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plattegronden, landmeters en kaarttekenaars
sinds 1540

Samengesteld door Kees Hulskemper
met een genealogische bijdrage van Jan Doets
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De familie van Cornelis Doedsz Caertschijver, uit het Westeinde van Kwadijk in de banne van Oosthuizen
Doede

Cornelis
x?

Doedsz

.

(Doets)

Caertschrijver in Edam,
"in de 4 Heemskinderen"
tevens schepen, burgemeester,
thesaurier Edam

Jan Doedsz (Doets)
Burgemeester Oosthuizen ca 1600
Testeert 25.04.1615 bij Jan Willemsz (verloren)
zie NA 520 dd 09.03.1668
ORA 3827 04.09.1620
NA 518 09.03.1668

Overl. 20.05.1613
"een uur geluijd"
10.12.1613 Graf betaald door dochter Mary
19.03.1613 "Sarck" gekocht.

—I
Geert/Griel ?
Overl. 24.03.1662
(begraven Edam)
ook NA484 12.11.1652

Cornelis Jansz Doets
(Apotheker)noemtzich
laterDamhouder

Mary Cornelis x Jan Jacobsz Stanckoot
ORA 3818 04.05.1609
(Apottieker)
(borg schoonvader
overl. 17.10.1628
Cornelis Doedsz)
ORA 3818 07 08.1610

Jacob Jansz
Stanckoot (Apotheker)

x 17.011655Catharina Stenius
NA525 22.09.1673

Doed Jansz Stanckoot
(Kleermaker) overl 25 01 1663
noemt zich later Damhouder

x Anna Symons

Meys Jans Doets
26.01.1597 x Cornelis Remmetsz
test Meys Jans NA 482 14.09 1638
getuigen zijn Jacob Jansz Brasker (schepen)
en Jacob Jansz Stanckoot (apotheker)

Ysbrant Cornelisz
x 10 09.1623Meynu Cornelisdr
ORA3821 07.02.1632

(ORA3844 28.02 1654)
Lijsbeth

ORA 3831
ORA 3830
ORA 3824
ORA 3845
NA 491

Cornelis Jansz Doets (de apotheker)
woonde in 1666 te Emmerich
ORA3896 15.05.1666
ORA3893 04.12.1666
ORA3849 04.03.1668
ORA3846 04.12.1666
NA 511 08 09 1663
NA 482 22 10 1644

|

Claes Jansz Doets
(Burgemeester
Oosthuizen 1632 )

Geert Jans Doets
Test Jacob Hugo
NA 482 29.10.1633
overl. 02.08.1639
x 1) Jan Claesz Smidt
x 2) Jacob Arisz
(kind Jacob uit
eerste huwelijk:
Wigger Jacobs)

Doed Cornelisz
Welmoet Cornelis
ORA3829 17.021636
x 20 02.1628Trijn (Ger)Brants
uit Volendam(vanBrantClaesz,noemde
zich burgemeester
van Volendam)
ORA3892 05 12 1646

Dochter x Claes

17.01.1640
02 11 1634
07.02.1640
28 05 1663
25.04 1651

I
Claes Doetsz Huych
(Glazenmaker)
ORA 3963 01.05 1662
NA 493 08 10 1663
Zi|n voogd ts
Jacob Jansz Pieteys
ORA 3895 29 05 1654
ORA 3846 01.01.1667
ORA 3845 30.121662

Maartje

Annetje Doets

'van Volendam'

ORA 3975 11.11 1637
ORA 3822 23 12.1633
1656 haar voogd is
Doed Jansz Stanckoot
ook Jacob Jansz Pieteys

Jan Doets

1662 haar voogd is
Doed Jansz Stanckoot
(andere voogden
Jacob Jansz Pieteys
en Brant Claesz)

Maritje Doets
x Jan Cornelisz
Muts

Welmoet Claes
x Jan Jansz Marts

van Volendam
test. 10.01 1667

Mary
X 30.04 1623Edam
Jacob Jacobsz
Brasker
(Burgemeester
Edam)

Lijsbeth Jacobs
X 05 04.1627Edam
Jacob Jansz Pieteys
(BurgemeesterEdam
H.V.NA482 03 02 1627
test NA482 29 10.1633
ORA3984 09.111634

NA 520 09 03 1668
NA 518 09.03.1668
Jan Doets te Volendam
28.12.1653X 1) Aeltje Claes (voorschepenen)
20.081679 x 2) Selitje Appels

NA 489 15.11 1665
ORA 3986 11.01 1656
08 01 1656
ORA 3825 10.05.1641

| ORA3844 11.02.16561

I
Doede Jansz

Lijsbeth Jans
x Jan Adriaansz

Jannetje Jans

Weeskamer Edam 22 121662
ORA 3893
NA 540
NA 535
NA 541
NA 548
NA 549
ORA 4102
ORA 3847

08 06 1656
17.09.1677
17.09.1677
09 09.1678
25.01.1681
30.08.1680
05 11.1692
13.03.1697

Welmoet Jans
x Pieter Cornelisz

+ nog 3
kinderen
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Behouden vaart!

"Eenfeaartisniet alleeneen visitekaartjeuan eennatie,maar moetookbeschouwd
wordenals eencultuurdocument,
dat in
staat is de technische
en geestelijke
ontwikkeling
uaneenbepaaldeperiodete karakteriseren.
"
(GünterSchilder)

Aan de ontwikkeling van de zeekaart hebben de Nederlanders in de loop der eeuwen
een belangrijk aandeel geleverd. De drukke Hollandse en Zeeuwse scheepvaart op de be
langrijke Europese havens had tot gevolg dat reeds vroeg het grootste gedeelte van de
kusten van Europa goed gekarteerd was. De zestiende eeuwse handel bestond in belang
rijke mate uit een ruil van handelsgoederen, waarin de Nederlandse reder een hoofdrol
speelt als koper, verkoper, tussenhandelaar en verscheper. In dit ekonomische proces
ontplooide de Nederlandse koopman en reder zich als de Europese "vrachtvaarder" bij
uitstek; de verruiming van de horizon van de Nederlandse scheepvaart vereiste .echter
ook betere navigatiemiddelen. De in Enkhuizen geboren en getogen Lucas Jansz. Waghenaer (1533/34-1606)werd een van de belangrijkste pioniers in de ontwikkeling van een
betere en veilige navigatie voor het transport langs de Westeuropese kusten. Met zijn
tussen 1584en 1610verschenen zeemansgidsen manifesteerde zich volledig de domine
rende rol van de Nederlandse zeekartografie, die zij op de Europese markt tot aan het
einde van de zeventiende eeuw zou blijven vervullen.
De aan de Zuiderzee gelegen steden ondergingen dankzij hun havenfunctie een storm
achtige ontwikkeling.Enkhuizen en Edam vormden een ideale achtergrond voor de ont
wikkelingvan een kartografische werkplaats voor produkten op het gebied van de navi
gatie. Nog voordat Amsterdam zich tot de belangrijkste handelsmetropool van Europa
ontplooide en bij het vervaardigen van land- en zeekaarten een alles beheersende rol
voor zich opeiste, bloeide aan de Zuiderzee een uiterst belangrijke kartografenschool.
Deze school, waarin vooral de Edamse "kaartschrijvers" een opvallende rol speelden,
vervaardigde zeekaarten op perkament, die de gehele wereld, de continenten en wereld
zeeën tot onderwerp hadden. Het overgrote deel bestond uit handschriftelijk materiaal,
maar dankzij de kontakten met Amsterdamse uitgevers verschenen enkele kaarten ook
gedrukt.
Het werk van de Edamse kaartmakers betekent een belangrijke aanvulling voor onze

kennis van de Nederlandse maritieme pioniersperiode. Een van de redenen dat er tot nu
toe zo weinig over de tot deze kartografenschool behorende "kaartschrijvers" bekend
was, ligt in het feit dat het merendeel van hun materiaal over de gehele wereld (bijvoor
beeld Sydney, Tokyo, Londen, Parijs, Berlijn, Florence) verspreid is en slechts een paar
voorbeelden in Nederlandse verzamelingen bewaard worden.
Het initiatief van de VerenigingOud Edam om topstukken van de verschillende Edamse "kaartschrijvers" uit verschillende Nederlandse en vooral buitenlandse collecties in
deze tentoonstelling bijeen te brengen is van grote wetenschappelijke betekenis. In de
meeste gevallen betekent dit dat kaarten - vervaardigd te Edam vier honderd jaar gele
den - voor het eerst weer naar de stad van hun oorsprong terugkeren. Een groot evene
ment niet slechts voor de inwoners van Edam, maar ook voor bezoekers en vakmensen
uit geheel Nederland. De historisch kartografen zijn de organisatie zeer erkentelijk voor
het tot stand komen van deze tentoonstelling.
Prof. dr. G. Schilder

Dit najaar is het vijftig jaar geleden dat de VerenigingOud Edam werd opgericht. Om
dit heuglijke feit te vieren heeft het bestuur van deze vereniging besloten een kaartententoonstelling te organiseren in het historische stadhuis van Edam.
Een kaartententoonstelling waarbij de kartografische school, die Edam in de 17e eeuw
heeft gehad, centraal staat. In die tijd was er vrij veel scheepvaart vanuit Nederland en
met name ook vanuit Edam. Ten behoeve van deze scheepvaart werden vele zeekaarten
vervaardigd.
Het werk van een zestal van deze kartografen wordt nu in het stadhuis tentoongesteld.
Hiertoe zijn zo'n 24 zeekaarten, welke nu in bezit zijn van diverse musea en nationale
bibliotheken in Europa, in bruikleen gekregen.
Daarnaast worden ook nog diverse oude stadsplattegronden van Edam tentoongesteld.
Het moge u duidelijk zijn dat het bestuur van de jubilerende VerenigingOud Edam zich
kosten noch moeite gespaard heeft om het gouden jubileum extra luister bij te zetten.
Het verheugt mij enorm dat vele sponsors, zowel overheden als particulieren, bereid zijn
geblekeneen expositie van dit kaliber mogelijk te maken.
Ik wens de vereniging Oud Edam veel succes toe en feliciteer haar bij deze met haar
vijftigjarigbestaan.
W.S.Westendorp,
burgemeester van Edam-Volendam

Stelt u zich eens voor: de figuur Sijmon Meeuwsz., één van Edams Burgervaders,van
oorsprong een landmeter voor het toenmalige waterschapsbestuur. Het zal dan rond
1550 zijn geweest dat deze figuur de grondlegger was van de Edamse Kartografen
School, die in het laatste kwart van de 16e eeuw zijn baanbrekende werk begon.
Nü satellietsystemen, global position systems, decca en andere plaatsbepalingstech
nieken; toen een Jakobsstaf, een astrolabium en enkele primitieve landmetingshulpmid
delen. Dat men in die tijd in Edam toch grote delen van de continenten in kaart wist te
brengen betekent dat deze kartografen zeer begaafde mensen zijn geweest.
Dit alles overdacht ik op 16 oktober 1992 in Florence bij het aanschouwen van vier
unieke Edamse manuscriptkaarten. Kaarten die zo'n 400 jaar geleden in Edam zijn ver
vaardigd en daarna bij de vooraanstaande Italiaanse familie De Medicizijn terechtgeko
men en gebruikt werden bij zee-navigatie.
Toen in het kader van ons gouden jubileum iets bijzonders moest worden georgani
seerd en Kees Hulskemper, voorzitter en trekker van de werkgroep "Caert",met het idee
van een internationale tentoonstelling over Edamse kartografie kwam, konden wij niet
helemaal overzien waar de vereniging aan begon, maar de werkgroep met Cor Schaatsbergen, Jan Hooyberg en met ondersteuning van anderen, is voortvarend aan de gang
gegaan. Een comité van aanbeveling, adviezen van deskundigen, vele bezoeken in het
buitenland, sponsoraktiviteiten, het samenstellen van een katalogus en de organisatie
van de tentoonstelling in het fraaie gerestaureerde stadhuis, dit alles is thans gereali
seerd.

Als voorzitter van onze bloeiende vereniging ben ik buitengewoon trots dat deze men
sen zo'n uitdagend projekt hebben verwezenlijkt. Voorts gaat mijn erkentelijkheid uit
naar de sponsors uit het bedrijfsleven, de overheid en instellingen; zonder hen was alles
niet mogelijkgeweest.
Met het verschijnen van de katalogus is de geschiedschrijvingvan de stad Edam weer
uitgebreid. Ik dank allen en spreek de wens uit dat katalogus en tentoonstelling hun
vruchten mogen afwerpen.
Joh.H.A.van Overbeek,
voorzitter VerenigingOud Edam

Inleiding:

In 1943,toen mijn vader als dwangarbeider met "verlof' thuiskwam, kreeg ik van hem
een Duitse kaart van Europa. Daar stond Edam op! Later werd op deze kaart de geallieer
de opmars aangegeven, gearceerd, met potlood en spelden. Dat waren donkere tijden.
Maar toch werd Oud Edam opgericht. Dat was een blik op de toekomst gericht.
Toen ruim anderhalf jaar geleden aan het bestuur van Oud Edam werd voorgesteld
een kaartententoonstelling te organiseren, werd mij gevraagd het voortouw te nemen.
Er kwam een kommissie. In de Caert-kommissie zitten Jan Hooyberg,Cor Schaatsbergen, Oscar Henar (op afroep) en Kees Hulskemper.
Als, tijdens het eerste telefoontje met Schilder (zie komité van aanbeveling), deze niet
zou hebben gezegd: "Dat lukt je nooit!", waren de expositie en dus deze katalogus niet
tot stand gekomen. Nooit hadden we kunnen vermoeden dat zo'n Europese kaart zoveel
ten gevolgehad kunnen hebben...
Deze "gids"voor de tentoonstelling is er nu. U zult twee thema's zien:
- stadsplattegronden van Edam, van Edamse en niet-Edamse kaarttekenaars. (Romeinse
cijfers)
- zowel zee- als landkaarten, van Edamse landmeters en kaarttekenaars uit de 16e en
17e eeuw. (Arabischecijfers)
Natuurlijk is het merkwaardig dat in een periode van 90 jaar zoveel van deze vakmen
sen in een, ook voor die tijd, kleine stad, werkzaam waren. De zeekaarttekenaars hebben
het meest aan de "weg"getimmerd. Hun produkten werden over de wereldzeeën ver
spreid en kwamen vaak niet meer terug!
Nu kunt u een aardige verzameling aanschouwen in ons stadhuis. Ter vergelijkingvan
de kwaliteit van toen en nu liggen kaarten klaar in de twee zalen. Legt u deze wel weer
na gebruik terug! U zult het duister vinden in onze ruimten. Het is ook niet zo licht: niet
meer dan 50 lux. Hieraan moeten we ons houden, anders gaat de kwaliteit van de kaar

ten achteruit en kunnen ze over 50 jaar niet meer getoond worden. In de vitrines treft u
naast twee kaarten, die niet mochten hangen, diverse voorwerpen aan die belangrijk
waren voor landmeters, kaarttekenaars en zeelieden.(Met een hoofdletter in deze kata
logus aangegeven)
Deze tentoonstelling zou niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële steun van in
stellingen en sponsors. Dank daarvoor! Maar zonder de enorme hulp van verschillende
mensen zouden wij als kommissie nergens zijn gebleven! Dank aan onze kollega's en
anderen voor hun taalkundige steun: Trudy Schrickx-Guinée, Dinie van de Pol-Hols,
Joost Osterhaus, Gerrit M. Kelder en Marie F. van Leeuwen-Lecomte.
De enorme medewerking van bibliotheek- en museummedewerkers mag niet onver
meld blijven. De onvolprezen personeelsleden van onze voorzitter: Mirjam Bom en Vera
Driezen,bedankt.
De inrichtingskommissie:Gerrit Conijn,Jan Hooyberg,Harry Oudendijk,Co Graas, keu
rig gedaan. De toezichthouders en de mensen van de V.V.V.Als laatste degene die ons
handschrift op de tekstverwerker heeft gezet: Geesje Rijswijk-vander Veer, boven alle
lof verheven.
Namens Kommissie-Caert
KeesHulskemper

Ontstaan en groei van Edam
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Fig. 1: Ontstaan van Edam, omstreeks 1200. Twee rijen
huisjes op langwerpige terpen langs de Ee. De huidige
Spuistraat en Lingerzijde.(TekeningH.A. Heidinga)
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In het stedeboek van Janssonius uit 1657 staat aan de achterzijde van de kaart van
Edam een tekst van de kaart van Monnickendam:"Monnickendam ligt heel dicht bij
Edam, een stad van geringe omvang". *)Met andere woorden: Edam en de Edammers behoren hun plaats te weten!

") letterlijk:"Monachodamum
Edamoproxime
opidum
exiguum"

In een oorkonde van graaf Willem de Derde, gedateerd 10 mei 1310 wordt voor het eerst
de nederzetting genoemd: "het ghemeene kerspel van Adam", dat de Warderbroeklanden
(de huidige Zuidpolder) van deze graaf in huur ontvangt.**) Het was toen een kerspel een soort parochie- en had al een kerkje of kapel.

**)uit Periodiek
vanOud-Edam
jaargang10,nummer
3.zie
teuensdekaartenvanBoonacker
(nrVI)enBrouwer
(nrIII)

Edam is ontstaan vóór 1310, maar dat is rekbaar. Op de rekonstruktiekaart "Hollands
Noorderkwartier in 1300" is Edam (Yedam) al aangegeven. Evenals Monnickendam als
ommuurde stad. Purmerend moet het in de legenda van deze kaart doen met "gehucht
zonder kapel".
Edam heeft in 1357, gelijk met Hoorn, maar een jaar later dan Monnickendam, stads
rechten gekregen - n.b. één van de privileges: vrije doorstroming van het water van zee
naar Purmer en omgekeerd -dus kunnen we er ook van uitgaan, dat het voor die tijd al
een stads uiterlijk zal hebben gehad.
Toen de Ye nog van noord naar zuid ongehinderd stroomde naar de Zuyderzee hebben
zich mensen "neergezet" op enkele kilometers van de monding langs de oevers van deze
veenrivier.
In de loop der tijden zal op deze plek -nu Lingerzijde, Bult en Spuistraat sedimentatie
hebben plaatsgevonden. Het zal hier iets hoger hebben gelegen en nog steeds is dat zo.
Waarom zouden "onze voorouders" anders zo'n eind van de zee zijn gaan zitten. Zoveel
Volendammers waren er nog niet, als ze al bij de monding zaten! Dus Volendam werd

adjacet:

') PeriodiekOud Edam jaargang 10, nummer 2 (H A. Hei
dinga)
jaargang 10, nummer 3 Q.Sparreboom)
jaargang 12, nummer 1 (C.Boschma-Amoudse)

een vissersdorp aan de mond van de Ye en Edam is nooit een vissersplaats geworden.
Hoeveeljaar vóór de eerste vermelding als kerspel, de eerste aanzet heeft plaatsgevon
den is nog steeds de vraag. Alleen archeologisch onderzoek zal misschien antwoord kun
nen geven op deze vraag.
In de Periodiekenvan Oud Edam wordt in enkele artikelen uitgebreid ingegaan op de pe
riode vóór 1310 en er worden interessante veronderstellingen geuit over deze plaatsbe
paling van Edam. *)
Heidinga gaat er in zijn artikel vanuit dat Edam ongeveer 1000jaar na Christus als ne
derzetting is ontstaan.
Eén van de vroegste scherven, opgebaggerd uit het Boerenverdriet,behoorde tot een kan
die omstreeks 1100in de buurt van Keulen is gemaakt. ( Periodiekjrg. 10, nr.3, pag.4)
Waarom deze schijnbaar zo onpraktische liggingvan Edam?
- afstand Ye (Ee)tot Purmer is hier het kortst, er viel gemakkelijk een verbinding te
maken
- een veendijkje aan het eind van het ontginningsgebiedvanuit Middelieen Warder
- een Zeevangsomringdijkvan plusminus 1200met een dam in Edam als sluitstuk

In de loop van deze, voor de nederzetting, onbekende eeuwen werden delen sterk opge") uitgegraven
grond
vandeverbinding
Purmer
naardeYe? hoogd: met klei (gebaggerduit de Purmer?).**)Deze kleilaag is op bepaalde plaatsen dik
ker dan vijf meter. De terpen (door mens opgeworpen grond) waren Lingerzijde,
Spuistraat, Bult. Er wordt een kortere verbinding met zee aangelegd: het andere ("are")
gat ofwel het Oorgat.
Sparreboom gaat in op de geschreven bronnen. Hij start bij de al genoemde oorkonde en
eindigt zijn artikel bij de kaart van Van Deventer (kat.I). In 1310 was Edam een kerspel
met een kerk waarschijnlijk op de plaats van de huidige Speeltoren (ook deze is hoger
gelegen) en er zal een dam geweest zijn. Waarom anders de naam E-dam? In de bronnen
wordt aangegeven dat er tol geheven werd op de te Edam en Axwijk passerende sche
pen. En schepen moeten stoppen bij een dam, dus deze tol kan in Edam geheven zijn.
De stad kreeg rechten in 1357 op 19 november. Eigenbestuur, eigen rechtspraak, eigen
ekonomische ontwikkeling. De privileges volgden op dit stadsrecht. De oude haven
mocht na 1357 aan beide einden worden afgedamd: Dienderssluis en later bij Voren
dam?
De dijk langs de (Voor)Yewerd niet meer geschouwd door de graaf. Dus ook geen onder
houd meer voor de Edammers. Dat spaarde weer geld. De Voorhaven mocht in 1357

worden gegraven. In het privilege is sprake van vier bruggen en opvallend is, schrijft
Sparreboom dat die bruggen toen (zie kaart I van Van Deventer) geen van alle verbin
ding hebben met stegen hebben.
Boschma behandelt in haar artikel de veronderstelde begrenzing van Edam vóórdat na
1357werd begonnen met het graven van de grachten en de bouw van verdedigingswer
ken. Dezelaatste op de plek van de huidige vestingen.
Zij schrijft dat nog in die tijd aan de Achterhaven veel tuinen waren te vinden. Dat was
zelfs nog zo na 1945: tuinen (van b.v. De Vries en Rijswijk)grensden aan de bewoning
van Jonkerlaantje en Achterhaven.
Op de kaart van Blaeu/de Wit (kat.XFV)
kan men zien dat het gebied tussen de Achterha
ven en Noordervesting is ingetekend als tuingebied. De Nieuwehaven speelde volgens
Boschmapas een rol als scheepvaartverbinding toen de Bult in 1552werd doorgegraven.
Als we de kaart van Langedijck(kat.IV)bekijken zien we, dat slechts de diepten van Oor
gat, Voorhaven en Boerenverdriettot de Purmer zijn aangegeven en dus niet de Nieuwe
haven. De verbinding die Langedijcktekent, vanaf Nieuwehaven naar Oorgat, is bijzon
der smal. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit de vaarroute was sinds 1552.
In 1514zou Edam iets meer dan 2000inwoners geteld hebben, evenveel als Monnickendam. Hoorn had toen 5400 ingezetenen binnen zijn muren. In 1622 was Edam gegroeid
tot 5.547inwoners. *)Tirion geeft aan dat in 1632binnen de muren 1141huizen stonden
en een eeuw later (volgens de verpondingslijsten) 1056! In 1743 woonden er ongeveer
4000mensen. **)
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Fig. 2: Na 1400 is er vanaf de terpen een uitgang naar de zee
gegraven. Het Oorgat wordt bij de stad getrokken:het wor
den poorters van de stad Edam.

") Wouden,van der: Het Noorderkwartierdeel3.
Tirion:1744.

Stadsplattegronden

van Edam
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Fig. 3: De eerste (?) plattegrond
uan Edam, van Jacob van De
venter, omstreeks 1560. (RAH)

"VanDeventer behoorde tot deze categorie: Keizerlijken KoninklijkGeograaf was zijn ti
tel".*)
Jacob was een priesterzoon die van het maken van kaarten van de Nederlandse gewes
ten en plattegronden van alle Nederlandse steden zijn levenswerk zou maken. Hij is in
Deventer geboren ca 1500en 75 jaar later overleden in Keulen. De opdracht tot het ma
ken van de minuutkaarten van onze steden kreeg hij van de Spaanse koning. Maar ge
lukkigvoor onze voorouders, kwamen ze te laat gereed. Van Deventer gaf op afzonderlij
ke kaartjes kerken en kloosters aan, die bij beschietingen gespaard zouden moeten wor
den. Niet vermeld werd of het hier om het monumentale of om het rooms-katholieke as
pect ging.
Zijn levenswerk leverde hij in drie delen af aan het Spaanse gouvernement, waarvan
nog twee delen in Madrid bewaard zijn gebleven. Een tweede exemplaar behield hij zelf
en dat is hoewel verspreid over verschillende provinciale archieven van Nederland be
houden gebleven.
De stadsplattegronden van Van Deventer zijn vanwege hun betrouwbaarheid en unifor
miteit van grote betekenis voor de stedebouwkundige geschiedenis.
Sijmon meeuwsen (Sijmonmeusz), **)geboren ca. 1500- overleden 1555.
Is vele jaren burgemeester geweest van Edam en was vaak op reis voor de stad. Sijmon
bezat ook land en betaalde voor dijkonderhoud van 1539tot 1555.***)
In het JAARBOEK
1973van HAERLEM,
uitgegeven in 1974wordt een kaart van Sijmon m.
besproken, van Haarlem en omgeving gemaakt in 1537.Sijmon ontving hiervoor 10 pond
en 4 schellingen. Uit een thesaurierrekening van 1555/1556blijkt dat Sijmon m. begin
1556is overleden. "**)

") uit FockemaAndreae en C. Koeman,1972
I

Plattegrond van Edam, Jacob van Deventer,
manuscriptkaart uit ca 1560, RAH.
Zie fig. 3.

**)Fockema
Andreae vermeldt dat Sijmon meeuiusende eer
ste vertegenwoordigeruan de EdamseSchooluan Kartogra/ie
is. Eerste uierk uan hem in ARA: inpolderingbij het eiland
Putten in 1539.
'") ure uinden hem uele malen in de archie/stukkenzonder
Junktie-aanduidingen uerschillendekeren als burgemeester:
1541/42, 1548/49, 1550/51, 1553/54 en als laatste 155/56
**")TR/ol. 185

")tr/oL 194:1556/57
en197uo:1557/58

Na de dood van Simon m. vinden we uitbetalingen aan Thaems sijmon Meeussis. *)
Blijkbaar is dat de zoon die omstreeks 1550 zijn vader hielp bij het opmeten van land dat
••) zie verdereinformatie
in genoemde
jaarboek(artikel de belasting moest Opleveren VOOrde nieuwe sluis. **)
Huussen
enKostervanDijk)
In verband met de bijdrage aan de nieuwe sluis bij Edam kreeg Sijmon m., circa 1545 op
dracht tot het opmeten en in kaart brengen van het land rondom Schermer, Beemster
*")Beionje:
1945:15,19,164
en Puimer. ***)

Plattegrond van Edam, Thaems symonsz,
manuscriptkaart, 1588, ARA.
Zie fig. 4.

van Edam uit de 16e eeuw bewaard zijn gebleven. *) De ene kaart is van Thaems, de andere is van Van Deventer van plusminus 1560. Thaems kreeg van het Edamse stadsbestuur in 1567 opdracht deze kaart te tekenen als een processtuk -bewijsmateriaal- in de
zaak van de stad Edam tegen de aanleg van de sluizen door Uitwaterende Sluizen. Het is
een primitief-getekende kaart, ingekleurd en op perkament, de maten zijn 35 x 68 cm.
en in het bezit van het ARAin Den Haag.

•)aldusc. Boschma
inperiodiek
OudUam,jrq.12,nr.3okt.
1988,pg.8 e.v.

Jacob Janszoon Brouwer wordt in de gegevens van Rijswijk vermeld: 5 februari 1600 op
pg. 308:
"aan Jacob Jansz Brouwer f 30,- van seeckere caerte van de stad Eedam bij hem ten vol
len opgemaeckt en voor het meten ende een caertgen te maecken vande oude hooft".
Niet aangegeven wordt om welke kaart het gaat, maar wèl dat hij ca. 1600 mat en teken
de.
Men kan veronderstellen dat het fantasielandschap niet door hem is getekend. Ook in
die tijd moest een kaart betrouwbaar zijn: "gedenk den eed des lantmeeters".
In 1609 is Jacob Janszoon Brouwer nog steeds werkzaam als landmeter: hij mat op 16 ja
nuari in dat jaar de Purmer rondom. En 11 jaar later (31 januari 1620) gebeurt dat op
nieuw o.a. door S.W. Boonacker, L.J. Sinck en J.P. Dou.

III

Nu de beschrijving van de kaart naar Brouwer: hier verscheidene cartouches:
- midden boven: de breedte van de bruggen.
Enige breedten, soms opvallend breed:
"Den Spuyenbrug is wijt: 20 voet 6 duym"
"Die Vrouwenbrug ") is 23 voet 7 duym"
"De Sint Andriesbrug (Arisbrug) is wijt 20 voet 8 duym" *")
Thaems sijmonsz: maakte in 1567 een kaart van Edam strekkend van Purmermeer tot
de zee. Het is een slecht getekende kaart, heel primitief zouden we bijna zeggen. Maar
het ging niet om het mooie, artistieke maar om de maten, dat was het funktionele van
de kaart. Soms gaat funktionaliteit met schoonheid samen. We verwijzen hier naar de
kaart van Boonacker die hij in opdracht van het gemeentebestuur maakte om tot een
andere grondslag van de grondbelasting te komen: dit is een prachtig uitgevoerde kaart
en naar wij dachten uitstekend geschikt voor de opdracht: de verschillende stukken land
zijn goed weergegeven.
Terug naar Thaems sijmonsz: Eigenlijk raak je niet uitgekeken op de twee kaarten die

- midden onder: een cartouche met de afstandsmaten in roeden.*"*)
"Van het hooft tot oorgaterspuy: 154 roeden en 6 veeren".
"Van Sint Pietersbrug tot Sint Andriesbrug (Arisbrug) 56 roeden en 7 veeren"
en als laatste
"Van Quakelbrug tot de Nieuwe(!)brug: 48 roeden."
Alles tezamen: "van het hooft" tot "die Purmer" 745 1/2 roeden en 13 veeren.
Jacob Janszoon Brouwer legt verantwoording af: "Ik ondergeschreven heb mij geregu
leerd na de maate van Thaems tijmensz gewesen landmeter van Edam saliger gedach-

Plattegrond van Edam, Jacob Jansz Brouwer,
kopie, manuscript, 1599, EdVo.

") van Dampleinnaar Kerkstraat, de westkant van de huidi
ge Dam dus
huidigebreedte:1.10 m.!
"**)de lengtemaat roede was een ueeluoudvan de uoet: de
Amsterdamse roede : 13 uoet = ca 3.68 meter, de Pruisische
roede : 12 voet = ca 3.77 meter (de buitenmaat van de
soldatenschoen,immers de Deense roede was weer kleiner:
10 voet = 3.14 meter!)

'

ten beginnen van 't hooft tot die Purmer En [...]sijde bruggen bij hun gemeten op den
21 April 1587.Jacob Jansoen wonende tot Edam Anno 1599den 18 November"
Ter afsluiting van de bespreking van deze kaart: de Purmer is -uiteraard- op deze kopie
als land aangegeven: de kaart is geaktualiseerd. Immers ten tijde van het maken van het
origineel ( 1600)was de Purmer nog water.

IV

Plattegrond van Edam, Gerrit Dircksz Lange(n)dij(c)k, manuscript op papier, 1601, USKW.
58 x 158 cm.
Zie fig. 5.
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dat leidde tijdens het bestuur van Karei V tot de oprichting van het genoemde Hoog
heemraadschap. Het is dan ook sinds het begin van de achttiende eeuw gevestigd in
Edam aan de Schepenmakersdijk.
Ondanks het privilege van 1357: ongehinderde uitwatering van de Purmer via het
Oorgat, verloor Edam de strijd met de Uitwaterende Sluizen en in 1567 kwam er aan
de westkant een sluis in de Voorhaven. Edam bleef zich verzetten (dwars!) en in 1600
besloot de Hoge Raad van Holland een kaart van de situatie ter plaatse te laten
maken.
Doel van de kaart was een overzicht te geven van de diepte van de haven. Er zijn vele
meetpunten op de kaart aangegeven: telkens werd op drie punten gemeten, aan de
Noordkant, de Zuidkant en het midden van de haven. (n.b. de kolommen in de cartou
che)Vergelijkde kaart met die van Van Deventer en merk de verschillen op!

'

' v jc'
f»'. •'!» * ' ,<
^

Caerte van de Purmer, Lucas Jansz Sinck,

In het Rijksarchief te Haarlem zijn fraaie kaarten aanwezig. Eén is er van Sinck een
Amsterdamse landmeter, die de Purmer heeft bemeten in 1620 op 24 januari met o.a.
Gerrit Dircksz Langedijck, Ian Pietersz Dou en Sijmon Willemsz Boonacker voor de
inpoldering over het ijs! "alle gesworen landmeters". Ook bij de Beemster -voor en na de
inpoldering-waren ze betrokken. Alleen Boonackerontbrak toen.

ingekleurde
kopergravure,
1622,
rah.

Fig. 5: "Chaerte vanden haven der stede van Edam" door
Gerrit Dirksz Langedijk

Gerrit Dirksz komt voort uit een Alkmaarder kring van landmeters en tekenaars. Hij is
op 28 oktober 1592 tot landmeter geadmitteerd, waarschijnlijk op voorspraak van een
burgemeester van Alkmaar, Adriaan Anthonisz die zich zeer voor deze herbedijking in
zette.
In 1596 kreeg Langedijkde opdracht het rapport van de inspektiecommissie te illustre
ren met een kaart, zo'n 50 jaar nadat Sijmon meeuws dit gebied ook had gemeten en in
kaart gebracht.
Zijn meetwerk was nauwkeurig maar ook zijn kaarten waren kwalitatief goed. Vooral
een proceskaart van de "Saadlanden in de Banne van Schellinkhout" van 1604 is een
mooi stukje werk. Koeman *)geeft aan dat dit één van de eerste thematische kaarten is
in ons land, namelijk een grondgebruikskaart. Er was al een vroegere thematische kaart,
•) Koeman,
c. Geschiedenis
uandekartografie
Nederland,namelijk de handels-en zeekaart van Europa van 1602uit Karlsruhe (zie krt.3 ).
zes eeuwen land -en zeekaarten en stadplattegronden.

Alphen
a/dRijn1983

Deze kaart is in een voor Edam moeilijke tijd tot stand gekomen: de ingelanden van Kennemerland en West-Friesland ondervonden veel overlast van binnenstromend water en

Voor een beschrijving van de persoon Sijmon Willemszoon Boonacker en zijn kaarten
baseren we ons voornamelijk op het artikel van Ria van der Eerden-Vonk in Caertthresoor, jrg. 8, nr. 4 (1989).Ook zij spreekt van een Edamse of Noordhollandse kartografenschool. Zij verwijst naar Zandvliet en naar Schilder maar voert vervolgens geen
argumenten aan.
Sijmon Willemsz Boonacker werd 1600 geboren *)en overleed iets voor 1642. **)Op 22
september 1615 werd hij toegelaten bij het Hof van Holland als landmeter. We weten
niet of hij zijn opleiding en/of praktijk bij één van de andere kollega's in Edam heeft
genoten. Met landmeten kon hij in den beginne niet volledig in zijn onderhoud voor
zien en hij hielp daarom zonder enige twijfel zijn vader bij het onderwijs in Edam.
Maar vanaf 1620 had Boonacker een vaste baan bij de nieuwe polder, de Purmer. Hij
maakte fraaie kaarten. Bijvoorbeeldde detailkaart van de percelen grond in de Purmer
van Adriaen Pauw. Deze bevat sierlijke cartouches en een nauwkeurig bemeten percelering. Vergelijkdeze detailkaart met de kaart van Sinck van de Purmer. (nr.V).

") gegevensvan Herman Rijswijk
~) geenjaartal of tekst terug te vinden in Belonje,
zie bronvermelding

Va

Sijmon Willemsz Boonacker, kaart van de kavels
62 en 63 van Adriaen Pauw in de Purmer. RUL.

VI

Plattegrond van Edam, Sijmon Willemszoon
Boonacker, manuscript, 1630, EdVo.

Hij is getekend in 1630, is een prekadastrale kaart en betreft de grondbelastingbasis. Ook
toen was er al een soort onroerendgoedbelasting! Nauwkeurig is het grondbezit aange
geven ten zuiden van Edam tot de dijk langs Volendam. De Voor-Y is hierop nog te zien
als water, dus vóór de inpoldering van 1632. Eén pad, ten westen van de Ee loopt niet tot
aan het Heitje ("de hoevesloot Edammer banschijding"). Hieronder staat de naam Canwoud (Katwoude).
Zes cartouches zijn getekend: midden-boven: het Wapen van Edam, links van het mid
den: de verklaring van de kaart "Stadslanden" en rechtsonder: de legenda.
In cartouche linksonder:
"Caerte vertoonende de stad Edam met
alle de landen van de
zuydtzij als in den Broek Bloc weiren...
getekent door S.W. Boonacker"

22

VII

Plattegrond van Edam, Sijmon Willemszoon
Boonacker, manuscript, 1631, MuE.
VIII idem
IX idem
VlI-IXdit zijn kaarten van nooit uitgevoerde uitbrei
dingsplannen. Alle van 1630/31, tevens 50 x 81
cm.

x

De naamlijsten van de grondbezitters bevinden zich ter weerszijden van de kaart, met
de nummers en de oppervlakten van de stukken.
De volgende bezittingen vallen op: in de Zeugmieden, perc.22, voor de erfgenamen van J.
Dircx Rijckemans (z.1.kat.21)
" de proevenhuysen 't Edam" bezat ook grond, maar ook "de armen t' Edam"!

sr» • if«0öv^c

Drie kaarten gemaakt voor het stadsbestuur van uitbreidingsplannen van de stad zelf:
de uitleg van de stadsmuren en de verdedigingsgracht. Maar vooral de havenuitbreidin
gen. Nooit uitgevoerd. Reden: de snelle ekonomische achteruitgang door het steeds weer
verzanden van de haveningang van Edam.

Boxhorn, M.Z. kaart van 1632:
Marcus Zuerius was een Nederlands geleerde, geboren op 25 september 1612 in Bergen
op Zoom en overleden 3 oktober 1653 in Leiden. Hij werd daar in 1633 hoogleraar in wel
sprekendheid en in 1648 ook in geschiedenis. Hij schreef o.a. Nederlandse historiën in
1644.
Plattegrondvan Edam,M.z.Boxhom,kopergra- Het kaartje (15 x 23 cm) is een kopergravure en heeft een schaal van ongeveer 1 : 8.000.
vure,1632,rah.
De Nederlandse kaarten van Boxhom verschenen in een atlas die in 1632 bij Hondius
verscheen in het Latijn en werd in 1634 vertaald in het Nederlands uitgegeven (zie
kat.C).

Fig. 7.

Fig. 6.

Het (schets)kaartje van Merian is wat vorm betreft een volledige navolging van dat van
Boxhom. Alleen is hier het oosten boven en op enkele gebouwen na zijn alleen de gren
zen en de waterlopen van de stad aangegeven.
De legenda is Duits: ook hier acht verklaarde punten (zie Boxhom, krt.X en Janssonius,
krt.XIl). Er zijn dunnetjes huizen bij buiten de muren aangegeven: op het Westerbuiten
en in het begin van de Keetzijde. Een vreemd Waterhoekje ten noorden van de "Ossenmarckt" en een waterdriehoek bij de "Gevangenpoort". Ook hier vijf bolwerken langs

XI

Plattegrond van Edam, Merian, kopergravure,
1654, RUL.
Zie fig. 7.

Noordervesting en zeven langs het Singeltje. Het Gouwtje is breed aangebracht en zou
meer in zuidoostelijk richting moesten lopen.
De stier in dit stadswapen kijkt naar rechts, op de andere kaarten naar links en zo hoort
het ...!
xii Plattegrond
van Edam,jansssonius,1657,rul.
zie fig.6.

De kaart van Janssonius, wederom een getrouwe kopie van Boxhom, dateert van 1657.
Uiteraard is de schaal wat groter, namelijk 1 : 7.500.
Natuurlijk zitten er, buiten de schaal en de cartouches, nog wat andere verschillen in.
Konklusie: de graveur van Janssonius heeft een wat grover beiteltje gehanteerd dan die
van Boxhom.
Ook deze is een kopergravure en meet 20 x 25 cm.

XIII Kaart van Edam en omgeving,Jan Jansz Dou,
1680,kopergravure,USKW.

Jan Jansz Dou 1680: een bekende, zo niet beroemde landmeter uit Leiden. Hij kreeg op
17 maart 1660 opdracht van het College van Uitwaterende Sluizen een grote overzichtkaart van hun "water"gebied te laten maken. Dou nam er de tijd voor: in 1680 lag de
kaart op tafel bij de voor-voorganger van IJff. Geen snelle werker dus, maar het is een
groot gebied en hij ging niet over één nacht ijs. Het is een gedegen kaart geworden.
Voor de grote kaart werden 16(!) koperplaten gegraveerd, die na montage een afmeting
hadden van 1.74 bij 2.25 meter *). Maar om de kaart handzamer te maken verscheen in
1682 een vierblads uitgave. De grote kaart werd tot het begin van de 19e eeuw gebruikt,
alleen de namen van de bestuurders en de wapens werden telkens aangepast!

') Dezekaart is tijdensde tentoonstelling
te zienin het ge
bouwuan deU.S.

XIV Plattegrondvan Edam,Blaeu/deWit, ingekleurde

kopergravure,
1698,45x 54cm,rah.
zie fig.8.

Fig.8: Debekendestadsplattegrond
vanJoanBlaeu/Frederik
de Wit.(RAH)

De kaart van Blaeu/De Wit van 1698.

De maten zijn 44,5 x 53,5 cm. en uiteraard is deze ook een kopergravure. Blijkbaar heeft
De Wit de koperplaat van Blaeu gekocht, schrijven Beenakker en Wemer zonder dat
deze eerst is gebruikt door Blaeu.
Terwijl bij de kaartbeschrijving wordt meegedeeld dat de koperplaat door De Wit zelf of
in diens opdracht is vervaardigd (maar dan toch niet bij Blaeu!).
In het drukjaar van deze kaart was de grootste bloei van Edam voorbij. In de eerste helft
van de Gouden Eeuw telde de stad 904 woningen. De beide Oosterbruggen mochten tij
dens het schaftuur niet worden opgehaald, de werklieden moesten zonder oponthoud
kunnen gaan eten en natuurlijk weer terug aan het werk op de scheepstimmerwerven
(30!), zoutketen (10) en traankokerijen (4).

De scheepswerven waren het belangrijkst en het afzetgebied lag niet alleen in de Neder
landen, maar ook in het buitenland (b.v. Emden, Bremen, Hamburg en Tönning).
Een halve eeuw later verschijnt een kaart: "verbetert door A. v.d. Gronden" bij I. Tirion
in 1743. Schaal, het wordt saai, ca 1 : 8.000 en in koper gegraveerd.
De huisjes zijn niet apart ingetekend, maar v.d. Gronden heeft er blokjes van gemaakt.

xv

plattegrondvan Edam,van der Gronden/Tinon,
kopergravure,
1743,16,5x 21cm,uba.
zie fig.9.

VeetrUMiax.

Fig. 9.
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De sluisdeuren zitten nog bij de Kettingbrug, evenals bij de Dam. Vismarkt achter het
nieuwe stadhuis (d).De "RoomsgezindenKerk"staat aan de Achterhaven (n). De Waag is
gehuisvest op de plek van de voormalige gymzaal, naast het Edams museum (e).
Tweemolens ("Roele"en "Teengs")aan het Westerbuiten.
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Het stadhuis staat al op de plek waar U de tentoonstelling bekijkt. De kaasmarkt wordt
niet meer doorsneden door een sloot. De Arisbrug is tegenover de Pereboomsteeg. Bo
men langs de Voorhaven, aan de "donkere kant'" maar ook op de vestingen.
Nog steeds houtopslag aan de oostkant van dezelfde Voorhaven. Ook trouwens nog
langs de Nieuwehaven vanaf de Jansstraat. Het Oosterglopis breed. Met een beetje goe
de wil kun je ten zuiden van de haveningang van dat tekentje een galg voorstellen. Dat
is iets zuidelijker dan het eigenlijke galgenveld.

Wellenbergh, P. 1812 : een funktioneel kaartje uit de Napoleontische tijd: van de haven
Edam gelegen aan de Zuiderzee. Het is een pentekening. Duidelijkgericht op één aspekt
het funktioneren als haven: vanaf de Kwakelbrugtot in de Zuiderzee zijn de vaarwateren aangegeven, de "bassins",Voor-,Nieuwehaven en Oorgat.

xvi HavenvanEdam,p.weiienbergh,
kopergravure,
isi2,ara.
ziefig.10.
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Fig. 11.

De diepten zijn gemeten en in rood vermeld vanaf Oostergloptot in het begin van de ha
venmonding. In meters, evenals de lengten van de sluizen: de Zeesluis, Keetsluis en
Damsluis. De huizen zijn aangegeven in blokjes, enigszins in vogelvlucht.

.

XVIII Plattegrond van Edam en omgeving, topografi
sche kaart, 1850, schaal 1 : 25.000. Topografische
Dienst, Emmen
XIX Kaart van Edam en omgeving, Kuyper/Suringar,
1866, UBA.
XX

luchtfoto's: a 1936 b. 1990 Topografische
Dienst, Emmen.
XXI topografische kaart van Edam en omgeving: a
1940 b. 1990 ook hier schaal 1 : 25.000. Topografi
sche Dienst, Emmen.

.
XXII Bestemmingsplan
Edam, EdVo.

Beschermd

Stadsgezicht

J. Doets: Achtergronden van de Edamse Caertschrijvers

Veelwaard, D.jr: Edam met haven, gegraveerd in 1820 en met de maten 8 x 13 cm. Zo
klein als deze is weergegeven,zo mooi in z'n eenvoud is deze kaart.
Bijde losse kaartjes wordt geen legenda aangegeven.
A - Gevangenpoort
1 - Grote Kerk
B - Monnickerdammerpoort
2 - KleineKerk
C - Westerpoort
3 - Stadhuis
D - trekvaart naar Hoorn
4 - Waag
E - Noorderpoort
F - Oosterpoort
G - Keetenpoort (n.b. de sluisdeuren!)

1.
XVII Plattegrond van Edam, D. Veelwaard, kopergra
vure, 1820, UBA.
Zie fig. 11.

Genealogie

Dit kaartje staat met de plattegronden van Hoorn, Medemblick en Monnickendam op
dezelfde koperplaat.
De stad Edam had in deze tijd al een periode van ekonomische achteruitgang onder
gaan. Toen Napoleon in 1811langs kwam op zijn doortocht naar Medembliken Den Hel
der, werd hem gevraagd beschermende maatregelen te nemen ten behoeve van de nog
bestaande bedrijven. De keizer liet niets meer van zich horen. Het inwonertal was sterk
teruggelopen: in 1815woonden er nog maar 3300 inwoners. De handel in zuivelprodukten deed het daarentegen wèl goed: Edam was het centrum geworden voor kaas en aan
verwante artikelen. De nieuwe Waag was in 1778aan de Kaasmarkt gebouwd.
Kuyper, uitgave Suringar, het verzamelwerk van alle toenmalige gemeenten in Neder
land: 1886
Het kaartje van Edam meet 14 x 17,5 cm en de gemeentegrenzen zijn aangegeven.
Bovendiende oppervlakte: 2242bunders en die telden toen 5000inwoners.

Dekaart van het Verre Oosten van Cornelis Doedsz
Mijninteresse in Cornelis Doedsz en andere Edamse "caertschrijvers"dateert van 1981,
toen ik tijdens het bestuderen van de geschiedenis van Japan en de rol die de Hollanders
daarin hebben vervuld, een boek in handen kreeg van de bekende Engelse professor
Boxer,expert in de geschiedenis van de Hollandse en Portugese wereldscheepvaart in de
16e en 17e eeuw, getiteld "JanCompagnie in Japan, 1600-1850" In dit boek (oorspronke
lijk geschreven in 1936)verwijst hij naar drie Hollandse kaarten, die hij persoonlijk ont
dekt had in het museum van de Japanse keizerlijke familie, en die afkomstig bleken te
zijn uit het bezit van het nageslacht van de Shogun Tokugawa Ieyasu. Eén van die kaar
ten, een manuscriptkaart op perkament, bleek als volgt gesigneerd te zijn "Bijmij Corne
lis doedtsz woonende tot Eedam Inde vier heemskinderen Anno 1598 den 18 februarij
stilo novo".Dit interesseerde mij buitengewoon, aangezien ik verwikkeld was in het on
derzoek van de genealogie van mijn familie en alle andere Noordhollandse families
Doets (afgeleidvan Doedezoon),een onderzoek dat ik uiteindelijk in 1992 afrondde met
vier publicaties 4
Het is zeer waarschijnlijk dat genoemde kaart van Cornelis Doedsz, evenals een meer
dan een meter hoog houten hekbeeld van Erasmus, in Japan gekomen is met het schip
De Liefde (ex-Erasmus),één van de vijf schepen van de vloot van Jacques Mahu en Simon De Cordes 6
Dezevloot werd in 1598in Rotterdam uitgereed door Johan van der Veken en Pieter van
der Haegen c.s. met als doel "de Spaanse provincies in Amerika aan te vallen, nieuwe lan
den in de Groote Oceaan te ontdekken en handel te drijven met Japan en Oost-Indië9
De geplande route was om via West-Afrikanaar Braziliëover te steken en vandaar naar
de zuidpunt van Zuid-Amerika,door de Straat van Magallanes naar Chili en Peru, van-
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daar naar de Philippijnen, en verder naar China en Japan, om daarna via Kaap de Goede
Hoop weer terug te keren, een volledige reis om de wereld dus. Van de vijf schepen, op
27 juni 1598 uit Rotterdam vertrokken, kwam er slechts één in Holland terug. De vijf
schepen voeren gezamenlijk door de Straat van Magallanes, maar raakten nadat zij de
Stille Oceaan waren ingevaren, van elkaar af. De schepen Het Geloofen De Trouw keer
den naar de Straat van Maggalanes terug, het schip Het Geloofvoer door naar Holland.
De Trouw voer opnieuw de Stille Oceaan op, plunderde enige Spaanse bezittingen langs
de Chileense kust, stak over naar de Indische archipel en werd bij Tidore (bij Halmaheira) door de Portugezen genomen. Het schip de BlijdeBoodschap gaf zich te Valparaiso in
Chili aan de Spanjaarden over. De schepen De Hoop en De Liefdevoeren nadat de Chi
leense kust was aangedaan naar Japan, waar allen De Liefde aankwam. Het schip De
Hoopverdween op deze oversteek.
Het schip De Liefde,uit Rotterdam vertrokken met 110man aan boord, kwam op 19 april
1600aan op de noordoostkust van het eiland Kyushu in het zuiden van Japan, met kapi
tein Jacob Jansz Quaeckemaek, de Engelse stuurman William Adams en nog 22 of 23
man, waarvan er ongeveer 15 overleefden en daar hun verdere leven bleven, of veel la
ter naar Batavia vertrokken. De lotgevalllen van deze mannen, en vooral van de stuur
man Adams, staan goed gedocumenteerd beschreven in het derde deel van het boek van
Wieder over de reis van Mahu en De Cordes 9 en zijn in 1975 geromantiseerd in het
beroemde en later verfilmde boek van James Clavell,"Shogun".
Hun verblijf vormde een begin voor de uitzonderingspositie, die de Nederlanders in
Japan hebben gehad gedurende de hele periode van het Togugawa Shogunaat tot aan
het machtsherstel van de Keizerfamiliein 1868("het Mejiherstel").
Adams knoopte meteen goede betrekkingen aan met de net aan de macht gekomen
Shogun Tokugawa Ieyasu en maakte grote indruk, onder andere door zijn kennis van
kaarten en navigatie. Daarbij zal de kaart van Comelis Doedsz ook bestudeerd zijn.
Zoals gezegd, ging het bezit van deze kaart in 1868 over van de nalatenschap van de
Tokugawa familie naar de Keizer.Deze kaart is, evenals het beeld van Erasmus, in Japan
tot "Nationale Schat" verheven en mag daarom het land niet uit. In die tijd dat ik mij
met deze studies bezig hield, verbleef ik voor mijn werk reeds langdurig in het Verre
Oosten met goede contacten in Japan, en zo is het me gelukt om een kleurenfoto op
ware grootte te bemachtigen van deze kaart, die zich nu in het Tokyo National Museum
bevindt, en het doet mij groot genoegen om de kleurenreproductie aan de huidige ten
toonstelling ter beschikking te kunnen stellen (kat.11). De kaart is gekopieërd van een
Portugese kaart, wellicht met aanvullende gegevens van Jan Huygen van Linschoten van
Enkhuizen, die overigens zijn kennis ook bij de Portugezen had opgedaan. De mate van

correctheid en detail zijn verbazingwekkend, zo zijn kleine kustplaatsen en rivieren
langs de noordwestkust van Bomeo aangegeven die ik goed ken door mijn 11-jarig ver
blijf aldaar. De zuidoostkant van Bomeo is summier met een vloeiende lijn weergege
ven, kennelijk kwamen de Portugezen daar nooit langs op weg naar Malakka, China en
Japan, maar voeren langs de noordwestkust. Ook is interessant om te zien hoe goed de
kaart aansluit langs haar westrand bij de kaart van Comelis Doedsz van de Indische
Oceaan, met details van de oostkust van Afrika, het Middenoosten en het Indiase sub
continent, in bezit van de Nationale Bibliotheekvan Florence, en in volle glorie te zien
op deze tentoonstelling (kat.8). Bijhet bekijken van deze mooie kaart is het interessant
om bovengenoemde achtergronden, en de omzwervingen die de kaart heeft gemaakt,
door het hoofd te laten gaan!
Dankzijde vriendelijke medewerking van Professor Günter Schilder kwam ik destijds op
de hoogte van de andere kaarten van Comelis Doedsz en van andere vertegenwoordigers
van de Noordhollandse Cartografenschool (zie ook 7 hem daarbij belovende dat ik zou
proberen persoonlijke achtergronden over deze "caertscrijvers"uit te vinden. Deze belof
te kan ik nu pas met dit artikel inlossen, zij het met wisselende mate van succes.
Comelis Doedsz, "woonendetot Eedam in de Vier Heemskinderen"
Mijis gebleken de Cornelis Doedsz afstamde van een familie uit Kwadijkin de Zeevang
(het westelijk deel dat viel onder de banne van Oosthuyzen), in stamboomvorm aange
geven op Figuur 1. Wat had ik graag willen bewijzen dat mijn voorvader Pouwels
Doedsz,in 1590 vredemaker van het vlakbij Oosthuizen gelegen dorp de Beets, niet al
leen een generatiegenoot maar ook een broer was van Comelis Doedsz en zijn broer Jan
Doedsz!Temeer daar ook de namen Comelis, Jan en Doede lang in mijn vroege familie
voorkomen,net zoals bij de Kwadijkerfamilie. Maar het is me niet gelukt. Deze familie
relatie, is alhoewel niet onmogelijk zolang het tegendeel niet bewezen is, niet waar
schijnlijk. De vader van Comelis Doedsz heette mogelijk Doede Claesz, een naam die in
een vroeg pontboek van Kwadijkvoorkomt. Daarnaar zou dan waarschijnlijk Claes Jansz
Doetsvernoemd zijn die in 1632burgemeester van Oosthuizen was. De naam Claes is in
mijn vroege familie niet te vinden. Maar wie weet!
Alhoewelvolgens de gangbare opvattingen de Edammer kaartschrijvers tekenaars wa
ren, geen ex-stuurlui, heb ikzelf het idee dat Comelis, als rechtgeaard "Zeevanger",in
zijn jonge jaren mogelijk als stuurman gevaren heeft. Dit gezien zijn grote kennis van
navigatie. In 1589gaf hij een navigatieboekje,een z.g. "graetboeck",uit dat niet alleen ta
fels voor declinatie, maar naast lijsten met de getijden ook een complete leeskaart van
de koersen en afstanden in de vaarwateren van de zogenaamde oosterse (naar de Oost-
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Fig. 12: Dit is een "natio
nale schat" aan Japan,
deze haart aan de "Indi
sche Noord"aan Comelis
Doedsz, Manu- script op
perkament, 1598,
91 x 74,3 cm. (NBT).
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zee) en westerse (naar Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië) navigatie bevat (kat.vitr.Een F).
Zijn "Pascaerte inhoudende dat gheheele Oostersche en Noortsche vaerwater" (1589)
werd gebruikt voor de navigatie naar de Oostzee en Witte Zee 8 en werd voortdurend
verbeterd. Het leidt in ieder geval geen twijfel, dat de cartografische producten van Cornelis Doedsz alleen al in zijn nabije omgeving grote afzet moeten hebben gevonden, en
dat hij voortdurend in nauw contact met hem bekende schippers heeft gestaan, die hem
nieuwe gegevens konden aanleveren om zijn paskaarten van Europa aan te vullen en te
perfectioneren. Zijn kaarten van de Atlantische Oceaan en de Noordamerikaanse Oost
kust en van de Indische Oceaan en het Verre Oosten waren in eerste instantie kopieën
van Portugese en in mindere mate Spaanse kaarten en daarvoor was weinig navigatiekennis nodig.
In dit verband merk ik op dat in de laatste helft van de 16e eeuw en de eerste helft van
de 17e eeuw de inwoners van de dorpen in de Zeevang (Middelie,Axwijk,Kwadijk,Oost
huizen, Etershem, Warder en Beets)die, al lagen zij onder verschillende jurisdicties van
steden of heerlijkheid, als één samenhangend landschappelijk en sociaal geheel werden
gezien, zie bijv. de bekende kaart van de Uitwaterende Sluizen van 1680, (kat.XIII)en
masse werkzaam waren in zowel de scheepvaart als het veehoudersbedrijf. Hieronder
waren vele "grootschippers"(schippers op de grote vaart). Dit blijkt onder andere uit vele
bevrachtingscontracten tussen schippers uit die plaatsen en kooplui uit Amsterdam,
overgeblevenuit de periode 1590-1650.
Onder die schippers bevonden zich ook verschillende van mijn vroegere voorouders. Het
grote merendeel van de vaarten die de Zeevanger schippers ondernamen was van het
volgende type: bijvoorbeeld met een fluitschip van 100-150lasten en een bemanning
van ca 12 koppen van de Zuiderzee naar Frankrijk (LaRochelleof de nabijgelegen plaat
sen Oléron, Brouage, St Martin)of Portugal(Setubal) om zout te laden, daarmee via de
Sont (waar niet alleen tol betaald moest worden aan de Deense koning, maar ook verde
re handelsinstructies gehaald konden worden bij een door Nederlandse agenten bemand
handelskantoortje) naar de Oostzee (Danzig,Koningsbergen,Riga, Reval, of Stockholm),
uitladen, en herladen met hout of andere "ruige waren", of met "koopmanschappen"
(handelswaren),en dan naar een Zuiderzeehaven, meestal Amsterdam, om uit te laden.
Vrachtprijs variëerde, maar was meestal ca 25-35Carolus guldens per last. Tevens werd
veelvuldiggevaren naar de zuidkust van Noorwegen (hout) en naar Noord-Noorwegen
en Archangel. De schepen waren in de Zeevangsdorpengeregistreerd en waren vaak ge
heel of voor een groot deel in bezit van inwoners van de Zeevang, men kon aandeelhou
der zijn van 1/64 "parten"! Alhoewel het handelsrisico meestal door de grote kooplui in
Amsterdam werd gedragen, kon de schipper daar zelf ook in deelnemen. Hij werd, een-
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maal onderweg, ook geacht namens de bevrachter als vertegenwoordiger op te treden
bij het inkopen en verkopen van de lading. Vaak mocht de bemanning op beperkte
schaal iets voor eigen rekening vervoeren.
Als een terzijde: het is mij gebleken dat omstreeks 1640-1675 de meeste Zeevanger
schippers met varen ophielden om zich volledig aan het boerenbedrijf te wijden, vooral
als zij genoeg geld met de vaart hadden verdiend om te kunnen investeren in bijvoor
beeld een boerderij met een kavel van een morgen of twintig in de Beemster of de Purmer. Sommige mij bekende gevallen vestigden zich in Edam, Purmerend of Hoom (bij
voorbeeld als houthandelaar, landmeter) en kwamen meestal snel in het stadsbestuur
terecht.
In 1588 vestigt Comelis Doedsz zich in Edam, hij koopt dan een huis aan de westzijde
van de Kerkstraat, het tweede huis ten zuiden van het Weeshuis (zie Figuur 2). In mei
1593 verkoopt hij dit huis en koopt een huis aan de noordzijde van de Voorhaven bij de
St Arisbrug, naast Brouwerij De (Witte) Os. Hier woont hij tot 1606 en het is vrijwel zeker
dat dit het huis was met de naam "De Vier Heemskinderen" (de kaarten met die vermel
ding dateren van de jaren 1598, 1600, 1602 en 1607). Het jaartal 1607 zou kunnen wijzen
op een aparte werkplaats, maar ik denk dat hij die betreffende kaart nog heeft gemaakt
in het huis bij de St Arisbrug en wellicht heeft afgemaakt in zijn derde Edammer huis,
aan de zuidzijde van de Voorhaven ("de donkere kant"), bij de St Jacobsbrug, dat hij
kocht op 26 mei 1606. Zoals op Figuur 2 te zien is lag dit huis, dat hij overnam van de er
ven van een vroegere Edammer burgemeester IJsbrand Martsz, dichtbij het "Raedthuijs"
van Edam dat in die tijd aan de Voorhaven stond. Deze verhuizing naar een "deftiger
huis" was niet toevallig, want vanaf 1605 ging Comelis Doedsz zich steeds meer aan
stadsbestuurlijke zaken wijden. Hij was schepen van Edam in 1605, 1607, 1610, en Presi
dentschepen in 1612. Verder was hij Thesaurier van de stad in 1608, Weesmeester in
1607 en 1611 en Gecommitterde ter auditie van de Gemeene-lantsrekenkamer in West
friesland en het Noorderkwartier in 1611. Op één van de gebrandschilderde ramen van
de Grote Kerk van Edam komt als één van de 28 schenkers de naam "Comelis Doetsz
Caertschrijver" voor.
Hij overleed mei 1613 (werd begraven op 20 mei, er werd "een uur geluyd";zijn dochter
Marij betaalde op 10 december 1613 "over coop van een graf op het schutterscoer" in de
Grote Kerk van Edam. Zijn kinderen kochten op 19 maart 1614 een "sarck". Waarschijn
lijk is hij ongeveer 60 jaar oud geworden.
Zoals te zien op Figuur 1 had hij twee dochters, Griet en Marij. Eén van die twee, waar

schijnlijk Marij, trouwde vóór 1609 met de apotheker Jan Jacobsz Stanckoot (een toepas
selijke naam voor een apotheker in die tijd??). Deze kocht op 7 augustus 1610 het ach
terhuis van de buurman "ten oosten" van zijn schoonvader Comelis Doedsz, gelegen dus
naast het achterhuis van Comelis aan de Nieuwe Haven. Na de dood van Comelis in
1613 erfde Marij Stanckoot-Doedsz het huis van haar vader (voorhuis aan de zuidzijde
van de Voorhaven, achterhuis aan de Nieuwe Haven) en zou daar ook in blijven wonen
na de dood van Jan Jacobsz Stanckoot in 1628. Zoals te zien op Figuur 1 had Comelis
Doedsz drie kleinzoons, waarvan er twee apotheker werden en één kleermaker. Eén er
van, Comelis Jansz, heeft zich nog een tijd Doets genoemd om zijn grootvaders naam le
vend te houden, maar later voorzag hij zich, even als zijn broer, de kleermaker, van de
achternaam Damhouder.
Marten en Harmen Jansz "in den Pascaerte tot Edam"
De volgende gegevens zijn zeer fragmentarisch, maar geven toch een beeld:
Marten Jansz
Harmen Jansz
Huwelijk:
Huwelijk:
le op 21-1-1601 met Jannetje Pieters
met Geert Evers
2e op 28-4-1625 met Griet Cornelisdr,
weduwe (mutueel* wederzijds testament op 30-12-1627
voor Notaris J.Huygh te Edam, NA 482)
Begraven:
op 14-5-1630
in een eigen graf in de
Grote Kerk te Edam

Begraven:
op 3-4-1643,
"out 60 jaren" in eigen graf op de
Kooromgang van de Grote Kerk
in Edam 10, p.370),
hij is dus geboren in 1582/83

De broers waren dus één generatie jonger dan Comelis Doedsz. Het is frappant dat de
oudst gedateerde kaart van Harmen Jansz, die uit 1604 van de Atlantische Oceaan (ook
te zien op de tentoonstelling, in bruikleen van de Nationale Bibliotheek in Florence (kat.
16), door hem werd gemaakt op zijn 21e jaar! Zijn broer Marten was toen reeds driejaar
getrouwd moet dus de oudste van de twee geweest zijn. Zij waren toen te jong om reeds
stuurman geweest te zijn en waren dus echte kaarttekenaars.

Ik waag een onvoorzichtigespeculatie dat de tweede vrouw van Marten een dochter was
van Comelis Doedsz. Laatstgenoemde deelde in 1592in Kwadijkhet eigendom van een
stuk land met een zekere Outger Jansz, waarschijnlijk zijn zwager, die ook als borg voor
hem optrad. Uit een akte van 22-12-1629(ORA3820)blijkt dat de voogd van de kinderen
uit het eerste huwelijk van "GrietComelis, huijsvrouw van Marten Jansz Caertschrijver"
Jan Outgersz heette, volgens mijn speculatie mogelijk haar neef. Griet Comelis Doets
erfde op 12 november 1652f 600,- van haar neef Willen Pietersz Apotheker te Edam (NA
484, Notaris Jan Broeder te Edam), maar dat slechts ter aanvulling.
Het was een gecompliceerde uitzoekerij om uit te vinden waar de broers gewoond heb
ben, waarbij incomplete gegevens uit Transportregisters, Pontboeken en Haardstede
geldlijsten en een "Kersteboelboek"gecombineerd moesten worden. Toch werd het
plaatje uiteindelijk wel duidelijk.
Op 2 mei 1609verkoopt Marten Jansz een huis op de Kaasmarkt en verhuist dan naar de
Achterhaven, wellicht het achterhuis van zijn broer Harmen die op dat moment woonde
in een huis ten oosten van de Brouwerij "DeWitte Os",en dat langs de brouwerij door
liep van de noordzijde van de Voorhaven naar de Achterhaven, en dat voor een deel in
bezit was van zijn tante Jannetje Harmens. Dit huis bevond zich vrijwel naast dat van
Jan Dircksz Rijckemans (zie later). Zo is er dus een periode geweest, ongeveer van 16011605 dat op de noordzijde van de Voorhaven tegelijkertijd Comelis Doedsz woonde en
werkte aan de westkant naast de Brouwerij De Witte Os ("In de Vier Heemskinderen"),
Harmen Jansz aan de oostzijde van dezelfde Brouwerij ("Inden Witten Os",zijn kaart uit
1604),en twee huizen verder Jan Dircksz Rijckemans ("In't Vergulde Compas").Dit stuk
van de noordzijde van de Voorhaven, van St Arisbrug tot de Oosterpoort toe, werd de
"Houtmarkt"genoemd en dat wordt duidelijk geïllustreerd op de kaart van Blaeu (Fig.2),
waar ter plaatse brede wallen te zien zijn tussen het water van de Voorhaven en de
straat, waarop lange planken en balken zijn opgeslagen.
Daarna werd het waarschijnlijk te druk in de huizen van de twee broers om daar behal
ve te wonen ook te werken (beiden hadden kinderen), want in de pontboeken van 16091613 en 1614-1617zien we aan de zuidzijde van de Voorhaven, de aanduiding "Harmen
en Marten Janss sonen", pal naast een voorhuis ten name van "JanHarmensz", die moge
lijk de vader van de twee broers is geweest. Naar alle waarschijnlijkheid huurden zij dit
pand al in 1605van de weduwe van Brantgen Schuytemakers, en kochten het van haar
tussen 1609en 1613.Dit was hun werkplaats genaamd "Inden Pascaerte tot Edam",waar
hun kaarten van 1606en 1610zijn gemaakt, en waarin voor die tijd waarschijnlijk Evert

Gijsbertszheeft gewerkt. Deze werkplaats verkochten zij voor het eind van 1617 aan een
AllertClaesensz. Harmen verhuisde in 1617naar een huis aan de zuidzijde van de Voor
haven, ten westen van hun oude werkplaats, en ten oosten van het vroegere huis van
Comelis Doedsz, sinds 1613bewoond door zijn dochter en schoonzoon Stanckoot. Daar
woonde Harmen Jansz tot zijn dood in 1643,waarna zijn weduwe Geert Everts er bleef
wonen (zijkomt daar nog voor in het pontboek 1651-1654).Op 7 januari 1640kocht Har
men nog een huisje met een tuin aan het Groenland, waar veel mensen tuinen hadden,
maar lang heeft hij daar dus niet van kunnen genieten.
Marten verhuisde in 1617 naar de Kerkstraat. Hij woonde daar in het derde huis ten
noorden van het Weeshuis met een uitgang en achterhuis naar het IJetoe. Dit pand had
hij al in 1614samen met zijn broer Harmen, en Harmen verkocht één der op dit perceel
staande huizen op 18 mei 1617 (ORA3819),om zijn aankoop van zijn nieuwe huis op de
zuidkant van de Voorhaven te kunnen financieren. Na zijn dood in 1630 bleef het op
naam staan van de kinderen uit Marten's eerste huwelijk. Pontboek 1662-1630:"Marten
Jansz Caertschrijver" doorgestreept en vervangen door "Marten Jansz overleden huijs
vrouw kinderen", en in het Pontboek beginnende 1630:"Dekinderen van Marten Kaertschrijver overleden wijf'. Op 13 mei 1633 werd het huis verkocht door "Harmen Jansz
Caertschrijveren Comelis Pietersz Verwer (waarschijnlijkeen broer van Marten's eerste
vrouwJannetje Pieters),als voogden over de kinderen van Marten Jansz Caertschrijver".
Het lijkt erop alsof het jaar 1617 nogal een belangrijk jaar is geweest voor de twee
broers. Waarschijnlijk gingen zij ieder voor eigen rekening werken, wellicht ten behoeve
van de inmiddels tot bloei gekomen Amsterdamse kaart-en atlasdrukkers.
Jan Dircks Rijckemans "woonendein 't Vergulde Compas tot Eedam"
Jan Pietersz Rijckemans alias Jan Dircksz Rijckemans werd ongeveer in 1555geboren als
zoon van Pieter Jan Dircksz Rijckemans. Hij huwde omstreeks 1590 met Geert Claesdr,
zij hadden zes kinderen. Jan Dircksz Rijckemans overleed op 5 januari 1613en werd op 8
januari daaropvolgend begraven in de Grote Kerk van Edam (daarin werd later ook zijn
vrouwbegraven, op 22 november 1637).
Hij woonde reeds in 1587 in het derde huis ten oosten van de Brouwerij"De Witte Os",
genaamd "int Vergulde Compas", aan de oostzijde belend met de Herberg "De Moriaen".
In het tweede huis vanaf de brouwerij, naast Jan Dircksz dus, woonde steeds een van de
brouwers.
Hijwas van de generatie van Comelis Doedsz, zij woonden vlak bij elkaar, zij moeten el-

kaar heel goed hebben gekend. Het zou interessant zijn om zijn kaart van de noordelijke
Atlantische Oceaan (1599)te vergelijken met de soortgelijke kaart van Comelis Doedsz
1600(kat.9).
Evert Gijsbertsz "Caertschrijvertot Edam in die Pascaert'
Tot mijn spijt is er over Evert Gijsbertsz niets te vinden in de archieven van Edam. Het
enige dat er een beetje op lijkt is een aanduiding in de lijst van betalers van het "haardstedegeld"van 1606(Edam OA246)dat ene "GijsbertCaertschrijver"inwoont, bij of huurt
van ene Gerrit Jansz die toen woonde aan de zuidzijde van de Voorhaven, iets ten wes
ten van de werkplaats "DiePascaert" van Harmen en Marten Jansz.
Aangezien volgens Schilder 8 de bekende kaarten van Evert Gijsbertsz van 1599 en eer
der dateren, is hij van dezelfde generatie als Cornelis Doedsz en Jan Dircks Rijckemans
of zelfs iets ouder. Het lijkt mij aannemelijk dat de gebroeders Harmen en Marten Jansz
als jongens in dezelfde werkplaats "die Pascaert" van Evert Gijsbertsz (de buurman van
hun ouders?), wellicht het vak hebben geleerd en voortgezet.
Daarop zou ook kunnen duiden het zeer hoogstaande artistieke niveau van zowel de
kaarten van Evert Gijsbertsz als die van Harmen en Marten Jansz, zoals door Schilder
beschreven en op de tentoonstelling te zien. Ook hier zal interessant zijn de twee stijlen
te vergelijken (kat.12-15en 16).
Sijmon meusz en zijn zoon Thaems sijmonsz
Deze vader en zoon kwamen uit een heel andere hoek dan de hiervoor besproken kaartschrijvers. Zij waren landmeter en maakten uit hoofde van hun beroep dus kaarten van
wat zij hadden opgemeten. Dat waren hoofdzakelijk polderkaarten en stadskaarten,
waarnaar een grote vraag bestond.
Om de zeven jaar, moesten als basis voor de belastingheffing (de verponding)nieuwe
"landboeken"gemaakt worden van de weilanden in de polders en de bijbehorende hui
zen en boerderijen waar dorpen betrof, en evenzo voor de steden. Op deze landboeken
waren weer de pontboeken gebaseerd en op basis daarvan werden de verschillende be
lastingen geheven. De landboeken waren meestal gebaseerd op een detailkaart die ge
maakt was op basis van een z.g. "GeneraleMeting",waaraan later alleen werd gewijzigd
wanneer zich veranderingen hadden voorgedaan. Ik ken door mijn studie van het dorp

de Beets de betreffende landboeken en daar doet zich het geval voor dat de landboeken
van de Beetskoogvan 1530 tot 1832, toen het Kadaster werd ingevoerd, alle zijn geba
seerd op één Generale Meting van 1530,die slechts éénmaal werd aangepast, in 1589,en
dan alleen langs de westrand van de Beetskoog, die aan het water van het meer de
Beemster grensde, "omdat daar landen op sleet lagen" vanwege voortdurende wester
stormen. Het hoogst interessante doet zich voor dat de gedeeltelijke heropmeting van
1589werd gedaan door de "generale lantmeter" Bartholomeus sijmonsz. Van deze man
staat een kaartje van 1603 afgebeeld in het boek over oude kaarten van Westfriesland
van Mare Hameleers 11op pag.80, voorstellende enkele percelen land in eigendom van
de Kerke-armen van Hoorn. Dat geeft meteen een van de andere redenen aan die werk
verschafte aan de landmeters, namelijk het vastleggen in kaartboeken van particuliere
eigendommen. Verder kregen zij vaak opdrachten die te maken hadden met rechtsza
ken over landeigendom.
Bijhet zoeken naar details over Sijmon meusz (Bartholomeusz)en zijn zoon verwachtte
ik natuurlijk te vinden dat ook Bartholomeus Sijmonsz een zoon van hem was. Alhoewel
ik dat nog hoogst waarschijnlijk vind, was daar in de archieven van Edam geen spoor
van te vinden. Wellicht is Bartholmeus sijmonsz reeds jong uit Edam naar Hoom ver
trokken en heeft vandaaruit in de omgevinggewerkt.
Sijmonmeusz werd geboren ca 1500en overleed in 1555.Hij was burgemeester in 1541,
1548,1550,1553en 1555.Hij kreeg uit zijn huwelijk met (Griet?)Thaemsdr vijf kinderen,
waaronder Thaems Sijmonsz, die het beroep van zijn vader overnam. Hij is waarschijn
lijk omstreeks 1525 geboren en overleed op 26 augustus 1599. Hij was burgemeester in
de jaren 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1582, 1583, 1585, 1587 en 1590. Hij was in 1567
gevlucht voor de Inquisitie. Vele inwoners van de Zeevang, vooral de Doopsgezinden,
waren om diezelfde redenen o.a. naar Hoom gevlucht, waar een zeer liberaal bewind
heerste ten aanzien van protestantse vluchtelingen. Een speculatie zou kunnen zijn dat
Thaems naar Hoom is gevlucht. Mocht bovengenoemde Bartholomeus Symonsz een
broer of een halfbroer van hem zijn, dan zal die toch veel jonger geweest zijn en is mis
schien niet mee teruggekomen naar Edam maar in Hoorn gebleven. Dat vraagt om na
der onderzoek!
Uit het bovenstaande blijkt onder andere dat landmeters in hoog aanzien stonden. Dat
waren mensen die wiskunde gestudeerd hadden en een eed hadden afgelegd!Ook in la
tere tijd zijn daar voorbeelden van te vinden, zoals dat van Huijbert IJsbrantsz Beets,

(kat.20,21,VI-IX).

zoon van een grootschipper uit de Beets, die in het midden van de 17e eeuw eerst land
meter, en daarna Burgemeester en Raad van de stad Edam was 4

Naschrift

Thaems sijmonsz woonde aan de noordzijde van de Voorhaven bij de St Jansbrug in een
huis dat doorliep tot de Achterhaven, dat werd geërfd door zijn zoon Jacob Thaemsz
voor twee derde part en door Pieter Comelisz voor een derde part. In het pont boek van
1614blijkt dat Harmen Jansz Caertschrijver bezitter is van dat derde part (waarschijnlijk
het achterhuis aan de Achterhaven), en dus heeft hij waarschijnlijk een familierelatie
gehad met Pieter Comelisz. Dit achterhuis moet hetzelfde geweest zijn als het huis dat
Harmen Jansz verkocht op 14 mei 1620(ORA3827).
Er is over de afgelopen 12 jaar een enorme hoeveelheid tijd en moeite voor nodig ge
weest om de bovenvermelde details op te vissen uit letterlijk meters archief van Edam
en om die dan weer te interpreteren. Het graafwerk staat voornamelijk op naam van
Herman Rijswijkuit Koogaan de Zaan, inmiddels vermaard om zijn zeer gedetailleerde
kennis van personen en huizen en andere details van het 16e en 17e eeuwse Edam. Ook
heeft hij zijn grote kennis van de stadskaarten vaak met mij gedeeld. Hij verdient daar
ons aller grote dank voor. Ook kreeg ik af en toe gegevens toegespeeld van Ria van der
Eerden-Vonk,vroeger werkzaam in het archief "Waterland"in Purmerend, en thans ar
chivaris te Wijk bij Duurstede. Zij heeft in 1989een uitgebreid artikel in "Caert-thresoor
geschreven over de 17e eeuwse landmeter Sijmon Willemsz Boonacker,die ook op onze
tentoonstelling vertegenwoordigdis 5
Zij vond in de Edammer stadsrekeningen nog dat Comelis Doedsz ook een paar "locale"
kaarten heeft gemaakt in opdracht van de stad Edam, die echter jammer genoeg tot dus
ver niet terug te vinden waren: OAEdam Inv. 184:
1 maart 1589, "noch ten selven dage gegeven Comelis Doedes kaertmaeker de somme
van ses ende twintich gulden, in voldoening ende betalinge van sijn arbeijtsloon int
maeken ende heermaeken vanden Caerte deser stede, beginnende van den Seecant aff
tot de Weer van Purmerijnde toe, dienende int proces van onsse stede havene.."
4 april 1613,"aen Comelis Doets, Schepen en Caertschrijver deeser stede de somme van
dartich gulden ter voldoeninge en betalinge van een Caarte van de Purmer, Beemster
ende Waterlant daarinne begrepen".
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Schilder, Günter
Willem Janszoon Blaeu's map of Europe (1606), a
recent discovery in England. In:Imago Mundi (The

OA Oud Archief Stad Edam
ORA Oud-Rechterlijk Archief Edam
NA Notarieel Archief Edam

Petrerij, Petreius, Gezelius, Petreuis,
In Edam werd een dominee beroepen uit Alkmaar: Comelis Petrus, maar ook deze naam
wordt op zéér verschillende manieren geschreven.
In navolging van Rijswijk zullen we het aanhouden op Comelis pietersz. Meester Come
lis pietersz is rector van de Latijnse School in 1601, dus al vóór de grote brand.
Hij werkte samen met Willen Jansz (vanaf 1621 Blaeu) de bekende kaartendrukker en
globemaker te Amsterdam. Willem Jansz was zó onder de indruk van de wiskundige
kennis van Comelis pietersz dat hij dat uitte door een globe op te dragen aan zijn meest
geleerde vriend, "Cornelio Petreio", in 1606 met als letterlijke tekst:
"omnium virtutu genere omatissimo viro Domino Cornelio Petreio ecclesiastae apud
Edamenses vigilantiss et mathematico eximio suo hane orbis Sphaerae a se hoe
modo delineatae LMQDDGuilielmus Blaeu Anno D.1606"
[vertaald:"Aan de meest geleerde en deugdzame heer, Comelis Pietersz, de waakzaamste
herder van de Edamse kudde en de grootste wiskundige. Willem Blaeu draagt nederig
deze aardglobe op deze wijze aan hem op"]
Het was geen grote globe, de diameter mat 13,5 cm., maar wel zeldzaam (kat.vitr.H).
De volledige titel van de globe, te vinden in het Noorden van Noord- Amerika:
"Nova et accurata terrae marisque spaer deniuo recognita et correcta a Guilielmo
Blaeu".
["Nieuwe en akkurate globe van land en zee herzien en weer verbeterd door Willem
Blaeu"].
In 1909 werd deze in een katalogus aangeboden voor
DM 10.000,- !! De verkoopprijs
van één globe van 13,5 cm. in 1603 was acht gulden, waarbij we moeten bedenken dat
één gulden het dagloon van een arbeider van de nijverheid was in die tijd. *)
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Fig. 13: Een detail uan de globe met opdracht aan Cornelis
Pietersz.
(foto:R.A.J.van der Krogt)

7 uit: Krogt,P.CJ. van der: GlobeNeerlandici,Utrecht 1989:
pg. 196

Edamse zee- en landkaarten
Cornelis Doedsz
(Doudes, Doussoon, Daetz, Doetz, Doetsz, Doedesz, Doedtszoon)
zie artikel Doets/Rijswijk
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Is Cornelisleerling geweest van één van de Meeuws(en),of heeft hij al vroeg kontakten
gehad met Waghenaer *)van Enkhuizen?
Burgemeester Sijmon meeuwsz is overleden in 1555. De vraag is, heeft deze een kartografenschoolgesticht of heeft hij alleen maar "schoolgemaakt"?
Nader onderzoek zal duidelijk moeten maken of er een "Noordhollandse kartografenschoolis ontstaan (Schilder)of een .... Edamse.
De laatste veronderstelling zou gesteund kunnen worden door de aanwezigheid van
andere zeekaartmakers: Evert Gijsbertsz, Harmen en Marten Jansz, Rijckemans en
verschillende landmeters uit Edam afkomstig, waarvan Sijmon Willemsz Boonacker **)
ook een uitstekende kaarttekenaar is geweest (zie krt.VI uit het stadskantoor EdamVolendamvan 1630)
Tot het oudste werk van Doedsz behoort tevens een tot voor kort onbekend navigatieboekje,dat door de Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz met de titel "graedtboecknae
den ouden stijl ... oversien en de perfect bevonden van Cornelis Doedsz werd uitgege
ven'^1595),zie kat.vitr.E.
In 1926werd de vondst gemeld van vijf "Edamse"kaarten in de BibliotecaNazionale van
Florence.De kaarten waren voor 1926wel in een katalogus vermeld. Het bijzondere was
echter dat ze zelfs in 1973nog in opgerolde toestand werden bewaard. ***)
Er waren twee kaarten van Cornelis Doedsz bij: één van Europa te vergelijken met zijn
kaart uit Berlijn.Getekend in 1607in de "VierHeemskinderen".
De kaart van Florence laat geen jaartal zien, maar wel met dezelfde kusten: uitgebreid
met de kustlanden der Noord- en Oostzee tot Noorwegen en Finland toe, met inbegrip
van Groot-Brittaniëen Ierland. '*'*)De tekening is met grote zorg op het perkament gezet
en meet 1002x 835 mm (de Berlijnse kat. nr.7. 65,3 cm x 91 cm, op perkament met goud
opgehoogd).

") Waghenaer was een kundig en beroemd kartograaf uit
Enkhuizenafkomstig

") Boonackerwerd waarschijnlijk geboren vlak na 1590 in
Edam en overleedin 1634 (begrafenisboekblz.22-bronHer
man Rijswijk)

1

Cornelis Doedsz: Kaart van de Noord-en Oostzee
Schaal 1 : 5.250.000, Edam, z.j. manuscript op per
kament, 1002 X835 mm., BNF.

'") Men veronderstelt dat deze kaarten door de familie De
Medicizijn aangeschaft voor hun handelsreizen.
"") Maar, zegt Schilder, omdat deze minder van Europa
weergeeftdan de kaart van de R.G.S.,feandeze niet als bron
worden gebruikt.

We kunnen ervan uitgaan, aldus Caraci, dat het geoorloofd is te konkluderen dat deze
kaart in de eerste jaren van de 17e eeuw is gemaakt door Comelis Doets.
2

Comelis Doedsz: kaart van de zeekusten van
Europa een fotokopie op ware grootte van de ge
drukte kaart op perkament, 670 x 830 mm., RGS.

') In "ImagoMundi"28, Kent, 1976 pg.9 e.v.: Schilder,G.

De volgende kaart waarvan een fotokopie wordt getoond, is die uit de verzameling van
de Royal Geographical Society in Londen. Door Willem Janszoon (later, in 1621, Blaeu)
gedrukt te Amsterdam in 1606,"Ophet Water" in de "VerguldeSonnewijzer'.
Een jaar hiervoor had Willem Jansz al een soortgelijke kaart gedrukt, waarvan het enige
exemplaar dat tot nu toe ontdekt is en in zeer slechte konditie verkeert (donkerbruin:
brand?), in de BNPwordt bewaard.
De kaart van 1606 (RGSLonden)is veel uitgebreider en belangrijker voor de navigatie. Op
het exemplaar van de RGSstaat een privilege vermeld dat door de Staten Generaal is
verleend:
"Met Privilegeder H. Staten generael met verbot niet nagemaect te mogen werde in
seven Jaren in 't geheel of te deel, op pene als breder blijct bij de originale brieven
van Octroij daar van gegeven den 28 Februarij Anno 1606onderteeckent C. Aerssen.
Op deze, voor de navigatie belangrijke kaart, staat het oostelijke deel van de Middelllandse Zee (o.a. de Levantkust) afgedrukt in het noordelijke deel van de Sahara (dat
is benutten van de open ruimte!). Wapens van Spanje, Frankrijk, Duitsland, Moscovia,
Zweden en Noorwegen zijn kleurrijk weergegeven. De Azoren zijn rechts-bovenaan en
Nova Zembla op de juiste plaats aangegeven.
Willem Janszoon geeft aan hoe en waarom hij het oostelijk deel van de Middelllandse
Zee heeft aangegeven *).
In dese pascaerte hebdij alle de zeecusten van geheel Europa seer perfectelijck
afgeteeckent door Comelis doedsz van Edam".
Schilder vermeldt in deze publikatie van 1976 dat zijn onderzoek t.a.v. de ontwikkeling
van de Hollandse portolaankaarten nog niet voltooid is, maar dat het tot dan toe wel
heeft duidelijk gemaakt dat Cornelis Doedsz één van de belangrijkste kaarttekenaars is
geweest van de Noordhollandse Kartografenschool.

3

Comelis Doedsz: kaart van de zeekusten van
Europa gedrukt op perkament, 540 x 705 mm. Uit
gegeven door Comelis Claesz Amsterdam, 1602,
BLBK.

Fig. 14: De eerste thematischekaart van ComelisDoetsz:een
zee-, handels-, en instruktiekaart en met vogelvluchtkaartjes
van verschillendeEuropesehauens, 1602. (BLBK)

"NieuwePaschaerte getrocken bij Comelis Dousson in de 4 Heemskinderen chaertschrijver begrijpende seer perfectelick alle de zeecusten van Europa
EDAM,Jodocus Hondius, uit de ZuidelijkeNederlanden afkomstig, graveerde de kaart.
Het is een bijzondere kaart omdat hij én topografisch èn themathisch is, bovendien de
"streckingevan alle de plaetsen" weergeeft.

47

Langsde randen van de kaart staan vogelvluchtschetsen van de positie en de bijzonder
heden van de havens, uitgevoerd in prachtige miniatuurtjes.
De kaart geeft het westen van Europa aan: van Noord-Afrika tot iets benoorden de
Noordkaapen van IJslandin het westen tot iets voorbij Italië in het zuid-oosten.
De Botnische Golf is ten dele aangegeven, de Witte Zee maakt een vreemde knik naar
het westen (kompasafwijking?).Deze knik is voor het eerst te zien op een kaart van
Waghenaer (1583)*)en gedurende lange tijd is deze herhaald.

-)waghenaer
vanEnckhuysen
(1984).pg.27

De thema's: voor elk van de Europese landen is in de cartouches aangegeven welke han
delsartikelen daar te verkrijgen waren zoals:
Barbarije (Algerije): suiker, dadelen, olijf, veelderley vructen, veerwen, leeuwen.
Russia: was, huenich, stockvis, gesouten salme, alderley costelijcke pelterijen, die
gans Europa doorgebracht werden.
Yrland: is wel vruchtbaar maar geeft weinigh behalven wat tarwe en huenich.

*)nu Dubrounik

Misschien namen de schippers uit Nederland mee:
wollen en de lijnen laken, camerijx doeck, smallakens, boratten, gare twijn schilderijen ,
cabels, syellten cremerijen.
Voor de zeeman waren bovendien van belang de havenaanzichten -vogelvluchtopna
men- van o.a. Setuval, Corunna, Brest, Dantsijck, Ragusi *), Ancona, Venetia, Napoli,
Alger en Walcheren.
Deze kaartjes maakten het binnen-en uitvaren van de Hollandse schepen makkelijker.

9

Cornelis Doedsz: kaart van de Atlantische Oceaan,
manuscript op perkament, 790 x 990 mm. Edam,
1600, RUL.

In 1600 tekende Cornelis Doedsz een kaart van het noordelijk deel van de Atlantische
Oceaan: Zuid-Amerika van de Rio Negro-monding (40°Zb) tot Noord-Canada (71°Nb).
Europa wordt hierop afgebeeld tot halverwege Noorwegen. Dit land is in de lengterich
ting in elkaar geperst. Dit ineen duwen geldt trouwens voor hele noordelijke Atlantische
Oceaan!
Zo'n kaart wordt een "overzeiler" genoemd. Doedsz' kaart behoort tot de vroegste hollandse overzeilers van de Atlantische Oceaan. Een type dat later Westindische paskaart
wordt genoemd en in gedrukte vorm op perkament door de gehele 17e eeuw wordt
gebruikt.
Van Afrika wordt de hele westkust tot Kaap Aquilhas weergegeven. Tevens zien we een
deel van de westkust van Midden-en Zuid-Amerika.

8

Cornelis Doedsz: kaart van het westelijk deel van
de Indische Oceaan manuscript op perkament,
1025 x 792 mm. Edam, 1598, BNF.

Kaart van het westelijk deel van de Indische Oceaan: oostkust van Afrika, S. Arabië,
Perzië en India + Ceylon.
Manuscript op perkament, dat onregelmatig rechthoekig is en meet 1025 x 792 mm.
Rechts van het midden, onderaan zit een cartouche **)die bekroond is met een mensen
hoofd (zie ook krt.7 uit SBB)en met de ondertekening "Bij mij Cornelis Doetz woonende
tot Edam in de Vier Heemskinderen". Helaas ontbreekt een jaartal.

") uit Caraci:pg. 146.

"De kustlijnen zijn fijn en zorgvuldig getrokken".. "Met enige mildheid, na drie eeuwen,
oordeelende, mag men zeggen, dat er maar lichte afwijkingen te bespeuren zijn, haast te

verwaarlozen, als men de bij Harmen Jansz en Claes Pietersz geconstateerde schomme
lingen in aanmerking neemt"
De tekening is gebaseerd op parallellen en meridianen. De breedteaanduiding loopt van
41°Nb tot 54°Zb.
Caraci besluit: " het geoorloofd is onze nieuwe kaart te dateeren als ongeveer gelijktij
dig met die van denzelfden teekenaar, die wel een jaartal draagt, dus haar te rekenen tot
het eerste decennium van Holland's Gouden Eeuw".
Belangrijk is dat op de ene kaart gebruik wordt gemaakt van Portugees en Spaans mate
riaal (van Linschoten baseert zich volledig op Portugese kaarten), maar dat de Edamse
kaartschrijvers niet slechts genoegen namen met zuiver kopiëren maar ook rekening
hielden met de nieuwste Hollandse ontdekkingen.
Kaart van Europa en Noord-Afrika (SBB):
Vermoedelijk is al vanaf 1870 in de Staatsbibliotheek van Berlijn aanwezig een prachtige
manuscript -kaart van Europa op perkament van Cornelis Doetszoon. Het is Kart T 305,
die niet op (de naam) Doetsz in de geautomatiseerde katalogus zit maar op regio.
Hier is het meest opvallende de inkorting van de Finse Kust en de knik (z.e.) van de Witte
Zee. Schotland heeft een andere kleur dan Engeland. Duidelijk zijn verder aangegeven
de eilandengroepen in de Atlantische Oceaan: Azoren, Canarische-en de Kaap-Verdische
eilanden.
In Cartouche: gekroond met met gekroond hoofd (zie krt.Florence krt.1)
"Bijmij Cornelis Doetszoon
woonende tot Edam in de
vier Heemskinderen
Anno 1607"
De kaart toont brandvlekken (explosies?) door W.0 II, toen veel museumbezit in Duits
land in ondergrondse gewelven was opgeslagen.
Het ingezette perkament aan de rechterkant was al door Cornelis Doedsz aangebracht.
De bekende Blaeukaart van de RUU. Van deze versie zijn, tot op dit moment drie exem
plaren bekend" Dit is de tweede staat van de kaart in de RGS te Londen (kat.3)
- bovenvermelde kaart
- een exemplaar in de Nordenskiöldkollektie in de Universiteitsbibliotheek
van
Helsinki (deze wordt niet uitgeleend!)
- in de Nationale Biblioheek te Parijs

7 cornelisDoedsz:kaartvan Europaen Noord-Afri
ka manuscriptop perkament,650 x 910 mm.
Edam,1607,sbb.

5

Cornelis Doedsz: Europakaart gedrukt op perka
ment, 605 x 76 cm. Amsterdam ca 1620, uitgege
ven door Willem Jansz (Blaeu), RUU.

') zie Waghenaer - kat. van 1984: pg. 54 en 55.
4

Comelis Doedsz: "Pascaerte Inhoudende dat gheheele Oostersche ende Noortsche vaerwater" Am
sterdam, 1610 gedrukt op papier, 535 x 400 mm.
Uitgegeven door Claes Jansz Visscher, MMPHR.
(latere editie van kat. nr.2)

") maar bedenk hierbij wei dat de 0° meridiaan uan Greenluich nog niet de Oost-Westbasis vormdeop deze kaart.

Dit laatste exemplaar is volkomen bruin (brand?), alhoewel het kaartbeeld duidelijk is.
Ter vergelijking met de nagenoeg gave exemplaren (MMRen RUU) ware het aantrekke
lijk geweest ook dit Parijse bezit te tonen, maar helaas...
Twee veranderingen t.a.v. de eerste staat:
- in plaats van het privilege (dat op de tweede staat geen betekenis meer had) is een inzetkaartje van Spitsbergen gekomen (het is de bloeitijd van de walvisvangst!)
- Jan Mayen Eiland is toegevoegd en dit is eveneens een steunpunt voor de walvis
vangst.
Op de Utrechtse kaart staan twee "inzetten": n.1. rechtsboven (ten Noorden van IJsland):
de Azoren en rechtsonder Spitsbergen, wel met de Hollandse namen). *)
Een op papier gedrukte kaart. Afmetingen: 53,3 x 40 cm.
In de cartouche linksboven staat de volgende tekst:
"Gedruckt t'Amsterdam bij Claes Jansz Visscher wonende op de nieuwezijds Colck
Inde Visscher 1610
Joannes a Dotecu
Baptista a Dotecum
Fecerunt".

Vele Nederlandse steden zijn aangegeven, o.a. Enchusen, Hoor, zelfs Biervliet maar...
geen Edam!

In Caert-thresoor 1ste jaargang 1982 - 4 geeft Zandvliet een opvallende visie weer op de
Noordamerikaanse kaart van Doedsz/Block. Hij geeft aan dat Doedsz vóór 1613 (het jaar
van zijn overlijden) van Adriaen Block, de leider van de expeditie naar Noord-Amerika,
gegevens heeft gekregen van de topografie van kust en binnenland. Deze gegevens zijn
door Comelis Doedsz verwerkt tot een kaart van dit gebied. Toen Block van zijn volgen
de expeditie terugkwam in 1614 was Doedsz overleden. De aanvullingen zijn door een
ander (Blaeu? CH) verwerkt op de kaart. Vandaar de verschillen in kustlijn, die voor een
deel in rood is aangegeven (z/w:dikke lijn) en in een dunne, zwarte lijn de contouren van
Nieuw-Nederland. Ook geeft Zandvliet aan dat het handschrift waarin de Indianennamen zijn aangegeven afwijkend is.
De reis van Block in 1613/1614 was waarschijnlijk, schrijft Zandvliet, zijn derde, hetgeen
zou kunnen inhouden dat Block al in 1611/1612 bij deze kust was geweest. Dit deel was
dus al in 1613 goed bekend en we kunnen gevoeglijk konkluderen dat de kaart van
Doedsz/Block twee nivo's heeft: één van voor het overlijden (rode lijn!) van Comelis
Doedsz en één erna (zwarte lijntje!).
De vraag duikt op: wie heeft de aanvullingen (zwarte lijn) aangebracht en de invulling
van het binnenland? Was dat door Doedsz gedaan? Interessant, maar nog niet opgelost!

Een bijzondere kaart hangt hier in bruikleen van het ARA uit Den Haag. Deze kaart
wordt toegeschreven aan Doedsz door J. van Bracht. ***)De kaart maakt een volledig
andere indruk: de weergave van het binnenland is heel anders, er is veel meer van aan
gegeven. Is dit wel een zeekaart? Of zou het juist géén zeekaart zijn geweest maar meer
een exploratie -of een veroveringskaart.
Het is de oudste kaart met de vroegste Hollandse kontakten met de Amerikaanse Oost

Evert Gijsbertsz : op 16 juli 1625 in Edam overleden.
Van deze Evert zijn vijf handschriftkaarten op perkament bewaard gebleven. Bovendien
kan men twee manuscriptkaarten uit de Koninklijke Bibliotheek ook tot het werk van
Evert Gijsbertsz rekenen door dezelfde stijl van tekenen, de Nederlandse legenda, de
cartouche met passer, die gelijk is aan een door Evert Gijsbertsz gesigneerde kaart uit de
Nationale Bibliotheek van Parijs.

Het is een mooi exemplaar, waarvan alleen het jaartal slecht valt te ontcijferen.
Het gebied van de kaart omvat: 49°Nb tot 75°Nb en 12° tot 36° 01. **)
Comelis Doedsz had nog geschreven:
"Pascaert Inhoudende dat gheel Oostersche en Noortsche vaerwater, beginnende van de
hoofden tot om de noortcaep tot Mosschovien, oeck doer de Sondt tot Ryghe ende Naruen en Wyborch seer ghebetert door C. D.".

10 Comelis Doedsz: Gedeelte van Noordamerikaanse
oostkust, 1613/1614 manuscript op perkament 640
x 490 mm., ARA.
Zie fig. 15.
'") zie Waghenaer - feataiogusvan 1984 pg. 71 (voetnoot).

kust en het exploreren van het binnenland door Adriaen Block. Ettelijke namen van
kustplaatsen staan aangegeven en namen van de Indiaanse stammen en rivieren in het
binnenland. Het is dus geen specifieke portolaankaart. En we weten helaas niet wat de
opdracht is geweest. En wie de opdracht heeft gegeven. De Compagnie van Nieuw
Nederland kreeg in 1614 octrooi voor deze tochten.
Interessant is:
- noord is boven
- de kaart loopt van 35°Nb tot 51°Nb
- bekende namen: "de inwijck van Chesapeack", "De Schants Quebec", "Statenbay",
"Sandbay"
- Indianen namen: "Mahicans, Morhicans.Irocoisia, Sennecas, Manhates"
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Fig. 15.

EvertGijsbertsz:kaart van de Noordzeemanuscriptop perkament775x 925mm., Edam1601,
bnf.
ziefig.16.

"Bijmij Evert Gijsbertssoon caertschriver tot Edam in die pascaert. Anno 1601"
Dit staat iets rechts van het midden, onderaan gecalligrafeerd. De kaart toont de Noordzee van Pevensey tot Kaap Strathy in Schotland en de Franse, Belgische, Nederlandse en
Deense kust (van Somme tot Skagen) en het zuiden van Noorwegen tot Bergen. 15 Hol
landse mijlen in een graad. Schaal 1: 1.700.000. De kaart loopt van 50° 20' tot 61° 20'Nb.
West is boven!
Het is een manuscriptkaart van de "Noortzee" op perkament, omlijst door prachtige ran
den met verschillende bloemen en bladeren. Links onderin staat de god bacchus afge
beeld met een plateautje met druiventros in de linkerhand. Verder zijn in de Noordzee
allegorische gestalten, diverse mensen zittend (Neptunus) of staand afgebeeld. Rechtsonderin een gekompliceerd, gekombineerd wapen en juist daarboven een landschap met
berejacht (in het zuiden van Noorwegen). Een koopvaarder en twee versierde windrozen.
In Holland, een wapen, het Zeeuwse wapen en in Noord-Frankrijk. Een schaalverdeling
middenonder.
Caraci geeft dan ook aan:". ..heeft het fraaie perkamenten blad de duidelijke pretentie
om tegelijkertijd een wetenschappelijk werkstuk en een proeve van artistieke bekwaam
heid te willen zijn: De versiering is er met zorg en zekere kwistigheid op aangebracht".
Ondanks het overdadige dekoratieve element van de kaart, is de zeer gedetailleerde te
kening van de kustlijnen verbazingwekkend en getuigt ervan dat de Hollanders door hun
functie als Europese vrachtvaarders met deze vaarwateren zeer vertrouwd waren. We
kennen niet het voorbeeld dat Evert Gijsbertsz heeft gebruikt. Er bestaat uit die tijd geen
gedrukte kaart -ook niet in Waghenaer's zeemansgidsen- die de Noordzee in zulke de
tails weergeeft.

toegeschrevenaan Evert Gijsbertsz:Kaart van

Noord is hier ook noord: een manuscriptkaart

Zuid-en Oost-Amerikamanuscript op perkament

In cartouche:

op perkament.

1120x 880mm.juistvóór1600,kb.

Tabula geographica ad Thalassographica in opua tota Peruana ad magna Mexicanae
pars cum sus insutis accurate deseribuntur.
Men noemt dit een legende-kaart, d.w.z. dat zo'n kaart getekend is na verhalen en even
tueel gebaseerd op andere kaarten (Portugese of Spaanse in deze gevallen!) De kaart is
evenals de andere (78-B-29)omlijst met een groene (wingerdP)rank op rode ondergrond.
De parallelverdeling zit aan de rechterkant in de omlijsting en loop tot 52°Zb: Zuid-Amerika tot en met Frotum Magallinicum, maar het zuidelijke deel van dit kontinent is wel
sterk ingekort. Bovendien kon Kaap Hoom er niet op!

Deze Kaap werd pas op de expeditie van Le Maire-Schouten in 1615-1617 ontdekt. In de
tijd ervoor was alleen Straat Magellaan bekend!
Er zijn door de tekenaar aparte kaartjes aangebracht: van Mexico-stad, Cuzco en Metro
polis (net ten zuiden van de Amazone).
De Amazone is regelmatig, dus onjuist weergegeven. De kaart is net voor 1598 getekend.

*)vorkuormige
splitsing
uaneenrivierofhetontbreken
uan
eenwaterscheiding
tussentweegebieden

De weergave van Comelis Doedsz dateert van 1600 (UBLkat.9) maar hier heeft de Ama
zone wel een natuurlijk verloop. Deze verschilt uiteraard van de ware loop, maar Doedsz
heeft bijna de bifurkatie ) aangegeven tussen Rio Negro en Orinocoü Orellano had de
Amazone ontdekt in 1541/42, maar rooksignalen gingen niet zo snel en waren te ver.
Maar op de kaart is wel de naam van de eerste Europeaan die haar bevoer aangegeven:
Rio Grande des Amazones al Orelliana!

s
13 toegeschreven aan Evert Gijsbertsz: Kaart van het
westelijke gedeelte van Indische Oceaan manu
script op perkament 1080 x 820 mm. KB.

Kaart 78-B-29: Afrika en Zuidwest-Azië.
Hier zwemmen zeemonsters rond met stekels en al. Dezelfde cartouches als op de vori
ge kaart maar hier wordt er één bekroond door een passer (zie krt. 13 van Gijsbertsz).
Verder zeilen hier twee koopvaarders met ... portugese vlaggen.
De parallellen die niet in de lijst zijn opgenomen, lopen van 54°Zb naar 37°Nb. Er zijn in
het binnenland silhouetten getekend van Goa, Ormus, Aden, Jerusalem en Cotala.
Opvallend is dat er één rivierstelsel is getekend van zuid naar noord: vanaf de Natalse
kust tot Alexandrië.
Verder zijn nog bekende en verloren gegane namen van landen aangegeven: Aegyptus,
Ayamen. Terra de Natal, Monomotapa en Abasia.

") Deze kaart hangt onder slechte omstandighedenin een
opslagruimte.Kanvasschermt de kaart af van direkt daglicht.
Omdat het zo'n grote kaart is, leanmen hem met geen moge
lijkheidstrak spannen. Het beleiduan de B.N.P.is erop gericht
om de kaarten die uitgeleendworden eerst in Parijs in te lijs
ten. Voor deze kaart is dat nu volslagenonmogelijken hij
uiordt dus niet uitgeleend.Bouendienis de kaart dooruochtinuierkingzeer goluend,daardoornóg moeilijkerte spannen.

Claes Pietersz rekenen we tot de Edamse kring, hij woonde immers binnen het Edamse
rechtsgebied op t Westeijnd in Warder. Van hem is slechts één handschriftkaart bekend. Hij tekende ook de Atlantische Oceaan met zijn kustgebieden. De kaart wordt bewaard in de BNF. Het is een gaaf vel perkament en meet 82,3 x 103,4 cm. Claes Pietersz
tekende deze kaart in 1607 (n.b. de Berlijnse kaart van Comelis Doedsz (kat.7).
Wel zijn windrozen gekleurd en is de cartouche versierd, maar verder is de kaart niet gedekoreerd.

Deze laatste twee kaarten tonen duidelijk aan dat ze niet voor de eigenlijke zeevaart wa
ren bestemd, maar vooral als versiering dienden. Het zijn geen eigenlijke portolanen
waarvan alleen de kustlijnen waren aangegeven en de vele kustplaatsen, maar ze zijn
duidelijk gemaakt voor de opsmuk van de burelen van de handelsmaatschappij of voor
de woningen van de bestuurders.
Vergelijk nu nog eens deze twee kaarten met de kaart van Comelis Doedsz van het
Noordelijk deel van de Atlantische Oceaan.

Jan Dircksz Rijckemans, alias Jan pietersz Rijckemans, geboren 1555 en overleden 5 ja
nuari 1613, begraven op 8 januari 1613 voor f 6,- in de Grote kerk van Edam onder een
zerk waar ook Jeroen Claesz onder begraven is. Op 19 november werd ook Geert Claes
(Bost) de vrouw van Rijckemans hieronder begraven "): 25 jaar later!
Jan Dircksz Rijckemans was Caertemaker en woonde in De Moriaan . Helaas heeft hij
niet veel geproduceerd, althans tot op dit moment is er slechts één kaart van hem bekend: van 1599 een overzichtkaart van de Atlantische Oceaan, het noordelijke gedeelte.
De kaart is in de BNP. Het is een manuscriptkaart op perkament en meet 75 x 133,5 cm.
"Bijmij Jan Dirckxsoon Rijckemans woonende
Int vergulde Compas tot Eedam".
Anno domini 1599.

Jansz, de gebroeders Marten en Harmen,
Harmen heeft gewoond "in den witten Os". De kaarten die zij alleen of samen maakten:
een kaart van de Atlantische Oceaan in 1604, een zesdelige wereldkaart in 1606, vervol
gens een wereldkaart in vier bladen in 1610 en een kaart van Europa in 1618.
De vierbladige wereldkaart, manuscript op perkament bevindt zich in BNP en meet 193 x
141 cm. **)Harmen heeft deze kaart alleen getekend. Het is de oudste tot nu toe ontdek
te kaart en de enige alleen door hem gemaakt.
Het is een kaart op kleine schaal, maar w.b. deze schaal niet erg nauwkeurig: bedoeld
zal zijn 1 op 11.000.000, maar hij "schommelt tussen 1 op 10.000.000 tot 14.000.000. Er
staan vele plaatsaanduidingen langs de kusten.

De kaart is niet puntgaaf. Er zit zelfs een gerepareerde scheur in! En passer en/of spijkergaatjes, het is dus geen salonkaart! Twee stukken perkament zijn aan elkaar gezet.
Noord is boven, ook al zijn sommige letters of cijfers op "hun kop" getekend! De parallellen lopen van l°Nb tot 53°Nb. Een Spaanse kaart heeft de basis gevormd voor deze, ge
tuige de vele Spaanse namen, die genoemd worden.
Interessante aantekeningen zijn: ten zuiden van Orinoco:
"In dese provincie schrijft S. Raley dat de menschen sonder hoofden sijn seer sterck
ende wreet volck".
En vervolgens, vlak daarnaast:
"Maona ofte el Dorabo dit soude sijn die grootste stadt van de gansche werelt".

.343.

16 Harmen Jansz: Kaart van de Atlantische Oceaan,
1604, manuscript op perkament 830 x 1030 cm.
BNF.

Alle vermelde namen vinden we op de huidige kaarten weer terug, alleen de spelling kan
wat verschillen. Ook op deze kaart wapenschilden, maar, schrijft Caraci, niet zo artistiek
als Evert Gijsbertsz. *) In het vasteland van Zuid-Amerika is een klein eiland getekend -'t
Eylandt Femando de Loronha (Caraci schrijft Noronha) ervoor kruisen vier schepen met
de Hollandse driekleur.

*)Caraci:pg.139en 140.

17 Qae Pietersz:Kaartvan de Atlantischeoceaan
manuscriptop perkament823x 1034mm. warder.1607,bnf.

~>Bebnjee.a, Pg
graf254:"hiericytbegraven
jan
DirckszRijckmans
sterfden5 januwary1613endesijn
huysvrouwe
Geertclaessterfden19November
1637".

21 jan Dirckxzoon
Rijckemanskaart van noordelijk
deelvan Atlantischeoceaan,manuscriptop perkament,75x 133,5cm.,bnp.

Prachtige wapens en er zijn 11 windrozen aangegeven, maar slechts één is versierd. In
deze windrozen zitten duidelijke passergaatjes.
Ten zuiden van de Orinoco komen we namen van Indianenstammen tegen: Arawackes,
Canibales (!)en Epiremej.
') Thieme& Becker:AllgemeineLexikonder BildendenKünstler XXIXBand, Leipzig,1935: pg. 254.

Jan Dircksz Rijckemans en Geert krijgen zes kinderen. Claes, het derde kind en tweede
zoon wordt later graveur bij Rubens in Antwerpen *).

•") de grondbelastingkaart van 1630, Stadskantoor EdamVolendamfkat.VI).

Op de kaart van Boonacker van 1630 **)komt de naam Jan Dircksz Rijckemans voor als
bezitter van een stuk grond ten zuiden van Edam:
perceel 22 "in de Zeugmieden, erfgen. 600"(kat.VI).

6

Van 22°Nb tot 80°Nb.West is boven. Een fraai gegraveerde kaart. In de katalogus van
BLBvan Stopp en Langel,toegeschreven aan Doedsz (pg.33).
Schilder is een andere mening toegedaan. Bijnadere beschouwing van de kaart is aan te
nemen dat de basis van deze is te vinden bij Comelis Doedsz.

Comelis Doedsz: "Pascaerte van alle de zeekusten
van Europa. Nieulycx beschreven door Willem
Jansz Blaeu Men vintse te koop tot AMSTERDAM
op 't water in de vergulde Sonnewijser. Gedrukt op
perkament, 1620, 70 x 80 cm, BLBK.

Nb. de scherpe knik van de Witte Zee. De juiste loop van de kustlijn van Groenland was
nog niet bekend. Wel is Spitsbergen ingetekend. Het oostelijke deel van het Middellandse
zeegebied is in de Sahara aangebracht, (zie kat.5 van RUU,waarop tevens een verklaring
wordt gegeven voor dit "verplaatsen").Kleine eilanden zijn met nummers aangegeven.
De verklarende lijst staat linksonder, ook in de Sahara.
11 Comelis Doedsz: kaart van oostelijk deel van de
Indische Oceaan en Zuid-en Oost-Azië fotokopie
van manuscript op perkament, 910 x 700 mm.,
Edam. 1598, NMT.

15 Evert Gijsbertsz: kaart van de Indische Oceaan en
het Verre Oosten fotokopie van manuscript op per
kament 1050 x 1480 mm. State Library of New
South Wales, Dixson Galleries, Sydney.

Comelis Doetsz heeft vele kaarten van Europa getekend. Daar lagen ook in die tijd de be
langrijkste handelsgebieden. Toch heeft hij ook andere delen van de wereld op perka
ment gezet. Een interessant voorbeeld is de "National Treasure" in de N.B.van Tokyo.
Linksboven geeft Comelis aan dat hij verantwoordelijk is voor deze kaart. Het jaar is
1598 en zelfs de datum, "den 18 febraary stilo novo"!De kaart is nagenoeg geheel geba
seerd op het Portugese werk van Jan Huygen van Linschoten. Let vooral op de vormen
van Japan, Java, Nieuw Guinea en het onbekende Zuidland. Trouwens Ceram mag er ook
zijn.
Deze kaart van Evert Gijsbertsz bestrijkt het gebied van Afrika en Zuid-Aziëvan 46°Zb
en 59°Nb.Op twee aan elkaar geplakte vellen perkament getekend. 148 x 105 cm. Oost is
boven. De schaal is ongeveer 1 : 12.500.000!).
Schilder noemt dit een Salonkaart, want niet echt gemaakt voor navigatie maar door de

rijke versiering voor het kantoor of woning. De Edamse kaarttekenaar kopiëerde veel
van de afbeeldingen uit Itinerario van Jan H. van Linschoten.
Het is, met de kaart van Evert Gijsbertsz in Parijs (BN)de oudste Nederlandse manuscriptkaart van de Indische Oceaan. Schilder veronderstelt dat kaarten van Femao
Vaz Dourado ) uit 1580als voorbeeld zijn gebruikt door Evert Gijsbertsz. Hij wijst daarbij op Luzon en Nova guinea. Voor de weergave van Japan werd echter weer gebruik gemaakt van de bekende Itinerario.
Sijmon meeuwsz van Edam
Het is een gekleurde kaart van landerijen in Beverwijkbij Wijk aan Zee. Het noorden is
boven. Het Wijkermeer zien we in het oosten. De kaart is vermoedelijk gemaakt voor een
omslag (belasting)voor de "Hondsbosch"in de jaren 1533-1539.
In elk der aangegeven percelen is een persoonsnaam geschreven.
Jan van Foreest is één van de bezitters. Oriëntatiepunten: molen en kerk. De schaal is
ongeveer 1 : 3.000.**)

*)Atlasvan16perkamentbladen
inBayerische
staatsbibiiotheek
inMünchen.
18 Sijmon Meeuwsz van Edam, ca 1539, manuscript
op papier op linnen 58 x 42 cm. Aanwinst 208 van
ARA.

") hoofdzakelijkgebaseerdop: Donkerslootde Vrij, topogra
fische kaarten van Nederlandvóór 1750, Groningen,1981.

Deverhouding van deze kaart met de werkelijkheidis ongeveer 1 : 7.000.
Het oosten is nu boven. De kaart is waarschijnlijk gemaakt voor een proces om een
grenskwestie. De datum van 9 mei 1539 wordt aan de achterzijde genoemd. Handteke
ningen van ReynierBrunt, J.de Jonge en Stalpart.
BijWijk aan Zee is de kaart het meest nauwkeurig. De Abdijvan Egmond(?)is links aan
gegeven.De kaart behoort bij het akkoord tussen Comelis van Bergen,heer van Zeven
bergen, bisschop van Luiken de prokureur-generaal van Holland.

19 Sijmon Meeuws, 1539 manuscript op papier op lin
nen Gekleurd met de maten 84 x 58 cm. Aanwinst
207 van ARA.

Evenals bij de Purmer was Sijmon Willemsz Boonacker betrokken bij deze meren als
landmeter. Bij de Purmer werd hij per dag betaald, hier was het aangenomen werk. Dit
viel omvangrijker uit dan gedacht, maar gelukkigkreeg hij nabetaald. ***)

20 Sijmon Willemsz Boonacker: bedijkte Broeker,
Buiksloter en Belmermeeren manuscript, 1627 26 x
48 cm. Gedrukte exemplaren van 1628, ARA.
'") Eerden-Vonk,Van der, in Caert-thresoor, jrg.8 nr.4
(1989).
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Fig. 17: Hoogtewaamemingvande poolster met een Jakobsstaf, een refeonstruletieteleening
uit
Gouaert Willemsenuan Hollesloot,Die caerte vande Oost ende West zee, Harlingen 1594.
(RSMA)
Fig. 18: EenJakobsstaf

A. Peilboek der respectievelijke havens, Hengeveldt,
USKW:Dit peilboek dateert uit het begin van de
18e eeuw. En zou gebaseerd zijn op de kaart van
Langedijck (kat.IV).

G. Privilege van Staten-Generaal aan Willem Jansz op
28 februari 1606: deze krijgt toestemming om de
Europakaart van Comelis Doedsz uit te geven. En
dat doet hij jarenlang! (ARA)

B. Stedenatlas van Blaeu, Joan: "Toonneel der steden
van Holland, Westvriesland, Utrecht bij joan
Blaeu, t'Amsterdam, 1652". (AWG)
In deze stedenatlas is de kaart van Boxhorn van
Edam opgenomen op één blad met Purmerend,
Monnickendam en een afbeelding van het slot
Radboud uit Medemblik.

H. Afbeeldingen van de globe van Willen Jansz met
opdracht aan Pieters (zie pg. 43 van katalogus)

C. Stedenatlas van Boxhorn: Tonneel van Hollandt,
1654. (AWG)
D. Stedenatlas van Suringar met kaarten van Kuyper
(AWG):Gemeenteatlas 1866.
E. C(omelis) D(oedsz): Graetboeck nae den Ouden
Stijl Amsterdam, ca 1595. Uitgegeven door Cornelis Claesz. (MMPHR)
F. (Comelis Doedsz): Graedtboecken naden Nieuwen
Stijl Amsterdam. 1595 (?). Uitgegeven door Cornelis Claesz.( MMPHR)

I.

Jacobsstaf (RNSA):een instrument voor hoogte- en
lengte- meting, behorende tot de uitrusting van
een landmeter. Zie fig. 17 en 18.

J.

Astrolabium (RNSA):reeds uit de 15e eeuw date
rend instrument ter bepaling van de hoogte der
hemellichamen. Draaide op een vaste wijzerplaat
waarop de koördinaten voor een bepaalde geogra
fische breedte (parallellen) waren aangegeven.

K. Kompasroos (RNSA):wanneer het kompas op zee
in gebruik is genomen is onbekend. Wél is zeker
dat de eigenschappen van natuurlijk magneet
steen in de Nederlanden in de 13e eeuw al bekend
waren. Op de rug van dit kompasroosje staat "B.
Burgh-Edam" gegraveerd.

L. Meetketting (MBL):een ketting met grote schakels,
met een exakt vastgestelde lengte. Deze kettingen
waren niet elastisch en braken ook niet snel. Ze
sleten wel en waren door hun grote gewicht ook
onhandig in gebruik. Zij werden in de 19e eeuw
nog in het veld gebruikt. Deze meetketting is onge
signeerd en van vóór 1800. De meetketting is
waarschijnlijk een Nederlandse uitvinding, waar
van voor het eerst omstreeks 1530 melding wordt
gemaakt.
M. Loopwiel/meetwiel (UMU): houten meetwiel met
teller, deze wordt in een moderne uitvoering nog
steeds gebruikt door landmeters of wegenbou
wers.
N. Loopteller of schredenteller (MBL):een apparaat
dat de passen telt. Het moet aan het been worden
bevestigd, waarbij de beweging van het been het
telwerk laat lopen. Deze is gesigneerd: Spencer en
Perkins, 1750-1800.
O. Passer (RNSA):een tweebenig werktuig om cirkels
of bogen te beschrijven en kleine afstanden af te
zetten bij tekenwerk of uitzetten van een koers.

PERSONENREGISTER:

Driepootpasser (RNSA): een passer, 1600 ontworpen door Adriaen van Veen voor gebruik bij zijn
gebulte kaarten.")
Hollandse cirkel (MBL):ook genoemd Cirkel van
Dou, J.Pzn.
Werd eveneens gebruikt om hoogte te bepalen, ge
signeerd: I. Gregoire, 17e eeuws. O.N. Degerman,
1764.

R. Zonnering of zeering (MBL):een eenvoudig sterrekundig instrument om op zee de hoogte van de
zon te meten. De zon kan door een gaatje in de
rand, haar licht op de aan de binnenzijde aange
brachte graadverdeling werpen. Waarschijnlijk in
14e eeuw bij Portugese Zeevaarders in gebruik. Ca
1500 verdrongen door de Jacobsstaf die minder
last gaf bij het slingeren van het schip, gesigneerd:
VGM,1751.
S.

kaarten met bulten om de kromming van de aarde
aan te geven. Globes waren te klein.

Zandloper (MMPHR):hiermee werd ook in het ver
leden de precieze tijd bepaald.

T. Log (RNSA): een loglijn is een lijn waaraan een log
is bevestigd en die door knopen in gelijke delen is
verdeeld. Hiermee kon men de snelheid van een
schip bepalen.
U. Kwadrant: een instrument voor het meten van
hoogten van hemellichamen, tot in de 18e eeuw in
gebruik. (MBL)
V. Grafometer met kompas (MBL):was één der meest
gebruikte instrumenten in de landmeetkunde tot
in de 19e eeuw. gesigneerd: Canivet, 1768.

Adams, William 30
Adriaan Anthonisz 20
Aerssen, C. 46
Bartholomeus Sijmonz 39
Beenakker,J. 24
Belonje 18,21,55
Blaeu, Willem Jansz 15,24,36,43,45,49,51,56
Block,A. 50 e.v.
Boonacker, S.W. 13,18,19,21,22,41,45,56
Boschma-Arnoudse, Corrie 14,15,19
Boxer,C.R. 29
Boxhom, M.Z. 22,23,24
Bracht, J.van 50
Broeder,Jan 36
Brouwer, Jacob Janszoon (ookJJansoen) 13,19,20
Caraci 46,48,49,52,55
Claes (Bost),Geert 55
Claesz, Comelis 45 e.v.
Clavell,James 30
Cordes, Simon de 29 e.v.
Comelis Pietersz (o.a. Petraeus) 43
Damhouder 35
Deventer, Jacob van 14,15,16,17,19,21
Doetsz (e.v.).variaties 29 e.v.,41,45 e.v.
Dotecu, Joamas a 50
Dotecu, Baptista 50
Dou, Jan Jansz 24
Dou.J.P. 19,21
Eerden-Vonk, M.A.van der 21,41,57
Erasmus 29 e.v.
Femao Vaz Donrado 57
Fockema Andreae 17
Gijsbertsz, E. 45,51 e.v.

Gronden. A. van der 25
Haegen, Pieter van der 29
Hameleers, Mare 39
Heidinga.H.A. 12,14
Hondius, Jodocus 22,46
IJff 24
Janssonius 13,23,24
Jansz, Marten 35,45,54 e.v.
Jansz, Harmen 35,45,49,54 e.v.
Karei V 21
Koeman, C. 17,20
Krogt, P.C.J.van der 43
Kuyper 28
Langedijk (ook Langendijck) Gerrit Dirksz 15,20,21
Langel 56
Linschoten, van 30,49,56,57
Mahu.Jacques 29 e.v.
Maire, le 53
Medici, de 45
Meeuwsz (e.v.)variaties 17,18,19,37
Merian 23
Napoleon 28
Orellano 54
Pauw, Adriaan 21
Pietersz, Claes 49,55
Quakernaek, Jacob Jansz 30
Raley (Raleigh?), S. 56
Rijckemans, Nicolaes (Claes) 56
Rijckemans, J.D. of J.P. 22,36,45,55
Rijswijk, Herman 19,21,29 e.v. 41,45
Schilder, G. 21,45 e.v.
Schouten 53
Shogun Tokugawa Ieyasu 29 e.v.

Sijmon, Meusz (Bartholomeus) 18,20,38,45,57
Sinck, L.J. 19,21
Sparreboom, J. 14,15
Stanckoot, J.J. 35
Stopp 56
Suringar 28
Thaems, sijmonsz (Meeussis) 18,19,38,45
Thieme & Becker 56
Tirion, I. 15,25
Veelwaard, D. 28
Veem, Adriaan van 60
Veken, Johan van der 29
Visscher, Claes Jansz 50
Waghenaar 45,47,50,52
Wellenbergh, P. 27
Wemer, J. 24
Wieder, F.C. 30
Willem III 13
Wit, de 15,24,25
Wouden, van der 15
Zandvliet, C. 21,51

ZAKENREGISTER:
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Abasia 45
Aden 54
Aegyptus 54
Afrika, Noord- 49
Alexandrië 54
Algerije (Alger) 48
Alkmaar 20,43
Amazone 54
Amerika, Midden- 29,48
Amerika, Noord- 29,43,50 e.v.
Amerika, Zuid- 29,48,52,55
Amsterdam 33,43,49
Ancona 48
Arabië, S- 48
Arawackes 56
Archangel 33
Atlantische Oceaan 33,48 e.v.
Ayamen 54
Azië, West- 54
Azoren 46
Barbarije 48
Batavia 30
Beemster 18,21,41
Beets 33,39 e.v.
Beetskoog 39
Bergen (Noorwegen) 52
Bergen op Zoom 22
Berlijn 42
Beverwijk 57
Biervliet 50
bifurkatie 54
Blijdeboodschap, de 30
Bomeo 31

Botnische Golf 47
Brazilië 29
Bremen 25
Brest 48
bunders 28
Caert-thresoor 21,51,57
Canada, Noord- 48
Canarische eilanden 49
Canibales 56
cartouches 19,21,22,24,48e.v.
Ceram 56
Ceylon 48
Chesapeack, De inwijck van 51
China 30 e.v.
Chili 29
Compagnie van Nieuw Nederland 51
Corunna 48
Cotala 54
Cuzco 54
Dantsijck (Danzig) 33,48
declinatie 31
"De Moriaen" 37
Den Helder 28
Deventer 17
Duitsland 46
Enchusen 50
Edamse Kartografenschool 17
Emden 25
Engeland 49
Epiremej 56
Etersheim 33
Femando de Noronha, Eyland 55
Finland 45,49

Florence 35,45,49
fluitschip 33
Frankrijk 33,46,52
Frotum Magallinicum 53
Galgeveld 26
Genealogie 29 e.v.
globe 43
Goa 54
Graedtboeck 31,45
Greenwich, meridiaan van 50
Groenland 56
grondbelastingkaart 18,22,56
Groot-Britannië 45
grootschipper 40
Haarlem (Haerlem) 17,21
haerdstedegeld 36
Halmaheira 30
Hamburg 25
Helsinki 49
Hof van Holland (ook Hoge Raad v.-) 21
Hoop.de 30
Hoorn 13,15,28,34e.v.,50
Hoorn, Kaap 53
Ierland 45,48
IJsbrand, Marts- 34
IJsland 47
"In Den (Witten) Os" 34,54
India 31,48
"In 't Vergulde Compas tot E" 36,55
Irocoisia 51
Italië 33,47
Itinerario 57
Jacobsstaf 58

Jan Mayen Eylandt 50
Japan 29 e.v.,56 e.v.
Java 56
Jerusalem 54
Kaap Agulhas (ook Aquilhas) 48
Kaap Verdische eilanden 49
Kaap de Goede Hoop 30
kadaster 39
Katwoude 22
kerspel 13,14
kersteboelboek 36
Keulen 14,17
Koning, Spaanse 33
Koningsbergen 33
Kyushu 30
landboeken 38
last 33
Leiden 22
Liefde, de 29 e.v.
Luzon 57
Madrid 17
Magallanes, Straat van 30,53
Mahicans 51
Malakka 31
Manhates 51
Maone (el Dorado) 56
Medemblik (Medemblick) 28
meting, generale 38 e.v.
Metropolis 54
Mexico-stad 54
Meiji-herstel 30
Middellandse Zee 46,56
minuutkaart 17

Bruikleengevers:
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Monnickendam 13,15,28
Monomotapa 54
Morhicans 51
Moskovia/Mosschovien 46,50
München 57
Museum 27
Napoleontische tijd 27
Napoli 48
Naruen 50
Natal, kust van 54
Natal, Terra de- 54
Neptunus 52
Nieuw-Guinea 56 e.v.
Nieuw-Nederland 51
Noorderkwartier, Hollands- 15,34
Noordkaap 47,50
Noordzee (ook Noortzee) 45,52
Noordhollandse Kartografenschool
21,45,46
Noorweg(h)en 33,45,46,48,52
Nordenskiöld kollektie 49
Nova Zembla 46
Oceaan, Indische- 3148,54,56 e.v.
-.Stille 30
Oléron 33
Oosthuizen (of Oosthuijzen) 31
oost-Indië 29
Oostzee (Baltic) 33,45
Orinoco 54,56
Ormus 54
overzeiler 48
Parijs 49 e.v.,52,54,57
Pascaerte 36,48,52

Peru 29,52
Perzië 48
Philippijnen 30
pontboek 31,36 e.v.
portolaan (kaart) 46,51,54
Portugal 33
privilege 13,14,15,21,46,50
Purmer 13,14,15,18,19,20,21,41,57
Purmerend 13,34
Putten 17
Quebec, de Schants van 51
Quakelbrug 19
Ragusi (nu Dubrovnik) 48
Reval 33
Riga 33
Rio Negro 48,54
roede 19
Roomsgezinden Kerk 27
Rotterdam 29 e.v.
Russia 48
Ryghe 50
Sahara 46,56
Sandbay 51
Schellinkhout 20
Schermer 18
Schotland 49,52
Sennecas 51
Setubal(Setuval) 33,48
Shogunaak, Togugawa 30
Skagen 52
sluis (deuren) 27
Somme 52
Sondt (Sont) 33,50

Spanje 17,33,46
speeltoren 14
Spitsbergen 50,56
St. Martin 33
stadsrechten 13,14
Statenbay 51
Staten Generaal 46
Stockholm 33
Strathy, Kaap 52
streckinge 46
Sydney 57
terpen 12,14
Tidore 30
Tokyo 56
Tönning 25
transportregister 36
Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland 19,20,21,24,33
Utrecht 50
Venetia 48
verponding 38
Vier Heemskinderen, In de 34 e.v.
voet 19
Volendam 13,14,22
Voor-Y 14,22
waag 27,28
Walcheren 48
Warder 13,14,33,55
Wijk aan Zee 57
Witte Zee 33,47,49,56
Wyborch 50
Zeeland 52
Zeevang (s-dorpen) 13,14,31 e.v.

Zeugmieden 56
Zuidelijke, Nederlanden 46
Zuiderzee 13,27
Zuidland 56
zuivelpodukten 28
Zweden 46

ARA
AWG
BLBK
BNF
BNP

- Algemeen Rijksarchief, Den Haag
Archiefdienst Westfriese gemeenten
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe
Bibliotheca Nazionale, Florence
Bibliothèque Nationale, Parijs
- J. Doets, Wassenaar
EdVo
Gemeente Edam-Volendam
MuE
Edams Museum
KBK
Kongelige Bibliotek, Kopenhagen
KB
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Peter v. d. Krogt, Delft
MMPHR - Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam
MBL
Museum Boerhaave, Leiden
NMMG
National Maritime Museum, Greenwich
RAH
Rijksarchief Haarlem
RGS
Royal Geographic Society, Londen
RNSA
Rijksmuseum Nederlandse Scheepvaart Museum, Amsterdam
RUU
Rijks Universiteit van Utrecht
SBB
Staatsbibliothek Preuss. Kulturbesitz, Berlijn
TDE
Topografische Dienst, Emmen
USKW - Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland
UBL
Universiteits Bibliotheek van Leiden
UBA
Universiteits Bibliotheek van Amsterdam
UMU
Universiteitsmuseum, Utrecht
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