
Kennismaking met Blaeu in EduGIS 

NIEUW  ‐  VOOR HET EERST IN EDUGIS: OUDE KAARTEN!  

Het zijn (voorlopig) drie 17e‐eeuwse kaarten van Blaeu:  Belgica (= de noordelijke Nederlanden), Hollandia (noorde‐
lijk deel van Noord‐Holland) en Amstelodami (Amsterdam). 

De eerste twee kaarten zijn afkomstig uit de wereldberoemde 
Atlas Maior van de Amsterdamse drukker, uitgever en kaar‐
tenmaker Joan Blaeu. Zijn vader, Willem Jansz Blaeu, legde al 
de basis voor deze omvangrijke atlas: de Atlas Maior bevat 
ongeveer 600 kaarten in negen tot twaalf dikke delen. De 
derde kaart (Amsterdam) komt uit één van de Stedenboeken  
van Blaeu. 
 
In de Canon van Nederland is een venster aan deze atlas ge‐
wijd (zie www.entoen.nu). Je kunt interessante verbanden 
ontdekken met andere canonvensters, zoals met De VOC 
(overzeese expansie), De Beemster (Nederland en het water) 
en De grachtengordel (stadsuitbreidingen in de zeventiende 
eeuw). 

Blaeukabinet met een negendelige Atlas Maior in het 
Nederlands, aangevuld met twee stedenboeken

Bijzondere Collecties,  Universiteit van Amsterdam 

Fragment kaart van Zeeland

Fragment kaart van Groningen
 

De kaarten van Blaeu zijn prachtig getekend met veel gede‐
tailleerde afbeeldingen van mensen, dieren, schepen en 

werktuigen.

Het is vaak lastig om oude 
en nieuwe kaarten van één 
gebied te vergelijken. Je zou 
ze over elkaar heen willen 
kunnen leggen. Daarvoor is 
EduGIS erg geschikt, maar 
dan moeten de oude kaar‐

ten wel zo gedraaid en vervormd worden dat ze passen op de 
moderne kaarten.  

 
Bekijk nu zelf de kaarten van Blaeu. Volg de stappen op de volgende pagina. 

Je kunt natuurlijk ook je eigen gang gaan en bijvoorbeeld de plaats waar je woont of werkt opzoeken. 

http://www.entoen.nu/


Werken met de kaarten van Blaeu 

 

Je kunt op drie manieren met deze opdrachten werken: 
 
1. Laat het venster waarin je dit nu leest open terwijl je werkt met de kaarten. Klik in het 

EduGIS venster op Kaarten NL in het menu. Je krijgt dan een grotere kaart te zien. 

 

 
 

 

2. Print deze handleiding (dan heb je natuurlijk wel een printer nodig). Sluit daarna dit ven-

ster. Werk verder vanaf papier en klik in het EduGIS venster op Kaarten NL in het menu. 

Je krijgt dan ook de grotere kaart te zien. 

 

3. Sluit dit venster en werk verder met de opdrachten in de blauwe kolom links in EduGIS. Je 

werkt dan met de kleine versie van het kaartvenster. 

   



 

1.   Klik op de meest rechtse knop boven de kaart: voeg kaartlaag toe   

2.   Klik op Kies een categorie en kies Historische kaarten 

 

3.   Kies: Nederland 17e eeuw (Blaeu). Je ziet de kaart verschijnen. 

4.   Klik op het vergrootglas met de + om in te zoomen 
 

5.   Zoom in op Noord‐Holland. Je kunt in de kaart klikken of een rechthoek trekken 
door de linkermuisknop ingedrukt te houden.  

 

6.   Zoom in tot je het Haerlemmer meer en Leytsche meer goed in beeld hebt. Als je 
te ver bent ingezoomd kun je ook weer uitzoomen.  
Je kunt de kaart als dat nodig is verschuiven met het handje  

   

 

7.   Klik op de legendaknop. 
 

 

8.   Je kunt in de legenda zien dat de 17e‐eeuwse kaart bovenop de (nieuwe)  
topografische kaart ligt.  

De oude kaart heeft geen legenda. We hebben er voor gekozen op die plek een 
plaatje van het wapen uit deze kaart af te beelden. 

In de legenda kun je verschillende dingen doen. Probeer het maar eens uit (als je nog niet eerder met EduGIS ge‐
werkt hebt). 

− de volgorde van de kaartlagen veranderen       

− een kaartlaag verwijderen    

− een kaartlaag onzichtbaar maken door het vakje uit te vinken en weer zichtbaar ma‐
ken door dat vakje aan te vinken. N.B.: Het voordeel boven verwijderen is dat je hem 
snel weer zichtbaar maakt zonder eerst weer toe te voegen. 

 

− en je kunt de (on)doorzichtigheid van een kaartlaag veranderen.  Als je bijvoorbeeld 
de ondoorzichtigheid van 100% verandert in 50% zie je de laag eronder er doorheen. 

 



9.   Maak de kaartlaag van Blaeu transparant of schakel heen en weer tussen beide 
kaartlagen door deze uit en aan te vinken.  

 Wat is er met de Haarlemmermeer gebeurd tussen circa 1650 en nu? 
 Wat klopt er niet in de manier waarop de kaarten gecombineerd zijn? (Hint: 

kijk eens in de omgeving van Aalsmeer!) 
 Waar wordt het water wat er nu nog wel is voor gebruikt? (Hint: voeg kaar‐

ten toe uit de categorie Ruimtegebruik). 

 

10.   Voeg de kaart Noord‐Holland toe (uit Historische kaarten). Je ziet dat op deze 
kaart maar een gedeelte van Noord‐Holland staat.  

 Door welke grote gemeente snijdt de rand van deze kaart? (Hint, als je het 
niet weet: voeg de laag Gemeenten (2005) toe (uit Gemeenten, wijken en 
buurten). Je kunt de informatieknop gebruiken om de naam op te zoeken. 

 

 

 

11.   Fan van Jan Smit? Ook als je dat niet bent, zoek Volendam en omgeving op.  

 Wat is de belangrijkste verandering sinds de zeventiende eeuw voor het ei‐
land Marken? 

 Welke plaats in de omgeving is het sterkst gegroeid in de afgelopen eeuwen? 
 Noem drie polders vlak bij deze plaats die ook in de tijd van Blaeu al waren 

drooggelegd. 
 Op welke kaartlaag van EduGIS kun je zien hoe deze polders duidelijk anders 

zijn dan de omgeving? (Hint: kijk naar het plaatje hiernaast) 

 

12.   De familie Blaeu woonde in Amsterdam. Niet zo gek dat ze daar ook een mooie 
kaart van hebben gemaakt.  
Verschuif of zoom de kaart naar Amsterdam.   

 

13.   Voeg de kaart Amsterdam 17e eeuw toe. Let op: deze kaart is alleen zichtbaar als 
je voldoende ingezoomd bent. 

Zoek de Dam op. Je kunt dit doen met de adreszoeker (zoek een straat of plaats). 
Tik Dam bij straat en Amsterdam bij plaats of geef de postcode (1012 JS). 

Let op: dit kan alleen als je een toetsenbord hebt. Als je werkt met een smart‐
board of touch screen zonder toetsenbord (evt. op scherm): zoek de Dam door te 
schuiven en te zoomen 

 

 

14.   Op de oude kaart staat midden op de Dam een gebouw. Er staat een nummer bij 
(50).  

 Hoe heet dat gebouw? (Hint: aan de rand van de kaart staat wat de nummers 
betekenen. Vind je het te lastig om te lezen van zo’n vervormde kaart?  Dat is 
begrijpelijk, klik hier en bekijk de kaart zoals hij er onvervormd uitziet. 

 

15.   Een gebouw met ongeveer die naam (het laatste deel daarvan) staat op de 
Nieuwmarkt. 

 Ga naar de Nieuwmarkt en zoek op hoe dat gebouw in de tijd van Blaeu 
heette. 

 

Dit was de eerste kennismaking met kaarten van Blaeu in EduGIS. Binnenkort meer! 

In de Atlas Maior staat een compleet deel over China. Voor het nieuwe schooljaar (2008 – 2009) verschijnt een les‐
module met o.a. aandacht voor de handel met China vroeger en nu. Ook andere relaties met China (sport, politiek, 
toerisme) komen aan de orde.  

 

http://www.gisactief.nl/amsterdam-groot.html
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