Kijk, een park.
Dat is wat deze netjes in het gelid staande
broccoliboompjes samen representeren.
Elke kaart is een optelsom van oplossingen voor
cartografische problemen. Hoe toon je een
berg? Hoe laat je zien wat een stad is, waar ze
stopt en het ommeland begint? Hoe verbeeld je
een vallei, rivier of – inderdaad – een park?
Hoe filter je de noodzakelijke informatie uit de
overvloed aan (geografische, geologische,
demografische, enzovoort) data zodat je een
leesbaar eindproduct krijgt?
Sommige historici stellen de hele kunstgeschiedenis voor als een soort keten van artistieke beslissingen. Sfumato, lineair perspectief,
verkorting, clair-obscur, hooglichtjes en zelfs
abstractie kunnen in dit model worden uitgelegd
als oplossingen voor problemen die met
representatie van doen hebben.
Ook de kunsthistoricus die zich niet kan
vinden in deze historiografische benadering, is
het waarschijnlijk wel gewend om een individueel
werk te lezen als een reeks beslissingen. Hoe is
de tactiliteit van stof tot uitdrukking gebracht?
Hoe heeft de schilder beweging of gesticulatie
gesuggereerd? Waarom is het object op deze plek
in het videocircuit neergezet? Kunstenaars
reflecteren vaak op vergelijkbare wijze op hun
eigen werk. Vraag een kunstenaar naar een
bepaald element in zijn of haar werk en de kans is
groot dat het antwoord luidt:
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‘Tja, dat was nodig om de compositie weer in
balans te brengen.’
Kunstwerken vormen een bevoordeelde
groep objecten. We bekijken ze dikwijls met
meer aandacht dan andere voorwerpen. Kaarten
ontberen die zweem van heiligheid. Ze zijn
gemaakt om te gebruiken, om mee te navigeren,
om ons te oriënteren. Daarom hebben we
misschien geen oog voor de rol die keuzen met
betrekking tot de representatie innemen
in het ontwerp of maakproces. Maar blaas
een detail op, en de kaart – ja, elke kaart – krijgt
subiet een verfrissende onnatuurlijkheid.
Dan is deze verbeelding van de aan te leggen
Haarlemmerhout uit 1769 geen park meer,
maar een schematisch figuurtje van een boom
keer duizend.
Kijk, een park?
Deze selectie is tot stand gekomen in samenspraak met Lida Ruitinga, conservator van
de kaartenverzameling van de Vrije Universiteit.
Alle geselecteerde kaarten bevinden zich
in de collectie van de Universiteitsbibliotheek.
We zijn mevrouw Ruitinga zeer dankbaar
voor haar inhoudelijke adviezen. De kleurdruk
van de beeldbijlage is tot stand gekomen
dankzij de financiële steun van de Barent
Langenes Stichting en tijdschrift Caert-Thresoor.
Roel Griffioen en Docus van der Made

Fragmenten

Lucas Cranach de Oude maakte deze kaart van
Palestina naar aanleiding van een bedevaart van
zijn keurvorst, Frederik III van Saksen, door wie
Cranach was aangesteld als hofschilder en
-graveur. Het is niet bekend wie de informatie
leverde waarop de kaart gebaseerd is. Opvallend
is hoe scènes uit de pelgrimage van Frederik III
ingebed zijn in het redelijk naturalistisch
weergegeven landschap, evenals taferelen uit het
bijbelverhaal van de Exodus van het Joodse volk

(zie de doortocht door de Rode Zee in de uitsnede). Van de kaart zijn slechts twee exemplaren
bekend, beide incompleet. Het exemplaar van de
Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit,
waaruit deze uitsnede is genomen, mist het
bovenste gedeelte. Van het andere exemplaar
(Eran Laor Map Collection, Jeruzalem) ontbreekt
juist het onderste deel. De VU heeft een digitaal
composietbeeld van de twee kaarten gemaakt.

[Lucas Cranach de Oude],
[Palestina], schaal:
[ca. 1:850.000], [Wittenberg:
Lucas Cranach de Oude,
ca. 1515], fragment, houtsnede,
20 x 61 cm.
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Fragmenten

Deze onlangs gerestaureerde reliëfkaart van het
‘Heilige Land’ is gemaakt en uitgegeven door
de Zwitser Eduard Beck. Dat juist Zwitserse
kaartenmakers zo belangrijk zijn geweest in
de ontwikkeling van reliëfkaarten en driedimensionale terreinmodellen, is vanzelfsprekend
geen toeval. Juist in bergachtige gebieden schiet
de zeggingskracht van de platte kaart vaak te
kort. Naar verluidt waren sommige reliëfs zo

overtuigend dat kaarten er naar gemodelleerd
werden. Zo gaat het verhaal dat de bekende Atlas
Suisse (1786-1802) van Johann Rudolf Meyer en
Johann Heinrich Weiss, de meest treffende atlas
van Zwitserland gedurende de eerste helft van
de negentiende eeuw, gedeeltelijk was gebaseerd
op een reliëfmodel van de Zwitserse Alpen van
Joachim Eugen Müller.

Ed. Beck, Relief Terre-Sainte /
Relief von Palæstina, schaal:
1:800.000, Bern: Ed. Beck,
1856, reliëfmodel, 42 x 34 cm.
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Deze ‘journalistieke’ kaart toont de succesvolle
inname van de Portugese vestiging Cabo de
Santo Agostinho (Cap S. Augustyn) in Brazilië
door de West-Indische Compagnie. De vloot
wist in 1634 een bruggenhoofd te plaatsen in
deze belangrijke exportpost van suiker, na een
mislukte operatie in 1631. Opvallend is dat twee
perspectivische vormen gecombineerd worden.
In het noorden krult het landschap omhoog,
een kunstgreep om de hoogteverschillen in het
terrein en de vijandelijke posities op de berg

beter zichtbaar te maken. De nieuwskaart heeft
een hoge graad van narrativiteit. We zien hoe de
vloot door het ‘gat’ in het Noorden van de baai
zeilt, langs de Portugese forten en batterijen
op de berg, terwijl de scheepskanonnen kogels
afvuren op het voorste bolwerk. Verder naar
beneden is onder meer te zien hoe de Portugese
magazijnen in brand worden gestoken, inclusief
‘3000 kisten Suyker’, en hoe er een bruggenhoofd wordt gecreëerd op ‘’t Eylant Toutouiouca
nu Walcheren’.

Afteeckeninge vande Cap S.
Augustyn, schaal: [ca. 1:3.500],
Amsterdam: Jacob Kyns,
[ca. 1635], kopergravure,
30 x 36 cm.
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Op deze kaart zijn boerderijen, vee en duinen als
een soort icoontjes weergegeven. De verkaveling
en de ligging van voetpaden die slingeren door
de velden en duinen zijn echter zeer accuraat
afgebeeld. Onder het titelvaandel staat: ‘gemeten
door I. Rollerus’. Het woord Heerlykhyd verwijst
naar de feodale bestuursvorm waarbij het lokale
gezag volledig in handen is van een Heer.
Niets bijzonders dus. In dit geval is dat de heer
Lieve Geelvinck, eveneens burgemeester

van Amsterdam, aan wie de kaart dan ook is
opgedragen. Dankzij de bekendheid van deze
kaart is Castricum onlangs de naam ‘Heerlykhyd’
weer gaan voeren, maar nu om de curieuze
suggestie te wekken dat het hier al sinds de
achttiende eeuw ‘heerlyk’ toeven is. Voor de adel
was dat wellicht inderdaad het geval, afgaande
op het jachttafereel in de duinen in de figuratieve
tekening onderaan de kaart.

I. Rollerus, J. Punt,
De Heerlykhyd van Castricum,
schaal: [ca. 1:10.000],
[Amsterdam]: Johannes Covens
en Cornelis Mortier, 1737,
kopergravure, 62 × 88 cm.
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In de zeventiende eeuw en de eerste helft van de
achttiende eeuw investeerden veel Amsterdamse
patriciërs hun winsten in buitenplaatsen die langs
rivieren als de Vecht, Angstel en Gein werden
aangelegd, goed te bereiken vanuit de hoofdstad.
Zo kwam dit wonderlijke landschap tot stand,
een dunne reep ‘Hollandsch Arkadia’ in een van
oorsprong arme, drassige omgeving. Op deze
kaart wordt de weldaad nog eens extra bevestigd
door de lijst van ‘Namen der Lusthoven’ en
de ‘lĳst van ingelanden’, bedoeld als een soort

vleiende who’s who van alle gefortuneerden die
hier aan de Vechtoevers waren neergestreken.
De figuur van de turfsteker rechtsonder doet ons
er wellicht onbedoeld aan herinneren dat deze
arcadische droom kon bestaan dankzij de arbeid
van een onderklasse. Net als de kaart van
Heerlykhyd Castricum is deze kaart uitgegeven
door de beroemde cartografische uitgeverij van
Johannes Covens en Cornelis Mortier, gevestigd
in Amsterdam.

C.C. van Bloemswaerdt,
Nieuwe kaert van Loenen, schaal:
[ca. 1:6.000], Amsterdam:
Johannes Covens en Cornelis
Mortier, [ca. 1740],
kopergravure, 62 x 90 cm.
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Romeyn de Hooghe, vervaardiger van deze
in 1689 voor het eerst uitgegeven kaart, was in
eigen tijd al beroemd vanwege zijn enorme
veelzijdigheid en productie. Behalve een
vooraanstaand etser en boekillustrator, stond
hij ook te boek als schilder, goudsmid, uitgever,
uitvinder, advocaat en schrijver van historischpolitiek werk. Deze kaart toont een belangrijke
overgangsfase in de geschiedenis van Haarlem.
Mede dankzij de textielindustrie kende de stad
in de zeventiende eeuw grote voorspoed. In 1671
werd daarom besloten de stad uit te breiden
richting het noorden, zoals hier te zien is.

Kort erna zou het echter slecht gaan met de
textielnijverheid. Handel verplaatste zich naar
Amsterdam en inwonersaantallen liepen terug.
Als gevolg bleven veel van de geplande kavels
op de kaart van Romeyn onbebouwd, en tot op de
dag van vandaag is er opvallend veel groen in
het gebied te vinden. In de marge van zijn kaart
tekende De Hooghe allegorische voorstellingen
van Prudentia en Mercurius, figuren die
naar respectievelijk voorzichtigheid en handel
verwijzen. Misschien had Prudentia bij deze
uitbreidingsplannen Mercurius iets meer in
toom moeten houden.

[Romeyn de Hooghe],
Harlemum, schaal: [ca. 1:1.300],
Haarlem: B. Cleynhens excudit,
[ca. 1754], 1 kaart in 4 bladen,
kopergravure, 53 x 59 cm.
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Was toerisme rond 1800 nog slechts een aristocratische aangelegenheid, aan het einde van
de eeuw werd het door de industriële revolutie
en de introductie van nieuwe vervoersmogelijkheden al gemeengoed voor de gestaag uitdijende
middenklasse. Door deze vroege toeristenkaart
van Parijs vertakken zich in rood en blauw al
de lijnen van twee ondergrondse vervoersmaatschappijen, waarvan de beroemde
Métro(politain) recentelijk was geopend in 1900.
Dat toerisme inmiddels op internationale
schaal plaatsvond, blijkt uit de vier talen die in
het begeleidende gidsje bij deze kaart zijn

opgenomen. Van de kaart valt op dat elke
bezienswaardigheid zijn eigen perspectief heeft.
De Notre-Dame is afgebeeld zoals de toerist
de kathedraal aantreft op het Île de la Cité, vanaf
het maaiveld, terwijl het Louvre te groot blijkt
om met één zijaanzicht iconisch weer te geven,
en vanuit vogelvluchtperspectief is gepresenteerd.
Het lijkt erop dat een consequente cartografische
vertaling naar de kaart terzijde werd geschoven,
ten behoeve van een weergave waarop de
verschillende toeristische trekpleisters elk apart
het best herkenbaar zijn.

Paris et ses environs, schaal:
[ca. 1:8.100], [Parijs]: Lagache
[ca. 1900], 2 kaarten op 1 blad,
47 x 65 cm (recto), 48 x 66 cm
(verso), blad 56 x 76 cm.
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Al in millennia-oude geschriften verwonderen
denkers zich over het ontstaan van de aarde,
maar de moderne geologie ontstond pas tegen
het eind van de achtiende eeuw – op de voet
gevolgd door cartografische weergave van
ontdekte aardlagen. De hier getoonde geologische kaart van Europa werd ter gelegenheid
van het Internationaal Geologisch Congres te
Bologna in 1881 uitgegeven, onder leiding van

geoloog en paleontoloog H.E. Beyrich. De snelle
ontwikkeling van de discipline is af te lezen aan
de grote verscheidenheid van de kleurcodes
waarin de (destijds) recent geclassificeerde strata
zijn weergegeven. Samen lijken de kleuren het
terrein van Europa tot verfpalet te maken. Maar
in de kaart is geen plek voor in elkaar overlopende mengkleuren. Kleurvlak ligt naast kleurvlak,
aardlaag naast aardlaag.

H.E. Beyrich, W. Hauchecorne
en F. Beyschlag, Carte
géologique internationale de
l’Europe, schaal: 1:1.500.000,
Berlijn: Reimer (Berlin: Institut
lithographique), 1 kaart in 49
bladzijden, lithografie in kleur,
elk blad 49 x 55 cm.
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