, werd 
conform het voorstel besloten en is dus geen tweede situatiekaartje 
getekend.
 Onder de letter B (afb. 102) vallen zes raadsbesluiten die in de lijst 
de vermelding ‘erfpacht’ meekregen. Het eerste besluit van 24 augustus 
1910 betreft een verzoek van de nieuw opgerichte vereniging met de 
naam ‘Middelbare Technische School Amsterdam’. De MTS wilde de 
oudere ‘Vereeniging Kweekschool voor Machinisten’ aan de Plantage 
Middenlaan overnemen, maar had bredere educatieve doelstellingen. 
De Machinistenkweekschool had het perceel al eerder, tot 31 december 
1978, in erfpacht gekregen. De nieuwe MTS verzocht de gemeenteraad 
om op dezelfde voorwaarden verder te mogen gaan als de oudere ver-
eniging. Verder verzocht de MTS de gemeenteraad ook om de toege-
kende subsidies van de Machinistenschool over te mogen nemen. Los 
van een paar procedurele problemen, waarvoor een oplossing gevonden 
werd, had de gemeenteraad geen bezwaren en de twee verzoeken wer-
den gehonoreerd. De essentie van het tweede, derde en vijfde verzoek 
(van 19 juli 1922, 23 juni 1926 en 8 juli 1936) onder letter B betreffen 
besluiten na verzoeken van hetzelfde schoolbestuur om belendende 
terreinen, die eigendom van de gemeente waren, ook onder erfpacht te 
mogen gebruiken voor uitbreidingen van de school. In de besluiten 
worden de erfpachtcanons vastgesteld en de verzoeken geaccordeerd. 
Het vierde besluit (6 september 1927) gaat over de constatering dat de 
MTS met haar nieuwbouw ‘de bestaande perceelsgrens overschreden 
had. Hierdoor is [ten onrechte] een strook gemeente-water deel uitma-
kende van de Muidergracht, ter oppervlakte van ongeveer 19 vierkante 
meter in gebruik genomen’. Het besluit behelst dat de MTS daar alsnog 
erfpacht voor moest gaan betalen. Het is een voorbeeld van de strikte 
handhaving van de bestaande regels door de directeur van Bouw- & 
Woningtoezicht Tellegen. Het zesde besluit onder B, van 22 december 
1965, kreeg als vermelding in de raadsbesluitenlijst ‘aankoop erfpacht-
recht’ mee. Het is een besluit tot afkoop van de erfpachtovereenkomst 
door de gemeente van het terrein waarop de MTS gevestigd was en  
dat een omvang had van 19 are en 58 centiare tegen een bedrag van  

ƒ 500.000. Aanleiding hiervoor was dat de school besloten had elders 
(aan de Europaboulevard) tot nieuwbouw over te gaan. 
 Op 10 oktober 1951 werd onder letter C een besluit genomen dat 
onder de rubriek ‘verhuur’ viel. Het betrof de verhuur van het pand 
Plantage Muidergracht 24 aan ene R. Groenteman die er een lederwa-
renfabriek in wilde vestigen. Het werd de huurder hierbij toegestaan te 
verbouwen. Wijzigingen aan het pand moesten goedgekeurd worden 
door B&W, wat in de praktijk betekende dat de dienst Bouw & Woning-
toezicht het pand controleerde. Onder de letters D en E vinden we in de 
gemeenteraadsverslagen vergelijkbare besluiten over te verhuren pan-
den.
 De twee besluiten onder letter ƒ (maar ook het eerste besluit onder G 
en het besluit onder K) gaan over de verkoop van gemeentegrond. Onder 
letter ƒ is dit aan het technische bureau met de naam ‘N.V. v/h Nierstrasz’. 
Ten tijde van het eerste besluit van 19 januari 1949 onder ƒ was het 
bedrijf eigenaar van het perceel Plantage Middenlaan 62. Het huurde 
bovendien het perceel (met huis) op nummer 60 en een terrein dat daar 
direct achter lag van de gemeente. De NV wilde flink verbouwen en daar-
mee investeren in het bedrijf, maar voelde er niets voor dit te doen op 
gehuurde grond. Waarschijnlijk vond het bedrijf het risico te groot dat 
de huur na de investeringen verhoogd of zelfs opgezegd zou worden. 
Het bedrijf verzocht daarom de gemeente om het perceel Plantage Mid-
denlaan 60 en het daar direct achterliggend perceel te mogen kopen. De 
Gemeenteraad bleek geen bezwaren te hebben en verkocht de twee per-
celen voor een totaalbedrag van 51.260 gulden. Het bedrijf kreeg hiervoor 
de 801 vierkante meter in eigendom en het huis op nummer 60. Het 
raadsbesluit van 2 mei 1957 onder ƒ was bedrijfsmatig gezien een logisch 
vervolg op het verzoek uit 1949. De NV wilde toen de percelen Plantage 
Muidergracht/Plantage Lepellaan 4a aankopen. Voor 50.000 gulden wer-
den bedrijf, gemeentebestuur en gemeenteraad het eens, waarna het 
gemeentelijke bezit voor dat bedrag in particuliere handen kwam.
 Veel besluitvermeldingen in de lijsten op de kaarten zijn later door-
gestreept (afb. 102). De reden hiervoor lijkt te zijn dat het hierbij om 
raadsbesluiten gaat waarvoor bemoeienis van de gemeentelijke overheid 
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dat Amsterdam-Zuidoost in de jaren zestig van de vorige eeuw een 
afwijkende regio-indeling gehad moet hebben, maar dat de bladwij-
zer hiervan niet bekend is. Bij de geleidelijke invulling van het 
gebied is de regio-indeling aangepast. Daarbij was de karterings-
schaal richtinggevend. De drie kaartbladen van een nog onbebouw-
de Bijlmer waren op schaal 1:2.500, terwijl de latere kaartbladen van 
het bebouwde gebied op schaal 1:1.000 zijn. De drie kaartbladen van 
Zuidoost uit de jaren zestig tonen gebied op schaal 1:2.500 dat min 
of meer overeenkomt met de regio’s 477, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 494, 495, 496, 497, 503, 515 en 548 op de Amsterdam-
Zuidoost bladwijzer. Grofweg is dit het noordwestelijke deel van 
Amsterdam-Zuidoost, het gebied dat na de annexatie van 1966 het 
eerst ontwikkeld werd, waardoor de bladen ook als eerste verouderd 
waren en daardoor overgedragen konden worden aan het Stadsar-
chief Amsterdam. Alle recentere bladen zijn nu (2015) nog in beheer 
bij de stadsdelen die ze afbeelden. 

De bladwijzer van de stad als geheel (minus Amsterdam-Zuidoost) is 
hiermee een werkbaar instrument als toegang op veruit het grootste 
deel van de kaartcollectie. Wel is de nummering niet overal logisch en 

consequent toegekend. Als we echter een kaartblad van Amsterdam-
Zuidoost zoeken dan moet dit gebeuren met de separaat getekende 
bladwijzer uit het begin van de jaren negentig. Deze bladwijzer is feite-
lijk onbruikbaar voor de drie bladen van Amsterdam-Zuidoost die al 
deel uitmaken van de collectie van het Stadsarchief Amsterdam, maar is 
wel te gebruiken voor de later gemaakte bladen die nu nog bij het stads-
deel in beheer zijn en die pas te zijner tijd aan het Stadsarchief zullen 
worden overgedragen. 

Vermelde raadsbesluiten

Vrijwel alle kaartbladen bevatten een lijst met verwijzingen naar 
gemeenteraadsbesluiten. Deze lijsten bevatten soms slechts één enkel 
besluit, veel vaker zijn het er tientallen. Telkens wordt de datum en het 
volgnummer van het besluit genoemd. Ook wordt, in een soort 
rubrieksterminologie, aangegeven waarover de besluiten gingen. Beslui-
ten konden bijvoorbeeld gaan over wijzigingen van de loop van een 
rooilijn, over een toepassing van een Hinderwetbepaling of over de aan- 
of verkoop of ruil van grond, enz. Afbeelding 102 toont een voorbeeld 
van een dergelijke lijst met raadsbesluiten. Voor de besluiten staan 
hoofdletters. Deze duiden één project of perceel aan. De meeste letters 
komen ook voor in het getekende deel van het kaartblad. Soms ontbre-
ken ze in het kaartbeeld. Dit kan komen doordat een besluit kaart-
bladoverschrijdende gevolgen heeft. Dan komt de letter meestal wel 
voor op een belendend kaartblad. Soms ontbreken ze ook. Vaak staan er 
achter één letter meerdere gemeenteraadsbesluiten onder elkaar. Dan 
werden er over eenzelfde project of perceel meerdere besluiten geno-
men. In alle nagelopen besluitprocedures kwam het college van Burge-
meester en Wethouders met een voorstel. Deze staan vermeld in de ban-
den van het Gemeenteblad met het opschrift ‘1e Afdeling’. Het besluit, 
inclusief eventuele opmerkingen en bedenkingen door de gemeente-
raad, lezen we terug in de banden van de ‘2e Afdeling’. Als een besluit 
conform het voorstel door de raad werd overgenomen, dan wordt in 
Afdeling 2 meestal naar de tekst in Afdeling 1 verwezen. Wijzigde het 
voorstel op last van de gemeenteraad, dan werd het nieuwe besluit in 
Afdeling 2 opgenomen. Om een completer beeld te krijgen van de waar-
de van de kaartserie wordt hierna ingegaan op een aantal posten uit de 
afgebeelde besluitenlijst, die zelf weer een detail is van kaartblad 86 en 
waarop onder andere de dierentuin Artis getoond wordt (afb. 102):
Onder letter A wordt in de lijst vermeld dat erop 5 november 1919320 een 
besluit genomen werd over een, gewijzigde, achterrooilijn.321 In het 
Gemeenteblad is onder andere te lezen op welke bouwblokken het besluit 
betrekking had. Ter completering van de beeldvorming van de gemeen-
teraadsleden werd een situatiekaartje toegevoegd. Dit werd, voorzien 
van een Romeins cijfer I, ook in het Gemeenteblad opgenomen (afb. 98). 
Deze kaartjes werden ook door de tekenkamer van de dienst Bouw- & 
Woningtoezicht vervaardigd. Er zijn in de loop van de twintigste eeuw 
honderden van dit soort kaartjes als bijlage aan het Gemeenteblad toege-
voegd. Ze worden vanaf 1907 opgenomen in de banden van de ‘3e Afde-
ling’, waarin de bijlagen bij het Gemeenteblad opgenomen staan. Indien 
de gemeenteraad niet conform het voorstel besloot, dan werd een gewij-
zigd situatiekaartje getekend en aangeduid met een Romeinse II. In het 
voorbeeld van het voorstel tot wijziging van achterrooilijnen in drie 

 104 Fraai gekalligrafeerde decoratie op kaart van regio 16.

103 Detail van kaartblad 86 (1954) met een deel van de Plantage. Let op de vermelding van de 
letter F, dossiernummer 3205 (in rood) en verschillende bijpijlingen.
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Hoewel de kaartbladen tegenwoordig niet meer bijgehouden worden, 
wordt er nog steeds een enkele tekenactiviteit uit de oude Bouw- en 
Woningtoezichttijden gecontinueerd: het vervaardigen van de straat-
naam- en huisnummerbeschikkingen. Deze worden tegenwoordig op 
stadsdeelniveau gedaan, al gaat dit helemaal digitaal. 
 In het eerder genoemde artikel dat verscheen bij het vijftigjarig 
bestaan van de dienst Bouw- & Woningtoezicht in 1951, lezen we dat de 
‘(….) kaarten de bewondering wekken door hun voortreffelijke uitvoe-
ring en nauwkeurigheid’. Dit kan ook nu, anno 2015, alleen maar beves-
tigd worden. De tekenaars in dienst bij Bouw- en Woningtoezicht 
maakten tussen 1902 en circa 1990 een prachtige kaartserie. 

waarin de dossiers van Bouw- & Woningtoezicht bewaard worden. 
Deze ingang op de raadsbesluiten werd voor zover bekend nergens 
eerder beschreven, maar is van groot belang voor de toegang op de 
dossiers, in het bijzonder voor projecten die meerdere straten/bouw-
blokken betreffen.
 Los daarvan bieden de bladen van de kaartserie van Bouw- & 
Woningtoezicht een schat aan gedetailleerde topografische informatie. 
Alle bladen zijn met de hand en met veel vakmanschap getekend. Daar-
naast tonen ze fraaie decoraties. Juist deze tonen aan dat de tientallen 
tekenaars die in een kleine eeuw bij Bouw- & Woningtoezicht werkten 
een enorme betrokkenheid gevoeld moeten hebben met hun producten. 

den moet bestaan. Pas na de definitieve overdracht door alle stadsdelen 
zal duidelijk worden hoeveel bladen er exact bewaard gebleven zijn. 
Uit bovenstaande schatting, in combinatie met enkele andere tellingen, 
volgen enkele conclusies. Op de twee bladwijzers staan 443 regio’s afge-
beeld. In de collectie van het Stadsarchief staan op 178 bladen meerdere 
regio’s. Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat op de meest recent 
vervaardigde bladen vrijwel altijd slechts één regio getekend werd. Dit is 
in de berekening aangehouden voor de kaartbladen die bij de stadsde-
len bewaard worden. Het betekent dat elke regio sinds 1902 gemiddeld 
3,3 keer afgebeeld werd.322 Van enkele regio’s wordt echter slechts één 
blad bewaard. Dit is dan sinds 1921, dan wel 1966, slechts eenmaal gete-
kend, maar werd tot in de jaren negentig van de vorige eeuw geanno-
teerd. Een dergelijk blad moet nog in beheer zijn bij het stadsdeel en 
voor de betreffende regio beschikt het Stadsarchief Amsterdam dus niet 
over een blad. Sommige regio’s zijn wel vijf of zes keer in de kaartserie 
terug te vinden. De meeste kaartbladen waren/zijn enige decennia in 
gebruik. In alle gevallen blijken de nieuwere kaartbladen in hun date-
ring aan te sluiten op de oudere, wat ook aangeeft dat er (vrijwel) geen 
bladen verloren gegaan zijn. Waar meer dan één regio op een blad is 
afgebeeld, gaat het meestal om een blad op schaal 1:2.500.
 Ook mag de vraag gesteld worden of dit type bladen al getekend 
werd voor de stedelijke annexaties van met name 1921 en 1966. Het 
Stadsarchief Amsterdam bevat echter geen kaartbladen van gebieden die 
niet tot het stedelijke grondgebied behoren. De kaartbladen die tot de 
serie zijn gaan behoren, werden pas na de annexaties getekend. 

Decoraties

Uit een gesprek met een oud-medewerker van Bouw- & Woningtoezicht 
bleek dat het tekenen van een nieuw kaartblad vele maanden en soms 
wel een jaar werk gaf. Als een blad gereed was, werd daaraan vaak een 
soort persoonlijke noot toegevoegd. Dit kon een fraai stukje kalligrafie 
zijn waaruit het nummer en/of de naam van de stad van herkomst van 
het blad (= Amsterdam) bleek (afb. 104 en 105). Vaker kreeg de verplich-
te323 noordpijl een persoonlijk karakter (afb. 106a tot en met 106g). Soms 
gebeurden beide. Enige honderden noordpijlen mogen decoratief 
genoemd worden en soms gaat het zelfs om ware grafische kunstwerk-
jes. Aan een aantal noordpijlen is de tekenaar te herkennen. De noord-
pijlen zijn ook niet gebonden aan een bepaalde periode. Met deze 
noordpijlen gaven de tekenaars een ‘grafische handtekening’ aan het 
kaartblad dat ze tekenden.

Conclusie

Het is algemeen bekend dat de besluiten van de gemeenteraad in het 
Gemeenteblad gepubliceerd werden. Vrijwel onbekend is echter dat de 
kaartbladen van Bouw- & Woningtoezicht hierbij een goede en makke-
lijke hulp en toegang vormen. Voor het zoeken naar informatie over 
een pand of topografisch te relateren project, kunnen de kaartbladen 
gebruikt worden om de relevante raadsbesluiten (via de raadsbesluiten-
lijsten) en Bouw- & Woningtoezichtdossiers (duizenden nummers 
hiervan staan in het beeld van de kaartbladen vermeld) in een mum van 
tijd bij elkaar te zoeken. Dit is een wezenlijke aanvulling op het archief 

ophield te bestaan. Een voorbeeld hiervan is het zesde besluit onder 
letter B waarmee de erfpacht afgekocht werd door de bovengenoemde 
MTS. Daarmee waren de zes besluiten onder B niet langer relevant. 
Tegelijkertijd is het dan weer onduidelijk waarom het besluit onder K 
niet doorgestreept werd. Ook daar gaat het om een stuk gemeentelijke 
grond, dat verkocht werd aan de Nederlandse Staat voor een beoogd 
project van de Nederlandse Spoorwegen. Een bevestiging van de ver-
koop van de grond zien we ook in het kaartbeeld van kaart 86 (afb. 102). 
Iets linksboven het tweede deel van de toponiem Plantage Doklaan 
werd, in rood en vrij klein, geschreven ‘Terrein Ned. Spoorwegen Doss. 
2509’ (in zwart) en [dossier] ‘3665’ (in rood). 

Samenstelling van de collectie kaartbladen

In het Stadsarchief Amsterdam worden 619 kaartbladen bewaard die 
behoren tot de kaartserie die in dit hoofdstuk centraal staat. Daarnaast 
zijn er nog enige honderden bladen in beheer bij de stadsdelen. Toen 
deze vanaf 1981 opgericht werden, kreeg elk stadsdeel het meest recente 
kaartblad van elke regio binnen het eigen gebied mee. Omdat erop de 
bladwijzers in totaal 443 regio’s onderscheiden worden, zou het totale 
aantal destijds overgedragen kaartbladen daaraan gelijk moeten zijn. De 
kaartbladen zijn vervolgens nog tot circa 1990 gebruikt omdat toen de 
tekenkamers van de stadsdelen digitaal gingen werken.
 De bladen zijn in die tien jaren wel bijgewerkt, maar slechts zelden 
opnieuw getekend. Waar dat toch gebeurde, ging het vaak om bladen 
van gebieden die sterk veranderden. Door veel correcties konden bladen 
onoverzichtelijk worden en het raderen (wegkrassen van het oude beeld) 
maakte bladen steeds dunner en kwetsbaarder). De tekenkamer van 
Bouw- & Woningtoezicht van het stadsdeel besliste dan zelf dat er een 
nieuw blad moest komen.
 Er zijn geen aanwijzingen dat er analoge bladen vernietigd werden 
in de jaren dat ze bij de stadsdelen in beheer zijn. Te zijner tijd zullen 
deze aan het Stadsarchief worden overgedragen. De schatting moet dan 
ook zijn dat de totale collectie uit 619 + circa 443 = circa 1062 kaartbla-

105 Fraai gekalligrafeerde naam Amsterdam op blad met regionummer 302.

106 Voorbeelden van decoratieve noordpijlen.



 

‘Van de Stadsdrukkerij mocht de Redactie een aankondiging 

van de uitgave van een kaart van Amsterdam ontvangen, die in 

hooge mate belangrijk te achten is. Meermalen werd in de 

dagbladen gewezen op het feit, dat de Hoofdstad niet in het 

bezit is van een goede, geheel in zwart uitgevoerde kaart, die 

zoowel de perceelen met hunne bebouwing, als de voorwerpen 

in de straten met voldoende nauwkeurigheid aangeeft.’ Zo  

berichtte het Bouwkundig Weekblad in 1909.324

 

Amsterdam heeft in het begin van de twintigste eeuw al een 

grote cartografische traditie. In de afgelopen eeuwen zijn dui-

zenden kaartbladen vervaardigd. Een goede indruk van deze 

productie geven de Catalogus van Amsterdamsche plattegronden 

uit 1934 en de twee delen Kaarten van Amsterdam 1538-1865, res-

pectievelijk 1866-2012, die in 2013 verschenen.325 Daarin staan 

vele honderden overzichtskaarten genoemd die de hele stad 

sinds 1538 afbeelden.326 Los hiervan zijn er enige duizenden 

kaartbladen op zeer uiteenlopende formaten gemaakt die een 

deel van de stad tonen. Binnen deze groep is ook weer een 

tweedeling te maken, ten eerste de kaarten die min of meer 

incidenteel vervaardigd zijn, bijvoorbeeld als bijlage bij een 

nota, rapport of boek en ten tweede de kaartseries. De series 

tonen de stad of delen van de stad in meerdere, soms tiental-

len of honderden bladen. 

 De bladen die tot een serie behoren, gebruiken alle dezelf-

de legenda, al kan deze in de loop der jaren wijzigen. Het is 

kenmerkend dat ze niet op hetzelfde moment uitgegeven en 

eventueel herdrukt worden. Amsterdamse exponenten zijn de 

voornamelijk zeventiende-eeuwse uitgiftekaarten die getekend 

werden voor met name de derde en vierde uitleg van de stad 

en de achttiende-eeuwse burgerwijkkaarten (zie hoofdstukken 

3 en 4). De Atlas van de Gemeente Amsterdam uit 1876 door J.C. 

Loman jr., bestaande uit 101 uniform vormgegeven kaartbla-

den, is in zijn geheel op één moment gepubliceerd en is daar-

mee in strikte zin geen seriële uitgave (hoofdstuk 8). 

 De Loman-atlas gaf in 1876 een actueel kaartbeeld, maar 

verouderde snel omdat de stad in het laatste kwartaal van de 

negentiende eeuw sterk groeide. Weliswaar zijn er in die de-

cennia enkele goede meerbladige overzichtskaarten van de 

stad verschenen (hoofdstuk 9), maar deze zijn qua detaillering 

niet te vergelijken met de Loman-atlas. Het gemis aan een 

goede gedrukte opvolger werd in de loop der jaren steeds ster-

ker gevoeld en vanaf 1905 werd gewerkt aan een nieuwe groot-

schalige en systematische kartering van de hele stad. Hiervan 

werd in 1908 een proefblad gedrukt. De kaart kreeg een schaal 

van 1:1.000 en vanaf 1909 verschenen vrijwel jaarlijks nieuwe of 

herziene bladen. Ook tegenwoordig wordt de kaart nog steeds, 

zij het digitaal, bijgehouden.

 De Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000 is een uitgave in ver-

schillende honderden bladen die vanaf 1909 wordt gebruikt bij 

zowel de besluitvorming, als bij de uitvoering van taken door 

ambtelijke diensten en afdelingen. De kaartbladen zijn ook 

altijd verkrijgbaar geweest voor particulieren. Met name voor 

het onderzoek naar de geschiedenis van de Amsterdamse 

buurten, straten en huizen is de kaart uitgegroeid tot een on-

misbare gegevensbron, die dagelijks in het Stadsarchief Am-

sterdam wordt geraadpleegd. Dit hoofdstuk geeft een beeld 

van de geschiedenis van de totstandkoming en het gebruik  

van deze kaart.

De Kaart van Amsterdam, 
schaal 1:1.000 (1909)  
           

11

107 ‘Bladwijzer’ en ‘Verklaring’ (= legenda) voor de oudste uitgaven van de bladen van de  
Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000; in gebruik van 1909 tot 1921 (1921 is het jaar van 
annexatie van meerdere buurgemeenten en van publicatie van een nieuwe, uitgebreidere 
bladwijzer). 
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nieuwe kaart niet gedetailleerd genoeg zijn. Hij meende ‘dat dit laatste 
een bezwaar is, dat m.i. niet opweegt tegen het tydverlies en de kosten, 
die het maken van eenen gedrukte kaart op nog grootere schaal (welke 
minstens 1:250 zal moeten zyn), zoowel wat de opmeting als de verme-
nigvuldiging betreft met zich mee zou brengen. (...) Is de kaart (...) een-
maal gedrukt, dan kunnen de betrokkenen daarop hunne leidingen met 
weinig moeite aangeven en bestaat er ten slotte by den Dienst der 
Publieke Werken een volledig beeld van de werken op- en onder den 
openbaren weg, zy het dan ook op verschillende kaarten’. Dit laatste was 
van belang voor het kaartgebruik in de praktijk. In 1905 was immers de 
mening gepeild van de verschillende directeuren van diensten die de 
nieuwe kaart moesten gaan gebruiken. Deze zagen de voordelen er wel 
van in. Tegelijkertijd vroegen verschillende directeuren of zij ook de 
beschikking kregen over de kaarten van de andere diensten. Dat was 
logisch en zinvol omdat alleen dan de eigen grondwerkers bij graaf-
werkzaamheden rekening konden houden met de leidingen van andere 
diensten. Reigersman schoof dit probleem echter voor zich uit: ‘Aan 
den wensch door enkele der Directeuren geuit, om zelf in het bezit te 
worden gesteld van een volledige set rivisie-teekeningen, ook van de 
andere Bedryven, zal bezwaarlijk zyn tegemoet te komen: de rivisie-
plannen toch moeten, willen zy waarde hebben, steeds worden bygehou-
den en het gaat dunkt my niet aan, dat vanwege Publieke Werken steeds 
een zevental exemplaren wordt bewerkt. Hoe het zy, dit is eene zaak die 
nog nader kan worden overwogen.’
 De conclusie is dat in het begin van 1905 het initiatief van de direc-
teur van Publieke Werken om te komen tot een kaart op de schaal 
1:1.000 waarop alle dienstspecifieke, ondergrondse leidingen ingete-
kend zouden kunnen worden, door de verschillende hoofden van de 
ambtelijke diensten en de brandweer onderschreven werd. Tegelijkertijd 
bleek dat de vervaardiging maar weinig geld mocht kosten en dat cen-

trale bijhouding van de dienstspecifieke informatie niet mogelijk was. 
Ideeën hierover werden op 6 januari, 6 april 1905 en 23 oktober 1906 in 
het College van B&W besproken en aangenomen334, waarna erop de 
begroting van het lopende dienstjaar een bedrag van (slechts) ƒ 5.000 
voor uitgetrokken werd.335 

Verkleiningen nieuwe kaartbladen

In zijn nota opperde Reigersman het idee om de nieuw te vervaardigen 
kaartbladen op de schaal 1:1.000 fotografisch te verkleinen tot de schaal 
1:2.500. Die verkleiningen leken hem heel praktisch omdat ‘elk blad 
nagenoeg de afmetingen heeft van een uitgevouwen folio blad en […] de 
bladen 1:2.500 […] in vele gevallen als bylagen voor brieven gebezigd 
zullen worden’. Met deze vervaardiging waren volgens hem weinig kos-
ten gemoeid, ‘omdat zy langs photographischen weg door verkleining 
van de kaart 1:1.000 kan geschieden’. Het was een argument waarvoor 
alle betrokkenen gevoelig zouden zijn. Over de productie van dit nieu-
we en door velen verrassende konijn uit de hoed, diende later een 
beslissing genomen te worden.

Verdere voorbereidingen

Om tot goede keuzes te kunnen komen voor de vervaardiging van de 
nieuwe kaart van Amsterdam werd informatie opgevraagd bij verschil-
lende Nederlandse en buitenlandse steden over vergelijkbare, reeds ver-
schenen kaarten. In 1905-1906 beschikten bijvoorbeeld Arnhem, Den 
Haag en ook de Berlijn, Frankfurt am Main en Dresden al over groot-
schalige kaarten. ‘Op deze wyze krygt men weliswaar eenen kaart, die 
niet geheel nauwkeurig is, maar m.i. voor het beoogde doel volkomen 
bruikbaar zal blyken, terwyl aan den anderen kant met eene nieuwe 
opmeting jaren gemoeid zullen zyn en door my ernstig betwijfeld wordt 
of de groote uitgave, die eene dergelyke meting vordert, in de tegen-
woordige omstandigheden wel zou worden toegestaan’, aldus Reigers-
man, die hiermee de vinger op de zere plek legde. Met andere woorden: 
hij waarschuwde ervoor, dat als het plan voor een nieuwe meting van de 
hele stad door de directeur van Publieke Werken bij de politiek als 
‘absoluut noodzakelijk’ opgevoerd zou worden, het vele extra benodigde 
geld mogelijkerwijs niet toegekend zou kunnen worden. Met als gevolg 
dat het project als geheel van de baan zou kunnen raken. Hij had ook 
nog een technisch bezwaar: als er een compleet nieuwe meting zou 
moeten plaatshebben, behoorde deze aan te sluiten op het net van de 
Rijksdriehoeksmeting. Dit is een net van meetpunten die zodanig geko-
zen zijn dat verbinding van de punten tot een soort kolossaal spinnen-
web zou leiden, dat zich over het hele land uitstrekte. Met behulp van 
dit net was het mogelijk om op landelijke schaal kaartbladen aan elkaar 
te koppelen. Op het ‘primaire niveau’ lagen de meetpunten – veelal 
kerktorens in het landschap – kilometers uit elkaar. Het ‘secundaire net’ 
verfijnde deze punten en het ‘tertiaire net’ toonde de meetpunten op 
straatniveau. Reigersman constateerde dat de metingen op het tertiaire 
niveau in Amsterdam nog niet verricht waren, wat aansluiting van de 
nieuwe kaart op het landelijke net onmogelijk maakte. Na het financiële 
risico en de technische onvolkomenheden onderkend te hebben, pleitte 
hij voor het gebruik van bestaande kadastrale bladen, waarvan een groot 

Situatie in 1905 en 1906

Op 16 augustus 1906 ondertekende de onderdirecteur van Publieke 
Werken, C.J.A. Reigersman, zijn Nota in zake Het maken van Teekeningen 
van ondergrondsche Werken in de openbare Wegen der Gemeente.327 Hij 
schreef deze nota voor zijn directeur J. van Hasselt.328 Reigersman 
schetste een, overigens vrij summier, beeld van het kaartmateriaal waar-
op ‘ondergrondse werken’ ingetekend moesten kunnen staan en die 
zeven Amsterdamse gemeentebedrijven (Gasfabrieken, Waterleidingen, 
Electriciteitsbedrijf, Telefoondienst, Tram, Stadsreiniging en Bouwtoe-
zicht) en de brandweer zouden gaan gebruiken. Daarnaast ging hij in op 
wat er sinds begin januari 1905 gebeurde aan het vervaardigen van een 
nieuwe overzichtskaart. 
 Reigersman refereerde eerst aan een rapport dat zijn directeur Van 
Hasselt op 6 januari van dat jaar in een vergadering in het college van 
Burgemeester en Wethouders besprak. Van Hasselt schreef hierin dat 
het nodig is ‘een begin te maken met het aanleggen van rivisiekaarten, 
waaruit de ligging der werken op- en onder de straat zou kunnen bly-
ken’. Uit zowel de titel van de nota van Reigersman, als uit het boven-
staande citaat blijkt dus dat de aanleiding tot het maken van een nieuwe 
kaart primair voortkwam uit de wens om te komen tot een totaalover-
zicht van de bovengrondse, maar vooral de ondergrondse, dienstspeci-
fieke informatie. Bij het laatste moet met name gedacht worden aan 
riolen, gas-, water- en elektriciteitsleidingen. Naar aanleiding van het 
rapport van Van Hasselt besloot het college van Burgemeesters & Wet-
houders op 6 januari 1905 dat alle directeuren van gemeentebedrijven, 
alsmede de commandant van de brandweer, zogenoemde ‘rivisie-teke-
ningen’ moesten aanleveren. Vervolgens leverden deze diensten het 
gevraagde kaartmateriaal. Hierover schreef Reigersman ‘Het resultaat 
(...) is geweest, dat thans onder berusting van den Chef der Teekenzaal 
zyn eenige rivisie-teekeningen van den Dienst der Gem. Gasfabrieken, 
Gem. Waterleidingen, Gem. Tram, Gem. Electriciteitswerken en brand-
weer (...). De rivisieteekeningen zyn in bonte verscheidenheid van schaal 
toegezonden n.l. 1:1.000, 1:1.250, 1:250 en 1:200’.329 De kaarten bestonden 
zowel uit bladen die de diensten in eigen beheer getekend hadden als 
uit bladen die door anderen getekend of gedrukt waren, waaraan dienst-
specifieke informatie toegevoegd was.
 De geleverde kaarten bestonden uit330:
a (Lichtdrukken en handgetekende kopieën van) kadastrale bladen 

(binnenstad: schaal 1:1.250, buitenstad: schaal 1:1.000, onbebouwd 
gedeelte: schaal 1:2.500).

b Buurtkaarten 1876 (= de Loman-atlas, schaal 1:1.250).
c Kaart van Scheltema uit 1900 (schaal 1:3.750).331

d Een verkleinde uitgave van de kaart van Scheltema (1902, schaal 
1:10.000).332 Geen van deze kaarten achtte Reigersman geschikt om 
alle leidingen in de stad in te tekenen. ‘De kaart, schaal 1:3.750 [= de 
kaart van Scheltema uit 1900, hierboven vermeld onder letter c; zie 
ook hoofdstuk 9, p. 163-166] wordt by den Dienst der Publieke Wer-
ken wel gebruikt, b.v. om grondaankoopen op te boeken, als riool-
kaart (Afdeling Onderhoud), enz., maar voor een algemeen gebruik 
leent deze kaart zich niet (...) omdat de schaal moeilijk en te klein is’. 
Dit citaat betekende dat de verkleinde uitgave van de kaart van 
Scheltema (letter d) op de schaal 1:10.000 geheel ongeschikt geacht 

werd voor de beoogde leidingregistratie. De Loman-atlas uit 1876 
(letter b; zie ook hoofdstuk 8) was door annexaties en nieuwbouw 
inmiddels sterk verouderd. Zo bleef alleen a. nog over ‘Voor het 
kaartwerk is men dus nagenoeg uitsluitend aangewezen op de 
kadastrale bladen, die (...) maar in 1 exemplaar bestaan en waarvan 
men dan ook tallooze copiëen [= handgetekend/lichtdrukken] heeft 
moeten maken (...).333 De arbeid aan al deze kaarten besteed zou, 
behalve het optekenen der leidingen, niet noodig zyn geweest, als 
eene gedrukte kaart op eene schaal van 1:1.000 had bestaan. Die 
arbeid is een omvangryke geweest; daarvan zal een blik op die kaar-
ten U overtuigen. Om voor de toekomst dergelyken arbeid te voor-
komen, acht ik het allereerst noodig, dat wordt overgegaan tot het 
maken van eene kaart op eene schaal van 1:1.000.’ 

Het kaartmateriaal dat in 1905 bij de verschillende ambtelijke diensten 
in gebruik was, werd door Reigersman waarschijnlijk bewust getypeerd 
als een ‘bonte verscheidenheid’. Hiermee pleit hij impliciet voor unifor-
miteit, standaardisatie en besparingen in de toekomst. Hij schrijft hier-
over ‘(...) in deze Gemeente door gemis aan eenheid op het gebied van 
opmetingen, veel tyd en arbeid wordt verricht, die op andere wyze meer 
rendabel zou kunnen zyn, nog meer is zulks het geval voor het teeken-
werk, dat door gemis aan een bruikbare kaart telkens [opnieuw] moet 
worden uitgevoerd. By dit laatste heb ik niet alleen op het oog het teek-
enwerk, dat noodig is in verband met het veele zoogenaamde situatie-
werk, dat by de Afdeelingen “Algemeene Dienst”, “Rioleering” en 
“Onderhoud” der Publieke Werken veelvuldig voorkomt, om van den 
Dienst van het Bouw- en Woningtoezicht niet te spreken. By het bestaan 
van eene kaart zou voor dat werk, dikwijls met een enkel tintje, lyntje of 
cyfertje kunnen worden volstaan, waar thans tydroovend teeken- en 
kostbaar lichtdrukwerk wordt vereischt. Reigersmans conclusie is dan 
ook dat ‘geenen kaart van Amsterdam bestaat (...) die voor het beoogde 
doel [= de intekening van alle leidingen in de stad] bruikbaar is’. Vervol-
gens noemt hij de voorwaarden waaraan de nieuwe kaart moet gaan 
voldoen:
a Een eenvoudige uitvoering: alleen in zwarte lijnen, het water door 

een arcering langs de oevers.
b Op de kaart moesten alleen kadastrale percelen van zowel bebouwde 

als onbebouwde percelen voorkomen. Kadastrale perceelnummers 
moeten echter weggelaten worden.

c Straatnamen moesten vermeld worden.
d Huizen moesten worden aangegeven door een dunne arcering,  

liever nog met een grijze tint.
e De kaartbladen kregen een beoogde grootte van 80 × 100 cm. Dit 

zou overeen gaan komen met 32 bladen voor het bebouwde gebied 
en met 90 bladen indien ook het onbebouwde gebied van de stad 
gekarteerd zou worden.

Werd aan deze voorwaarden voldaan, dan ‘zal men eene kaart verkrijgen, 
die slechts weinig kosten van drukken vordert, dus zonder financieel 
bezwaar kan worden gebruikt en herdrukt’. Reigersman zag nog wel een 
enkel probleem bij het gebruik van de nieuwe kaart op de schaal 1:1.000: 
‘De schaal is echter niet groot genoeg, om de kaart bij een enigszins 
ingewikkeld beloop voor het aangeven van verschillende leidingen op 
één blad te gebruiken’. Met andere woorden: moeten er meerdere lei-
dingen op een beperkte oppervlakte ingetekend worden, dan zou de 

108 Voorstel van de directeur van de Stadsdrukkerij aan de directeur Publieke Werken tot vast-
stelling van de prijzen van de verschillende kaartbladen gedaan op 2 november 1908. De 
genoemde bedragen voor particulieren werden later ook in het Gemeenteblad bevestigd (111).
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lopende jaar tot zijn beschikking had. Verder constateerde de Duitser 
dat een bruikbaar net van meetpunten ontbrak. Abendroth stelde dat 
het werk door slechts één vakman uitgevoerd zou moeten worden die 
bovendien moest kunnen bogen op een veeljarige scholing, theoretische 
kennis en praktische ervaring op het gebied van deze zeer specifieke 
stadsmeting. In feite kleineerde Abendroth het Amsterdamse plan. Tus-
sen de regels door is te lezen dat hij vond dat Van Hasselt eigenlijk niet 
wist waaraan hij begon. Hij wreef nog wat extra zout in de wonde door 
aan zijn brief aan Van Hasselt toe te voegen ‘ich weiss nun nicht, ob Ihr 
Herr Ingenior Reigersman ein ebensolcher Specialist ist, bezweifele es 
aber’.
 Ondanks de scepsis uit Duitse hoek ging het proces verder. Op 15 
september 1906 nodigde Van Hasselt de directeuren van de verschil-
lende gemeentebedrijven en de commandant van de brandweer uit voor 
een gemeenschappelijke gedachtewisseling over de nieuwe kaart op 22 
september in het raadhuis ‘(bij verhindering, gaarne een plaatsvervanger 
sturen)’.340 Van Hasselt stelde voor dat zijn dienst zich met de vervaardi-
ging zou belasten. Opvallend is dat hij in zijn uitnodigingsbrief, in een 
samengevatte vorm, alle relevante punten, inclusief de uitgave van de 
verkleining op de schaal 1:2.500, overnam die Reigersman eerder in zijn 
nota van 16 augustus had genoemd. Als extra lokkertje schreef Van Has-
selt dat het zijn streven was in de toekomst op zowel het tekenwerk dat 
bij de afzonderlijke diensten verricht werd, als ‘op eene groote massa 
meetwerk’ te besparen. Van Hasselt rapporteerde in de daaropvolgende 
week over het overleg aan de wethouder van Publieke Werken en schreef 
hem dat alle genodigden het initiatief van harte onderschreven. Voor 
het eerst werd duidelijk dat Van Hasselt nu een inhoudelijke wijziging 
van het oorspronkelijk beoogde doel voor ogen stond. Was een jaar eer-
der in de begroting ƒ 5.000,– gereserveerd om daarmee revisiekaarten te 
maken waaruit de ligging van de werken óp en ónder de straat zou moe-
ten blijken, nu vroeg Van Hasselt aan zijn wethouder ‘of het niet raad-
zaam zou zijn allereerst te trachten eenen gemakkelijk bruikbare kaert 
van de stad samen [te] stellen, om dan [bedoeld wordt: daarna] op die 
kaart de ontworpen of opgemeten ligging van de werken boven en 
onder het straatbeeld aan te geven’.341 Hij stelde dat dit de uitkomst was 
van de bijeenkomst van alle directeuren op 22 september. De nieuwe 
kaart, vooralsnog dus zonder de intekening van de boven- en onder-
grondse werken, zou de schaal 1:1.000 moeten krijgen. Vervolgens vroeg 
Van Hasselt of hij de begrote ƒ 5.000,– voor dit ‘nieuwe’ doel mocht gaan 
gebruiken, een verzoek dat geen problemen opleverde.

Het landmeetkundig werk 

Al eerder kwam ter sprake dat Reigersman voorstelde om voor de nieu-
we topografische kaart uit te gaan van de bestaande kadastrale kaart. Dit 
was ook gebeurd bij de vervaardiging van 1:1.000-kaarten in verschil-
lende andere steden. Een probleem hierbij was dat kadastrale bladen 
zogenaamde ‘eilandkaarten’ zijn. Hierbij loopt het kaartbeeld niet door 
tot een kaderrand, maar tot een administratieve (of andersoortige) 
grens.342 Ook waren de kadastrale bladen niet altijd noord georiënteerd. 
Voor de nieuwe 1:1.000-kaart betekende dit dat de bladen aan elkaar 
gepast moesten worden. Een ander probleem was dat het Kadaster op 
verschillende schalen (1:1.250, 1:2.500 en 1:5.000) tekende. Bebouwd 

werden brieven gezonden met vragen om informatie aan professor H.J. 
Heuvelink, hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft (tegen-
woordig Technische Universiteit) en lid van de Rijkscommissie voor 
Graadmeting en Waterpassing, en aan C.A. Eckstein, directeur van de 
Topographische Inrichting te ’s-Gravenhage (later Topografische Dienst 
te Emmen, tegenwoordig Kadaster te Zwolle). Een citaat uit de brief van 
Van Hasselt aan Heuvelink luidt: ‘Het ligt in mijnen bedoeling de karte-
ring van Amsterdam te doen herzien en het daarheen te leiden dat eene 
kaart verkregen wordt, die aan de verschillende behoeften voldoet, welke 
zich bij het gemeentelijk beheer doen gevoelen. Alvorens nu dit nieuwe 
werk om handen te nemen zou ik gaarne een overzicht hebben van de 
gegevens dien op dat gebied omtrent Amsterdam, bei welke gegevens 
den voorgenomen arbeid allicht in hooge mate kunnen vergemakkelij-
ken. Op grond van het bovenstaande neem ik de vrijheid mij tot U te 
wenden met het beleefd verzoek mij eene opgave te verstrekken van de 
gegevens waarover het Rijk in deze beschikt van den bronnen waaruit 
voor het beoogd doel volgens Uwe mening zou kunnen worden 
geput.’336 Van beiden kreeg Van Hasselt per kerende post de gewenste 
informatie. 
 Ook werd een brief gezonden naar Herrn Alfred Abendroth, die als 
Städtischer Ober-Landmesser verantwoordelijk was voor het karterings-
project in Hannover.337 Van Hasselt schreef aan Abendroth: ‘(...) in wel-
cher Weise diese Frage [= de kartering] in Hannover erledigt ist, um 
dadurch Material zu sammeln für die hiesige Situation [in Amsterdam]’. 
Van Hasselt stelde dat het lastig is alles op papier te zetten en vraagt of 
‘Civiel Ingenieur Herr Reigersman, der mit der betreffenden Arbeit 
beauftragt ist Sie [= Abendroth] in Hannover besuchen dürfte’. Abend-
roth maakte in zijn antwoord duidelijk dat hij vond dat er in Amster-
dam wat erg lichtvaardig gedaan werd over deze, naar zijn mening, bij-
zonder moeilijke taak en stelde dat er heel veel ervaring nodig was op 
het landmeetkundige gebied om het project tot een goed eind te kun-
nen brengen. In zijn retourbrief ging Abendroth niet in op de door Van 
Hasselt gevraagde informatie, maar schreef hij dat Van Hasselt eerst vijf 
vragen van zijn kant moest beantwoorden.338 Abendroth’s vragen betrof-
fen inhoudelijke eisen die aan de kaart gesteld worden, welke techni-
sche en landmeetkundige mogelijkheden er waren en, niet in de laatste 
plaats, wat het financiële budget in Amsterdam was. In een volgende 
brief maakte Van Hasselt zijn verontschuldigingen voor de ontoerei-
kende informatie in zijn eerste brief en gaf hij antwoord op de vragen 
van Abendroth. Het lijkt erop dat Abendroth het Amsterdamse voorne-
men niet erg serieus genomen heeft. Hij schrijft in zijn antwoord aan 
de ‘Sehr geehrter Herr Baudirector’ dat ‘Die modernen Stadtvermessun-
gen – wenigstens die deutschen und insonderheit die norddeutschen – 
umfassen eine ganze fachwissenschaftliche disciplin für sich, die noch 
immer nur vor specialistisch geschulten Fachmännern geübt wird, 
obgleich die älteste deutsche Stadtvermessung (die Hamburger) nun 
schon über 60 Jahre im Gange ist.’339 Er moest volgens Abendroth een 
enorme ervaring opgebouwd worden om een stadsmeting te realiseren 
(Hamburg 60 jaar, Frankfurt am Main 40 jaar, Berlijn 30 jaar en Hanno-
ver 12 jaar). In Hannover was men nog niet klaar. Abendroth schrijft 
hierover ‘die eigentliche Innenstadt bisher fast noch garnicht herange-
kommen ist. Sie hat schon fast 3/4 Millionen Mark gekostet’, een bedrag 
dat toch wel erg schril afstak bij de ƒ 5.000,– die Van Hasselt voor het 

een gebrekkige samenwerking tussen de verschillende ambtelijke dien-
sten. ‘Om aan deze misstand een einde te maken, zal het m.i. noodig 
zyn eene algeheele wyziging te brengen in de bestaande organisatie en 
zal eene centrale karteeringsafdeeling moeten worden opgericht. Over 
de haalbaarheid van deze optie op korte termijn had Reigersman echter 
twijfels. Allereerst zal by de betrokken Directeuren en aan hoogerhand 
de overtuiging gevestigd moeten worden, dat centralisatie in dezen de 
eenige juiste oplossing is, doch voor het vestigen van dergelyke begrip-
pen, die eenigermate de bestaande machtssfeer treffen, is tyd noodig.’ 
Zodra het rapport gereed was, werden de meeste stappen genomen, die 
Reigersman had bepleit, en kwam het vervaardigingproces op gang. Zo 

deel op schaal 1:1.000 beschikbaar was. Hij merkte tevens op dat er 
detailmetingen voorhanden zijn, verricht door de Dienst der Publieke 
Werken en door de Gemeentelijke Tramdienst. Mochten er dan toch 
nog aansluitproblemen zijn, dan konden ter plaatse aanvullende con-
trole-metingen gedaan worden. ‘Volgens myne opvatting kan dus de 
door my bedoelde kaart [op de schaal 1:1.000] zoo niet geheel, dan toch 
voor het overgroote deel, uit de voorhanden gegevens worden samenge-
steld’, besloot Reigersman.
 Tot slot sneed Reigersman in zijn nota een punt aan dat grote gevol-
gen zou hebben voor de verdere karteringsgeschiedenis van Amster-
dam. Hij constateerde dat er veel onnodig meetwerk werd verricht, door 

109 Blad K5 van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000, gedrukt in 1909. Met onder andere de Amstelsluizen en het Paleis voor Volksvlijt. 
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110a  Hortus Botanicus en omgeving. Detail van het proefblad J5 (gedrukt 1908).

110b  Hortus Botanicus en omgeving. Detail blad J5 (1909).

110c  Hortus Botanicus en omgeving. Detail blad J5 (1923).

110d  Hortus Botanicus en omgeving. Detail blad J5. Met een verschoven kaartbeeld (1943).
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gewerkt, maar Stokfleth, Van der Chijs, Schenk en Van der Horst waren 
de tekenaars van het eerste uur. Het kaartbeeld van de oudste kaartbla-
den van de 1:1.000-serie kwam uit hun handen. De directeur van Publie-
ke Werken zag de productie als een grote, maar tijdelijke inspanning. 
Hij lijkt te hebben ingeschat dat toekomstige herziening van de bladen 
door zijn eigen vaste personeel uitgevoerd zou kunnen worden. In dit 
kader is de antwoordbrief van de directeur van de Gemeente-Electrici-
teitswerken vermeldenswaardig.350 Deze stelt dat zijn organisatie over 
enige tijd wel een tekenaar kan missen en dat de persoon bovendien 
heel nauwkeurig werkt; voorwaar een goede aanbeveling. Deze persoon 
is echter in vaste dienst bij de Gemeente-Electriciteitswerken en zijn 
directeur wil graag inzicht hebben in zijn vooruitzichten bij overplaat-
sing. Van Hasselt – bij het schrijven van deze brief nog niet opgevolgd 
door Bos – schrijft naar aanleiding van het aanbod terug ‘dat aangezien 
het maken van de kaart een werk is, waarmede slechts een bepaalde tijd 
gemoeid is, het nooit in myne bedoeling heeft gelegen daarvoor vast 
personeel aan te nemen, zoodat van overplaatsing van den door U 
bedoelden ambtenaar geen sprake kan zijn’.351 In dit kader is ook een 
brief van de directeur van de Gemeentegasfabrieken interessant. Deze 
liet weten ‘(...) dat by myn dienst steeds tekort aan personeel is, dus nie-
mand vrykomt. Ontvangt U van de andere diensten dergelyk antwoord, 
waarin U aanleiding vindt, de kaart in de avonduren op te bouwen, zoo 
ben ik bereid, den voor dien arbeid geschikten teekenaars van myn 
dienst te vragen, of zy hunne medewerking willen verleenen’.352 De 
mogelijkheid voor een kaarttekenende ambtenaar om, met toestem-
ming van zijn leidinggevende, als freelancer bij te verdienen blijkt dus 
anno 1906 nog te bestaan.353

Drukken van de kaart

De bewaarde correspondentie rond het drukproces van de kaart strekt 
zich uit van 1906 tot 1909. Uit de periode van september 1906 tot febru-
ari 1908 is een negental brieven bewaard over het vervaardigen van 
proefbladen. Het blijkt dat de firma’s Cornelis Immig en Zoon (met 
vestigingen in Rotterdam en Amsterdam) en de Weduwe J. Ahrend en 
Zoon (in Amsterdam) hiervoor opteerden. Uiteindelijk vervaardigden 
Immig en Zoon de proefdrukken. Hierbij bemiddelde de Stadsdrukke-
rij namens Publieke Werken. Vervaardigd werden proefbladen (afb. 110a 
en vergelijk met afb. 110b) op verschillende papierkwaliteiten op zowel 
schaal 1:1.000, als op schaal 1:2.500 en de bladwijzer met de ‘Verklaring’ 
(= legenda; afb. 107) gedrukt.354 Kort nadat deze gereed gekomen waren, 
zond directeur Bos op 2 juni 1908 een brief aan zijn collega-directeuren 
van de verschillende gemeentelijke diensten. Hij voegde enkele proef-
bladen als bijlagen toe. In de weken erna werd inhoudelijk commentaar 
aangeleverd. Dit werd verzameld en gewogen. Vervolgens liet de direc-
teur Publieke Werken hen weten wat er in de definitieve legenda nog 
gewijzigd zou worden (zie ook de paragraaf over beeldinhoud en beeld-
ontwikkeling). De conclusie is dat de opmerkingen van zijn collega-
directeuren werden verwerkt in de definitieve legenda. Een meer for-
mele fase startte zodra de individuele kaartbladen gedrukt moesten 
worden. Op 15 juli 1908 werden door Bos twee belangrijke brieven ver-
zonden. De eerste ging naar wethouder C. Blooker die Publieke Werken 
in zijn portefeuille had, de tweede naar de directeur van de Stadsdruk-

gebied was bijvoorbeeld gedetailleerder gekarteerd dan onbebouwd 
gebied. Het zijn problemen die de tekenaars en niet de landmeetkundi-
gen op dienden te lossen. 
 Vanzelfsprekend moesten er wel hermetingen gedaan worden. Hier-
toe was bij een reorganisatie van Publieke Werken in 1904 een ‘Onderaf-
deeling Landmeeten’ in het leven geroepen waarvan het hoofd J.G. 
Kruls was.343 Zijn onderafdeling werd onder meer geconfronteerd met 
het feit dat Amsterdam bij de start van het 1:1.000-project nog niet aan-
gesloten was op het tertiaire net van de Rijksdriehoeksmeting. De eerste 
decennia bleef dit zo. Pas in de jaren dertig werd de aansluiting geleide-
lijk gerealiseerd, wat kon betekenen dat bladen tientallen meters ver-
schoven ten opzichte van de bladindeling van 1909. Wat de gevolgen 
hiervan waren tonen de afgebeelde details van blad J5 uit enerzijds 1908, 
1909 en 1923 en anderzijds die uit 1943, 1979 en 2009 (110a t/m 110f ). Op 
afbeelding 110d verschuift de oostelijke rand van het blad in westelijke 
richting ten opzichte van de oudere bladen. Hierdoor verdwijnen enke-
le huizenblokken en de oostelijke delen van het Wertheimpark en de 
Hortus Botanicus van het blad en zullen voortaan op blad J6 te zien 
zijn. Op dezelfde wijze heeft de aansluiting op het Rijksdriehoeksnet 
een vergelijkbare verschuiving in noordelijke richting tot gevolg gehad.

De tekenaars van het eerste uur

In het pre-digitale tijdperk werd, voordat een kaart gedrukt kon worden, 
altijd eerst een handgetekende versie gemaakt.344 Dit origineel werd dan 
als basis voor het (licht-)drukproces gebruikt. Nu had Publieke Werken 
voor het tekenen van technische ontwerpen (bijvoorbeeld voor bruggen) 
en kaarten meerdere tekenaars in dienst. De directeur Publieke Werken 
kon voor het omvangrijke kaartenproject echter niet voldoende teke-
naars vrijmaken. In een brief van 10 oktober aan de directeuren van de 
gemeentelijke diensten vraagt hij daarom of er ‘by Uwen Dienst wellicht 
personeel vrijkomt, geschikt om bij het maken der kaart te worden 
werkzaam gesteld’. Overal kreeg hij nul op het rekest, behalve bij de 
directeur van de Gemeentelijke Tramdienst, die terugschreef: ‘Een 
volontair, eenigen tyd by ons werkzaam, een yverig jongmensch, heeft 
zich reeds by U aangemeld en lykt my zeer geschikt voor het beoogde 
doel.’345 Deze volontair blijkt ene G.H. Stokfleth te zijn (geboren 2 janu-
ari 1886), die, op voordracht van de directeur Publieke Werken346, op 23 
oktober bij besluit van het College van B&W per 1 november 1906 als 
‘tijdelijk opzichter-teekenaar 3e klasse’ aangesteld wordt.347 Hij zal hier-
voor een salaris van ƒ 50,– per maand ontvangen. 
 Kort daarna, op 22 februari 1907, werd A.W. Bos348 benoemd als 
opvolger van Van Hasselt. Hij begon op 1 april in zijn nieuwe functie als 
directeur Publieke Werken. Op 24 juni van hetzelfde jaar schrijft hij zijn 
wethouder dat de nieuwe kaart ‘thans in een zoodanig stadium van 
voorbereiding is, dat behoefte aan meerdere tekenkrachten worden 
gevoeld’. Hij stelt voor om per 1 juli 1907 voor de duur van één jaar tot 
tijdelijk tekenaar derde klasse bij zijn dienst aan te stellen J.Th. van der 
Chijs (geboren 8 oktober 1873) op een maandloon van ƒ 60,– en J. 
Schenk (geboren 18 juni 1886) en J. van der Horst (geboren 9 juni 1885) 
beiden op een maandloon van ƒ 50,–. Aldus wordt op 28 juni 1907 door 
het College van Burgemeesters & Wethouders besloten.349 Vanzelfspre-
kend hebben in de loop der jaren vele tientallen tekenaars aan de kaart 

110e Hortus Botanicus en omgeving. Detail blad J5 (1979).

110f Hortus Botanicus en omgeving. Detail blad J5 (2006; digitaal vervaardigd).
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van Heeren Burgemeester en Wethouders dd 15 September 1908 (...) heb 
ik de eer U mede te deelen, dat negentien drukkers door mij zijn uitge-
nodigd voor het reproduceeren, drukken en leveren der kaart, bedoeld 
in bovengenoemd besluit. De negentien zijn: 
• Emrik en Binger te Haarlem
• Corn. Immig en Zoon te Amsterdam
• Wed. J. Ahrends en Zoon te Amsterdam
• Ellerman, Harms en Co. te Amsterdam
• Gebrs. Braakensiek te Amsterdam
• Belderbos en Coesel te Amsterdam
• J.H. de Bussy te Amsterdam
• Desguerrois en Co. te Amsterdam
• Dieperink en Co. te Amsterdam
• Faddegom en Co. te Amsterdam
• Holdert en Co. te Amsterdam
• L. van Leer en Co. te Amsterdam
• Luü en Co. te Amsterdam
• Drukkerij Senefelder te Amsterdam
• Jan L.C. Kotting en Co. te Amsterdam
• J.F. Tresling te Amsterdam
• Jos Vas Dias en Co. te Amsterdam
• Roeloffzen, Hubner en Van Santen te Amsterdam
• Gebrs. Reimeringer te Amsterdam
Hiervan hebben drie bedankt voor de inschrijving, te weten: 
• Emrik en Binger te Haarlem
• Wed. J. Ahrend en Zoon te Amsterdam en 
• Dieperink en Co. te Amsterdam
Drie firma’s hebben ingeschreven en wel: 
• Cornelis Immig en Zoon te Amsterdam
• Drukkerij Senefelder te Amsterdam en
• Roeloffzen, Hubner en Van Santen te Amsterdam
Terwijl de overige dertien geen antwoord gaven op mijne uitnodiging.’
 Deze brief geeft ook een overzicht van de geoffreerde prijzen van de 
drie laatstgenoemden: Immig en Zoon kwam na een ingewikkelde bere-
kening uit op een totaal gemiddelde van ƒ 0,40 per blad, Senefelder op  
ƒ 0,3625 en Roeloffzen, Hübner en Van Santen op slechts ƒ 0,14 per blad. 
Het hoofd van de Stadsdrukkerij schreef naar aanleiding hiervan: ‘Hier-
uit blijkt, dat de firma Boek- en Kunstdrukkerij Roeloffzen, Hübner en 
Van Santen te Amsterdam de laagste inschrijfster is en er bestaat bij mij 
geen bezwaar de levering aan deze firma op te dragen.’ Los van het feit 
dat de negentien bovengenoemde namen relevant zijn voor het beeld 
van de geschiedenis van de 1:1.000-kaart, dient het vermelden hiervan 
nog een ander doel. Het is een lijst van bedrijven die geacht worden om 
een dergelijk project tot een goed eind te brengen. Met andere woorden, 
het is een opsomming van drukkers (en uitgevers) die in 1908 het best 
aangeschreven stonden om grote formaten te drukken. In de eerder 
genoemde brief van 2 november 1908 deed het hoofd van de Stadsdruk-
kerij ook een voorstel voor het vaststellen van de verkoopprijzen (afb. 
108). De prijzen voor particulieren waren aanmerkelijk hoger dan voor 
gemeentelijke diensten. Wel ging er 20% van de particuliere verkoop-
prijs af als de verkoop via de reguliere boekhandel verliep. Drie weken 
later, op 23 november 1908, laat Bos zijn wethouder weten dat er al veel 
werk verzet is om de kaart tot stand te brengen, volgens hem reden 

genoeg om een uitgebreide publiciteitscampagne op touw te zetten en 
het verschijnen van de kaart breed bekend te maken.360 Bos stelt voor 
om maar liefst 400 exemplaren van de bladwijzer te drukken (zie ook 
tabel 16 waaruit blijkt dat er oorspronkelijk van 88 exemplaren werd 
uitgegaan) en die gratis te verspreiden. Ook stelt hij voor dat er in het 
Gemeenteblad (3e afdeling) aandacht aan de kaart gegeven wordt. Hij 
vindt dat er een melding in het Gemeenteblad moet komen, telkens als er 
een nieuw blad uitkomt.. Op 9 februari 1909 nam het College van B&W 
enkele besluiten overeenkomstig de voorstellen die Bos had gedaan. Zo 
kreeg de ‘Plaat- en Kunstdrukkerij Roeloffzen, Hubner en Van Santen’ 
de drukopdracht en zouden de hoofden van de gemeentediensten uit-
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‘Kaart van Amsterdam

Benoodigd aantal exemparen van de bladen waarop de kern der stad. (Raming)’

Diensten
Bladwijzer met 

legenda
Bladen op 

1:2.500

Bladen op 1:1.000
Opmerkingen

Op teekenpapier op dun papier totaal

Publieke Werken

- Onderh[oud] bestrating, 
riolering, Secties

5 210 6 21 27

- Nieuwe Werken (Afd. Alg. 
Dienst Administratie)

10 10 40 50 ‘Geschat door chef teekenkamer’

Gasfabrieken 6 24 6 12 18

Tram 10

Waterleiding 5 3 2 6 8

Telefoon 25 25 6 100 106

Gem[eentelijke] 
Electr[iciteits] Werken

2

5

2

20

2 2

10

4

10

‘De in den loop van het jaar 
benoodigde exemplaren zijn niet 
hieronder begrepen, doch zijn 
geschat door chef teekenkamer’

Bouwtoezicht 5 20 3 20 23 ‘Geschat door chef teekenkamer’

Stadsreiniging 5 10 2 5 7

Onderwijs, brandweer 5 10 2 20 22 ‘Geschat door chef teekenkamer’

Particulieren 10 20 20 20
‘Geschat door chef teekenkamer’

Totalen 88 356 39 266 305

kerij. In de eerste brief355 gaf Bos zijn wethouder een overzicht van de 
stand van zaken. Hij pleitte onder meer voor een politiek besluit dat de 
Stadsdrukkerij de kaart zal gaan ‘bezorgen’. Met bezorgen wordt niet 
bedoeld dat de Stadsdrukkerij de bladen zelf zal drukken, maar dat deze 
bemiddelt bij het aantrekken van een zo goed en vooral zo goedkoop 
mogelijke derde partij om dit te doen. In feite kreeg de Stadsdrukkerij 
hiermee een soort onderaannemer-functie. In de brief gaat Bos ook in 
op te verwachten aantallen te drukken bladen (globaal bekend na de 
inventarisatie bij de collega-directeuren), dat er zowel in de legenda als 
in het kaartbeeld nog enkele wijzigingen aangebracht moesten worden 
(inmiddels ook bekend) en wat de prijs van de bladen moest worden 
(nog niet bekend omdat de bedragen die de laagst inschrijvende druk-
ker per blad zal vragen, nog niet bekend waren). Bos stelt de wethouder 

verder voor om het tekenwerk voor de kaart niet in de drukprijs op te 
nemen, omdat het tekenen van de kaart een algemeen gemeentebelang 
is. Omdat het vooraf niet met zekerheid vastgesteld kan worden of de 
eerste oplage van elk blad wel verkocht zou worden, stelde Bos de wet-
houder bovendien voor om een eventueel verlies op deze eerste oplage 
te verhalen op zijn begroting (te betalen uit het restant van de ƒ 5.000,– 
die hem jaarlijks toegekend werd). Bos’ laatste voorwaarde was dat de 
kaart ook verkrijgbaar moest zijn voor het publiek, al dient daar dan wel 
‘eenen zekere winst op te worden gezet’. In een herinneringsbrief aan 
Blooker enkele weken later herhaalde Bos dat het onmogelijk is de kos-
ten per blad exact te noemen. Hij heeft echter een belangrijkere reden 
om zijn brief te zenden. Hij vraagt namelijk om een politiek besluit van 

het college van B&W over de te maken kosten voor de binnenkort te 
drukken kaartbladen.356 Al kon Bos nog geen inzage geven in de prijzen, 
toch besloot het college van B&W op 15 september 1908 conform zijn 
voorstellen.357 Vooruitlopend op het besluit van B&W van 15 september 
schetste Bos in zijn tweede brief van 15 juli 1908 aan de directeur van de 
Stadsdrukkerij de te nemen stappen.358 Hij verwachtte dat direct na het 
besluit van B&W begonnen kon worden met drukken, te weten elke 
veertien dagen een blad. Bos schreef dat eerst de bladen F4, G3 t/m G5, 
H3 t/m H7, J3 t/m J7, K2 t/m K7 en L2 t/m L6 (= totaal 25 bladen) gedrukt 
zouden worden (afb. 107). Deze vijfentwintig bladen bestrijken globaal 
het gebied binnen de Singelgracht, het Vondelpark en Oud-Zuid. Tabel 
1 geeft een overzicht van het aantal exemplaren, dat naar Bos’ verwach-
ting van elk kaartblad gedrukt zouden moeten worden. Deze aantallen 

waren niet helemaal correct, zoals later nog zal blijken. Tot slot meldde 
Bos nog aan de directeur van de Stadsdrukkerij dat er verschillende 
prijzen moesten gaan gelden voor de drukken op verschillende 
papierkwaliteiten en, conform de brief aan de wethouder, dat er hogere 
prijzen gerekend moesten worden voor kaartbladen die aan particulie-
ren geleverd zouden worden.
 Naar aanleiding van een besluit van B&W van 15 september 1908 
benadert de Stadsdrukkerij een aantal drukkers met de vraag of zij in 
aanmerking willen komen voor de opdracht en, indien zij dit wensten, 
of zij hiertoe een offerte in wilden zenden. Naar aanleiding van de 
resultaten van deze oproep schrijft de directeur van de Stadsdrukkerij 
aan zijn collega Bos op 2 november 1908: ‘In verband met het Besluit 

Tabel 16
Transcriptie van (een beperkt 
reproduceerbare) tabel met 
geschatte aantal te drukken 
sets, van elk ca. 80 kaart-
bladen, van de Kaart van 
Amsterdam, behorend bij  
een missive van de directeur 
Publieke Werken van 15 juli 
1908.359 De schatting werd 
gemaakt nadat de 
gemeentelijke diensten de 
door hen gewenste aantallen 
opgegeven hadden. N.B. 1.  
De titel boven de tabel 
suggereert dat het om het 
aantal te drukken bladen 
gaat. Dit is onjuist, het is een 
raming van het aantal te 
drukken sets van elk ca. 80 
bladen. N.B. 2. Het aantal te 
drukken bladwijzers werd 
later verhoogd tot 400.

111 Aankondiging van de nieuwe kaart in het  Gemeenteblad van 1909 en de eerst verschenen 
bladen.362 Vergelijk met afb. 108 waarop ook de prijzen genoemd worden die de gemeente-
lijke diensten moesten betalen.
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immers verantwoordelijk voor zijn eigen intekening en moest dus, 
voorafgaand aan graafwerkzaamheden, een rondgang blijven maken 
langs de kaartbeheerders van de verschillende diensten. Het lijkt erop 
dat het in meervoud bijhouden voor de verschillende belanghebbende 
diensten simpelweg te kostbaar en te omslachtig gevonden werd. De 
conclusie moet dan ook zijn dat om puur praktische redenen afgezien 
is van het maken van één kaart met alle Amsterdamse bovengrondse 
topografie én alle ondergrondse leidinginformatie. Daarnaast is er het 
probleem dat er soms zoveel leidingen in de bodem zitten dat de schaal 
1:1.000 niet voldoende mogelijkheden biedt deze alle in te tekenen. 
directeur Bos lijkt het probleem ondervangen te hebben, waar hij in een 
brief van 2 juni 1908 aan zijn collega-diensthoofden stelde: ‘Vergrootin-
gen op de schalen 1:250 en 1:500 zijn mogelijk, als gehele kaart gereed 
is’.368 Uit dezelfde brief blijkt dat er geen sprake was van een streven 
naar een vaste oplage voor alle bladen. Bos schrijft ‘Ik stel mij voor de 
grootte van de oplaag zoodanig te bepalen, dat van de bladen die veel 
gebruikt zullen worden en waarin vele veranderingen geschieden na 1 à 
2 jaar te doen herdrukken.’ Bos’ primaire wens was de bladen zo actueel 
mogelijk te houden. Als we de verschillende jaren waarin de bewaarde 
bladen in het Stadsarchief Amsterdam gedrukt werden, bestuderen, dan 
blijkt dat het streven tot herziening om de twee jaar lang niet voor alle 
bladen gehaald is, zeker niet als we dit op de langere termijn bekijken. 
Toch zijn er bladen waarvan wel vijftien verschillende uitgaven bestaan.
 In het algemeen kan gesteld worden dat de nieuwe kaart in een 
grote behoefte voorzag. In de archieven van de meeste Amsterdamse 
gemeentelijke diensten komen de bladen voor. Vaak zijn ze ingetekend. 
Ook zijn het vaak fragmenten van een groter blad. Zo zijn er talloze 
voorbeelden van fragmenten van een 1:1.000-blad terug te vinden die als 
situatiekaartjes gepresenteerd worden. Dit ligt anders bij de verkleinde 
uitgaven op de schaal 1:2.500 (niet te verwarren met de kaart op dezelfde 

8 niet openbare scholen, kerken, ziekenhuizen en andere gebouwen 
van instellingen;

9 de trottoirs, lantaarns, boomen, urinoirs, kabelhuisjes, telefoonpalen, 
reclameborden, drinkwaterfonteinen, kiosken, wachthuisjes, enz. (...);

10 de perceelen, die geheel of ten deele onbewoonbaar verklaard zijn;
11 de aslynen van tramsporen met wachthuisjes, wissels, trampalen en 

tramhalten;
12 de betonning en diepte van wateren behorende tot het havengebied;
13 de remmingwerken, dukdalven, kademuren en beschoeiingen.’

Zoals gezegd werden er aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de 
opmerkingen van de directeuren van de gemeentelijke diensten. Ook de 
opsomming hiervan is bewaard gebleven. Zo werd bijvoorbeeld geno-
teerd dat het verschil tussen bomen en lantaarnpalen duidelijker moest 
worden, dat de aanduiding van onbewoonbaar verklaarde woningen 
moest verdwijnen en dat namen van scholen volledig vermeld moesten 
worden. De ‘Afdeeling Algemeene Dienst’ merkte nog op dat de buurt-
nummers der percelen (ad 3) niet meer bestonden, maar dat dit de plaat-
selijke nummers of huisnummers waren.366 In de loop van de twintigste 
eeuw zijn verschillende malen wijzigingen in de legenda aangebracht.

Gebruik van de kaartbladen

Al in de loop van 1905 en 1906 werd nagedacht over het toekomstige 
gebruik van de nieuwe kaart. Toen centrale leidingregistratie, de aanlei-
ding voor het 1:1.000-project, niet haalbaar bleek, werd het doel om te 
laten zien wat er ‘boven het aardoppervlak’ zichtbaar was. De afzonder-
lijke diensten zouden dan daarop hun dienst-specifieke leidingen inte-
kenen. Dit is weliswaar een vooruitgang ten opzichte van de oude situ-
atie, maar een totaaloverzicht zou niet ontstaan. Elke dienst bleef 

indeling op schaal 1:25.000. Exemplaren hiervan zijn bewaard geble-
ven.363 Niet getekend werden de 1:1.000-bladen die alleen het water van 
het IJ af zouden beelden. Afbeelding 113 toont de bladwijzer die tegen-
woordig gebruikt wordt voor de 1:1.000-serie. Aan de hand van deze 
bladwijzer is simpel vast te stellen wat het aantal bladen is dat tegen-
woordig vervaardigd wordt uit het digitale bestand. Dit aantal komt 
overeen met het aantal vakjes op de afbeelding (= 387).364 Het aantal 
keren dat een blad sinds 1909 herdrukt werd, verschilt sterk. Er zijn 
bladen waarvan we slechts één enkele versie kennen, terwijl er van ande-
re bladen wel vijftien verschillende versies bestaan. Het aantal herdruk-
ken is in de meeste gevallen te reconstrueren. Op de meeste bladen 
staat op de onderrand vermeld wanneer herdrukken gemaakt werden 
(afb. 112a en 112b). Het wil overigens niet altijd zeggen dat het blad ook 
geactualiseerd was. Vaak werd een blad ongewijzigd herdrukt (m.u.v. van 
een aanpassing van de drukmaand en het drukjaar op de onderrand).

Beeldinhoud en beeldontwikkeling

In de loop der jaren is het kaartbeeld grotendeels gelijk gebleven. De 
bladen tonen alle opstallen in de stad. Hoewel niet bij alle huizen het 
huisnummer staat, is dit wel van elk pand te herleiden door een selec-
tieve intekening. De detaillering van de bladen is enorm. Een indruk 
hiervan geven de details van blad J5 (afb. 110a t/m 110f ). Een vergelijking 
van de beeldinhoud wordt gegeven door de legenda van de kaart (zie het 
linker gedeelte van afb. 107: met name de sterk verkleinde ‘Verklaring’ = 
legenda). In het archief van de Dienst van Publieke Werken is een 
afschrift bewaard gebleven van een aanbiedingsbrief van de directeur 
Bos van Publieke Werken aan zijn collega’s. Deze brief had als bijlagen 
twee exemplaren van het proefblad J5 op schaal 1:1.000, een verkleind 
blad J5 op schaal 1:2.500 en de bladwijzer (afb. 107). In genoemde brief 
wordt een opsomming in dertien punten gegeven van hetgeen de kaart-
gebruiker op de nieuwe 1:1.000-kaart kan verwachten:365 
1 ‘de kadastrale perceelen (...);
2 de grenzen der kadastrale secties (...);
3 de buurtnummers der perceelen, waarby de nummers, die duidelijk 

uit de nevennummers zyn af te leiden, weggelaten worden, terwyl de 
ongenummerde bebouwde perceelen worden aangeduid met 0 (...);

4 de bruggen met doorvaartwydten en hoogten met opgave van de 
soort (beweegbaar of vast) en van het material der bedekking (plan-
ken of andere);

5 de scholen der Gemeente met de nummers (1e kl.), letters (2e kl.) of 
verkorte namen (3e en 4e kl.) en van het aantal klasselokalen;

6 de politie-bureaux en politieposten met hunne nummers;
7 de gebouwen van de brandweer (hoofdwachten, hupwachten en pos-

ten);

genodigd worden de kaart bij voorkomende gelegenheid te gebruiken. 
Ook zouden er 400 exemplaren van de bladwijzer worden gedrukt, die 
kosteloos toegezonden zouden worden aan de leden van de gemeente-
raad, de hoofden van de gemeentediensten, aan nieuwsbladredacties361, 
grote boekhandelaren, etc. Ook Bos’ voorstel om nieuwe bladen in het 
Gemeenteblad aan te kondigen, wordt overgenomen (afb. 111). De bladen 
zouden bij de Stadsdrukkerij verkrijgbaar zijn, zowel voor gemeentelijke 
diensten, als voor particulieren en boekhandelaren, waarbij de laatste 
groep de al eerder genoemde 20% korting kreeg.

Het aantal bladen neemt toe als de stad groeit

Zonder enige twijfel is de collectie Amsterdamse 1:1.000-bladen die in 
het Stadsarchief Amsterdam bewaard wordt, de grootste die er is. In 
totaal worden er ruim 2.400 verschillende bladen beheerd. In andere 
collecties gaat het meestal om enkele tientallen of hooguit enkele hon-
derden bladen. Hoe is het aantal van 2.400 bladen samengesteld? In de 
aankondiging in het Gemeenteblad in 1909 was nog sprake van ‘ca. 80 
bladen’ (afb. 111). In de periode 1909-1914 zijn er uiteindelijk 76, moge-
lijk 77, gedrukt (tabel 17). Vooraf werd ervan uitgegaan dat de hele 
gemeente binnen de gemeentegrenzen gekarteerd zou worden. In grote 
lijnen is dit gebeurd. Wel bleek dat enkele kleine delen van de Noorde-
lijke IJ-Polder op de bladen M2, B4, B5 en C5 ontbraken, alsmede een 
stukje nog onbebouwd poldergebied in het uiterste zuidwesten (bladen 
M1 en N1). Aan de andere kant werden de bladen DD1 (links van blad 
D1 en niet op de bladwijzer van 1909 ingetekend), E1 en F1 vervaardigd 
van gebieden die in 1909 nog buiten het grondgebied van de stad vielen. 
Dit zal mogelijk te maken gehad hebben met het oog op het later te 
annexeren Sloten en, vanzelfsprekend nog niet afgebeelde, maar nog te 
graven havens. Al in 1910 kwamen de eerste herdrukken van de pers. De 
meeste, maar niet alle, blijken in het Gemeenteblad genoemd te worden 
(tabel 17, met name het onderschrift). Een kleine misser was dat blad G2, 
gedateerd 1913, niet werd vermeld in het Gemeenteblad uit de jaren tot en 
met 1914. In de loop van de jaren is de stad gegroeid. Een belangrijke 
datum was 1 januari 1921 toen Watergraafsmeer, Sloten en Amsterdam-
Noord geannexeerd werden. Was er in 1896 al een deel van het gebied 
van de zuidelijke buur Nieuwer-Amstel (ongeveer tot aan de tegenwoor-
dige zuidelijke rondweg) geannexeerd, in 1921 werd de zuidgrens van 
Amsterdam gelegd bij de Kalfjeslaan. Latere stadsvergrotingen dateren 
van 1966 toen delen van Weesperkarspel (tegenwoordig Amsterdam-
Zuidoost) en een stukje van Landsmeer aan Amsterdam toegevoegd 
werden. Door deze stedelijke uitbreidingen groeide het aantal 
1:1.000-bladen. Het uitgangspunt bleef, dat de bladen de hele stad bin-
nen de gemeentegrenzen bedekten. Om het overzicht te behouden 
tekende Publieke Werken na de annexaties in 1921 een nieuwe blad-

112a/b Onderrand en rechterdeel van de onderrand van blad J5, uitgave 1932. Aangegeven worden de verschillende jaren van (her)druk tot en  
met 1932. Ook op deze afbeelding: een kleine bladwijzer met J5 als centraal blad met eromheen de direct naastliggende bladen, de 
schaalvermelding 1:1.000 en de bladaanduiding. 



113 Bladindeling van de Kaart van 
Amsterdam, schaal 1:1.000. De 
vakjes met een rood nummer  
(= 387 bladen) zijn zowel digi-
taal als in print verkrijgbaar.  
De vakjes met een groen 
nummer (= 44 bladen), die 
minimale Amsterdamse infor-
matie bieden, maken alleen 
deel uit van het digitale be-
stand. De kaart werd getekend 
en digitaal aangeleverd door 
Ries Visser, Dienst Basisinfor-
matie Amsterdam. 
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De kaartbladen zijn ook altijd voor particulieren te koop geweest. 
Helaas is er van de laatstgenoemde groep weinig of niets bekend waar-
voor zij de kaarten gebruikten. In de loop van de twintigste eeuw heeft 
de 1:1.000-kaart er echter een vooraf niet voorzien gebruiksdoel bij 
gekregen. De kaart is uitgegroeid tot een onmisbare gegevensbron voor 
met name het onderzoek naar de geschiedenis van de Amsterdamse 
buurten, straten en huizen. Elke dag worden de bladen vele malen 
geraadpleegd in het Stadsarchief Amsterdam. Hiermee heeft de uitgave 
zich ontwikkeld tot een unieke historische bron die een zeer gedetail-
leerd beeld geeft van de stedelijke ontwikkeling van de twintigste eeuw. 
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schaal die centraal staat in hoofdstuk 12). Speciaal voor deze fotolitho-
grafisch vervaardigde verkleining werd een hardkartonnen, met zwart 
leer beklede, omslag gemaakt, waardoor een losbladige atlas ontstond.369 
Toch komen deze bladen veel minder dan de al dan niet verknipte 
1:1.000-bladen voor in de gemeentelijke archieven. De reden hiervoor is 
dat alleen de bladen uit de jaren 1909-1914 die voorkomen op de blad-
wijzer van 1909 (afb. 107) verkleind uitgegeven werden. Deze tonen dus 
de stad vóór de annexaties van 1921. Daar kwamen iets later nog zestien 
gewijzigde herdrukken bij die verschenen tussen 1917 en 1929. Het heeft 
er alle schijn van dat ervoor gekozen is deze 1:2.500-uitgave een lang-

zame dood te laten sterven. Wat de reden hiervoor is, is niet duidelijk. 
Mogelijk heeft de verkleining (zonder enige generalisatie, alleen de 
tegen de onderrand vermelde schaal werd van 1:1.000 naar 1:2.500 aan-
gepast) geleid tot een te beperkte leesbaarheid.

Conclusie

De 1:1.000-kaart wordt nog steeds vervaardigd, al gaat dat tegenwoordig 
digitaal. De gemeentelijke diensten van Amsterdam hebben de kaarten 
vanaf het begin van verschijnen veel gebruikt en doen dat nog steeds. 

Bladnr Datering blad Datum vermelding in  Opmerkingen
  Gemeenteblad

B1 P gedrukt december 1910 03-03-1911 (volgnr. 25) Centraal op het blad staat de Petroleumhaven, de uitsnede wijkt echter af van gridvak B1 van de     
   bladwijzer. Het oudste ‘echte’ blad B1 dateert van 1926.
B2 gedrukt juni 1911 17-07-1911 (volgnr. 97)
B3 gedrukt in juli 1911 28-09-1911 (volgnr. 121)

C1 gedrukt augustus 1911 28-09-1911 (volgnr. 121) 
C2 gedrukt juni 1911 11-09-1911 (volgnr. 105)
C3 gedrukt in maart 1911 26-04-1911 (volgnr. 56)
C4 gedrukt in maart 1911 10-04-1911 (volgnr. 47)

DD1 gedrukt februari 1913 03-04-1913 (volgnr. 68) Blad DD1 komt niet voor op de bladwijzer van 1909. Het corresponderende gridvak ligt direct links     
   van blad D1.
D1 gedrukt januari 1913 01-03-1913 (volgnr. 45)
D2 gedrukt in april 1911 18-05-1911 (volgnr. 62)
D3 gedrukt in april 1911 07-06-1911 (volgnr. 66)
D4 gedrukt in april 1911 19-06-1911 (volgnr. 71)
D5 gedrukt in dec. 1910 19-01-1911 (volgnr. 9)
D6 gedrukt december 1909 29-01-1910 (volgnr. 14)

E1 gedrukt in februari 1914 19-05-1914 (volgnr. 67)
E2 gedrukt april 1913 02-07-1913 (volgnr. 114)
E3 gedrukt april 1911 18-05-1911 (volgnr. 62)
E4 gedrukt mei 1911 17-07-1911 (volgnr. 97)
E5 gedrukt januari 1911 17-03-1911 (volgnr. 34)
E6 gedrukt december 1909 15-02-1910 (volgnr. 24)

F1 gedrukt in februari 1914 19-05-1914 (volgnr. 67)
F2 gedrukt april 1913 02-07-1913 (volgnr. 114)
F3 gedrukt mei 1910 12-08-1910 (volgnr. 163) Herdrukken: october 1911 en februari 1912 (beide niet genoemd in GB).
F4 gedrukt februari 1911 05-04-1911 (volgnr. 42) Herdruk: october 1913 (niet in GB).
F5 gedrukt november 1909 15-02-1910 (volgnr. 24)  Herdruk: november 1914 (niet in GB).
F6 gedrukt juli 1909 21-09-1909 (volgnr. 177) 
F7 gedrukt november 1909 31-12-1909 (volgnr. 253) 

G2 gedrukt augustus 1913 Niet genoemd in GB.
G3 gedrukt augustus 1909 12-11-1909 (volgnr. 208)  Herdruk: december 1911 (niet in GB).
G4 gedrukt in maart 1910 01-07-1910 (volgnr. 115)  Herdruk: december 1911 (niet in GB).
G5 gedrukt in juni 1909 19-07-1909 (volgnr. 152)  Herdruk: september 1911 (niet in GB).
G6 gedrukt juli 1909 21-09-1909 (volgnr. 177) Niet aanwezig in collectie SAA. Herdrukken: october 1911 en december 1912 (beide niet in GB).
G7 gedrukt november 1909 24-01--1910 (volgnr. 8) 
G8 gedrukt august. 1911 11-09-1911 (volgnr. 118) 
G9 gedrukt maart 1912 16-04-1912 (volgnr. 44) 

H2 gedrukt in augustus 1913 15-09-1913 (volgnr. 185) 
H3 gedrukt aug. 1909 22-10-1909 (volgnr. 182)  Herdrukken: maart 1911 (genoemd in GB (III), 28-04-1911 (volgnr. 57) en november 1914 (niet in GB).
H4 gedrukt juni 1909 19-07-1909 (volgnr. 152)  Herdruk: juli 1910 (niet in GB).
H5 gedrukt april 1909 03-06-1909 (volgnr. 128)  Herdruk: juli 1910 (genoemd in GB (III), 07-09-1910 (volgnr. 169)
H6 gedrukt april 1909 22-05-1909 (volgnr. 125)  Herdruk: september 1911 (niet in GB).
H7 gedrukt december 1909 07-03-1910 (volgnr. 35)  Herdruk: augustus 1914 (niet in GB).
H8 gedrukt august. 1911 11-09-1911 (volgnr. 118) 
H9 gedrukt februari 1912 20-03-1912 (volgnr. 39) 

J2 gedrukt in augustus 1909 25-10-1909 (volgnr. 183)  Niet aanwezig in collectie SAA. Herdruk: november 1911 (niet in GB).
J3 gedrukt juni 1909 17-08-1909 (volgnr. 169)  Herdruk: december 1910 (niet in GB).
J4 gedrukt in april 1909 15-06-1909 (volgnr. 133) Herdruk: oktober 1910 (niet in GB).
J5 gedrukt april 1909 15-05-1909 (volgnr. 121)  In februari 1908 verscheen een proefdruk van dit blad. Herdrukken: januari 1911 (GB (III), 
   22-03-1911 (volgnr. 36) en juni 1914 (niet in GB).
J6 gedrukt april 1909 15-06-1909 (volgnr. 133)  Herdruk: december 1910 (genoemd in GB (III), 22-03-1911 (volgnr. 36).
J7 gedrukt juni 1910 07-09-1910 (volgnr. 169)  Herdrukken: september 1911 en januari 1912 (beide niet in GB).
J8 gedrukt juli 1911 11-08-1911 (volgnr. 105) 
J9 gedrukt februari 1912 20-03-1912 (volgnr. 39) 

K2 gedrukt in juli 1910 12-10-1910 (volgnr. 128)  Niet in collectie SAA. Herdruk: oktober 1911 (niet in GB).
K3 gedrukt in februari 1910 31-05-1910 (volgnr. 101)  Herdruk: maart 1911 (niet in GB).
K4 gedrukt in november 1909 05-01-1910 (volgnr. 3) Herdruk: januari 1911 (genoemd in GB (III), 22-03-1911 (volgnr. 36).
K5 gedrukt juli 1909 26-08-1909 (volgnr. 174) Herdruk: september 1911 (niet in GB).
K6 gedrukt maart 1909 06-05-1909 (volgnr. 108)  Herdruk: maart 1910 (genoemd in GB (III), 31-05-1910 (volgnr. 101).
K7 gedrukt december 1910 19-01-1911 (volgnr. 9)  Herdruk: december 1914 (niet in GB).
K8 gedrukt: april 1912 18-05-1912 (volgnr. 71) 
K9 gedrukt: april 1912 18-05-1912 (volgnr. 71) 
K10 gedrukt juli 1912 12-08-1912 (volgnr. 106) 

L2 gedrukt in november 1910 30-12-1910 (volgnr. 207)  Herdruk: augustus 1913 (niet in GB).
L3 gedrukt in april 1911 19-06-1911 (volgnr. 71)  Herdruk: maart 1914 (niet in GB). Niet in collectie SAA.367

L4 gedrukt in september 1910   03-12-1910 (volgnr. 193) Niet in collectie SAA. Herdruk: mei 1912 (niet in GB).
L5 gedrukt in october 1911 14-11-1911 (volgnr. 135)  Herdruk: maart 1913 (niet in GB).
L6 gedrukt: juni 1912 12-08-1912 (volgnr. 106) 
L7 gedrukt juli 1912 12-08-1912 (volgnr. 106) 

M2 gedrukt in nov. 1910 28-04-1911 (volgnr. 57) 
M3 gedrukt april 1911 18-05-1911 (volgnr. 62) 
M4 gedrukt in april 1911 19-06-1911 (volgnr. 71) 
M5 gedrukt april 1911 19-06-1911 (volgnr. 71) 
M6 gedrukt: augustus 1912 16-09-1912 (volgnr. 118) 

N2 gedrukt septr. 1911 28-09-1911 (volgnr. 121) 
N3 gedrukt juni 1911 01-09-1911 (volgnr. 111) 
N4 gedrukt juni 1911 01-09-1911 (volgnr. 111) 
N5 gedrukt in augs. 1911 19-09-1911 (volgnr. 120) 
N6 gedrukt november 1912 12-12-1912 (volgnr. 134) 

Bladnr Datering blad Datum vermelding in  Opmerkingen
  Gemeenteblad

Tabel 17 Bladen van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000 (in ca. 80 bladen, zie ook afb. 111) verschenen in de periode 1909-1914  
(N.B. proefdruk blad J5 in februari 1908). In de kolom met opmerkingen worden alleen die herdrukken genoemd die in  
dezelfde periode verschenen. Vrijwel alle bladen worden na hun verschijnen in het  Gemeenteblad vermeld (tot en met 1914).  
Van vrijwel alle bladen is een exemplaar in de collectie van het Stadsarchief Amsterdam bewaard.



Het productieproces van vijfendertig van de tweeënveertig  

vervaardigde bladen van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:2.500 

strekt zich uit over de jaren 1939-1944. Slechts zeven bladen 

met de dan nog niet bebouwde Buitenveldertse Polder en ge-

bied in de Haarlemmermeer (bladen H1 t/m H4 en J2 t/m J4) 

werden voor het eerst tussen 1950 en 1954 gedrukt. Dit valt te 

ontlenen aan berichten over de kaart in de jaarverslagen van  

de Dienst der Publieke Werken uit die jaren (zie bijlage 1,  

p. 216). In het jaarverslag van 1940 lezen we dat het om dertig 

nieuw te vervaardigen bladen zou gaan, in een brief van 26 juni 

1941 schrijft de directeur van Publieke Werken, W.A. de Graaf, 

dat het tweeëndertig bladen zouden worden en uiteindelijk 

blijken er in 1957 maar liefst drieënveertig verschillende bladen 

vervaardigd te zijn. Deze werden in verschillende kleurstellin-

gen gedrukt. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de 

personen die de kaart maakten, de herkomst van het kaart-

beeld, het gebruik van de kaart en de voorbeeldfunctie die de 

kaart had voor een kaartserie op schaal 1:5.000. Bijzonder inte-

ressant is de geschiedenis rond de productie tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Deze staat centraal in dit hoofdstuk.

Productie in oorlogstijd: 
de Kaart van Amsterdam 
op schaal 1:2.500

12

114 Deel van de onderrand van kaartblad J4. Gedrukt in april 1909 op schaal 1 A 2.500 (volgens de bladwijzer van de 1:1.000-kaart). Aan de rechterzijde de, 
haaks daarop staande, drukkersvermelding ‘Boek- en Kunstdr[ukkerij] v/h Roeloffzen Hübner & v. Santen Amst[erdam]’. 
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Besluit tot productie in 1939

Vanaf 1909 vervaardigde de Dienst der Publieke Werken de Kaart van 
Amsterdam, schaal 1:1.000 (zie hoofdstuk 11). Van die kaartbladen 
(kaartbeeld: 75 × 95 cm), werden in de jaren 1909 tot 1929 fotografische 
verkleiningen gedrukt op de schaal 1:2.500.370 Alleen het schaalgetal op 
de onderrand van deze bladen (kaartbeeld: 30 × 38 cm) werd dan 
gewijzigd (zie de linkerbenedenhoek van afb. 114). Ze bevatten dezelfde 
informatie als de grotere uitgaven op schaal 1:1.000. Dit betekent dat 
gemeentelijke diensten al twintig jaar voor de Tweede Wereldoorlog 
werkten met een kaart op schaal 1:2.500. Om onduidelijke redenen is in 
1929 besloten te stoppen met de productie van de fotografische 
verkleiningen. Het is voorstelbaar dat men het kaartbeeld op enig 
moment te vol en daardoor onleesbaar is gaan vinden. Wat de reden ook 
geweest moge zijn, vaststaat dat de bovengenoemde verkleiningen ná 
1929 niet meer gemaakt werden. Mogelijk heeft de start van de produc-
tie, in 1929, van een nieuwe topografische kaart van Amster dam in 
aanvankelijk negen, later vijfentwintig kaartbladen op schaal 1:5.000 
hiermee te maken gehad.371 Het is denkbaar dat de verwachting was dat 
die kaart in de leemte kon voorzien. Mogelijkerwijs werd enkele jaren 
later geconstateerd, dat dit een onjuiste inschatting was, waarna alsnog 
besloten werd een nieuwe 1:2.500-kaart te gaan vervaardigen. Feit is dat 
de Dienst der Publieke Werken vanaf 1939 een nieuwe kaart op schaal 
1:2.500 in productie nam, waarvan de kaartbladen, net als de eerder 
genoemde 1:1.000- en de 1:5.000-bladen, een formaat kregen van 75 ×  
95 centimeter. 

Aantallen kaartbladen en bladwijzers

De gemeentelijke diensten van de hoofdstad zijn verplicht om hun 
archieven over te dragen aan het Stadsarchief Amsterdam. De collectie 
kaartbladen die het Stadsarchief van de hier centraal staande 1:2.500-
serie bewaart, is hier een uitvloeisel van. Daarnaast zijn incidenteel  
bladen bewaard in verschillende andere collecties; in totaal gaat het om 
enige tientallen bladen. Het Stadsarchief Amsterdam bewaart kaart-
bladen van drieënveertig gridvakken op de afgebeelde bladwijzer (zie 
afb. 115). Van drieëntwintig bladen kennen we één, van zeventien bladen 
twee en van drie bladen zijn drie verschillende kaartbeelden bekend. 
Die bladen kennen kleurstellingen in zwart, in zwart en blauw, in zwart, 
blauw, groen en bruin, soms nog aangevuld met grijs. Er is zelfs een 
blad dat een oranje (E5, gedrukt in 1941)372, een blad dat een rode (B7, 
gedrukt in 1944)373 en een blad dat een rose (E6, gedrukt in 1946)374 druk-
gang kreeg. In totaal worden er in het Stadsarchief Amsterdam hon-
derddrieënzestig kaartbladen van deze serie bewaard. Hieronder tellen 
we zestien geannoteerde bladen, al dan niet als lichtdruk vervaardigd, en 
enkele handgetekende calques. In totaal zijn er honderdzevenenveertig 
bladen, die zich qua beeldinhoud, datering en/of kleurstelling onder-
scheiden. 
 Na analyse van het collectieoverzicht van de kaartbladen in het 
Stadsarchief Amsterdam375 en vermeldingen in onder andere jaarversla-
gen van de Dienst der Publieke Werken (zie bijlage 1, p. 216) en corres-
pondentie (zie p. 208, ‘Productie in oorlogstijd’) zijn er twee conclusies 
te trekken. Ten eerste bestaat er redelijkerwijs geen kans dat van meer 

115 In 2011 vervaardigde bladwijzer voor de kaartserie 1:2.500 (met dank aan Ries Visser 
werkzaam bij Dienst Persoonsgegevens en Geo-informatie te Amsterdam). 
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dan de drieënveertig op de bladwijzer aangegeven gridvakken bladen 
gedrukt werden. Ten tweede moeten er van verschillende kaartbladen 
meer kleurvarianten bestaan hebben dan er in het Stadsarchief Amster-
dam bewaard worden. Er zijn weliswaar rekeningen in het archief van 
de gemeentelijke financiën bewaard van de aan het Singel gevestigde 
firma Wed. J. Ahrend & Zoon voor het drukken van kaartbladen, maar 
die geven geen eenduidig beeld over de kleurstellingen van elk gedrukt 
blad. De kans is niet groot dat er in kaartcollecties buiten het Stadsar-
chief Amsterdam nog meer varianten van de serie 1:2.500 bewaard wor-
den. Het ligt meer voor de hand om aan te nemen dat er van sommige 
kleurstellingen geen enkel blad bewaard gebleven is. 
 Bij het inventariseren van de kaartbladen van het Stadsarchief 
Amsterdam werd geen duidelijke, contemporain vervaardigde bladwij-
zer of indexkaart van deze kaartserie aangetroffen. In 2011 tekende de 
Dienst Persoonsgegevens & Geo-informatie op verzoek van het Stadsar-
chief een nieuwe bladwijzer als toegang op de in dit hoofdstuk centraal 
staande 1:2.500-serie (zie afb. 115 en bijlage 3, p.218). De grotere letter/
cijfercombinaties tonen bladen waarvan minstens één blad bewaard 
gebleven is. De gridvakken met de kleinere combinaties hadden gete-
kend kunnen zijn omdat (delen van) het gebied binnen de gemeente-
grenzen van de stad viel, dan wel omdat de stad er grote belangen had. 
Hierbij moet met name gedacht worden aan het noordoostelijke deel 
van Schiphol dat bijna tegen de zuidwestrand van Amsterdam ligt, als-
mede de gemeente Amstelveen. Dit resulteerde in het begin van de 
jaren vijftig in de bladen H1, H2, H3, H4, J2, J3 en J4.

Wie tekenden de 1:2.500-kaart?

Ambtenaren van Publieke Werken waren in twee groepen verdeeld: de 
Secretarie en de Dienst. Onder de eerste vielen de voorwaardenschep-
pende en beleidsvoorbereidende ambtenaren, onder de tweede groep de 
uitvoerders, de werkkrachten van het beleid. Onder de Dienst Publieke 
Werken ressorteerde de hoofdafdeling ‘Stadsontwikkeling’. Daar weer 
onder vielen de onderafdeling ‘Landmeetkunde’ en de onderafdeling 
‘Kaart van Amsterdam’, die de verschillende kaartseries tekenden, en de 
onderafdeling ‘Kaartverkoop’ die zowel de verkoop aan andere gemeen-
telijke diensten als aan particulieren regelde. Logischerwijs vielen de 
tekenaars van de 1:2.500-kaartserie onder de onderafdeling ‘Kaart van 
Amsterdam’.
 In een brief van 26 juni 1941 van de directeur van de Dienst der 
Publieke Werken, W.A. de Graaf, aan de wethouder Publieke Werken376, 
waarin hij geld vraagt voor het drukken van kaartbladen, refereert hij 
aan een eerder schrijven van 22 december 1937377 en aan een brief die hij 
drie weken eerder, op 2 december van hetzelfde jaar378, schreef aan de 
voorzitter van de ‘Commissie tot Bestryding van de Werkloosheid’ (een 
commissie die bestond uit leden van het college van B&W). Hij poogde 
in die brieven de handen op elkaar te krijgen ‘om in werkverschaffing 
door intellectueelen een kaart der gemeente op schaal 1 à 2.500 te doen 
vervaardigen, waarop de indeeling der bouwblokken in perceelen en de 
bebouwde en onbebouwde deelen der bouwblokken zyn aangegeven.’ 
Het besluit volgde ruim een jaar later: op 22 februari 1939 ging de 
gemeenteraad akkoord. Op 1 maart van dat jaar ging het werkverschaf-
fingsproject van start.
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116 Blad E5 van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:2.500, gedrukt in 1941 met het Vondelpark, Museumplein en omgeving, gedrukt in zwart, grijs, blauw,  
groen en oranje. Zie voor details, in twee verschillende kleurstellingen ook de afbeeldingen 121b en 121c en de details bij de bijlagen op p. 216-221.
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alle nieuw te verschijnen bladen van andere series en incidenteel te ver-
schijnen kaarten. Een voorbeeld hiervan is de zevende uitgave van de 
Cito Ideaalkaart die in 1944, mogelijk 1945, gepubliceerd werd (zie afb. 
118). In de uiterste linkerbenedenhoek van die kaart staan de woorden 
‘freigegeben durch w.b.n. [= Wehrmacht-Befehlshaber in den Niederlan-
den), tag der freigabe 11-7-’44’.383 In het archief van de Dienst der Publie-
ke Werken blijkt een aantal stukken bewaard gebleven te zijn, die de 
1:2.500-kaartbladen begeleidden die tussen de directeur van Publieke 
Werken in Amsterdam en de Duitse censor in Den Haag heen en weer 
werden gestuurd (zie afb. 120a tot en met 120d).384 Hoewel de verorde-
ning niets meldde over aantallen aan te leveren kaartbladen, bepaalde 
artikel 2 dat de Wehrmachtsbevelhebber wel de bevoegdheid had dit te 
bepalen. Uit bewaarde stukken (zie afb. 120a en 120c) blijkt dat een pro-
ducent, om een kaartblad goedgekeurd te krijgen, drie exemplaren in 
Den Haag bij de Militärische Zensurstelle aan moest leveren. Hiertoe 
werden drie lichtdrukken van de al eerder genoemde, met pen geteken-
de, calques gemaakt.
 Voordat de Wehrmachtscensor akkoord ging met publicatie van een 
nieuwe kaart of kaartblad moest de producent, in dit geval de Dienst der 
Publieke Werken, ook nog een voorbedrukt formulier invullen. Hierop 
stonden vragen over de titel en schaal, over de inhoud, wie de eigenaar 
van het beeld was, wat het doel van de kaart was, wie de drukker was, 
hoeveel drukgangen de kaart zou krijgen, of de drukplaten bewaard 
werden, wat de beoogde oplage was, wie de uitgever en wie de verkoper 
en wie de hoofdaannemer voor de productie was (afb. 119). 
 Alle vragen werden beantwoord, zij het zo summier mogelijk. Wat 
vervolgens moest gebeuren om toestemming voor publicatie van nieu-
we kaarten of kaartbladen te krijgen wordt beschreven aan de hand van 
een voorbeeld. Op 12 februari 1943 vraagt De Stadtbaudirector (= direc-
teur van de hoofdafdeling Stadsontwikkeling) in een briefje aan de 
Wehrmachtsbevelhebber om toestemming om tot publicatie van de 
bladen C5, C6, D7 en E7 van de kaartserie 1:2.500 te mogen overgaan 
(afb. 120a). Uit het voorbedrukte antwoordbriefje van de censor (afb. 
120b) blijkt dat er drie opties waren. Ten eerste konden nieuwe kaarten/
kaartbladen worden ‘freigegeben’. Het hoofd van Stadsontwikkeling 
kon dan direct de opdracht uit laten gaan om de bladen te laten druk-
ken. Ten tweede kon de censor besluiten dat de nieuwe kaartbladen 
‘gesperrt’ werden, wat een direct verbod op publicatie betekende. En ten 
derde kon het antwoord zijn ‘Karten nach Beseitigung der angegebenen 
Anstände erneut in dreifacher Ausfertigung der Militärische Zensur-
stelle vorzulegen.’ Optie drie lijkt het meest voorgekomen te zijn.  

Een kleine twee jaar later, in januari 1941, schrijft De Graaf een volgende 
brief over dit project aan de wethouder Publieke Werken. Hij stelt dat er 
grote achterstanden zijn bij de actualisering van de 1:1.000-kaartbladen. 
Er zijn tientallen bladen die sinds 1909 nog nooit vernieuwd zijn. De 
directeur Publieke Werken schrijft de wethouder dat hij al eens eerder 
had overwogen om personeelsuitbreiding te vragen om de achterstan-
den in te lopen. Hij vervolgt ‘Thans doet zich daartoe een gunstige 
omstandigheid voor. Voor het vervaardigen van de nieuwe kaart 1:2.500 
in werkverschaffing hebben eenige personen gedurende thans ongeveer 
tien maanden aan de kaart gewerkt en zy zyn daardoor zeer bruikbare 
krachten geworden, om, naast de vaste kern van hooger geschoold per-
soneel, aan de vernieuwing van de kaart te werken. Eén van hen, E.L. 
Jaartsveld, is op 20 juni 1940 reeds aangesteld op arbeidscontract. Ik zou 
thans willen voorstellen, ook de drie thans nog [aan de 1:2.500-kaart] 
werkzame personen, W.F. Storm, H.J. Schaap en A.B. Liphuysen, voor 
wie het werkverschaffingswerk op 1 maart 1941 afloopt, daarna op 
arbeidscontract by [de onderafdeling] Kaart van Amsterdam aan te stel-
len.’379 We zien hierover ook opmerkingen terug in de jaarverslagen van 
de Dienst der Publieke Werken van 1939, 1940 en 1941. In het verslag van 
1939 lezen we bijvoorbeeld: ‘Aan het vervaardigen van een kaart van 
Amsterdam, schaal 1:2.500, vonden vier intellectueele werkloozen 
arbeid. Van de 30 calques kwamen er 18 gereed, terwijl de overige bladen 
in een vergevorderd stadium van bewerking werden gebracht.’ Het 
waren dus de hoger opgeleiden die, via een werkverschaffingsproject, 
aan een baan als tekenaar bij de gemeente kwamen. De wethouder ging 
akkoord met het voorstel. Op 13 mei 1941 ondertekent De Graaf een 
brief waarin staat dat ‘Storm, Schaap en Liphuysen op 2 maart 1941 eer-
vol ontslag verleend werd als te werk gestelde intellectueele werkloozen 
en op dezelfde dag aangesteld worden als teekenaar op arbeidsovereen-
komst naar burgerlyk recht op een salaris van ƒ 1800,–.’ 380 Eerder werd 
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117a Verordening 90 ‘betreffende aardrijkskundige kaarten’ zoals vermeld in de index van het 
‘Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete, Jahr 1942 / Verordeningen-
blad voor het bezette Nederlandsche gebied, Jaar 1942’. 

117b ‘Verordnung 90 / Verordening 90’, afkomstig uit het ‘Verordnungsblatt für die besetzten 
Niederländischen Gebiete, Jahr 1942 / Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche 
gebied, Jaar 1942’, met daaronder de naam van de Reichscommissaris A. Seyss-Inquart, 
getekend 14 augustus 1942, gepubliceerd 15 augustus 1942. In drie fragmenten. 

118 Linkerbenedenhoek van de 7e uitgave van de, commercieel uitgegeven, Cito-Ideaalkaart, 
gepubliceerd in 1944, mogelijk in voorjaar 1945. Met de onderste regel van de legenda en de 
vrijgavevermelding van de Wehrmacht-Befehlshaber in den Niederlanden (= W.B.N.). 

al genoemd dat Jaartsveld zijn contract al in juni 1940 gekregen had. 
Het zijn dus de vier bovengenoemde personen die, tussen 1 maart 1939 
en 28 februari 1941, de calques van de Kaart van Amsterdam op schaal 
1:2.500 tekenden.

Productie in oorlogstijd

In de Tweede Wereldoorlog stonden talloze uitvoerende ambtenaren 
onder Duitse invloed. Het Amsterdamse ambtenarenapparaat werd van 
1941 tot aan de bevrijding in 1945 politiek aangestuurd door de Duits-
gezinde burgemeester, Edward Voûte (1887-1950). In de literatuur over 
de Tweede Wereldoorlog zijn talloze voorbeelden bekend van politieke 
en ambtelijke besluiten die, laat het hier voorzichtig gesteld zijn, de 
bezetters niet voor het hoofd stootten. Ook voor de kaartproductie had 
de oorlogstijd gevolgen. Uiterst omstreden is de min of meer bekende 
en bewaarde ‘stippenkaart’, een Publieke Werken-kaart op schaal 
1:10.000 die door ambtelijke tekenaars vervaardigd werd en waarop elke 
stip voor tien Joden stond. Ook is er een vergelijkbare Publieke Wer-
ken-kaart bewaard waarop drie opties staan om, naar Warschau’s voor-
beeld, een Joodse stadswijk, lees getto, in de stad af te bakenen en ken-
nen we meerdere kaarten waarop bijvoorbeeld de winkels ingetekend 
werden van Joodse Amsterdammers.381  
Zonder twijfel zullen in Nederland gedetacheerde Duitsers of hoogge-
plaatste Duitsgezinde Nederlanders de opdracht voor dit soort kaarten 
hebben gegeven. 
 Ook voor nieuw te verschijnen kaarten had de Duitse overheersing 
gevolgen. Elk nieuw blad moest voor publicatie ter goedkeuring aange-
leverd worden bij de ‘Militärische Zensorstelle’ van de Wehrmacht in 
Den Haag. De bepalingen hierover staan onder de titel ‘Verordening 
van den Rijkscommissaris (= A. Seyss-Inquart, 1892-1946) voor het bezet-
te Nederlandsche gebied betreffende aardrykskundige kaarten’ als veror-
dening 90 verwoord in het Verordeningblad No. 21 van 15 augustus 1942 
(zie afb. 117a en 117b).382 Deze verordening telt vijf artikelen. Artikel 1 
definieert het begrip ‘Aardijkskundige kaart’. Hieronder blijken land-
kaarten, plattegronden van steden, zeekaarten dan wel andere kaarten 
van het Duitse Rijk, van het bezette Nederlandse gebied, of van een 
ander door de Duitse Wehrmacht bezet gebied, met inbegrip van bijla-
gen in boeken of enig ander gedrukt stuk te vallen. Artikel 2 bepaalt de 
bevoegdheden van de Wehrmachtsbevelhebber inzake aan te leveren 
informatie en termijnen hiervoor, mogelijke verbeurdverklaring van de 
kaarten voor het Duitse Rijk en bekendmaking van genomen besluiten. 
Artikel 4 gaat over bestraffingen met gevangenisstraffen, tot een maxi-
mum van vijf jaren, bij overtreding van de regels van de verordening en 
artikel 5 stelt de datum van inwerkingtreding (= 15 augustus 1942) vast. 
Het belangrijkst is artikel 3. Dit luidt ‘Een aardrijkskundige kaart, welke 
vóór het in werking treden van deze verordening nog niet is openbaar 
gemaakt, mag niet in den handel worden gebracht of openbaar gemaakt, 
tenzij de Wehrmachtsbevelhebber in Nederland daarin toestemt en de 
aan de toestemming verbonden voorwaarden worden nagekomen. Het-
zelfde geldt voor herdrukken van aardrijkskundige kaarten, mede voor 
zoover een vroegere druk voor het in werking treden van deze verorde-
ning is openbaargemaakt.’
 Een en ander gold niet alleen voor de 1:2.500-kaartserie, maar voor 
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119 Voorbeeld van een voorbedrukt formulier met de titel ‘Fragebogen für die Kartenzensur van de Militärische Zensurstelle beim Wehr-
machtsbefehlhaber’ in Den Haag, dat nieuw te drukken kaartbladen begeleidde. 

120a Het begeleidende briefje, ondertekend door het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling, 
dat met de eerste versie van de nieuwe kaartbladen C5, C6, D7 en E7 van de 1:2.500-kaart-
serie meegezonden werd naar de ‘militärische Zensurstelle’ van de Wehrmacht in Den 
Haag, d.d. 11 februari 1943. 

120b Het ontvangen antwoord, waaruit blijkt dat aanpassingen gemaakt moeten worden. Welke 
deze waren is niet na te gaan. Uit de tekst van 120c is af te leiden dat de geëiste verande-
ringen op één van de drie eerder ingezonden kaartbladen aangegeven stonden en dat dit 
blad, samen met dit antwoordbriefje, retour gezonden werd aan de afdeling Stadsontwik-
keling, d.d. 16 februari 1943. 

120c Na inhoudelijke aanpassing van de kaartbladen werden voor de tweede keer drie exemplaren 
van elk van de vier nieuwe kaartbladen aan de ‘Zensurstelle’ aangeboden, begeleid door dit 
briefje, d.d. 2 maart 1943.

120d  De uiteindelijke akkoordverklaring, d.d. 18 maart 1943.
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Er blijken enige tientallen briefjes voor bladen van verschillende kaart-
series bewaard te zijn waaruit blijkt dat het kaartbeeld aangepast moest 
worden. Zonder twijfel werd hiertoe één van de drie door Publieke Wer-
ken aangeleverde kaartbladen vanuit Den Haag naar Amsterdam terug-
gezonden, waarop de te wijzigen items ingetekend waren. Ook de kaart-
bladen C5, C6, D7 en E7 moesten aangepast worden (afb. 120b), waarna 
het hoofd Stadsontwikkeling dezelfde vier bladen op 5 maart 1943 
opnieuw bij de censor aanbood. Dit blijkt uit de tekst van afbeelding 
120c, waar te lezen is: ‘Anbei sende ich Ihnen erneut in driefacher Aus-
fertigung die Blätter C5, C6, D7 und E7 der Karte von Amsterdam im 

Beeldinhoud

De kaartbladen van de Kaart van Amsterdam op schaal 1:2.500 geven een 
fraai en evenwichtig kaartbeeld. De hele stad wordt getoond van de 
Kaart van Amsterdam op schaal en zelfs enig gebied daarbuiten. Door de 
schaal, in combinatie met de bladafmetingen, toont elk blad een flink 
deel van de stad, iets wat bij een 1:1.000-blad niet het geval is. Vergelij-
ken we de beeldinhoud van de twee kaartseries, dan zou men redelijker-
wijs verwachten dat de 1:2.500-bladen een gegeneraliseerd beeld bieden 
van de informatie die de 1:1.000-serie toont. Bijzonder veel elementen 
van het kaartbeeld komen echter overeen, al zijn er verschillen. De 

masstabe 1:2500, worauf jetzt die von ihnen mit rot angegevenen 
Anstände beseitigt worden sind.’ Voor zover bekend zijn er geen bladen 
bewaard waarop de in rood geëiste veranderingen stonden. De Wehr-
machtscensor bleek geen nieuwe bezwaren meer te hebben. Op 18 
maart 1943 werden de vier kaartbladen ter vermenigvuldiging ‘freigege-
ben’ (afb. 120d). De genoemde vier kaartbladen waarom het gaat zijn 
bewaard. Het is curieus dat ze alle vier als jaar van druk het jaar 1942 
vermelden, terwijl de toestemming om ze te publiceren pas in het voor-
jaar van 1943 gegeven werd. 

1:1.000-bladen geven het huisnummer van huizen. Ook geven ze infor-
matie over bruggen en over de straatinrichting: duikers, putten, bomen, 
masten, enz. (zie afb. 121a. Het midden van detail van kaartblad L2 uit de 
1:1.000-serie). De genoemde huisnummers, bruginformatie en de straat-
inrichting ontbreken op de 1:2.500- kaartbladen (afb. 121b en 121c). Zon-
der enige twijfel waren de 1:1.000-bladen het voorbeeld voor de teke-
naars van de 1:2.500-reeks. Omdat kadastrale informatie het primaire 
voorbeeld voor de 1:1.000- bladen vormde, geldt impliciet dat die ook de 
grondslag vormde voor de bladen van de 1:2.500-serie.

121a Blad L2 (1939) van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000. Detail: Het zuidelijk deel van het 
Vondelpark en omgeving. Gedrukt in zwart.

121b Blad E5 (1941) van de Kaart van Amsterdam, schaal 
1:2.500. Overeenkomend detail. Gedrukt in zwart en 
blauw. 

121c Blad E5 (1941) van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:2.500. Overeenkomend detail.  
Gedrukt in kleur. 

 N.B. Om vergelijking te optimaliseren werden de drie fragmenten naar elkaar toe  
geschaald.
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Het teruggrijpen op de oudere methode om 1:2.000 bladen te vervaardi-
gen van beschikbare 1:1.000-informatie, maakte waarschijnlijk het druk-
ken van de 1:2.500-reeks op een formaat 75 × 95 cm overbodig. In het 
licht van de eerder genoemde bezuinigingen lijkt dit een logische 
keuze. 
 Sinds 1990 worden de kaartbladen alleen nog digitaal vervaardigd. 
Voor zowel de kaartbladen van de 1:1.000-, als voor de 1:2.000-serie 
wordt sinds 1990 één databestand gebruikt. Het betekent dat het kaart-
beeld van de bladen uit beide series sindsdien inhoudelijk weer identiek 
is. Ook worden de bladen sinds 1990 niet meer gedrukt. Ze zijn enkel 
nog als print leverbaar.

Conclusie

Het besluit tot vervaardiging van de Kaart van Amsterdam op schaal 
1:2.500 leverde een mooie kaart op. Hij geeft een bijzonder evenwichtig, 
topografisch kaartbeeld. Hij toont, in tegenstelling tot de 1:1.000-bladen, 
geen tramrails en straatmeubilair. De topografie werd weliswaar op een 
kleinere schaal getekend en telt slechts drieënveertig verschillende bla-
den, maar blijkt geheel overeenkomend met die van de 1:1.000-kaart. In 
dit opzicht is het kaartbeeld van de 1:2.500-kaart dus niet vernieuwend. 
Hier komt bij dat eerder vastgesteld werd dat de 1:1.000-kaart afgeleid is 
van de kadastrale kaart (waarvoor de onderafdeling ‘Landmeetkunde’ in 
de loop der jaren duizenden aanvullende metingen deden). 
 Tijdens het onderzoek voor dit hoofdstuk bleek dat de vervaardiging 
van de 1:2.500-bladen voor het grootste deel in de Tweede Wereldoorlog 
plaatsvond. Het drukken van een groot aantal bladen van de serie vond 
plaats tussen augustus 1942 en de bevrijding in mei 1945 en viel daar-
mee onder de bepalingen van de ‘Verordening voor aardrijkskundige 
kaarten voor het bezette Nederlandsche gebied’, dat op 15 augustus 1942 
van kracht werd, ondertekend door Rijkscommissaris Seyss-Inquart. De 
conclusie is dat de verordening zelf amper tot vertragingen in de publi-
catie van de kaartbladen leidde. Wel moet geconcludeerd worden dat de 
verordening leidde tot aanpassingen van het kaartbeeld. Het ligt voor de 
hand dat deze vooral betrekking hadden op objecten met een militair 
belang. Welke dat waren, valt niet meer vast te stellen.

sterk teruggelopen verkoop van kaartbladen uit de 1:1.000-reeks. Er wordt 
een tabel in opgevoerd waarin we lezen dat de verkoop in mei 1957 nog 
ruim ƒ 150 hoger was dan in dezelfde maand van 1956, maar dat de 
opbrengst na juni 1957 enorm terugviel. Een dieptepunt zag men in 
augustus 1957 toen ervoor slechts ƒ 448,55 verkocht werd, terwijl dat in het 
jaar ervoor nog ƒ 2.749,10 was. Er worden drie oorzaken genoemd. 
•	 De eerste oorzaak was de door de politiek opgelegde bezuinigingen.
•	 De tweede was dat de kaartgebruikende diensten en afdelingen zelf 

een handigheidje bedacht hadden om goedkoper te werken. Ze leen-
den de getekende calques van de bladen die ze nodig hadden en 
maakten daarvan zogenaamde dochtercalques. Daarvan konden ze 
voor eigen gebruik zoveel lichtdrukken maken als er nodig waren. 
Dit was veel goedkoper dan het aankopen van de gedrukte bladen 
van de onderafdeling Kaartverkoop bij Stadsontwikkeling. Die afde-
ling bleef vervolgens zitten met onverkochte voorraden. In genoem-
de brief wordt nog gemeld dat verkleining van de te drukken oplage 
amper een optie was, immers veel vaste kosten van het drukproces 
zouden gehandhaafd blijven, waardoor elk individueel blad veel 
duurder zou worden. Tegelijkertijd is er begrip van het hoofd van de 
afdeling Stadsontwikkeling voor de handelswijze van de afnemers, 
die moesten immers ook bezuinigen. 

•	 De derde oorzaak, zoals blijkt uit een brief van het hoofd van Stads-
ontwikkeling, was dat er door de onderafdeling Kaart van Amsterdam 
steeds meer bladen vervaardigd werden van de meer perifeer in de 
gemeente gelegen gebieden. Alle vaste kosten van de productie blij-
ven daarvoor gelijk. Echter op voorhand kan al worden gesteld, zo 
schrijft hij verder, dat de afname (verkoop) veel minder groot zal zijn 
dan die van de bebouwde gebieden. Om enige kosten te besparen 
stelt het hoofd van Stadsontwikkeling voor om de kaartbladen iets 
duurder te maken, maar om de prijs voor een dochtercalque dras-
tisch te verhogen van ƒ 12,50 tot ƒ 75,–. 

Het bovenstaande geldt specifiek voor de 1:1.000-kaartbladen, maar de 
bezuinigingen, de dochtercalques van individuele diensten en de aange-
kondigde prijsverhogingen zullen zonder twijfel ook hun invloed gehad 
hebben op de productie van de grote 1:2.500 kaartbladen. Feit is dat de 
prijzen voor de bladen omhoog gingen en dat de 1:2.500-kaartbladen ná 
1957 niet meer gedrukt werden.

Weer terug naar een kleiner formaat

Behalve de hierboven behandelde kaarten, bevat de collectie van het 
Stadsarchief Amsterdam nog vele honderden, mogelijk enkele duizen-
den bladen387 op schaal 1:2.000. Deze collectie is nog niet geïnventari-
seerd. Voor zover bekend zijn de bladen vanaf 1938 vervaardigd. Ze heb-
ben een formaat van precies één kwart van die van de 1:1.000-kaartbla-
den (= 37,5 × 47,5 cm). Het zijn kaartbladen die beeldinhoudelijk dezelfde 
uitsnede hebben als de 1:1.000-bladen. Tot 1955 werden de 1:1.000-bla-
den simpelweg fotografisch verkleind, daarna werden ze opnieuw gete-
kend, maar boden ze vrijwel dezelfde informatie. 
 Door deze bladen te vervaardigen greep Publieke Werken terug op 
het concept dat in de jaren 1909-1929 gangbaar was. De schaal was iets 
groter dan de 1:2.500-bladen, de bladen echter veel kleiner. Veel van deze 
bladen werden gelichtdrukt, een veel goedkopere techniek dan drukken. 

 In hoofdstuk 5 werd besproken dat de informatie die kadastrale 
kaarten boden de basis waren voor de topografische kaart van Amster-
dam op schaal 1:1.000. Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat de 1:2.500 
kaartserie ontleend werd aan de bladen van die 1:1.000-reeks. De vol-
gende stap is geweest dat de 1:2.500-serie gebruikt werd voor een ver-
dere verkleining, die daardoor geen goed en plezierig leesbaar kaart-
beeld bleek op te leveren. De conclusie moet getrokken worden dat de 
kadastrale informatie ook de basis was voor 1:2.500- en de daar weer van 
verkleinde 1:5.000-kaartserie. 

De datering en verschillende uitgaven van de 
kaartbladen

Het is goed te benadrukken dat het tekenen van de al eerder genoemde 
calques, die de basis vormen voor de te drukken versies, een deel van het 
productieproces uitmaken dat geheel losstaat van het drukken. Eerder 
in dit hoofdstuk werd aangetoond dat de tekenaars van de calques hun 
werk deden in de periode juni 1939 tot februari 1941. De vier tekenaars, 
hoewel hoog opgeleid, stonden gezien hun salarisschaal vrij laag in de 
hiërarchie bij de Dienst der Publieke Werken. Zij zullen niet betrokken 
zijn geweest bij de volgende stappen in het drukproces. 
 De eerste gedrukte kaartbladen, D5, D6, E5 en E6, verschenen vol-
gens de jaarverslagen in 1941 (bijlage 1: bij vermelding jaarverslag 1941 
en bijlage 3 (zie p. 218), inv.nrs. 56, 60, 77 en 81). De laatst gedrukte bla-
den uit de oorlogsjaren (B3, B4, B7, B8, C3, C8 en G4; de bladen H1, H2, 
H3, J2, J3 en J4 werden pas in 1949-1950 getekend), tonen een datering in 
1944 of 1944-1945 (bijlage 3, p.218, inv.nrs. 2, 5, 23, 26, 29, 48 en 121). 
 Op basis van informatie in de eerder vermelde paragrafen en van 
bijlage 3 zijn verschillende conclusies te trekken. Ten eerste moet er bij 
het drukken van de 1:2.500 kaartbladen een prioriteit bepaald zijn. Per 
saldo werden de calques van de kaart op schaal 1:2.500 in ‘groepjes van 
vier’ getekend (en gedrukt), met het oog op de te vervaardigen verklei-
ning voor een nieuwe kaartserie op schaal 1:5.000 (zie hiervoor de ver-
melde dateringen van zowel de 1:2.500- als de 1:5.000-bladen in bijlage 2, 
p. 218). Ten tweede heeft de procedure, waartoe de Duitse censuur ver-
plichtte, geleid tot enige vertraging bij het drukken van de kaartbladen. 
Die censuur gold echter pas vanaf 15 augustus 1942 en uit bewaarde 
stukken (afb. 120a-120d) blijkt dat dit een vertraging van hooguit enkele 
weken was. De Duitse censor gaf immers snel antwoord. Werd inhoude-
lijke aanpassing geëist, dan bepaalde de snelheid van werken bij de 
tekenkamer van de onderafdeling Kaart van Amsterdam wanneer een 
kaartblad beschikbaar kwam om gedrukt te kunnen worden. 

Het einde van de 1:2.500 kaartserie op  
groot formaat

In het archief van Publieke Werken is een interessante brief bewaard 
gebleven die de kern raakt van de afschaffing van de 1:2.500-kaartserie. 
Het is een noodkreet, gedateerd 3 december 1957, van het hoofd van de 
afdeling Stadsontwikkeling aan de directeur van de dienst Publieke Wer-
ken.386 Onder de afdeling Stadsontwikkeling viel niet alleen de feitelijke 
kaartproductie, maar ook de verkoop van de bladen aan andere gemeente-
lijke diensten, bedrijven en burgers. De brief gaat over de per juni 1957 

Het gebruik van de kaart

Zoals al eerder gesteld, bestaat de collectie van de 1:2.500-kaartserie, die 
in het Stadsarchief Amsterdam bewaard wordt, uit honderddrieënzestig 
niet-geannoteerde bladen. Daarnaast zijn er drie groepen geannoteerde 
bladen. Ten eerste de eerder genoemde reeks van zestien bladen. Ten 
tweede een groep van zeventig bladen. Beide reeksen komen uit het 
archief van de dienst Stadsontwikkeling. En een derde reeks van enige 
tientallen bladen behoort tot het archief van het Bevolkingsregister. Ze 
tonen verschillende typen informatie. Op de ene reeks bladen die vroe-
ger geannoteerd werden bij Stadsontwikkeling staat een groot aantal 
panden ingekleurd. Op de andere staan kleine regio’s ingetekend. Van 
beide typen annotaties bleef onduidelijk waar ze exact voor stonden. Ze 
zullen gemaakt zijn om overzicht te krijgen van bepaalde categorieën 
huizen en/of hadden te maken met stadsbeheer of stadsvernieuwing. 
Het kon niet met zekerheid vastgesteld worden. De reeks bladen die 
deel uitmaakt van het archief van het Bevolkingsregister toont een inde-
ling uit de jaren vijftig van verkiezingsdistricten. Deze indeling had 
overigens, zonder iets aan zeggenschap te verliezen, even goed getekend 
kunnen worden op een kaart op schaal 1:5.000 of 1:10.000.
 Naast bovengenoemde ingetekende informatie zijn er geen bladen 
aangetroffen die andere annotaties toonden, al zullen ze wel bestaan 
hebben. Van de bladen drukte men bij de Wed. J. Ahrend & Zoon in 
opdracht van Stadsontwikkeling meestal tussen de honderdvijftig en 
driehonderd bladen. Veel van deze bladen zullen nooit betekend 
geweest zijn, maar er moeten er beslist vele meer geweest zijn dan er bij 
de inventarisatie werden aangetroffen. 

De 1:2.500-serie als basis voor een 
nieuwe 1:5.000-kaart

In de al eerder genoemde brief van 26 juni 1941 vroeg directeur De 
Graaf van Publieke Werken aan de wethouder van Publieke Werken een 
garantiestelling voor een bedrag van ƒ 1750,– om kaartbladen te druk-
ken. In deze brief lezen we ook ‘(…) In dit schryven deelde ik U tevens 
mede, dat deze kaart [de 1:2.500-serie] zal kunnen dienen om door ver-
kleining langs mechanischen weg een kaart op schaal 1:5.000 samen te 
stellen (…) De kaart 1 à 2.500 zal bestaan uit 32 bladen; de kaart 1 à 5.000, 
waarby telkens 4 bladen van de kaart 1 à 2.500 worden samengevoegd, 
uit 8 bladen.’’ Het voornemen in deze brief werd gerealiseerd. In bijlage 
2 wordt een overzicht gepresenteerd van de kaartbladen van de 1:2.500-
serie die samen een gedrukt 1:5.000-blad vormden. Bij deze 1:5.000- 
kaartbladen moeten we ons afvragen in hoeverre het eindresultaat nog 
een leesbaar beeld geeft. Het inleidende hoofdstuk van deze studie gaat 
in op de grenzen van de grootschaligheid van stedelijke kaarten. De 
conclusie is dat de leesbaarheid van het kaartbeeld door de verkleining 
zodanig beperkt wordt dat de 1:5.000-kaartbladen niet langer meer tot 
de categorie goede grootschalige kaartbladen gerekend mogen worden 
(hoofdstuk 1). De nieuwe 1:5.000-reeks was de opvolger van een serie in 
vijfentwintig bladen op dezelfde schaal die gedrukt werd in de periode 
1929 tot en met 1940.385 Die bladen tonen een veel meer gegeneraliseerd 
en evenwichtiger kaartbeeld dan de nieuwe gemonteerde verkleiningen 
van de 1:2.500-kaartbladen.
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1948, p. 11 Diversen. Kaart van Amsterdam

(…) Van de kaart 1:2.500 waren in bewerking de bladen H3 en 4 en J3 en 4. (…)

1949, p. 16 Diversen. Kaart van Amsterdam

(…) Van de kaart op schaal 1:2.500 is het blad D5 herdrukt, terwijl aan het einde van het jaar 12 bladen in bewerking waren (…).

1950, p. 16 Diversen. Kaart van Amsterdam

(…) Van de kaart op schaal 1:2.500 verschenen in dit verslagjaar geen nieuwe bladen; er waren echter 20 bladen in bewerking. (…).

1951, p. 74 Diversen. Kaart van Amsterdam

Geen verwijzing naar productieactiviteiten van kaartbladen op schaal 1:2.500.

1952, p. 73 Diversen. Kaart van Amsterdam

Geen verwijzing naar productieactiviteiten van kaartbladen op schaal 1:2.500.

1953, p. 84 Diversen. Kaart van Amsterdam

Geen verwijzing naar productieactiviteiten van kaartbladen op schaal 1:2.500.

1954, p. 82 Diversen. Kaart van Amsterdam

Op schaal 1:2.500 verschenen 5 bladen in zwartdruk en 6 bladen in zwart-blauw en kleurendruk.

1955, p. 92 Diversen. Kaart van Amsterdam

Op schaal 1:2500 verschenen 8 bladen.

1956, p. 101 Diversen. Kaart van Amsterdam

In druk of herdruk verschenen: (…) op schaal 1:2500 5 bladen (in verschillende uitvoeringen). (…).

1957, p. 97 Diversen. Kaart van Amsterdam

In druk of herdruk verschenen: (…) op schaal 1:2500 in totaal 5 bladen (in diverse uitvoeringen). (…)

1958, p. 108 Diversen. Kaart van Amsterdam

In druk of herdruk verschenen: (…) op schaal 1:2500 geen bladen (…).

1959 Vanaf 1959 komen geen verwijzingen naar de productie van kaartbladen op schaal 1:2500 meer voor in de jaarverslagen van de dienst der Publieke Werken. 

Bijlage 1 De verwijzingen naar de Kaart van Amsterdam op schaal 1:2.500, zoals vermeld in de jaarverslagen van de Dienst der Publieke Werken in de periode 1939-1958.

Jaarverslag Dienst der 
Publieke Werken:  
jaar en p.

Kaart van Amsterdam 1:2.500

1939, p. 10 Werkverschaffing voor intellectueele werkloozen. 

In de maand Juni van het verslagjaar werd door intellectueele werkloozen aangevangen met het vervaardigen van een kaart van Amsterdam op schaal 1:2.500 (…) met 
perceelindeeling. Dit werk zal gedurende 1 jaar werk verschaffen. Aan het einde van het verslagjaar waren er 107 manuren aan gewerkt.

1940, p. 9

1940, p. 20-21

Werkverschaffing voor intellectueele werkloozen. 

Aan het vervaardigen van een kaart van Amsterdam, schaal 1:2.500, vonden vier intellectueele werkloozen arbeid. Van de 30 calques kwamen er 18 gereed, terwijl de overige 
bladen in een vergevorderd stadium van bewerking werden gebracht.

Diversen. Kaart van Amsterdam 

Van de kaart in bladen op schaal 1:2.500 met perceelsindeeling, welke door intellectueele werkloozen in werkverschaffing wordt vervaardigd en waaromtrent elders in dit 
verslag melding wordt gemaakt, kwamen in het verslagjaar 12 bladen gereed. De overige 18 bladen van deze kaart, die uit 30 bladen zal bestaan en het grootste gedeelte 
van het gemeentegebied zal omvatten, waren nog in bewerking en voor een groot deel reeds vergevorderd.

1941, p. 5

1941, p. 13

Werkverschaffing voor intellectueele werkloozen. 

Met de ten vorigen jare aangevangen werkzaamheden, bestaande in de vervaardiging van een kaart van Amsterdam schaal 1:2.500, werd in 1941 voortgegaan. In den aan-
vang van het verslagjaar vonden daaraan 3, later 2 tekenaars arbeid. Dit werd in den loop van 1941 beëindigd.

Diversen. Kaart van Amsterdam 

Van de kaart in bladen 1 à 2.500 met perceelsindeeling, welke kaart in werkverschaffing door intellectueele werkloozen werd vervaardigd en waaromtrent elders in dit ver-
slag melding wordt gemaakt, kwamen de minuutcalques in den loop van het verslagjaar alle gereed. De bladen D5 en 6 en E5 en 6 van deze kaart (…) verschenen in druk.

1942, p. 11 Diversen. Kaart van Amsterdam

Van de kaart van Amsterdam (…) op schaal 1:2.500 verschenen de bladen B5, 6, C5, 6, D7, 8, E7 en 8.

1943, p. 11 Diversen. Kaart van Amsterdam

In het verslagjaar verschenen van de kaart van Amsterdam (…) op schaal 1:2.500 de bladen C4, D3, 4, E3, 4, F4, 5, 6, 7, 8, G5, 6, 7 en 8.

1944, p. 10 Diversen. Kaart van Amsterdam

(…) Op schaal 1:2.500 kwamen uit de bladen B7 en 8, C7 en 8, F3 en G3 en 4.

1945, p. 17 Diversen. Kaart van Amsterdam

Geen verwijzing naar productieactiviteiten.

1946, p.  13 Diversen. Kaart van Amsterdam

(…) op schaal 1:2.500 de bladen B3, B4, C3, D6, en E6 (…).

1947, p. 11 Diversen. Kaart van Amsterdam

(…) Op schaal 1:2.500 kwam uit het blad E6 (…)388

Bijlage 1

De afgebeelde details bij de bijlagen van dit hoofdstuk zijn afkomstig van verschillende bladen 
van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:2.500. Ze werden gedrukt in verschillende kleurstellingen en 
dateren uit de jaren 1941-1946.
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20 1942-1953 Zwart en blauw

22 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

23 B7 1944 Zwart en blauw

24 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

25 Zwart, blauw, groen, rood en twee tinten bruin

26 B8 1944 Zwart en blauw

27 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

29 C3 1944-1945 Zwart en blauw

30 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

31 C4 1943 Zwart

32 Zwart en blauw

33 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

34 C5 1942 Zwart en blauw

35 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

36 1942-1953 Zwart

37 Zwart en blauw

38 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

39 C6 1942 Zwart

40 Zwart en blauw

41 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

42 1942-1953 Zwart en blauw

43 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

44 C7 1943 Zwart en blauw

45 1943-1955 Zwart

46 Zwart en blauw

48 C8 1944 Zwart en blauw

49 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

50 1944-1955 Zwart

52 D3 1943 Zwart en blauw

53 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

54 D4 1943 Zwart en blauw

55 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

56 D5 1941 Zwart en blauw

57 1941-1949 Zwart en blauw

58 1941-1956 Zwart

59 Zwart en blauw

60 D6 1941 Zwart en blauw

61 1941-1945 Zwart en blauw

62 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

63 1945-1954 Zwart

64 Zwart en blauw

65 D7 1942 Zwart en blauw

66 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

67 1942-1956 Zwart

Bladnamen en vermelde dateringen op de 1e uitgave van de bladen van de 1:2.500 serie. Bladnummer en datering van het 1:5.000 kaartblad dat door samen-
voeging en verkleining van de vier 1:2.500 kaartbladen gevormd werd.

D5 (1941), D6 (1941), E5 (1941), E6 (1941) 1 (1941), met heruitgaven in 1946 en 1959

D7 (1942), D8 (1942), E7 (1941), E8 (1942) 2 (1942)

F7 (1943), F8 (1943), G7 (1943), G8 (1943) 3 (1943)

F5 (1942), F6 (1942), G5 (1942), G6 (1942) 4 (1943)

F3 (1943), F4 (1943), G3 (1943), G4 (1944) 5 (1944-1945)

D3 (1943), D4 (1943), E3 (1943), E4 (1943) 6 (1943)

B3 (1944-1945), B4 (1944-1945), C3 (1944), C4 (1944-1945) 7 (1944)

B5 (1942), B6 (1942), C5 (1942), C6 (1942) 8 (1942), met heruitgave in 1953

B7 (1944), B8 (1944), C7 (1943), C8 (1944) 9 (1944)

H3 (1950), H4 (1949), J3 (1950), J4 (1950) 16 (1950)

Overzicht van bewaarde bladen van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:2.500 (1941-1957)  
in het Stadsarchief Amsterdam (coll.nr. 10047).

Inv.nr389  Blad- 
naam

Datering Kleur

2 B3 1944-1945 Zwart

3 Zwart en blauw

4 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

5 B4 1944-1945 Zwart

6 Zwart en blauw

7 1944-1954 Zwart

8 Zwart en blauw

9 Zwart, groen en bruin

10 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

11 B5 1942 Zwart en blauw

12 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

13 1942-1953 Zwart

14 Zwart en blauw

15 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

17 B6 1942 Zwart en blauw

18 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

Inv.nr20  Blad- 
naam

Datering Kleur

Bijlage 2 In de op p. 207 genoemde brief van 26 juni 1941 van de directeur van de Dienst der Publieke Werken aan de wethouder 
Publieke Werken lezen we dat het de oorspronkelijke opzet was om acht kaartbladen op schaal 1:5.000 te laten drukken. Dit zijn 
er uiteindelijk tien geworden. Blad 16 (omgeving oostelijk deel van de Haarlemmermeer en westelijk deel van gemeente 
Amstelveen) hoorde niet bij de beoogde acht bladen. Vermoedelijk hoorde ook blad 5, 7 of 9 daar niet toe. Dit op basis van hun, 
relatief, late jaar van druk.

Bijlage 2

Bijlage 3
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119 G3 1943 Zwart en blauw

120 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

121 G4 1944 Zwart en blauw

122 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

123 1944-1950 Zwart

124 Zwart en blauw

125 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

127 G5 1942 Zwart en blauw

128 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

131 1942-1953 Zwart en blauw

132 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

134 G6 1942 Zwart en blauw

135 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

136 1942-1953 Zwart

137 Zwart en blauw

138 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

139 G7 1943 Zwart en blauw

140 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

141 Zwart, blauw en groen

142 G8 1943 Zwart en blauw

143 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

144 H1 1954 Zwart

145 Zwart en blauw

146 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

147 H2 1953 Zwart

148 Zwart, blauw en grijs

149 Zwart, blauw, groen, bruin en grijs

150 H3 1950 Zwart en blauw

151 Zwart, blauw, groen, bruin en grijs

154 H4 1950 Zwart en blauw

155 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

156 J2 1954 Zwart

157 Zwart en blauw

158 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

159 J3 1950 Zwart

160 Zwart en blauw

161 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

162 J4 1950 Zwart

163 Zwart en blauw

164 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

68 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

69 D8 1942 Zwart en blauw

70 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

71 1954 Zwart

73 E3 1943 Zwart en blauw

74 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

75 E4 1943 Zwart en blauw

76 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

77 E5 1941 Zwart en blauw

78 Zwart, blauw, groen, oranje en twee tinten bruin

79 1941-1956 Zwart

80 Zwart en blauw

81 E6 1941 Zwart en blauw

82 1941-1946 Zwart en blauw

83 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

84 Zwart, blauw, groen, rose en drie tinten bruin

85 1941-1954 Zwart en blauw

86 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

87 E7 1942 Zwart en blauw

88 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

89 1942-1956 Zwart

90 Zwart en blauw

91 E8 1942 Zwart en blauw

92 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

93 F3 1943 Zwart

94 Zwart en blauw

95 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

96 F4 1943 Zwart

97 Zwart en blauw

98 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

99 1943-1956 Zwart

100 Zwart en blauw

101 F5 1942 Zwart en blauw

102 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

103 1954 Zwart

104 Zwart en blauw

105 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

107 F6 1942 Zwart

108 Zwart en blauw

109 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

110 1953 Zwart

111 Zwart en blauw

112 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

114 F7 1943 Zwart en blauw

115 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

117 F8 1943 Zwart en blauw

118 Zwart, blauw, groen en twee tinten bruin

Inv.nr20  Blad- 
naam

Datering KleurInv.nr20  Blad- 
naam

Datering Kleur

Bijlage 3 Overzicht van bewaarde bladen, dateringen en kleurstellingen van de Kaart van
Amsterdam, schaal 1:2.500 (1941-1957) in het Stadsarchief Amsterdam.

N.B. De afgebeelde details zijn alle afkomstig van kaartbladen die in bijlage 3 genoemd worden.



Amsterdam is niet de enige stad geweest waarvan in vroeger 

eeuwen grootschalige overzichtskaarten vervaardigd werden. 

In dit hoofdstuk komen enige tientallen niet-Nederlandse 

voorbeelden ter sprake. Gebleken is dat de invoering van het 

Kadaster in de Napoleontische tijd leidde tot een enorme wij-

ziging in het productieproces van de tot dan toe bestaande 

grootschalige cartografie. Dit Kadaster werd vanuit Frankrijk 

vanaf 1807 over de landen uitgerold die onder Napoleontische 

invloed stonden, dan wel bij het Franse rijk ingelijfd waren.  

Die tweedeling wordt in dit hoofdstuk gevolgd.

 Ook wordt er aandacht besteed aan de overgang van de 

houtsnede- naar de ets/kopergravure-techniek. Het is opval-

lend dat er verschillende kaarten van houtblokken vervaardigd 

werden, terwijl de modernere druktechniek al beschikbaar was. 

Ook wordt ingegaan op de vraag wat de functionaliteit van de 

buitenlandse stadskaarten was (al kan op voorhand gesteld 

worden dat de kennis daarover beperkt is) en of er in die ste-

den in vroeger eeuwen kaartreeksen vervaardigd werden die 

min of meer vergelijkbaar zijn met de Amsterdamse uitgifte- 

of burgerwijkkaarten. 

 Er bestaat veel literatuur over de overzichtskaarten van ste-

den die vervaardigd werd vóór de totstandkoming van het 

Kadaster. Al deze kaarten behoren tot het hoog gewaardeerde 

historisch erfgoed van die steden. Ze worden gekoesterd, be-

schreven, afgebeeld en tentoongesteld. Daar staat tegenover 

dat zowel de publieke als de wetenschappelijke belangstelling 

voor de geschiedenis van de cartografie van de tweede helft 

van de negentiende en twintigste eeuw beperkt is. Dit lijkt 

meerdere redenen te hebben. Te denken valt aan: 

•	 Hun	beperkte	ouderdom:	juist	omdat	ze	niet	zo	oud	zijn	

lijken ze (gevoelsmatig) door veel kaartliefhebbers minder 

interessant gevonden te worden. 

•	 De	recenter	uitgegeven	kaarten	kennen	een	veel	grotere	

mate van standaardisatie dan de uitgaven uit vroegere eeu-

wen, wat ze in de ogen van velen ‘saaier’ maakt.

•	 De	veelal	minimale	decoratie,	waardoor	ze	visueel	ook	min-

der aantrekkelijk worden. 

•	 Hun	veel	algemenere	beschikbaarheid	ten	opzichte	van	de	

veelal veel zeldzamere oudere uitgaven. 

Algemeen bekend is dat de stedelijke groei na het begin van 

de industriële revolutie in de negentiende in vrijwel alle West-

Europese steden veel explosiever was dan in de eeuwen daar-

voor. Het creëerde in een relatief korte tijdspanne een veel 

sneller veranderend kaartbeeld, wat de bestudering van kaar-

ten uit de negentiende en twintigste eeuw eigenlijk aantrekke-

lijker zou moeten maken dan die van dezelfde steden uit de 

eeuwen daarvoor, waarin minder snel wijzigingen optraden. 

Toch moet geconstateerd worden dat er veel minder literatuur 

over de cartografie van de afgelopen anderhalve eeuw ver-

scheen, dan over de eeuwen daarvoor. 

 Naast het bestuderen van cartobibliografieën en boeken met 

representatieve kaartenlijsten van grote steden als Antwerpen, 

Berlijn, Londen, Madrid en Parijs bestond het onderzoek uit  

interviews met conservatoren van belangrijke kaartbeherende 

instellingen en analyse van hun sites. Hierbij was de centrale 

vraag of er in deze steden vergelijkbare grootschalige kaarten en 

kaartreeksen vervaardigd werden, net als in Amsterdam gebeur-

de. De hiernavolgende paragrafen vormen een verslag van bo-

vengenoemde aanpak. Niet alleen zal worden ingegaan op indi-

viduele kaarten die in de afgelopen eeuwen vervaardigd werden, 

maar ook op kennisdeling, dateringsproblemen, de overgang 

van de houtsnede- naar de kopergravuretechniek in de zestiende 

eeuw en de voorbeeldwerking die het Napoleontisch Kadaster 

had voor latere grootschalige karteringen in West-Europa. 

Hoe uniek was 
Amsterdam? 

13
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122 Houtsnedekaart van Venetië door Jacopo di Barbari (1500).
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een titel en/of één of meer namen vermeldde, maar de drie teruggevon-
den platen bieden die informatie niet. De derde reden kan zijn dat de 
kaart al zo vroeg van koperplaten gedrukt werd; pas enkele jaren later 
werd de tot dat moment oudst bekende kaart van Londen vervaardigd. 
Dit was een kaart in houtsnedetechniek. Het bestaan van die uitgave, de 
Agas map, die in 1561 gedrukt zou zijn, kan alleen beredeneerd worden, 
omdat geen enkel exemplaar van de kaart bekend is. We beschikken 
alleen over een latere uitgave uit 1633. De titel hiervan luidt Civitas Lon-
dinum. Er staat een familiewapen van de Stuart-dynastie op dat een 
ouder Elizabethiaans familiewapen verving. Op die latere uitgave wordt 
een kaartbeeld uit circa 1561 getoond, maar ook enkele aantoonbaar 
later aangebrachte wijzigingen. Een voorbeeld daarvan is de Royal 
Exchange, een beurs, annex handelsgebouw dat op 23 januari 1571 door 
Koningin Elisabeth I (1533-1603) geopend werd. De naam, Agas map, 
wordt tegenwoordig onjuist gevonden. Ralph Agas was een landmeter 
die leefde van circa 1540-1621. Inmiddels wordt aangenomen dat hij niet 
bij de totstandkoming van de kaart betrokken is geweest. Het meest 
oorspronkelijke beeld van de Copperplate map moet tussen 1553 en 1559 
gedateerd worden. Zowel de Copperplate map als de Agas map past in 
de traditie van het midden van de zestiende eeuw, waarin alle gebouwen 
binnen de stad in opstand gegraveerd werden en individueel herken-
baar zijn.
 Een iets later voorbeeld is de kaart Urs Antverpia (1565) gedrukt door 
Gilles Coppens van Diest naar een ontwerp dat toegeschreven wordt 
aan Vergilius Bononiensis394 of Boloniensis. Diens laatste naam maakt 
het aannemelijk dat het gaat om een Italiaan uit Bologna die zijn heil in 
de, toen bijzonder rijke, Zuid-Nederlandse stad Antwerpen gezocht had. 
Het bewijst niet veel, maar maakt wel realistisch dat buitenlandse ken-
nis, in dit geval uit Italië, in Antwerpen beschikbaar was. Tegelijkertijd 
zijn er bewijzen dat ook Zuid-Nederlandse kennis in Italië terecht 
kwam. Een voorbeeld hiervan is de Antwerpse (kaart)tekenaar Joris 
Hoefnagel (1542-1601), die veel reisde en onder andere in Engeland, Ita-
lië en aan het hof van Rudolf II, keizer van het Heilige Roomse Rijk in 
Wenen verbleef. Daar komt bij dat er in Leuven in het midden van de 
zestiende eeuw het hoogst beschikbare onderwijsniveau in de ‘meetkon-
sten’ onderwezen werd. Jacob van Deventer, Gemma Frisius, maar ook 
Cornelis Anthonisz. (al was diens hoofdvak ‘Artes’) hebben er gestu-

deerd en/of gewerkt. Het maakt aannemelijk dat kennis ook toen al 
gedeeld en verspreid werd over West-Europa. Over de overeenkomsten 
tussen de Di Barbari-kaart van Venetië en de kaart van Amsterdam door 
Anthonisz. werd meerdere malen geschreven.395 Overeenkomsten in de 
stijl zijn onmiskenbaar. Anthonisz. moet bij het tekenen van zijn kaart 
van Amsterdam de kaart van Di Barbari gekend hebben. Als we ons 
bovendien realiseren dat de Amsterdammer Anthonisz. in Leuven stu-
deerde en er vanuit die stad ‘cartografische relaties’ met Antwerpen 
onderhouden werden396, dan is ook voorstelbaar dat Bononiensis van-
wege zijn Italiaanse herkomst, zowel de kaart van Venetië als die van 
Amsterdam kende. 
 De meeste literatuur over het cultureel erfgoed van de genoemde 
steden Venetië en Antwerpen gaat over de hoogtijjaren van die steden. 
Voor Venetië bestrijkt dat vooral de periode van de dertiende eeuw tot 
het jaar 1509. In die periode was Venetië de meest welvarende stad van 
Europa. Op enig moment had de republiek Venetië meer dan 3.000 
schepen in de vaart en was zij leidend in de handel in het hele Middel-
landse Zeegebied. Met name paus Julius II voorzag grote problemen 
met de almaar groeiende macht van Venetië. Op 10 december 1508 slo-

226

Overzichtskaarten van steden in West-Europa voor 
invoering Napoleontisch Kadaster in Frankrijk in 1807

In de voorgaande hoofdstukken werd ingegaan op de vraag welke kaar-
ten van Amsterdam tot de grootschalige cartografie gerekend moeten 
worden en kwam ter sprake wat de rol was die de kaarten bij zowel bur-
gers als overheidsinstanties hadden. Hierbij gaat het in Amsterdam in 
de periode vóór de invoering van het Kadaster om drie groepen kaarten 
met grote schalen:
•	 De overzichtskaarten van de stad, met name de kaarten van Cornelis 

Anthonisz. (1544), Pieter Bast (1597) en Balthasar Florisz. van Berc-
kenrode (1625; hoofdstuk 2).

•	 De uitgiftekaarten van met name de grachtengordel (1586-1769; 
hoofdstuk 3).

•	 De burgerwijkkaarten (achttiende eeuw; hoofdstuk 4).
Overzichtskaarten met schalen groter dan 1:2.500 kennen we uit de 
jaren van voor de invoering van het Napoleontische Kadaster ook van 
enige tientallen andere steden. Op internet treffen we er vele aan, vaak 
met beschrijvingen en schaalvermeldingen. Opvallend is dat Amster-
dam over drie kaarten beschikt die vrij vroeg in de genoemde periode 
vervaardigd werden. Hoewel er van de kaart van Van Berckenrode uit 
1625 gewijzigde heruitgaven uit 1647 en 1657 bekend zijn, werden er tot 
het moment van invoering van het Kadaster in 1832 in Nederland geen 
overzichtskaarten van Amsterdam meer gemaakt op een schaal van 
1:2.500 of groter. De meest gedetailleerde kaarten uit de tweede helft van 
de zeventiende en de achttiende eeuw van Visscher/Mortier/Covens & 
Mortier (vijf uitgaven, 1676-1779, schaal 1:3.750), De Ram (één uitgave: 
1691/1693, schaal 1:4.600) en De Broen (zes uitgaven, 1724-1790, schaal 
1:3.750) hebben echter aanzienlijk kleinere schalen.390 Ze suggereren wel-
iswaar een vergelijkbare kwaliteit en detaillering als hun oudere tegen-
hangers, maar plaatsen, naast de keuze voor een kleinere schaal, ook 
gestandaardiseerde symbolen in het kaartbeeld (zie ook hoofdstuk 1,  
p. 14 en 15 en dit hoofdstuk, p. 235-236). 
 Verschillende steden in West-Europa beschikken over één of enkele, 
zestiende-eeuwse, in enkele gevallen zelfs nog oudere, overzichtskaar-
ten. De kaart van Venetië, gedrukt in het jaar 1500 en vervaardigd door 
de Italiaan Jacopo di Barbari, is meermalen vergeleken met de kaart van 
Amsterdam van Cornelis Anthonisz. die in 1544 gedrukt werd. Er zijn 
voldoende redenen om aan te nemen dat Anthonisz. de kaart van Di 
Barbari gekend moet hebben. De stijl waarin de gebouwen in de hout-
blokken gegraveerd werden, het verlopend perspectief, de overeenko-
mende keuze voor de afbeelding van schepen in de haven en de stijl van 
de decoratieve handelsgod Hermes bij Di Barbari, die als zeegod Neptu-
nus terugkomt op de kaart van Amsterdam, maken dit zeer waarschijn-
lijk.391 
 In het midden van de zestiende eeuw veranderde de wijze van ver-
vaardiging van kaarten. Tot die tijd werden voornamelijk houtsneden 
gemaakt. Voorbeelden zijn, behalve de al genoemde kaarten van Venetië 
(1500) en Amsterdam (1544), de kaart van Florence uit 1478-1482 door 
Francesco Roselli, waarvan het enig bekende exemplaar uit 1505 dateert, 
een vogelvlucht van de zeer welvarende stad Augsburg (1521), de gede-
tailleerde kaart van het Franse Lyon (1548-1553) op de grote schaal van 
1:824, waarvan we de namen van degenen die bij het vervaardigingspro-

ces betrokken waren niet kennen, de kaart van Parijs door Olivier Trus-
chet en Germain Hoyau (1552; ook wel bekend als de Bâle Map, de Agas-
map van Londen (1561), de kaart die Ugo Pinard van Rome maakte (1555) 
en de zesbladige Murerkaart van Zürich (1576). Ongetwijfeld zijn er 
meer bewaard en destijds nog veel meer vervaardigd. 
 Vrijwel alle kaarten die uitgevers later in de zestiende eeuw tot in het 
begin van de negentiende eeuw drukten, werden gegraveerd en/of geëtst 
in koperplaten. Alle genoemde ‘vroege’ overzichtskaarten van steden 
tonen de gebouwen in opstand en wel met zulke unieke vormen, dat 
aangenomen moet worden dat ze naar de werkelijkheid getekend wer-
den. Voor de kaarten van Amsterdam kan deze stelling onderbouwd 
worden. Van verschillende opstallen zijn zestiende en vroeg-zeventien-
de-eeuwse topografische tekeningen en prenten bewaard gebleven. Ver-
gelijken we die met de gebouwen die Anthonisz. of Bast op hun kaarten 
tekenden, dan werden deze door hen vanzelfsprekend gegeneraliseerd, 
maar bleven hun hoofdvormen direct herkenbaar. Zo bleven bijvoor-
beeld de ramen en schoorstenen op zowel de topografische tekeningen 
als op de kaarten niet alleen herkenbaar, maar ook telbaar. Dit werd 
echter niet voor buitenlandse kaarten onderzocht. Op voorhand is er 
geen reden om aan te nemen dat de praktijk elders afweek van die in 
Amsterdam.
 Een aantal van deze buitenlandse stadsplattegronden wordt hier 
kort behandeld, te en beginnen met twee kaarten van Londen. De eerste 
staat bekend onder de naam Copperplate map (schaal 1:2.530)392 de andere 
kennen we als de Agas map (schaal 1:2.260).393 Beide namen zijn wat 
merkwaardig toegekend. De eerste lijkt te zijn gegeven om drie rede-
nen. Ten eerste omdat er van de kaart geen contemporaine afdrukken 
bekend zijn. Er werden alleen drie, van de hoogstwaarschijnlijk twintig, 
koperplaten waaruit de kaart bestond, teruggevonden. Ten tweede 
omdat er geen naam van een landmeter, graveur, drukker of uitgever 
aan verbonden kan worden. De kans is groot dat de complete kaart wel 

123 Detail van de houtsnedekaart van Parijs uit 1552 van Olivier Truschet en Germain Hoyau, 
beter bekend als de Bâle-kaart. Afgebeeld staat het Cité-eiland in de Seine met onder 
andere de kathedraal Notre-Dame.

125 Detail van de houtsnedekaart van Antwerpen (Urs Antverpia, 1565), toegeschreven aan 
Vergilius Bononiensis.397

124 Detail van de Agas map (oorspronkelijke beeld 1561) van Londen, met 
de St. Paul’s Cathedral.
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ten vertegenwoordigers van de paus, Frankrijk, het Heilige Roomse Rijk 
en Ferdinand II van Aragón de ‘Liga van Kamerijk’ tegen de Republiek 
Venetië, waarna Lodewijk XII op 15 april 1509 met een Frans leger tegen 
Venetië optrok. Hoewel het bovenstaande niet meer dan een incident in 
de geschiedenis van Venetië is, markeert het het begin van het einde van 
de economische machtspositie en welvaart van Venetië. Fraaie en vooral 
ook representatief ogende kaarten zijn een teken van welvaart, mogelijk 
zelfs van zelfverzekerdheid. De uitgave van Di Barbari past naadloos in 
dit beeld. Na 1509 heeft Venetië nooit meer een zo tot de verbeelding 
sprekende kaart gedrukt. Ook voor Antwerpen geldt iets dergelijks. In 
de meeste historische publicaties over die stad wordt geconstateerd dat 
na de val van de stad na een belegering door huurlingen van Philips II 
in 1585, het merendeel van het economische en culturele licht uitging. 
Het leidde na een lange groei- en bloeiperiode tot een recessie die tot 
gevolg had dat de stad niet alleen zijn economische, maar ook zijn car-
tografische toppositie in Europa (aan Londen en Amsterdam) kwijtraak-
te en daar meerdere eeuwen de gevolgen van voelde.
 De meeste literatuur over Amsterdam gaat over aspecten van de 

geschiedenis van de stad uit de laat-zestiende eeuw en zeventiende eeuw 
(niet voor niets de Amsterdamse Gouden Eeuw genoemd). Deze visie 
wordt ondersteund als we de inhoud analyseren van ruim honderd jaar 
artikelen in de Jaarboeken en Maandbladen van het Genootschap 
Amstelodamum (1902-heden, respectievelijk 1914-heden). Literatuur 
over Amsterdam over de vroege zestiende en eerdere eeuwen en over de 
achttiende tot en met twintigste eeuw is in de minderheid. Dit geldt ook 
voor de literatuur over de geschiedenis van de cartografie. Analyseren 
we de inhoud van de Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie 
(1993) dan overheersen ook daar de publicaties over de zeventiende 
eeuw, al moet toegegeven worden dat er over de kaart van Cornelisz 
Anthonisz. uit 1544 naar verhouding veel geschreven is.
 Ook in Duitsland zijn meerdere vroege kaarten van steden op gro-
tere schalen bewaard. Naast de al genoemde houtsnede van Augsburg, 
kennen we onder andere de kaart van Duisburg door de uit Breda 
afkomstige Johannes Corputius (Johan van den Corput, 1542-1611) uit 
1566.398 De kaart meet 87 × 87,5 cm (= inclusief een tekstrand in vier 
kolommen aan de onderzijde). Net als Anthonisz. enige decennia jaar 
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126 Tekstcartouche van de kaart van Duisburg door Johannes Corputius uit (1565?-)1566. De 
romeinse I in de rechterbenedenhoek van de cartouche, die de datering MDCLV tot 
MDCLVI verhoogde, lijkt er door de minimaal beschikbare ruimte, op een laat moment 
bijgeplaatst te zijn. Van de kaart is nog slechts één zwart/wit-exemplaar bewaard. Dit 
bevindt zich in het Kultur- und Stadthistorischen Museum van Duisburg. Het afgebeelde 
detail is afkomstig van een ingekleurde reproductie opgenomen in de publicatie van Von 
Roden (1964).

127a Detail van de kaart van Keulen met de Dom en het stadhuis (Rathaus), gelegen aan de Rijn. 
Vervaardigd door Arnold Mercator (1570-1571). Op de kaart is het zuidwesten te zien.

127b Overeenkomend detail, afkomstig van de kaart van Keulen opgenomen in deel 1 van de 
Civitates Orbis Terrarum van Frans Hogenberg en Georg Braun (1572). Deze kaart werd oost 
georiënteerd. Omdat er in vogelvlucht over de stad gekeken wordt, werd het zicht op alle 
gebouwen gedraaid. Braun en Hogenberg kunnen de kaart van Mercator wel gebruikt, 
maar niet klakkeloos gekopieerd hebben.
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wat ook de bijgeplaatste romeinse I (in een daarvoor net iets te kleine 
ruimte tussen de V en de binnenrand van de omlijsting van de cartou-
che) zou kunnen verklaren.
 Een andere in Duitsland vervaardigde zeer gedetailleerde kaart 
(schaal 1:2.500) is die van Keulen uit 1571, gedrukt op maar liefst zestien 
koperplaten en gepubliceerd door Arnold Mercator (1537-1587), de zoon 
van Gerard Mercator in 1571. Mercator jr. droeg deze kaart, in tegenstel-
ling tot de Corputius-kaart, wel op aan Maximiliaan II. Het is goed om 
hierbij de kaart van Arnold Mercator te vergelijken met de, overigens 
veel kleinere, kaart van Keulen die Georg Braun en Frans Hogenberg in 
het eerste deel uit 1572 van hun stedenatlas Civitates Orbis Terrarum 
opnamen. Gezien hun publicatiejaren kan de vraag gesteld worden of 
Braun en Hogenberg de kaart van Mercator als voorbeeld gebruikten. 
We moeten ons dan realiseren dat Mercator zijn kaart met het zuidwes-
ten boven tekende, terwijl de Braun- en Hogenbergkaart oost georiën-
teerd werd en dat beide kaarten alle gebouwen in de stad in opstand 

tonen. Feit is dat kaartgebruikers door de verschillen in oriëntering, de 
gebouwen ook vanuit de zuidwestelijke, respectievelijk oostelijke zicht-
richting zien. Wat op de ene kaart dus de voorkant van een gebouw is, 
blijkt op de andere de niet-zichtbare achterzijde. Daar komt bij dat het 
productieproces van een atlas als de Civitates Orbis Terrarum meerdere 
jaren in beslag nam. De zes delen van deze atlas verschenen tussen 1572 
(deel 1), 1575 (deel 2), 1581 (deel 3), 1588 (deel 4), 1596 (deel 5) en 1617 (deel 
6). Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de productie van deel 1 
ook enkele jaren geduurd zal hebben. Het is dus mogelijk dat de koper-
plaat van de Keulenkaart voor deel 1 van de Civitates, al gereed was voor-
dat Arnold Mercator zijn kaart in 1571 publiceerde. Per saldo is niet vast 
te stellen of Braun en Hogenberg konden beschikken over Arnold Mer-
cators werk. De kans dat Mercator de plaat van Braun en Hogenberg 
kende is minimaal, afdrukken kwamen pas een jaar nadat zijn kaart 
gereed was op de markt. Het feit dat ze voor verschillende oriënteringen 
kozen, met grote gevolgen voor de in te tekenen gebouwen, versterkt het 
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eerder, heeft Corputius vanaf 1558 enige jaren in Leuven gestudeerd. In 
1562 ging hij in de leer bij Gerard Mercator (1512-1594) die toen in Duis-
burg woonde. Daar leerde hij wiskunde, landmeetkunde en bekwaamde 
hij zich in het graveren. Naar de wijze waarop hij zijn kaart samenstelde 
is uitvoerig onderzoek gedaan.399 Zonder twijfel heeft hij gebruik ge-  
maakt van de ideeën van zijn leermeester Mercator. Von Roden (1964) en 
Frozien-Leinz (2000) gaan erop in dat het verschijnen van de kaart van 
Duisburg te maken had met de toestemming tot oprichting van een 
universiteit in Duisburg in maart 1566 door keizer Maximiliaan II. Het 
is zeker mogelijk, maar er kunnen om twee redenen kanttekeningen bij 
geplaatst worden. Ten eerste roept de datering vragen op. Die vermeldt 
MDLXVI (= 1566), het jaar waarin de universiteit gesticht werd. Het laat-
ste romeinse cijfer I staat echter zo dicht op de cartoucherand dat ver-
moed kan worden dat dit er pas in een heel laat stadium bijgeplaatst (er 
tussen gerommeld) werd (afb. 126). Het zou betekenen dat de kaart al 
een jaar eerder gereed was. Een tweede reden is dat, als de kaart daad-

werkelijk ter gelegenheid van genoemde gebeurtenis verscheen, het 
voor de hand had gelegen dat de naam van de keizer, mogelijk zelfs zijn 
besluit tot oprichting van de universiteit, op de kaart zou zijn vermeld. 
Nu meldt de cartouche aan de onderzijde dat Corputius hem opdroeg 
aan Wilhelm V, Hertog van Kleef, Jülich en Berg (1516-1592), aan de 
stadsraad en aan de burgers van Duisburg. Zonder twijfel was de hertog 
een van de belangrijkste personen in Duisburg en omgeving, maar de 
keizer ‘overslaan’ als degene die toestemming gegeven had voor de 
stichting van de universiteit lijkt niet reëel. Een alternatief kan zijn dat 
de kaart gezien moet worden als een meesterproef die Corputius afleg-
de voor zijn meester Mercator. Zowel zijn leeftijd op dat moment, als de 
jaren die hij vanaf 1562 bij Mercator in de leer was om kaartmaker te 
worden, maken dit aannemelijk. Hierbij is het mogelijk dat het oor-
spronkelijk geplande moment van verschijnen van de kaart, mogelijk 
1565, uitgesteld werd om het te koppelen aan het voor Duisburg feeste-
lijke besluit tot vestiging van een universiteit in de stad in maart 1566, 

128 De kaart van Berlijn door J.B. Schulz (1688).
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stig is van een kopergravure of etsplaat smaller zijn dan een houtsnede-
lijn. Het betekent dat een kaart die gedrukt werd van een koperplaat per 
oppervlakte-eenheid niet meer informatie hoeft te geven, maar dat wel 
zou kunnen. Een ander groot voordeel van de kopergravure was dat 
graveurs kaartbeelden op een veel simpelere wijze konden actualiseren. 
Als er in een houtsnede een wijziging aangebracht moest worden, dan 
gaf dit problemen. Meer van het oppervlak weghalen was mogelijk. 
Hierdoor werd er minder beeld gedrukt. Moest er iets gewijzigd worden 
in het gedeelte van het beeld dat bij de eerste uitgave al in zwart gedrukt 
zou worden, dan moest een nieuw houtblok gegraveerd worden. Bij een 
koperplaat konden te wijzigen stukjes landschap vanaf de achterzijde 
uit de plaat geklopt en opnieuw gegraveerd worden. Hier komt bij dat 
het gebruik van koperplaten de mogelijkheid creëerde tot een kwali-
teitsverbetering in de lijnvoering. 
 In ieder geval raakte de houtsnedetechniek voor kaarten van steden 
in niet meer dan vijftien, hooguit twintig jaar in onbruik. Toch is het 
opvallend dat er nog verschillende grote kaarten van steden in hout-
snede verschenen, terwijl de gravuretechniek ter plekke bekend was. In 
dit kader kan de kaart van Parijs genoemd worden die opgenomen werd 
in La Cosmographie universelle de tout le monde, vertaald door François 
Bellefôrest en in 1575 in twee delen uitgegeven door André Thevet. In 
laatstgenoemd jaar waren al vele prenten en kaarten als kopergravure 
verschenen. Het boek is een Franse vertaling van de oudere Cosmograp-
hia, Beschreibung aller Lender van Sebastiaan Munster uit 1544. Hiervoor 
werden ruim tweehonderd afbeeldingen, waaronder circa vijfendertig 
kaarten, opnieuw gegraveerd.407 De in meerdere talen gepubliceerde 
Cosmographia-uitgaven hebben ook de houtsnedetechniek overgenomen 
waarbij de productie van een vertaalde en bewerkte uitgave meerdere 
jaren in beslag genomen moet hebben. Hierbij is niet het jaar van 
publicatie van belang voor de gekozen techniek voor de prenten, maar 
het moment waarop met de eerste kopie van een afbeelding begonnen 
werd, en dat zou wel eens vóór 1575 geweest kunnen zijn. Nadere 
beschouwing leert bovendien dat de beeldinhoud van de Bellefôrest-
kaart van Parijs jaren ouder is. We zien onder andere slechts een eerste 

kadastrale uitzondering hierop is de grootschalige Madrileense acht-
tiende-eeuwse Planimetria General De Madrid, vervaardigd in opdracht 
van Fernando VI (1713-1759), die van 1746 tot zijn dood koning van Span-
je was. Hij gaf de opdracht in 1749. Het is een kadastrale inventarisatie 
en grootschalige opmeting van Madrid, uitgewerkt door Zenon de 
Somodevilla, markies van Ensenada (1707-1781), die tussen 1743 en 1754 
onder andere minister van Financiën was en in die functie verantwoor-
delijk voor de ontvangst der belastingen. Het project werd gestart om de 
oude middeleeuwse wetten, waarin belastingheffing in de vorm van 
afdrachten aan de Spaanse koning centraal stond, te vereenvoudigen en 
te moderniseren. Daarnaast was het doel van het nieuwe Kadaster de 
registratie van bezittingen, van inkomsten en van uitgaven van de bur-
gers. Het resulteerde in drie exemplaren van elk twaalf banden. In de 
eerste zes banden van de drie reeksen staan 557 bouwblokken afgebeeld 
waar de toenmalige stad Madrid uit be stond. Deze kaarten werden gete-
kend tussen 1757 en 1767. In de banden zeven tot en met twaalf staat, in 
alinea’s per perceel, informatie over onder andere de huizen, de eigena-
ren en de oppervlaktes. Deze banden werden samengesteld tussen 1770 
en 1774. Het is relevante informatie voor de bepaling van de hoogte van 
de te betalen grondbelasting.401 Vastgesteld moet worden dat de Planime-
tria General de Madrid de enige aangetroffen, grootschalige kartering van 
een gehele stad is die met een kadastraal doel gemaakt werd, maar gete-
kend werd voordat het Napoleontisch Kadaster tot stand kwam.

Overgang van houtsnede naar ets- en kopergravure 

De oudst bekende houtsnede in West-Europa is een religieuze Madon-
naprent uit 1418.402 Het oudste kaartbeeld in deze techniek toont een 
T-in-O-wereldkaartje uit 1472.403 De gravuretechniek volgde iets later: de 
oudste afbeelding die bewaard is dateert uit 1446 en de oudst bekende 
kaartbladen uit 1477.404 Tot en met de eerste helft van de zestiende eeuw 
werd de houtsnedetechniek voor kaarten vaker gebruikt dan de gravure-
techniek. Grofweg tussen 1555 en 1570 gingen de meeste kaartuitgevers 
over tot de gravure/etstechniek (afb. 130). We zien deze overgang in heel 
West-Europa. Tussen circa 1820 en 1940 zien we weer een verhoging van 
de toepassing van het houtsnede-aandeel. Het betreft dan veelal vrij 
simpele uitgaven die snel, eenmalig en zo goedkoop mogelijk geprodu-
ceerd moesten worden. Koper was namelijk aanzienlijk duurder dan 
hout. Rond 1890, zo blijkt uit afbeelding 130, zijn de aandelen in de pro-
ductie van houtsneden, gravures en lithografieën ongeveer gelijk.405 
 De vraag mag gesteld worden of de zestiende-eeuwse overgang van 
hout naar koper ook tot beeldinhoudelijke aanpassingen leidde? Vol-
gens Delano Smith geven kopergravures niet meer informatie dan 
houtsneden.406 Desondanks mag gesteld worden dat de nieuwere tech-
niek wel gevolgen had voor de kwaliteit van de afbeelding, wat zeker 
geldt als het een stad betreft waarvan een vol kaartbeeld getoond wordt. 
Bij het bewerken van houtblokken moet er rekening gehouden worden 
met de richting van de nerf, met houtknoesten en met het feit dat de 
houtsnedetechniek een hoogdrukprocedé is waarbij alle niet af te beel-
den fragmenten weggesneden moeten worden. Een afdruk van een 
koperplaat is een diepdruk waarbij de gegraveerde of geëtste lijnen het 
uiteindelijke beeld bepalen. De overgang van houtsneden naar koper-
gravures had meerdere voordelen. Zo kán een gedrukte lijn die afkom-

beschikbare kaart van Berlijn pas ten tijde van Frederik II (= Frederik de 
Grote, 1712-1786) in 1748-1750 uitgegeven werd door de generaal en 
kaartmaker Samuel Graf von Schmettau (1684-1751). Hij maakte een 
bijzonder mooie uitgebalanceerde kaart die zijn inhoud uitstekend 
afstemt op zijn formaat.400 Grotere individuele percelen buiten de stads-
wal zijn individueel herkenbaar, binnen de wal echter niet. Dit is een 
gevolg van de gekozen schaal van 1:4.330, waardoor de Von Schmettau-
kaart feitelijk buiten het criterium voor stedelijke grootschaligheid valt.
 Verderop in dit hoofdstuk (p. 241) wordt ingegaan op de stedelijke, 
grootschalige cartografie van ná 1807. Het Napoleontisch Kadaster 
wordt vanaf dat jaar geleidelijk in West-Europa ingevoerd. In de eeuwen 
daarvoor zijn wel incidentele grootschalige karteringen gedaan, maar bij 
het onderzoek voor dit hoofdstuk werd geen staddekkende kartering 
aangetroffen die vervaardigd werd vóór 1807 met het doel grondbelas-
tingen te heffen. Wel treffen we karteringen van eigendom aan van par-
ticuliere organisaties, vaak opgenomen in kaartboeken (zie ook hoofd-
stuk 1, p. 18, 19 en hoofdstuk 5, p. 88). Ze konden worden gebruikt om 
op basis van oppervlakten huren of tienden te innen. De enige pre-

vermoeden dat ze elkaars werk niet kenden. In een gesprek met het 
hoofd van de Kartensammlung der Staatsbibliothek zu Berlin werd in 
dit kader een ander relevant aspect genoemd. In de Pruisische gebieden 
werd in de zeventiende en achttiende eeuw veel gekarteerd, maar vrijwel 
alleen voor militaire doeleinden. De kaarten zelf bestreken grotere 
gebieden dan alleen de stad, werden handgetekend en vallen buiten het 
criterium van een schaal groter dan 1:2.500. Grootschalige kaarten van 
Berlijn blijken er uit die jaren amper te zijn. De oudste kaart, die laatst-
genoemde schaal en een formaat van 47,5 × 141,3 cm heeft, is van Johann 
Bernhard Schulz uit 1688 (afb. 128). Het is een fraaie, vooral representa-
tief ogende vogelvlucht van de stad, echter met een beperkte functiona-
liteit. Zo zijn door de hoek waaronder de gebruiker over de stad kijkt, de 
mogelijkheden om aan de hand van de kaart de weg door de stad te vin-
den, beperkt. Om in Schulz’ tijd een kaart in Pruisen te publiceren 
moest toestemming gegeven worden door de Koninklijke Academie 
waarin de koning, het leidende gezicht van de grootgrondbezitters die 
tegen openbaarmaking van hun bezit waren, grote invloed had. Dit laat-
ste lijkt de reden te zijn waarom de eerste voor een groter publiek 

129a Titelblad van het eerste deel van de Planimetria General de Madrid. De vertaling van de 
woorden ‘Hecha De Orden De S.M. De Las Manzanas’ is: Vervaardigd in opdracht van 
zijne majesteit van Las Manzanas (= Fernando VI, 1713-1759).

129b Een voorbeeld van een bouwblok uit de in totaal uit 557 kaartbladen bestaande Planimetria 
General de Madrid, kaart 20.

Hoogdruk (houtsneden)

Diepdruk (gravures)

Vlakdruk (steendrukken/ offset)

130 De verhouding tussen de meest gebruikte druktechnieken (N.B. dit omvat meer dan alleen 
cartografische voorstellingen) in de periode van ca. 1475-1975. 
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(1662/1664)417 en De Broen (1724)418 te vergelijken met de kaarten van 
Londen door Ogilby/Morgan (1676) en Rocque/Pine (1746). Geconsta-
teerd kan worden dat Visscher met zijn kaart van Amsterdam als eerste 
uitgever afstapte van de naar de werkelijkheid getekende weergave van 
alle individuele huizen. Deze komen nog wel voor op de tot 1657 ver-
schenen overzichtskaart van Amsterdam van Balthasar Florisz. van  
Berckenrode. De gebouwen staan op de Visscherkaart nog wel in 3D 
gegraveerd, echter in individuele, maar gestandaardiseerde en vooral 
simpel gegraveerde symbolen, waardoor toch een driedimensionaal 
beeld ontstond. Dit wordt nog versterkt doordat de belangrijkste gebou-
wen in de binnenstad nog wel naar de werkelijkheid afgebeeld staan. 
 Net als Visscher was Gerrit de Broen een boekhandelaar in Amster-
dam. Hij bracht, bijna vijftig jaar na Visscher, in 1724 een kaart van 
Amsterdam op de markt waarvan hij vanzelfsprekend hoopte dat het 
een verkoopbaar en winstgevend product zou worden. Om bekendheid 
te genereren adverteerde De Broen op 7 september 1724 in de Amster-
damse Courant.419 Om de kosten voor de productie laag te houden, deed 
De Broen hetzelfde met de huizensymbolen als Visscher. Wel graveer-
den Visscher en De Broen de belangrijkste gebouwen nog in opstand, 
iets wat ook te zien is bij de uit 1691/1693 stammende overzichtskaart in 
vier bladen van Amsterdam die uitgegeven werd door Johannes de Ram. 
De eerste uitgevers kozen voor een verkleining tot schaal 1:3:750. voor 
een verkleining tot schaal 1:3.750. De Broen ging echter verder en gra-
veerde op schaal 1:4.600. Tonen de kaarten van Visscher en De Ram 
onder het kaartbeeld een fraai stadsprofiel dat omringd staat door putti 

• Een eerste optie die kaartmakers hadden om efficiënter te werken is 
de keus voor standaardisatie. In dit verband verdient deze term 
enige nadere beschouwing. In band 1 van deel 3 van The History of 
Cartography (2007) doet Delano Smith uitgebreid verslag van een 
onderzoek naar standaardisatie van verschillende getekende of 
gegraveerde symbolen op kaarten.413 Zij bekijkt de ontwikkeling en 
het gebruik van symbolen op kaarten van grote regio’s, die, logi-
scherwijs, vrij kleine schalen hebben. Zij gaat echter niet in op sym-
boolontwikkeling op kaarten van steden. Bovendien behandelt zij 
met name de periode 1470 tot 1640 en gaat daarmee vooraf aan de 
periode die in deze paragraaf centraal staat: de tweede helft van de 
zeventiende en achttiende eeuw. 

 Bij de ontwikkeling van de kaartenmarkt is het goed om het uit-
gangspunt van Woodward te onderschrijven in zijn hierboven 
genoemde standaardwerk The History of Cartograpyh: ‘Map printing 
was a trade, and the bottom line in the trade was to make profit.’414 
Uitgevers van kaarten zullen zich daarom regelmatig de vraag 
gesteld hebben of het productieproces versimpeld of goedkoper 
gemaakt kon worden. De bovengenoemde groei der steden nood-
zaakte daartoe. In feite waren ervoor kaartuitgevers drie opties.  
Zij konden kiezen voor: 

	 • Schaalverkleining en dus generalisatie;
	 • Standaardisatie van symbolen;
	 • Het minimaliseren of weglaten van cartografische informatie.
 Indien gekozen werd voor schaalverkleining hoefde het te bedruk-

ken papier bij stadsvergroting niet vergroot te worden. Het leidde 
onvermijdelijk tot een zekere mate van generalisatie, een term die in 
het vakwoordenboek van de Nederlandse Vereniging voor Kartogra-
fie omschreven wordt als ‘het vereenvoudigen van kaartbeeld en 
kaartinhoud, rekening houdend met het doel en de schaal van de 
kaart’.415 Bochten in straten worden dan minder exact getekend, klei-
nere stegen, straatmeubilair, voor- en achtertuinen worden vaak 
weggelaten en individuele gebouwen verliezen detaillering. 

• De tweede optie is de keuze voor standaardisatie van met name de 
symbolen voor huizen. Op grootschalige kaarten van steden wordt 
dan een efficiëntieslag gemaakt door niet langer alle huizen naar 
zowel hun werkelijke vormen als hun afmetingen te tekenen of te 
graveren. Generalisatie verschilt van standaardisatie. Bij generalisatie 
zien we dat ervoor elk blok dat vroeger uit meerdere, soms tientallen, 
huizen bestond één nieuw symbool gekozen wordt. Bij standaardisa-
tie wordt eenzelfde symbool gebruikt voor alle huizen, maar blijft het 
aantal ingetekende of gegraveerde huizen gelijk. Het kiezen voor 
standaardisatie is schaalonafhankelijk; het gaat alleen om een simpe-
lere wijze van kaartvervaardiging. Er wordt immers bezuinigd op het 
voorwerk door de ontwerper/tekenaar en op de te maken uren door 
de graveur. De eerste hoeft immers niet meer alle opstallen naar de 
werkelijkheid en in 3D te tekenen en de graveur gutst niet langer vele 
honderden, mogelijk duizenden verschillende, maar vrijwel dezelfde 
huizensymbolen, uit de plaat. Ook optie drie, waarbij niet alleen 
bezuinigd wordt op bijv. straatmeubilair en detaillering, maar ook op 
decoraties, komt al in de zeventiende eeuw voor. 

Ter illustratie van het bovenstaande is het goed de ontwikkeling van 
enkele kaarten van Amsterdam (Van Berckenrode (1625)416, Visscher 

een omvangrijk werk was dat jaren kostte. Het actueel laten lijken van 
een kaart door een kenmerkend gebouw opnieuw weer te geven of 
alleen het jaar van verschijnen op te hogen, kent talloze voorbeelden uit 
de zeventiende tot en met de twintigste eeuw, maar gebeurde ook al in 
de zestiende eeuw. Genoemd werd de last-minute intekening van de 
Sint-Pauls Cathedral op de Agas map van Londen. Ook op de al eerder 
genoemde Corputius-kaart van Duisburg werd, hoogstwaarschijnlijk ter 
gelegenheid van de stichting van de universiteit, het verschijningsjaar 
1565 op een uiterst laat moment, met een jaar opgehoogd. Deze actuali-
teitsuggesties zeggen echter weinig over het kaartbeeld als geheel en in 
het geheel niets over het moment waarop met het graveren van de kaart 
werd begonnen. En juist dat laatste is in het derde kwart van de zestien-
de eeuw te koppelen aan de keuze voor de houtsnede- of de koper/ets-
plaattechniek. Aan dit aspect van de datering van afdrukken wordt in de 
bijdragen over houtsneden en koperplaatgravures in de standaardwer-
ken van Woodward c.s. (1975 en 2007) geen aandacht besteed.
 De nieuwe mogelijkheden van de ets/gravuretechniek voor (groot-
schalige) kaarten van steden leidden tot een zoektocht naar een nieuwe 
‘beeldbalans’. Een gravurelijn is immers stakker en fijner dan een hout-
snedelijn en een etslijn kan de gravurelijn weer overtreffen. Nu werd 
een grotere detaillering per gegraveerde oppervlakte-eenheid mogelijk 
en die werd al snel benut. Bekijken we de weergave van huizen op de 
Copperplate map van Londen en de Bononiensiskaart (ook een hout-
snede gedrukt op twintig bladen, gemonteerd 120 × 265 cm411) van Ant-
werpen, dan lijken deze verwant te zijn aan de huizen op de houtsnede 
door Anthonisz. van Amsterdam. In hun datering liggen de drie kaarten 
vrij dicht bij elkaar. De wijze waarop gebouwen gevisualiseerd worden, 
lijkt daarmee enigszins ‘modebepaald’ te zijn. De latere kaart van Pieter 
Bast van Amsterdam uit 1597 maakt meer gebruik van de mogelijkheden 
die de gravure/etstechniek biedt dan de genoemde kaarten van Londen 
en Antwerpen. De Bastkaart presenteert dan ook niet alleen een wat 
gedetailleerder beeld, dan de genoemde oudere kaarten, maar maakt 
ook meer gebruik van arcering en schaduwwerking.
 De eerste helft van de zeventiende eeuw was een tijd van economi-
sche voorspoed. Steden als Amsterdam, Londen en Parijs namen in 
omvang sterk toe. Kaartmakers moesten hierop anticiperen en hadden 
daarbij verschillende opties. Kozen ze voor dezelfde schaal als de oude-
re kaarten, dan betekende dit dat het aantal bladen waaruit een kaart 
bestond steeg. Ter illustratie: kon de kaart van Amsterdam van Pieter 
Bast in 1597 nog op vier bladen gedrukt worden, die gemonteerd een 
resultaat van 92 × 81 cm opleverden, Balthasar Florisz. van Berckenrode 
koos in 1625 en nadat de derde uitleg van de stad in 1613 gerealiseerd 
was, bij een vrijwel gelijke schaal voor een uitgave in negen bladen bij 
een formaat van 137,5 × 163,5 cm.412 In detaillering lijken beide kaarten 
echter sterk op elkaar. De kosten voor vervaardiging zullen bij Van  
Berckenrode veel hoger geweest zijn, wat vervolgens weer risico’s met 
betrekking tot de afzet met zich meegebracht zal hebben. Er blijken in 
Nederland niet veel zeventiende- en achttiende-eeuwse uitgevers te zijn 
geweest die nieuwe, grote, gedetailleerde kaarten van steden op de 
markt brachten. Ook in bibliografieën van kaarten van buitenlandse 
steden zijn deze aantallen klein. Er waren voor kaartuitgevers van 
groeiende steden echter alternatieven om sneller en/of goedkoper te 
werken. 

aanzet tot de aanleg van het paleis Les Tuilerieën, waaraan vanaf 1560 in 
opdracht van Catharina de Medici werd gewerkt. 
 Dat de Bellefôrestkaart van Parijs nog in 1575 als houtsnede gedrukt 
werd, komt dan ook niet omdat men in Parijs in dat jaar de ets/gravure-
techniek nog niet zou kennen. De Franse uitgever koos voor een Frans-
talige uitgave van de Cosmographia, en tegelijkertijd voor een kopie van 
de in Duitsland gebruikte houtsnedes. Bovendien gaat het bij deze 
keuze niet om het jaar van publicatie, maar om het jaar waarin de eerste 
kopie voor de Franse vertaling in hout aangebracht werd. Het was niet 
logisch om een aantal katernen van het boek met houtsneden en andere 
met kopergravures te publiceren. En ook zal een opdrachtgever of uit-
gever er weinig voor gevoeld hebben om op enig moment in het pro-
ductieproces te besluiten om de al gereed gekomen houtsneden op- 
 nieuw in koper te laten aanbrengen; dat zou de kosten van het proces 
nodeloos verhoogd hebben. 
 Bovenstaande redenering kan doorgetrokken worden naar de eerder 
genoemde Copperplate map en de Agas map van Londen. De eerste 
kreeg in de kaartcatalogus van Londen door Howgego (1978) een date-
ring tussen 1553 en 1559.408 Het gaat hier niet om het koppelen van de 
datering aan de beeldinhoud, maar enkel om de keuze voor de gebruik-
te vervaardigingstechniek. De datering van de oudste versie van de Agas 
(houtsnede)kaart zou 1561 of kort daarna zijn.409 Ook nu kan men zich 
afvragen waarom er nog een houtsnedekaart van Londen op de markt 
kwam na de uitgave van een min of meer vergelijkbare kopergravure 
van die stad. Feit is dat beide kaarten vervaardigd werden in de periode 
waarin de overgang van de houtsnede- naar de ets/kopergravuretechniek 
gemaakt werd. Wat blijkt is dat het jaar van publicatie van de kaart ver-
bonden is met de intekening van het meest recent gebouwde en ook 
ingetekende gebouw. Op de Agas map is dat de torenspits van de Sint-
Pauls Cathedral die in 1561 gebouwd werd.410 Voor de gebruikte drukte-
chiek is dit echter irrelevant. Die wordt vanzelfsprekend bepaald op het 
moment dat begonnen werd met graveren. De Londense kaarten liggen 
in de tijd maar enkele jaren uit elkaar. Hierbij zou de keuze voor de ene, 
dan wel de andere techniek gekoppeld kunnen worden aan het al dan 
niet openstaan voor nieuwe technieken van uitgevers. Ter vergelijking: 
anno 2015 worden bijzonder veel berichten per mail verspreid. Toch zijn 
er nog mensen die vasthouden aan het versturen van handgeschreven 
brieven. Dit zal in de zestiende eeuw niet anders geweest zijn. De ene 
uitgever had de nieuwe techniek al snel geïmplementeerd in zijn 
bedrijfsvoering, terwijl een ander nog jaren vasthield aan de hem ver-
trouwde houtsnede. 
 Voor de Parijse Bellefôrestkaart ligt daar vermoedelijk een veel gro-
tere tijdspanne tussen. De kaart maakt deel uit van een ambitieus werk 
in twee banden. Voor de druktechniekkeuze is niet de publicatiedatum 
relevant, maar het moment dat met het project begonnen werd. Het zou 
aan te bevelen zijn om na te gaan wanneer met de Franse vertaling van 
de Cosmographia van Sebastian Munster begonnen werd. Dat moment 
moet ergens tussen 1544 en 1575 liggen. Naarmate dat vroeger was, lag de 
keus voor de houtsnedetechniek meer voor de hand. Beantwoording 
van deze vraag kan de verklaring geven waarom er nog houtsnedekaar-
ten verschenen na het moment dat je redelijkerwijs kopergravures zou 
mogen verwachten. Hier komt bij dat het vervaardigen van een nieuwe, 
al dan niet gekopieerde, atlas of een grote overzichtskaart van een stad 

131a Detail met deel van de London 
Bridge van blad 19 van de kaart 
van Londen in 20 bladen op 
schaal 1:1.200 door John Ogilby 
en William Morgan (1676).

131b Detail met de London Bridge 
over de Thames op blad E2 van 
de kaart van Londen in 24 
bladen op schaal 1:2.436 door 
landmeter John Rocque en 
graveur John Pine (1746) .
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en allegorische figuren, bij de Broen zien we daar slechts zee. Zijn kaart 
is daarmee een goed Amsterdams voorbeeld van efficiënter en vooral 
goedkoper werken. Zijn kaart is in Amsterdam de opmaat tot een alge-
hele versobering op decoraties van de latere gedrukte kaarten van 
Amsterdam, zeker daar waar het meerbladige uitgaven betreft. 
 Bovenstaande tendensen zien we ook op de kaart van Londen van 
John Ogilby (1600-1676) en zijn kleinzoon William Morgan (overleden 
in 1690) in 1676. De Londenaren tekenden een gedetailleerde kaart in 
twintig bladen op de grote schaal van 1:1.200 (100 feet to the inch, 172 × 
345 cm) waarop slechts enkele bescheiden decoraties voorkomen en 
waarop alle opstallen gereduceerd werden tot hun grondvlakken. In 
feite is de Ogilby/Morgankaart in het begin van het derde kwart van de 
zeventiende eeuw een voorloper van de gedrukte, tweedimensionale 
grootschalige cartografie van de negentiende eeuw. Ook de in 1746 
gedrukte kaart van de Engelse hoofdstad die door John Rocque (1709-
1762) gemeten en door John Pine (1690-1756) in vierentwintig bladen 
gegraveerd werd (schaal 1:2.436; 26 inches to a statute mile, 201 ∑ 384 
cm), is hier een voorbeeld van. Op beide kaarten werden dus geen 
gebouwen meer in opstand gegraveerd. Wel hebben zowel Ogilby/Mor-
gan als Roque/Pine de belangrijke gebouwen geaccentueerd, door een 
iets zwaardere arcering in zwart.
 Concluderend kunnen we vaststellen dat er in de loop van de zeven-
tiende eeuw afgestapt werd van het weergeven van naar de werkelijkheid 
getekende opstallen op gedetailleerde kaarten van steden. Individuele 
huizen kwamen hiervoor het eerst in aanmerking. Op de meeste kaarten 
werd dit pas later gedaan voor de belangrijke gebouwen in de steden. 
Uiteindelijk leidt dit tot het geheel terugbrengen van een drie- naar een 
tweedimensionale weergave, iets wat geen kleinere kaartbeelden (dus 
papierwinst) opleverde, maar wel bijdroeg aan een snellere en goedko-
pere productie. Hierbij is de Ogilby/Morgankaart van Londen uit 1676 
de oudst aangetroffen gedrukte, grootschalige, geheel tweedimensionale 
overzichtskaart van een stad. 
 Op bovenvermelde ontwikkeling blijkt echter een belangrijke uit-
zondering te zijn. In 1734 nam Michel-Etienne Turgot (1690-1751), een 
belangrijke koopman die van 1729 tot 1740 burgemeester van Parijs was, 
het initiatief om een grote kaart van Parijs te maken. Hij verzocht de 
tekenaar Louis Bretez (overleden in 1738), een hoogleraar in grafische 
kunsten, een ontwerp te maken. In 1736 begon Claude Lucas, de graveur 
van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, met graveren, waarna 
de kaart in twintig bladen – op de zeer grote schaal van 1:400 en met een 
formaat van maar liefst 250,5 × 322,5 cm – in 1739 gereed kwam. De grote, 
representatief ogende, bijzonder fraaie en zeer gedetailleerde kaart 
toont alle gebouwen in de stad in opstand. Het doel dat opdrachtgever 
Turgot met de kaart had, lijkt dan ook niet zozeer een makkelijk ver-
koopbaar product te zijn geweest, maar een representatief beeld van zijn 
stad voor binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Gezien 
het aantal bladen, de kwaliteit en de detaillering van de gravure lijken de 
kosten van ondergeschikt belang geweest te zijn. Hiermee vergelijkbaar 
is een kaart van Madrid die in Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII 
(Molina Campuzano, 1960) beschreven wordt. De kaart is 1656 gedateerd 
en heeft een schaal van 1:1.600. Uit Spaans onderzoek bleek dat koning 
Filips IV (1605-1665) in 1640 een grote gedetailleerde overzichtskaart van 
Brussel ontving. Het leek hem een goed idee om iets dergelijks ook van 

Madrid te laten maken. Filips IV stond hierbij persoonlijk garant voor 
het benodigde geld, zodat dit bij het productieproces amper of geen rol 
gespeeld zal hebben. Vast staat dat hij in ieder geval 200 escudos betaal-
de uit de ‘bolsillo secreto del rey’ (de geheime zak, ofwel de beurs/reke-
ning van de koning). Voor dit geld maakte de van oorsprong Portugese 
kaartmaker Pedro Teixeira Albernaz (1595-1662) een bijzonder represen-
tatief ogende, fraaie en gedetailleerde kaart van de stad. De kaart werd 
gegraveerd door Salomon de Savery in Amsterdam en vervolgens 
gedrukt bij John en Jacob van Veerle in Antwerpen. Dit geeft aan dat er 
tot op het hoogste niveau in Spanje weinig vertrouwen in lokale gra-
veurs en drukkers was voor een dergelijk ambitieus werk. Bovendien 
behoorde Antwerpen in 1656 tot de Zuidelijke Nederlanden die toen 
nog deel uitmaakten van het Spaanse rijk. Dit in tegenstelling tot de 
Noordelijke Nederlanden die na de beëindiging van de tachtigjarige 
oorlog in 1648 geheel onafhankelijk werden van de Spaanse troon. Het 
is opvallend dat ervoor gekozen werd de kaart in Amsterdam te laten 
graveren. Voor de Madrileense kaart werden twintig koperplaten 
gebruikt die gemonteerd een formaat kregen van maar liefst 285 × 180 
cm. Analyseren we het productieproces, dan dringt een vergelijking met 
de grote overzichtskaarten van zeventiende en achttiende-eeuwse 
Nederlandse hoogheemraadschappen zich op. Ook daarbij stond de 
representatiewaarde voorop, niet in de laatste plaats door het heel expli-
ciet vermelden van de namen, functies en door de, veelal zeer groot, 
afgebeelde familiewapens van de bestuursleden. Daar komt bij dat er 
voorbeelden zijn van waterschapskaarten waarop meerdere malen – 
achtmaal is het getelde maximum voor een kaart in vier bladen van het 
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen van West-Friesland 
– de namen en familiewapens van de bestuursleden geactualiseerd wer-
den, terwijl het kaartbeeld in de honderdtwintig jaar dat deze kaart ver-
scheen, niet eenmaal aangepast werd.420 Andere voorbeelden zijn de 
kaart van de Polders der Eemlandtsche Leege Landen, waarvan het 
kaartbeeld door Dirck Brekensz. Groenouw in 1665 ingemeten en in 
1666 gedrukt werd, maar waarvan ook drukken uit 1760 bestaan en zelfs 
een met ingetekende familiewapens uit 1824421 en de kaart van de Sla-
perdijk bij Veenendaal door Justus van Broeckhuysen die in 1705 voor 
het eerste gedrukt werd, maar waarvan ook kaartbeeldinhoudelijk onge-
wijzigde uitgaven uit 1750 en 1805 bestaan.422 Ook over de financiële 
randvoorwaarden voor een kaart van Londen kan getheoretiseerd wor-
den, al is de context anders dan die van de bovengenoemde Parijs- en 
Madrid-kaart. Al eerder kwamen de Copperplate map en de Agas map 
ter sprake. Het zijn kaarten die vervaardigd werden vóór de grote brand 
die in 1666 het grootste deel van de stad in de as legde. Was het voor 
veel Londenaren een persoonlijk drama, voor de stad als geheel gaf de 
brand nieuwe kansen naar de toekomst. Het economisch tij was gunstig 
ook al moest een groot deel van de stad opnieuw opgebouwd worden. 
De eerste gedetailleerde kaart van na de brand in 1666 werd in de eerste 
helft van de jaren 1670 door John Ogilby (1600-1676), samen met zijn 
kleinzoon William Morgan, ingemeten. Ogilby had de eretitel ‘His 
Majestys’ (= Charles II) Cosmographer. Hij tekende zijn kaart op een 
schaal van 52 ¾’’: 1 stat. mile (= circa 1:1.200). Hij werd gegraveerd op 
twintig koperplaten en mat, gemonteerd, 172 × 345 cm. De kaart van 
Londen maakte echter deel uit van een veel omvangrijker project waar-
van Ogilby ook als uitgever optrad. Samen met de Amsterdamse uitge-

132 Detail van de zeer gedetailleerde kaart van Parijs van Turgot, Bretez en Lucas (1739). Met de 
Seine, de Pont Neuf, een deel van het Ile de la Cité en, linksboven, de kathedraal Notre-
Dame.



133 De zeer representatief ogende kaart op schaal 1:1.600 van Madrid, getekend door Pedro Teixeira Albernaz, gegraveerd te Amsterdam door Salomon de Savery 
en gedrukt bij John en Jacob van Veerle in Antwerpen (1656).
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nieuwe kadastrale karteringen werden niet in alle landen tegelijk uitge-
voerd. In het huidige Duitsland werd het gefaseerd ingevoerd omdat de 
politieke verhoudingen destijds per regio verschilden. Al vanaf 1808 
werden er in het gebied ten westen van de Rijn, waar Napoleon vanaf 
1806 directe zeggenschap had, grote veranderingen ingevoerd, waaron-
der het Kadaster en het belastingstelsel naar het Franse voorbeeld. Ook 
het Duitse gebied ten oosten van de Rijn stond onder Napoleontische 
invloed, al was die minder dwingend. Bijvoorbeeld in Berlijn, de hoofd-
stad van Pruisen, werden er tijdens en in de eerste decennia na Napo-
leon geen grootschalige karteringen uitgevoerd. In de cartobibliografie 
van Berlijn door Schulz (1998)426, waarin de kaarten van Berlijn uit de 
periode 1652 tot 1920 beschreven worden, staan amper kaarten genoemd 
met een schaal van 1:2.500 of groter. Al eerder werd de vogelvlucht van 
Johannes Bernardus Schulz in drie bladen uit 1688 genoemd, die pre-
cies laatstgenoemde schaal kreeg.427 In Pruisen begonnen de kadastrale 
karteringen in het begin van de jaren zestig van de negentiende eeuw. 
Het is opvallend dat de genoemde bibliografie geen enkele daarvan 
afgeleide grootschalige stadsatlas van Berlijn beschrijft. Het valt ook op 
dat er in de Schulzbibliografie een groep van twaalf tot vijftien kaarten 
beschreven staat die getekend werd op een schaal van circa 1:4.000. Dit 
moet in de periode van het begin van de achttiende tot het begin van de 
twintigste eeuw een favoriete schaal van verschillende kaartmakers 
geweest zijn. Kaartmakers blijven voor deze schaal kiezen, ook al groeit 
de stad en kan als gevolg hiervan het aantal bladen oplopen. Toch wor-
den er in de bibliografie van Schulz nog vier beschrijvingen genoemd 
van kaarten van Berlijn die we grootschalig mogen noemen. Bij nader 
inzien zijn het er echter nog minder. Hij noemt een kaart in negen bla-
den op schaal 1:2.000 uit 1824-1825.428 Uit deze beschrijving blijkt echter 
dat het niet gaat om een topografische overzichtskaart, maar om een 
thematische of planologische kaart, gemaakt in opdracht van het 
Koninklijke Ministerie van Handel. De volgende is een kaartreeks in 
210 bladen op schaal 1:1.000.429 De opnames hiervan werden in de jaren 
1880-1883 gedaan en vervaardigd door het Städtisches Vermessungs-
amt. Schulz noemt nog twee kaarten: één op schaal 1:2.000, die 
verschijnt vanaf 1899430, en een reeks op schaal 1:1.000, gedrukt vanaf 
1913.431 De nieuwere 1:1.000-reeks van Berlijn uit 1913 is in feite een her-
meting (herziening) van de oudere 1:1.000-serie. Ook het aantal van 210 
bladen bleef gelijk. De 1:2.000-serie is echter een lithografische verklei-
ning (met eigen schaalvermelding) van de eerste 1:1.000-reeks. Daarvan 
verschenen niet alle bladen. Schulz noemt een aantal van 167 verkleinin-
gen. Hetzelfde gebeurde ongeveer dertig jaar later in Amsterdam. Vanaf 
1909 drukte de dienst der Publieke Werken de Kaart van Amsterdam  
op schaal 1:1.000 (hoofdstuk 11), waarvan in de periode 1909-1919 
gefoto lithografeerde verkleiningen op schaal 1:2.500 vervaardigd  
werden.432 
 In het jaar 1871 kwam de Duitse eenwording tot stand. Rondom dit 
jaar werden de laatste kadastrale metingen gerealiseerd. Pas tussen 1868 
en 1875 kwam een Kadaster tot stand in het tot 1867 zelfstandige 
koninkrijk Hannover. In Nederland ging de organisatie in 1812 van 
start, waarna twintig jaar later, in 1832, alle handgetekende minuutplans 
gereed waren. In Spanje kreeg een moderne kadastrale kartering in de 
jaren 1861-1870 zijn eerste vorm. Aanvankelijk werd alleen het gebied 
gekarteerd dat tegenwoordig de ‘metropool Madrid’ genoemd wordt, 

de Amsterdamse uitgifte- en burgerwijkkaarten werden niet aangetrof-
fen. Om dit nogmaals bevestigd te krijgen werden gesprekken gevoerd 
en/of gecorrespondeerd met conservatoren van meerdere, al eerder 
genoemde, buitenlandse kaartcollecties.424 De conclusie hiervan moet 
zijn dat er in buitenlandse collecties kaarten worden aangetroffen van te 
veilen percelen of van individuele achttiende-eeuwse delen (wijken) van 
steden, maar dat equivalenten van de Amsterdamse grootschalige reek-
sen uitgiftekaarten en burgerwijkkaarten, elders simpelweg niet bestaan. 
Over individuele overzichtskaarten van steden werden, veelal door loka-
le historici, vele tientallen publicaties geschreven. Over grootschalige 
kaarten die minder dan de hele stad tonen, moet literatuur met een lan-
taarntje gezocht worden. Het laatste geldt voor zowel de eeuwen voor, 
als na de invoering van het Napoleontisch Kadaster. Meerdere keren 
werd door conservatoren echter ook gemeld dat dit een nog vrijwel 
onontgonnen terrein is en dat verrassende vondsten nog steeds tot de 
mogelijkheden behoren. 

Overzichtskaarten van steden in West-Europa ná de 
invoering Napoleontisch Kadaster in Frankrijk in 1807

De invoering van het Kadaster in Frankrijk in 1807 heeft grote gevolgen 
gehad voor de grootschalige cartografie in West-Europa. Het was voor 
de meeste landen het voorbeeld om te komen tot modernisering van de 
vaak al eeuwenoude wijze van eigendomsregistratie. Het belangrijkste 
doel hierbij was om de daarvan afgeleide belastingheffing eerlijker te 
maken. Een besluit tot invoer van een modern Kadaster in een land 
beperkte zich niet tot verstedelijkte gebieden, maar moest het totale 
grondgebied van een land karteren. Wel werd een keus gemaakt om 
verstedelijkt gebied op een grotere schaal te karteren (tussen 1:500 en 
1:2.500) dan het landelijke gebied (tussen 1:2.000 en 1:5.000) en duurde 
het soms tientallen jaren voordat alle opmetingen gereed waren. De 

lige kaart (26 inch to the mile = schaal 1:2.513; 218 × 406 cm) met de titel 
London and Westminster, the Borough of Southwark and Parts, waarop elk 
perceel in de stad ingetekend staat, telt maar liefst tweeëndertig bladen. 
De kaart werd deels gefinancierd door voorinschrijving, een variant op 
het huidige ‘crowdfunding’. Er zijn lijsten met voorinschrijvers bewaard; 
Laxton noemt bij twee uitgaven aantallen van maar liefst 838 en 1.116 
belangstellenden. Zij garandeerden vooraf dus een flink deel van de 
afname. Het is amper verwonderlijk dat onder hen belangrijke Engelse 
politieke figuren waren. Maar op de lijsten van voorinschrijvers treffen 
we ook de naam van Jan Wolters van de Poll (1759-1826) aan, die in de 
tijd van Lodewijk Napoleon van 1808-1810 burgemeester van Amster-
dam was. Daarnaast ook geheel onbekende personen als ene ‘mrs. 
Edwards’ en verschillende kleine boekhandelaren. Het geeft aan dat 
voorinschrijving wezenlijk bijgedragen zal hebben aan de productiemo-
gelijkheden van grootschalige kaarten. Daarnaast ontving Horwood een 
bedrag van koning George III om het project te financieren en speelde 
de Phoenix Fire Office, een in 1680 opgerichte verzekeringsmaatschap-
pij, een rol. Immers in de rechterbenedenhoek (blad G4) staat een 
opdracht aan de ‘Trustees and Directors of the Phoenix Fire Office’. 
Zonder twijfel is deze maatschappij dus betrokken geweest bij de tot-
standkoming van de kaart. En Horwood zal er ook door gesponsord 
zijn.
 Bij de kaarten van Parijs door Turgot en Madrid door Teixeira lijkt 
de financiering amper een rol gespeeld te hebben. Dit gold ook voor de 
genoemde waterschapskaarten, waarvoor de rekening betaald werd uit 
de algemene middelen van het waterschap. Zij zullen zich, net als de 
opdrachtgevers van de Nederlandse waterschapskaarten op voorhand 
gerealiseerd hebben dat zij geen commercieel product maakten dat in 
hele grote oplagen verkocht zou gaan worden. Tegelijkertijd hebben de 
Turgot en Teixeira-kaarten een detaillering die in de achttiende en late-
re eeuwen amper nog in West-Europa getekend wordt. 
 Naast het werk van Cornelis Anthonisz., Pieter Bast en Balthasar 
Florisz. van Berckenrode (hoofdstuk 2) worden in dit boek de Amster-
damse uitgifte- en burgerwijkkaarten besproken als representanten van 
de vroege grootschalige cartografie. In de hoofdstukken 3 en 4 werd 
onderbouwd dat het voor de studie naar de stedelijke geschiedenis van 
Amsterdam belangrijke uitgaven zijn. In collecties in verschillende 
West-Europese steden werd voor dit vergelijkende hoofdstuk naar equi-
valente reeksen gezocht. In beeldbanken zijn soms wel één of enkele 
bladen te vinden die met enig voorstellingsvermogen verwant genoemd 
mogen worden, maar grootschalige reeksen die vergelijkbaar zijn met 

ver Jacob van Meurs bracht hij een beschrijving van de wereld op de 
Engelse markt. Delen over Afrika, Amerika, Azië en Europa (2 banden) 
verschenen, gepubliceerd in het begin van de jaren zeventig van de 
zeventiende eeuw. Ook plande hij een zesde deel over Engeland en 
Wales. In 1672 kondigde hij echter aan dat dat laatste deel ook zes delen 
zou gaan omvatten, waarbij in het laatste Londen centraal zou staan. Hij 
zocht hier sponsoring voor. Zo zegden koning Charles II (Karel II) en 
zijn vrouw hem 1.000 pond toe (al werden die nooit betaald) en wist 
Ogilby 1.900 pond op te halen via voorinschrijvingen.423 Ogilby moet 
lange tijd het vertrouwen gehad hebben dat zijn project zou slagen. 
Hierbij was, zeker in het begin, de Londen-kaart niet meer dan een 
onderdeel van de zes delen die over zijn vaderland gingen. De kosten 
ervoor zullen in het totale project mee begroot geweest zijn, maar hij zal 
zich bij de start van zijn project over die specifieke kaart geen bijzon-
dere financiële zorgen gemaakt hebben. Het is opvallend dat van de zes 
geplande delen over Engeland en Wales alleen het deel met de graaf-
schappen Kent, Middlesex en Essex verscheen. Het is mogelijk dat zijn 
gezondheid hem parten ging spelen, hij was bij de start van het Brittan-
nia-project immers al 72 jaar, en wellicht viel de verkoop van het eerste 
deel tegen. Zonder twijfel was Ogilby bij zijn overlijden in september 
1676 vrijwel klaar met de Londen-kaart. Zijn kleinzoon en opvolger Wil-
liam Morgan blies de publicatie van de andere vijf delen van het Enge-
land- en Walesproject af, maar bracht kort na het overlijden van Ogilby 
wel de kaart van Londen op de markt. hoogstwaarschijnlijk achtte hij de 
kans dat die kaart een commercieel succes zou worden, veel groter dan 
voor de complete reeks met informatie over graafschappen en kleinere 
steden die Ogilby had willen maken. 
 Een ander aspect van de financiering van grote of bewerkelijke kaar-
tuitgaven was voorinschrijving. Laxton (1990) bespreekt dit voor de bij-
zonder fraaie kaart van Londen die Richard Horwood (1757/1758-1803) 
publiceerde. Die kaart kende meerdere edities, waarbij de bladen van de 
eerste uitgave tussen 1792 en 1799 op de markt kwamen. De grootscha-

134 Detail van de kaart van Londen door Richard Horwood met de omgeving van de Houses 
of Parliament en Westminster Abbey (1792-1799).

135 De opdracht aan de ver-
zekeringsmaatschappij 
Phoenix Fire Office op het 
blad G4 (rechtsonder, 
tegen de onderrand) van 
de kaart van Londen door 
Richard Horwood (1792-
1799).

136 Het rijk van Napoleon Bonaparte (in geel), en de landen die onder zijn invloed stonden 
(toponiemen geel onderstreept) in 1811.425
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zijn om onderscheid te maken tussen landen waar de invoering in de 
tijd gebeurde dat het gebied tot het Napoleontische rijk behoorde en 
landen waar pas na de val van Napoleon in 1815 aan een nationaal 
Kadaster begonnen werd.
 De voorbeeldrol die de kadastrale kartering had voor latere groot-
schalige kaarten in landen die onder Napoleontische invloed of sturing 
stonden, geldt niet voor de Britse eilanden. De kadastrale kartering van 
Engeland kwam pas in 1862 op gang. Voor de Britse Ordnance Survey 
wordt meestal 1791 als oprichtingsjaar aangehouden.435 Deze dienst 
maakte verschillende kaarten, maar in de eerste decennia geen groot-
schalige. Howgego (1978) stelt echter dat ‘ (…) the publication in 1805-22 
of the four 1-inch (= 1:ca. 63.000) Ordnance maps extending over the 
London area (= Middlesex, 1822; Essex, 1805; Surrey, 1816 en Kent, 1819) 
greatly influenced the production of London maps by commercials 
firms (…).’ 436 Deze bladen verhoogden de standaard voor nauwkeurig-
heid en de kwaliteit van de gravure ten opzichte van wat tot op dat 
moment gebruikelijk was, ook al was de schaal van de vier bladen verre 
van grootschalig. Het verschijnen van de vier ‘1 inch to the mile’ bladen 
gaf dus een grote kwaliteitsimpuls aan de kaarten van zowel Londen als 
van alle andere delen van Engeland die daarna verschenen. Er versche-
nen in de eerste decennia van de negentiende eeuw echter geen kaarten 
van Londen op schalen groter of gelijk aan 1:2.500. Door het ontbreken 
van een kadastrale opmeting verschilt de wordingsgeschiedenis van de 
Londense kaarten van bijvoorbeeld de in 1876 door J.C. Loman jr. gepu-
bliceerde atlas van Amsterdam (hoofdstuk 8) en de in 1881 door dezelfde 
J.C. Loman jr. in samenwerking met Scheltema & Van Holkema uitge-
geven overzichtskaart van Amsterdam in vier bladen (hoofdstuk 9, p. 
154-155). De beide Amsterdamse overzichten waren gebaseerd op de kwa-
litatief goede kaart die het Nederlandse Kadaster vervaardigde.
 De eerste moderne grootschalige kaart van Londen werd tussen 1847 
en 1850 gemaakt.437 De aanleiding hiervoor was echter niet de behoefte 
aan eigendomsregistratie of belastingheffing, maar de bedreiging van 
de gezondheid van de plaatselijke bevolking. In 1831 brak een cholera-
epidemie uit in Sunderland. Deze bereikte Londen in 1832, waarna er in 
1841 een grote uitbraak in de stad plaatsvond. Bij het Londense bestuur 
werd aangenomen dat de uitbraken te maken hadden met hygiëne. Een 
beter rioolstelsel zou hierbij helpen. Na enige jaren discussie kreeg de 
Metropolitan Commission of Sewers (de Londense commissie belast 
met de afwatering via riolen) in december 1847 de opdracht het bestaan-
de afwaterings-/riolensysteem te verbeteren en beter op elkaar af te 
stemmen. Om dit mogelijk te maken moest eerst een gedetailleerde 
kaart gemaakt worden waarop onder andere hoogteverschillen ingete-
kend moesten worden. De kaart werd getekend op een schaal van 5 feet 
to the mile (= schaal 1:1.056). In juli 1850 werd gerapporteerd dat het 
werk vrijwel gereed was. 
 De Sewers-kaart was de eerste nieuw ingemeten grootschalige kaart 
van Londen die in de negentiende eeuw vervaardigd werd. Dit schrijft 
Hyde (1975) in de inleiding van zijn Printed maps of Victorian London 1851-
1900. Hij betoogt dat er weliswaar verschillende grootschalige kaarten 
verschenen in de periode 1800-1850, maar dat dit geactualiseerde oudere 
kaarten waren waarvan de kwaliteit matig of slecht was.438 
 Het is goed apart te melden dat er bij de kartering van Londen 
onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds de kaartvervaardi-

zeg maar een ruim gebied rond de oude stad. De gebruikte schalen 
waren 1:500 voor stedelijk en 1:2.000 voor ruraal gebied. Om meerdere 
redenen werd het werk voor geheel Spanje in die jaren niet voltooid. 
Ten eerste vanwege het grote aantal te tekenen bladen; naar schatting 
zou de hele kartering maar liefst 600.000 bladen gaan omvatten. Na 
1870 werd amper of geen voortgang in Spanje meer geboekt. Hiervoor 
waren economische, technische en politieke redenen. Er werd geconsta-
teerd dat er bijzonder veel personen aan het karteringsproject werkten 
waardoor de kosten erg (te) hoog werden. Verder werd er traag gewerkt, 
onder andere vanwege moeilijkheden die men had met hoogteverschil-
len in het landschap. En ten slotte bleek dat de meeste landeigenaren 
van grotere landerijen een enorme weerzin hadden om de overheid een 
exact inzicht te geven in hun eigendommen en oppervlakten, omdat ze 
daarvan belastingverhogingen verwachtten.434

 In verschillende voorgaande hoofdstukken werd betoogd dat de ana-
loge grootschalige Amsterdamse cartografie van na 1832 zijn wortels 
vond in kadastrale bladen. Dit geldt voor de negentiende-eeuwse buurt-
atlassen (hoofdstukken 6, 7 en 8), de kaart van Amsterdam door de 
dienst Bouw- & Woningtoezicht (1902-ca. 1990; hoofdstuk 10), de kaart 
van Amsterdam op schaal 1:1.000 (sinds 1909; hoofdstuk 11) en impliciet 
de daarvan afgeleide kaart op schaal 1:2.500 die vier decennia later ver-
scheen (hoofdstuk 12). Dit lijkt ook voor andere West-Europese steden 
zo te zijn. In verschillende bibliografieën worden grootschalige kaarten 
van steden beschreven. Als deze beeldinhoudelijk vergeleken worden 
met kadastrale bladen dan lijkt deze conclusie gerechtvaardigd. De stad-
satlas van München, uitgegeven door Gustav Wengg in 1849, waarvan 
een blad afgebeeld wordt (afb. 137a) en het overeenkomende gebied op 
de kadastrale kaart van die stad (afb. 137b) zijn daar een voorbeeld van. 
Meer onderzoek om dit te bevestigen moet echter gedaan worden. Ver-
der zou het voor de Europese geschiedschrijving van het Kadaster aan-
bevelenswaardig zijn meer onderzoek te doen naar conflicten bij de 
invoering van het Kadaster. De pogingen van politiek invloedrijke en 
welgestelde burgers in Spanje om de totstandkoming van een transpa-
ranter en vooral eerlijker systeem van belastingheffing te frustreren, 
kunnen ook in andere landen hebben gespeeld. Hierbij zou het zinvol 

137a Blad 1 (Plan No.1, gekarteerd in 1849) met een deel van het centrum met onder andere de St. Peters Kirche afkomstig uit de Topographischer Atlas Von München 
In Seinem Ganzen Burgfrieden, uitgegeven in München door Gustav Wengg in 1851.

137b Met 137a overeenkomend detail van de kadastrale kaart van München, schaal 1:2.500, ‘Orts-
blat Gemeinde München, Kreis München, St, Bezirk Oberbayern’, vervaardigd in 1833.433
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hun basis vonden in de kadastrale kaart. In dit hoofdstuk werd een 
voorbeeld genoemd van een kaart van München, die eveneens afgeleid 
werd van een kadastraal blad. Het ligt op de weg van lokale onderzoe-
kers en conservatoren in buitenlandse steden om diepergaander onder-
zoek te doen naar de herkomst van hun grootschalige kaartbeelden. 

vastgesteld dat de negentiende-eeuwse buurtatlassen, in ieder geval die 
van 1853 en 1876, mogelijk ook die van 1850 (hoofdstukken 6, 7 en 8), de 
kaart van Bouw- & Woningtoezicht (1902-1990) (hoofdstuk 10), de kaart 
van Amsterdam, schaal 1:1.000 (sinds 1909; hoofdstuk 11) en impliciet 
ook de daarvan afgeleide kaart op schaal 1:2.500 (1941-1957; hoofdstuk 12) 

 In dit hoofdstuk beschreven we ook de oudere geschiedenis van de 
grootschalige stadsplattegronden. De oudste daarvan waren van gegra-
veerde houtblokken, een hoogdrukprocedé, maar vanaf circa 1575 wer-
den er amper nog overzichtskaarten van steden in houtsnedetechniek 
vervaardigd. De nieuwe techniek van de koperplaatgravuretechniek, een 
diepdrukprocedé, was al vijfentwintig jaar eerder toegepast voor de 
Londense Copperplate map en werd de nieuwe basis voor gedetailleer-
de stadskaarten. Het gebruik van koperplaten had verschillende produc-
tietechnische voordelen, zoals een fraaiere en dunnere lijnvoering en de 
mogelijkheid makkelijker correcties aan te brengen bij te actualiseren 
uitgaven. 
 In cartobibliografieën worden (verschillende uitgaven van) kaarten 
zo nauwkeurig mogelijk gedateerd. Vooral bij oude kaarten is die date-
ring vaak gebaseerd op het laatst gebouwde en op de kaart afgebeelde 
beeldelement. In de discussie of een houtsnedekaart gezien de tijd 
waarin hij gedrukt werd redelijkerwijs niet van koperplaten gedrukt had 
kunnen zijn, speelt de datering van de beeldinhoud een minder belang-
rijke rol, zeker niet als het om een grote kaart gaat die op meerdere, 
soms wel twintig, houtblokken gegraveerd werd of om een boek met 
veel tekst en soms honderden afbeeldingen. Veel bepalender is het 
moment dat er met de productie begonnen werd. Met het jaar van 
publicatie kan vervolgens ook nog gemanipuleerd worden, wat gebeurd 
lijkt te zijn bij de Corputius-kaart van Duisburg. 
 Tot circa 1650 werden gebouwen in opstand en naar hun werkelijke 
vormen ingetekend. Daarna zien we tendensen van schaalverkleining, 
standaardisatie en generalisatie. De groei van steden in combinatie met 
de wens goedkoper te produceren, zijn hier ongetwijfeld debet aan 
geweest.
 De achttiende-eeuwse burgerwijkkaarten van Amsterdam lijken een 
unieke positie binnen de mondiale geschiedenis van de cartografie in te 
nemen. Hoewel het fenomeen burgerwacht ook in andere Nederlandse 
en in min of meer overeenkomende varianten in buitenlandse steden 
voorkwam, hebben de onderzochte steden geen grootschalige achttien-
de-eeuwse kaarten vervaardigd die ook maar enigszins vergelijkbaar zijn 
met de burgerwijkkaarten van Amsterdam. Ze zijn fraai gedecoreerd, 
noemen de namen en tonen de familiewapens van de kapitein, luite-
nant, vaandrig en drie sergeanten die verantwoordelijk waren voor het 
functioneren van de burgerwacht in hun wijk. Hoewel het onderzoek 
zich niet verder uitstrekte dan in de collecties van de eerder genoemde 
steden, is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen 
dat er geen stad op aarde bestaat die een met Amsterdam vergelijkbare 
reeks achttiende-eeuwse burgerwijkkaarten bezit.
 Ook werd er bij het onderzoek voor dit hoofdstuk in geen enkele 
buitenlandse kaartcollectie een equivalent aangetroffen van de reeks 
grootschalige Amsterdamse uitgiftekaarten. Incidentele kaarten die te 
maken hebben met veilingen bestaan wel, maar een vergelijkbare syste-
matische zeventiende-eeuwse grootschalige kartering blijkt nergens tot 
stand gekomen te zijn.
 Een laatste conclusie is dat in de landen waar in de negentiende 
eeuw een Napoleontisch Kadaster ingevoerd werd, de kadastrale kaarten 
die dit opleverde de basis hebben gevormd voor vele later vervaardigde, 
veelal topografisch genoemde, kaarten. Voor Amsterdam kan worden 

ging van de City en anderzijds die van de stad als geheel. Van citykaar-
ten zijn er, sinds de grote brand van Londen, tientallen, zowel groot-
schalige als kleinschaliger verschenen. Tuusen 1855 en 1860 werd een 
gedetailleerde, handgetekende kaart in eenendertig bladen van de City 
vervaardigd, die ingemeten werd door Michael Meredith en Samuel 
Angell op een schaal van 10 feet to the mile (= 1:528).439 
 Enkele jaren later, in 1862, werd besloten alle steden in Engeland 
boven de 4.000 inwoners op schaal 1:500 te karteren. Het was het begin 
van de kadastrale kartering. Londen beschikte op dat moment echter al 
over de Sewers-kaart op schaal 1:1056. Deze werd als voorbeeldkaart 
gebruikt, waarna de kaart van geheel Londen in 326 bladen op de gro-
tere schaal in 1871 gereed was. De informatie van de 1:500-kaart verschil-
de weinig van die op de iets oudere voorbeeldkaart. Wel is het de groot-
ste kaart die ooit van de stad gemaakt werd. 
 In laatstgenoemd jaar werd vervolgens het besluit genomen de 
handgetekende bladen te verkleinen tot een schaal van ‘25,344 inch to 
the mile’ (= schaal 1:2.500). Ook deze vallen nog binnen het in deze stu-
die geformuleerde criterium voor stedelijke grootschaligheid. Wederom 
negen jaar later, in 1880, waren de negentig bladen gereed en gedrukt.440 
Van de Londense kaart werd tussen 1891 en 1896 een herziening in 
maar liefst 726 bladen gedrukt en tussen 1906 en 1937 een derde. Met 
name deze topografische 1:2.500-kaart van Londen werd het voorbeeld 
dat talloze particuliere kaartmakers na 1880 gebruikten voor hun ‘eigen’ 
topografische en in de loop van de negentiende eeuw steeds vaker the-
matische kaarten. Voorbeelden zijn treinkaarten, ziektekaarten, geologi-
sche kaarten, enz. 

Conclusie

In dit hoofdstuk werd de grootschalige cartografie van Amsterdam ver-
geleken met die van andere steden in West-Europa. Hierbij werd een 
tweedeling aangehouden: vóór en ná de invoering van het Franse Napo-
leontisch Kadaster in 1807. In de landen die Napoleon Bonaparte aan 
zijn keizerrijk toe wist te voegen en in landen waarop hij grote invloed 
had, blijkt het Franse Kadaster de basis te zijn voor de latere grootscha-
lige karteringsprojecten. Voordien vielen kaarten van steden bijna ‘per 
ongeluk’ binnen het criterium van ‘groter dan schaal 1:2.500’. De schaal 
lijkt dan vooral afhankelijk te zijn van de oppervlakte van de te karteren 
stad in combinatie met de oppervlakte (het aantal bladen en/of het aan-
tal beschikbare vierkante centimeters) van de kaart die de uitgever of 
opdrachtgever wilde laten maken. Vóór de invoering van het Kadaster 
lijkt de schaal de toevallige resultante te zijn van die twee variabelen. De 
kaarten, ook als ze een schaal hebben die groter is dan 1:2.500, worden 
dan nog door particuliere uitgevers/opdrachtgevers vervaardigd en op 
de markt gebracht. 
 Na de invoering van het Kadaster komen grootschalige kaarten veel-
al tot stand door of via bemiddeling van lokaal opererende en karte-
rende diensten. Hierbij wordt de schaal vooraf bepaald en wordt het 
aantal bladen dat daaruit voortkomt daaraan aangepast. Negentiende-
eeuwse buurtatlassen, zoals die van J.C. Loman jr. van Amsterdam uit 
1876 (hoofdstuk 8) en van Gustav Wengg van München (1849-1851), zijn 
daarvan voorbeelden.



In dit boek staat de grootschalige, topografische cartografie 

centraal die door Amsterdamse uitgevers en gemeentelijke 

diensten vervaardigd werd. Als grootschalig beschouwen we 

kaarten op een schaal van 1:2.500 of groter. Bij dit schaalgetal 

kunnen de percelen, inclusief de wat kleinere, nog ingetekend 

worden, kunnen de verhoudingen van de getekende percelen 

nog overeenkomen met hun feitelijke verhoudingen en zijn de 

afmetingen van de individueel ingetekende percelen op de 

kaart nog te herleiden tot hun werkelijke lengtes en breedtes 

in het terrein. We kunnen concluderen dat de schaal van een 

kaart, ongeacht of deze groter of kleiner is dan 1:2.500, in de 

eeuwen vóór de invoering van het Kadaster in Nederland in 

1832 min of meer bij toeval tot stand kwam. De schaal lijkt on-

dergeschikt te zijn geweest aan de eisen van formaat en ge-

wenste detaillering. Een van de weinige Nederlandse uitzon-

deringen betreft de circa tweehonderdzestig stadskarteringen 

van Jacob van Deventer uit de zestiende eeuw. Ze zijn niet 

grootschalig, maar hebben vrijwel alle een schaal van circa 

1:8.000, die zonder twijfel vooraf is bepaald. Het feit dat de 

meeste steden in de zestiende, de zeventiende en soms zelfs 

achttiende eeuw nog van beperkte omvang waren, heeft bijge-

dragen aan de mogelijkheden om grootschalig te karteren. 

Vanaf de invoering van het Kadaster werd voor grootschalige 

kaarten vooraf gekozen voor de schalen waarop getekend 

werd. Het formaat van de uiteindelijke kaart werd vanaf toen 

ondergeschikt aan die schaal. 

Conclusies en overzicht 
van gedetailleerde 
topografische kaarten  
van Amsterdam

14

< ≥  13 details van kaarten die voorkomen in de voorgaande hoofdstukken.
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liepen. Toch is deze tweedeling niet strak te trekken. Er zijn uitgaven, 
zoals de genoemde Atlas der Gemeente Amsterdam (…) die op de markt 
gebracht werd door J.C. Loman jr. in 1876, die in nauwe samenwerking 
tussen uitgever en gemeente tot stand kwamen. De gemeente beschikte 
over een handgetekende versie in losse buurtkaarten en uitgever Loman 
zag brood in een daaraan ontleende gedrukte atlas waaraan de nieuwste 
huisnummering toegevoegd zou worden. Vervolgens bestelde datzelfde 
stadsbestuur enkele tientallen exemplaren van de atlas in het kader van 
de uitoefening van haar taken. 
 Er blijken meer uitgaven geweest te zijn waarbij de stad opdracht gaf 
tot het laten drukken en/of uitgeven van kaartproducties door commer-
ciële drukkers en/of uitgevers. Zo werden de gedrukte zeventiende-
eeuwse uitgiftekaarten die de nieuwe percelen in de vierde uitleg van 
1662 tonen ingemeten door de stadslandmeter Johannes Brandtlight, 
maar gedrukt bij zijn broer Joachim, die boekhandelaar, annex uitgever 
was. En de bladen van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000 werden 
weliswaar samengesteld door ambtenaren, maar vervolgens gedrukt 
door de commerciële ‘Boek- en Kunstdrukkerij’, die kort daarvoor nog 
de naam ‘Roeloffzen, Hübner & Van Santen’ droeg. We zouden mogen 
verwachten dat de Amsterdamse Stadsdrukkerij een rol gespeeld zou 
hebben bij zulke cartografische opdrachten. Dit kon echter niet aange-
toond worden.
 Een en ander betekent dat de gemeentelijke diensten in het derde 
kwart van de negentiende en in de eerste jaren van de twintigste eeuw 
werkten met (dubbelen van) de kadastrale kaart, met de Loman-atlas en 
met enkele kleinschaligere kaarten. Hoofdstuk 9 gaat in op de produc-
tie en het gebruik van (wel beschikbare) kaarten op wat kleinere schalen 
in de jaren tussen de Loman-atlas en het begin van de twintigste eeuw. 
Zo verschenen in de jaren 1881 en 1900 twee goede overzichtskaarten. 
Omdat beide echter op schaal 1:3.750 getekend werden, rekenen we ze 
vanwege het eerder genoemde criterium van schaal 1:2.500 niet tot de 
stedelijke grootschalige cartografie.
 Een gedetailleerde kaart die alleen door ambtenaren gebruikt werd, 
is de reeks die de Dienst Bouw- & Woningtoezicht (hoofdstuk 10) vanaf 
1902 vervaardigde. Hiervoor werden dubbelen van de kadastrale kaart 
gebruikt waaraan dienstspecifieke informatie toegevoegd werd. Het 
betrof met name de ruimtelijke gevolgen in de stad van besluiten van de 
gemeenteraad. Hierbij kan gedacht worden aan samenvoegingen en 
splitsingen van percelen, de ontwikkeling van nieuwe straten en wijken, 
het bouwen, uitbreiden of slopen van fabrieken, bestemmingswijzigin-
gen, enz. De kaartbladen van B&W geven een schat aan informatie over 
de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Hier komt bij dat de corres-
ponderende gemeenteraadsbesluiten en de data waarop ze genomen 
werden, vermeld staan. Hierdoor is aanvullende informatie voor histo-
risch onderzoekers in gemeenteraadsnotulen en in archieven van 
betrokken diensten, zoals de genoemde Dienst Bouw- & Woningtoe-
zicht en de Dienst der Publieke Werken, vrij simpel te vinden.
 De belangrijkste twintigste-eeuwse uitgave is echter de topografi-
sche Kaart van Amsterdam, schaal 1:1.000 (hoofdstuk 11). De Dienst der 
Publieke Werken nam deze in 1909 in productie. Publieke Werken en 
meerdere rechtsopvolgers zijn ruim een eeuw verantwoordelijk geweest 
voor deze kaart. Tegenwoordig wordt de kaart digitaal bijgehouden door 
de Amsterdamse gemeentelijke Dienst Basisinformatie. In totaal zijn 
meer dan tweeëneenhalfduizend verschillende bladen bewaard. Samen 
geven ze een enorm gedetailleerd beeld van de steeds veranderende, 
twintigste-eeuwse stad.
 In hoofdstuk 12 staat de topografische Kaart van Amsterdam, schaal 

1:2.500 centraal, die in de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam. Het 
onderzoek naar deze kaart leverde een beeld op van de dwingende 
invloed die de Duitse bezetter in de oorlogsjaren op de kaartproductie 
had. Het is een aspect binnen de geschiedenis van de cartografie dat 
nooit eerder onderzocht werd.
 In hoofdstuk 13 wordt de grootschalige cartografie van Amsterdam 
vergeleken met die van andere West-Europese steden. Gebleken is dat 
historisch onderzoekers die met kaarten werken zich (meer) rekenschap 
moeten geven dat datering van een kaartbeeld meer gekoppeld moet 
worden aan het moment van inmeten, dan aan het jaar van publicatie. 
Er bestaan voorbeelden waar tussen het meten en het drukken en date-
ren enkele jaren zitten. Ook kennen we heruitgaven waarbij het kaart-
beeld meer dan 120 jaar niet wijzigde. Met enige voorzichtigheid lijkt de 
conclusie getrokken te kunnen worden dat Amsterdam de enige stad is 
die beschikt over de grootschalige reeksen zeventiende-eeuwse uitgifte-
kaarten en achttiende-eeuwse burgerwijkkaarten. Hierin is onze hoofd-
stad zonder enige twijfel uniek, zelfs mondiaal.

Overzicht van gedetailleerde topografische kaarten van  
Amsterdam

De kaarten die in dit boek centraal staan zijn de belangrijkste visuele, 
grootschalige overzichten van de stad. Samen geven ze een chronolo-
gisch beeld van de stedelijke ontwikkeling op straatniveau. De annotaties 
bij de kaarten geven inzicht in de waarden en kwaliteiten van de kaarten 
als bron voor het onderzoek naar de historische ontwikkeling van de 
hoofdstad. In de lijst werd een aantal kaarten opgenomen met een klei-
nere schaal dan 1:2.500. Dit gebeurde als een tijdinterval tussen het ver-
schijnen van grootschaliger kaarten groot was. Die kaarten kwamen in de 
inleiding en in hoofdstuk 9 ter sprake. Sommige kaarten hebben speci-
ale eigenschappen, enkele beelden niet de hele stad af. De lijst is te 
beschouwen als een handleiding bij het gebruik van de grootschalige 
kaarten van Amsterdam. Andere voorbeelden van handleidingen zijn o.a. 
een handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Neder-
land 1750-1850, samengesteld door Koeman in 1963. Hiervan verscheen 
een herdruk in 1978. Een ander voorbeeld is het boek Werken met Zeeuwse 
kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten dat in 2002 
onder eindredactie van De Klerk verscheen. Een eerste aanzet voor het 
gebruik van topografische kaarten van een stad deed Hofman in zijn 
begeleidend tekstdeel bij de facsimile-uitgave Amsterdam (1978) waarin 
negentien kaarten van de hoofdstad opgenomen werden. Na deze uitgave 
verschenen min of meer vergelijkbare uitgaven bij de Stichting Histori-
sche Stadsplattegronden. Bij al deze facsimilé-uitgaven speelt het onder-
werp grootschaligheid van de gereproduceerde kaarten amper een rol. 

Wat valt er aan de handleiding te ontlenen? In een chronologisch 
overzicht wordt de volgende informatie geboden:
•	 Een overzicht van de beschikbare grootschalige kaarten met, indien 

van toepassing, herzieningen. Het betreft, op de uitgiftekaarten en 
de burgerwijkkaarten na, kaarten die de gehele stad afbeelden. In 
onder staande lijst wordt een aantal kaarten genoemd met een schaal 
die kleiner is dan 1:2.500. Ze kunnen voor de laatstgenoemde reek-
sen een alternatief bieden. Feit is dat de kaarten van Claes Jansz. 
Visscher (later uitgegeven door Pieter Mortier), Johannes de Ram en 
Gerrit de Broen minder accuraat zijn.

•	 De belangrijkste bibliografische beschrijvingselementen.
•	 De belangrijkste kwaliteiten en beperkingen van de kaarten.

Voor het vakgebied van de geschiedenis van de cartografie is de volgen-
de vraag essentieel: ‘Wanneer zei Wie, Wat, op Welke wijze, met Welk 
doel tot Wie en met Welk effect?’ Deze zeven W’s zijn de basis voor de 
vragen naar de datering, naar de namen van de betrokkenen bij de ver-
vaardiging, datering, op welke wijze dit gebeurde, waarom, voor welke 
doelgroep, met welk doel en met welk effect? 
Voor de centraal staande kaarten, atlassen, kaartreeksen of kaartseries 

geldt dat op de vragen Wat, op Welke wijze en met Welk doel de ant-
woorden zijn, dat het gaat om de regio Amsterdam waarvan aan bur-
gers en ambtenaren een kaartbeeld van de stad getoond moet wor-
den op een schaal van 1:2.500 of groter. De onderscheiden groot-
schalige kaarten en atlassen hadden, c.q. hebben, twee wezenlijk ver-
schillende functies: 

1 Een contemporaine functie. Hieraan zijn de vragen gekoppeld waarom 
ze vervaardigd werden en hoe ze in de erop volgende jaren gebruikt 
werden.

2 De functie van bron bij historisch onderzoek. Te denken valt dan onder 
andere aan onderzoek naar de stedelijke ontwikkeling en aan 
archeologisch, kunsthistorisch, maritiem en huizenonderzoek.

 
Voor de oudste overzichtskaarten van Amsterdam van Cornelis Antho-
nisz. (1544), Pieter Bast (1597) en Balthasar Florisz. van Berckenrode 
(1625) (hoofdstuk 2) gaat zonder meer de uitspraak van Woodward (1975) 
op dat ‘Map printing was a trade, and the bottom line in the trade was 
to make profit’. Genoemde kaarten werden immers niet door, of in 
opdracht van, de lokale overheid maar door commercieel denkende 
uitgevers op de markt gebracht. Het zijn producten waarvan gehoopt en 
verwacht werd dat ze winst op zouden leveren. Of dat gebeurd is, is niet 
te achterhalen. De feitelijke contemporaine gebruikswaarden zijn niet 
meer vast te stellen. Voor zover bekend zijn er geen geannoteerde exem-
plaren bewaard en relaties met stukken in bewaarde archieven werden 
niet vastgesteld. Feit is wel dat kaarten als wanddecoraties in vele boe-
del- en sterfhuisinventarissen beschreven worden. Ze blijken dus een 
grote decoratieve aantrekkingskracht gehad te hebben. 
 Een tweede conclusie over de oudste kaarten is dat de grondvlakken 
van de kaarten van Bast en Van Berckenrode bijzonder nauwkeurig en 
onder een hoek van negentig graden van boven getekend werden. 
Anthonisz. tekende zijn grondvlak echter in perspectief, waardoor de 
verhoudingen van zijn kaartbeeld sterk afwijken van die van de andere 
twee kaarten. De kaart van Anthonisz. had al vroeg een puur decoratieve, 
en/of historische waarde. De zesde en laatste uitgave, mogelijk ook de 
vijfde, werden gedrukt nadat er al nieuwere kaarten (die van Bast en Van 
Berckenrode) op de markt waren. 
 De hedendaagse waarde van de drie kaarten voor historisch onder-
zoekers is bijzonder groot. Ze kennen een enorme detaillering. Van 
ieder huis staan de ramen, deuren en schoorstenen ingetekend. Bekij-
ken we topografische tekeningen en prenten uit de tweede helft van de 
zestiende en vroeg-zeventiende eeuw dan komen deze vrijwel altijd 
goed overeen met de wijze waarop gebouwen op de kaarten ingetekend 
staan. Dit rechtvaardigt de conclusie dat de kaarttekenaars elk gebouw 
in de stad individueel natekenden. Deze wetenschap is voor bijvoor-
beeld huizenonderzoekers en historici die zich bezighouden met de 
stedelijke ontwikkeling een bijzonder waardevol uitgangspunt. Er zijn 
niet veel steden die over zulke vroege kaarten beschikken met een ver-
gelijkbare detaillering.
 Voor de meeste latere grootschalige kaarten en atlassen zijn de rede-
nen waarom ze gemaakt en waarvoor ze gebruikt werden wat makkelij-

ker vast te stellen. Zo werden de uitgiftekaarten (hoofdstuk 3) gebruikt bij 
de presentatie en de veiling van nieuw uitgegeven erven vooral bij de 
derde en vierde uitleg van de grachtengordel in de zeventiende eeuw. 
Het zijn de oudst bekende kaarten van dit deel van de stad waarop indi-
viduele percelen ingetekend staan, soms voorzien van namen van de 
kopers en de prijzen. 
 De gebruikswaarden en feitelijke functionaliteit van de burgerwijk-
kaarten (hoofdstuk 4) staat minder vast. Ze zullen een rol gehad hebben 
bij de beheerstaken van de burgerwacht, en mogelijk werden ze ook 
gebruikt bij de instructie van nieuwe burgerwachtrekruten. Het zijn 
echter cartografische producten uit de achttiende eeuw, waarin repre-
sentativiteit van leidinggevenden en bestuurders belangrijk was, net als 
bij de polder- en waterschapskaarten het geval was. Voor zover bekend 
beschikt geen enkele stad ter wereld over min of meer vergelijkbare 
zeventiende en achttiende-eeuwse kaartreeksen. 
 Hoofdstuk 5 gaat in op de kadastrale kaart van Amsterdam die in de 
eerste helft van de jaren twintig van de negentiende eeuw ingemeten 
werd en waarvan de bladen vervolgens geactualiseerd werden tot 1832. 
Die bladen vormen de kadastrale minuutbladen van de hoofdstad zoals 
we ze nu kennen. Ze zijn de visuele basis van de registratie van onroe-
rend goed en de daarvan afgeleide belastingheffing. 
 Voor Amsterdam geldt dat de grootschalige kaarten die na voltooi-
ing van de kadastrale minuten (het ijkjaar voor óns land was 1832) ver-
vaardigd werden, aan deze kadastrale bladen ontleend werden. Wel werd 
daar dan topografische en/of dienstspecifieke informatie aan toege-
voegd. De these is dat als een land de kadastrale kaart invoerde, deze 
voor stadkarterende diensten als voorbeeld diende. Aanvullend onder-
zoek in andere steden zou dit kunnen bevestigen. 
 De kaartbladen van de negentiende-eeuwse buurtatlassen (hoofd-
stukken 6, 7 en 8) tonen ieder één van de vijftig buurten waarin de stad 
vanaf begin 1850 verdeeld was. Ze tonen elk een van de drie huisnum-
meringen die Amsterdam heeft gekend: respectievelijk de ‘kleine num-
mers’ van 1796 tot 1853, de omnummering van 1853 en de tweede 
omnummering van 1875. Aangenomen kan worden dat de atlas van 1850 
als primair doel had om de nieuwe buurtindeling met de huisnumme-
ring te tonen. 
 De handgetekende atlas van Vaillant toont de eerste omnummering 
van 1853. Was deze nummering voor het bijhouden van het bevolkings-
register beter bruikbaar, voor de gewone Amsterdammer of toerist was 
deze bijzonder lastig in het dagelijks gebruik doordat een straat of 
gracht in meerdere buurten kon liggen. De Loman-atlas uit 1876 toont 
de tweede omnummering die tot op heden van kracht is. Het Stadsar-
chief Amsterdam beheert ook een geannoteerde Loman-atlas. Hierin 
zijn maar liefst drieënzeventig kaarten door nieuwe bladen vervangen 
of geactualiseerd door bijtekening of overplakking. Ze tonen stedelijke 
uitbreidingen uit de periode 1892-1903. Per saldo geven de vier buurtat-
lassen samen een goed beeld van de stedelijke ontwikkeling in de twee-
de helft van de negentiende eeuw. Het was informatie die van belang 
was voor zowel burgers, als voor Amsterdamse diensten (Publieke Wer-
ken, en bijvoorbeeld leidingleggende diensten) en dienstverlenende 
ondernemingen (bijvoorbeeld banken en makelaars). 
 Op het eerste gezicht lijkt er een duidelijk onderscheid gemaakt te 
kunnen worden tussen kaarten en atlassen die vervaardigd werden door 
commerciële uitgevers en uitgaven die tot stand kwamen in opdracht 
van het lokale bestuur en vervaardigd werden door ambtenaren in 
dienst van de stad. Een verschil is het persoonlijke financiële risico dat 
kaartuitgevers en boekhandelaren wél en lokale besturen hier niet mee 
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1544
‘Die vermaerde Coopstadt van Amstelredam met alle zijn Wateren, 
Bruggen, Straeten, Kercken, Cloosteren, Huysen, Toornen, Poorten ende 
mueren (…).’ 
Getekend en gegraveerd door Cornelis Anthonisz.
• Schaal [ca. 1:1.700]
• 1 kaart in 12 bladen: houtsnede; ca. 100,5 × 103,5 cm (kaartbeeld  
 gemonteerd)

De kaart toont alleen het oude stadshart. Dit wordt globaal begrensd door 
het gebied dat omringd wordt door de Singel en de Kloveniersgracht. Alle 
opstallen staan, zeer gedetailleerd, in opstand getekend. Anthonisz. 
tekende het grondvlak van de kaart onder een hoek. Hierdoor treedt 
perspectivisch verloop op. Tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
werd de kaart zesmaal opnieuw uitgegeven. Verschillen beperken zich tot 
een gewijzigd impressum. Het kaartbeeld werd nooit aangepast.

1586-1769 
Uitgiftekaarten. Vervaardigd door circa 17 tekenaars en graveurs, 
waaronder zes onbekende
• Schaal variërend tussen 1:500 en 1:1.000, met enkele uitzonderingen  
 naar boven (1:160) en onder (1:5.000)
• Circa 150 kaarten: handgetekend en ets en/of gravure; gemiddeld  
 formaat 20 tot 30 × 30 tot 40 cm

De kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1625 toont het vroegste 
gedetailleerde totaalbeeld dat we hebben van het gebied van de derde 
uitleg (het westelijke grachtengordelgebied tot aan de Leidsegracht en de 
Jordaan binnen de Singelgracht). De vierde uitleg (het gebied ten oosten 
van de Leidsegracht binnen de Singelgracht, inclusief de Plantage) wordt 
niet afgebeeld. Op later uitgegeven kaarten komt de vierde uitleg wel voor, 
maar op een kleinere schaal. 
 Van de derde en vierde uitleg is een reeks grootschalige kaarten 
bewaard die alle percelen in hun onderlinge verhoudingen tonen. Ze 
werden vervaardigd bij het uitgeven, en aansluitend veilen van de 
ingetekende percelen. De meeste uitgiftekaarten werden vervaardigd na 
de start van de uitgifte van de percelen van de derde uitleg in 1612. Enkele 
kaarten tonen herinrichting in oudere delen van de stad. De oudste 
daarvan dateert uit 1586.

1597 
(heruitgaven in 1597, 1599, ca. 1606, 1606-1610 en 1610-1617).
Amstelredam. petri bast av. et sculp. [Pieter Bast heeft deze plattegrond 
naar het leven getekend en gegraveerd]
• Schaal [variërend tussen ca. 1:2.200 en 1:2.500]
• 1 kaart in 4 bladen: ets en/of gravure; 92 × 81 cm (kaartbeeld   
 gemonteerd)
In een periode van twintig jaar werden er zes uitgaven op de markt 
gebracht. Hiervan werd het kaartbeeld, soms in zeer beperkte mate, 
gewijzigd. Van niet alle bladen bestaan zes uitgaven. Ten opzichte van de 
kaart van Cornelis Anthonisz. uit 1544 toont de kaart de uitbreidingen aan 
de oostkant van de stad, met name de Lastage en de Oostelijke Eilanden. 
De kaart werd onder een hoek getekend, waardoor perspectivisch verloop 

de minimaal van detaillering voorziene kaart in zes bladen met het 
uitbreidingsplan van Daniel Stalpaert als voorbeeld. De beperkte bouw in 
het gebied van de vierde uitleg zal door de tekenaar eerst geïnventariseerd 
en vervolgens ingetekend zijn.

1691-1693 
‘Kaart van Amsteldam’. Uitgegeven door Johannes de Ram
• Schaal [ca. 1:4.600]
• 1 kaart in 4 bladen: ets en/of gravure; 77 × 91 cm (kader gemonteerd)

De datering van de kaart is niet alleen bepaald door het jaar 1693, waarin 
zowel uitgever De Ram, als de Amsterdamse burgemeester Gerard Bors 
van Waveren overleed aan wie de kaart werd opgedragen, maar ook door 
de kaartinhoud. Onder andere staat de pas in 1691 gebouwde Magere 
Brug over de Amstel ingetekend. Het Verbeterhuis, ook wel Schurfthuis 
genoemd, dat in 1694 vlakbij de Weteringpoort gebouwd werd, ontbreekt 
echter nog. De kritiek ten aanzien van de aantallen huizen en hun 
standaardisering die hierboven genoemd werd voor de kaart van Pieter 
Mortier, geldt ook voor de De Ramkaart.

Achttiende eeuw
Burgerwijkkaarten. Vervaardigd en uitgegeven door  
ca. 30 tekenaars/graveurs/uitgevers
• Schalen tussen 1:550 en 1:1.750, 1 kaart op schaal 1:3.750 en 3 burger - 
 wachtbriefjes met een wijkkaart op de schalen 1:5.000, 1:5.750 en  
 1:8.700
• 35 kaarten van verschillende wijken, van enkele wijken bestaan twee  
 kaarten, van enkele kaarten bestaan meerdere uitgaven: ets en/of  
 gravure, enkele kaarten zijn handgetekend; vrijwel alle kaartkaders zijn  
 verschillend, gemiddeld echter circa 45 × 55 cm

Voor de achttiende eeuw tonen de grootschalige burgerwijkkaarten het 
meest gedetailleerde kaartbeeld waarover we beschikken. De officieren van 
de burgerwacht gaven opdracht tot vervaardiging van deze wijkkaarten. 
Naast fraaie decoraties en de namen en familiewapens van de leiding-
gevende (onder-)officieren geven ze belangrijke achttiende-eeuwse 
topografische informatie prijs die op overzichtskaarten van de stad 
ontbreken. Het zijn kaarten die een rol hadden bij het functioneren van de 
militair georganiseerde burgerwachten Op de meeste bladen wordt 
onderscheid gemaakt tussen woonhuizen, pakhuizen, stallen en loodsen. 
Ook staan de gangen en stegen van de wijken ingetekend. Als een 
woonhuis uit één kamer bestond, staat dit vaak aangegeven. Ook werd 
ingetekend waar in geval van brand, blusemmers te vinden waren. De 
kaarten, die in zowel gedrukte als handgetekende vorm voorkomen, tonen 
alle individuele kavels van de wijken. Als een onderzoeker weet waar een 
huis in de negentiende of twintigste eeuw stond, is het vrijwel altijd 
mogelijk dit huis ook op de achttiende-eeuwse burgerwijkkaarten te 
traceren. Dit is een belangrijk gebruiksaspect voor het hedendaagse 
historisch onderzoek. 
 De bewaarde burgerwachtkaarten bestrijken niet de hele stad. Van 
slechts vijfendertig van de zestig wijken waarin het achttiende-eeuwse 
Amsterdam was verdeeld, blijkt een burgerwijkkaart bewaard gebleven te 
zijn. In dat geval kunnen de in deze handleiding genoemde, 

optreedt. De eerste en tweede uitgave zijn, een decoratief heraldisch 
wapen op het linkerbovenblad uitgezonderd, gelijk. De eerste drie 
uitgaven tonen twee omwallingen. De binnenste, middeleeuwse wal, werd 
aangelegd vanaf 1482 en in gebruik genomen in 1494. De buitenste werd 
aangelegd in 1585-1586. Vervolgens werd, vanaf 1601, de binnenste wal 
geruimd. Die situatie komt voor op de vierde en latere uitgaven.

1625 
(heruitgaven in 1647 en 1657)
‘Amsterdam met d’uytlegging van ’t Jaer 1613.’ 
Gemeten en gegraveerd door Balthasar Florisz. van Berckenrode. 
Uitgegeven door Philip Molevliet
• Schaal [ca. 1:1.920]
• 1 kaart in 9 bladen: ets en/of gravure; 137 × 160 cm (kaartbeeld  
 gemonteerd)

Zonder twijfel is dit de meest gedetailleerde overzichtskaart van de stad. 
Net als op de oudere kaarten van Cornelis Anthonisz. en Pieter Bast staan 
alle huizen in opstand getekend. De wijze waarop van Berckenrode dit 
deed is echter het meest accuraat. Voor zover er detailstudies gedaan zijn 
naar individuele huizen blijkt dat deze zorgvuldig naar de werkelijkheid 
getekend werden. De kaart heeft nog een voordeel ten opzichte van de 
oudere uitgaven. Die tonen de stad onder een hoek waardoor pers-
pectivisch verloop en vertekening optreedt. Balthasar Florisz. van 
Berckenrode tekende zijn plattegrond, die de stad onder een hoek van 
negentig graden toont. Daarop tekende hij de opstallen in opstand in.

1662-1676, of kort daarna
Kaart van Amsterdam. Tussen 1662-1676 uitgegeven door Claes Jansz. 
Visscher, echter geen exemplaar bekend, een latere, wel bewaarde, 
waarschijnlijk 3e uitgave door Pieter Mortier in, of na 1699
• Schaal [ca. 1:3.750]
• 1 kaart in 4 bladen: ets en/of gravure; 95,5 × 112,5 cm 
 (kader, gemonteerd, inclusief titel)

De kaarttekenaars Cornelis Anthonisz. (1544), Pieter Bast (1597) en 
Balthasar Florisz. van Berckenrode (1625) moeten door alle straten van de 
stad gelopen hebben om elk huis individueel en zo correct mogelijk na te 
tekenen. Op de Mortier-kaart staan de individuele huizen ingetekend, 
maar werd een grote mate van standaardisering doorgevoerd waardoor 
veel huizen niet meer afzonderlijk herkenbaar zijn. Door het gebruik van 
een standaardsymbool, waardoor alle ‘gewone’ huizen even groot 
afgebeeld worden, komt het aantal huizen in veel straten op de door Pieter 
Mortier uitgegeven kaart niet altijd overeen met het aantal huizen dat we 
tellen op de wat oudere kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode of 
met de aantallen percelen per straat op de burgerwijkkaarten of de 
kadastrale minuutbladen. Wel zijn de grotere gebouwen in de stad bij 
Mortier precies nagetekend. Op de kaart van Mortier is het gebied ten 
oosten van de Amstel nog grotendeels onbebouwd. De vierde uitleg is 
echter wel gerealiseerd. De Hortus staat in de Plantage nog niet 
ingetekend. Die werd in 1682 aangelegd. Voor de productie van de kaart 
zal Mortier hoogstwaarschijnlijk de derde uitgave van de kaart van 
Balthasar Florisz. uit 1657 gebruikt hebben. Voor de vierde uitleg nam hij 

kleinschaligere, kaarten in vier bladen van Pieter Mortier en Johannes de 
Ram, die beide uit het eind van de zeventiende eeuw stammen, dan wel 
één van de zes achttiende-eeuwse uitgaven van de kaart van Gerrit de 
Broen en zijn gelijknamige zoon mogelijkerwijs uitsluitsel bieden, al 
hebben die kaarten hun beperkingen.

1724 
(heruitgaven tussen 1728-1737, 1737-1740, 1744-1750, 1774-1782 en 1789-1790)
Kaart van Amsterdam. Gegraveerd en geëtst door Gerrit de Broen jr. 
Uitgegeven door Gerrit de Broen sr.
• Schaal [ca. 1:3.750]
• 1 Kaart in 4 bladen: ets en gravure; 95 × 116 cm (kader gemonteerd)

Het werk van De Broen is één van de laatste, meerbladige kaartproducties 
waarop alle huizen van Amsterdam nog ‘in opstand’ getekend werden. 
Overeenkomstig de oudere kaarten van Mortier en De Ram zijn de 
aantallen huizen per straat niet correct weergegeven en werden de huizen 
niet meer naar de werkelijkheid getekend, maar zijn ze gestandaardiseerd 
ingetekend. Voor de productie van de kaart zal De Broen ongetwijfeld 
gebruikgemaakt hebben van genoemde uitgaven. Uit onderzoek bleek dat 
er op de noordelijke helft van Wittenburg een aantal huizen ontbreekt die 
op een oudere kaart wel voorkomen. Er is reden eraan te twijfelen of die 
huizen er in 1724441 daadwerkelijk stonden. Waarschijnlijk gaf De Broen jr. 
in de Plantage zijn fantasie de vrije hand. De inrichting van de tuinen in de 
afgebeelde parken lijkt niet helemaal conform de werkelijkheid te zijn. Op 
diverse andere kaarten is de inrichting van de tuinen in de Plantage 
aanmerkelijk rustiger. Dit wordt nog versterkt als we in de tuinen de vorm 
van letters herkennen. Zie bijvoorbeeld de letters CDB in Park I, HM in 
Park M, MW in Park M en tweemaal PM in Park D. Mogelijkerwijs waren 
dit initialen van huurders. Toch mag de conclusie over de kaart zijn dat De 
Broen, bij de gekozen schaal van 1:3.750, een kwalitatief goed eindproduct 
afleverde. De kaart geeft een grafisch consistent kaartbeeld, is schaal-
nauwkeurig en toont een geactualiseerde topografie. Dat de kaart gewaar-
deerd werd, blijkt uit het feit dat hij bijna vijfenzeventig jaar op de markt 
geweest is en maar liefst vijf maal geactualiseerd werd. 
 De eerste vier van de in totaal zes uitgaven werden door het familie-
bedrijf van De Broen gedaan. Daarna gingen de koperplaten over naar 
F.W. de Greebe. Dit zal vermoedelijk na de dood van Gerrit de Broen jr. in 
1774 gebeurd zijn. Iets vergelijkbaars zal gebeurd zijn toen de uitgeverij 
Johannes Covens en Zoon de platen weer van Greebe, gestorven in 1788, 
overnam. 

1832-heden
Kadastrale minuutkaarten, herzieningen en hulpkaarten. Getekend door 
landmeters van het Kadaster
• Schaal 1:1.000, 1:1.250, 1:2.500 en 1:5.000
• 33 kaartbladen (minuutplans voor het gebied dat in 1832 tot het  
 grondgebied van Amsterdam behoorde), honderden hermeten  
 kaartbladen; pen en penseel in kleur; ca. 75 × 100 cm

Naar Frans voorbeeld kwam vanaf 1812 in Nederland een landelijk 
dekkend Kadaster tot stand. In Amsterdam deden landmeters hiervoor in 
de jaren twintig van de negentiende eeuw metingen. Daarna werkten zij 



252 253

de bladen tot 1832 bij. In dat jaar werd het Kadaster als landelijke organi-
satie geïnstitutionaliseerd. De kaartbladen van dat moment noemen we de 
kadastrale minuten. Om verschillende redenen werden er in de loop der 
jaren hermetingen gedaan die complete nieuwe bladen tot resultaat 
hadden. Bij incidentele veranderingen meetten landmeters de nieuwe 
situatie in. Dit leidde tot de productie van kadastrale hulpkaarten. In de 
loop van ruim honderdvijftig jaar leidde dit tot de productie van honderd-
duizenden hulpkaarten. 
 De drieëndertig kadastrale minuutplans van het Amsterdamse 
grondgebied zijn een belangrijke bron voor het historisch onderzoek. 
Lastig in het gebruik is dat de kaarten de kadastrale nummers tonen en 
geen huisnummers. Hiervoor bestaan echter concordansen. In combinatie 
met kadastrale leggers en de oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT’s) 
kunnen delen van de geschiedenis van een huis, straat, wijk of stad en hun 
bewoners worden bestudeerd. De kadastrale kaarten zijn ook als basis 
gebruikt voor de topografische kaarten en atlassen die de gemeentelijke 
diensten na 1832 vervaardigden. Wel verzamelden die aanvullende, 
dienstspecifieke informatie en/of verrichtten aanvullende metingen. 
Sinds circa 1990 is het Kadaster overgegaan op digitale informatie-
verlening. Analoge kaarten worden niet meer getekend.

1850-1851
‘Verdeeling der Stad Amsterdam in 50 Buurten, gemerkt A - ZZ. 1850.’ 
hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door de Dienst der Publieke Werken van 
Amsterdam. Verkocht in de winkel van Mortier, Covens & Zoon
• Schalen: 1:1.500, 1:2.000, 1:3.000, 1:3.500 en 1:6.000
• 1 atlas met titelblad en 50 kaartbladen: steendruk in zwart, penseel in  
 kleur; 38 × 48 cm [blad]

De kaarten in de atlas tonen de vijftig buurten waarin de stad verdeeld 
was. Onder het kaartbeeld van elk blad staat in druk aangegeven in 
hoeveel afdelingen een buurt verdeeld was. De grenzen van deze 
afdelingen werden echter niet meegedrukt. Ze zijn alleen zichtbaar in, met 
de hand, ingekleurde atlassen. Van de straten zijn de hoekpanden 
genummerd. Ze tonen de oudste huisnummers van de stad die bestonden 
van 1796 tot en met 1852.

1851-1852
‘Atlas van Amsterdam met de 46 buurten binnen de Singelgracht met de 
huisnummers die in 1853 toegekend werden (= de eerste omnummering).’ 
De atlas werd hoogstwaarschijnlijk getekend door het hoofd van de dienst 
van het Bevolkingsregister mr. C.E. Vaillant. Het is mogelijk dat er 
tekenaars van de Dienst der Publieke Werken bij betrokken waren, die dit, 
onder verantwoordelijkheid van Vailant, in de avonduren deden.
• Schaal 1:1.250
• 1 atlas met 64 kaarten; pen in zwart en rood, penseel in kleur; 
 38 × 49 cm

In alle vijf atlassen ontbreken de buurten WW, xx, yy en ZZ die het gebied 
tonen dat buiten de Singelgracht, maar binnen de gemeentegrens ligt. In 
het Stadsarchief zijn losse kaarten bewaard van de buurten WW, yy en ZZ. 
Hiervan is niet aantoonbaar dat ze tot een van de atlassen behoorden, al 
zijn ze in een vergelijkbare stijl getekend. 

1900
Kaart van Amsterdam. Getekend door A.F. Koning en J. Tolk. Bewerkt door 
het 1e Hoofdbureau van de Afdeling Publieke Werken onder verantwoor-
delijk  heid van H.J. Scheltema
• Schaal 1:3.750
• 1 kaart in 12 bladen: steendruk in zwart, in zwart en blauw 
 (geen exemplaren bekend) en in kleur; 65,5 × 87,5 cm (kaartbeeld per  
 blad), 241 × 261 cm (kaartbeeld gemonteerd)

De kaart bevat detailinformatie waaronder de nummers van bruggen en 
de huisnummers van de hoekpanden langs de hoofdgrachten. Gebouwen 
met een openbare functie zijn afzonderlijk ingetekend en middels arcering 
onderscheiden. De stedelijke bouwblokken daarentegen zijn op de kaart 
weergegeven als gesloten rechthoeken, in de binnenstad ingekerfd door 
tal van stegen, gangen en sloppen. De binnenterreinen van de bouw-
blokken zijn niet ingetekend, met uitzondering van de bouwblokken van 
de Vondelstraat en omgeving. Daarentegen tonen de stadsrand en het 
omringende platteland wel alle opstallen. Reden is hoogstwaarschijnlijk 
dat er grote stadsuitbreidingen gepland waren en het stadsbestuur een 
goed inzicht wilde hebben wat daar precies gebouwd was. Enkele nog niet 
uitgevoerde plannen, zoals in de Stads- en Godhuispolder, zijn met 
stippellijnen aangegeven. De kaart werd ingemeten vanaf 1896, maar is 
bijgewerkt tot in 1900. Onder andere staat de nieuwe Schollenbrug, die in 
1900 gebouwd werd, op de kaart. Ook staan het postkantoor aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal en de Vincentiuskerk ingetekend die in 1899, 
respectievelijk 1900 opgeleverd werden.

1902-1990
Kaart van Amsterdam. Vervaardigd door tekenaars van de Dienst Bouw- & 
Woningtoezicht
• Schalen 1:1.000, 1:1.250, 1:2.500 en 1:5.000
• Kaartserie met regio’s genummerd 1 tot en met 515 (niet alle nummers  
 daartussen werden toegekend): pen in kleur, penseel in kleur;   
 kaartbeeld per blad gemiddeld 71 × 105 cm

Het kaartbeeld bestaat uit kopieën van de kadastrale kaart. Hieraan 
voegden de tekenaars van Bouw- & Woningtoezicht de ruimtelijke effecten 
toe die het gevolg waren van besluiten van de gemeenteraad van Amster-
dam. Lijsten op de voor- of achterzijde van de kaartbladen noemen de 
data waarop de besluiten genomen werden, waarover de besluiten gingen 
en een nadere aanduiding, veelal een letter, die ook in het kaartbeeld 
terugkomt. De oudste zeshonderdnegentien kaartbladen, werden in de 
jaren dat de stadsdelen opgericht werden overgedragen aan het 
Stadsarchief Amsterdam. De meest recent getekende bladen zijn nog 
steeds in beheer bij de stadsdelen, ook al hebben ze daar geen functie 
meer. Elk stadsdeel beheert de kaartbladen die regio’s van de bladwijzer 
tonen, die binnen het stadsdeel vallen. Naar schatting beheren de 
stadsdelen samen circa tweehonderd bladen. Het is de verwachting dat ze 
in de komende jaren overgedragen zullen worden.

Er zijn vijf atlassen bewaard die de huisnummers van 1853 tonen. De 
oudste werd in 1851-1852 getekend. Daarvan werd kort daarna een kopie 
gemaakt. De andere drie werden tussen 1853 en 1870 getekend. Twee 
daarvan tonen het Liernurstelsel (een vroeger rioolstelsel), een derde 
visualiseert de gevolgen van de cholera-epidemie van 1866. De recentere 
atlassen werden vervaardigd door tekenaars van Publieke Werken. Bij de 
totstandkoming van de Cholera-atlas was de ‘Amsterdamsche Cholera-
Commissie’ en in het bijzonder de arts J. Teixeira de Mattos, die daar deel 
van uitmaakte, nauw betrokken.

1876 
(een exemplaar van de atlas werd in manuscript geactualiseerd tussen ca. 
1892 en ca. 1903)
‘Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle 
gebouwen met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van 
gemeente-eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon- en 
pakhuizen.’ Het kaartbeeld werd door de Dienst der Publieke Werken 
getekend, daarna aangeleverd bij uitgever J.C. Loman jr.
• Schaal 1:1.250
• 1 atlas in 101 kaartbladen: steendruk in kleur; 
 47 × 57 cm (blad)

De atlas in 101 bladen kwam in 1876 op de markt. Hij toont de tweede 
omnummering van de huizen in de stad die in 1875 ingevoerd werd en nog 
steeds bestaat. Er is een exemplaar van de atlas waarop het Liernurstelsel 
ingetekend werd (zie ook de annotaties bij de hierboven genoemde, 
handgetekende, atlas van 1853). In circa 1892 werd een exemplaar van de 
atlas, geannoteerd veel bladen met nieuw gebouwde straten, verving een 
aantal bladen en breidde de atlas uit tot 159 bladen. Deze atlas toont een 
actueel kaartbeeld tot 1903. gedrukte uitgave, twee geannoteerde 
exemplaren, waarvan één uitgebreid tot 159 kaartbladen.

1881
‘Kaart van Amsterdam met Kadastraale indeeling der Perceelen en 
Zamengesteld.’ Geteekend door A.J. van der Stok gepensioneerd Hoofd 
Opzichter bij de Publieke Werken der Gemeente. Uitgegeven door J.C. 
Loman jr. en Scheltema & Holkema. Gedrukt door J. Smulders & Co. te 
Den Haag
• Schaal 1:3.750
• 1 kaart in 4 bladen: steendruk; 134,5 × 168 cm (kader gemonteerd)

In 1875 ontwierp de directeur van de Dienst der Publieke Werken Jan Kalff 
een plan tot ontwikkeling van de stad buiten de Singelgracht. Zijn plan 
werd geaccordeerd door de gemeenteraad en vanaf 1875 fasegewijs en in 
grote lijnen overeenkomstig het plan uitgevoerd. Het plan Kalff werd in 
1875 gedrukt. De lithografische stenen die hij gebruikte, werden bewaard 
en in 1881 geactualiseerd naar de stedenbouwkundige situatie van dat 
moment. Zoals de titel vermeldt werden kadastrale bladen als voorbeeld 
gebruikt. Die waren op schaal 1:1.000 of 1:1.250 beschikbaar. Hij ver-
wijderde de plannen uit 1875, generaliseerde de beschikbare nieuwste 
kadastrale informatie tot schaal 1:3.750 en voegde de tot 1881 gerealiseerde 
nieuwbouw aan de af te drukken stenen toe. 

1909-heden
Kaart van Amsterdam. Vervaardigd door de Dienst Persoonsgegevens en 
Geo-informatie en haar rechtsvoorgangers waaronder de Dienst der 
Publieke Werken en de Dienst Openbare Werken
• Schaal 1:1.000
• 1 kaart in aanvankelijk 75, mogelijk 76 bladen, na annexaties vanaf 1921  
 van omringende gemeenten uitgebreid tot 303 bladen: gedrukt in  
 zwart, en in zwart en geel; kaartbeeld per blad 75 × 95 cm

Voor het historisch onderzoek van de twintigste eeuw is deze kaart zonder 
twijfel het meest informatief. De Dienst Persoonsgegevens en Geo-
informatie (DPG) en haar rechtsvoorgangers vervaardigden de kaart-
bladen. Het eerste proefblad werd gemaakt in 1908. Vanaf 1909 verschenen 
jaarlijks enige tientallen bladen. Naar schatting zijn er ruim 2.500 bladen 
in deze serie gedrukt. Naast straten, grachten, pleinen, percelen en huizen 
en gebouwen tonen ze de tramrailsen, de huisnummers, het belangrijkste 
straatmeubilair en de namen en nummers van bruggen. Als belangrijke 
veranderingen in het terrein plaatsvonden, rechtvaardigde dit een nieuwe 
uitgave van het overeenkomende kaartblad. Het betekent dat bijvoorbeeld 
van het blad dat volgens de bladwijzer nummercode J6 (= omgeving Artis) 
kreeg, maar liefst dertien verschillende uitgaven bewaard gebleven zijn uit 
de periode 1909 tot 1990, terwijl het blad K12 nimmer uitgegeven is omdat 
er alleen het water van het IJ op afgebeeld zou staan. Deze 1:1.000-serie 
toont ons de twintigste-eeuwse ontwikkeling van de stad het meest 
gedetailleerd. Het is bovendien een reeks die gemeentelijke diensten 
gebruikten om informatie die dienstspecifiek was op in te tekenen. 
Daarnaast kon ook de burger de bladen aanschaffen.
 In de periode 1909-1929 werden de oudste kaartbladen van de 
1:1.000-serie fotolithografisch verkleind tot schaal 1:2.500. Later werden ze 
verkleind tot schaal 1:2.000. Er zijn enkele honderden bladen bewaard 
gebleven. sinds 1990 worden de 1:1.000-kaartbladen niet meer gedrukt, al 
zijn ze nog wel verkrijgbaar. Dit geldt ook voor de bladen op schaal 
1:2.000 die op aanvraag bij DPG uit hetzelfde digitale bestand geplot 
worden als de 1:1.000-kaartbladen. Recente technieken maken het 
mogelijk om kaarten op alle schalen te printen met daarop alleen de 
gewenste informatie (printing on demand).

1941-1957
Kaart van Amsterdam. Vervaardigd door tekenaars van de Dienst der 
Publieke Werken
• Schaal 1:2.500
• 1 kaartserie in 43 bladen: gedrukt in meerdere kleurstellingen;  
 kaartbeeld 75 × 95 cm

Het tekenen van de calques van de Kaart van Amsterdam, schaal 1:2.500 
startte in 1939. De kaart werd gedrukt van 1941 tot 1957. Het is een serie die 
een fraai en evenwichtig kaartbeeld opleverde en die na een aanvankelijk 
voornemen van publicatie in een dertigtal bladen, uiteindelijk in drieën-
veertig bladen gedrukt werd. De bladen bieden geen aanvullende carto-
grafische informatie ten opzichte van de 1:1.000-bladen die sinds 1909 
verschenen. Enige informatie werd zelfs weggelaten. De 1:2.500-kaart 
werd in de ruim vijfentwintig jaar dat hij gedrukt werd door ambtelijke 
diensten gebruikt. Meerdere geannoteerde exemplaren bleven bewaard. 
Ook kon het Amsterdamse publiek de kaarten kopen. De bladen geven 
meer overzicht dan de 1:1.000-bladen die dezelfde afmetingen hebben, 
maar een veel kleinere oppervlakte tonen.
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This study is a sequel to the books Maps of Amsterdam, Part I: 1538-1865 
and Maps of Amsterdam, Part II: 1866-2012 published in 2013. Both 
volumes are annotated and illustrated carto-bibliographies. Together 
they show some of the earliest publications as well as the most recently 
produced maps depicting the Dutch capital. This dissertation on the 
most detailed maps of the city is a sequel to the above-mentioned 
volumes. Central to this third volume are the maps that are most 
frequently consulted by researchers on the history of the city. The 
criteria for dedicating a chapter to a map is that it had to show 
individual parcels in the city and that it could be reasonably assumed 
that the map presented a good contemporary topographic image. This 
study also addresses the degree to which there was a demand in earlier 
years in Amsterdam for new, large-scale maps and how the capital’s 
map-makers responded.

The carto-bibliography volumes I and II were the guides for 
deciding upon which maps will be discussed in the following chapters. 
Omitted from the first two volumes, but included here, were two kinds 
of maps that do not depict the city in its entirety. Those were certain 
draft allocation maps, mainly from the seventeenth century, and 
‘burgerwijkkaarten’ (civic district maps) from the eighteenth century. 
They are included in this volume because they truly fall within the 
criteria for large-scale (greater than 1:2500) urban cartography. 
Although they do not depict the entire city, these two types of maps are 
indispensable for the study of the history of Amsterdam’s urban 
development. Not only appearing to be globally unique in their kind, 
they also appear to be the only large-scale map series stemming from 
the seventeenth and eighteenth centuries that show only large parts of 
the city.

Abundant archival research was conducted to answer who had the 
responsibility with respect to the ‘inmeting’ (survey) and production. 
Map distribution and purchase was also examined as well as map use 
in daily life. For a number of maps and atlases these questions could 
be answered, for others they could not.

Chapters 2-4, 6-8 and 10-12, on balance, are each time dedicated to a 
single map or atlas of Amsterdam that was original and innovative in 
the period it was developed. The other five chapters serve a somewhat 
different purpose. The introductory Chapter 1 deals with the motiv - 
a tion for using the 1:2500 scale as the limit for the concept of urban, 
large-scale, topographic cartography. It also discusses production 
methods and enters into the ways in which (old) maps and atlases 
communicated with their users. Also entered into are the most 
important functions that the mapping of Amsterdam had in the course 
of over four and a half centuries. Distinguishable are:

The contemporary function. To this are joint questions like: How 
were the maps and atlases produced and how were they subsequently 
used?

The function as a source for historical research. Examples include 
especially urban development, but also archaeology, art, maritime 
studies, toponymy, and domestic architecture.

For the maps that are discussed in Chapters 2-4, 6-8 and 10-12, 
besides their production history, aspects of their use are covered. 
Chapters 5, 9 and 13 are arranged differently. Chapter 5 focusses on the 

by commercial publishers on the one hand, and those that were issued 
on behalf of the local government and produced by civil servants on 
the other, seems easily made: commercial publishers, in particular, 
took on a much greater financial risk. The distinction however is far 
less obvious than one might expect. Some publications, such as J.C. 
Loman jr’s Atlas van de gemeente Amsterdam (...) of 1876 (Chapter 8), 
came into existence through close cooperation between the publisher 
and the municipality. Since the municipality already possessed a 
manuscript version of the ’buurtkaarten’ (district maps) in loose sheets, 
with the new house numbering on which the city council had decided 
a year before, publisher Loman saw an opportunity to turn this into an 
atlas. Subsequently the city council ordered several dozens of copies of 
the atlas for official use. 

In other cases the city council acted as a commissioning body alias 
publisher, which had its maps printed by a private company. For 
example, the seventeenth-century draft allocation maps (Chapter 3) that 
show the new plots in the fourth expansion of 1662, were measured by 
the city surveyor, Johannes Brandtlight, but printed by his brother 
Joachim, who was a bookseller alias publisher. While it is possible that 
Joachim had the lowest offer by public tender, we can question the 
result. Surely there were dozens of Amsterdam printers who would 
gladly have won this contract. Although unprovable, the awarding of 
the tender from one brother to the other resembles a mild example of 
seventeenth-century nepotism. 

The tendering for the sheets of the Kaart van Amsterdam, on the scale 
1:1.000 (Chapter 11) was much more open. In 1908 no fewer than 
nineteen reputable printers were invited to submit a tender. The 
printing contract, drawn up by civil servants, was awarded to the Boek-
en Kunstdrukkerij which, shortly before, still bore the name Roeloffzen, 
Hübner & Van Santen. It would have been possible for the ’Amsterdamse 
Stadsdrukkerij’ (Amsterdam City Printing Office) to be entrusted with 
the printing. It is true that its director mediated in the search for a 
commercial printer, but the Stadsdrukkerij itself didn’t seem to have 
been in the picture for executing the order.

Chapter 2. The maps of Amsterdam of Cornelis Anthonisz. (1544), Pieter Bast 
(1597) and of Balthasar Florisz. van Berckenrode (1625). These three works 
are without a doubt the most important surviving maps of Amsterdam 
from the sixteenth and early seventeenth centuries. All were drawn on 
a scale of circa 1:2000. It is difficult to give an accurate account of the 
actual use of the maps in the years after their appearance. Few 
exemplars survive and none is known with annotations of functional 
use. For these maps the statement of Woodward (1975) definitely 
applies: ‘Map printing was a trade, and the bottom line in the trade was 
to make profit’. The cited maps were after all not published – or 
commissioned – by local government, but marketed by commercially-
minded publishers. They were products which were hoped and 
expected to yield profits; whether they were is unprovable. In archival 
research one finds, once in a while, a contemporary reference to the 
maps, but mostly an order for purchased exemplars. No textual 
evidence was found that describes the functional role played by the 
maps, but it can be stated with certainty that they served a decorative 

1832 ‘minuutkaarten’ (original cadastral sheets) of central Amsterdam. 
These thirty-three sheets were executed under the direction of the 
Dutch government as part of a nationwide mapping, so it was not a 
local initiative. In this regard all was resolved to be undertaken at a 
national government level and the execution placed in the hands of a 
state commission. In recent decades a relatively large body of literature 
has been published on the history of the ‘Kadaster’ (Land Register) in 
general and on the cadastral map in particular. Both for these reasons 
and for Amsterdam this important large-scale mapping was 
approached not from the state, but rather from the municipal, 
perspective. Central to this stands the role of the popularly called 
‘Amsterdamse Gemeentekadaster’ (Amsterdam Municipal Land 
Registry Office). 

Chapter 9 is especially dedicated to the third quarter of the 
nineteenth century, a period in which we would expect to find large-
scale cartography, but where it appears to be absent. Chapter 13 
presents a comparison of the large-scale cartography of Amsterdam 
with that of several West European cities. Chapter 14 contains the 
conclusions.

In the Inleiding (Introduction) of Chapter 1 various theoretical aspects 
are addressed, such as the communicative values of maps. The 
question of how maps are used and what is their subsequent effect is 
built on the communication principle as formulated by Koeman 
(1969): How do I say What to Whom?, and the reactions of Koláčný (1977) 
and Kraak (1998). For the discipline of the history of cartography the 
theory was expanded to: When did Who do What, Whereby, with What 
purpose to Whom, and with What effect? These seven W’s form the basis 
for the answers according to the dating, the names of those involved in 
the manufacture, how this happened, why, for which target group of 
users and for what goal? The impact question, besides, calls for a 
judgement of the actual use and, implicitly, of the qualities of the 
reproduced cartographic material. Attempts to give an answer to these 
seven questions were addressed, as much as possible, to each of the 
main maps, atlases, map sets or series that are discussed in the 
different chapters of this study. The seven W’s will vary by map or atlas; 
sometimes, however, there are similarities. For instance, the publisher 
J.C. Loman jr and the direct precursors of the ’Dienst der Publieke 
Werken’ (Public Works Service) were involved in several publications. 
To the questions of What, Whereby and with What goal, the answers 
are that they concern the Amsterdam region, its citizens and public 
officials, and serves to show them a large-scale image of the city on a 
scale that is equal to, or greater than, 1:2500. It will be argued as to why 
the line is drawn at that specific scale. There are several reasons that 
have to do with the qualities of the display of information at parcel 
level:

The number of plots that are subscribed to on the map must agree 
with the number of plots in reality. The shapes of all drawn plots must 
agree on the map with their actual proportions.

All measurements of the individually subscribed plots on the map 
must be reasonably measurable and be convertible to their actual 
lengths and widths.

At first glance the distinction between maps and atlases produced 

function. That maps were found on many domestic walls is shown in 
surviving ’Boedel- en sterfhuisinventarissen’ (inventories of deceased 
persons). Today, the three maps are often consulted for research on 
sixteenth- and seventeenth-century urban development of streets and 
neighbourhoods. Genealogists, too, regularly find on them homes of 
distant ancestors.

Bast (1597) and Van Berckenrode (1625) drew their ’grondvlakken’ 
(outlines) particularly accurately and vertically from above. Anthonisz. 
(1544), on the other hand, drew his ground plan in perspective whereby 
his map image’s proportions deviate strongly from those of the other 
two maps. It was customary in those centuries that buildings on large-
scale maps were drawn in elevation. On all the three maps all houses 
were drawn individually to resemble reality. We could call this a 
‘cartographic mode’ of the sixteenth and seventeenth centuries. From 
the second half of the seventeenth century this custom declined: 
ordinary houses are increasingly generalized to standardized symbols 
and map draughtsmen become less particular in depicting the actual 
number of buildings. By drawing all buildings in elevation parts of 
streets sometimes disappear behind them. On the other hand, 
nevertheless, is the marvellous level of detail on the three maps. 

The woodcut map of Anthonisz. had, early on, served a purely 
decorative and/or historical worth. The sixth and final, and possibly 
also the fifth, states were printed after newer maps (those of Bast and 
Van Berckenrode) were available. Because of their exceptional level of 
detail the current appreciation of the three maps by historical 
researchers is particularly high. The windows, doors and chimneys of 
each individual house are depicted accurately. When we look at 
topographical drawings and prints of the second half of the sixteenth 
and early seventeenth centuries, we see that these almost always agree 
in the way buildings are drawn on the maps. This justifies the 
conclusion that the map-makers traced every building in the city 
individually. For researchers on architecture and historians, for 
example, who are engaged in urban development, this knowledge is an 
especially valuable starting point. Few cities possess up to three maps 
with a comparable detail which, moreover, were produced so early in 
history.

Chapter 3. Draft allocation maps of Amsterdam, 1586-1769: based on 
parcelling out. Van Berckenrode’s map from 1625 mentioned above, with 
updates in 1647 and 1657, gives the most contemporary total image that 
we have of the area of the third expansion. But the truth is, however, 
that the area of this 1625 expansion was already overbuilt, as can be 
seen on the map. Moreover, dozens of parcels were merged 
immediately after purchase in order to build bigger houses. The 
manuscript draft allocation maps of the third expansion display the 
dimensions of the parcels that were initially marked out and sold. The 
fourth expansion, which corresponds to the canal belt in the area that 
runs from within the Singelgracht to the east of the Leidsegracht as far 
as the IJ, appears neither on the 1625 map, nor the later reissues, and is 
indicated on Van Berckenrode’s map as a rural area. On the general 
overview maps made after 1662 the fourth expansion is depicted. Their 
scale, however, is considerably smaller, and they are too standardized 
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and / or generalized to enable an answer to the question whether the 
maps give a truthful depiction at the plot level. On balance the 
relatively small draft allocation maps show this; moreover, they served 
a specific goal. They were made when plots were released, and allocated 
for the first time through auction: hence the term ‘draft allocation’ 
maps. These were made from the end of the sixteenth to the end of the 
eighteenth centuries; most stem, however, from the seventeenth 
century. They represent one of the oldest forms of local official 
cartography that the city has generated, but of a category that is 
insufficiently used in studies of the city. This Chapter is included to 
draw attention to the phenomenon of ‘draft allocation maps’. In Chapter 
3 an attempt is made to evaluate the draft allocation maps and to 
encourage the use of the approximately one hundred and fifty different 
maps for the purpose of historical research.

Chapter 4. The 18th-century ’burgerwijkkaarten’. These large-scale civil 
district maps are the most detailed maps of Amsterdam at our disposal 
for the eighteenth century. The (civil) militia’s officers ordered their 
production. Besides handsome decorations they present the names 
and coats-of-arms of the leading non-commissioned officers. They are 
cartographic products from a century in which representativeness of 
officers and ’bestuurders’ (members of the board) was highly valued. 
There are parallels with printed, and often richly-decorated, polder- 
and water-board/authority maps, that prominently portray the coats-
of-arms and names and functions of dike wardens and the ‘hoog-
heemraden’ (district water control board officers). The civil district 
maps give eighteenth-century topographical information that is absent 
from other overview maps of the city. They served a role in the 
functioning of the civil guard that was organized on military lines, and 
were likely to have been used in the instruction of new recruits. Most 
sheets distinguish between dwelling-houses, warehouses, barns and 
sheds. They also mark neighbourhood corridors and alleys. If a house 
consisted of a single room, this is often indicated. They also gave 
locations where fire extinguisher water buckets could be found.

The maps occur both in printed and manuscript form. Although 
the thesis cannot be demonstrated each of the sixty civil districts (see 
Chapter 4, Fig. 30) had its own map: it could be printed, but this was 
not mandatory. If a district had its map engraved – the expenses 
presumably would have to be borne by the captain, possibly together 
with his junior officers – dozens, rather than hundreds, of copies were 
printed: the distribution area will not have been large. Recipients 
might have been each district’s own officers, the city’s mayors, the five 
colonels placed hierarchically above the civic guards (see Chapter 4, 
Fig. 27) and possibly a copy for a number, if not all, of the other 
districts. If it was resolved to make only one manuscript map, it 
explains why none has survived from twenty-five districts. After all, the 
probability that a single manuscript map is lost is significantly greater 
than that which would befall an entire batch of printed copies.

The most important aspect to an investigation into the eighteenth 
century is that all individual lots are drawn. If a researcher knows 
where a house is in the nineteenth or twentieth centuries, it is almost 
always possible to find it on the eighteenth-century civil district maps. 

the nineteenth century are discussed. They occupy a special place in 
both the second half of the nineteenth century as well as in today’s 
historical research. The map sheets show every one of the fifty districts 
in which the city was divided from the beginning of 1850 (see Chapter 
8, Fig. 82), according to the stipulations of a Royal Decree of 22 
December 1849. The division was established for the compilation of a 
new population register. As a starting point, the city of Amsterdam 
took the data from the 1849/1850 population census. 

From 1851 onwards this Amsterdam administration kept updating 
district registers. It can be assumed that the primary goal of the 1850 
atlas was the display of the new urban layout. Streets and canals were 
numbered consecutively, without distinguishing between even and odd 
sides. Not all the house numbers used at the time are mentioned in the 
atlas. Only the corner houses in the 1850 atlas were given the 
’kleinnummer’ (small number) which was used from 1796 until 1853. 

Shortly thereafter it was found that longer streets and canals were 
numbered in several districts, which proved to be an administrative 
problem. A solution was to number the houses consecutively in each 
district; this was implemented from 1853. The manuscript atlas of 
Vaillant showed this first renumbering. However better fit for purpose 
this numbering was for keeping up to date the population register, it 
proved to be rather inconvenient for the daily life of the Amsterdam 
citizen or for a tourist. A street or canal could, just as with the older 
‘small numbers’, still be situated in several districts, only were now also 
no longer numbered consecutively. By way of illustration: the 
Prinsengracht could be found in eighteen different districts and its 
house numbering was changed twelve times on the canal’s east and 
north sides, and interrupted on the west and south no less than fifteen 
times (see Chapter 7, Fig. 70).  

After discussions the city administration decided on a second re-
numbering, now with an even and an odd side to each road. This came 
into force in 1875. The Loman Atlas published in 1876 shows these 
house numbers which are still in use today. The Amsterdam City 
Archives administers both the district atlases mentioned above as well 
as an annotated Loman Atlas. In this atlas no less than seventy-three 
maps were replaced by new sheets or updated by means of touching up 
or through paste-overs. They show the urban expansions between 1892 
and 1903.  This annotated Loman Atlas came, with a probability 
bordering on certainty, from a mortgage bank’s archive. No atlas with 
comparable late nineteenth- and early twentieth-century information 
appears in the Amsterdam official Archives.

The four district atlases of 1850, 1853, 1876 and 1892-1903 give 
together, on balance, a good impression of the urban development in 
the second half of the nineteenth century. This information was 
important not only for citizens but also for Amsterdam’s services 
(‘Publieke Werken’ [Public Works Services]), the Joint Utility 
Companies (gas, water, electricity, etc.) and for banks and estate agents. 
At first glance it may seem easy to create a distinction between, on the 
one hand, maps and atlases produced by commercial publishers and, 
on the other hand, publications issued by the local government and 
created by municipal civil servants. A big difference, however, is that 
map publishers and booksellers personally ran a high financial risk 

This is an important aspect of use for contemporary historical 
research. Unfortunately, the civil district maps do not cover the entire 
city. A large-scale civil district map has been preserved from only 
thirty-five of the sixty districts in which eighteenth-century Amsterdam 
was divided.

In Chapter 5 is discussed The role of the ’Amsterdamse Gemeente-
kadaster’ since the institutionalization of the ‘Kadaster’ (Land Register) 
in 1832. From the sixteenth century onwards Amsterdam publishers 
and municipal services began the production of maps on a scale of 
1:2500 or larger. We exclude here the ‘minuutplans’ (original cadastral 
plans; see Chapter 5, Fig. 55 and 56) of Amsterdam for various reasons, 
chiefly because the Amsterdam sheets are no more than a fragment of a 
country-wide map which was drawn under government responsibility. 
Strictly speaking, the local authorities had little to do with the map’s 
realization. The ’minuutplans’ are the visual basis for the registration 
of real estate and the derived levying of taxes. The total of 
approximately 7500 preserved sheets, therefore, does not belong to  
the municipal map production. The thirty-three ’minuutplans’ of 
Amsterdam were measured in the first half of the 1820s and 
subsequently revised to 1832 (the surrounding municipalities such as 
Sloten, Watergraafsmeer, Buiksloot, Nieuwendam, etc. had not been 
annexed by 1832). The history of the Amsterdam sheets is discussed, 
but the cadastral mapping outside the capital receives minimal 
attention. Central to this chapter is the role of the ‘Amsterdamse 
Gemeentekadaster’. This was an office in Amsterdam’s city hall that 
primarily served to facilitate relations between the Land Registry 
(considered an inaccessible governmental department) on the one 
hand and, on the other, the citizens, businesses and municipal services. 
Copies of map sheets, the ’Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels’ 
(Original Index Sheets) and ‘leggers’ (ledgers), were available for 
inspection upon request for those who felt wronged by the Cadaster’s 
land surveyors. They could be used to make an appeal, after which the 
municipal office contacted the governmental service. The Municipal 
Land Registry can be seen as a kind of information ‘service hatch’. No 
‘overzichtskaarten’ (overview maps) were thus drawn under the 
responsibility of, or by, the Municipal Cadaster officials. In 1812 the 
Dutch translation of the French standard work, the Recueil Méthodique, 
appeared. This is a manual which describes the conditions that must 
be met in order to achieve a working and efficacious cadaster. It was 
studied to learn how far the Municipal Cadaster’s tasks extended. 

One can conclude that these [Gemeentekadaster] tasks described in 
the Recueil Méthodique were barely – if at all – taken up. Furthermore, it 
is pertinent to ask to what extent the ‘minuut’ (cadastral) sheets played 
a role in the realization of the subsequent large-scale maps produced 
by the municipal administrations. This topic recurs in the chapters 
wherein post-1832 municipal mapping is central.

In Chapter 6, The Atlas with the division of the city of Amsterdam in 50 
districts, marked A – ZZ. 1850; Chapter 7, The manuscript atlas of 1851-1852 
with the house numbers of 1853; and Chapter 8, The Atlas of Amsterdam, 
published by J.C. Loman jr. in 1876, three atlases from the third quarter of 

whereas local governments did not. However, there is no true 
dichotomy between the two. There are publications, such as the earlier 
mentioned Atlas of the Municipality of Amsterdam (…) which was 
marketed by J.C. Loman jr in 1876, and came about only through a 
close collaboration between the publisher and the municipality. The 
municipality was in the possession of a manuscript version consisting 
of individual district maps. Publisher Loman saw the benefits of using 
these maps to form a printed atlas with the most recent house 
numberings added. The local government ordered a number of copies 
of this atlas in order to perform their duties.  It appears that there were 
more publications where the local government ordered the production 
and/or publishing of maps by commercial printers and/or publishers. 
For example, the printed seventeenth-century ’uitgiftekaarten’ (draft 
allocation maps), which show the newest parcels in the district of the 
fourth city expansion of 1662, were measured by town surveyor 
Johannes Brandtlight and printed by his brother Joachim, who was a 
bookseller and a publisher. Another example is the afore-mentioned 
1:1000 scale sheets of the Map of Amsterdam, which were compiled by 
civil servants but printed by the commercial Boek- en Kunstdrukkerij.

Chapter 9. Map production in the last quarter of the nineteenth century. 
Similarly to Chapter 5 this Chapter is differently laid out.  It isn’t 
focussed on a map or atlas but on a particular time period because, 
after publication of the above-mentioned Loman atlas in 1876, there 
were no officially-made maps or map series in the last quarter of the 
nineteenth century on a scale larger than, or similar to, 1:2500. An 
exception is the map published around 1882 by Kruls en Schmüll on a 
scale of 1:2000. This, however, did not show individual parcels (see 
Chapter 9, Fig. 93a and 93b) even though the city was expanding 
considerably for the first time after almost two hundred years. 
Research indicated that in 1881 and 1900 the best and most detailed 
contemporary maps of Amsterdam appeared; both, however, have a 
scale of 1:3750. The first is a reduction, drawn on four large sheets by 
A.J. van der Stok sr (see Chapter 9, Fig. 89), of the cadastral map’s data. 
The second is a topographical edition on twelve sheets which were 
drawn at the Publieke Werken under the supervision of H.J. Scheltema 
(see Chapter 9, Fig. 95). Neither map was re-issued. However, since both 
maps are on a scale considerably smaller than that in Chapter 1’s large-
scale urban cartography of 1:2500, they cannot be considered part of 
this category. 

Chapter 10. The manuscript map series of the Bouw- & Woningtoezicht 
(Building Control Department) (1902 – ca. 1990). For more recent 
twentieth-century historical research we have at our disposal maps 
which were drawn by Amsterdam Municipality’s department of Bouw- 
& Woningtoezicht between 1902 and circa 1990, and  which give a very 
detailed image of the city (see Chapter 10, Fig. 102). Drawn mostly to 
scales of 1:1000, 1:1250 and 1:2500, they are copies of cadastral sheets 
and were supplemented by the Bouw- & Woningtoezicht’s drawing 
office’s accompanying notes. These maps were drawn by, and for, civil 
servants and were not meant for the public. The map series 
predominantly provides information on property changes of land and 
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buildings, if the local government was a concerned party. If so, the 
spatial results of these decisions were added to the relevant map sheet. 
The data on which the respective decision was made was mentioned 
either in the map’s margin or on its verso; the related textual 
resolutions were thus easily found at the city council. After a map 
became unreadable, due to frequent new decisions, the Bouw- & 
Woningtoezicht’s drawing office resolved to produce a new sheet. 

Chapter 11. The Map of Amsterdam, scale 1:1000 (1909). For historical 
research of the twentieth century we possess another highly detailed 
topographical map series. The Dienst der Publieke Werken (PW) 
produced these in 1909; PW and its several successors have been 
responsible for this map for over a century. The first proof sheet was 
created in 1908 and, from 1909, dozens of maps were produced 
annually. In 2015 it will be issued by the municipal ‘Dienst Basis-
informatie’ (Basic Information Service) which digitally maintains the 
map. Its sheet index map (see Chapter 11, Fig. 113) shows over three 
hundred grid cells. Some sheets are never printed, like sheet K14 which 
would show only the IJ-Water; while, of other sheets, ten or more states 
have been printed (see details in Chapter 11, Fig. 110a-f ). It is estimated 
that about 2500 different, analogue-produced, sheets were printed in 
this series. 

The motive for publishing this map can be read in the report Nota 
in zake Het maken van Teekeningen van ondergrondsche Werken in de 
openbare Wegen der Gemeente (Memorandum on the making of drawings of 
underground works on the Municipality’s public highways) written by the 
Publieke Werken’s assistant manager, C.J.A. Reigersman, in 1906. He 
notes an important long-term development: the city’s increasingly 
complex spatial layout. Cables, conduits and tramway tracks are laid by 
gas companies, the water companies and electricity industries, the 
telephone service, tram companies, and the city’s sanitation 
department. He believed it imperative that every undertaking or service 
in Amsterdam which dug underground should obviously know the 
location in the soil of its pipes. The work of these businesses and 
municipal services required good large-scale maps. Reigersman 
envisaged a new 1:1000 map series that would meet this deficiency.  

The maps show, among other things, parcel divisions, house 
numbers, the most important street furniture and the bridge names 
and numbers. These maps depict the actual situation at the moment of 
their creation. Important changes in the area justified a revision of the 
corresponding map sheet. For example, a sheet indicated on the index 
as J6 (= Artis Zoo area) has no less than thirteen different states ranging 
from 1909 to 1990. This was a series, moreover, used by municipal 
services. Map sheets and fragments of the 1:1000 series, almost always 
annotated, are found in many city archives. Citizens could also 
purchase these maps. Together they give a detailed overview of the 
swiftly growing and changing twentieth-century city. 

Chapter 12. Production during wartime (WW2): the Map of Amsterdam on a 
scale of 1:2500. The drawing and printing of the Map of Amsterdam on 
a scale of 1:2500 extended over the years 1939-1956. It is a series which 
provided a fine and well-balanced map image and, after the initial 

establishing a cadastral map, it was used as a basis for urban mapping 
services. Additional research into other cities could well be done to 
confirm this theory. 

Chapter 14. Conclusions. Conclusions are mentioned above concerning 
the dating of images, the moment of publishing a map and on the 
model function that cadastral maps had for large-scale urban mapping 
later in the nineteenth and twentieth centuries. Another conclusion of 
this study is that scales of pre-cadastral maps were subordinated to the 
desired dimensions and details of the map to be made. The eventual 
scale seems to become an irrelevant afterthought in the mapping 

intention to publish it in about thirty, was ultimately printed in forty-
three, sheets. This chapter focusses on the circumstances in which the 
‘Dienst der Publieke Werken’ (Public Works Service) was able to create 
this map’s sheets during the Second World War. During the research 
for this Chapter it seems that the maps published in 1943-1945, under 
the Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart (appointed by Adolf 
Hitler), fell under the promulgation ‘Verordening voor aardrijkskundige 
kaarten voor het bezette Nederlansche gebied’ (Regulation for geographical 
maps for the Occupied Dutch Zone; see Chapter 12, Fig. 117a-b). The link 
between the German occupation in the Second World War and map 
production is a subject that, until now, has not been discussed in the 
history of cartography. Though this aspect is irrelevant for the use of 
the maps, it certainly influenced the map image itself. It appears that 
the German censor gave instructions for the adjustment of topo-
graphical (militarily sensitive) information. Also worth mentioning is 
that this Chapter’s most predominant map, drawn on a scale of 1:2500, 
was the model  for a map series created a few years later on a scale of 
1:5000. 

Chapter 13. How unique was Amsterdam? discusses maps of non-Dutch, 
Western European cities that are more or less comparable to 
Amsterdam. It is established that implementation of the French 
cadaster in Western Europe since 1807 had great consequences for the 
large-scale cartography of every country where Napoleon asserted his 
influence. It created a dichotomy, not only in Amsterdam’s large-scale 
cartography but also in other Western European cities. Chapter 13, 
therefore, is split between before, and after, the year 1807.

In the earliest period special attention is given to the third quarter 
of the sixteenth century, when map printers increasingly changed from 
wood-cutting to copperplate-engraving techniques. The subject of 
dating is discussed here and concludes that researchers, when working 
with maps and their dating, must realize that the dating of a map 
should be coupled with the time of its survey and not with its 
publication date. Examples are known where several years pass 
between the measuring and drawing, engraving, printing and 
publishing of maps. We know, besides, of maps that remained 
unchanged when re-published over one hundred and twenty years. 
Besides dating, some attention is given to the financial aspects of 
various maps. It is important to distinguish whether a map is marketed 
by a commercially-minded publisher or a civil service. The latter’s 
administrators, after all, never ran personal financial risks with their 
commissions. 

It must be concluded that, after 1832, the cadastral maps formed the 
basis for the large-scale topographical maps of Amsterdam. 
Topographical and/or service-specific information was added to these 
‘newly produced’ topographical maps. Some cadastral symbols, such as 
that for ‘bijpeilingen’ (reference lines; see Chapter 10, Fig. 103), were 
omitted. The previously mentioned year 1807 says nothing, after all, on 
the point after which individual regions should have their cadastral 
mapping. For the Netherlands this occurred in 1832, in other countries 
it was decades earlier or later. There are sufficient indications to state 
the thesis that, when a country introduced the Napoleonic method for 

process; in earlier centuries a map’s final scale was thus no conscious 
choice. From 1850 onwards, maps in Amsterdam appeared whose scales 
were decided beforehand (e.g. 1:1000, 1:1250, 1:2500, 1:5000 and 
1:10,000). Research in several collections, and interviews with curators, 
of West European cities proved they have no equivalents of the 
Amsterdam series of draft allocation maps and civil district maps. Even 
though the research was not extended to all the collections of all West 
European cities, it seems possible to conclude that Amsterdam is the 
only city that has available these large-scale maps. In this respect it is 
not an exaggeration to propose that Amsterdam is unique in the world. 
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Hoofdstuk 1 
 
1 Koeman (1984) schreef over de kaart als 

bron voor historisch onderzoek in een 
bekend artikel in Caert-Thresoor, Tijdschrift 
voor de Geschiedenis van de Kartografie van 
Nederland.

2 Piket (z.j.), Hoofdstuk 3: Kaartsoorten, 
paragraaf 2. Indeling van de kaarten naar de 
kaartschaal: 2.1. tot en met 2.4.

3 Koeman en Ormeling (z.j.), p. 8. 
4 Kartografisch Vakwoordenboek (1991), p. 32: 

3.4.15: kleinschalig en 3.4.16: grootschalig. 
De grens hiertussen wordt in het 
Kartografisch Vakwoordenboek getrokken bij 
1:5.000. N.B. De term middelschalig wordt 
niet onderscheiden.

5 Kartografisch Vakwoordenboek (1991), p. 86: 
8.2.7.

6 Kartografisch Vakwoordenboek (1991), p. 90: 
8.4.1.

7 Hameleers en Schmitz (1995) en Hameleers 
(2013a), cat. 108, p. 214-217.

8 Zie: Hofman (1978), p. 31. Met reproductie in 
vier bladen (bladnummers 50 t/m 53), 
Hameleers en Schmitz (1995). Reproductie 
met begeleidende tekst op achterzijde; 
Bakker en Schmitz (2007), p. 114-117.

9 Er wordt hier gesproken van de Visscher/
Mortierkaart. Reden is dat er geen oudste 
uitgave van de kaart bekend is, maar wel 
een latere die door Pieter Mortier op de 
markt gebracht werd. Aangenomen moet 
worden dat hij de vier koperplaten van 
Visscher overnam. Zie: Hameleers (2013a), 
cat. 78, p. 157-160.

10 Hameleers (2013a), cat. 88, p. 182-184.
11 Hameleers en Schmitz (1995).
12 Rapport Schermerhorn (1931). SAA: 

toegangsnummer 5180 (archief van de 
Dienst der Publieke Werken), inv. nr. 9218 
(dossier 20540: 822/2 Publieke Werken 1930).

13 De literatuur over de genoemde kaarten 
van Anthonisz., Bast en Van Berckenrode 
komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 2.

14 Vergelijk met afbeelding 20 (hoofdstuk 3), 
naar Bakker (1995).

15 Harley (1987), p. 1.
16 Koeman (1969), p. 6-13.
17 Kolacny (1977), p. 40-41.
18 Kraak (1998), p. 4.
19 Koeman (1967), p. 14.
20 Hameleers (1991), p. 69-71.

cirkelmethode die in 1986 door Koop en 
Mekenkamp ontwikkeld werd. Er kunnen 
echter aan deze verder uitgewerkte analyse 
meer conclusies ontleend worden. Geeft de 
cirkelmethode een beeld van de afwijkende 
ligging van een punt (meestal een kerktoren 
of weghoek) ten opzichte van de andere 
gekozen punten op een kaart, de hier 
gebruikte methode geeft behalve de grootte 
van die afwijking, ook de richting daarvan 
en hij construeert een gridnet over de oude 
kaart dat een beeld geeft van de totale 
vervorming van de werkelijke verhoudingen 
op het blad.

46 Met dank aan Sander IJzerman, werkzaam 
bij Bureau Monumenten en Archeologie in 
Amsterdam voor zijn hulp bij de 
georeferentie van de kaart van Cornelis 
Anthonisz. uit 1544.

47 Het is niet zinvol de inhoud van deze 
publicaties, die samen bijna tweehonderd 
pagina’s omvatten, hier te herhalen. Ze zijn 
bovendien in verschillende bibliotheken te 
raadplegen.

48 Hameleers (2007), p. 311, naar Van Eeghen 
(1987), p. 14-16.

49 Hameleers (2007), p. 317, fig. 7.
50 Bakker en Schmitz (2007), p. 90.
51 Het schilderij van Anthonisz. hangt in het 

Amsterdam Museum (tot 31 december 2009 
Amsterdams Historisch Museum). Het 
inventarisnummer is SA 3009. Meer 
informatie over het schilderij is aan te 
treffen bij onder andere ’t Hooft (1932), 
Cosquino de Bussy (1949), Bakker en 
Schmitz (2007), p. 86-89 (met grote foto van 
het schilderij in kleur) en Middelkoop 
(2008), p. 62-63.

52 Naar Burger (1918), p. 45-46.
53 Ibidem, p. 44.
54 Ibidem, p. 62-63.
55 Rond 1560 tekende Jacob van Deventer ook 

een kaart van Amsterdam. Die kaart werd 
gemaakt in opdracht van koning Philips II 
van Spanje en had een militaire achter-
grond. Het was geen kaart voor het publiek 
en hij was niet te koop. Bovendien werd hij 
niet gedrukt en heeft een schaal van ca. 
1:8.000 waardoor hij niet tot de groot-
schalige stadskartografie van Amsterdam 
gerekend kan worden.

56 Zie voor een uitgebreide bibliografische 
beschrijving van de verschillende uitgaven 

21 Ormeling (2008), p. 19.
22 Blakemore en Harley (1982), p. 55.
23 Koolhaas-Grosfeld (2010), p. 43-74 (m.n. p. 

71). In hoofdstuk 2 (Het prentmagazijn van 
Evert Maaskamp zijn uitgaven) blijkt de 
nadruk in zijn fonds te liggen op het 
uitgeven van etnografische prenten, prenten 
van kleding en van zeden en gewoonten. 
Wel drukte hij topografische afbeeldingen 
en gaat hij vanaf ca. 1800 ook kaarten 
drukken. Deze komen dan voor in 
reisgidsen. Hoewel Koolhaas geen concrete 
aantallen noemt, kan de productie van 
kaarten ten opzichte van de andere 
uitgaven van Maaskamp niet anders dan 
een ondergeschikte rol gespeeld hebben.

24 Zie ook: Blakemore en Harley (1982), p. 
68-75 waarin zij ingaan op de topografische 
nauwkeurigheid van kaarten.

25 Zie de scriptie aan de Universiteit Utrecht 
onder de titel ‘Het kaartboek geopend: 
Onderzoek naar de toegankelijkheid van 
pre-kadastrale kaarten’ door Heere & 
Storms (2000), p. 15, waarin problemen bij 
de lokalisering van percelen in kaartboeken 
ter sprake gebracht worden. Hun onderzoek 
werd in 2001 gepubliceerd in de NVK 
Publikatiereeks; nr. 32.

26 Zie hiervoor Huussen 1974, 1978.
27 Van Elzakker (2004), p. 195.
28 Dit schilderij is bewaard en behoort tot de 

collectie van het Amsterdam Museum (cat. 
SA 3009). Zie evt. Middelkoop (2008), p. 62-63 
en Hameleers (2013a), cat. 1. 

29 Keyes, 1981.
30 Donkersloot de Vrij: Repertorium van 

Nederlandse Kaartmakers, p. 18.
31 Hameleers (2013a), cat. 78, p. 157-160, cat. 88, 

p. 182-184, en cat. 108, p. 214-217.
32 Zie noot 1.
33 Descriptio Mensonis Alting secundum 

antquos, agri Batavi et Frisii. Amsterdam, 
Henri Wetschein, 1697.

34 Zie bijvoorbeeld: Overijsselsche Almanak voor 
Oudheid en Letteren, 1842, p. 180-182 waarin 
de verdiensten van Alting geroemd worden.

Hoofdstuk 2 

35 Zie http://www.bollmann-bildkarten.de/ 
36 Zie http://www.youtube.com/

watch?v=V34EOMt_RMg.
37 Zie: http://www.cartostudio.nl/. Op deze site 

van de kaarten van 1544, 1597 en 1625, waarbij 
gebruik gemaakt werd van de teksten die Ter 
Gouw, Burger, d’Ailly en Keyes aanreikten: 
Hameleers (2013a), Kaarten van Amsterdam 
1538-1865, cat. 2, 10 en 25.

57 Hameleers (2007), p. 314-317.
58 De 1625-uitgave werd in de jaren dertig van 

de zeventiende eeuw ongewijzigd herdrukt 
met een apart gedrukte titel. Daarvan is 
helaas het laatste jaar afgescheurd. Wat rest 
is het jaar 163. (Collectie Bank of America, 
Chicago. Coll. nr. 06.DM.3).

59 De in de tabel genoemde jaartallen zijn 
ontleend aan de dateringen die de 
verschillende uitgaven van de kaarten 
kregen in Kaarten van Amsterdam 1538-1865, 
cat. 2, 10 en 25 (Hameleers, 2013a).

60 Zie noot 58.
61 Mogelijkerwijs ten overvloede wordt hier 

gemeld dat het uit elkaar puzzelen van de 
verschillende uitgaven lastig is omdat er 
niet van alle bladen van de Bast- en de Van 
Berckenrodekaart eenzelfde aantal uitgaven 
verschenen en er meerdere exemplaren 
bewaard zijn die bestaan uit bladen die in 
verschillende jaren gedrukt werden. Zie 
Hameleers (2013a).

62 Bakker en Schmitz (2007), kolom 1, p. 109, 
naar d’Ailly (1932) en kolom 2.

63 Scheltema (1856), dl I, p. 238 (1538); 
Scheltema (1859), dl II, p. 247 (1541), p. 248 
(1541), p. 251 (1543), p. 253 (1544), p. 256 (1547) 
en Scheltema (1861), dl 4, p. 232 (1551).

64 Archief van de Commissarissen van de 
Desolate Boedelkamer (SAA: 5072/585, fol. 6: 
Sterfhuisinventaris van Jan Damman, 
opgemaakt 9 mei 1656. 

65 Archief van de Notarissen ter Standplaats 
Amsterdam (SAA: 5075/1267: Notaris mr. 
Pieter Barcman: Boedelinventaris van 
Andries Jacobsz. Nitter, opgemaakt 18 
november 1644. Met dank aan Monique A.F. 
Peters, werkzaam bij het Stadsarchief 
Amsterdam, voor inzage in een nog niet 
gepubliceerd manuscript over tientallen 
kaarten die genoemd worden in boedel-
inventarissen die opgenomen zijn in het 
Notarieel Archief en in het archief van de 
Desolate Boedelkamer. Deze dank geldt 
ook voor de informatie van noot 64).

66 Naar Biema: In: Oud-Holland (1906), p. 121, 
verwijzend naar de stadsrekeningen van 
Amsterdam (1625), fol. 55 (verso).

zijn voorbeelden te vinden van de 3D 
miniaturen van belangrijke gebouwen in 
Amsterdam. Hieronder een prachtig beeld 
van de Stopera.

38 Wiessner (1946); van dit artikel van Wiessner 
nam het Maandblad Amstelodamum een 
samenvatting op: Maandblad Amstelodamum 
34(1947), p. 30-31.

39 Naar: Hofman (1978), p. 24.
40 Naar: Koeman (1983), p. 117 en 118. Voordat 

Cornelis Anthonisz. zijn houtsnedekaart 
maakte schilderde hij in 1538 de stad. Dat 
schilderij hangt in het Amsterdam Museum 
(vroeger het Amsterdams Historisch 
Museum). De vervorming in het perspectief 
van dat schilderij werd uitvoerig beschreven 
door Niël (2000). Het is aannemelijk dat 
vergelijkbare vervormingen ook gelden voor 
de gedrukte kaart.

41 Naar Bakker en Schmitz (2007), p. 90.
42 Er wordt hier tweemaal gesproken van 

‘gemiddeld’ en eenmaal van ‘circa’. De reden 
is dat de kaarten van Cornelis Anthonisz. en 
Pieter Bast een schaalverloop hebben als 
gevolg van hun perspectivische vertekening, 
iets waar in de paragraaf over het perspec-
tief dieper op ingegaan zal worden. De 
kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode 
is veel constanter in zijn schaal, maar is niet 
overal exact 1:1.950, vandaar het gebruik van 
het woord circa.

43 Jan Hartmann, geograaf aan de Universiteit 
van Amsterdam, is georeferentiespecialist. 
Hij werkt onder andere mee aan het door 
de Fryske Akademy geïnitieerde HisGis-
project (zie: http://www.hisgis.nl/hisgis/
hisgis/gewesten/amsterdam/presentaties/p/
presjh?b_start:int=30). Ongeveer tien jaar 
geleden georefereerde Hartmann, 
vermoedelijk als eerste, de kaart van 
Anthonisz. Hij toonde dat op een site, die 
inmiddels weer uit de lucht gehaald werd.

44 Sander IJzerman, werkzaam bij Bureau 
Monumenten en Archeologie in Amsterdam 
doet momenteel (2014/2015) onderzoek aan 
de hand van geo-referentie naar de 
nauwkeurigheid van oude kaarten van 
Amsterdam. Zijn onderzoek is nog niet 
gepubliceerd. Zie eventueel: http://maps.
amsterdam.nl/archeologie/, een site over 
archeologische vindplaatsen en historische 
kaarten.

45 Deze methode is verwant aan de 

67 Van Eeghen (1986), p. 116.
68 Bakker en Schmitz (2007), p. 103, kolom 2.
69 Bakker en Schmitz (2007), p. 106, kolom 2.
70 Volgens de tekst op de kaart kreeg Cornelis 

Anthonisz. zijn octrooi voor zes jaren in 1543 
van de zijne K[eizerlijke] M[ajesteit (= Karel 
V)]. Anthonisz. draagt de kaart vervolgens in 
1544 op aan de keizer en het stadsbestuur. 
Zie Van Eeghen (1986) p. 116.

71 Bakker en Schmitz (2007), p. 106, kolom 2.

 Hoofdstuk 3 

72 Dit hoofdstuk werd eerder in artikelvorm 
gepubliceerd in het Jaarboek Amstelodamum 
van 1996. Het werd destijds samen met Erik 
Schmitz geschreven.

73 Het artikel van Van Eeghen (1976) over de 
ontwikkeling en het aanzien van de 
Herengracht is een voorbeeld waarin 
gebruikgemaakt wordt van uitgiftekaarten.

74 SAA: Stadsgedeelten 35 mm: 1940.
75 De oudste uitgiftekaarten zijn kopieën van 

een niet bewaard gebleven groote caerte 
die dateert uit 1586-87 (SAA: 5039.
KA/20014578; 5039.KA/20014579 en 5039.
KA/20014580, archief Thesaurieren 
Ordinaris). De kopieën zijn zeker 
vervaardigd vóór de overdracht van de 
erven in 1590 en 1591 (Van Eeghen, 1976). 
Voorts uitgiftekaart van het Weesperveld 
(Stadsged. 35 mm: 180 t/m 182) en van 
Wittenburg (SAA: 5039.KA/20014578; 5039.
KA/20014579 en 5039.KA/20014580, archief 
Thesaurieren Ordinaris; uit 1769).

76 SAA: 5039/177 en 5039/178 (archief 
Thesaurieren Ordinaris).

77 Bakker (1995).
78 Ibidem; Taverne (1978), hoofdstuk 4: De 

mythe van het Amsterdamse grachtenplan, 
p. 112-175.

79 Gronden binnen de wallen waarover de stad 
niet kon beschikken, werden door de 
particuliere eigenaren verkaveld en al dan 
niet geveild. Hiervan is, voor zover bekend, 
slechts één kaart bewaard gebleven (Van 
Eeghen, 1976, p. 49-51).

80 Zie noot 77.
81 Jansen (1960), p. 83-84.
82 Een overzicht van alle uitgiftekaarten is 

aanwezig in het informatiecentrum van het 
Stadsarchief Amsterdam (rode mappen: nr. 
67).
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kundig Genootschap te Amsterdam voor 
het verstrekken van de scan van de 
boerenbedrieger en de toestemming om 
deze in dit hoofdstuk te publiceren.

131 Levie (1977) en Oldewelt (1945).
132 Dit is inclusief de kaart van wijk 5 in de 

vorm van een burgerwachtbriefje.
133 Onversneden prent met wapen en naam/

functiestroken van ‘Willem van der Meulen | 
Capitein || 2 bov.; Benjamin Groen | 
Sergeant || 2. ond.; Iperus Wiselius | 
Luitenant || 1. bov; Henderik Stokebrand | 
Sergeant || 3. ond.; Jan Wiselius | Vaandrig || 
3 bov.; Leendert Reyne | Sergeant || 1 ond.’ 
(SAA: Collectie Tekeningen en Prenten 
(10097) 010097006385; K 167-35). Het 
Stadarchief Amsterdam heeft ook een 
gedrukte kaart van wijk 54 waarop deze 
wapens geplakt werden (SAA: G 114-9) en 
met de namen van ‘Abraham Clemens Jansz. 
Capitein; Ps.Js. Determeyer Weslingh. 
Luitenant; Johannes van Driest. Vaandrig; 
Sergeanten Cornelis Treurniet; Jan Peyse en 
Dirk van Seldam’ (SAA, Coll. Splitgerber: 
10001/26). 

Hoofdstuk 5 

134 Zie: De la Rambelje (1979).
135 Het boek van Verhelst behandelt met name 

de Belgische situatie. Toch is dit voor de 
oudste periode in Nederland goed bruik-
baar omdat het de periode 1790-1835 
behandelt, immers nadat Nederland en 
België zich, na de nederlaag van Napoleon 
in 1815, afscheidden van Frankrijk, waren ze 
onder Koning Willem I in één staat vere-
nigd. Pas in 1830 werd België onafhankelijk 
van Nederland.

136 Rijpma (1966), p. 3-4. Zie o.a. ook De Vos 
(1902), p. 4 en 5 en Koeman (1982), p. 105-
106.

137 De titel van het boek werd vertaald in het 
Nederlands tot Methodique Verzameling 
der wetten, decreten, reglementen, 
instructien en decisien betrekkelijk het 
Cadaster van het Franse Rijk; goedgekeurd 
door den minister van Financien. Vertaald 
en gedrukt op last van den Staats-Raad, 
Intendant Generaal der Financien en van de 
Keizerlijke Schatkist in Holland. – 
Warmoesstraat, Amsterdam, Doorman en 
Comp.,1812. Zie o.a. Koeman (1982), p. 106. 

83 Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 
Rijksmuseum, Amsterdam: Atlas Amster-
dam, port. ii. en iii.

84 Collectie Bodel Nijenhuis, Universiteits-
bibliotheek Leiden: port. 28, nr. 8 (1-12), nr. 
9-11 en 13-15.

85 SAA: 5039/529, archief Thesaurieren Ordi-
naris, kaartboek-C, kaart 78. Het betreft een 
veiling van percelen in 1614 en 1615.

86 SAA: 10001/79 (collectie Splitgerber 41), 
respectievelijk SAA: 5039/529 (archief 
Thesaurieren Ordinaris, kaartboek-C, kaart 
79).

87 Deze eerste regel is voor het grootste deel 
van de bovenrand van het kaartblad 
afgesneden. SAA, Thesaurieren Ordinaris, 
archief 5039, kaartboek C, kaart 73.

88 Drie van de zes koperplaten worden 
beschreven in: Booming Amsterdam / Erik 
Schmitz. – 2013. - Bijschriften bij de 
gelijknamige tentoonstelling gehouden in 
het Stadsarchief Amsterdam van 15 februari 
– 26 mei 2013, m.n. cat. 2.46, 2.47 en 2.48. 

89 SAA: 5039/183, f. 67 (archief Thesaurieren 
Ordinaris, 1664).

90 Het kaartbeeld dateert waarschijnlijk uit 
1588, toen het bezit van Jacob Schaep 
verkaveld en verkocht werd. De aan teke-
ningen op de kaart dateren uit 1596 en zijn 
door Schaep zelf genoteerd (vergelijk Van 
Eeghen, 1976, p. 49-53).

91 Het aantal van 65 kaarten dat aan Johannes 
Brandtlight wordt toegeschreven, bestaat 
uit kaarten die middels een ondertekening 
met zekerheid aan hem kunnen worden 
toegekend. Eén kaart is ondertekend met 
J.Br. (Stadsgedeelten 35 mm: 512) en een 
aantal is gedrukt bij Joachim Brandtlight. 
Ook van deze laatste groep wordt het 
kaartbeeld toegeschreven aan Johannes 
Brandtlight (zie ook noot 92).

92 Voor deze drie kaarten zijn koperplaten 
gebruikt waarvoor Johannes Brandtlight 
(gestorven 1672) de metingen verrichte. Zijn 
broer Joachim leefde op dat moment nog 
en gaf ze uit. Het is niet duidelijk welke 
landmeter verantwoordelijk gesteld moet 
worden voor de aanvullingen in het 
kaartbeeld.

93 SAA: archief 5001, Doop- trouw- en 
begraafboeken, nr. 7, p. 92, 22-06-1636; nr. 
482, p. 546, 23-03-1662; nr. 1091, p. 122, 11-05-
1672.

De Franstalige versie kan in meerdere 
bibliotheken worden aangetroffen, de 
Nederlandstalige versie is vrij zeldzaam. 
O.a. komen exemplaren voor in de 
Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis te 
Rotterdam (Bibl. Fisc. Gesch. 511.3) en in de 
UB van de Universiteit Utrecht (UB Depot 
Zuid: MAG: I Fol 15; MAG L Oct 904 (dl 1); 
MAG L Oct 904 (Dl 2)).

138 Als in dit hoofdstuk het woord Kadaster 
gebruikt wordt, wordt de rijksdienst 
bedoeld, wordt het woord Gemeente-
kadaster gebruikt, dan wordt hiermee de 
gemeentelijke dependance van de rijks-
dienst aangeduid.

139 Een exemplaar van deze scriptie wordt 
bewaard in de bibliotheek van het Stads-
archief Amsterdam (SAA, bibliotheek: 
15030/66832).

140 Zie o.a.: http://www.nationalarchives.gov.uk/
domesday/. 

141 Zie de Inleiding van: Broncommentaren 4: 
Bronnen betreffende de registratie van 
onroerend goed in de Middeleeuwen en het 
Ancien Régime / Onder eindredactie van 
G.A.M. Van Synghel . – Uitgegeven door het 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 
2001. - http://resources.huygens.knaw.nl/
pdf/Broncommentaren/voorlopig/
Broncommentaren_4_Compleet.pdf. 

142 De Melker (1994), (1-2) 25-36. 
143 In het artikel Prekadastrale kaartboeken in 

Nederlandse archieven door Martijn Storms 
uit 2005 wordt een aantal van 350 
kaartboeken genoemd die in Nederland 
bewaard worden. Via mondelinge 
informatie van de auteur is dit aantal in 
maart 2007 verhoogd tot 400. De auteur wil 
hem hartelijk danken voor deze aanvullende 
informatie.

144 Zie: Storms (2001) en Storms (2005). 
145 Zie: Hameleers en Nijhoff Asser (1991). In 

dit artikel wordt een aantal van zeventien 
kaartboeken genoemd. In het jaar 2000 
werden twee ‘vermiste’ kaartboeken 
teruggevonden.

146 Het kaartboek wordt bewaard in het 
Nationaal Archief te Den Haag: Archieven 
Delftse Statenkloosters, inv.nr. 26. zie ook: 
Donkersloot-de Vrij 1981, p. 166, kaartboek 
21.

147 Hoofdstuk 3 werd eerder in artikelvorm 
gepubliceerd in het Jaarboek Amstelodamum. 

94 Ib., nr.7, p. 379, 15-11-1643; nr. 1048, p. 45v, 
10-06-1699; zie ook nr. 431, p. 219, 16-05-
1626 (ondertrouw ouders).

95 Tien kaarten zonder drukkersvermelding 
beschouwen we op grond van hun 
uitvoering als producten van Joachim 
Brandtlight. Voor 1699 zie noot 92.

96 De oudste aangetroffen vermelding in de 
veilboeken van een veiling in het Oudezijds 
Herenlogement dateert uit 1663 (SAA: 
5039/182, f. 224v, archief Thesaurieren 
Ordinaris, 1663).

97 SAA: 5039/183, f. 48, 27-10-1663 (archief 
Thesaurieren Ordinaris).

98 Wagenaar (1767), p. 25-26.
99 Collectie Bodel Nijenhuis, UB Leiden, port. 

28, nr. 15, respectievelijk SAA: 5039/217 
(archief Thesaurieren Ordinaris).

100 Wagenaar (1767), p. 26.
101 Taverne (1978), p. 167.
102 Afbeeldingen van verschillende fasen in de 

ontwikkeling van het Prinseneiland staan 
afgebeeld bij Hameleers (1992), p. 122-125.
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103 Knevel (1994), p. 108-109.
104 De familiewapens van de vijf kolonels 

komen voor op een kaart van Wijk 35 (zie 
afb. 27; SAA: 10031-51).

105 Naar Hofman (1981), p. 1-19.
106 Naar Van Eeghen (1981), p. 74, die zich weer 

baseert op een stuk uit het familiearchief 
Bicker.

107 SAA: 10031/113 (Der Burgers Blyheid); 
10031/121 (der Vroomen Blyheid), 10031/113.

108 SAA: 10031/124.
109 SAA: 10031/108.
110 SAA: 10031/135.
111 SAA: 10031/108.
112 SAA: 10031/139.
113 Van Eeghen (1981), p. 74.
114 SAA: 10031/111.
115 D’Ailly (1953), p. 129-131. N.B. In Heinemeijer 

en Wagenaar (1987) werden twee overzichts-
kaarten met de wijkindeling, elke op twee 
pagina’s en in kleur, afgebeeld: zie: hoofd-
stukken Reizigers in de stad (p. 80-83) en 
Amsterdam in verval (p, 124-127).

116 Zie voor een bibliografisch overzicht d’Ailly 
(1953) en, nog iets completer, Hofman (1981). 
Zie ter verdere nuancering van de genoem-
de aantallen ook de onderstaande para-

Zie Hameleers en Schmitz (1996).
148 Naar: Verhelst (1982), p. 21. N.B. Verhelst 

neemt in zijn boek (p. 21-35) een 
chronologie m.b.t. de invoering en 
ontwikkeling van het Kadaster op. Vrijwel 
alle jaartallen die in deze paragraaf 
genoemd worden, werden overgenomen uit 
Verhelst.

149 Zie Staatsblad 1813, nr. 1 en Staatsblad 1816, 
nr. 31.

150 De Haan (1982), p. 18.
151 SAA: Publieke Werken, Secretarie Afdeling: 

8655 AZ 1832 (18 oktober 1832).
152 Kruizinga (1997), p. 92. 
153 Het is opvallend dat De Vos (1902, p. 35) stelt 

dat er geen minuutplans aan de gemeenten 
overgedragen werden, maar dat in het 
eerder genoemde bijvoegsel op het Staats-
blad 1832, nr. 239 in art. 4 wel genoemd 
wordt dat een vierde exempaar van de 
‘Oorspronkelijke Plannen’ (= minuutplans) 
wel aan de gemeenten diende te worden 
overgedragen. Dit laatste gegeven kreeg de 
voorkeur boven de mededeling van De Vos. 
Hier komt bij dat in archieven van het 
gemeentekadaster van Amsterdam kopieën 
van de minuutplans van het Amsterdamse 
grondgebied in 1832 opgenomen zijn.

154 Zie: De Vos (1902), p. 327-331.
155 Recueil Méthodique …: Methodique 

verzameling … - Deel 3: Moèles: Modellen. 
– Te Amsterdam, Warmoesstraat No 200: 
Uitgegeven bij Doorman en Comp. 1812. – 
fol. (98). – Bibliotheek Universiteit Utrecht: 
(barcode): 0714 4128.

156 Ibidem, fol. (100-103).
157 SAA: 1200 Fin. 1820 (6 juni 1820).
158 SAA: toegangsnummer 5177 (Financiën), inv. 

nr. 48 (1201 Fin. 1820, 13 juni 1820). Zie ook: 
toegangsnummer 336, inv.nr. 247-252, met 
stukken over diverse grensregelingen, 
afkomstig uit het archief van Zunderdorp 
en Nieuwendam (in uit de jaren 1820-1920).

159 A. [= Arien] van Diggelen was een twee jaar 
jongere broer van Staas Peter van Diggelen. 
Informatie (d.d. 15 juli 2011) naar de 
genealogische sites http://www.arnoldlens.
nl/gendata/index.htm en http://groups.
yahoo.com/group/Friesland-genealogy/
message/33196. Onder andere wordt hier 
het volgende overlijdensbericht genoemd 
‘Het behaagde den Almagtigen God, 
hedenmorgen omstreeks 7 1/2 ure, in den 

grafen over de Albrecht-atlas, de eergroet 
aan Kapitein Lampsins en de Boeren-
bedrieger, die niet bij d’Ailly en Hofman 
genoemd staan.

117 Onderzoek hierover werd o.a. gedaan door 
Levie (1977).

118 Zie Knevel (1994), p. 108, noot 71. Bij Knevel 
worden ook verschillende concrete 
voorbeelden genoemd.

119 Van Eeghen (1981), p. 80-82.
120 Veilingcatalogus van Oud- en Nieuw 

Amsterdam, de beroemde verzameling van 
wijlen den Heer R.W.P. de Vries (1925), lotnr. 
1085. Een op de veiling geannoteerd 
exemplaar wordt in het Stadsarchief 
Amsterdam bewaard (SAA, bibliotheek: 
15030/83520).

121 Archief van de Familie De Vries: SAA: 392/62 
(omslag met genealogische gegevens van 
de familie De Vries).

122 Werner (2009).
123 Naar de inleiding bij de beschrijving op de 

site van het Stadsarchief Amsterdam van de 
collectie Dreesmann die in het Stadsarchief 
Amsterdam bewaard wordt (toegangsnum-
mer 10095).

124 De beschrijving van de Albrecht-atlas wordt 
genoemd in deel III van de toegang op de 
Dreesmanncollectie (1951), Boekenrij III³, 
plaatsbeschrijving en geschiedenis, p. 672.

125 Met dank aan Klaas van den Hoek, conser-
vator handschriften van de Bijzondere 
Collecties van de Universiteit van Amster-
dam voor het onderzoek naar de signatuur- 
en aanwinstgegevens die op de titelpagina 
van de Albrecht-atlas vermeld worden. 

126 Universiteit van Amsterdam, Oude 
Turfmarkt, Bijzondere Collecties: hs. VI E 
40.

127 Het kaartje wordt beschreven in D’Ailly 
(1934), p. 74, cat.nr. 302.

128 De herkomst van de datering 1737 is 
onduidelijk. De staten van de De Broenkaart 
zijn gedateerd: 1e staat: [1724]. 2e staat: [ná 
1728 - vóór 1737], 3e staat: [ná 1737 - vóór 
1740], 4e staat: [ná 1744 - vóór 1750], 5e staat: 
[ná 1774 - vóór 1782]. 6e staat: [ná 1788 - vóór 
1794], zie: Hameleers en Schmitz (1995), op 
de achterzijde van de reproductie.

129 Zie d’Ailly (1934), p. 70-71, cat. 280 en 282 
t/m 288 en Bakker en Schmitz (2007),  
p. 267-269.

130 Met dank aan het Koninklijk Oudheid-
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202 Zie: A.E. d’Ailly (1934). Zijn catalogusnummers 
391-459 omvatten de periode 1832-50.

203 SAA toegangsnr. 10043/2 t/m 10043/51 
(Collectie Buurtatlassen), (gebonden; 
gedrukt in zwart; penseel in aquarel); SAA: 
10043/20009378 (losbladig; gedrukt in 
zwart) en SAA: 10043/20009380 (losbladig, 
penseel in aquarel; opgezet op karton); SAA: 
10057/20009377 (Centraal Tekeningen 
Archief ), (losbladig; gedrukt in zwart; 
vroeger: CTA 100226) en SAA: 30056/11 
(archief Dienst der Publieke Werken, afd. 
Landmeten & Kartografie), (losbladig, 
gedrukt in zwart).

204 SAA: 5166/69 (Deliberatieboek van B & W 
jan. - juni 1850), p. 180-181, 23-4-1850.

205 Amsterdamsche Courant, 30-12-1850, nr. 308, p. 
4. Op 2-1-1851 staat nogmaals een, vrijwel 
identieke, advertentie in deze krant.

206 Zie: Hameleers (2013a), Kaarten van 
Amsterdam 1538-1865, cat. 189, 2de uitgave.

207 Zie de kennisgeving in de Amsterdamsche 
Courant van 31-12-1850 (SAA, bibliotheek: 
15030/16582 (1850), waarin voor buurt WW 
voor afdeling 1 nog een vacature blijkt te 
bestaan en voor afdeling 2 als buurtmeester 
J.G. Schreuder benoemd is.

208 Zie: Hameleers (1993).
209 Naast de molens staan op de bladen xx en 

yy nog enkele genummerde toponiemen 
genoemd: Buurt xx: 5 Lange Bleekerssloot, 
18 Pestsloot en 22 Stadsboomplanterij; op 
Blad yy: 7 Mennonietenpad en 8 Polderhuis.
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210 Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 
(1850), nr. 57: Van het kiesrecht, art. 38.

211 De atlas toont hier een fout. Het huis-
nummer 460 werd tweemaal toegekend.

212 Van Lennep (1880), p. 261-267.
213 Om eventuele misverstanden over de 

persoon van Christiaan Everhard Vaillant te 
voorkomen moet hier gemeld worden dat 
zijn grootvader dezelfde voornamen voerde. 
Die leefde van 1746-1829 en werd in 1764, op 
achttienjarige leeftijd, als boekhouder van 
het Stadsfabriekambt in gemeentelijke 
dienst benoemd en heeft deze functie tot 
zijn dood bekleed. Zijn kleinzoon, 
werkzaam bij het Bevolkingsregister en 
later stadssecretaris leefde van 1807-1870 
(zie: [de genealogie van de familie] Vaillant. 

ouderdom van ruim 55 jaren en 2 maanden, 
tot zich te nemen, onze hartelijke geliefde 
Vader, Staas Peter van Diggelen, in leven 
Landmeter der 1e klasse bij het Kadaster, in 
de Provincie Noord-Holland; een ieder die 
de overledene gekend heeft, zal beseffen 
wat wij aan hem verliezen, daar hij een 
liefdevol en verzorgend Vader was. 
Amsterdam A. van Diggelen St. zn. 5 
October 1840 uit aller naam’. N.B. Om 
verwarring te voorkomen. Achter de naam 
A. van Diggelen staat vermeld ‘St. zn.’ Dit is 
dus niet de bovengenoemde Arien van 
Diggelen en broer van de overledene (die 
ook landmeter was en de drie bladen van de 
Amsterdamse sectie I (= Botermarkt; zie 
tabel 8) tekende, maar Staas Peters zoon die 
ook A (mogelijk ook Arien) van Diggelen 
heette.

160 SAA: 1180 AZ 1825 (26 maart 1825). In dit 
stuk uit 1825 wordt verwezen naar het begin 
van de opmetingen in 1820.

161 Van der Goot (1996), Inleiding bij de 
inventaris van archief 5358,1e pagina: De 
archiefvormer.

162 SAA: 1180 AZ 1825 (26 maart 1825).
163 De dubbelen van de minuutplans uit 1832 

worden in het SAA bewaard onder de 
nummers: Z 216-20 (indexblad), Z 217-2 t/m 
Z 217-7 (Sectie A: 6 bladen), Z 217-8 t/m Z 
217-10 (Sectie B: 3 bladen), Z 217-11 t/m Z 
217-15 (Sectie C: 5 bladen), Z 217-16 t/m Z 
217-19 (Sectie D: 4 bladen), Z 217-20 en Z 
218-1 (Sectie E: 2 bladen), Z 218-2 en Z 218-3 
(Sectie E: 2 bladen), Z 218-3 t/m Z 218-6 
(Sectie G: 3 bladen), Z 218-7 t/m Z 218-11 
(Sectie H: 5 bladen), Z 218-12 t/m Z 218-14 
(Sectie I: 3 bladen).

164 Amsterdamsche Courant, 4 oktober 1827. Zie 
ook 248 AZ 1827 (16 jan. 1827; publicatie dat 
met de taxatie zal worden begonnen), 1400 
AZ 1827 (alle huurcontracten afgesloten 
tussen 1815 en 1827 moeten overlegd 
worden) en 3671 AZ 1827 (een oproep voor 
tot controle voor huurders in sectie E in 
Amsterdam).

165 Voor dit hoofdstuk werd enkele keren 
gesproken met Tom Brockmeier die 
jarenlang bij het Stadsarchief Amsterdam 
werkte en het archief van het (Gemeente)
kadaster goed kende. Hij gaf aan welke 
fouttypen er in voorkomen, waarvoor de 
auteur hem zeer erkentelijk is. 

- In: Nederlands patriciaat 32(1946), p. 271-
383, m.n. p. 273-274 en 277. Zie ook Geslacht 
Vaillant. - In: Maandblad van het Genealogisch-
Heraldiek Genootschap De Nederlandsche Leeuw 
7(1880), p. 10 en 11.

214 SAA: 5177/789, nr. 2225 (archief van de 
Secretarie; Afdeling Financiën, Rekenkamer 
en Rentegevende Eigendommen, Precario 
en Kadaster). Brief, d.d. 29 december 1851, 
van de wethouder Berg van Publieke 
Werken aan het college van Burgemeester 
en Wethouders der Stad Amsterdam met 
informatie over de begroting die de dienst 
der Publieke Werken gemaakt had om voor 
duizend gulden de buurtatlas met de 
huisnummering van 1853 te tekenen. Verder 
wordt aangegeven dat de hoofdcommies 
van de Burgerlijke Stand (= mr. C.E. Vaillant) 
toegezegd heeft het zelf en voor ongeveer 
de helft te kunnen en willen doen.

215 Een exemplaar van de omschrijving van de 
buurten en van het buurtreglement gericht 
aan de burgers van Amsterdam wordt 
bewaard in het ‘Archief van de Stads-
drukkerij en van het Weduwenfonds bij de 
Stadsdrukkerij’. Het werd opgenomen in het 
‘publicatieboek 1816-1860’. Het is een regis-
ter van publicaties die de Stadsdruk kerij in 
opdracht van het stadsbestuur druk te (SAA: 
275/293).

216 SAA: 10043/1-52 (de atlas van 1850 die voorin 
de handgeschreven naam van Vaillant 
vermeldt).

217 De atlas die bij de Bijzondere Collecties van 
de bibliotheek van de Universiteit Amster-
dam bewaard wordt, behoorde eens tot de 
Atlas van Eck, die nu bewaard wordt in de 
collectie van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap (KOG) te Amsterdam. Voor de 
overdracht van de Collectie van Eck aan het 
KOG, is de atlas echter in het bezit 
gekomen van de verzamelaar A.M. van de 
Waal. Diens collectie werd later weer aan de 
UB Amsterdam overgedragen.

218 Het verslag werd opgenomen in het 
Gemeenteblad 1867, afdeling 1, Bijlage B.

219 Zie Hameleers (2013b), p. 26, cat. 225: 
Cholerakaart.

166 Een deel van de informatie uit de twee 
onderstaande paragrafen werd over-
genomen uit de inleiding bij de inven-
tarisatie van het archief van het 
Gemeentekadaster door Eddie van der 
Goot. Zijn gegevens pasten goed in de 
opbouw van het hoofdstuk als geheel (SAA: 
Inleiding op het archief van het Kadaster 
(toegangsnummer 5358).

167 SAA: 1434 Fin. 1832 (23 okt. 1832).
168 SAA: 1454 Fin. 1832 (23 oktober 1832) en 

toegangsnummer 5166, inv. nr. 28, p. 89 (23 
oktober 1832).

169 SAA: 5166/30, p. 221 (23 juli 1833).
170 SAA: 1739, 1780 en 1853 Fin. 1834.
171 SAA: 3391, AZ 1847 (9 april 1847) en 5166/1132 

(9 april 1847). 
172 SAA: 1095, AZ 1853: Provinciaal Blad nr. 12 

van 25 jan. 1853.
173 SAA: 1539, AZ 1853 (7 febr. 1853).
174 SAA: 2374, AZ 1861 (4 mrt. 1861).
175 SAA: 5166/108, p. 290 (24 dec. 1868).
176 SAA: 5166/101, p. 46 (24 jan. 1865).
177 SAA: 1709, AZ 1869 (25 febr. 1869).
178 SAA: 5166/110, p. 179 (1 nov. 1869) en 2190 

Fin. 1869.
179 SAA: 830, Fin. 1869 (rapport over 

functioneren van Rünckel) en 831 Fin. 1869 
(besluit tot salarisverhoging met 
terugwerkende kracht tot 1 februari 1869).

180 SAA: 4606, AZ 1869 (27 mei 1869).
181 SAA: 4805, AZ 1869 (9 jun. 1869).
182 SAA: 5429, AZ 1869 (24 jun. 1869).
183 Zie hoofdstuk 1, noot 12.
184 Zie hoofdstuk 7, p. 125.
185 SAA: Archief 5180: Publieke Werken, 

Secretarieafdeling 1866, nr. 1464.
186 SAA: Archief 5180: Publieke Werken, 

Secretarieafdeling 1906, nr. 2239a: een 
minuutbrief van 15 augustus 1906 met een 
vraag om informatie van Van Hasselt en een 
antwoordbrief (SAA: 2513/205, dossier 136a) 
van Gombault van 5 september 1906.

187 SAA: 5180/9218: Publieke Werken, 
Secretarieafdeling 1930, nr. 822/2, p. 46-47.

188 Dit geldt ook voor grootschaliger kaarten. 
Teksten op onder andere de HisGis-site 
(http://www.hisgis.nl/rasterkaarten/TMK) en 
de WatWasWaar-site (http://watwaswaar.nl/
schatkamer/landschapsontwikkeling/) geven 
aan dat ook de Topografische Militaire Kaart 
(TMK) op schaal 1:50.000 afgeleid werd van 
kadastrale grootschalige metingen.
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220 Veel informatie die gegeven wordt in dit 
hoofdstuk kon geput worden uit dossiers 
die in de collectie van de ‘Bibliotheek van 
de Vereeniging ter Bevordering van de 
Belangen des Boekhandels’ (p/a: Bijzondere 
Collecties van de bibliotheek van de 
Universiteit van Amsterdam, Oude Tufmarkt 
129, Amsterdam) bewaard gebleven is. Het 
betreft de dossiers: J.C. Loman jr. / Amster-
dam / Prospectussen, J.C. Loman jr. / 
Amsterdam / Personalia, J.C. Loman jr. / 
’s-Gravenhage / Prospectussen, J.C. Loman 
jr. / (Loman & Funke) / Amsterdam-Den 
Haag / Personalia. Zie ook: Nederland’s 
Patriciaat 31(1945), p. 180, nr. 7. Uit de tekst 
blijkt dat onze hoofdpersoon geen kinderen 
kreeg.

221 Zie: d’Ailly (1934), cat. 533, Koeman (1969), 
AN II, p. 270: Loman jr., J.C. en Hameleers 
(2013b), cat. 245. 

222 Rouwbrief van Loman: Bibliotheek 
Vereeniging des Belangen des Boekhandels, 
Bijzondere Collecties, UB Amsterdam: 
Collectie Personalia J.C. Loman Jr.

223 Zie: Loosjes (1925), p. 174-175 en Nederland’s 
Patriciaat 31(1945), p. 179, nr. IV.

224 Een complete reeks van het blad wordt 
bewaard bij het IISG (Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis), 
Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen, Cruquiusweg 31, 
Amsterdam.

225 SAA: 15008, rubriek 2: Persdocumentatie 
over personen: invr.nr. 18486: J.Chr. Loman 
Jr.

226 Algemeen Adresboek der Stad Amsterdam 
1880-1881, p. 289.

227 SAA: Archief 5009, Burgerlijke Stand 1866 
Huwelijken 8/90.

228 Zie: Kruseman (1886-1887), dl 3, p. 673 en het 
Nieuw Nederlandsch Biografisch  Woordenboek 
(1914), dl. 3, p. 786.

229 Enkele titels zijn: J. van Lennep: o.a. Vrouwe 
van Waardenburg (1868); A.L.G. Bosboom-
Toussaint: o.a. Majoor Frans (1875) en Een 
Leidsch Student in 1593 (1876); A. Huet: o.a.  
De doorgraving van Holland op zijn smalst, 
geschiedenis en kritiek (1868).

230 Onder andere gaf hij uit: A.J. van der Aa: 
Ons vaderland en zijne bewoners. Beschrijving 
van steden, dorpen en verdere merkwaardige 
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189 Staatsblad 1849, nr. 64.
190 Ibidem, art. 6.
191 Site: http://www.volkstelling.nl/nl/

volkstelling/jaartellingdeelview/VT184901/
index.html (d.d. juni 2013).

192 SAA, bibliotheek: 15030/16583 (W100 (1851)).
193 Een exemplaar van de kennisgeving is mee 

ingebonden in de jaargang 1850 van de 
Amsterdamsche Courant tussen 23 en 24-12-
1850 (SAA, bibliotheek: 15030/16582 (1850). In 
de tweede kennisgeving van 31-12-1850 staat 
echter vermeld dat de eerste op 25-12 
verscheen. De eerste kennisgeving is dus 
niet op de juiste datum in de band mee 
ingebonden.

194 Logischerwijs had hier een verwijzing naar 
artikel 1 moeten staan en niet naar het 
vorige (= het tweede) artikel.

195 Het alfabet bestaat uit 26 letters; de letter J 
werd niet gebruikt (= 2 × 26-2 = 50 wijken).

196 C.E. Vaillant had al eerder zijn sporen 
verdiend als deskundige op het gebied van 
de burgerlijke stand. Onder andere 
publiceerde hij Handboek voor den ambtenaar 
van den burgerlijken stand. Bewerkt volgens het 
Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, met aanwijzing 
van de onderscheidene wetten, besluiten, decisiën, 
enz., welke daarmede in verband staan, benevens 
van formulieren tot inschrijving der akten. - 
Amsterdam: J. Müller, 1842. 

197 SAA: 5166/70 (archief B&W 1824-1979),  
f. 262/263 (10-12-1850).

198 SAA: toegangsnr. 5180 (archief Publieke 
Werken, afdeling) en toegangsnr. 5213 
(archief Publieke Werken, dienst).

199 SAA: 275/305 (archief Stadsdrukkerij). Dit 
inv.nr. inzake uit te voeren drukwerk 
vermeldt dat de orderboeken over de 
periode april/mei 1846 - april 1851 
ontbreken. In inv.nr. 293 (Publicatieboek van 
de Stadsdrukkerij met het register van 
gedrukte publicaties in opdracht van het 
stadsbestuur uit de periode ca. 1816-60) 
wordt de atlas niet genoemd. Ook 
kostenspecificaties zijn over de periode 
1846-51 niet bewaard, in tegenstelling tot de 
specificaties uit andere jaren.

200 SAA: toegangsnr. 5177 (archief Financiën, 
dienst).

201 SAA: toegangsnr. 5000 (archief Bevolkings-
register).
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gaven de Naamwijzers niet of onvoldoende 
uitsluitsel. Dit gold bijvoorbeeld voor de 
functie van J.H. Schmüll als opzichter-
tekenaar bij de Publieke Werken in de 
periode 1882-1894. Dit gegeven werd 
gevonden in het Algemeen Adresboek (...).

263  Sollicitatiebrief (7 mei 1879) en negatief 
advies van stadsingenieur J.G. van Niftrik 
aan de wethouder Publieke Werken (22 mei 
1879): SAA archief 5180, (secretarie)afdeling 
Publieke Werken (APW), dl. 544, nr. 1780.

264  SAA, APW dl. 557, nr. 2504, 8 mei 1879, 
besluit B&W.

265  Zie: Hameleers (2013), Kaarten van 
Amsterdam 1866-2012, cat. 237, 1ste uitgave.

266  Plan voor de uitbreiding van Amsterdam 
opgemaakt in 1875. Schaal 1:7.500. Uitgave 
van J.C. Loman jr. te Amsterdam. 1 kaart: 
steendruk in kleur; 82 × 83 cm (kader). Met 
vermelding: Behoort by No. 96C, d.d. 3 
Februari 1876 van den directeur der 
Publieke Werken (get.) J. Kalff (Zie: Van der 
Valk (1989), p. 293, Gaillard en Dokter (1992), 
p. 9-10 en Hameleers (2013b), Kaarten van 
Amsterdam 1866-2012, cat. 241.

267  Gemeenteblad van Amsterdam, afd. 1 (3 
februari 1876).

268  Zie: Hameleers (2013), Kaarten van 
Amsterdam 1866-2012, cat. 243, 1ste uitgave.

269  Op dat moment is het niet duidelijk of 
Scheltema & Holkema aan de uitgave 
meewerken; Kalff kende Loman via de 
atlasuitgave, maar het is niet aantoonbaar 
dat er in 1875 ‘kartografische contacten’ 
tussen Kalff en Scheltema & Holkema 
waren, hun namen komen pas in beeld bij 
het verschijnen van de tweede staat in 1881.

270  SAA, APW, dl. 480, 1877, nr. 897.
271  SAA, AZ, dl. 866, 1881, nr. 15286 en B&W dl. 

134, 4 oktober 1881.
272  De advertentie werd opgenomen in het 

Algemeen Handelsblad van 4 (p. 6), 8 (p. 8), 12 
(p. 8) en 16 november (p. 6) 1881.

273  Ibidem noot 271.
274  Zie Hameleers (2013b), Kaarten van 

Amsterdam 1866-2012, cat. 243, 2de uitgave.
275  In de registers op de generale indicateur 

van het archief van Algemene Zaken (dat de 
correspondentie van B&W verwerkte), 
werden in de rubriek Kadaster in de periode 
1872-1881 geen verwijzingen naar de kaart 
aangetroffen. Ook in de naamindexen op de 
indicateurs van het archief van Publieke 

plaatsen in Nederland (1857), het tijdschrift: 
Nederland (vanaf 1854, onder redactie van  
N. Donker en H.J. Schimmel), De Navorscher 
(op 1 januari 1869 overgenomen van C.M. 
van Gogh) en De Ingenieur: een technisch 
tijdschrift (vanaf 1869).

231 Plan tot uitbreiding van Amsterdam / 
[Dienst Publieke Werken van Amsterdam]. 
- Schaal [ca. 1:8.700]. - [Amsterdam]: J.C. 
Loman jr. uitgever; [Den Haag]: J. Smulders 
& Co. Lith. des Konings ‘s Hage, 1867. - 1 
kaart: steendruk in z/w, eventueel met hand 
ingekleurd; 58,5 × 76,5 cm. Exemplaren: SAA: 
10035/16; 10035/1728; 10035/1729; SAA: 
10035/1730; 10035/1731; SAA: 10094/1242. Zie 
ook: Hameleers (2013), cat. 227, 3de uitgave).

232 SAA: Archief 5180: Publieke Werken, 
Secretarieafdeling 1867, nr. 99. Offerte van 
Buffa: 3 januari 1867.

233 Ibidem: Offerte van Amand: 4 januari 1867, 
alsmede een tweede offerte gedateerd 7 
december 1867 (sic). 

234 Ibidem: Offerte van 13 januari 1867. 
Aanvullende vragen door wethouder op 
offerte 14. 

235 januari 1867. Op dezelfde dag antwoord 
door Loman. En ibidem: Brieven van 16 
januari 1867 (afschrijving Buffa en Amand, 
order voor Loman & Verster).

236 SAA: 10035/1711 (de presentatiekaart op zeer 
groot formaat; Zie ook: Hameleers (2013b), 
cat. 222.

237  AA: 10035/1712 (oorspronkelijk: Archief 5180: 
Publieke Werken, Secretarieafdeling 1866, 
nr. 2897B; ingekleurde lichtdruk; Zie ook: 
Hameleers (2013b), cat. 222, afb. p. 20).

238  Plan voor de uitbreiding van Amsterdam 
opgemaakt in 1875 / [Dienst Publieke Werken 
van Amsterdam]. - Schaal 1: 7.500. - Amster-
dam: Uitgave van J.C. Loman Jr., 1875. - 1 
kaart: steendruk in kleur; 86 × 85,5 cm. 
Exemplaren: SAA: 10035/1384 (geannoteerd); 
10035/536; SAA: 10095/313 (collectie Kok). Zie: 
Hameleers (2013b), cat. 241).

239  Kaart van Amsterdam: met Kadastrale 
indeeling der Perceelen / Zamengesteld en 
geteekend door A.J. van der Stok sr., 
gepensd. Hoofd Opzichter bij de Publieke 
Werken der Gemeente. - Schaal 1:3.750. - 
[Amsterdam]: Uitgegeven door J.C. Loman 
jr. en Scheltema & Holkema; [Den Haag]: 
[Gedrukt bij] J. Smulders & Co Lith. des 
Konings, [1882]. - 1 kaart in 4 bladen, met 

Werken werden op de naam Loman, 
Scheltema & Holkema geen verwijzing 
aangetroffen.

276  Plaatsingslijst van archivalia afkomstig van 
de Dienst voor het Rijkskadaster te 
Amsterdam (RA Haarlem, toegang 191, 
onderzochte periode 1870-1880).

277  Ibidem noot 270.
278  Zie Bakker en Schmitz (2007), p. 110-113 en 

Hameleers (2013), cat. 59, 1ste uitgave.
279  Zie Hameleers (2013b), cat. 222.
280  Zie Hameleers (2010a en 2010b) en 

Hameleers (2013b), cat. 371.
281  Gemeenteblad van Amsterdam 1881, afd. 1.
282  SAA: 10035/781.
283  Zijn naam komt in de Naamwijzer van 1923 

voor het laatst voor.
284  Naamwijzer en adresboek (...), 1896/97, p. 25.
285  Zie Hameleers (2013b), cat. 279.
286  SAA, AZ dl. 2109, 12 december 1899.
287  SAA, AZ dl. 2111, 26 maart 1900. Zie ook: 

APW, dl. 1503, nr. 2253, 24 en 31 maart 1900.
288  Het contract werd niet aangetroffen, dat het 

werd opgemaakt valt op te maken uit: SAA, 
APW dl. 1547, nr. 9421, 20 december 1900 en 
dl. 1503, nr. 2253, 24 en 31 maart 1900 waarin 
aan dit contract wordt gerefereerd.

289  Algemene Zaken, Financiën, de Inspecteur 
der Gemeentelijke Financiën, Armwezen en 
Onderwijs, Militie en Schutterij, Publieke 
Werken, Burgerlijke Stand, Gemeente-
bedrijven, Statistiek, Handelsinrichtingen en 
als laatste de Gemeentearchivaris (SAA, AZ, 
dl. 1185, nr. 21137, 18, 20 en 30 oktober 1900).

290  SAA, APW, dl. 1547, nr. 9421, 8 december 
1900.

291  SAA, AZ dl. 1188, nr. 24890, 20 december 
1900: Extract uit het boek der Besluiten van 
Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam.

292  SAA, APW dl. 392, nr. 2823, 17 juli 1873.
293  Hoofdstuk 8, p. 143.
294  SAA, APW dl. 1178, nr. 668 (dit dossier omvat 

de brief met het verzoek van Schmüll aan 
B&W, het advies van de directeur Publieke 
Werken aan de wethouder en een extract 
met het besluit van B&W.

295  SAA, archief 5166, Burgemeester en 
Wethouders (B&W), dl. 164, Deliberatieboek 
1896 II, p. 666-667, 13 oktober 1896.

296  SAA archief 5181, (secretarieafdeling) 
Algemene Zaken (AZ), dl. 2100, 31 mei 1898.

297  Ibidem noot 295.

uitgebreide legenda: steendruk in zwart/wit; 
gemonteerd 139 × 174 cm. - Literatuur: 
D’Ailly (1934), nr. 557. Zie: Hameleers (2013b), 
cat. 243, 2de uitgave).

240  AA: Archief 5180: Publieke Werken, 
Secretarieafdeling 1881, nr. 15.286. Brief 27 
september 1881.

241  Extract uit besluiten van Burgemeester en 
Wethouders, 4 oktober 1881 (1881, nr. 15.286). 
De feitelijke opdracht aan de uitgevers 
wordt op 10 oktober 1881 gegeven.

242  AA: Archief 5180: Publieke Werken, 
Secretarieafdeling 1866, nr. 1464.

243  AA, archief 5213, Dienst der Publieke 
Werken, 1869, nr. 464, brief van Van Niftrik 
aan de wethouder Publieke Werken, 22-2-
1869. 

244  Zie: Ernst, e.a. (1981-1982), p. 21.
245  Zeven brieven van de wethouder aan de 

drie diensthoofden, vermoedelijk zijn er 
meer geweest: GAA: Archief 5180: Publieke 
Werken, Secretarieafdeling 1869: nr. 1461 
(brief van 19 mei 1869); nr. 2268 (brief van 24 
juli 1869; nr. 2757 (brief van 8 september 
1869); nr. 3267 (brief van 21 oktober 1869); 
Archief 5180: Publieke Werken, Secretarie-
afdeling 1870: nr. 3267 (brief van 4 juli 1870); 
Archief 5180: Publieke Werken, Secretarie-
afdeling 1871: nr. 150 (brief van 21 januari 
1871); nr. 2705 (brief van 7 september 1871). 

246  SAA: bibliotheek, afd. persdocumentatie; 
Collectie Hartkamp: Topografie: Deel 1,  
bl. 1.

247  SAA: Archief 5180: Publieke Werken, 
Secretarieafdeling 1876: nrs. 5213, 2013* en 
431b.

248  SAA: Archief 5213: Publieke Werken, Dienst 
1868, nr. 2013*.

249  Extract uit het boek der besluiten van Bur-
ge meester en Wethouders van Amsterdam 
6 april 1876.

250 SAA: Archief 5213: Publieke Werken, Dienst 
1876, nr. 5806*, nr. 431b1.

251 Zie: Hameleers en Klein (1990).
252  Zie noot 223.
253 Zie ook: Hameleers (2000) en Hameleers 

(2013b, cat. 321.
254  Zie: Hameleers (1998), p. 99-104 en 

Hameleers (2013), cat. 243, 2e uitgave (1881) 
en p. 129-131, cat. 79 (1900).

255 Veilinghuis Bubb Kuyper, te Haarlem: 
Veiling 28-30 november 2001, lotnummer 
3836. Het betreft 83 geannoteerde bladen 
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298  De instelling van de stadsdelen is gefaseerd 
gebeurd: 1981: Amsterdam-Noord en 
Osdorp; 1987: De Pijp, Watergraafsmeer, 
Buitenveldert en Amsterdam-Zuidoost; 
1990: Westerpark, Oud-West, Oost, Indische 
buurt/Oostelijk Havengebied, Bos en 
Lommer, De Baarsjes, Zuid, Rivierenbuurt, 
Geuzenveld/Slotermeer en Slotervaart/
Overtoomse Veld; 2002 Amsterdam 
centrum. Vanaf mei 1990 veranderden 
verschillende stadsdelen van naam of 
fuseerden. In 2010 zijn er nog zeven 
stadsdelen over: Centrum, Noord, Oost, 
Zuidoost, Zuid, West en Nieuw-West.

299  Stadsarchief Amsterdam: Archief van 
Burgemeesters; Privilegeboeken en 
keurboeken, toegangsnummer 5020, inv.nrs 
1 t/m 33. 

300  Zie inleiding van de inventaris op het 
archief van Rooimeesters en Bouw-
opzichters (SAA: archief 5220), 1e paragraaf: 
Verordeningen.

301  Naar Breen (1908), p. 123.
302  Noordkerk (1747), 2e stuk, p. 979-984.
303  Naar de Inleiding op de inventaris van het 

archief van Rooimeesters en 
Bouwopzichters (SAA, archief 5220).

304  Zie: Gemeenteblad, 1869, 2e afd. Verslag der 
vergaderingen van den Gemeenteraad, enz. 
1869, p. 141-146 en 3e afd. Alphabetisch 
Register: p. LxVIII: Politie-verordening 
(Algemeen)

305  Zie: ‘Herdenkingsartikel vijftig jaar Dienst 
Bouw- en Woningtoezicht’. In Ons Amster-
dam 3(1951), p. 110.

306  Breen (1908). In: Jaarboek Amstelodamum 
(1908).

307  Ibidem noot 302.
308  Voorwoord door J.J. van der Velde, 

wethouder voor de volkshuisvesting bij het 
‘Herdenkingsartikel vijftig jaar Dienst 
Bouw- & Woningtoezicht’. In: Ons 
Amsterdam 3(1951), p. 106. N.B. Het is 
merkwaardig dat dit artikel geen titel heeft 
en geen auteur noemt.

309  Zie o.a. Van der Valk (1989), p. 155 en 261 en 
Jager (2002), p. 378.

310  http://nl.wikipedia.org/wiki/Revolutiebouw. 
Zie voor het onderwerp revolutiebouw ook: 
Van Tij, Twintig jaren Amsterdam (1965), p. 
262: revolutiebouw vermeld in het rapport 

uit 1876, 73 nieuw getekende bladen, een 
titelblad, een indexblad (= legenda), samen 
158 bladen.

256 Met dank aan Erik Schmitz die de grenzen 
van de datering van de geactualiseerde 
kaartbladen vaststelde.

257  Zie voor verschillende andere (dan in dit 
hoofdstuk) afgebeelde details uit de 
geannoteerde atlas: De Baar (2002). 

258  Met dank aan Fred van Kooy voor deze zeer 
plausibele suggestie.
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259  Zie de nota uit 1906 van C.J.A. Reigersman 
(ingenieur van de Afdeling Algemene Dienst 
en van de Onderafdeling Landmeten) aan 
B&W waarin hij een opsomming geeft van 
de kaarten waarover Publieke Werken op 
dat moment beschikte. Hij bepleitte 
hiermee het vervaardigen van de 
1:1.000-serie. Deze kaarten zijn: ‘a. de 
kadastrale bladen (binnenstad schaal 1:1250, 
buitenstad 1:1000, onbebouwd gedeelte 
1:2500), waarvan 1 exemplaar op het 
gemeente Kadaster berust. b. de 
zogenaamde buurtkaarten, dateerende van 
1876 (...), schaal 1:1250 (enkele op schaal 
1:2500) (...).’ Hiermee wordt de Loman-atlas 
bedoeld. ‘c. de gedrukte kaart, schaal 1:3.750, 
in 12 bladen, dateerende van 1900 (...).’ Deze 
kaart wordt verderop in dit hoofdstuk nog 
uitgebreid besproken. ‘d. de gedrukte kaart, 
schaal 1:10000, vervaardigd naar de kaart 
sub. c. genoemd.’ Hiermee bedoelt 
Reigersman een verkleining uit 1902 van de 
kaart in 12 bladen uit 1900. SAA: 5213/205, 
dossier 136a (16 aug. 1906). Zie ook 
hoofdstuk 11 waar de nota van Reigersman 
uitgebreider ter sprake komt.

260  Het Liernurstelsel had een gesloten 
buizenstelsel dat niet op basis van 
doorspoeling werkte, maar via perslucht. 
Het voldeed niet optimaal en gaf, ondanks 
vele kleppen, stankoverlast. In 1906 werd in 
Amsterdam daarom een start gemaakt met 
de aanleg van het tegenwoordige riool-
stelsel.

261  Naamwijzer en Adresboek (...), 1904.
262  Hun persoonsgegevens zijn afkomstig uit 

het archief van het bevolkingsregister (SAA, 
toegangsnummer 5000) en de Naamwijzers 
en adresboeken (...). In enkele gevallen 
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van de Staatsspoorwegen te Groningen  
en werd benoemd voor een salaris van  
ƒ 10.000,– per jaar, met een extra 
toekenning van ƒ 600,– ten behoeve van het 
afsluiten van een levensverzekering 
(Gemeenteblad 1907, 1e Afdeling, p. 133).

349  Besluiten Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam, 28 juni 1907, nr. 10773.

350  Ibidem noot 336, nr. 17.
351  Ibidem noot 336, nr. 18.
352  Ibidem noot 336, nr. 14b.
353  Zie ook hoofdstuk 9, p. 167.
354  Ibidem noot 336, nrs. 9b, 10a, 11, 14a, 17b, 25, 

29, 29a, 30.
355  SAA: Archief 5213, inv. nr. 205 (Archief van 

der Dienst der Publieke Werken), dossier 
136a, pak 2, nr. 44.

356  Ibidem noot 355, nr. 46.
357  Besluiten Burgemeester en Wethouders van 

Amsterdam 15 september 1908, nr. 11694/ 
3014.

358  Ibidem noot 355, nr. 45.
359  Ibidem noot 355, nr. 50. Voor de brieven met 

de door de verschillende gemeentelijke 
diensten opgegeven aantallen zie de 
nummers 36 t/m 44.

360  Ibidem noot 355, nr. 50. 
361  Naar aanleiding van de toezending zal 

onder andere de redactie van het Bouw-
kundig  Weekblad (zie het citaat aan het begin 
van dit hoofdstuk) aanleiding gezien 
hebben enige woorden te wijden aan het 
verschijnen van de kaart.

362  Gemeenteblad Amsterdam, afd. 3, 1909.
363  SAA: 10039/2 en 10039/3.
364  Van het aantal van 387 bladen tonen 44 

minimale cartografische informatie (op de  
bladwijzer aangegeven met een groen 
nummer): bijvoorbeeld water van het IJ en, 
soms ook, als de gemeentegrens deel 
uitmaakt van een blad, staat niet meer dan 
een heel klein stukje van Amsterdam, 
binnen die grens, afgebeeld.

365  Ibidem noot 336, nr. 35 (minuut brief ) en 
uitgetypte versie (niet genummerd), beide 
gedateerd 2 juni 1908.

366  Ibidem noot 355, nr. 44.
367  Er is wel een blad L3 uit 1917 aanwezig dat 

vermeldt dat er een herdruk was in maart 
1914.

368  Ibidem noot 355, ongenummerd.
369  SAA: collectie 30069 (niet geïnventariseerd).

van de Gezondheidscommissie over 1872 in: 
Gemeenteraardsverslagen 1872, bijlage IV, p. 
3; Van de Valk (1989), p. 155 en 261, 
(beginselen stadsuitbreiding), p. 366 
(Woningwet) en Jager (2002), p. 378 
(speculatiebouw) en p. 446 (Bouwtoezicht) 
en Inleiding op de inventaris van het archief 
van Rooimeesters en Bouwopzichters (SAA: 
toegangsnr. 5220) / Hoogewoud en Kuipers-
Verbuis (2004).

311  Zie: ‘Het herdenkingsartikel over vijftig jaar 
Dienst Bouw- & Woningtoezicht’. In Ons 
Amsterdam 3(1951), p. 111.

312  Nieuwe Amsterdamsche Courant / Algemeen 
Handelsblad van 14 september 1899 
(ochtendblad), p. 2 (laatste kolom) en p. 3 
(eerste kolom).

313  Naar het ‘Herdenkingsartikel vijftig jaar 
Bouw- & Woningtoezicht’ (1951), p. 112.

314  Lang leve de Woningwet. De betekenis van 
de bestaande voorraad / prof. ing. André 
Thomsen. Advies aan de Raad van State. 20 
februari 2002. Aangetroffen op internet: 
http://www.crooswijk.com/Pagina/
Masterplan/Thomsen/Advies%20ten%20
behoeve%20van%20de%20Raad%20
van%20State/Lang%20leve%20de%20%20
Woningwet.html, d.d. 8 september 2010.

315  De inleiding is deels een citaat, deels een 
samenvatting van een tekst over de 
Woningwet aangetroffen op Wikipedia 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Woningwet; 
raadpleging 25 aug. 2010).

316  ‘Herdenkingsartikel vijftig jaar Dienst 
Bouw- & Woningtoezicht’. In Ons Amsterdam 
3(1951), p. 112.

317  Paragraaf 5. Onteigening, waar binnen 
artikel 26 verwezen wordt naar relevante 
artikelen 80, 83 en 85 uit de wet van 15 april 
1886; Staatsblad no. 64.

318  Paragraaf 6. Uitbreiding van bebouwde 
kommen, Artikel 27, lid 4 en 5 en artikel 28, 
lid 1, 2, 3, 4 en 5.

319  Kruizinga (1997), p. 92. 
320  Stukken over dit voorstel zijn te vinden in 

Gemeenteblad 1919, 1e afdeling, 31 october 
1919, nr. 1174 p. 3669 en 3670 (voordracht van 
Burgemeester en Wethouders), Gemeenteblad 
1919, 2e afdeling, p. 2.347, volgnr. 23* (ver-
mel ding van het door de gemeenteraad 
genomen besluit na behandeling van het 
voorstel van B&W in de raadsvergadering 
conform de voordracht) en Gemeenteblad 
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In de tekst in bij dit hoofdstuk wordt meerdere 
malen verwezen naar het archief van de Dienst 
der Publieke Werken van de gemeente Amster-
dam (SAA, toegangsnummer 5213) en hierbinnen 
naar met name de inventarisnum mers 20330, 
20331 en 20332. Dit zijn voorlopige inventaris-
nummers omdat het archief in de jaren 2011-
2015 in bewerking is.

370  Hameleers (2002a), p. 154, cat. 94.
371  Hameleers (2002a), p. 207-209, cat. 128 en 

Hameleers (2002b).
372  SAA: 10047/78 (blad met een drukgang in 

oranje; detail afgebeeld bij afb. 120c).
373  SAA: 10047/25 (blad met een drukgang in 

rood).
374  SAA: 10047/84 (blad met een drukgang in 

roze).
375  SAA: collectie 10047. Zie site: www.

stadsarchief.amsterdam.nl. 
376  SAA: 5213/20330 (brief van de directeur 

Publieke Werken, ondertekend door zijn 
waarnemer de stadsingenieur E. van 
Heemskerck van Beest, aan de wethouder 
Publieke Werken).

377  SAA: 5213/20330 (briefnr. 11792; brief 22 
december 1937 van de directeur Publieke 
Werken aan de wethouder Publieke 
Werken).

378  SAA: 5213/20030 (briefnr. 9939; brief 2 
december 1937 van de directeur Publieke 
Werken aan de voorzitter van de Commissie 
tot Bestryding van de Werkloosheid 
wethouder Publieke Werken).

379  SAA: 5213/20330 (briefnr 20540 
(Stadsontwikkeling); brief 10 januari 1941 
van de directeur Publieke Werken aan de 
wethouder Publieke Werken).

380  SAA: 5213/20330.
381  Artikel door Fred Lammers in de VPRO-gids 

van 24 febr.-2 mrt. 1990 i.v.m. een radio-
uitzending in die week over de stippenkaart. 
Zie eventueel ook Hameleers (2013b), p. 
252-254, cat. 375, m.n. de tekst over de 5e 
uitgave (over de stippen- en gettokaart; met 
afbeeldingen.

382  SAA: WW 770: Met Verordeningenblad 21 
van 15 aug. 1942, p. 401-404.

383  Hameleers (2002a), p. 217-219, Cat. 134: 7e 
uitgave.

384  SAA: 5213/20330, 5213/20331 en 5213/20332 

1919, 3e afdeling, volgnr. 224 (formele 
verwoording van het besluit). Bij de formele 
verwoording wordt ook het situatie kaartje 
opgenomen.

321  Onder een rooilijn kan verstaan worden een 
overeengekomen bebouwingslijn 
waarachter men moet blijven bij het 
bouwen.

322  De telling en berekening. Er werd vanuit 
gegaan dat de stadsdelen van elk van de 443 
regio’s het meest recente blad beheerde. 
Deze tonen voor zover bekend vrijwel alle 
slechts 1 regio. Van de 619 bladen die in het 
Stadsarchief bewaard worden zijn er 441 die 
1 regio afbeelden, 93 die er 2 tonen, 83 met 3 
regio’s, 19 met 4, 6 met 5, 4 met 6, 8 met 8, 1 
met 9, 1 met 10, 2 met 12 en 1 kaartblad met 
maar liefst 15 regio’s. Totaal 1062 bladen die 
in totaal 1478 regio’s tonen. Gemiddeld is 
elke regio dus 3,3 maal afgebeeld.

323  Volgens het eerder genoemde Art. 14, lid a. 
van het Koninklijk Besluit van 22 juni 1901. 
Alle bladen beschikken dan ook over een 
noordpijl.

Hoofdstuk 11

324  Bouwkundig Weekblad 24 april 1909.
325  D’Ailly (1934) en Hameleers (2013a en 

2013b).
326  Het schilderij dat Cornelis Anthonisz. in 

1538 maakte is de oudste kaart van de stad. 
Zie D’Ailly (1934, cat. nr. 26) en Hameleers 
(2013a), cat. 1 (collectie Amsterdam 
Museum: SA 3009).

327  SAA: 5213/205 (Archief van der Dienst der 
Publieke Werken), dossier 136a, pak 1: een 
ongenummerd, tussen nrs. 34 en 35 
gevoegd typoscript, 12 p.

328  Johan van Hasselt: * Sneek, 5 mei 1850, + 
Heemstede, 5 februari 1917, directeur 
Publieke Werken van 15 januari 1900 tot 1 
februari 1907 (zie literatuurlijst: 
Persdocumentatie ...).

329  Ibidem noot 327: typoscript, p. 2.
330  Ibidem noot 327: typoscript, p. 3-4.
331  Zie hoofdstuk 9, paragraaf 6, d’Ailly (1934), p. 

143, cat. 634 en Hameleers (2013b), p. 137-
139, cat. 302.

332  Zie hoofdstuk 9, paragraaf 6 en Hameleers 
(2013b), p. 150, cat. 309.

333  Ibidem noot 327, p. 4: Reigersman noemt 
enkele voorbeelden van kaarten die via de 

(Archief van de Dienst der Publieke 
Werken).

385  Hameleers (2002a), p. 207-209, Cat. 128 en p. 
330-333, Bijlage 3. De bladen 2 (p. 330) en 7 
(p. 332) van deze 1:5.000-kaartserie werden 
nog in 1940 herdrukt.

386  SAA: 5213/20332.
387  SAA: toegangsnummer 10046. De collectie 

is nog niet geïnventariseerd.
388  Het is merkwaardig dat in zowel 1945 als 

1946 blad E6 genoemd wordt. Het is 
mogelijk dat het gaat om kaartbladen in 
verschillende kleuruitvoeringen.

389  De in de lijst ontbrekende inventaris num-
mers (16, 19, 21, 28, 47, 51, 72, 106, 113, 116, 
126, 129, 130, 133, 152 en153) hebben betrek-
king op in de collectie in het Stads archief 
Amsterdam bewaarde lichtdrukken, calques 
of geannoteerde exemplaren van kaart-
bladen in een kleurstelling die ook zonder 
die annotaties bewaard gebleven is. Onder 
inventaris nummer 1 staat de blad wijzer op 
de collectie beschreven. Voor het overzicht 
van bewaarde gedrukte kaart bladen zijn 
deze inventarisnummers niet relevant.

Hoofdstuk 13

390  Zie Hameleers (2013a), cat. 78, p. 157-160, 
cat. 88, p. 182-184, en cat. 108, p. 214-217.

391  Zie o.a.: Bakker (1991), p. 10-14 en 
Hameleers (2007), p. 312.

 392 Bedoeld wordt de ‘Copperplate map’ op een 
schaal van 25 inches to 1 statute mile (= ca. 
1:2.534). Een kaart die uit 20 koperplaten 
bestond, waarvan er drie bewaard gebleven 
zijn en waarvan geen enkele contemporaine 
afdruk bestaat. Zie Howgego (1978), p. 43, 
cat. 1.

393  Howgego (1978), p. 48-49, cat. 8.
394  Voet en Soly (1978), p. 135-136 stellen dat de 

herkomst van Vergilius naast Bologna ook 
Boulogne had kunnen zijn. Zij hebben meer 
argumenten voor Bologna. Deze redene-
ring wordt hier gevolgd.

395  Idem noot 391.
396  Van Eeghen (1987), p. 14-16.
397  Het enig bekende exemplaar van de kaart 

van Antwerpen van Bononiensis wordt 
bewaard in het Plantijn-Moretus Museum 
te Antwerpen.

398  De kaart van Duisburg van Corputius wordt 
bewaard: Original im Kultur- und 

methode van kopiëring van kadastrale 
bladen vervaardigd werden: a. 17 
kaartbladen met riolen / Afdeling 
Onderhoud. - Schaal 1:1.000. - Kadastrale 
percelen zijn niet meegekopieerd, slechts 
gedeeltelijk bijgehouden. b. Nieuwe 
rioolkaarten / Afdeling Algemene Dienst. 
- Schaal 1.000. - Dienende om voor de stad 
buiten de Singelgracht, in aansluiting met 
de als zodanig gebruikte kadasterkaarten 
van Oud-Nieuwer-Amstel, de riolen en de 
bebouwing vast te leggen. - De kadastrale 
percelen komen hierop dus wel voor. c. De 
rioolkaart / Afdeling Riolering. - Schaal 
1:1.000. - Ingetekend staan alle 
huisaansluitingen en rioolleidingen in de 
stad, buiten de Singelgracht. - Als 
‘avondwerk’ bij de Afdeling Riolering 
vervaardigd.

334  Besluiten Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam, 6 april 1905, no. 90 G; tot 
uitvoering gebracht bij besluit van 19 mei 
1905, No. 9315/3994 Publieke Werken.

335  Begroting van het lopende dienstjaar (1905 
en/of 1906): volgnummer 181, art. 9a. Zie 
ook: Extract uit het Boek der Besluiten van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,  
5 oktober 1906.

336  SAA: 5213/205 (Archief van der Dienst der 
Publieke Werken), dossier 136a, pak 1, nr. 1.

337  Ibidem noot 336, nr. 4.
338  Ibidem noot 336, nr. 3.
339  Ibidem noot 336, nr. 5.
340  Ibidem noot 336, nr. 8.
341  Ibidem noot 336, nr.12, p. 2.
342  Zie Bos e.a. (1991), p. 85, nr. 8.1.37.
343  Zie Hameleers (1998), p. 96.
344  Tegenwoordig, nu de kaartvervaardiging 

digitaal gebeurt, geldt dit niet meer. 
Kaarten  worden nu op het beeldscherm 
ontworpen, waardoor een handgetekend 
ontwerp niet meer gemaakt hoeft te 
worden.

345  Ibidem, noot 336, nr. 14a.
346  Ibidem noot 336, nr. 15.
347  Besluiten Burgemeester en Wethouders van 

Amsterdam, 5 oktober 1906, nr. 16149.
348 Andries Wilhelm Bos (Groningen, 5 maart 

1860 - Den Haag, 6 maart 1954) was van 
1907 tot  1926 directeur van de Dienst der 
Publieke Werken van Amsterdam (naar: De 
Graaf, 1926). Hij was eerder werkzaam als 
ingenieur bij de Maatschappij tot Exploitatie 
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De hier vermelde informatie over het 
Spaanse Kadaster werd aan zijn lezing 
ontleend.

435  Veel informatie over de Ordnance Survey is 
aan te treffen op: www.charlesclosesociety.
org.uk. Onder andere werd daar 
opgenomen: A short history of the Ordnance 
Survey of Great Britain door Richard Olivier.

436  Darlington en Howgego (1964), p. 37-38.
437  Howgego (1978), p. 27-28; Hyde (1975), p. 25. 

en Hyde.
438  Hyde (1975), p. 1 en 2.
439  Hyde (1975), p. 7 en 8.
440  Hyde (1975), p. 8.

Bijlage

441  De datering van de kaart is te ontlenen aan 
een advertentie in de Amsterdamsche Courant 
van 2 september 1724: ‘Tot Amsterdam, in ’t 
midden van de Groote Leydse Dwarsstraet, 
by Gerrit de Broen, is gemaekt en werd 
verkogt, de allerparticulierste afbeeldinge 
van de stad Amsterdam, op de groote van  
4 Oliphants Bladen, nooit voor deezen so  
in ’t ligt gebragt (...).’ De datering van de 
tweede tot de zesde werd gedaan op basis 
van de kaartinhoud. Soms konden 
aanvullende gegevens, als bijvoorbeeld 
overlijdensdata van uitgevers, gebruikt 
worden. Het resultaat is dat voor de latere 
uitgaven van de kaart telkens een periode 
gegeven wordt waarbinnen de uitgave 
plaatsgevonden moet hebben.

Stadthistorischen Museum Duisburg.
399  Von Roden (1964), p. 23.
400  De kaart bestaat uit vier bladen. Deze tonen 

een kaartbeeld van 116 x 131 cm. Daaronder 
staat een stadsprofiel en daaronder drie 
afbeeldingen van belangrijke gebouwen. De 
kadergrenzen van het geheel hebben bij 
montage afmetingen van 116 x 166 cm.

401  Zie Aragon Amunarriz (2002) en Bullon 
(2006). Voor afbeeldingen van dit 
Madrileense Kadaster waarvan de banden 
dateringen hebben uit de jaren 1763, 1764 en 
1765, zie (http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000045473&page=1). Van de 
Planimetria bestaan drie kopieën. Het 
exemplaar dat op genoemde site afgebeeld 
wordt behoort tot de handschriftencollectie 
van de Bibliotheca Nacional d’Espagna 
(BNE: Mss/1665-Mss/1670 (de zes banden 
met 557 kaarten) en Mss/1671 t/m Mss/1676 
(de zes tekstdelen, ook wel de ‘libros de 
asientos’, ook wel het register van huizen en 
eigenaren, genoemd. De andere twee 
exemplaren van de Planimetria … worden 
bewaard in het Archivo General de 
Simancas (iets ten zuidwesten van 
Valladolid gelegen) en in het Archivo 
Histórico Nacional, te Madrid. De namen 
van de belangrijkste uitvoerenden waren 
Nicolás de Churriguera, Ventura Padierne, 
Fernando de Moradillo en José Arredondo.

402  Woodward (1975), p. 25. Zie eventueel ook: 
‘Techniques of Map Engraving, Printing, 
and Colouring in the European Renaissance’ 
/ David Woodward. In: The History of Carto-
graphy / Onder redactie van David Wood-
ward. - Deel 3, band 1, hoofdstuk 22, p. 591-
610. – Dat hoofdstuk is een geactualiseerde 
versie van het boek Five centuries of map 
printing / onder redactie van David Wood-
ward. – Chicago/London: The Univer sity of 
Chicago Press, 1975.

403  Ibidem, p. 6: De wereldkaart komt voor in: 
Etymologiarum / Isodore de Sevilla. – 
Augsburg: Uitgegeven door Günter Zainer, 
1472. Een T-in-O-kaart toont de toenmalig 
bekende wereld, bestaande uit de wereld-
delen Europa, Azië en Afrika (gelegen op 
een ronde schijf: de O), die gescheiden 
werden door de Middelandse Zee en de 
rivieren Nijl en de Don (de T).

404  Verner (1975), p. 50: In 1446 werd in Berlijn 
een prent gemaakt die de kruisiging van 

Christus afbeeldt, in 1477 werden 
zesentwintig kaarten van koperplaten 
gedrukt in de Bologna-editie van een 
Prolomeusuitgave.

405  Robinson (1975), p. 6,7, 15. Zie ook Woodward 
(1975), p. 41 waarin hij ingaat op een hybride 
houtsnede/kopergravuretechniek en p. 27 
waar een voorbeeld hiervan afgebeeld 
wordt.

406  Delano Smith (2007): The History of 
Cartography, vol. 3, part 1, p. 531.

407  McLean (2007), p. 120.
408  Howgego (1978), p. 43, cat. 1.
409  Howgego (1978), p. 47, cat. 8.
410  Er is geen exemplaar van de oudste versie 

van de Agas map bewaard. De datering van 
1561 kwam tot stand omdat aangenomen 
wordt dat de kaart van Londen die Braun & 
Hogenberg in 1572 in hun Civitates Orbis 
Terrarum opnamen van de Agas kaart 
gekopieerd zou zijn, en dat de torenspits 
van de kathedraal op die kaart voorkomt.

411  Het enig bekende exemplaar van de kaart 
van Antwerpen door Bononiensis wordt in 
Antwerpen in het Plantijn Moretusmuseum 
bewaard. Zie o.a. teksten over de kaart bij 
Voet, e.a. (1978), De Brabander (1988) en Tijs 
(2007). 

412  Hameleers (2013a), cat. 25, p. 67-71.
413  Delano Smith (2007).
414  Woodward (2007), The History of Cartography, 

vol. 3, part 1, p. 608.
415  Zie Kartografisch Woordenboek / Bos, e.a. – 

Uitgegeven door de Nederlandse 
Vereniging voor Kartografie, 1991, p. 55: 
5.2.13. Generalisatie.

416  Hameleers (2013a), cat. 25, p. 67-71.
417  Hameleers (2013a). Vergelijk de 1e uitgave 

van cat. 45, gedrukt op 1 blad op p. 96 met 
de 2e uitgave van cat. 78, gedrukt op 4 
bladen op p. 158. Er is van de 1e uitgave van 
de 4bladskaart geen exemplaar bekend. De 
vergelijking maakt aannemelijk dat de 1e 
uitgave van de 4-bladskaart door Visscher 
oorspronkelijk vervaardigd werd, vermoe-
delijk kort na de totstandkoming van de 4e 
uitleg in 1662. Er is alleen een exemplaar 
van de 2e uitgave van de 4-bladskaart 
bekend. Die dateert uit 1676, of kort daarna, 
en werd door Pieter Mortier op de markt 
gebracht. 

418  Hameleers (2013a), cat. 108, p. 214-217.
419  Van der Krogt (1985), p. 101, nr. 490: een 

advertentietekst voor de kaart van De Broen 
in de Amsterdamsche Courant van 7 septem-
ber 1724.

420  Hameleers (1994), p. 82.
421  Hameleers (2011), p. 121-125.
422  Deys (1988), p. 82 en 83.
423  Van Eerde (1976), p. 128-129, 131 en 133.
424  Gesprekken werden gevoerd en-/of 

correspondentie gevoerd met conservatoren 
van de kaartcollecties van de Koninklijke 
Bibliothek Zweden, Stockholm (Greger 
Bergvall), Bibliotheke Nacional de France, 
Parijs (Olivier Loiseaux); Staatsbibliothek zu 
Berlin (Wolfgang Crom); Biblioteca 
Nacional Espagna, Madrid (Mayte Rios); 
Francis Herbert (voormalige conservator 
van de Royal Geographical Society, London), 
Ralph Hyde (voormalig conservator van de 
Guildhall Library, London), University 
Library, Glasgow ( John Moore); Felix 
Archief, Antwerpen ( Joost Depuyt).

425  De afgebeelde kaart werd aangetroffen op 
en gekopieerd van de site: http://www.ngv.
nl/Kenniscentrum/OudeKaarten/
Nederland%201811%20deel%20van%20
het%20Napoleontische%20rijk%20.JPG. De 
kaart zal afkomstig zijn uit een historische 
atlas. Het is onduidelijk uit welke.

426  Om verwarring te voorkomen moet gemeld 
worden dat Gunter Schulz in 1998 een 
bibliografie van kaarten van Berlijn 
publiceerde waarin de kaart van Johannes 
Bernardus Schulz uit 1688 beschreven staat.

427  Schulz (1998), p. 98, cat. 21. Hiervan werden 
enkele jaren later enkele kopieën en ver-
kleiningen vervaardigd met schalen die 
varieerden tussen 1:2.500 en 1:10.000. Zie 
cat. 22, 23, 24, 28, 29.

428  Schulz (1998), p. 158, cat. 288.
429  Schulz (1998), p. 297, cat. 871.
430  Schulz (1998), p. 380, cat. 1212.
431  Schulz (1998), p. 460, cat. 1553.
432  Zie ook: Hameleers (2013b), cat. 93, p. 151-

153 en cat. 94, p. 154.
433  Zie evt. http://www.bayerische-

landesbibliothek-online.de/ortsblaetter/
suche?id=419.

434  Op 23 mei 2014 hield Andrès C. Arestegui, 
werkzaam bij Nationaal Geografische 
Instituut van Spanje, een lezing tijdens de 
19e conferentie voor kaartbeheerders in 
Ljubljana, Slovenië, over de invoering van 
het Spaanse Kadaster in de jaren 1861-1870. 
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106f SAA: 10040/490 (detail).
106g SAA: 10040/74 (detail).

Hoofdstuk 11

107 SAA: 10039/1.
108 SAA: 10039/205.
109 SAA: 10039/943.
110a SAA: 10039/793 (detail).
110b SAA: 10039/794 (detail).
110c SAA: 10039/797 (detail).
110d SAA: 10039/804 (detail).
110e SAA: 10039/815 (detail).
110f Het beeld werd digitaal vervaardigd door 

Dienst Basisinformatie Amsterdam.
111  SAA: 15030/136646 (Gemeenteblad 1909, 3e 

afd, volgnr. 104, d.d. 24 apr.)
112a  SAA: 10039/801 (detail 1).
112b  SAA: 10039/801 (detail 2).
113  SAA: 10039/6. De kaart werd getekend 

en digitaal aangeleverd door Ries Visser, 
Dienst Basisinformatie Amsterdam.

Hoofdstuk 12

114 SAA: 30069 (niet geïnventariseerd).
115 SAA: 10047/1 De kaart werd getekend 

en digitaal aangeleverd door Ries Visser, 
Dienst Basisinformatie Amsterdam.

116 SAA: 10047/78.
117a/b SAA: 15030/139873 (WW 770, 1942).  
118 SAA: 10035/403.
119 SAA: 5213/20331 (voorlopig inv.nr.)
120a/d SAA: 5213/20330 (voorlopig inv.nrs.)
121a SAA: 10039/1027(detail).
121b SAA: 10047/77 (detail).
121c SAA: 10047/78 (detail).
NB.  In de bijlagen 1 t/m 3 van hoofdstuk 12 

worden een twintigtal details afgebeeld. 
Deze werden gekozen uit verschillende 
bladen gedrukt in verschillende 
kleurstellingen van de Kaart van 
Amsterdam die in dit hoofdstuk centraal 
staat.

47a SAA: 10097/010097006385.
47b SAA: 10097/010097006385 (detail).
48 SAA: 10001/19.
49a SAA: 10031/31. 
49b SAA: 10031/31 (detail).
49c SAA: 10031/32.
49d SAA: 10001/55.
49e SAA: 10095/540.

Hoofdstuk 5

50 UB Utrecht, Depot Zuid: Mag. L Oct. 
904, dl. 1.

51 UB Utrecht, Depot Zuid: Mag. L Oct. 
904, dl. 2.

52 SAA: 30044/20011003.
53 SAA: 30044/20011003 (detail 1 van afb. 

52).
54 SAA: 30044/20011003 (detail 2 van afb. 

52).
55 SAA: 30044/20011027.
56 SAA: 30044/20011027 (detail van afb. 55).
57 SAA: 30044/20011003 (detail 3 van afb. 52).
58a SAA: 10043/43 (detail).
58b SAA: 30044/20011019 (detail).
58c SAA: 10043/109 (detail).
59a SAA: 30044/20011287 (detail).
59b SAA: 10043/383 (detail).
60 SAA: 10035/272 (detail)
61a SAA: 30044/20011024 (detail).
61b SAA: 10040/82 (detail).
62a SAA: 30044/20009202 (detail).
62b SAA: 10039/772 (detail).

Hoofdstuk 6

63 SAA: 10043/2.
64 SAA: 10043/14.
65 SAA: 15030/16582.
66a SAA: 10043/20011027 (detail).
66b SAA: 10043/16.
66c SAA: 10043/66.
66d SAA: 10043/325.
67a SAA: 10043/698.
67b SAA: 10043/49.

Hoofdstuk 7

68 SAA: 10043/54.
69a SAA: 10043/4 (detail).
69b SAA: 10043/54 (detail van afb. 68).
70 SAA: 10043/1 (detail; bewerkt).
71 SAA: 5177/2183 (1853).

Hoofdstuk 13

122 Reproductie naar facsimile.
123 Reproductie naar facsimile (detail).
124 Reproductie naar facsimile (detail).
125 Reproductie naar facsimile (detail). 
126 Reproductie naar facsimile (detail).
127a Reproductie naar facsimile (detail) 
127b UBA, OTM, BC: Kzl 104-06-21.
128 Reproductie naar facsimile.
129a Biblioteca Nacional de Espana: 

Mss/1665-Mss/1670 (titelblad).
129b Biblioteca Nacional de Espana: 

Mss/1665-Mss/1670 (kaart 20).
130 Naar Robinson (1975), p. 6.
131a Reproductie naar facsimile (detail).
131b Reproductie naar facsimile (detail).
132 Reproductie naar facsimile (detail).
133 Reproductie naar facsimile (detail).
134 Reproductie naar facsimile (detail). 
135 Reproductie naar facsimile (detail).
136 De kaart werd aangetroffen op de site 

http://www.ngv.nl/Kenniscentrum/
OudeKaarten/Nederland%20
1811%20deel%20van%20het%20
Napoleontische%20rijk%20.JPG. Hij 
is hoogst waarschijnlijk afkomstig uit 
een historische atlas, echter onduidelijk 
welke.

137a Bayerischen Staatsbibliothek, 
Abt. Karten und Bilder, München: 
bsb00042934_00037.

137b Bayerischen Landesbibliothek, München: 
Kadaster Munchen 1833, 558/03.

Verantwoording van de overige,  
niet genummerde, afbeeldingen  
(omslag, voorwoord, ten geleide en de 
linkerpagina’s bij het begin van elk hoofdstuk)

Stofomslag: afb. 32, p. 68-69.
Woord vooraf: detail van afb. 34a. p. 65. 
Ten geleide: detail van afb. 27, p. 57.
Hoofdstuk 1: detail van afb. 5, p. 21.
Hoofdstuk 2: detail van afb. 7, p. 27.
Hoofdstuk 3: detail van afb. 18a, p. 43.
Hoofdstuk 4: detail van detail van afb. 27, p. 57.
Hoofdstuk 5: detail van afb. 52, p. 94-95.
Hoofdstuk 6: detail van afb. 66b, p. 113. 
Hoofdstuk 7: detail van afb. 68, p. 119.
Hoofdstuk 8: tekst van titelblad van de 

Lomanatlas (zie hierboven: afb. 80).
Hoofdstuk 9: detail van afb. 88, p. 151.

Herkomst gebruikte afbeeldingen



Cursief gezette cijfers verwijzen naar 
bijschriften bij afbeeldingen.

A
Abendroth, Alfred 189
Agas, Ralph 227
Ahrend, firma Weduwe J. 193, 195, 207, 214
Albrecht, Nicolaes 70, 71, 73, 74, 75
Alting, Menso 24, 25
Amand, firma 138
Amstelbrouwerij 134, 134
Angell, Samuel 244
Anthonisz., Cornelis 11, 14, 16, 20, 22, 25, 27-41, 27, 

29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 226, 227, 229, 230, 240, 
248, 250

Asschenberg, Jan Hartgers 67, 70

B
Baak, W.Th. van 99
Baarslag, H.A. 98, 104
Balthasars, Floris 20, 39
Barbari, Jacopo di 224, 226, 227, 229
Bast, Joost 39
Bast, Pieter 14, 16, 20, 21, 22, 27-41, 33, 36, 39, 226, 

234, 240, 248, 250
Belderbos en Coesel, firma 195
Belleforest, François 233
Belshazzar (Babylonische koning) 37
Benjamins, Paul 28
Berckenrode, Balthasar Florisz. van 14, 15, 16, 

20, 21, 22, 27-41, 34, 36, 39, 54, 55, 226, 234, 235, 
240, 248, 250

Berckenrode, Cornelis Florisz. van 21
Berckenrode, Frans Florisz. van 21
Berg, wethouder 124, 125
Bicker, Jan Bernd 58
Bitter jr. , Jan 75
Blaeu, Joan 18
Blaeu, Willem Jansz. 18
Blooker, Dr. C. 165, 193, 194
Bollman Verlag 28
Bononiensis (Boloniensis), Vergilius 227, 227
Bors van Waveren, Gerard 251
Bos, A.W. 193, 194, 195, 196, 197
Bosboom-Toussaint 138
Bouw- en Woningtoezicht, Dienst 17, 23, 100, 

104, 149, 151, 169-183, 243, 249, 253
Braakensiek, firma Gebrs. 195
Braam Houckgeest, Anna Jacoba van 138
Brandtlight, Ioachim, 46, 47, 50, 249
Brandtlight, Johannes, 47, 48, 50, 249
Braun en Hogenberg 229, 231
Braun, Georg 229, 231
Bretez, Louis 236, 236

Brinkman, C.L. 167
Broeckhuysen, Justus van 236
Broen jr., Gerrit de 14, 44, 75, 226, 235, 249, 251
Broen sr., Gerrit de 14, 15, 21, 44, 251
Broen, Willem de 78
Brouwer, Jan D. 167
Buffa et Fils, firma François 138, 167
Burgerlijke Stand 120, 124, 125, 134
Burgerweeshuis, Amsterdams 39
Burlett jr., Everard de 80
Busken Huet, Conrad 138
Bussy, firma J.H de 195

C
Carto Studio 28
Ceulemans, Norbert 28
Charles II van Engeland (Karel II), Koning 236, 

240
Chijs, J.Th. van der 193
Coppens van Diest, Gilles 227
Corputius (Corput), Johannes ( Johan van den) 

229,229, 230
Crombos, Rombout 60

D
Damman, Jan 40
Danckertsz. de Rij, Cornelis 19, 46, 50
Daniel (de Bijbelse figuur) 37
Desguerrois en Co., firma 195
Deventer, Jacob van 28, 227
Dienst Basisinformatie Amsterdam 7, 9, 13, 

23, 153, 170, 198, 249
Dienst Openbare Werken 253
Dienst Persoonsgegevens en Geo-

informatie 104, 107, 253
Dienst Publieke Werken 7, 16, 18, 23, 102, 110, 

124, 132, 134, 138, 139, 143-145, 148, 151-167, 
171, 175, 186, 187, 187, 188, 189, 193, 194, 
196, 203-221, 241, 248, 249, 252, 253

Dienst Publieke Werken, 1e Hoofdbureau, 
152, 153 
Dienst Publieke Werken, 1e 
Hoofdbureau, Onderafdeeling 
Landmeeten 153 

Dienst Publieke Werken, 2e Hoofdbureau 
152, 153

Dienst Publieke Werken, afdeling Algemene 
Zaken 153

Dienst Publieke Werken, afdeling 
Landmeten & Kartografie 153

Dienst Publieke Werken, afdeling 
Stadsontwikkeling, onderafdeling Kaart 
van Amsterdam 208 

Dienst Publieke Werken, afdeling 
Stadsontwikkeling, onderafdeling 
Landmeetkunde 207, 208 
Dienst Publieke Werken, hoofdafdeling 
Stadsontwikkeling 207, 208, 209, 211, 212, 
214, 215 
Dieperink en Co., firma 195

Diggelen, Arien van 95
Diggelen, Staas Peter van 94, 94
Doorman et Compagnon, firma 87
Dreesmann, Anton 71
Dreesmann, W.J.R. 71, 71, 74

E
Eckstein, Charles A. 189
Edwards, mrs 240
Ellerman, Harms en Co., firma 195
Emrik en Binger, firma 195

F
Faddegom en Co., firma 195
Ferdinand II van Aragon, koning 229
Fernando VI van Spanje, koning 232, 233
Frankendaal, Nicolaas van 77, 80
Frederik II van Pruisen (Frederik de Grote), 

koning 232
Frisius, Gemma 227
Funke, J. 138

G
Geest, E. de 163
Gemeente-Electriciteitswerken 193
Gemeentegasfabriek 193
Gemeentelijke Telefoondienst 163
Gemeentelijke Tramdienst 188
George III van Engeland, koning 240
Gombault, J.W. 104
Gouw, Jan ter 161
Graaf, W.A. van der 203, 207, 208, 214
Graver, Adriaan 67, 70
Greebe, Frederik Willem 14, 61, 251
Groen, Benjamin 81 
Groenouw, Justus van 236
Groenteman, R. 181
Guillot, Jacob 77, 80

H
Hagel, Johannes 58
Hartoog, Willem 67, 70
Hasselt, J. Van 104, 186, 189, 193
Hayou, Germain 226, 226
Heuvelink, Prof. H.J. 189
Hoefnagel, Joris
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Hoofdstuk 10: detail van afb. 97, p. 169.
Hoofdstuk 11: detail van afb. 107, p. 185.
Hoofdstuk 12: detail van afb. 116, p. 206-207.
Hoofdstuk 13: detail van afb. 125, p. 227.
Hoofdstuk 14: compositie van 12 gemonteerde 

en één los detail van kaarten uit de 
eerste 13 hoofdstukken. 

Verantwoording van bovenvermelde 
toegangsnummers op archieven en  
collecties in het Stadsarchief Amsterdam

SAA: 5039: Archief van Thesaurieren Ordinaris.
SAA: 5039.KA: Kaarten uit het archief van 

Thesaurieren Ordinaris.
SAA: 5177: Archief van de Secretarie; Afdeling 

Financiën, Rekenkamer en Rentegevende 
Eigendommen, Precario en Kadaster.

SAA: 5293.FO: Collectie Foto’s Volkshuisvesting.
SAA: 10001: Collectie Splitgerber.
SAA: 10031: Collectie burgerwijkkaarten.
SAA: 10033: Algemene collectie: Kaarten van 

stadsgedeelten.
SAA: 10039: Collectie Kaart van Amsterdam, 

schaal 1:1.000.
SAA: 10040: Kaarten uit het archief van de 

Dienst Bouw- en Woningtoezicht.
SAA: 10043: Collectie negentiende-eeuwse 

buurtatlaskaarten.
SAA: 10094: Collectie Dreesmann.
SAA: 10095: Collectie Kok.
SAA: 10097: Algemene collectie: Tekeningen en 

Prenten.
SAA: 15001: Collectie Hartkamp.
SAA: 15030: Bibliotheek.
SAA: 30044: Kaarten uit het archief van het 

Kadaster.

Verklaring van gebruikte afkortingen 

KOG: Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 
Amsterdam.

SAA: Stadsarchief Amsterdam.
UBA, OTM, BC: Universiteitsbibliotheek 

Amsterdam, Oude Turfmarkt, Bijzondere 
Collecties.

UB Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Register van persoons- en firmanamen



285

Stokfleth, G.H. 193
Storm, W.F. 208

T
Teixeira Albernaz, Pedro 236, 238, 240
Teixeira de Mattos, Dr. J. 132, 134, 252
Tellegen, Jan Willem Cornelis 172, 172, 173
Thevet, André 233
Thomsen, prof. ing. André 172
Thorbecke, Johan Rudolf 109, 119
Tolk, J. 163, 253
Topografische Dienst zie Kadaster
Tresling & Co., firma 163, 165, 165, 195
Truschet, Olivier 226, 226
Turgot, burgemeester van Parijs, Michel-Etienne 

236, 236, 240

V
Vaillant, Christiaan Everhard 100, 100, 101, 102, 

110, 120, 124, 125, 129, 134, 148, 248, 252
Vaillant, Johannes Christiaan 252

Vas Dias en Co., firma Jos 195
Veerle, Jacob van 236, 238
Veerle, John van 238
Velde, J.J. van der 171
Verhelst, J. 87, 88
Veroveraar, Willem de 88
Veth, Jan 137, 138
Vinkeles, Reinier, 79, 80
Vis, Abraham 59
Visscher, Claes Jansz. 14, 15, 21, 21, 40, 226, 245, 

249, 249, 250
Visser, Ries 204, 198
Vos, M. de 87, 88, 90 
Voûte, Edward 208
Vries, Christiaan Hendrik Gijsbert 70
Vries, Erven de 70
Vries, Gerard Christiaan de 70
Vries, Reinier Willem Petrus de 70, 70

W
Wagenaar, Jan 54
Walraven, Maurits 49
Wartenaar, G. 68
Waterman, D.S. 95
Wengg, Gustav 242, 243, 244
Wilhelmina, koningin 172
Willem V, hertog van Kleef, Jülich en Berg 230
Wolters van de Poll, Jan 240

284

Hoen, Willem F., ’t 80
Hogenberg, Frans 229, 231
Holdert en Co., firma 195
Holkema & Warendorf, firma 163, 166, 167
Holkema, Tjomme van 167
Hollandse Gasfabriek 161
Hondius, Henricus 9
Horst, J. van der 193
Horwood, Richard 240, 240

I
Ihle, Lucretia 138
Immig en Zoon, firma Cornelis 193, 195

J
Jaartsveld, E.L. 208
Jagen, Korsselis (Corsselis) van 60
Julius II, Paus 227

K
Kadaster 12, 17, 22, 87-105, 149, 160, 173, 189, 

223, 226, 232, 241, 243, 244, 247, 251, 252
Kalff, Jan 134, 138, 144, 145, 153, 156, 160, 167,
Kannegieter, J.Z. 161, 162
Knoop, Jan 67, 70
Koning, A.F. 163, 253
Koning, T. 64
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 46, 

58, 80
Koninklijke Academie van Wetenschappen 

236
Koninklijke Nederlandsche Beyersch Bier-

Brouwerij zie Amstelbrouwerij
Kotting en Co., firma Jan L.C. 195
Kruls, Johan Gerard 151, 152, 153, 158, 160, 161, 161, 

167, 193
Kweekschool voor Machinisten, Vereeniging 

181

L
Laan, Adolph van der 66
Lampsins, Apolonius Jan Cornelis 61, 76, 80, 85
Leer en Co., firma L. van 195
Lennep, Jacob van 123, 124, 138
Lennep, Mr. Herman Jozua van 102, 139
Leth, Hendrik (Henry) de 64, 75, 75, 79, 80
Liernur, Ir. Charles Tilleman 143
Liphuysen, A.B. 208
Lodewijk xII van Frankrijk, koning 229 
Loman & Verster, firma 138 
Loman jr., Johannes Christiaan 23, 40, 100, 101, 

102, 102, 115, 122, 124, 134, 137, 138, 138, 140, 
143, 144, 145, 146, 148, 149, 156, 156, 185, 249, 
252, 243, 244

Loman sr., Johannes Christiaan 124, 138, 146
Lucas, Claude 236, 236
Luü en Co., firma 195

M
Maaskamp, Evert 18
Man, Willem de 59
Maximiliaan II van het Heilige Roomse Rijk, 

keizer 230, 231
Medici van Frankrijk, koningin Catharina de 234
Mercator, Arnold 229, 231
Mercator, Gerard 230
Meredith, Michael 244
Metropolitan Commission of Sewers 243
Meurs, Jacob van 240
Michels, Johan 58
Middelbare Technische School Amsterdam 

181
Molenvliet, Philips 21, 39, 40, 41, 250
Morgan, William 235, 236, 240
Mortier, Covens & Zoon 23
Mortier, Covens & Zoon, uitgeverij en 

boekhandel 14, 23, 100, 111, 116, 226, 252
Mortier, Pieter 14, 15, 21, 21, 226, 249, 250, 251
Munster, Sebastiaan 233, 234

N
Napoleon van Frankrijk, keizer 241
Nautz, F.J. 95, 96
Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij 

134
Nederlandse Vereniging voor Kartografie 

235
Nieuwhout, Jacob 67, 70
Niftrik, Jacobus G. van 138, 143, 153, 160, 166
Nitter, Andries Jacobsz 40
Noelmans, Johannes 80

O
Oelensz., Coenraad 88
Ogilby, John 235, 236, 240
Oosterhout, A. van 95
Otten Husly, J, 79, 80

P
Philips II van Spanje, koning 229
Philips IV van Spane, koning 236
Philips Jacobsz., Caspar 61 (62,63), 64, 71, 78 
Phoenix Fire Office 240, 240
Pinard, Ugo 226
Pine, John 235, 236
Plancius, Petrus 146
Planter, Lambert 67, 70
Plantijn, drukkerij/uitgeverij 39

Plantijn, Familie 39
Plantyn, Josyntje 20
Poll, Jan Wolters van de 79, 80
Punt, Johannes 64

R
Ram, Johannes de 14, 15, 21, 226, 235, 249, 251
Ratelband, Johannes 80
Reigersman, C.J.A. 186, 187, 188, 189
Reiminger, firma Gebrs. 195
Reyne, Leendert 81
Rijkspostspaarbank 166
Rocque, John 235, 236
Roeloffzen, Hubner en Van Santen, firma 195
Roos, Hermanus 60
Roos, Philippus 79, 80
Roselli, Francesco 226
Rudolf II van het Heilige Roomse Rijk, keizer 227
Rünckel, G.A.J. 99, 104
Ruyter, Johannes de 80

S
Savery, Salomon de 236, 238
Schaap, H.J. 208
Scheltema & Holkema, firma 102, 102, 139, 

155, 156, 156, 160, 166, 166, 167, 252
Scheltema, Hendrik Jan 13, 13, 110, 151, 152, 153, 

163, 165, 165, 166, 167, 253, 186
Schenk, J. 193
Schenk, Petrus 79, 80
Schermerhorn, prof. ir. Willem 16 , 99, 104
Schmettau, Samuel Graf von 232
Schmull, Johan Hendrik 151, 152, 158, 161, 161, 162, 

163, 166, 167
Scholten, Borchardus 59
Schulz, Johann Bernhard.( Johannes Bernardus) 

230, 232, 241
Schuurman, J.A, 138
Senefelder, drukkerij 195
Seyffardt’s boekhandel 167
Seyss-Inquart, Arthur 208, 209, 215
Sinck, Lucas Jansz., 43, 46
Sloot, A. 99
Smulders & Co., firma J. 138, 252
Somodevilla, markies Zenon de 233
Spruytenburgh, Jan 79, 80
Stadsdrukkerij 48, 110, 111, 185, 187, 193, 194, 

195. 196
Städtisches Vermessungsamt 241
Stalpaert, Daniel 251
Stok jr., Arend Jan van der 151, 152, 153, 156, 160, 

160, 161
Stok sr., Arend Jan van der 100, 143, 151, 152, 153, 

156, 156, 160, 166, 167, 252
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Cursief gezette cijfers verwijzen naar 
bijschriften bij afbeeldingen.

Aalmoezeniersweeshuis 54
Achtergracht 55
Amstel 45, 55, 134, 250, 251
Amstelstraat 45
Begijnhof 103
Binnengasthuis 50
Bloemgracht 97
Boerenwetering 19
Brouwersgracht 51, 55
Dam 15
Damrak 30
Dapperstraat 171
Eglantiersgracht 64, 68
Eglantiersstraat 6, 64, 68
Frederiksplein 137, 142
Grimburgwal 50
Groenburgwal 97, 97
Haarlemmerpoort 38
Haarlemmersluis 31
Heiligeweg 46
Herengracht 45, 48, 52, 54, 55, 104
Hugo de Grootstraat, Eerste 101
IJ 30, 38, 134, 138
Jacob van Lennepkade 165
Jan Evertsenstraat 134
Jan Pieter Heijestraat 149, 171, 172
Jonge Roelensteeg 138
Jordaan  16, 22, 40, 46, 51, 61, 64, 125, 250
Kalfjeslaan 196
Kalverstraat 66, 138
Kattenburg 64
Kattensloot 101
Keizersgracht 40, 43, 48, 52, 52, 55, 123
Kerkstraat 52

Kloveniersgracht 250
Kosterstraat, Maarten Jansz.  147
Kostverlorenvaart 101, 149
Lastage 250
Leidsegracht 16, 48, 250
Leidsestraat 48, 64
Leliegracht 43
Lijnbaansgracht 47, 51, 55
Lootsstraat 149
Muiderstraat 124
Museumplein 206
Nieuwe Vaart 64
Nieuwezijds Voorburgwal 103, 165
Nieuwmarkt 112
Oostelijke Eilanden 16, 64, 250
Oostenburg 64
Oude Niezel 36
Oude Schans 112
Oude Turfmarkt 48
Oudezijds Heerenlogement 50
Oudezijds Voorburgwal 36
Overtoom 19
Palmgracht 51, 55
Pieter Nieuwlandstraat 171, 172
Plantage 16, 64, 80, 178, 180, 181, 250, 251
Plantage Doklaan 182
Plantage Franschelaan 171
Plantage Kerklaan 171
Plantage Lepellaan 181
Plantage Middenlaan 171, 181
Plantage Muidergracht 171, 181
Plantage Parklaan 171
Plantage Prinsenlaan 171
Prinseneiland 55
Prinsengracht 43, 64, 68, 120, 121, 122, 123
Rechtboomssloot 112
Reguliersgracht 52, 55

Reguliersmarkt 45
Rokin 31, 66
Rotterdammersloot 112 
Rozengracht 14
Ruijsdaelkade 157
Schinkel 19
Schreierstoren 31
Singel 30, 250
Singelgracht 44, 55, 57, 64, 101, 102, 111, 133, 

134, 134, 139, 148, 153, 160, 167, 194, 250, 
252

Snoekjesgracht 112
Sophiaplein 104
Spui 31, 38, 103
Spuistraat 31, 39
Torensteeg 15, 30
Tweede Weteringdwarsstraat 47
Uilenburg 45
Uilenburgergracht 45, 46
Utrechtsestraat 45
Varkensmarkt 55
Vijzelgracht 47
Vijzelstraat 52, 55, 104
Vlooienburg 126, 127, 128
Vondelpark 13, 134, 157, 165, 194, 206, 212
Warmoesstraat 36, 87
Weesperstraat 124
Weesperveld 52
Weesperzijde 165
Westermarkt 43
Weteringpoort 250
Willibrordusstraat 171
Wittenburg 64
Wittenburgerstraat 52

Topografisch register




