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“Mappe-Monde ou Carte Generale de la Terre divisee en deux Hemispheres . . . “ Kopergravure van
de hand van Hendrik van Loon en Nicolas Guérard, oorspronkelijk uitgegeven door Nicolas de Fer
in 1694, hier in een editie van 1760 door Louis Charles Desnos. Later met de hand gekleurd. Afm.
(druk): ca. 75 x 107 cm (lijst 99,5 x 131,5 cm).
Nicolas de Fer was een Franse cartograaf, actief vanaf het begin van de jaren 1690 tot zijn dood in
1720. Hij vervaardigde deze bijzondere wereldkaart in vier bladen in 1694. De kaart zelf was gegraveerd door Hendrik van Loon, maar de echte schoonheid ligt in de decoratieve elementen rondom
de kaart, die werden ontworpen en gegraveerd door Nicolas Guérard. De wereldkaart van De Fer
werd in het midden van de 18e eeuw grondig herzien door zijn schoonzoon Guillaume Danet, en
vervolgens opnieuw door Louis Charles Desnos bijgewerkt.
Vergeleken met de eerste editie, 66 jaar eerder, is de belangrijkste cartografische update in het
Noordwesten van Amerika, waar het Mer de l’Ouest is weergegeven. Een imaginaire zee bereikbaar
vanaf de Grote Oceaan tot ver in het Noord-Amerikaanse continent. Ook zien we een verfraaide
weergave van de ontdekkingen tijdens de Grote Noordelijke Expeditie van Aleksei Chirikov in 1741.
Het mogelijke bestaan van zowel een Noordwest- als Noordoost-passage wordt duidelijk op de
kaart aangegeven, inclusief een fraai kanaal dat zich uitstrekt ten noordoosten van het Mer de l’Ouest.
De voorstelling van Australië en Nieuw-Zeeland is op de door de Nederlanders bekend geworden
manier, zoals dat gebeurde tot aan de reizen van James Cook, die kort na het verschijnen van deze
kaart van start gingen.
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De kaart toont ook de tochten van een aantal eerdere ontdekkingsreizigers, waaronder Ferdinand
Magellaan, Willem Schouten, George Anson en Isaac le Maire. Andere reizen worden genoemd van
Bouvet de Lozier, Nicholas de Frondat, Álvaro de Mendaña, Pedro de Queirós, Francis Drake en
Edmond Halley.
De marges rondom zijn prachtig gegraveerd. Bovenaan staan schematische afbeeldingen van Saturnus, Jupiter, Mars en Venus gemaakt aan de hand van observaties gedaan door Giovanni Cassini en
kaarten van de zon en de maan. In de verdere versieringen zien we goden en godinnen, dierenriem
figuren, winden en mythologische gebeurtenissen. Onder de kaart scènes waarin de mensheid wordt
afgebeeld in velerlei activiteiten zoals handel, navigatie, visserij, landbouw, wetenschap, wetenschap, ontdekkingsreizen en kunsten.
1— BEELDBEPALENDE WANDKAART VAN DE WERELD

“L’Asie, divisee selon l’etendue de ses principales parties”. Zeldzame kopergravure op 4 bladen gegraveerd in 1696 door Hendrik van Loon naar
het ontwerp van Nicolas de Fer, geograaf van de koning. Met aan de linker- en rechter zijde nog eens 4 bladen met een “Description de l’Asie” en
titelstrook. Uitgegeven te Parijs door Guillaume Danet in 1724. Later met de hand gekleurd. Afm: ca. 106 x 157 cm.
Aan de bovenzijde een decoratief titelcartouche “L’Asie Ou Tous les Points Principaux sont Placez sur les Observations des Mrs. De l’Academie Royale
des Sciences.” [Azië, waarvan alle belangrijkste punten zijn weergegeven aan de hand van de observaties van de heren van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.] Het cartouche aan de linkerzijde draagt de kaart op aan (uiteraard) Lodewijk van Frankrijk, Le Grand Dauphin.
Een aantal detail kaarten tonen het Arctisch gebied rondom Spitsbergen en Nova Zembla, twee verdere inzetkaartjes het noordoosten van China,
gebaseerd op de memoires van de Jezuïeten Martino Martini en Ferdinand Verbiest.
De rijk versierde marges van de kaart vertellen over de volkeren van Azië en laten dit met fraai graveerwerk zien: Chinezen, Japanners, Turken,
Indiërs, Tartaren [Russen], inwoners van de Philippijen/Molukken/ Soenda Eilanden, Ceilonezen, Arabieren, inwoners van Goa, Mingreliërs, Les
Imirettes [?], Armeniërs, Georgiërs, mensen van Golkonda, Maleisiërs, Siamezen, en Cochin en Tonkin Chinezen [Vietnamezen].
De bijna altijd verloren gegane tekst aan weerszijden van de kaart geeft informatie over de geografie van Azië in z’n algemeenheid, over rivieren,
steden, kapen, meren en zeeëngten en geeft een aantal details over Turkije, Arabië, China, Perzië, India, Russia, en “Aziatische eilanden in de
oceaan”.
Nicolas de Fer was een van de belangrijkste Franse kaartmakers van de late 17e eeuw en paste de decoratieve stijl van de Franse cartografie ook
toe op deze wandkaart van Azië. In zijn vroege carrière maakte De Fer meer kleine atlassen van Europa en Frankrijk, maar in 1690 werd hij de
officiële geograaf van de Dauphin en later geograaf van de Franse en Spaanse koningen. In de jaren 1690 gaf hij onder het beschermheerschap van
de Dauphin een reeks wandkaarten uit voor de Franse adel; van hem zijn in totaal 26 verschillende 26 wandkaarten uitgegeven.
De conditie van deze kaart komt overeen met de grootte en de leeftijd van het stuk: het is in z’n geheel verbruind en er zitten talloze gerestaureerde scheuren en
breuken in het papier. De bladen papier zijn op linnen gemonteerd.

2— SPECTACULAIRE WANDKAART VAN AZIË

“Nieuwe plattegrond der stad Rotterdam, Gelegen aan de Rivieren de Maas en Rotte, met al de Publique en Kerkelijke Gebouwen …”, kopergravure uit vier gemonteerde bladen getekend door Andries Munro 1796- 1797, gegraveerd door C. van Baarsel en uitgegeven door Mortier Covens
en zoon in 1801. Afm. (prent) 126 x 166 cm (lijst: 138 x 178 cm).
In januari 1795 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden door de Fransen ‘bevrijd’ van de ‘dwingelandij’ van de stadhouders en werd de
Bataafse Republiek opgericht, die een zekere mate van democratie kende. Voortaan werden volksvertegenwoordigers door middel van een stelsel
van getrapte verkiezingen gekozen. Op het laagste niveau, namelijk in de grondvergaderingen, waren bij de verkiezingen voor de Nationale Vergadering in januari 1796 in Rotterdam nogal wat problemen opgetreden, die voornamelijk in het administratieve vlak lagen. In de vergadering
van Wethouders en Raden van 1 februari 1796 werd daarom besloten tot een aantal maatregelen die in de toekomst soortgelijke problemen zouden moeten voorkomen. Zo zou er in Rotterdam een volkstelling gehouden worden en er zou een plattegrond van de stad vervaardigd worden
waarop niet alleen alle havens, straten, stegen en dergelijke zijn aangeduid, maar waarop ook alle huizen met hun letters en nummers zijn aangegeven.
Het in kaart brengen van “deze stad Rotterdam en de Environs derzelve” bleek meer werk te zijn dan aanvankelijk gedacht was. Landmeter Andries
Munro die het werk verrichte, vroeg om de gestelde termijn te verlengen. Als betaling vroeg hij rond de f. 500. De resoluties van Wethouders en
Raden melden dat Munro een “zeer fraaije accuraet uitgewerkte kaert” geleverd had, maar men was er niet in geslaagd een boekverkoper uit Rotterdam bereid te vinden om de kaart te laten graveren, drukken en uit te geven wegens de daaraan verbonden hoge kosten. Besloten werd daarom
om met Mortier, Covens en zoon te Amsterdam contact op te nemen. En als er op 250 of meer exemplaren zou worden ingetekend, zou Mortier,
Covens en zoon tot vervaardiging overgaan. Intussen probeerde Munro zijn honorarium voor het maken van de kaart verhoogd te krijgen, omdat
het te karteren gebied groter was dan gesteld.
Een volgende tegenvaller voor het stadsbestuur was het bericht van Mortier Covens dat er niet meer dan zestig intekenaren zijn en dat de uitgave
van de kaart niet door kan gaan. Het is inmiddels januari 1798 en pas op 20 oktober van dat jaar komen het stadsbestuur en Mortier Covens tot
een nieuwe overeenkomst voor het drukken en uitgegeven van de kaart. De eerste voor de stad bestemde afdrukken worden door Mortier, Covens en zoon geleverd in 1801. Men kan een exemplaar van de kaart kopen “à tien Guldens per pies”.
Ondanks het feit dat de kaart jarenlang bijgewerkt en verbeterd moest worden en de problemen die het in druk doen verschijnen ervan opleverde
– de slechte economische toestand in de Bataafse tijd zal daaraan zeker debet geweest zijn – was Munro’s kaart een belangrijke aanwinst voor
Rotterdam. Het was immers een eeuw geleden dat een herziene stadsplattegrond verscheen.
De grote schaal van de kaart maakt het mogelijk dat ook de kleinste stegen zijn weergegeven. Van de meeste straten, havens, bruggen en openbare gebouwen zijn door cijfers of letters de namen aangeduid. Van gebouwen wordt alleen de plattegrond aangegeven, met uitzondering van molens, die in opstand zijn getekend. In de havens en andere wateren zijn schepen afgebeeld; scheepswerven herkennen we aan de op de helling
liggende schepen in aanbouw.
3— 1801: EEN NIEUWE WANDKAART VOOR ROTTERDAM

Kopergravure uitgegeven door Francisco Corbelletti te Rome in 1632 (1e
staat van 2). Verschenen in Famiano Strada´s De Bello Belgico [Over de
Oorlog in de Lage Landen]. Later met de hand gekleurd. Afm. 31 x 22,1 cm.
De Nederlandse leeuw is een begrip. Het dier staat symbool voor de kracht
en moed van het land. De leeuw speelt een belangrijke rol bij het voetbal in
onze tegenwoordige tijd, maar de verbeelding van Nederland als leeuw
werd geïntroduceerd in moeilijke tijden, aan het eind van de 16de eeuw.
Vanaf het midden van de Opstand tegen de Spanjaarden, stonden de Nederlanden model voor een reeks leeuwekaarten die op de markt kwamen.
De leeuwekaart fungeerde niet alleen als nuttige landkaart, maar werd als
statement vaak aan de wand gehangen. Een uiting van actief beleefd burgerschap, van trots, van zelfbewustzijn en diende in een handelskantoor of
overheidsgebouw vaak als spectaculair visitekaartje.
Gallia Belgica was in de Romeinse tijd het noordelijke deel van Gallië tussen de Seine en de Rijn. Belgica werd als Latijnse naam later ook synoniem
voor de 17 Provinciën en de Lage Landen.
Deze leeuwekaart wordt toegeschreven aan Johan Willem Bau(e)r (16071640) of Jan Miele (1599-1664), beiden waren betrokken bij het vervaardigen
van de gravures en kaarten in Famiano Strada´s boek over de Tachtigjarige
Oorlog. Deze kaart stond model voor alle andere leeuwekaarten op kleiner
formaat, in navolgende edities van Strada’s boek.

4— LEEUWEKAART ANNO 1632

"Novus XVII Inferioris Germaniae Provinciarum", kopergravure uitgegeven te Leiden in 1643 door Jacques Marcus. Verschenen in Famiano
Strada´s De Bello Belgico [Over de Oorlog in de Lage Landen]. Later
met de hand gekleurd. Afm. 17,8 x 13 cm.
Famiano Strada’s boek uit 1632 over de Tachtigjarige Oorlog was een
verkoopsucces en kende tot 1700 verschillende edities die worden uitgegeven te Rome, Antwerpen, Leuven, Leiden en Amsterdam. In alle edities wordt een leeuwekaart als een van de titelpagina’s gebruikt. Het
kaartbeeld wordt daarvoor meermaals opnieuw gegraveerd.

5— LEEUWEKAART ANNO 1643

“Belgium, sive Inferior Germania post omnes.” Vroege kaart van de Lage Landen, kopergravure vervaardigd door Abraham Goos en voor het
eerst gepubliceerd in 1618. Hier in een derde staat (van vier) uitgegeven door Johannes Janssonius in 1631. Afm.: 42,3 x 55,2 cm.
Met de val van Antwerpen in 1585 werd een feitelijke scheiding veroorzaakt tussen de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden en de 17 provincies vielen in twee delen uiteen. Er kwam een grens waardoor de Zeventien Provinciën werden gesplitst in de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden.
Door de emigraties en de politieke situatie verschoof het economische zwaartepunt naar het noorden. De Opstand tegen de Spanjaarden ging
door en ondertussen verdeelde het geloof het hele continent in twee delen. Heel Europa was nu een groot strijdtoneel en de conflicten werden pas
in 1648 bij de Vrede van Münster opgelost. Daarin werd onder andere de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door Spanje als soeverein
erkend. De scheiding van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden was op dat moment definitief.
Toch komen er tot ongeveer 1800 regelmatig kaarten van de Zeventien Provinciën voor. Dat had enerzijds te maken met de enorme kosten voor
het veldwerk en het graveren dat voor het vervaardigen van nieuwe kaarten noodzakelijk was, maar kwam ook door de onduidelijke grenzen van
het gebied in het oosten en het zuiden van de Zeven Provinciën.
De titel staat in een ovale cartouche in de rechterbovenhoek, versierd met twee maal een hoorn des overvloeds en vissen die aan een lijn er onder
hangen. Het impressum staat in het midden onderaan en is versierd met twee zittende allegorische figuren die de Noordzee en de Zuiderzee
voorstellen. Noord- en Zuiderzee houden een atlas open, een verwijzing naar het adres waar Abraham Goos zijn bedrijf heeft: int Vergulde Kaertboeck (dat op de eerste staat van de kaart wordt genoemd).
Links bovenaan zien we een rechthoekig cartouche bestaande uit twee panelen. Het bovenste bevat Het aantal der Steden ende Dorpen in yder
Landschap en een legenda met de symbolen die op de kaart worden gebruikt. In het onderste deel van het cartouche eert Goos Jan Hendrick Jarichs van der Ley, pionier in het gebruik van wiskundige kennis voor de navigatie op zee. Linksonder staat een eenvoudig cartouche met de
schaal van de kaart in Duitse en Nederlands mijlen. De Noordzee is versierd met een 32-punts kompaskaart en verschillende schepen.
De kaart is aan vier zijden omlijst. In de bredere bovenkant wordt een afbeelding van een stel edellieden geflankeerd door stadsgezichten van
Amsterdam, Dordrecht, Antwerpen en Brussel. Aan de linker zijde zien we een afbeelding van een koopman gezichten op Middelburg, Utrecht,
Nijmegen, Zutphen, Leeuwarden, Groningen, Deventer en een afbeelding van een boer. In de rechter rand zien we een koopvrouw en gezichten
van Gent, Luxemburg, Mechelen, Namen, Limburg, Bergen, Atrecht (Arras) en een boerin.
Helemaal onderaan zijn de wapenschilden van de Zeventien Provincies afgebeeld.

6— FRAAI VERSIERDE, ZELDZAME KAART VAN DE ZEVENTIEN PROVINCIËN

“Novus XVII Inferioris Germaniæ Provinciarvm Typvs
de integro multis in locis
emendatus à Petro Kaerio.”
Kopergravure uitgegeven (en
vermoedelijk ook gegraveerd)
door Petrus Kaerius (Pieter
van den Keere) tussen 16171622 als onderdeel van diens
“Germania Inferior id est XVII
Provincuarum”. In de tijd met
de hand gekleurd met latere
toevoegingen. Afm. ca. 38,4 x
49,6 cm.
Linksonder zien we een cartouche met schaalstok, steekpasser en een landmeter aan
het werk. Daarboven een cartouche met opgaaf van de
steden en dorpen per gewest
en een legenda van de gebruikte symbolen. Linksboven
het wapen van
“Gallia” [Frankrijk]. De versiering van het titelcartouche
rechts is identiek aan het titelcartouche van de kaart van de
Zeventien Provinciën uitgegeven door Willem Blaeu, voor
het eerst in 1608. In de Noordzee zien we een 32-delige
kompasroos, zeemonsters en
schepen.

7— DE ZEVENTIEN PROVINCIËN VOLGENS PIETER VAN DEN KEERE

“Hollandiae antiquorum catthorum sedis nova
descriptio, auctore Iacobo a Daventria” [Holland
oudtijds woonplaats van de Catten nieuw beschreven, door Jacob van Deventer]. Kopergravure uitgegeven door Abraham Ortelius tussen
1592-1594 als deel van diens “Theatrum Orbis
Terrarum”. In de tijd met de hand gekleurd. Afm.
35 x 48 cm.
De basisgegevens voor de kaart stammen uit de
jaren veertig van de 16e-eeuw. In 1542 verscheen
het voorbeeld, een negenbladige kaart van Holland in Mechelen, vervaardigd door Jacob van
Deventer. Het is niet waarschijnlijk dat Ortelius
zijn kaart uitsluitend ontleend heeft aan deze
grote kaart. In de jaren vijftig en zestig van de 16e
-eeuw verschenen er al compilaties van Van Deventers werk in Italië. Donato Bertelli, Paolo Forlani en Michele Tramezini lieten kaarten verschijnen die een vergelijkbaar formaat hadden. Bovendien verscheen in 1565 de met “C.D.H.” gesigneerde kaart van Holland, die een gelijkenis vertoont met die van Ortelius. In hetzelfde jaar verscheen ook een soortgelijke kaart bij Gerard de
Jode. Ondanks de overeenkomsten vertonen ze
ook kleine en grotere verschillen, wat het niet
eenvoudig maakt een uitspraak te doen over hun
exacte interrelatie. Hoe het ook zij, Ortelius is er
wel in geslaagd om via zijn talloze atlaskaarten
het kaartbeeld van Van Deventer een grotere
verspreiding te geven dan Van Deventers kaart
ooit zelf had kunnen bewerkstelligen. Van de
oorspronkelijke grote kaart van Van Deventer is
nog slechts één exemplaar over.

8— 16E-EEUWSE KAART VAN HET GRAAFSCHAP HOLLAND

“Hollandia Comitatus”. Kopergravure
uitgegeven door Joan Blaeu te Amsterdam, tussen 1643-1663. In de tijd met de
hand gekleurd. Afm. ca. 39 x 52,5 cm.
West georiënteerde kaart van Holland
met inzetkaart van de Waddeneilanden, versierd met een triton en slingers
van vissen. Met het wapen van het
graafschap midden bovenaan. Linksonder een cartouche zonder tekst, bekroond door een liggende leeuw.
Rechtsonder een landmeter met passer
en schaalstok. Willem Janszoon Blaeu
heeft de kaart rechtsonder in de plaat
gesigneerd.
De kaart is een nagegraveerd van een in
1629 door Henricus Hondius uitgegeven kaart en behoort daarmee tot de
eerste generatie kaarten van Holland op
folio formaat, gebaseerd op het karteringswerk en de daaruit voortkomende
wandkaart van Balthazar Florisz van
Berckenrode uit 1620-21.
De kaart van Blaeu werd uitgegeven in
twee verschillende staten. In deze tweede staat zijn de Schermer en de Waard
inmiddels drooggelegd en zien we in
deze polders wegen en kanalen lopen,
bovendien is de trekvaart tussen Amsterdam en Haarlem op de kaart weergegeven.
9— HET GRAAFSCHAP HOLLAND VOLGENS JOAN BLAEU

“Frisia Occidentalis” Kopergravure vervaardigd door Nicolaas van Geelkercken
in 1618, hier in een 3e staat uitgegeven te
Amsterdam door Frederick de Wit in
1665. Later met de hand gekleurd. Afm. 41
x 53 cm.
Landmeter Nicolaes van Geelkercken
(1585/1586-1656) hield zich bezig met het
in kaart brengen van Friesland en de steden aldaar, in de jaren 1614-1616. Voor het
boek “De Frisia et Frisorum Republica” van
Ubbo Emmius, rector van de Groningse
Academie, vervaardigde hij een belangrijke serie plattegronden van de elf Friese
steden, evenals een kaart van OostFriesland. Een kaart van Friesland in z’n
geheel zat daar niet bij. Die verscheen als
losse uitgave twee jaar later. Die kaart (ons
exemplaar) werd later ook door Frederik
de Wit in zijn atlassen opgenomen.
De kaart oogt fraai. Midden bovenaan zien
we de stadswapens van de elf Friese steden: Leeuwarden, Harlingen, Franeker,
Dokkum, Bolsward, Sneek, Stavoren, Sloten, Workum, IJlst en Hindelopen. In de
boven- en onder rand aangezichten van
die zelfde steden. In de linker- en rechter
rand afbeeldingen van mensen in klederdracht: zoals mannen en vrouwen van
adel, uit de handel en van het land er
“vroeger” [in de late middeleeuwen] en
“tegenwoordig” [aan het begin van de 17e
10— RIJK VERSIERDE KAART VAN FRIESLAND
-eeuw] uit zagen.

“Swolla”, kopergravure van Zwolle uitgegeven
door Joan Blaeu in 1649 als deel van diens stedenatlas “Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae
Liberae Ac Foederatae.” Later met de hand gekleurd.
Afm. 41,5 x 52,5 cm.
In het begin van de 17de eeuw werd Zwolle voorzien van een aarden vestinggordel met bastions. De
Dijk, een strook land ten noorden van de Thorbeckegracht, kwam nu binnen de omwalling te
liggen doch bleef lange tijd slechts schaars bebouwd als gevolg van de slechte economische toestand. Vanwege de hier ontstane (op de scheepvaart
gerichte) bedrijvigheid en uit militaire motieven
werd het gebied binnen de beschermende omwalling getrokken. De nieuwe vestingwerken maakten
Zwolle onderdeel van een linie, die vanaf Nieuwe
Schans via Bourtange en Coevorden over Ommerschans en het fort Kijk in de Vecht naar de IJssellinie liep. In 1621 werd de vesting voltooid. De vestingwerken bestonden uit een aarden hoofdwal met
elf bastions en een natte gracht. Daarbij lag er een
hoornwerk voor de Sassenpoort en een ravelijn
voor de Diezerpoort. Het eerste is nog altijd te herkennen in het trace van de Karnebeekstraat, de
Zuiderkerkstraat en de Zeven Alleetjes.
Linksboven het wapen van Overijssel, rechts dat
van Zwolle. Links onderaan een legenda met belangrijke gebouwen. De legenda wordt versierd met
afbeeldingen van vee, Zwolle had in de 17e-eeuw
een belangrijk stapelmarkt waar vee werd verhandeld; en putti met rollen textiel, in die tijd kende de
stad veel textielbedrijven.
11— 17E-EEUWS ZWOLLE

“Nieuwe Afbeelding van ’s-Gravenhage”, kopergravure vervaardigd door Iven Besoet, in opdracht van Daniel Langeweg, hier in een heruitgave uit ca. 1750 door Reinier en Josua Ottens.
Later met de hand gekleurd. Afm. 46,5 × 68,7 cm.
Linksboven een cartouche met het wapen van
Holland. Rechtsboven het wapen van erfstadhouder Willem IV, daaronder wordt de kaart met
“Alderuyterste Hoogachting en Eerbied opgedragen
aan zyne vorstelyke doorluchtigheyd Willem Carel
Hendrik Friso”. Midden onder het stadswapen. We
zien links en rechts in het Nederlands en Frans
legenda’s met belangrijkste gebouwen en
[uiteraard] een hoorn des overvloeds om te laten
zien hoe goed het met de stad gaat. Interessant
zijn ook de vermeldingen van “Postcomptoiren en
hun vertrek”: dagelijks vertrokken een koets naar
de belangrijke steden in de Republiek en Europa.
De Haagse grachtengordel zou tot in de 19e-eeuw,
de grenzen van de stad markeren. Niet dat de
groei van de Haagse bevolking tegen het eind van
de Gouden Eeuw stagneerde, zoals dat in de
meeste Hollandse steden zelfs veranderde in een
terugval. Integendeel, het aantal inwoners van de
regeringsplaats bleef gestaag toenemen. Van
18.000 in 1625 steeg het tot 25.000 in 1665 en tot 33
à 34.000 in 1725. In 1795 zou de stad ruim 38.000
zielen tellen. Hoewel Den Haag juridisch gezien
geen stad was, overvleugelde het qua inwonertal
plaatsen als Delft of Schiedam. Rotterdam, dat na
Amsterdam de grootste stad van Holland zou
worden, was met 53.000 inwoners in 1795 niet zo
heel veel groter.
12— PLATTEGROND VAN ’S-GRAVENHAGE IN VOGELVLUCHTPERSPECTIEF

“Vue de la ville d’Utrecht.” Aquatinta vervaardigd door Sigismond
Himely naar een tekening van en
uitgegeven in 1826 door, Johann
Ludwig (Louis) Bleuler. Bijzonder
fraai in de tijd met de hand gekleurd. Afm. (voorstelling) 19,5 x 30
cm (lijst 45 x 51,5 cm).
We zien Utrecht vanaf de Oude Rijn
met van links naar rechts de Jacobikerk, Dom en Buurkerk.
Bleuler (1792 -1850) wordt gerekend
tot de beste Zwitserse landschapschilders van zijn tijd. Hij studeerde
in Parijs, maar betrok later kasteel
Laufen (CH) naast de Rheinfall,
Europas grootste waterval. De Rijn
vormde een grote bron van inspiratie, hetgeen resulteerde in een schitterende serie van 80 gezichten op
steden en landschappen Der Rhein
von den Quellen bis zur Mündung,
waar ook Utrecht, Rotterdam en
Leiden onderdeel van uitmaakten.

13— AANGEZICHT VAN UTRECHT

Dit boekwerk was in eerste instantie
bedoeld als souvenir voor de (veelal
Engelse) elite die zich een toeristische reis langs de Rijn konden veroorloven, maar de keizer van Oostenrijk en Marie Isabelle van Sicilië
behoorden tot zijn eerste en belangrijkste afnemers.

“Panorama van Schiedam”, lithografie vervaardigd door Willem Troost in 1847 en gedrukt door C.W. Mieling. Later met de hand gekleurd.
Afm. (voorstelling) 12 x 57 cm. We zien de stad vanaf de Overschieseweg. Links het spoorwegstation en rechts de kraanbrug over de Schie.
Willem Troost (1812 - 1893) was in zijn tijd bekend tekenaar en lithograaf. Hij verbleef van 1842-1849 in Schiedam. Tijdens deze periode werd de
spoorlijn Den Haag - Rotterdam voltooid. Ter gelegenheid van de opening in 1847 maakte hij een litho van de stad Schiedam waarop 17 windmolens te zien zijn. Het verschijnen van de prent werd geadverteerd in het Rotterdams Nieuwsblad/Schiedamse Courant van 14 mei 1847.
Na de opening van de spoorlijn tussen Amsterdam en Rotterdam meldden de kranten regelmatig over vertragingen. Technische mankementen,
een geschrokken paard dat met zijn ploeg op de rails geraakte, een botsing door een onachtzame wachters bij een wissel. Een half jaar na het openen van de spoorlijn is een lezer van de Schiedamse Courant het beu. In een ingezonden brief maande hij de spoorwegen tot de orde aangaande
hun stiptheid:
“Zoo ergens het woord Orde meer dan een bloote klank behoort te zijn, dan is het bij de Spoorwegen. […] Met gestrengheid wordt de bepaling bij den Hollandschen Spoorweg in stand gehouden, dat de reizigers, terwijl hun verzocht wordt een vierde uurs vóór den aangewezen vertrektijd op de stations tegenwoordig te
zijn, geen plaatsbriefjes meer kunnen bekomen, tenzij ze zich vijf minuten vóór het afrijden van den trein daartoe hebben aangemeld. Wij verzetten ons ook volstrekt niet tegen dezen maatregelen van orde; in tegendeel, wij onderwerpen er ons gaarne aan en getroosten ons de teleurstellingen op het verzuim gesteld.
Maar wij verlangen daarentegen van den Spoorweg, dat hij van zijne zijde ook nakome, hetgeen waartoe hij zich verbonden heeft, en waaronder wij als het voornaamste stellen, dat de reizigers op verschillende stations op den bepaalden tijd gelegenheid tot vertrek vinden, en niet, zoals op den 5. januari met een trein een
geval is geweest, dat zij eerst ruim twee uren te laat de plaats van bestemming bereikten. Immers had men toen in allen gevalle Orde moeten stellen, dat de reizigers, die zich op de stations bevonden, waar de te lang uitblijvende trein nog niet verschenen was, met een tusschen- of hulptrein waren verzonden. Of is zulks
der moeite niet waardig voor vier of vijf stations? Of heeft ieder reiziger geen regt te eischen dat hij ordelijk, dat is op den aangenomen tijd kunne vertrekken? Of
heeft de tijd alleen voor reizigers geen waarde? Wij wenschen en verwachten ook van het ijverig en nauwgezet bestuur van den Hollandschen Spoorweg, dat de
noodige maatregelen zullen worden genomen.”
14— DE EERSTE TREIN IN SCHIEDAM

De Delftsevaart met de Krattenbrug.
Aquarel op papier, vervaardigd ca.
1930 door Herman Cornelis Adolf
Paradies. Gesigneerd rechtsonder.
Afm. 49 x 69 cm.
Tot 14 mei 1940 lag over de Delftsevaart de Krattenbrug. De kaden van
de Delftsevaart werden pas in het
midden van de 16de eeuw bebouwd.
Voor die tijd lagen hier slechts tuinen
en scheepstimmerwerven. In het
begin van de 19de eeuw noemde
men het gedeelte dat tussen de Galerij en de Sint Jacobsstraat lag Rijkelui
Delftsevaart. Op de aquarel van Herman Paradies zien we het stuk verderop, de Gemeenelui Delftsevaart.
Herman Paradies (1883 - 1966) koos
als onderwerpen voor zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen voornamelijk stadsgezichten. Hij werd
geïnspireerd door het alledaagse
leven dat zich afspeelde op markante
plekken in met name Rotterdam.
Vooral de rol van het water, waarin
de stad zich weerspiegelde en zo op
meesterlijke wijze een bijdrage aan de compositie leverde, was voor hem een fascinerend fenomeen.
Hij had geen voorkeur voor imposante gebouwen, het ging hem eerder om de specifieke oude stadsbuurtjes, waar het alledaagse leven op straat
lag en die de sfeer van de stad bepaalden. Daarom is zijn oeuvre ook als historische documentatie van belang. Door de voortdurende veranderingen in een zich ontwikkelende stad heeft hij zo – vermoedelijk niet eens bewust – een bijdrage geleverd aan het vastleggen van stadsgezichten uit
het einde van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.
15— VERDWENEN ROTTERDAM, GEMEENELUI DELFSEVAART

Delfshaven, De Aelbrechtskolk gezien vanaf de Oude
Sluis. Aquarel vervaardigd ca.
1930 door Herman Cornelis
Adolf Paradies. Gesigneerd
rechtsonder. Afm. 53 x 85 cm.
Scheepvaart vanaf Delft moest
door de Schielandse Hoge
Zeedijk heen om in de Maas
uit te komen. Precies tussen de
Schiedam en Rotterdam was
een opening in de dijk gemaakt, die bij hoge waterstanden kon worden afgesloten
middels een stevige sluis.
De eerste sluis was daar waar
zich nu café De Oude Sluis
bevindt. In 1594 werd die eerste sluis vervangen en verplaatst. Veel van de panden
die hier stonden moesten wijken voor de nieuwe Schiedamseweg, die rond 1910 werd
doorgetrokken naar de Binnenweg om een directe verbinding tussen Schiedam en Rotterdam tot stand te brengen.
De Aelbrechtskolk is een voormalige schutsluis. Dat is een aan beide zijden met sluisdeuren afgeschermd deel in de waterweg, teneinde verschillen in de hoogte van het water te kunnen compenseren en om te voorkomen dat schepen met een te sterke stroming te maken krijgen. Het water
tussen de twee sluizen noemt men een kolk. Daarin kan de hoogte van het water worden geregeld, zodat schepen normaal hun weg kunnen vervolgen. Het pand met de doorvaart links is het zogenaamde Zakkendragershuisje. In dit huisje kwamen de broeders van het zakkendragersgilde
bijeen. Even verderop, ook aan de linker zijde, staat de Oude- of Pelgrimvaderskerk.
16— DE AELBRECHTSKOLK IN DELFSHAVEN

“Lacus Lemani Vicinorumq[ue]”, kopergravure uitgegeven te Amsterdam, door Johannes Janssonius, vermoedelijk na 1630.
Later met de hand gekleurd. Afm. 38,5 x
48,8 cm.
Deze prachtig gegraveerde kaart van de
omgeving van het meer van Genève is gebaseerd op het werk van de Zwitserse theoloog Jacques Goulart (1580-1622). Jodocus
Hondius vervaardigde de gravure in 1606.
Ons exemplaar is een uitgave van diens
schoonzoon Johannes Janssonius. De kaart
van Hondius werd door Jean-Baptiste
Vrients voor de atlas van Abraham Ortelius
nagegraveerd met gewijzigde cartouches.
De makers waren content met de kaart, in
het cartouche links boven staat (in het Latijn): “Welwillende lezer uit Frankrijk en
Genève, ik wil dat u hiervan op de hoogte
bent. Gegroet en raadpleeg ons werk goed.”
Behalve talloze topografische aanduidingen
zien we op de kaart ten zuidwesten van
Genève het kasteel van St. Catherine dat
door koning Henri IV verwoest werd. In het
meer, behalve een zeemonster en een paar
zeilschepen, staat dat het op sommige plekken zo diep is dat er geen vergelijking mogelijk is. Bij de oostelijke punt van het meer
bij Yvorne, lezen we dat er een aardbeving
geweest is in 1584. Ook wordt vermeld dat
de Dôle op de grens tussen Frankrijk en
Zwitserland de hoogste berg van de Jura is. 17— HET MEER VAN GENÈVE EN OMSTREKEN

“Paskaerte Zynde t'Oosterdeel Van
Oost Indien, met alle de Eylanden daer
ontrendt geleegen van C. Comorin tot
aen Iapan”. Kopergravure vervaardigd
door Pieter Goos uitgegeven te Amsterdam 1666, in de tijd met de hand
gekleurd. Afm.: 44,5 x 54 cm.
Deze paskaart uit Pieter Goos’ Zee Atlas
ofte Water-Weereld, een van de mooiste
Nederlandse zee-atlassen ooit gemaakt,
is versierd met een cartouche in kwab
stijl met putti, met galjoenen, kompasrozen en afstandstabel. De vele
loxodromen [kompaslijnen] duiden op
het doel van de kaart: het navigeren op
zee.
We zien het werkgebied van de VOC
met Australië (“Hollandia Nova”) en
de ontdekkingen door de Nederlanders
tot en met Abel Tasman’s tweede expeditie van 1644. Vermeld zijn reizen
door: Dirck Hartog (met zijn schip “De
Eendracht” in 1616), Cornelis de Houtman in 1619, Jan Edel in 1619, het galjoen Leeuwin in 1622, Jan Cartensz in
1623, Pieter Nuyts (met “‘t Gulden
Zeepaert”) in 1627 en Gerrit Frederikszoon de Witt (met zijn “Vianen”) in
1628. Kapen en rivieren langs de
noordkust zijn vernoemd naar VOC
gouverneur-generaals Joan Maetsuyker, Anthony van Diemen, Jan Pietersz
Coen en Cornelis van der Lijn.
18— PRACHTIGE 17E-EEUWSE PASKAART VAN ZUID-OOST AZIË EN AUSTRALIË

“Presqu'Ile de Malacca”, lithografie
vervaardigd door Henri Ode voor
Philippe Vandermaelen’s “Atlas Universel de Géographie Physique, Politique,
Statistique et Mineralogique” uitgegeven
te Brussel in 1827. In de tijd met de
hand gekleurd. Size: 47.5 x 56 cm.
Vandermaelen’s Atlas Universel met 378
kaarten in 6 banden, wordt beschouwd
als de eerste atlas met alle kaarten op
de zelfde schaal en de eerste atlas vervaardigd in lithografie.
In 1818 werd Thomas Raffles benoemd
tot luitenant-gouverneur van de Britse
kolonie in Benkoelen. Raffles meende
dat de Britten de dominantie van de
Nederlanders in het gebied moesten
terugdringen. De handelsroute tussen
China en Brits-Indië liep door de Straat
van Malakka en door de groeiende
handel met China, zou die route steeds
belangrijker worden. De Nederlanders
hadden echter de controle over de
handel in de regio en wilden de exclusieve rechten behouden voor hun handelspost in Batavia en Britse schepen
werden zwaar belast.
Op 29 januari 1819 stichtte hij op de
zuidpunt van het schiereiland Malakka
een vrijhandelspost, die zich ontwikkelde tot het huidige Singapore.
19— HET MALEISISCH SCHIEREILAND MET SINGAPORE

明治改正東京全図 – Meiji
Kaisei Tokyo Zenzu
[Herziene Meiji kaart van
Tokio]. Kopergravure op
twee gemoneerde bladen
met kleuring gedrukt van
houtblokken, uitgegeven
door Sagano Hikotarō in
1887. Afm.: 51,7 x 71,7cm.
Fraaie kaart van Tokio uit de
Meiji periode, bedoeld voor
de Japanse bezoeker van de
stad. Met inzetkaart van
Yokohama linksboven en
omzoomd met afbeeldingen
van de toeristische attracties.
In de gele rand tussen de
afbeeldingen en de kaart
wordt een vierdaagse stadswandeling beschreven. De
kompasroos geeft de windstreken aan met de twaalf
sterrenbeelden. De tabel
linksonder is een dienstregeling van de treinen tussen
Tokio en Yokohama, met
prijzen voor de verschillende delen van het traject. In
de drie kaders rechtsonder
staan de namen van buurten
in de speciale wijken van
Tokio.

20— TOERISTISCHE KAART VAN 19E-EEUWS TOKIO

Lithografie in kleur vervaardigd
door Jacob Eduard van Heemskerck van Beest naar een tekening
van Gerard Voorduin, uitgegeven
te Amsterdam in 1860 door Frans
Buffa als deel van een serie prenten met “Gezigten uit Neerland‘s
West-Indien”. Afm. (voorstelling)
27,5 x 41,5 cm.
Het is een drukte van belang op de
Suriname rivier. Voor de Waterkant liggen grote zeilschepen voor
anker terwijl kleine boten af en aan
varen. Rechts een indiaan in een
korjaal [kano], vooraan een pondo,
een veerboot, waarmee producten
van de plantages werden vervoerd
naar de stad, in dit geval vaten
suiker. Daarachter een Curaçaose
schoener met de Nederlandse
vlag.
Het gebouw met het rode dak
daarachter is de Waag, waar producten als koffie werden gewogen
voordat ze werden geëxporteerd.
Links er naast, de zogenoemde
Platte brug, aanlegplaats voor tent
-boten. De gebouwen aan de Waterkant dateren van na de grote
stadsbrand van 1821, toen de hele
straat in de as werd gelegd.
21— “GEZIGT OP DE WATERKANT EN REEDE VAN PARAMARIBO”

“New Orleans from the
lower cotton press 1852”
Lithografie vervaardigd
door David William
Moody naar een tekening
van John Willian Hill,
uitgegeven in 1852 door
Smith Brothers & Co. te
New York. Later met de
hand gekleurd. Afm.: 67 x
111 cm.
We zien de skyline van
New Orleans vanaf de
Lower Cotton Press, met
het Vieux Carre en een
groot deel van het stedelijk gebied langs de bocht
van de Mississippi. We
aanschouwen talrijke
zeilschepen, stoomboten
en andere vaartuigen en
de landmarks van de stad.
Dit gezicht op New Orleans is er een uit een serie van opmerkelijk mooie grote stadsgezichten, uitgegeven door de Smith Brothers. Een paar zijn
er gegraveerd, maar de meeste werden gelithografeerd door drukkers in Boston en New York. Waarschijnlijk wilden de Smiths alle belangrijke
Amerikaanse steden vastleggen, maar het werden er uiteindelijk iets meer dan veertig uit het oostelijk deel van de VS.
Het project kostte meer tijd dan gepland en de litho’s konden niet op tijd aan de inschrijvers worden geleverd. Maar de prenten waren zonder
uitzondering de moeite van het wachten waard. Indrukwekkend van formaat en prachtig van compositie, werd elke stad optimaal weergegeven.
Ze werden perfect gelithografeerd door de beste ambachtslieden uit het vak. Met deze stadsgezichten maakten de Smiths de beste prenten op dit
gebied.
22— SCHITTEREND GROOT GEZICHT OP NEW ORLEANS

Twaalf etsen vervaardigd in 1805-1807 door Izaak de Wit Jansz. naar tekeningen van Jacob Cats uit 1791-1793. Afm. (voorstellingen): elk 12,5 x
17,7 cm.
Jacob Cats (1741-1799) werd geboren als enige zoon van de Amsterdamse doopsgezinde boekhandelaar Johannes Cats (1699-1772) en diens tweede vrouw Elisabeth van Rhee. Johannes Cats had het land moeten verlaten wegens het uitgeven van een verzameling controversiële geestelijke
liederen. Zoon Jacob werd geboren toen de familie Cats tijdelijk in Duitsland in Altona bij Hamburg verbleef, waar een grote doopsgezinde gemeente was. Nadat zijn vrouw was gestorven ging vader Johannes terug naar Amsterdam. Jacob was toen ongeveer twee jaar. In 1765 huwde hij
Anna Hemme.
Na te hebben gewerkt in de lakenhandel en een boekbinderij werkte hij voor de graveur Abraham Starre. Vervolgens kreeg hij tekenles van achtereenvolgens Pieter Louw en Gerard van Rossum en zou hij drie jaar in de behangselfabriek van Jan Hendrik Troost van Groenendoelen werken.
Met hulp van zijn vermogende vrienden Johannes de Bosch en Willem Writs richtte hij een eigen behangselfabriek op, waar ook Egbert van
Drielst werkte.
Naast kopieën van enkele beroemde schilderijen, als De Nachtwacht van Rembrandt en de Schuttersmaaltijd van Bartholomeus van der Helst,
schilderde hij vooral veel landschapsvoorstellingen met mensen en dieren. Hij werd populair door zijn kunde figuren heel realistisch weer te
kunnen geven en grote diepte in zijn tekeningen te scheppen. Toen de vraag naar beschilderd behang in de jaren 1780 afnam, legde Jacob Cats
zich helemaal toe op de tekenkunst. Tekeningen van zijn hand werden veelal door anderen in prent gebracht.
Cats was gespecialiseerd in pendanten (bijv. een zelfde landschap in zomer en winter), jaargetijden en maanden.
Izaak de Wit Jansz. (1744-1809) was etser en graveur, een leerling van Jacques-Philippe Le Bas en werkte onder anderen voor Reinier Vinkeles. Hij
gaf een tijd les aan de Fundatie van Renswoude te Utrecht. De serie tekeningen van Jacob Cats bevond zich in de collectie van Jacob Helmolt, toen
Izaak de Wit Jansz. zijn etsen maakte.

23— DE TWAALF MAANDEN VAN JACOB CATS

Vier etsen met aquatint van
Zuid-Afrika: “Gezigt van eene
Kaffersche woonplaats, aan de
zuidkust van Afrika. No. 1.”;
“Eene horde van Kaffers op
reis. No. 2.”; “Bijeenkomst van
den Hoog Ed. Gestr. Heer Generaal J.W. Janssens. Gouverneur van de Kaap de Goede
Hoop met het Opperste Hoofd
der Kaffers gäika, in het Kafferland, aan de Katrivier, in
Bloeimaand van 1803. No. 3.”;
“Gezigt van het Fort Frederik
en verder militair etablissement aan de Algoa-baai, op de
zuidkust van Afrika. No. 4.”
Complete serie, uitgegeven in
1810 door Evert Maaskamp
behorende bij “De Kaffers aan de
zuidkust van Afrika: natuur- en
geschiedkundig beschreven” van
de hand van Lodewijk Alberti.
In de tijd met de hand gekleurd, met latere toevoegingen. Afm. (voorstellingen): elk
ca. 30 x 42 cm.
Voor de achtergrond van deze
serie etsen, zie hier op onze
site: https://interantiquariaat.nl/antiek/
stadsgezichten/zuid-afrikaxhosa-1810/

24— DE KAFFERS IN ZUID-AFRIKA, NEDERLANDS KOLONIAAL VERLEDEN

“De Groote Scheerders Winckel.”
Kopergravure vervaardigd rond 1650
te Amsterdam door Dancker Danckerts naar het ontwerp van Adriaen
van de Venne. Afm. 41,3 x 51,3 cm.
In een kapperswinkel wordt ene Teunis de boer door mr. Barent Luyseknipper geknipt. In de zaak zijn
meerdere personen met scharen aanwezig die ook graag de boer willen
knippen en scheren, met Gewelt, door
list, en om ‘t Gelt. In het onderschrift
de namen van de personages in de
voorstelling, met bij elke naam een
tweeregelig vers.
Grote zeer zeldzame spotprent op het
lot van de boer die altijd het slachtoffer is, in tijden van oorlog maar ook
van vrede.
De landbouw was in de Republiek de
grootste sector in het economische
leven. Het bood werk aan een kleine
helft van de totale beroepsbevolking.
De grondversnippering en de hoge
pachten maakten het steeds moeilijker te voorzien in de behoeften van
de snel groeiende bevolking. Vanaf
halverwege de zeventiende eeuw
begon een agrarische depressie die tot
halverwege de achttiende eeuw duurde en alle boeren in Europa trof.
25— SPOTPRENT OP HET LOT VAN DE BOER

“LE CHEMIN DE FER”,
lithografie in kleur uitgegeven door Épinal, vervaardigd rond 1840 door
Pellerin, Afm. ca. 44 x 63
cm.
Zodra in Parijs stations
gebouwd waren, aan het
eind van de jaren 1830,
kwamen de eerste nieuwsgierigen naar de locomotieven kijken die met veel
stoom en gesis reeksen
wagons voorttrokken. De
treinen zijn een audiovisueel spektakel die het landschap ingrijpend veranderden. De industriële
revolutie transformeerde
de wereld en het station is
het theater van het moderne leven: “Vive le galop!
Vive le ch’min d’ fer! C’est
beau, c’est charmant, c’est
divin! “
Onder de voorstelling een
beschrijving van dit nieuwe fenomeen. (Zie onze
site voor het hele verhaal:
inter-antiquariaat.nl/
antiek/diversen/de-eerste
-spoorwegen-epinal-ca1840/)
26— DE EERSTE SPOORWEGEN

Volksprent, lithografie bestaande uit drie gemonteerde bladen, vervaardigd in 1906 door René Ackermann te Weissenburg. Afm. ca. 163 x 75 cm.
In 1885 wordt in Engeland een fiets uitgevonden die veiliger en beter was dan alle andere voordien.
In 1888 introduceert John Dunlop luchtbanden. De damesfiets met een doorstap-frame, komt medio
jaren 1890 in zwang. Het gouden fietstijdperk breekt aan, dat zou duren totdat de onstuitbare opmars van de auto de populariteit van alle andere transportvormen zou overvleugelen.
In 1835 verkreeg boekhandelaar Jean-Frédéric Wentzel uit Weissenburg (Elzas) het Brevet d’Imprimeur Lithographe waarmee hij volksprenten in lithografie kon vervaardigen. Door de mogelijkheden
van de nieuwe snelle reproductietechnieken en de goedkope arbeidskrachten die de prenten kleurden, lukte het Wentzel een succesvol bedrijf op te bouwen dat in heel Europa z’n producten verkocht. Er is bekend dat het bedrijf in de jaren 1860-1861 tweehonderd verschillende, grote en kleine,
prenten op de markt bracht. In 1869 bezat Wentzel 18 steendrukpersen waarmee hij per dag tot 400
bladen kon bedrukken. De 35 kleurders die er (tijdens een 69-urige werkweek) werkten, hadden in
jaar 1870 een productie van maar liefst 107.000 bladen. Het was de grootste prenten fabriek van
midden-Europa. Het bedrijf werd 1877 overgenomen door Charles Burckhardt en in 1906 opgevolgd
door René Ackermann. Door concurrentie en de opkomst van nieuwe technieken zoals de fotografie,
loopt de productie na de eerste wereldoorlog terug, het bedrijf sluit eind jaren 1930.
De voorstelling van de fietsende dame maakte deel uit van een serie levensgrote posters die ter versiering in feesttenten of op kermissen gehangen hebben. Het was grafiek die verloren ging na eenmalig gebruik. Terwijl kleinere zgn. centsprenten vanaf medio 19e-eeuw verzameld werden, zijn er
van de grote volksprenten zeer weinig bewaard gebleven.

27— FIETSEND DOOR DE BELLE ÉPOQUE

“Le petit Toucan, à ventre rouge No 8”, Roodborsttoekan [Ramphastos Dicolourus], gravure vervaardigd door Jacques Louis Perée naar het ontwerp van Jacques Barraband voor François Levaillant’s “Histoire naturelle des Oiseaux de
paradis et des Rolliers, suivie de celle des Toucans et des Barbus”, uitgegeven door
Langlois tussen 1801-06. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. (plaatafdruk) ca.
52 x 33 cm.
Door Napoleons expeditie naar Afrika rond 1800, wordt exotisme aangewakkerd en maakt de Franse ornitholoog François Levaillant (1753-1824) de meest
schitterende vogelboeken. Dat deed hij in samenwerking met Jacques Barraband
(1767-1809) die de meesterlijke ontwerpen maakte waarnaar de vogelplaten zijn
gegraveerd.
Het veranderde de manier waarop vogels werden vastgelegd, beschrijvingen
waren minder belangrijk, de nadruk kwam te liggen op luxe uitgaven met perfecte weergave in fraaie voorstellingen met weelderige kleuren. Naast de
“Histoire naturelle des perroquets”, ontstaat ook de “Histoire naturelle des Oiseaux de
paradis“ met daarin een serie toekans, waar deze Zuid-Amerikaanse roodborsttoekan er een van was.

28— TOEKAN UIT FRANÇOIS LEVAILLANT'S PARADIJSVOGELS

„Der Hochzeitsstrauß“ karikaturale tekening in krijt en gouache
van de hand van Josef Loukota (1879-1967), ontwerp voor de
Meggendorfer Blätter van 16 september 1915. Gesigneerd midden
onder. Afm. 24,2 x 19,8 cm.
“Hochzeitsstrauß” betekent in het Duits bruidsboeket, maar een
Strauß is tevens een struisvogel.
De “Meggendorfer Blätter – Zeitschrift für Humor und Kunst”, uitgegeven te München tussen 1888 en 1944, was een tijdschrift
opgericht door kunstenaar Lothar Meggendorf en was gevuld
met satire van een hoog kunstzinnig gehalte. Het blad stond vol
geïllustreerde grappen, korte verhalen, gedichten, karikaturen
en beeldverhalen die werden gemaakt door een grote aantal
bekende en minder bekende kunstenaars. De humor van de
Meggendorfer Blätter was in tegenstelling tot een blad als Simplicissimus, dat in de zelfde periode verscheen, politiek minder
scherp en is daardoor ook vandaag de dag nog begrijpelijk en
vaak geestig.

29— HET BRUIDSBOEKET

„Die Verwöhnte“ aquarel van Ferdinand Staeger, ontwerptekening voor de Meggendorfer Blätter nr.
927 uit 1908. Gesigneerd „F. STAEGER“ rechtsonder. Afm.: 37 x 15,7
In het tijdschrift staat bij de voorstelling een bijschrift:
„Du bist so schön. Es fehlt Dir nicht an Freiern,
Fehlt nicht an Leuten, die tagaus, tagein,
Sich unermüdlich Deine Dienste Weihn,
Und dithyrambisch Deine Reize feiern.“
[“Je bent zo mooi. Het ontbreekt je niet aan vrijers,
Geen gebrek aan mensen, die dag in dag uit,
Onvermoeibaar tot je dienst staan,
En vurig jouw charmes vieren.”]
Ferdinand Staeger (1880-1976) was een Duitse schilder/graficus van Hongaars-Oostenrijkse afkomst,
die zijn opleiding genoot aan de hogeschool voor textieldesign in Brno en de Kunstgewerbeschule in
Praag. Voor de Eerste Wereldoorlog werkte hij o.a. als tekenaar voor het Jugendstil tijdschrift Jugend
en in dit geval de Meggendorfer Blätter. Zijn lange productieve loopbaan wordt met name herinnerd
om zijn mythische realisme.

30— OP HANDEN GEDRAGEN

„Männerfang“, gouache van Richard Gutschmidt (1861-1921),
ontwerp voor een cover van de Meggendorfer Blätter van 1911.
Gesigneerd rechtsonder. Afm.: 47 x 38,7 cm.
In het tijdschrift staat bij de voorstelling een bijschrift:
-„Sieh nur Egon, die Schwestern Müller verlassen eben in ihren reizenden Badekostümen die Kabinen; das gäbe ein herrliches Bild für
einen Maler.“
– „Freilich, und darunter könnte er schreiben: ‚Aufbruch zur Jagd‘!“
[- “Kijk eens Egon, de zusjes Müller komen net in fraaie badkleding uit de verkleedhokjes; dat zou een prachtig tafereel voor
een schilder zijn.”
– Zeker, en daaronder zou hij kunnen schrijven: ‘klaar voor de
jacht’!”]

31— OP MANNENJACHT

“Incantation /Salammbô” lithografie van de hand van Alphonse Mucha, gedrukt door
F. Champenois te Parijs als bijlage van L’Estampe Moderne, uitgegeven in augustus 1897.
Gesigneerd in de steen linksonder. Afm. 38 x 21,7 cm.
Mucha was waarschijnlijk de meest bekende en invloedrijkste kunstenaar van de hele
Art Nouveau-stroming. Deze litho die hij maakte voor L’Estampe Moderne, is een mooi
voorbeeld uit de beste periode. Met een combinatie van exotische rijkdom, openlijke en
weelderige sensualiteit en de prachtige vloeiende, kronkelige lijnen en kleurpatronen
creëerde hij een geheel nieuwe stijl.
Salammbo is de tweede roman van Gustave Flaubert. Het verhaal speelt zich af in Carthago tussen 241 en 238 v.Chr., kort na de Eerste Punische Oorlog. De huurlingen kwamen in opstand tegen Carthago omdat ze niet betaald werden voor hun diensten in de
oorlog tegen de Romeinen. Tegen deze achtergrond ontspint zich het verhaal van de
liefde tussen Matho, een van de leiders van de opstandelingen, en Salammbo de dochter
van de heerser van Carthago. In het verhaal wordt “Le Zaïmph” gestolen, de magische
sluier van de stad. (In de voorstelling van Mucha draagt Salammbo de sluier over haar
schouder en wordt bewierookt door een priesteres.) Als de opstandelingen worden verslagen, wordt Matho gevangengenomen en ter dood veroordeeld. Salammbo verkiest
dan te sterven in plaats van verplicht te trouwen met een ander.
Flauberts Salammbo is een mengeling van de geschiedenis van de Punische oorlogen en
van de mythen uit het oude Carthago. De liefde tussen de mooie exotische Salammbo en
de barbaar Matho, zorgt voor enkele van de meest erotische passages uit de 19de- eeuwse literatuur.
In tegenstelling tot Les Mâitres de l’Affiches, verscheen L’Estampe Moderne tussen 18971899 als een reeks maandelijkse feuilletons met daarbij telkens vier originele lithografieën van kunstenaars als Mucha, Louis Rhead, Henri Meunier, Henri-Gabriel Ibels, Théophile-Alexandre Steinlen, Adolphe Willette en Eugène Grasset.

32— VAN DE GROOTMEESTER VAN DE ART NOUVEAU

“Froideur” [gereserveerdheid] en “Jalousie”, lithografieën in kleur ontworpen door Eugène Grasset, uitgegeven door G. de Malherbe in 1897 Ø
68,5 cm. Eugène Samuel Grasset (1841 – 1917) was een Frans-Zwitsers grafisch vormgever die in Parijs werkte tijdens de Belle Époque. Voordat hij
faam maakte met lithografieën, experimenteerde Grasset met keramiek en ontwierp hij meubels en behang. Vanaf 1877 weidde hij zich geheel aan
de grafische vormgeving en illustreerde boeken, ontwierp kalenders en covers voor tijdschriften, en legde daarmee de basis voor het vervaardigen van prachtige gelithografeerde affiches. Grasset wordt gezien als een pionier van de Art Nouveau.
Deze affiches komen uit de serie Dix Estampes Decoratives (caracteres de femmes, fleurs emblematiques) en verschenen in een oplage van 750 stuks.
33— KARAKTERS VAN DE ART NOUVEAU

