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1— BEDRIJVIGHEID IN HET ALGEMEEN RIJKSENTREPOT TE AMSTERDAM  

“Entrepòt-dok, te Amsterdam” gezien vanaf de Plantage Muidergracht richting Oosterdok en van 
de Nieuwe Herengracht naar Oranje Nassau Kazerne gezien, steendrukken uit 1833 van de hand van 
Petrus Josephus Lutgers, gedrukt door Desguerrois & Co. In de tijd met de hand gekleurd. Afm elk 
ca. 37 x 46 cm.  
 
Om in de 19e-eeuw transitohandel in Amsterdam te stimuleren, konden in het Rijks Entrepot goe-
deren tijdelijk worden opgeslagen, zonder dat daarover invoerrechten moesten worden afgedragen. 
Accijnzen hoefden pas te worden betaald op het moment dat de goederen op de markt werden ge-
bracht. 
 
Na de oprichting van het Rijks Entrepot werden tussen 1827 en 1840 werden 51 reeds bestaande 
pakhuizen aangekocht van particuliere eigenaren. Ook werden er 33 nieuwe pakhuizen bijgebouwd. 
De pakhuizen van de particuliere eigenaren waren in gebruik als opslag van wijn, cacao, graan, rog-
ge, hout, walvis-spek en walvis-traan. Ze droegen namen als Bordeaux, Brandewijnstuk, Danzig en 
de Hoop. Na de overname krijgen de pakhuizen nieuwe namen.  
 
Gekozen wordt voor de namen van de handelssteden uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
(het latere België), waarmee vanuit Amsterdam handel wordt gedreven. De naamgeving van de 
panden is een hommage aan het nieuwe nationale zelfbewustzijn dat opkwam na de Franse tijd. 
 
Omdat het Rijks Entrepot in 1827 een afgesloten en bewaakt douane-terrein wordt, komt er rondom 
het Entrepot een hoge muur aan de zijde van de Kadijk. Het terrein wordt bewaakt door hellebaar-
diers en krijgt slechts één toegang: het nog steeds bestaande poortgebouw aan het Kadijksplein. 
 
Tegen het eind van de 19e eeuw kunnen zeeschepen vanwege hun toegenomen grootte het Entrepot 
niet meer bereiken. Ze leggen nu aan in de haven van Amsterdam. In 1894 wordt het Entrepotdok 
overgenomen door de gemeente Amsterdam en wordt weer een normale goederenopslag. 
 
Deze steendrukken zijn los uitgegeven. Tekenmeester, schilder en lithograaf Lutgers (1808-1874), 
was als landschapsschilder gespecialiseerd in riviergezichten. 



 



“Plegtige opening der Groote Sluis van 
het Ooster-dok voor Amsterdam…”. 
Aquatint vervaardigd door W.H. Hoog-
kamer naar een ontwerp van Hendrik 
Vettewinkel, uitgegeven door G. Portielje 
in 1832. Later met de hand gekleurd. Afm. 
(afbeelding) 36,7 x 49 cm. 
 
Door aanslibbing van het IJ werd de Am-
sterdamse haven steeds minder goed 
bereikbaar. Tussen 1817-1824 werd het 
Groot Noordhollandsch Kanaal aange-
legd. Om dat beter te laten functioneren 
moest er een dam in de mond van het IJ 
gelegd worden, zeer tegen de zin van 
Amsterdam. Als lapmiddel om het haven-
front open te laten, werd in de afdam-
ming in 1832 het Oosterdok en in 1834 het 
Westerdok middels sluizen opengesteld. 
 
Korvet Van Speijk, passeerde als eerste 
schip de grote sluis van het juist voltooide 
Oosterdok. De doorschutting werd door 
vijf leden van het Koninklijk Huis en vele 
genodigden bijgewoond. Kapitein Roepel 
verloor op die dag een epaulet. De Com-
missie tot de IJ- en Havenwerken besloot 
hem als beloning een paar epauletten aan 
te bieden. 
 
In 1907 werd besloten de hier feestelijk 
geopende sluizen te verruimen omdat 
moderne schepen er niet meer doorheen 
pasten. 2— OPENING VAN DE OOSTERDOK SLUIZEN TE AMSTERDAM  



“Afscheidneming Hunner Doorluchtige 
en Koningklijke Hoogheden van den Ed: 
Achtb: Magistraat der Stad Amstel-
dam, en Vertrek van den Buiten Amstel, 
den 4den Juny 1768.” Kopergravure 
vervaardigd door Simon Fokke, uitge-
geven door Johannes Smit tussen 1769 
en 1773. Later met de hand gekleurd. 
Afm.: 29,5  x 38,5 cm. 
 
Van 30 mei tot en met 4 juni 1768 bracht 
het stadhouderlijk paar Prins Willem V 
en Prinses Wilhelmina van Pruisen een 
bezoek aan Amsterdam. We zien hier 
de stadhouder en prinses afscheid ne-
men van de stadsbestuurders bij her-
berg De Berebijt op de Amsteldijk. Op 
de achtergrond rechts de uitspanning 
Lokhorst. 
 
Stadschroniqueur Jacob Bicker Raye 
verhaalt over deze heugelijke dag in 
zijn dagboek: “Den 4den juni ’s morgens 
om acht uur, toen de gehele Burgerij in 
twee ryen geschaart van het Stadhuis, de 
Heerengracht langs, tot aan de Uyterse 
Poort stond, is Syn Doorluchtige en Konin-
klijke Hoogheid en desselfs gevolg uyt dese 
stad met jagten van de Berebijt, over Wesep 
en vervolgens de Vegt langs, na op ’t Huis 
te Zuylen gegeeten te hebben, over Uytregt 
na Soestdijk en vervolgens naar het Loo 
vertrokken. Godt geeft haar goede Rijsen en 
gesonthijt, wenscht Bicker Raye.” 

3— STADHOUDER WILLEM EN PRINSES WILHELMINA VERTREKKEN UIT AMSTERDAM  



“This View of the Prince Graft -
Lanuor Graft – and Wester Church – 
Amsterdam”. Ets met aquatint, ver-
vaardigd door Francis Jukes in 1801 
(hier in een herdruk uit 1810) naar een 
tekening van Samuel Hutchinson die 
op zijn beurt teruggreep op een teke-
ning van Nicolaas Bauer uit 1789. 
Afm.: 37 x 49 cm. 
 
We zien de groentemarkt aan de Prin-
sengracht tussen Beren- en Reestraat 
(Prinsengracht 341-375), in noordelij-
ke richting. Links de brug over de 
Lauriergracht, in het midden de 
Reesluis, rechts op de achtergrond de 
toren van de Westerkerk. Geheel 
rechts de huizen Prinsengracht 375 en 
373 met daarnaast de ingang van de 
Oudenoldersgang. 
 
De groentemarkt aan de Prinsen-
gracht was ingesteld in 1644, ter ver-
vanging van die aan de Oudezijds en 
Nieuwezijdsvoorburgwal. Hij was 
veruit de grootste van de stad en liep 
van ongeveer de Looiersgracht langs 
beide zijden tot voorbij de Rozen-
gracht. Tuinders uit de wijde omge-
ving van de stad verkochten groenten 
en fruit vanaf hun schuiten aan han-
delaren en particulieren. Op het hier 
getoonde gedeelte lagen de schuiten 
uit de Diemer- of Watergraafsmeer. 4— GROENTEMARKT AAN DE PRINSENGRACHT 



“Gezigt van de parade der Amsterdamsche bur-
ger cavallerie op ‘t konings-plein 1787”, stippel-
ets vervaardigd door François Joseph Pfeiffer, 
naar een tekening van Jean George Teissier. 
Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 35 x 46 cm. 
 
We zien het Koningsplein komende vanuit de 
Heiligeweg naar de Herengracht en (in de achter-
grond) de Leidsestraat, links gaat het naar de 
bloemenmarkt en rechts het Singel.  
 
De prent is een momentopname (eind september 
1787) uit de periode dat de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden in crisis verkeert. Ons 
land balanceerde op het randje van een burger-
oorlog tussen politieke vernieuwers (de patriot-
ten) en aanhangers van stadhouder Willem V. De 
patriotten hadden zich sinds 1780 georganiseerd 
om bestuurlijke misstanden aan de kaak te kun-
nen stellen en om de incapabele stadhouder Wil-
lem V te controleren en in zijn macht te beperken.  
 
In 1784 braken in Rotterdam rellen uit tussen 
patriotten en orangisten. Op 15 september 1785 
ontvluchtte Willem V Den Haag, nadat de Staten 
van Holland hem hadden ontheven van zijn func-
tie als bevelhebber van het Haagse garnizoen. In Amsterdam en Rotterdam werden eind april 1787 een aantal prinsgezinde vroedschapsleden en 
burgemeesters vervangen, zonder goedkeuring van de stadhouder. De patriottische euforie zou echter maar kort duren. In juni 1787 besloot Wil-
helmina van Pruisen, de vrouw van de stadhouder, terug te gaan naar Den Haag om de orangisten daar op te wekken tot verzet tegen de patriot-
ten. Bij Goejanverwellesluis werd ze aangehouden, waarop haar broer, de koning van Pruisen, een enorm leger naar de Republiek stuurde om de 
orde te herstellen. Tegen deze overmacht hadden de patriotten geen verweer.  De patriotten weken uit naar Amsterdam, maar reeds op 10 okto-
ber gaf de stad zich over. Binnen enkele maanden zat Willem V weer stevig in het zadel en was de rust hersteld. 

5— DE SCHUTTERIJ OP HET KONINGSPLEIN 



“Exactissima Amstelodami Veteris Et Novissimi 
Delineato.” Kopergravure vervaardigd door Frede-
rick de Wit en Adriaen van de Velde, zeldzame 
losse uitgave uit ca. 1671-1675. Later met de hand 
gekleurd. Afm. 53 x 62,5 cm (daarmee groter dan 
de meestal in atlassen opgenomen plattegronden). 
 
Frederik de Wit toont op deze kaart van Amster-
dam het stadsbeeld van ongeveer tien jaar na het 
ontwerp voor de Vierde Uitleg. De bebouwing van 
het nieuwe gebied is nog zeer beperkt. De eerste 
uitgave van deze kaart van De Wit laat het meest 
oorspronkelijke plan voor de inrichting van de 
Plantage zien.  
 
De kaart is aan de onderzijde voorzien van met 
decoraties omzoomd stadsprofiel. De ontwerpen 
voor de decoraties zijn getekend door Adriaen van 
de Velde. Zijn tekeningen tonen allegorieën op de 
vier werelddelen: links de mythologische prinses 
Europa gezeten op een stier (een vermomde Zeus) 
en Azië met een kameel en een wierookvat; rechts 
Afrika met een leeuw en een schorpioen in de 
hand. Amerika heeft een pijl en boog in haar hand 
en zit op een krokodil (al lijkt deze meer op een 
leguaan of zelfs een varaan). Boven het stadsprofiel 
handelsgod Mercurius met zijn eenheid bescher-
mende staf en een aantal putti die bezig zijn met 
plaatsbepaling door middel van een Jakobsstaf, 
dieptemeting door middel van een dieplood en met 
een passer globes van hemel en aarde bestuderen. 
Ook liggen er atlassen en kaarten, Amsterdam was 
immers het middelpunt van de wereld van de car-
tografie. 6— DE GOUDEN EEUW IN AMSTERDAM  



Kopergravure, verkleinde overzichts-
kaart uit de als atlas gebonden 25-
bladige kaart van “’t Hoogheem-
raedschap van Delflant. Gemeten en in 
Kaerte gebracht Door (de Geadmitteer-
de Landmeters) Nicol. en Jac. Cruqui-
us”. Uitgegeven in 1712. In de tijd met 
de hand gekleurd en met goud ge-
hoogd. Afm. ca. 52 x 58,5 cm. 
  
De gebroeders Cruquius liepen in die 
tijd met kettingen door de polders van 
het Hoogheemraadschap van Delfland 
om de percelen land, de plaats van de 
gebouwen en die van wegen en vaar-
wegen in te meten. 
 
Het resultaat is een verbluffend nauw-
keurige set landkaarten en wordt gere-
kend tot een van de hoogtepunten van 
de historische cartografie. Tot in detail 
worden de plattegronden van gebou-
wen, krommingen in sloten, wegen en 
paden weergegeven. Ook de beschrij-
vingen zijn uiterst doordacht. Door 
typografische trucjes zijn naamgevin-
gen zo over het kaartblad verdeeld dat 
de grenzen van bepaalde stukken land 
die bijeen behoorden, precies passend 
tussen de eerste en de laatste letter van 
de benaming. 
 
Het vervaardigen van de grote kaart 
van Delfland kostte toen 20.000 gulden! 7— ’ T HOOGE HEEMRAEDSCHAP VAN DELFLANT 



Fraaie 18de-eeuwse tekening in pen gewassen inkt naar Jan de Beijer (1703-1780). Afm. 24 x 45 cm. 
 
We zien de Binnen-Amstel bij het Muntplein, in de richting van de Halvemaansbrug. Daarachter het Diaconieweeshuis van de Nederlands Her-
vormde Gemeente (tegenwoordig staat hier de Stopera).  Links de zijgevel van logement Het Rondeel (tegenwoordig staat hier hotel l’Europe), 
met daarachter de ingang van de Kloveniersburgwal. Rechts gaat het naar de Vijzelstraat en zien we een paar gevels van de Reguliersbreestraat.  

8— DE BINNEN AMSTEL GEZIEN VANAF HET MUNT PLEIN 



“Profil de la renommee ville et port demstredam cappitalle des estats de Hollande”. Ets met droge naald gedrukt op 2 bladen, vervaardigd 1647 
door Hugues Picart en uitgegeven door Jean Boisseau. Afm.: 24 x 73 cm (afbeelding), 27,5 x 73 (incl. tekst). 
 
De gravure komt voor in het Théâtre des Citez, een van de zeldzaamste Franse boeken met stadsgezichten. Hiervoor maakte meester graveur Picart 
tussen 1641 en 1648 achtentwintig grote profielen van Europese en Aziatische steden. Vanaf 1648 werden de bladen ook los verkocht. We zien 
van links naar rechts het bolwerk Rijzenhoofd, de Peperwerf, de Montelbaans-, Zuiderkerks- en Regulierstorens, de Waag op de Nieuwmarkt, 
“l’hotel Dieu”(Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis, thans Hermitage Amsterdam), de Waalse Kerk, de Scheierstoren, de Oudezijdskapel, de 
Oude Kerk, de Beurs, de Engelse Kerk, de Vismarkt, de Dam, de Waag op de Dam, het Stadshuis met stompe toren, de St. Jacobskapel, de Nieu-
we Kerk, de Roodenpoorts- en Haringpakkerstorens (“lieu ou on encaque le hareng”), de Wester- en Noorderkerk, het Bickerstorentje, de Haarlem-
merpoort, de zoutziederijen (“saline ou on blanchit le sel”, tegenwoordig is hier de zoutkeetsgracht) en het Blauwhoofd. Voor de stad de “Rivierre de 
lYe”met daaraan twee tolhuizen en de stadsherberg (“maison publique”). Het Nieuwe Waalseiland (gebouwd in 1644) is nog niet aangegeven, het 

gebouw op de Herenmarkt is als Westindisch Huis aangeduid (in 1657 als Herenlogement 
ingericht). Het Westindisch Pakhuis (gebouwd in 1641) komt ook nog niet voor. 9— ZELDZAAM PROFIEL VAN AMSTERDAM  



Ets vervaardigd rond 1680 door Jan van 
Vianen naar het ontwerp van Jan van der 
Heijden. Later met de hand gekleurd. Afm. 
47,5 x 56,5 cm. 
 
Eeuwenlang was het blussen van branden 
een kwestie van lange rijen mensen, die 
emmers water aan elkaar doorgaven. Pas 
toen het stadhuis van Amsterdam op 7 juli 
1652 afbrandde, werd er een nieuw tijdperk 
ingeluid. De stad schafte kort daarop 58 
handbrandspuiten aan. De toen 15-jarige Jan 
Goriszoon van der Heijden  (1637 – 1712) 
was getuige van de brand. Het gevolg van 
de aanwezigheid van deze jongeman werd 
pas later merkbaar, maar klonk door tot in 
de geschiedenisboeken. 
 
Van der Heijdens ontwierp zijn verbetering 
van de brandweerpomp in 1672. Aan de 
toen in gebruik zijnde tobbe met spuitmond, 
werden een ‘zuigpomp’ en lederen brand-
slangen toegevoegd. Het benodigde water 
kon daarmee direct uit de gracht opgezogen 
worden (als filter tegen het vuil diende een 
gevlochten mandje), terwijl de brandslangen 
de spuitgasten in staat stelden het vuur gericht te bestrijden. Al kort na de invoering van deze verbeteringen werden de zuigpomp en de brand-
spuit gecombineerd tot een enkel apparaat.  
 
De Amsterdamse burgemeesters waren onder de indruk en in elk van de zestig stadswijken werd een nieuwe spuit opgesteld. Deze werden be-
diend door aangewezen gildebroeders en vrijwilligers uit de buurt. Elke spuit kreeg een vast aantal functionarissen en één à twee keer per jaar 
werd er verplicht geoefend onder toezicht van de generaal-brandmeester. De eerste functionaris met die titel was Jan van der Heijden zelf. 

10— DEMONSTRATIE VAN DE BRANDSPUIT OP DE DAM 



Kopergravure vervaardigd door Jeremias Wolff naar ontwerp van Friedrich Bernhard Werner uitgegeven door Johann Friederich Probst rond 
1760, later met de hand gekleurd. Onder het stadsprofiel een legenda met landmarks. Afm. 39 x 111 cm. 
 
Aan het einde van de zeventiende eeuw verloor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden langzamerhand haar rol als economische super-
mogendheid aan Engeland. In die tijd werden maar weinig Nederlandse stadsgezichten gemaakt. Het waren de buitenlandse uitgeverijen die 
toen stad (en provincie) vastlegden. Het Beierse Augsburg was met een aantal zeer actieve uitgeverijen ‘Europas Bilderfabrik’. De belangrijkste 
uitgeverij aldaar was die van Jeremias Wolff (1663-1774) wiens zaak werd overgenomen door zijn schoonzoon Johann Balthasar Probst, vervol-
gens overging in de handen van Georg Balthasar Probst en later weer in handen kwam van diens zonen Georg Balthasar Probst II en Johann Frie-
drich Probst. Tot 1802 blijft het bedrijf in handen van de familie Probst.  
 
Friedrich Bernhard Werner (1690-1776) had een kleurrijke loopbaan voordat hij als freelance kunstenaar voor de uitgeverijen van Augsburg ging 
werken. Zo was hij onder meer soldaat, ‘Wunderdoktor’, vertaler van opera’s en landmeter. Hij reisde veel door Polen, Pruisen, Pommeren, Duits-
land, Italië, Frankrijk en Nederland om ontwerpen te maken voor zijn prenten van steden, kerken, paleizen en kastelen. 

11— LEIDEN IN HOLLAND  



“Lugdunum Batavorum ANo. 1670.” Kopergravure gedrukt van 12 platen. De befaamde ‘Grote Hagen’ “Afgemeten en Afgeteykent door Johan 
Douw De Jonge” en gegraveerd door Christiaen van Hagen. Later met de hand gekleurd. Afm. (gravure h x b) ca. 165 x 181 cm . (Lijst: ca. 188 x 
202 cm.) 
 
Wandkaart van Leiden, plattegrond met een profiel van de stad gezien vanuit het zuiden. Links met afbeeldingen van het stadhuis, “Pancras-“ 
ook wel Hooglandse Kerk, Pieters Kerk en Mare Kerk. Rechts de Burcht, Lakenhal, universiteit met hortus en de door geldgebrek nimmer verder 
dan de fundamenten gebouwde Nieuw Gefundeerde Kerk. Bovenaan de door festoenen verbonden wapens van de stad en van de vier regerende 
burgemeesters. Op de kaart zijn cartouches met allegorische figuren afgebeeld met genummerde aanwijzing van namen van straten en gebouwen 
en van de schout en 40 raden. 
 
Aan het eind van de 16de- en in de eerste helft van de 17de-eeuw werd de bebouwing in het middeleeuwse stadsdeel sterk verdicht. Door overbe-
volking, verschuivingen in de sociale samenstelling van de bevolking en functieverandering van huizen en grachten, werden erven en binnen-
plaatsen volgebouwd met achtersteegjes; de zgn. poorten. De daaraan gelegen arbeiderswoningen waren zeer klein en vaak van slechte kwaliteit. 
Om te kunnen voorzien in het steeds nijpender gebrek aan ruimte werd de stad in de eerste helft van de 17e eeuw in een aantal uitleggen fors 
uitgebreid. Voor een deel zijn dit voor de hand liggende opvullingen van relatief kleine percelen tegen de oude stadsgrens aan. Bij al deze uitbrei-
dingen heeft het stadsbestuur met wisselend succes geprobeerd de inrichting van de kavels en de bebouwing aan regels te onderwerpen. De uit-
gangspunten daarbij waren een mengsel van stedenbouwkundige, sociale, milieutechnische en welstandelijke argumenten. Door de grote aantal-
len arbeiders en kleine ambachtslui, werd er in de nieuwe wijken vooral voor hen gebouwd. De stad probeerde door de aanleg van brede, voor-
name grachten als de Oude Vest ook voornamere bebouwing te stimuleren, maar de eenvoudige en eenvormige kleine en middelgrote huizen 
beheersten het straatbeeld. 
 
Na voltooiing van de stadsuitbreidingen werd in 1667 opdracht verleend voor het vervaardigen een nieuwe grote kaart van Leiden. Op dat mo-
ment heeft de stad ca. 65.000 inwoners. In overeenstemming zowel met de nieuwe omvang als met de vermaardheid van Leiden, moest het een 
waardig stuk propaganda worden. 
 
Landmeter van Rijnland Jan Dou (1642-1690), heeft meer dan anderhalf jaar nodig voor de ontwerptekening klaar is. Voor het graveren en uitge-
ven wordt eerst de bekende Joan Blaeu gecontracteerd, maar door een grote brand die Blaeu’s drukkerij in vlammen doet opgaan, wordt bijna al 
het werk verricht door Christiaen van Hagen (ca. 1635-1688) en krijgt daarmee de faam. 
 
Naar de grote plattegrond met stadsgezichten die uiteindelijk verschijnt in 1674, wordt in 1675 ook een kleinere wandkaart gemaakt (de zgn. 
‘Kleine Hagen’). 
 

 

12— MAJESTUEUZE WANDKAART VAN LEIDEN  



 



“Gesigt van het Nieuwe 
Voor-hout, uyt het bosch tot 
’s Gravenhage”. Gravure 
met ets gedrukt van twee 
koperen platen, ca. 1730 los 
uitgegeven door Leonhard 
Schenk. Later met de hand 
gekleurd. Afm. 64 x 103 cm. 
 
In het bos, net buiten de 
stad, is het een drukte van 
belang. Het gaat om zien en 
gezien worden. Links de 
Koekamp, rechts voor de 
brug de wachtpost. De Bos-
brug voert ons vanaf het 
Malieveld in de richting van 
het Korte Voorhout. Over de 
brug de (naar Amalia van 
Solms vernoemde) Prinses-
segracht. Op de hoek van de 
Prinsessegracht en de Korte 
Voorhout twee statige pan-
den. Het linker ‘Huis aan de 
Boschkant’ werd in de eerste 
helft van de 18de-eeuw bewoond door de raadspensionaris van Holland, Simon van Slingelandt, en door Rudolph Ulrich Freiherr von Spröcken, 
gezant van de Engelse koning in diens hoedanigheid van keurvorst van Hannover. Het pand werd bij een bombardement verwoest in 1945, nu 
staat er het Ministerie van Financiën. Het rechter hoekhuis werd in eerste helft van de 18de-eeuw bewoond door Charles de Montmoulin, kolonel 
bij de Zwitserse Gardes, zijn weduwe Ida Valckenier en vervolgens Johanna van Breugel Vrijvrouwe van Heenvliet en haar erven. Het werd afge-
broken in 1914. Rechts er naast ligt de Geschutgieterij, waar de er langs lopende Kanonstraat ons tegenwoordig nog aan herinnert. 
 
Op de achtergrond zien we de Grote Kerk en langs de skyline de toppen van onder andere de Nieuwe Kerk, Binnenhof, en Kloosterkerk.    

13— ’S-GRAVENHAGE GEZIEN VANUIT HET BOS 



Lithografie vervaar-
digd in 1845 door 
Henri Walter, gedrukt 
door Charles Nicho-
las Lemercier, uitge-
geven te Parijs door 
De Wild. Later met de 
hand gekleurd. Afm. 
35,5 x 54,3 cm. 
 
Bijzonder fraai gezicht 
over ‘s-Gravenhage 
vanaf het Malieveld 
het noordoosten. Op 
voorgrond de Prinses-
segracht, met links de 
kerk van kerk van 
Antonius en Lodewijk 
ook wel genaamd 
Boschkantkerk 
(gebombardeerd in 
1945). Daarachter 
rechts het paleis van 
prins Frederik en Kor-
te Voorhout. Links 
achter zien we de 
Nieuwe Kerk aan het 
Spui, midden de Grote 
Kerk, rechts de spits 
van de Kloosterkerk. 
In de verte midden de 
Westermolens. 

14— 19DE-EEUWS ’S-GRAVENHAGE VANAF HET MALIEVELD 



“Het Oude Schild op Texel”, 
kopergravure vervaardigd door 
Theodorus de Roode naar een 
tekening van Pieter van Cuyck uit 
1759, uitgegeven te Delft door M. 
Roelofswaert. Later met de hand 
gekleurd. Afm. ca. 27 x 38,5 cm. 
 
In de tijd van de VOC vertrokken 
de schepen uit Amsterdam, Enk-
huizen en Hoorn vanaf de rede 
van Texel naar de Oriënt. De sche-
pen wachtten net buiten Oude-
schild op goede wind. Jaarlijks 
vertrokken zo’n drieduizend sche-
pen vanaf De Rede van Texel aan 
hun reis, die vele maanden of zelfs 
jaren duurde. 
 
De VOC zorgt met het inkopen 
van verse producten als vlees, 
groente en water, voor inkomsten 
voor Oudeschild. Met kleine boot-
jes leveren bewoners de goederen 
aan de schepen, die te groot zijn 
om dicht bij de kust te komen. De 
aanwezigheid van de VOC heeft 
grote aantrekkingskracht op men-
sen van buiten het eiland. Zo ko-
men er veel loodsen in Oudeschild 
wonen, die de enorme zeilschepen 
letterlijk door de ondiepe stukken 
van de Waddenzee en het Mars-
diep loodsen. 15— DE REDE VAN TEXEL 



“Carte des Entrees du Suyder 
Zee et de L’Embs .” Gravure 
vervaardigd in 1693 door 
Herman van Loon, gedrukt 
van twee koperplaten, uitge-
geven te Amsterdam door 
Pieter Mortier als deel van 
diens Le Neptune François. In 
de tijd met de hand gekleurd. 
Afm.: 61 x 87,5 cm. 
 
Grote gedetailleerde zeekaart 
van de ingang van de Zui-
derzee gezien van zuid naar 
noord. De meeste kleine 
plaatsen zijn aangegeven met 
een kerk of ander gebouw, 
van sommige steden zijn de 
fortificaties te zien. Met in-
zetkaart van de Zuiderzee 
van Urk tot aan Amsterdam. 
 
De Zuiderzee lag vol zand-
banken en andere ondieptes. 
Daardoor was het een moei-
lijk vaarwater. Vooral in het 
noordelijke deel – de huidige 
Waddenzee – konden sche-
pen met moeite een route 
vinden. Daarvoor gebruikten 
schippers kaarten als deze 
waarop dieptes, zandbanken, 
bakens en visfuiken zijn 
aangegeven. 16— ZEILEN LANGS DE WADDEN– EN ZUIDERZEE  



“Nieuwe Kaart vanden Landen van Utrecht”, kopergravure, samengesteld uit meerdere bladen, vervaardigd door Bernard de Roy (/de Roij) in 
1696, 2e staat uitgegeven door Covens en Mortier in 1743. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent) 121 x 184 cm. 

Dit is de bekendste kaart van de provincie Utrecht en na uitgifte van deze gedetailleerdere 2e staat, ongeveer een eeuw het meest gezaghebbende 
kaartwerk over de provincie. Alle latere kaarten zouden er op teruggrijpen. 

Ter omkadering van de kaart werden gravures gemaakt met wapens van Holland, stad en provincie Utrecht, magistraatspersonen en gezichten 
van Montfoort, Wijk bij Duursteerde, Utrecht, Rhenen en Amersfoort. Deze op losse bladen gedrukte versieringen zitten niet bij dit exemplaar. 

De Roy’s grootschalige kaart is er een in een reeks van wandkaarten, die in de 17de-eeuw van vele delen van ons land zijn verschenen. Bij gebrek 
aan een uniforme grootschalige kaart van het gehele grondgebied van de Republiek, vormden deze op verschillende schalen ontworpen en in 
kwaliteit en uitvoering uiteenlopende kaartwerken, toen de hoofdbron van de geografische kennis van de afzonderlijke gewesten. 

De kaart van Den Lande van Utrecht werd behalve om haar geografische informatie ook uit decoratieve en representatieve overwegingen ge-
bruikt en vormde een waardige en passende versiering, zowel voor de vergaderzalen van de bestuurscolleges als voor de huizen van welgestelde 
particulieren. Helaas betekende deze bestemming meestal een vrijwel zekere ondergang. Blootgesteld aan licht, stof, vocht, roet, temperatuurs-
wisselingen, veelvuldige aanraking en andere ongunstige invloeden, takelden de op linnen of hout gemonteerde exemplaren in de loop der tijden 
sterk af en eindigden meestal roemloos hun bestaan. Dit exemplaar heeft haar ‘bestemming’ als wandkaart in eerste instantie niet bereikt, maar is 
in atlasvorm samengebonden geconserveerd gebleven en pas in de 20ste-eeuw gemonteerd. 

17— GEDETAILLEERDE WANDKAART VAN UTRECHT  





“Het vertrek der Veldschutterij van Rotterdam, waaronder een groot aantal vrijwilligers, in het jaar 1830”, kleurenlithografie vervaardigd door 
Houtman te Utrecht naar het ontwerp van Quirijn Maurits Rudolf Ver Huell, los uitgegeven in oktober 1830 door W.J. van Oosterzee te Rotter-
dam. Afm. ca. 58 x 84 cm. 
 
In de tijd van het ontstaan van deze prent had Rotterdam een schutterij waarin mannelijke ingezetenen tussen 18 en 50 Jaar verplicht waren 
dienst te doen. Het was een soort burgerwacht om de stad te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer of brand. Van maart 
tot oktober werd twee keer per maand op de Beurs geëxerceerd, eens in het jaar werd er een algemene wapenschouwing gehouden op de Boom-
pjes. 
 
In 1830 kwam de Belgische Opstand, de Zuidelijke Nederlanden dreigen zich af te splitsen. Een golf van vaderlandsliefde ging door de Nederlan-
den, zowel in de Noordelijk als de Zuidelijke. Tal van schutters meldden zich aan, ook uit Rotterdam. Per (stoom)boot vertrokken ze naar Ant-
werpen en werden daarbij enthousiast uitgeleide gedaan. Het mag echter niet baten, België wordt uiteindelijk onafhankelijk. 
 
Ver Huell (1787- 1860) was zee-officier en later directeur van de Marinewerf te Rotterdam. Hij was actief als tekenaar en auteur van reisverhalen 
en biografieën. Hij was een van de oprichters van de Rotterdamse Koninklijke Jachtclub, waar later het Etnografische en het Maritiem Museum 
aldaar uit zijn voortgekomen. 
 
Het leeuwendeel van de werk van Ver Huell bevindt zich in het Gemeente Museum te Arnhem en het Maritiem Museum. 
 
Grote, vroege, los uitgegeven lithografieën zijn bijzonder zeldzaam. Van dit schitterende gezicht op de stad zijn slechts enkele exemplaren be-
waard gebleven. 

18— LEVE DE ROTTERDAMSCHE SCHUTTERIJ!  





“Gezigt van de Beurs, Gapers Brug, te zien na de Zuid en Noord Blaak te Rotterdam.” Kopergravure, gedrukt van 2 platen vervaardigd door 
Jacob Lindenberg ca. 1736-1740. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 58 x 97 cm. 
 
We zien de Blaak (gracht) met de Zuidblaak, de Beurs en de Gapersbrug. Het is druk op straat, mensen komen en gaan. Iemand laadt flessen in 
draagmanden. Een kar met daarop een baal met stof wordt rechts de voorstelling in gerold. Een toeslede met twee vaten wordt voortgetrokken 
door een paard, de eigenaar laat zich zittend op een van de vaten meevoeren en rookt er een pijp bij. Een elegant stel rijdt langs in een open rij-
tuig. Iemand duwt een kruiwagen met groenten, het ziet er zwaar uit. Op de hoek van de straat wordt geflirt. 
 
Ruim tien jaar voor de komst van de Beurs van Hendrick de Keyser in Amsterdam – om precies te zijn in 1598 – had Rotterdam aan het Haring-
vliet al een beursgebouw. Er vond vooral goederenhandel plaats. Ruimtegebrek maakte dat de handel zich in 1635 verplaatste naar de Noord-
blaak. Vanaf 1736 speelde de handel zich in een door architect Adriaen van der Werff ontworpen beursgebouw aan het Westnieuwland af, aan de 
noordoever van de Blaak. Het plein voor de oostelijk gelegen ingang werd het Beursplein genoemd. Algemeen werd gesteld dat de Beurs van 
Rotterdam de mooiste was van Holland, misschien zelfs de mooiste van heel Europa. 
 
In 1867 kreeg het gebouw een glazen overkapping naar voorbeeld van het Londense Crystal Palace. In 1877 werd aan de overkant van het Beurs-
plein het treinstation Rotterdam Beurs geopend als onderdeel van het Luchtspoor.  
 
Het gebouw werd op 14 mei 1940 tijdens de bombardementen op Rotterdam verwoest. 

19— GOEDERENHANDEL IN DE OUDE BEURS TE ROTTERDAM  





“Komst van Z.M. Koning Willem III 
op den Dam, bij H.D. plegtigen in-
togt.” Lithografie vervaardigd door 
Charles Rochussen, uitgegeven als 
losse plaat bij het “Gedenkschrift van 
de inhuldiging des Konings Willem 
III, binnen de hoofdstad des Rijks” 
door Arie Cornelis Kruseman te Haar-
lem 1849. Later met de hand gekleurd. 
Afm. ca. 29 x 42 cm. 
 
Willem III wilde als kroonprins de 
nieuwe door Thorbecke ontworpen 
grondwet van 1848 niet accepteren. De 
nieuwe grondwet maakte een einde 
aan de persoonlijke regeermacht van 
de koning en voerde de koninklijke 
onschendbaarheid in. Voortaan waren 
de ministers verantwoordelijk voor 
hun beleid en niet meer de koning 
 
Zijn vader trachtte hem van zijn onge-
lijk te overtuigen, onder meer door 
hem erop te wijzen dat het koning-
schap een “goddelijke roeping” is, die 
hij niet kon weigeren. Pas na het over-
lijden van zijn vader  op 17 maart 
1849, liet Willem zich overreden het 
koningschap te aanvaarden. Zijn in-
huldiging vond plaats op 12 mei 1849, 
maar de eerste twintig jaar van zijn 
regering kenmerkten zich door weer-
stand tegen de constitutionele monar-
chie. 20— KONING WILLEM III OP DE DAM 



“Plan général des trois châteaux Vaesharteld”, litho-
grafie in kleur vervaardigd na 1853 door Theodore 
Müller, uitgegeven door Lemercier te Parijs. Afm. 
(incl. tekst) ca. 46 x 60 cm.  
 
In 1841 kocht de Maastrichtse industrieel Petrus 
Regout het 118 hectare grote, van oorsprong middel-
eeuwse landgoed, in opdracht van koning Willem II 
om dienst te doen als koninklijk jachtslot. Na de dood 
van Willem II kwam het kasteel in 1851 in handen van 
Regout zelf, die het eerst als buitenverblijf en vanaf 
1863 als vaste verblijfplaats ging gebruiken. Op een 7 
ha groot terrein liet hij een Engelse landschapstuin 
aanleggen met exotische bomen, ruime gazons waarin 
bloemperken, vijvers, fonteinen (aangedreven door 
een stoommachine), prieeltjes en follies lagen.  
 
Op deze imposante prent zien we Groot Vaeshartelt in 
volle glorie, als het ware in vogelvlucht vanuit de 
lucht geschilderd. Het Paleisje vormt met de Oostvleu-
gel en het Koetshuis een carré rondom de eerste Bin-
nenhof. De verlengde Noordvleugel en de schuur 
vormen met de eeuwenoude tuinmuren een tweede 
carré. Nu ligt daarin de Geheime Tuin, toen waren 
daar de nutstuinen. Vóór het kasteel zien we het pas 
aangelegde park met waterpartijen en vijvers. Met de grote en de kleine brug, de pagode met badhuis en bibliotheek, de ijskelder met theekoepel. 
Rechts het monument voor de Koning. Links het boerderijcomplex. Daarachter: vele hectaren bossen, akkers en velden. Bij de entree het chalet en 
het prieel, en in de Weide voor den Pachter het gebouw op palen. Op de voorgrond zien we Klein Vaeshartelt, gelegen aan de grote weg van 
Maastricht naar Nijmegen. Daarvóór nog de pas aangelegde spoorweg van Maastricht naar Aken. Regout was daarvan één van de pioniers. 
 
Binnen enkele jaren na het overlijden van Petrus Regout in 1878 was het grootste deel van de parkversiering verdwenen. De familie Regout heeft 
het kasteel enkele generaties in bezit gehad, tot 1953. Thans is er een luxueus hotel in gevestigd. 

21— KASTEEL VAESHARTELT  VANUIT VOGELVLUCHT PERSPECTIEF 



Gezicht op de Oudegracht te 
Utrecht bij de Stadhuisbrug uit 
het noordwesten. Lithografie 
gedrukt door Johannes Paulus 
Houtman in ca. 1840 naar het 
ontwerp van Jean François 
Michel Mourot (1802-1847). 
Later met de hand gekleurd. 
Afm. 25,7 x 34,8 cm.  
 
We zien op de voorgrond de 
rijweg langs de Oudegracht. 
Links de stadskraan en de 
huizen aan de Stadhuisbrug 
van het huis Keijserrijk tot en 
met het nieuwe Empire stad-
huis en de doorgang naar de 
Vismarkt en Choorstraat. 
Rechts de huizen aan de west-
zijde van de gracht met daar-
achter de Domtoren. 
 
Een man met een verkleed 
aapje op een hond toont kunst-
jes, kinderen en passanten 
blijven staan kijken. Even ver-
derop tillen twee mannen een 
pakket op een kar. Vrouwen 
langs de weg verkopen hun 
groenten en fruit. De vrouw 
rechts zwaait daarbij met haar 
vinger, zijn het studenten die 
ze toespreekt? Aan de overkant 
ratelen koetsen over de keien. 22— IN UTRECHT AAN DE OUDE GRACHT 



“Traiectum Wtrecht” Panorama met 
plattegrond van de stad Utrecht, ko-
pergravure, afm. ca. 39,5 x 50,5 cm. 
Schaal 1:5500, met het noorden links 
boven. De kaart werd vervaardigd 
voor het stedenboek Theatrum urbium 
Celebriorum totius Belgii siver Germaniae 
Inferioris (deel II), dat door Johannes 
Janssonius in 1657 te Amsterdam werd 
uitgegeven. 
 
Déze kaart is de 2e staat van de koper-
plaat en uitgegeven door de erfgena-
men van Johannes Janssonius van 
Waesberge, in Amsterdam in 1682. De 
gravure werd in de tijd met de hand 
gekleurd. 
 
Aan het cartouche met legenda links, 
werd in de 2e staat als versiering een 
mythische vrouwenfiguur toegevoegd 
en een fraaie scene van een buitenhuis 
met koets, ruiters, jachthonden enz. en 
gesigneerd Joh. Van den Aveele invenit et 
fecit. Het kaartbeeld werd nagegra-
veerd van een plattegrond uitgegeven 
door Joan Blaeu in 1649 en komt over-
een met de situatie van 1618.  
 
De legenda met 26 nummers (incl. de 
verbasterde Duitse toponiemen) is 
ontleend aan weer een andere kaart 
van Matthäus Merian uitgegeven te 
Frankfurt. 23— RIJK BEWERKTE PLATTEGROND VAN UTRECHT  



“London”, staalgravure 
“drawn and engraved from 
authentic documents & 
personal observation by 
D.R. Davies. Published 
Nov 1. 1843 under the su-
perintendence of the Socie-
ty of the Diffusion of Use-
ful Knowledge by Chap-
man and Hall.” In de tijd 
met de hand gekleurd. 
Afm. 39 x 63 cm. 
 
We zien Londen vanaf 
Kensington Palace in het 
westen tot aan de West 
India Docks (van waaruit 
de schepen vertrokken 
naar de Caraïben, tegen-
woordig deel van de 
Docklands/Canary Wharf) 
in het oosten; en vanaf 
Bayswater in het noorden 
tot aan de cricketvelden 
van The Oval en het 
(tegenwoordige) Pasley 
Park in het zuiden.  Interessant zijn ook de duidelijk gemarkeerde tracés van de verschillende treinverbindingen die in die tijd werden aangelegd. 
 
De “Society for the Diffusion of Useful Knowledge” was een typisch Britse ietwat archaïsche organisatie, opgericht in 1828 op initiatief van de idealis-
tische Lord Henry Peter Brougham. Het nobele doel van de Society was om useful knowledge te verspreiden onder de Engelse arbeiders- en mid-
denklasse. Hoewel de S.D.U.K. nauw verbonden was met de London University en verschillende uitgeverijen, behaalde de S.D.U.K. haar ambiti-
euze doelen niet en sloot het haar deuren in 1848. Waarschijnlijk was het mislukt omdat de publicaties aan de ene kant te duur waren voor de 
beoogde doelgroepen en anderzijds niet groot en fraai genoeg voor de aristocratische markt. Niettemin slaagde de S.D.U.K. er in om enkele atlas-

sen met indrukwekkende detaillering te publiceren. 24— VICTORIAANS LONDEN  



“Moscoviae seu Russiae Magnae 
Generalis Tabula“. Kopergravu-
re uitgegeven door Nicolaes 
Visscher II als onderdeel van 
deiens“Atlas Minor” na 1681. 
Later met de hand gekleurd. 
Afm.: 41,5 x 52,5 cm. 

De kennis over Rusland in de 
17de eeuw voert terug naar Isaac 
Massa (1585-1643?), een Haar-
lemse graanhandelaar en de 
eerste Nederlandse diplomaat 
aan het Kremlin. Massa verza-
melde gegevens van Russische 
ontdekkingsreizigers waarvan 
hij verschillende kaarten maakte. 
Massa’s weergave van de Siberi-
sche kust betekende een enorme 
sprong voorwaarts in geografi-
sche kennis en was tientallen 
jaren de enige kaart van het ge-
bied. De kaart werd gekopieerd 
door Nederlandse uitgevers als 
Mercator, Hondius, Janssonius 
en Blaeu. 

25— LAND VAN DE MOSCOVITEN  



“Insulae Indiae Orientalis Praecipuae, 
In Quibus Moluccae Celeberrime Sunt.” 
Kopergravure vervaardigd door Gerard 
Mercator, uitgegeven door Jodocus 
Hondius in Amsterdam 1630. Later met 
de hand gekleurd. Afm.: 34,5 x 47,6 cm. 
 
We zien het gebied van de Filippijnen 
tot Timor en van Sumatra en de Moluk-
ken tot Nieuw-Guinea, een gebied dat 
van groot belang was voor de 17de-
eeuwse Europese handel in specerijen. 
De Verenigde Oost-Indische Compag-
nie, opgericht in 1602, verkreeg binnen 
enkele decennia controle over Oost-
Indië en kon met tal van factorijen de 
specerijenhandel grotendeels monopoli-
seren. 
 
De kaart geeft een aantal wateren weer 
met daarin kruisjes, voor elk schip dat 
er was vergaan. Een herinnering dat 
reizen in het gebied niet zonder gevaar 
was. Het zeemonster rechtsonder on-
derstreept het avontuur. De schepen 
rechtsboven op de kaart laten zien dat 
de handel zwaar bevochten werd. 
 
Bij de zuidkust van Java vermeldt de kaart “Huc Franciscus Dra. Appulit”[Francis Drake landde hier]. Aan deze nog onbekende kust zette de En-
gelse ontdekkingsreiziger Drake voet aan wal tijdens zijn omzeiling van de aarde in 1577-80. Hondius was als geloofsvluchteling in Londen vanaf 
1583, waarschijnlijk hoorde hij daar over Drake’s ontdekkingen. Bij zijn terugkeer in Amsterdam publiceerde hij in 1606 een uitgebreide editie 
van de atlas van Mercator, waarin deze kaart voor het eerst verscheen. 

26— OOST-INDIË EN DE MOLUKKEN 



“Regni Sinae vel Sinae Propriae”, kopergravure ver-
vaardigd door Johann Matthaus Haas, uitgegeven door 
de Erven Homann te Neurenberg ca. 1740. Later met de 
hand gekleurd. Afm. ca. 58 x 51,8 cm. 
 
Zeer gedetailleerde kaart van China gemaakt aan de 
hand van mid-18de-eeuwse Europese kennis. We zien 
het gebied tussen de Gobiwoestijn in het noorden, het 
eiland Formosa (Japan) in het oosten en Hainan 
(Taiwan) in het zuiden. 
 
De legenda linksonder verklaart aanduidingen zoals 
rivieren, meren en steden in het Tartaars (Russisch), 
Chinees en Latijn. Het fraaie titel cartouche rechtsonder 
wordt geflankeerd door Chinese draken. Op de kaart 
zijn de provincies met verschillen kleuren weergege-
ven. 
 
Johann Baptist Homann (1663-1724) en zijn zoon Chris-
toph Homann (1703-30) richtten de belangrijkste Duitse 
cartografische uitgeverij van de 18de-eeuw op, in Neu-
renberg. In 1715 kreeg Homann senior van keizer Karel 
de Zesde van het Heilige Roomse Rijk de titel 
“Geographe du Roy”. Door deze bevoorrechte positie had 
Homann beschikking over veel middelen waardoor hij 
de meest vooruitstrevende en meest nauwkeurige kaar-
ten van zijn tijd kon maken. Na de dood van Johann 
Baptist Homann in 1724 gaat zijn zoon Christoph nog 
vier jaar met het bedrijf door. Vervolgens draagt ook hij 
de zaak over en verschijnen vanaf dat moment alle 
kaarten als zijnde uitgegeven door de “Erven Ho-
mann”. 

27— HET CHINESE RIJK 



“Planispharium Coeleste”. Kopergra-
vure uitgegeven door Pieter Schenk 
te Amsterdam ca. 1700. Later met de 
hand gekleurd. Afm. 48 x 57 cm. 
 
We zien de sterren van het noordelijk
- en zuidelijk halfrond afgebeeld als 
allegorische figuren, dieren en weten-
schappelijke instrumenten. De stijl 
van de sterrenbeelden volgt het Fir-
mamentum Sobiescianum sive Urano-
graphia uit 1687 van de Poolse astro-
noom Johannes Hevelius. Het ont-
werp van de kaart was gebaseerd op 
werk van de Nurembergse astronoom 
Georg Christoph Eimmart (1638-
1705). 
 
Behalve de halfronden zien we zes 
diagrammen tegen een achtergrond 
van wolken. Van links boven naar 
rechts onder zien we astronomische 
modellen van Tycho Brahe en Ptole-
maeus, een model dat de getijden 
door de beweging van de maan weer-
geeft, een schema van de verlichting 
van de maan door de zon, een astro-
nomisch model van Copernicus en 
een model van Lansbergen over de 
beweging van de aarde om de zon. 

28— STERRENBEELDEN EN ASTRONOMISCHE MODELLEN 



“Vlaggenkaart der voornaamste en meest bekende 
Natien en Zeevaart van de Waereld. Opgemaakt 
naar de beste authentique opgaven door Evert 
Maaskamp, Kunst-Kaart- & Boekhandelaar te 
Amsterdam in 1825.” Kopergravure, in de tijd met 
de hand gekleurd. Afm. ca. 45 x 43 cm. 
 
Overzicht met 114 nationale vlaggen en 6 verken-
ningsvlaggen van Nederlandse zeevaartmaat-
schappijen. 
 
Op het Europese vasteland komt de Industriële 
Revolutie na de Napoleontische tijd op gang, een 
periode waarin met uitvindingen als gietijzer en 
stoommachines de omschakeling van handmatig 
naar machinaal vervaardigde goederen plaats-
vond. 
 
Nederland herstelde van de oorlogen met Frank-
rijk en Engeland. De handel en dus de scheepvaart 
begonnen weer aan te trekken en zeilschepen wer-
den vervangen voor stoomboten.  
  
Vanaf 5 juni 1808 mag de firma Maaskamp het 
predicaat van “Koninglijke kunsthandelaar voor de 
plaat en graveerkunst”, wat inhoudt dat zijn uitga-
ven, mits “meerder voortreffelijk”, een “billijke 
voorkeur” zullen genieten bij aankopen voor reke-
ning van de koning. 

29— 19DE-EEUWSE VLAGGENKAART 



Ets vervaardigd door Jan II van de Velde, uitgegeven in 1616 door Claes Jansz. Visscher. Afm. 15,4 x 29,7 cm. 
 
Twaalfde plaat uit een reeks landschappen met de maanden van het jaar. In de linker- en rechter bovenhoek het teken van de Steenbok. We zien 
een dorp aan een bevroren rivier, bootjes liggen vast in het ijs. Over de brug sleept een ruiter zijn buit, er wordt straks hert gegeten. Deftige lieden 
mengen zich een dagje onder burgers en armen en er wordt natuurlijk geschaatst.De winterse kou lijkt de mensen niet te deren.  

  
 30— DECEMBER 



“L’Hiver Vue D’Hollande”, kopergravure door Pierre Charles Canot, 
naar een schilderij van Hendrik Jacobsz Dubbels. Uitgegeven te Lon-
den 1755. Later met de hand gekleurd. Afm. 44 x 34 cm. 
 
Canot (1710 - 1777), van origine Fransman, was lid van de Britse Incor-
porated Society of Artists, en werd gekozen tot associated engraver 
toen de titel in 1770 werd ingevoerd door Londense Royal Academy. 
Canot stelde z’n werk tentoon in de Society of Artists, de Free Society 
en de Royal Academy. Als vakbekwaam kunstenaar zette hij verschil-
lende werken in de plaat naar Van de Velde, Bakhuisen, Teniers, Clau-
de, en hier dus Hendrik Dubbels. 
 
Dubbels (1620- 1676) is bekend als verdienstelijk marineschilder. Maar 
naast talloze werken met onderwerpen als schipbreuken, riviergezich-
ten en havens, vervaardigde hij ook ijsgezichten. 
 
Het feit dat men een eeuw na het ontstaan van het schilderij van Dub-
bels, nog deze gravure heeft gemaakt, geeft aan hoe zeer geliefd – ook 
in de 18e eeuw – de voorstelling moet zijn geweest. In een tijd dat het 
economisch tij in Nederland was gekeerd, had men nostalgie naar de 
Gouden Eeuw. 
 

31— HOLLANDSE WINTER 



“Foot Ball”, ets met aquatint vervaar-
digd door George Hunt naar een teke-
ning van Isaac Robert Cruikshank, 
uitgegeven door Thomas McLean in 
1827. Later met de hand gekleurd. 
Afm. (afb.) 24 x 33 cm. 
 
Robert Cruikshank (1789-1856) was de 
net-iets-minder bekende broer van 
karikaturist George Cruikshank. Bei-
de broers waren geïnteresseerd in 
theater en traden op in stukken die ze 
hadden geschreven met hun vriend 
en acteur Edmund Kean. Tijdens hun 
jeugd woonden de broers tal van boks
- en schermwedstrijden bij, hanenge-
vechten en menig kroeg wedstrijd. De 
basis voor hun scherpe waarneming 
van karikaturale types was gelegd. 
 
Cruikshank werd benoemd tot adel-
borst bij de East-India Company. 
Maar adelborst Cruikshank kon niet 
opschieten met zijn kapitein en werd 
op zijn eerste reis achtergelaten op St. 
Helena. Hij is terug in Londen in 1806 
waar hij zal succes zal hebben als 
karikaturist, illustrator en portret 
miniaturist. 
 
In de late jaren 1820 illustreerde 
Cruikshank een aantal bekende boe-
ken, waaronder de klassieke roman 
van Cervantes’ Don Quijote. 32— VROLIJKE CHAOS OP HET VOETBALVELD  



“Tulipe de Gesner / Tulipa Gesneriana”. Stippelgravure vervaardigd 
door Langlois 1827-1833 voor “Choix des plus belles fleurs” naar het 
ontwerp van Pierre-Joseph Redouté, gedrukt in kleur en met de hand 
met waterverf bijgewerkt. Afm. (plaatrand): 26 x 21 cm. 
 
Deze tulp is vernoemd naar Conrad Gessner (1516-65), een natuur-
kundige die in 1561 de eerste wetenschappelijke beschrijving en af-
beeldingen van een tulp publiceerde. 
 
Redouté (1759 - 1840) kwam uit een schildersfamilie uit de Ardennen. 
In 1782 gaat hij naar Parijs waar hij aanvankelijk decors ontwerpt voor 
het Théâtre Italien. In zijn vrije tijd tekent hij planten. Hij komt in 
contact met de Nederlandse professor Gerard van Spaendonck (1746 -  
1822), verbonden aan de Jardin du Roi en wordt diens assistent en 
leerling. 
  
Redoutés talent breekt door en hij wordt hofschilder voor Marie An-
toinette en later Joséphine de Beauharnais (de eerste vrouw van Napo-
leon), die beroemd was om haar tuinen rondom kasteel Malmaison. 
Redouté werd artist-in-residence op Malmaison en produceert daar 
“Les Liliacées”. Met 486 kleurengravures in 8 delen z’n meest omvang-
rijke werk. Ook maakt hij “Les Roses”, een eveneens indrukwekkend 
en belangrijk boek met daarin 170 platen en beschrijvingen van rozen. 
  
Na de dood van Joséphine, ging het Redouté financieel minder voor 
de wind. Hij wordt tekenleraar bij het Musée d’Histoire Naturelle in 
1822, maar wordt na de revolutie van 1830 vervolgens weer Peintre du 
Cabinet de la Reine Marie-Amélie. Zijn laatste grote werken “Choix des 
plus belles fleurs” en “Choix de soixante roses dédiées a la reine des Belges” 
completeren zijn imposante oeuvre. 
 
Redouté ondervond tijdens zijn leven weinig last de grote politieke 

33— TULPEN UIT EEN VAN EEN DE FRAAISTE BOEKEN OVER 

BLOEMEN OOIT GEPUBLICEERD 



Deze catalogus is mede mogelijk gemaakt door  


