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Inleiding
Van de vele manuscriptkaarten op perkament berusten heden ten dage nog
slechts enkele tientallen in openbare
collecties in Nededand. Wereldwijd zijn
eÍ eefi paat honderd bewaard gebleven.
'We
mogen veronderstellen dat een deel
van de enorme hoeveelheid perkamentkaarten ooit door de VOC zelf is

meer op de aanname dat perkamentkaarten een gemiddelde levensduur hadden
van drie retourreizen naar Az7ë. Maat
gingen dezekaartenwel zo lang mee ?
En hoeveel perkamentkaarten zijn er
in totaal gedurende de zeventiende en
eerste helft van de achttiende eeuw vervaardigd? In deze bijdrage zal op basis
van bronnenonderzoek een antwoord
worden geformuleerd.

vernietigd. Het overgrote deelzzl echter
verloren zijn gegaan door verwaadozing
en opschoning van archieven door ver-

antwoordelijke overheden.l Sommige
bewaard gebleven kaarten vonden een
tweede leven als boekband.2 Zo lieten
bewindhebbers van enkele kleine kamers
van de Compagnie de soldijboeken in
oude perkamenten zeekaarten binden.3
Hoeveel perkamentkaarten door de kaartenmakers van de YOC zljn getekend,
is onduidelijk. Weliswaar heeft Grinter
Schilder ooit een berekening gemaakt
voor de zeventiende eeuw, maar dat
betrof slechts een schatting vankaarten
die aan stuudieden van compagnieschepen waren meegegeven.a Kaarten die
bijvoorbeeld door de kaartenmakers te
Batavia of in de achttiende eeuw zijn
gemaakt, bleven buiten de schatting.
Schilder baseert zijn berekening onder

Dr. R. Paesie is maritiem

Het kartografisch bedrijf
van de VOC

als de Heren Zeventien, bestond uit één

of meerdere vertegenwoordigers van
iedere kamer.
Elke kamer beschikte over eigen voorzieningen om haar deel van het compagniebedrijfte leveren. Zo hadden de
afzonderlijke kamers eigen opslag- en
vergaderruimten, scheepswerven en
lijnbanen. Voor het lokale bestuur waren
bewindhebbers aangesteld. Om de uiteenlopende handelsactiviteiten in goede
banen te leiden waren zii over verschillende commissies verdeeld.

In

1602 vedeenden de
Staten-Generaal het octrooi

of handelsmonopolie aan
de VOC, een samenwer-

kingsverband van zes
verschillende handelssteden of kamers. De kamer
Amsterdam had de helft
van het aandeel en verplichting in de Compagnie.
gevolgd door Zeeland met
een kwart. De vier overige kamers: Rotterdam,
Enkhuizen, Hoorn en Delft

verzorgden de rest. Om
alle activiteiten van de
afzondedijke kamers zoveel
mogelijk te coórdineren,
was ef een centfale directie
in het leven geroepen. Dit

hoofdbestuur, beter bekend

historicus en verricht
momenteel onderzoek naar
Zeeuwse kaartenmakers

1. Soldijboek van de V0C

van de V0C. Een publicatie

gebonden in een perkamenten

daarover zal dit najaar

zeekaart, 1756. Nationaal

{2010) verschijnen.

Archief, Den Haag.
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2. Twee

kaartpassers met afgebroken punten.

Geborgen tijdens archeologische duikwerkzaamheden op het in 1735 gestrande Zeeuwse

V0C-wrak 't Vliegend Hart. Zeeuws Maritiem
Museum, Vlissingen.

rold in blikken kokers bewaard. Om het
kaartmateriaal uit handen van concufrenten te houden moesten de schippers
en stuudieden die aan het eind van de
reis bij de equipagemeester inleveren.
Bleven zij in gebreke dan volgde een
boete.s
Naast paskaarten voor schippers en
stuurlieden tekenden de kaartenmakers in de Republiek ook kaarten
voor Batavia. Ieder jaar zond de Hoge

De commissie met de meeste taken was
ongetwijfeld die van de equipage. De

verantwoordelijke bewindhebbers hielden toezicht op de bouw, uitrusting en
onderhoud van de schepen. Bovendien
namen zij het scheepsvolk aan. De dagelijkse leiding was in handen van de equipagemeester. Als eerst verantwoordelijke
voor de scheepsuitrusting droeg hij
tevens zofg voor de kaatten en navigatiemiddelen.5 Daarvoor had de Amsterdamse
kamer een eigen hydrografische dienst
in het leven geroepen. De andere kamers

beschikten niet over zo'n kartografisch
bedrijf en waren van de Amsterdammers
afhankelijk. In 1617 werd Hessel Gerritsz.
door de Heren Zeventien tot hun exclusieve kaartenmaker benoemd. Na zijn
dood werd hii opgevolgd door drie generaties van de familie Bla:et (1633-1705)
en Isaac de Graaf (17O5-7713). Daarna
vervaardigde de familie Van Keulen de
kaarten voor de VOC.
In de eerste helft van de zeventiende
eeuw werd ook in Batavia een kartografische werkplaats opgezet. Anders dan
in Amsterdam werden daar geen particuliere kartografen voor aangetrokken,
maar waren de kaartenmakers in dienst
van de VOC. De werkplaats voorzag de
compagnieschepen van kaaftmaÍeriaal,
voornamelijk bestemd voor de intÍa-Aziatische vaart. Behalve zeekaarten tekenden kaartenmakers ook afbeeldingen van
gewesten, steden en forten en deden zij
kadastrale opnemingen.
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Yaflaf 1.669 deed de Zeeuwse kamer
beroep op eigen kaartentekenaars.
Klachten over hoge pÍijzefi die Joan
Blaeu voor zijn manuscriptkaarten verlangde, vormden een Yan de redenen
dat de Zeeuwen een eigen hydrografi
sche dienst opzetÍe. De eerste Zeeuwse
VOC-kaartenmaker was Joost van Breen,
gevolgd door Arent Roggeveen. Na zijn
dood werden de werkzaamheden door
ziinzoonJohanof Jan en daarna door
Abraham Anias voortgezet.6
Bij de vervaardiging van manuscriptkaarten dienden leggers of basiskaarten
als voorbeeld. De getekende randen
van kustgebieden werden vervolgens
gekleurd of'afgezet' om het kaartbeeld duidelijket ziclrtbaar te maken.
Daarbij werden contrasterende kleuren
gebruikt.T Veel kaarten werden getekend
op perkament, een duurzaam materiaal
dat de levensduur van kaarten bevofderde. Ze moesten per slot van rekening
onder ongunstige omstandigheden op
zee en in tropische klimaten worden
gebruikt en bestand zljntegen invloeden
van weer en wind. Bovendien waren de
zee- of paskaatten, zo genoemd omdat
met passers afstanden op de kaarten
werden uitgezet, onderhevig aan slijtage.
Tijdens de reis werden daar bijvoorbeeld

aantekeningen op aangebracht die later
werden verwijderd. Ook daar was perkament beter tegen bestand dan papier.
Aan boord van de schepen werden de
kaarten niet opgevouwen, maar opge-

Regering te Batavia, het hoogste
bestuurscollege in Aziê, de 'Generale Eijs
van Indië', door de afzondedijke kamers
de Eis van Indië genoemd. Daarin werden alle geldmiddelen, goederen, schepen en manschappen opgesomd die
nodig werden geacht voor het overzeese
bedriif. Ook kaarten en kaartmateriaal
stonden daarop.
Hoewel deze bestellijsten slechts ten
dele bewaard zijn gebleven en voor de
achttiende eeuw grotendeels verloren
zijngega n, geven die ons toch goed
inzicht in de vraag naar kaartmatefiaal.
Omdat de Eis van Indië een bestellijst was, betekende dat niet dat alle
gevraagde contanten en goederen ook
daadwerkelijk aankwamen. Schipbreuk,

oodogshandelingen of schade aan verscheepte producten laten soms grote
verschillen zien tussen bestelling en
levering. ln 1667 vroeg de gouverneurgeneraal van Batavia bijvoorbeeld om
26O' pascaerten van diverse quartieren',
maar uiteindelijk werden rnaar dertig
kaarten ontYangen. }Je-tjau daarop
diende hij een nieuw verzoek in voor
23O paskaarten en ditmaal werden er

269 geleverd.e
ZoaIs in de tabel I is af te lezen, werden
de kaarten in Batavia aanvankelijk niet

gespecificeerd. In 1675 berichtten de
gouverneur-generaal en raden aan de
Heren Zeventien dat die in het vervolg
beter zouden worden geadministreerd.l0
Daarna werd het kaartmateriaal per
regio geïnventariseerd.

Omvang van de kaartproductie,
1700-1750
Zoals in de inleiding vermeld, heeft
Schilder ooit een berekening gemaakt
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1666 1667 1668 1669

1670

1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 167S 1680 1681 1682 1683 1684 Totaal

Kaart kust van lndia

24

24

30

Kaart lndische Zee (wassende)

50

40

12
100

25

Kaart lndische Zee

15

30

10

30

Kaart van Straat Sunda

24

Kaart van (groot) Sumatra

24

25

25
25

24

20

24

25

20

12

10

12

10

12

12

Kaart van (groot) Java
Kaart van de Molukse eilanden

25

25

16

12

Kaart van de lndische 0ost

20

20

6

10

20

6

Kaart van de lndische Noord

30

Kaart Bocht van Siam

50

4
6

30
30
10
20
25
12
10
10

25
25
12

20
12
12
12
12

10

Kaart van Canton tot Taiwan

20

Kaart van Taiwan tot Japan

16

Kaart van Tonkin tot Canton

20

18

Kaart van Canton tot Formosa

20

18

Kaart van Tonkin tot Formosa

6

12

kaart van Formosa tot Japan

6

6

18

Kaart van Ceylon

18

Kaart buiten de Percelles
Pascaerten diverse quartieren

6

Í50

260 230

250

91

64

72

94 t33 210 224 70

46

57

50

25

50

Vellen perkament compasliinen

150

100

Vellen perkament zonder lijnen

150

50

Totaal perkamenten vellen

200

200 150

300

20

150

200

36 50 100

150

25

100

150

50

36

300

50

120

187 202

50

100

50

50

50

50

100

2.460

t50 100 2.056

Bronnen: NA, V0C 13483-13495. Gegevens over 1673 en 1682 ontbreken

Tabel

1. Generale Eis

van lndië: kaarten en kaartmateriaal, 1666-1684

voor het aantal perkamentkaarten van

kaartenmaker Johan Roggeveen leverde

de VOC in de zeventiende eeuw (1602-

namelijk zijn rekeningen in bij Jacob
Witboom, equipagemeester van kamer
Zeeland. Witboom ontving een percen-

1699).In die periode vonden 7755
scheepreizen van de Republiek naar
Azië plaats. Zljnberekening is gebaseefd op de'Lyste van de Kaerten en
Stuurmansgereedschappen' vit 167 5 die
Íot I73l onveranderd van kracht bleef.
Aan ieder uitvarend compagnieschip
wefden vier sets kaarten en stuufmansgereedschappen geleverd. Daarvan ging
één set Íaar de schipper en de drie overige naar de aangestelde drie stuudieden,
te weten: de opper- en onderstuurman
en derdewaak. Op basis van deze gegevens becijfert hij dat op elk compagnieschip zo'n 30 tot 34 perkamenten
manuscriptkaarten aanwezig waren.
Schilder vervolgt zijn berekening met de
veronderstelling dat perkamentkaarten
een gemiddelde levensduur hadden van
drie retourreizen (drie keer heen en drie
keer terug). Vaarop deze aanname is
gebaseerd, wordt helaas niet uitgelegd.
Daaruit volgt een schatting van 20.000
paskaarten die door kaartenmakers van
de VOC zijn vervaardigd.tl
Over achttiende-eeuwse leveranties van
kaarten en stuurmansgereedschappen
aan de kamer Zeeland van de VOC zijn
we goed geïnformeerd. De Zeeuwse
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tage over de geleverde kaarten en navigatie-instrumenten en diende de rekeningen met toeslag vervolgens in bij de
bewindhebbers. Na betaling tekende hij
voof ontvangst. De kwitanties zljnvafiaf
7705 Íot. 172O, ljet jaar dat Witboom over.
leed, bewaard gebleven.t2
De kwitanties bevatten de leveringen
vafl kaatten en stuurmansgef eedschappen voor in totaal 95 uiÍgaande Zeeuwse
VOC-schepen. Daaruit blijkr dat in de
achttiende eeuv/ nog steeds vier sets
stuurmansgereedschappen aan de stuurlieden van de VOC werden meegegeven.
Zo kreeg elk uitvarend Zeeuws compagnieschip onder meer vier graad-, hoeken spiegelbogen mee.13
Naast materiaalkosten vermelden de kwitanties de kosten'yoort schrijven, cleuren
en maken der caarten'. Zodoende weten
we precies hoeveel kaarten Roggeveen
voor de Zeeuwse kamer heeft gemaakt.
Dat waren in rotaal 5.803 gekleurde
manuscriptkaarten. Op sommige compagnieschepen werden soms wel tachtig
nieuwe kaarten meegegeven. Zo leverde
Roggeveen in maart 1715 maar liefst

87 nieuwe manuscriptkaarten voor de
Ellemeet. Gemiddeld kregen de compagnieschepen ruim zestig (61) nieuwe zeekaaften mee, waafvan een deel op perkament was getekend. Van de gemiddeld
2.12O gwlden die Roggeveen iaarlilks bil
de equipagemeester in rekening bracht,
vormden de getekende kaatÍen ruim de
helft van de gemaakte kosten.r4

Op de kwitanties staan ook de afzondedijke stukken perkament genoteerd,
waarop de kaarten getekend waren. In
totaal waren dat er 3.O42. Ruim de helft
van de door Roggeveen vervaardigde
kaarten had dus perkament als drager.
De overige kaarten waren van papier.
Daarnaast leverde hij nog vele bladen
'kompaslijnenpapier' voor de schippers en opperstuudieden. Bladen die
tijdens de reis voor het karteren van
bijvoorbeeld nieuw kusten of andere

belangriike hydrografische informatie
dienden.l5
Het kaartmateriaal dat Roggeveen voor
de Compagnie vervaardigde, bestond
zowel uit kaatten die voor de reis waren
bestemd als vracht voor Batavia. De
laatstgenoemde categorie was onderdeel
van de Eis van lndië. Daarnaast staat op
een tiental kwitanties van Roggeveen
29STE JAARGANG
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3. Kwitantie van de door Johan Roggeveen

ingediende rekening. Het betreft de levering
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van ondermeer 264 manuscriptkaarten voor de

Zeeuwse V0C-schepen Zuiderbeek, Anna Maria,
Strijkebolle en Zandenburgin 1718. Nationaal
Archief, Den Haag.

jaadijks zo'n achthonderd nieuwe perkamentkaarten hun weg van de werkplaat-
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'den Indischen eijs' apart vermeld, maar
het betreft hier uitsluitend partiien
'coers linien op pargament'. Dit waren
geen zeekaatten, maar perkamentvellen
met getekende kompaslijnen: kaartmatetiaal cïat voor de hydrografische dienst te
Batavia was bestemd. Zoals gezegd staan
deze perkamentvellen apart vermeld en

zijn dus niet bij perkamenten kaarten
meegeteld.
In circa vijftien jaar tekende Roggeveen
dus ruim drieduizend perkamentkaarten.
Daaruit volgt een gemiddelde van ongeveer tweehonderd kaarten per jaar. Dat
is dus inclusief de kaarten die bestemd
29STE JAARGANG 2()1O -
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waren voor de kaartenwinkel te Batavia.
Op basis van zeventiende-eeuwse kaartleveranties aanBatavia en de Zeeuwse
verplichting van een kwart aan de
Compagnie, mogen we aannemen dat
Roggeveen jaaiijks ongeveer 35 manuscriptkaarten op perkament voor Batavia
heeft vervaardigd.r6 Het overige kaartmateriaal werd door zijn Amsterdamse
collega Isaac de Graaf geleverd. Mogelijk
hebben ook kaartenmakers van andere
kamers daar een rol bij gespeeld (zie

hierna). Gezien de jaarlijkse kaartproductie voor de Zeeuwse kamer en haar
eerder genoemde verplichting, zullen er

dat het aantal uitredingen van compagnieschepen constant is gebleven. Dat
is niet het geval. Tussen 1720 en l74O

bereikte dataantal een hoogtepunt. Naal
verwachting zullen de uitgaven voor
kaarten en navigatie-instrumenten in die
periode hoger zijn geweest dan in voorgaande decennia. Tï.ee bewaard gebleven kasboeken van de kamer Zeeland
over de periode 7724-1728 ondersteunen
deze verwachting.rT
Toch bliikt op basis van seriële gegevens
over kaartleveranties door Isaac de Graaf
dat het jaadijks gemiddelde van de vijf
Hollandse kamers in de eindjaren dertig
niet ver boven de zeshonderd kaarten
lag. Bovendien daalde daÍ aanÍal ta 774O
snel. Over de periode 1735-1742 bedroeg
het gemiddelde 560 kaarten (Zie tabel2).
Dit cijfermateriaal, afkomstig uit de kasboeken van de Amsterdamse kamer, zal
hierna ter sprake komen.18 Voor een consefvatieve schatting hantefen we daarom
geen achthonderd, rnaat een gemiddelde
van zevenhonderd kaarten per iaar.
Gedurende de eerste helft van de achttiende eeuw zijnnaar schatting 35.000
perkamentkaarten door kaartenmakers
van de VOC in de Republiek vervaardigd.
D aarnaasÍ leverde de hydrografische
dienst in B^Íayia zeekaarten. Op basis
van de Generale Eis mogen we veronderstellen daÍ de zeventiende-eeuwse
productie tussen de honderd en honderdvijftig kaartenper jaat gelegen zal
hebben (zietabel 1). In de achttiende
eeuw breidde de hydrografische dienst
te Batavia echter sterk uit. De personele
bezetting groeide var' zevefl tekenaars
in 1700 naar veertig man rond l74o.1e
Halverwege de achttiende eeuw zullen de kaartenmakers ifiBatavia n ar
verwachting meer kaarten vervaardigd
hebben dan aan het begin van de eeuw
Zo vetzond de kamer Amsterdam tussen
1736 en 1747 in totaal vijfhonderd 'gelinieerde kaartvellen' op perkament naar
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BaÍavia.2o Daarentegen zal de

vetzending

van getekende kaarten, als onderdeel van
de Generale Eis, toen vermoedelijk sterk
zijn afgenomen. Alleen speciale getekende kaarten, zoals twee 'van de Stadt
Batavia' die Isaac de Graaf in |uni 7712
leverde, werden nog in de Republiek
vervaardigd.2l
Volgens een bescheid€n schatting zijn

jaadijks ten minste honderd perkamentkaarten inBatavia getekend, met een
totaal van vijfduizend stuks voor de eerste helft van de achttiende eeuw. Met de

Het is overigens niet uit te sluiten dat
een beperkt aantal daarvan wel in de
telling is opgenomen. Het betreft dan
uitsluitend kaarten van schepen die

in de Republiek getekende 35.000 per-

voor de inventarisatie in Batavia wafen
gearriveerd. Tellen we de daarnaast nog
de vele perkamentkaarten die in VOCmagazijten en werkplaatsen van kaartenmakers in de Republiek voorradig waren,
dan zal het een weinig gewaagde veronderstelling zijn dat in 17 15 ongeveer
vijfduizend perkamentkaarten in omloop
wafen.

kamentkaarten zijn dat samen ongeveer
40.000 paskaarten voor de achttiende
eeuw.
Deze indrukwekkende hoeveelheid

deze'kleinbestek kaart' of overzeiler', een

kaarten wordt door een momentopname
Ltit 1775 goed geïllustreerd. In dat jaar
liet baaskaartenmaker Abraham Verviers
een inventaris van het kaafimateiaal in
Batavia opmaken. Daarin nam hij niet

kaart van een groot gebied met weinÍg detail,

minder dan 3.636 perkamentkaarten

staan de gegiste bestekken Ín potlood van

Daatnaast vertrokken in datzelfde
28
compagnieschepen vanuit de
iaat
Republiek. De vele honderden perkamentkaarten aan boord van deze schepen ziln hier dus nog niet meegerekend.

4. Gekleurde manuscriptkaartvan de Indische

0ceaan op perkament van Isaac de Graaf. 0p

Sunda naar de Perzische Golf zeilde. Collectie

Universiteitsbibliotheek Leiden, C0LLBN 0541

0-002.
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Levensduur Yan kaarten

op.22

een compagnieschip dat rond 1740 van Straat

Kaartenmakers van de VOC hadden de
plicht om samen met de equipagemeesters alle boeken, kaarten en stuurmans-
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5. De lijst van boeken,

kaarten en stuurmans-

e,f: 17

Lrffi

gereedschappen die
vanaf 1731 aan com-

E

pagnieschepen naar
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tcr l/ctpldngctn dc Scocuicm gcwnn , actbVagiagc
oan dí pr/cí, zo die te Kater Ztchrd cu&a gchrym,
P.

o
o
o
0

o

o
o

o
e Kaertpaffcrè mctltaalcPuntca csplrttcKopgco

r
r
r
r
r

z

r
:
r
r

SchryÍpaÍfcr msr eco rondc KoP

l,lvnÍ'charl
GJardboog mct kopcrc

o
o

o
o

ViÍcr cndubbcldcle

gclsq€rraÍr Gocde qrootc V€rÍckykcr
- me! 4 Glaazel
Dito kl-einc mct koPeie B!ífcn
Grootc Rocpers

Klcinc dito'

tos't Stsurmaos GercctGhap
Blildcc kokcr tot de Krartcn
Vcrgntd Ligt dcrZccvaart of KooÍt
Dooo

den, "door Grercrmtker, mctdcTaÊls

o

('
o
o

o

K/4áR/EN.
r

o
o
o

K á,á R.

ven. Nationaal ArchieÍ,

Krlrtrbock ven 't CanallcnEngclfcl{avcncn

rlu

Cculcn, hcc gcco aao dCKeep zol

wor,lcn

lftcgcvcol

Den Haag.

m,

om voor dc Rctour-

tc.llLncn
Kilrt ran Tercl tot dc lloofrlcn

t
r Krarr vrn dc Noord-Zcc, groor Bcftck
t Kran van't Caoad vao dcl-loofdcotot
lortland
r Kaarr vrn fon,ad tot dc Sorlcs _lGolen
r Kmn kwcÍlc Eoucland cn llithnd mct
dc Dosacrsbm'É dcar in
r WaGndc"ërardkeut
tot
-'' _ vao't CaoaalJldootva
CaUo Vcia.
r Vaífcnde Grardkaart vao Cabo Vcrdc fC.;arlco.
[arg .
-:
r ___to1d9
WaÍIcndc Graladkaart van de Kreo tor
-Jlive
r VoorÍle gelylsgradigcKaan vaoTixel tdt dc
r lodifchc-Zec tcly&gtrdigc vlo dc Krop tot &
Sunda -J - -r Sumatrl
r Straat Sundl
r Jlva
r Batavir cn Beotam
r Kaartic vas 't Leod van Ecndraqt. sroot Bcíhk
I Blarká Comparlioieo papicr, icïáïtd zyodc $

o
o
o
o

Azië werden meegege-

Dc navolgcod€ KesÍten gaao ocrcrc
InÍtru&ico

r
r
r
r
r

il

29STE JAABGANG 2ÍlÍO -

T

o
o

o
o
o
o

dc

dc Dooíc.

Kaart van de TiÍbl_brv . _
Kaan van de SddenhJ-bav
Karrt vrn dc Brv Fals
Kaartjc vao't Dáífen Eyleod

o
o

o
o

Kmnje vaa'r Robbeo Eyhnd

o

=
gereedschappen van thuiskomende
schepen te controleren, en 'flaat zie.ít
en het geene nog goed en bruiikbaar is,
weder tot gebruijk van de vertreckende
scheepen te employeeren'.23 Op oude
perkamentkaarten stonden veelal gegiste
bestekken afgetekend die verwijderd
moesten wofden. Voor het schoonmaken
daawan werd door de Compagnie niet
veel betaald. Op de door Roggeveen
ingediende 43 rekeningen noteerde hij
slechts driemaal een gering bedrag voor
'schoonmaken van oude caatten'. Later
werd daar zelfs niets meer voor uitgekeerd. Toen Abraham Anias (1694-17 5O)
in l73l als officiële kaartenmaker van de
Zeeuwse kamer werd aangesteld en het
contract met de bewindhebbers ondertekende, liet hij in de marge vermelden
dat hij niet begreep 'dat ick niet soude
declarere voor het schoonmaken der
oude pergament caatten'.24 Deze onbetaalde opdracht zalheÍ hergebruik van
oude kaarten niet hebben bevorderd.
Integendeel, het was immers lucratiever
om nieuwe kaatten te vervaardigen.
Bovendien leverden veel stuudieden hun

o

I&

kaafÍmatefia:al niet in, maar vefkochten
dié aan derden. De boete voor overtreding stond kennelijk niet in verhouding
tot de prijs die zijbij verkoop ontvingen.25 Dit tekoft moest eveneens doof
nieuw kaartmateriaal worden aangevuld
Er bestaan dus sterke aanwijzingen dat
hergebruik van oude kaarten zich minder voortdeed dan wordt aangenomen.

kende paskaarten. Om dit percentage
naar scheepsreizen te vertalen, maken
we gebruik van een eenvoudige deling.
De breuk is gelijk aa het aantal nieuwe
kaarten gedeeld door het aantal retourteizefl fiaat Azië. D^t betekent dat als alle
kaarten n êên retourreis door nieuwe
worden vervangen het quotiënt gelijk
is aan één. Bij een O,5 gaat een kaart

Voor een feitelijke onderbouwing
g?.aÍwe teflig naat de rekeningen van
Roggeveen. In het voorgaande zagenwe
dathij 3.042 kaarten op perkament voor

dus twee retourreizen mee. Bij de door

95 tritgaande Zeeuwse compagniesche-

pen heeft vervaardigd. Van deze perkamentkaart werden er jaadijks ongeveer
35 als Eis van Indië verscheept. Dat was
dus lading. Voor onze berekening van
ll.et aantal perkamenten zeeka tten teÍl
dienste van de navigatie tijdens de reis
worden die van het totaal aafitalLfgetrokken. Resteert een totaal van2.5l7
kaarten voor 95 compagnieschepen, of
26 nieuwe perkamentkaarten per schip.
Bij een gemiddeld aantal van 30 tot 34
perkamentkaarten per compagnieschip,
bestond circa 81 procent uit nieuw gete-

Schilder gehanteerde levensduur van

drie retourreizen is het quotiënt gelijk
n O,33. Dus hoe kleiner de uitkomst
^
des te hoger de duurzaamheid. In ons
geval is de breuk gelijk aan 0,81. Daaruit
volgt een gemiddelde levensduur van
meer dan één (I,2) volledige retourreis,
of circa twee tot drie jaar per perkament
kaatt.26

Voor een tweede berekening en toets
van betrouwbaarheid gaan we naar de
hiervoor genoemde kasboeken van de
Amsterdamse kamer die voor de periode [TOO-1796 bewaard zijn gebleven.
Daain staan alle uitgaven voor stuurmansgereedschappen voor de achttiende eeuw genoteerd die als bijlage

CAERT-THRESOOR

in The Van Keulen Cartograpby zijn
opgenomen.2T Yanaf 1735 werden de

leveranties naaf pfoducten, aantallen en
prijzen gespecificeerd. Zodoende weten
we precies hoeveel manuscriptkaarten
Isaac de Graaf tot aafl zijfi dood in 1743
voor de VOC heeft vervaardigd. De
geleverde paskaarten waren, met uitzondering van de kamer Rotterdam, alleen
bestemd voor schippers en stuudieden
van de Amsterdamse kamer. Kaarten
voor de kamers Hoorn, Enkhuizen en
Delft verliepen via lokale leveranciers,
mogelijk eigen kaartenmakers. Volgens
de niet-gespecificeerde rekeningen van
de kamer Enkhuizen leverde Hendrik
van Stralen bijvoorbeeld de kaarten
en stuufmansgereedschappen voor de
Compagnie. Daarnaast was hij landmeter
en tekenaar.2s Vermoedelijk hebben de
kamers Hoorn, Enkhuizen en Delft al
veel eerder een beroep gedaan op eigen
leveranciers van kaarten en navigatieinstrumenten. In de achttiende-eeuwse
Amsterdamse kasboeken van de VOC
komt namelijk geen enkele vermelding van kaartleveranties aan de drie
genoemde kamers voor.2e Dat Hoorn en
Enkhuizen vanaf de jaren veertig van de
achttiende eeuw hun kaarten vanplaatselijke leveranciers betrokken, is overigens al eerder gesuggereerd.3O Nader
onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Uit

tabel2, waarin zowel de kaartleveranties
als het aantal uitgerede VOC-schepen
over de equipagejarensl 1735 toÍ 1712
zijn opgenomen, kunnen we de hiervoor
gehanteerde berekening toepassen. In

totaal leverde De Graaf 3.339 perkamentkaaften voot 757 Amsterdamse en
Rotterdamse schepen. Met een gemiddelde van 21 nieuwe perkamentkaarten
per compagnieschip volgt een quotiënt
van 0,66. Daartit volgt een levensduur
van anderhalve retourreis (1,5) of circa

drie jaar.

Omvang kaartproduc tie, 160 2 -17 53
Hoe vertalen we deze cijfers naar de
zeventiende eeuw? Tussen ITOO en 7753,
lret j^ar dat Van Keulen zijn zesde deel
van de Zee-Fakkel uitbracht, werden
7.759 compagnieschepen door de zes
verschillende kamers van de VOC uitgereed.32 Dat aantal komt nagenoeg geheel
overeen met de 1.755 scheepreizen die
Schilder voor zijn berekening over de
zeventiende eeuw hanteert. Op basis van
het bilaterale scheepvaartverkeer tussen
de Republiek en Azië zijn beide perioden
zeer goed vergelijkbaar.
Zoals w e hiervoor zagen, b ecijfert
Schilder een levensduur van drie retourreizen per ka?tt. DaÍ is, met een ruim
tweemaal langere levensduur, een significant verschil met de uitkomsten over de
achttiende eeuw. Bovendien heeft hij de
perkamentkaarten van de Generale Eis

noch de in de kaartenwinkel teBatavia
vervaardigde paskaarten meegerekend.
Tellen we daar 5.000 kaarten voor,
dan levert dat met het door Schilder
geschaite aafiÍal ka.arten 25.000 perkamentkaarten op voor de zeventiende

lsaac de GraaÍ {manuscript}
Kaarten op Perkament
van I 6,50 (Texel-Kaap) (lndische Zee) (Sumatra) (Java)

I 6,van f 4,-

van

van

I

eeuw. Gezien het voorgaande moet dit
als de ondergrens worden beschouwd
binnen de ruime marges van de schatting. Een zeventiende-eeuws totaal van
ten minste 30.000 kaarÍen lijkt me realistisch. Op grond daarvan mag het als
zeet aafinemelijk worden beschouwd dat
kaartenmakers van de VOC tussen 1602
en 1753 ten minste 70.000 kaarten op
perkament hebben vervaardigd.

(Straat Sunda)
(wassende graadkaart Kaap tot Java)

3,50 (Batavia en Bantam)

Totaal

1

735/36

1736137 1737138

Besluit
Gedurende haar bestaan heeft de VOC
meerdere hydrografische centra gekend.
De belangrijkste was die te Amsterdam,
gevolgd door Batavia. Yanaf 1669 maakte
de Zeeuwse kamer gebruik van eigen
kaartentekenaars. Mogelijk hebben ook
drie kleinere kamers vanaf het eind
van de zeventiende eeuw hun manuscriptkaarten van lokale kaartenmakers
betrokken. Een groot deel van de paskaarten was op het stevige en duurzame
perkament getekend. de overige waren
van papier. Van de getekende zeekaatten
was een beperkt aantal bestemd voor
Batavia en behoorde tot de vracht. Op
basis van bewaard gebleven achttiendeeeuwse kasboeken en kwitanties voor
geleverde kaarten en navigatie-instrumenten mogen we concluderen dat perkamentkaarten een levensduur hadden
van circa twee tot dtie jaat. Daarna werden ze door nieuwe kaarten vervangen.
T[ssen 1602-7753,lnet jaaÍ dat de VoC
overging van getekende naar gedrukte

1738139

1735140

1740141 1141142 174U43 Totaal

244

228
44
68
43
383
55
54
36
145
328
535
13

269

308

346

241

151

236

135

112

52

50

43

31

50

29

84

112

102

78

58

64

39

52

60

63

69

517

s32

561

431

271

31

50

400

41

1.914
411
605
409
3.339

Kaarten op papier
42

44

108

89

27

21

108

108

90

132

60

72

60

72

60

72

40

48

210

224

258

253

157

141

3
98
48
t 49

340

720

307

392

300

416

359

5

21

?

(Moorse, Guinese en Brasilse Cust) ""

l5

30

o

t0

2

l2

13

Aantal compagnieschepen waarvoor kaarten zijn geleverd

24

21

27

20

15

19

18

van 6 stuivers (Land van Eendragt)
van

f

2,50 (Tafelbaai) (Saldanhabaai) (Valsbaai)

van 1 5 stuivers (Dasseneiland) (Robbeneiland)
Totaal

389
722
436
1.577

Joannes van Keulen {gedrukt op papier}

diverse kaarten van 24 stuivers
Kaartboek van

f

71 (Engelandt, Schotlandt lJrlandt)*

Kaartboek van

f

14

Bronnen: De Vries (e.a) The Van Keulen Cartography, bijlage 4; Bruijn (e.a), Dutch-Asiatic Shipping
* Van Keulen, 6roote Lichtende Zee-Fakkel deel ll. ** ldem,
deel V.
,

1

r3

3.162

103
157

,vol.ll

Tabel 2, Kaartleveranties voor de kamers Amsterdam en Rotterdam, equipagejaren 1735-1742
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kaarten, zijn naar schatting 70.000 perkamentkaarten voor de Compagnie ver-

1736, 31 december 1737,31 december 1738,
29

februari 1740 en 30 november 1740.

22. NA, V0C 7153,30juni1742. Prijs per kaart
was twintig gulden.
23. Schilder (1982),41. D. de Vries noemt een

vaardigd.

Noten

aantal van 3.535 kaarten: DeVries, Uit de

De Vries (1996),5-9.

24. NA, Collectie Radermacher (CR) 276,

e

n

in

stru

m e

nte

nm a

ke rs h

Ze e ka a rte n bo e k: Vro

de collectie van het Maritiem Museum

4, 14478,

144B6 en 14813, Soldijboeken van de kamers

4.
5.

Zie voor V0C: F.S. Gaastra, De geschiedenis

6.

van de V0C lZuïphen 2002).
Schilder (1982), 10-16 en Zandvliet (1998),

26. Coolhaas en Van Goor, Generale missivenlX

28. Jacobs en G. Schilder (2005), 125-158.
29. NA, V0C 14562-14564 en 14860,

Goedings(1989),95-97.

M. Donkersloot-de Vrij, Bepertorium van
ed erlandse ka a rtmake rs, 1 500 -l 900

u

V0C'in:

P.

van Milen M. Scharloo (red.),

navigatie van de Verenígde 0ostindische

Nede rla nd en, deel 2. Bussum.

Schilder, G.,1982. Plaatsbepalíng: De oude kaart
in zijn verscheidenheid van toepassingen.

N

(Utrecht 2003). De kaarten voor de kamer

(19821, 23-24.

de

d er

179-182.

2. Schilder

rte n

van Hoboken lred.l, Maritiene geschiedenis

Schilder en W.F.J. Mórzer Bruyns (1977),

13. NA, V0C 11361, 0verzicht 1705-1720. ln
totaal ontving Jacob Witboom 2.740 gulden

a

Schilder, G. en W.F.J. Mórzer Bruyns. 1977.
'Navigatie', in L.M. Akveld, S. Hart en W.J.

Boekhoudkundige journalen van de

10. Coolhaas en J.van Goor (1971-2004), 1V82.

e ze e ka

Con pagnie, I 602-1799.'s-Gravenhage.

1987), t,56-106.

kamer Hoorn en Enkhuizen, 1732-1744;

669.

e g

De VlC in de kaart gekeken: Cartografie en

285; Schilder (1982), 38.

Roggeveen Jan Roggeveen genoemd"

1

Hoorn werden door Haasje Crap, (wed.

Amsterdam.
Schilder, G. 1988.'Het cartografisch bedrijf van
van Mil en M. Scharloo (red.),

van Adriaan Beverwijk) en Dick Breebaart

de V0C' in:

geleverd. De boekhouding van de kamer

De V0C ín de kaart gekeken: Cartografie en

Delft is verloren gegaan.

navígatíe van de Verenigde 0ostindische

30. Jacobs en Schilder (2005), 125-158. Alleen

P.

Conp agnie, I 602-1799.'s-Gravenhage.

voor de door Roggeveen geleverde kaarten

Johannes van Keulen heeft incidenteel
(gedrukte) kaartboeken via de Amsterdamse

en navigatie-instrumenten.

kamer aan andere kamers geleverd,3l

Verenigde 1ostindísche Conpagnie in de

maart 1730,31 augustus 1737 en 30 juli 1749.

Coll

14. NA, V0C 11361, Kwitanties betreffende de
vervaardiging en levering van kaarten en
stuurmansgereedschap kamer Zeeland,

r

Mórzer Bruyns, W.F"J. 1988.'De navigatie bij

33-130. ln sommige bronnen wordt Johan

NA, V0C 13484-13486, Generale Eis, 1667-

va

Rotterdan.Zutphen.

instrumenten enz., 1731.

25. lbidem.

27. Bruijn, en F.S. Gaastra en l. Schóffer (1979-

Schilder(1988),23-24.

s

it

C0ntract van kamer Zeeland met Abraham

1447

u í

Van Keulen te Amsterdam, 1680-1885.Uïrechï.

Anias betrefÍende levering van kaarten,

Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen, 1750-1776.

1

bo e ku ítg ev e rs

Nationaal Archief (NA), Archief van de
14212,14460, 14470,1447 1,

L

lred.l,'ln

de Gekronnede Lootsnan': Het kaarten-,

De Meer (2007), 106.

Verenigde 0ost-lndische Compagnie (V0C)

7.
8.

Keulen', in: E.0. van Keulen e.a.

Meer, S. de. 2007.'lsaak de GraaÍ, kaartenmaker
van de V0C', in: S. de Meer (red.), HeÍ

kaartenwínkel5.

1.
2.
3.

delen. Alphen aan den Riln.
Kok, M. 1989.'Cartografie van de firma Van

31. Kok (1989).38.
32. Equipagejaren vielen niet samen met

Vries, D. de. 1996" Uit de kaartenwinkel van
de V0C: Catalogus van zeekaarten van de

ectie Bodel

N ijenhu is.

Leiden.

Zandvliet, K. Mapping for Money: Maps, plans
and topographíc paintings and their role ín

1705-1719. Daar de naam Jan (Johan)

kalenderjaren en liepen van begin juni tot

Dutch overseas expansion during the l6th ano

Hoggeveen niet op alle kwitanties staat

eind mei van het volgend jaar.

lTth centu ries. Amsterdam.

vermeld, menen sommige onderzoekers

33. Bruijn e.a. (1979-1987), ll 1823-3582.

dat een deel van de geleverde kaarten door

Summary

equipagemeester Jacob Witboom zijn ver-
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vaardigd. Begrijpelijk, maar onjuist.

Drawn on parchment: Production and extent

15. NA, V0C 11361, Roggeveen bracht in totaal
30.346 gulden in rekening, waarvan 16.517
gulden (54%) voor geleverde manuscript-

Bruiln, J.R, F.S. Gaastra en l. SchófÍer. 19791987. Dutch-Asíatic Shippíng in

the lTth and

Coolhaas, W. Ph., en J. van Goor. 1571-2004.
Ge

ne ra

le missiven van gouvern eu rs- ge ne
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Founded in 1602, the Dutch East lndia Company

1ïth centuríes,3 volumes. Den Haag.

ka a rte n.

16. Mórzer Bruyns (1988),54.
17. Zieïabel l. Hetjaarlijks gemiddelde van de

oÍ the hydrographic business oÍ the VOG

ra a I

(V0C) had its own hydrographic offices for over
seas navigation. The Company's oÍficial map-

Generale Eis was 145 getekende kaarten op

en raden aan Heren XVll der Verenigde

makers of its Amsterdam chamber, its hydro-

perkament.

dische Conp ag ni e, deel lV-X.
's-Gravenhage.

graphic service in Batavia, and of its Zeeland

0 ostin

18. NA, V0C 13624-13625, Kasboeken kamer
Zeeland,

17

24-17 28. Gemiddeld

bracht

Abraham Anias jaarlijks 2.150 gulden in

Gaastra, F.S. De geschiedenis van de V0C

(Zutphen 2002).
Goedings, G.J.E.'Kaartkleurders en de techni-

rekening.

chamber produced manuscript charts.
Until 1753, Írom when printed maps and charts
were used, a part of the V0C's output was

still drawn on parchment. All outward- and

sche aspecten van het kleuren in de zestiende

homeward-bound East lndiamen were equipped

en zeventiende eeuw', in: C. Bosters e.a.

with around 30 to 35 charts on parchment; aÍter

(red.l, Kunst in kaart. Decoratieve aspecten

completion oÍ their voyages, these charts were

van de cartografie. Utrecht.

cleaned by oÍÍicial V0C mapmakers for reuse.

door de kamers Enkhuizen, Delft en Hoorn

Schilder. 2005.'Navigational
equipment in the journal of the chieÍ

years. Approximately 70.000 manuscript charts

uitgereed. Daar zijn naar schatting

Accountant ofthe Dutch East-lndia

on parchment were produced during the

Company', in D. de Vries, G. Schilder, W.F.J.

first halÍ ofthe

Mórzer Bruyns le.a.l, The Van Keulen
C a rto g ra p hy, Am ste rd a m I 6 80 - I 88 5, ïw ee

ma pma kers.

19. NA, V0C7143-7157, Journalen van de
opperboekhouder kamerAmsterdam, 17001756. Het

betreft alleen kaartleveranties

voor de kamers Amsterdam en Rotterdam.
Tussen 1735 en 1743 werden 53 schepen

1.100

perkamentkaaÍten voor vervaardigd.

20. Schilder (1982),

41.

21. NA, V0C 7152-7153,31 januari
29STE JAARGANG 20íO -

1

en 31 mei

Jacobs, 1.8., en

G.

Charts on parchment lasted around three to Íour

lBth century

17th anr

bythe V0C's official
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