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Inleidend Woord 
Door Jan Willem Bertens

Naar een tweede MABP decennium

Mathieu Segers (1976) 
Is decaan van het University College Maastricht en hoogleraar Eigen-
tijdse Europese Geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht, voorts 
heeft hij fellowships aan de universiteiten van Oxford en Harvard. Talloze 
publicaties over Europa staan op zijn naam. In 2013 verscheen zijn Reis 
naar het continent. Nederland en de Europese integratie, 1950 tot 
heden, dat bekroond werd met de Prinsjesboekenprijs voor het beste 
politieke boek van dat jaar. Inmiddels schrijft hij columns in Het Financiele 
Dagblad en de Groene Amsterdammer.

Met gepaste en bescheiden trots presenteert de 
Maastricht Antiquarian Book & Print Fair Foundation haar 
vierde Magazine. Jaarlijks verstrekt de uitgave informatie 
over activiteiten en opzet van de antiquarische beurs in Maastricht, 
die inmiddels een tweede decade ingaat met een dertigtal gerenommeerde 
boek- en prentantiquaren. Een overzichtelijke plattegrond van de standsindeling 
geeft U de mogelijkheid naar eigen belangstelling en smaak van het beursaan-
bod te genieten.

Het MABP-bestuur wenst U, als immer, een verrassend en  
geslaagd bezoek ! 

Jan Willem Bertens
Voorzitter MABP

Onder de titel “Cartografie en de Lage Landen” richt het traditionele culture-
le randprogramma zich dit jaar op Hollandse en Vlaamse kaartenmakers. Een 
boeiend  thema in verbinding van oude naar moderne tijd, van passer en  
meetlat naar Google maps. Met hun fabelachtig  betrouwbare grafische tech-
niek en fantasierijke compositiekunst hebben een Abraham Ortelius en Johannes 
Blaeu tussen 1550 en 1660 een nationaal pronkstuk gecreëerd. Uiteraard treft U  
hieromtrent  enige interviews en artikelen aan.

De organisatie is zeer gecoiffeerd dat de opening van de 11e editie van de 
MABP zal worden verricht  door prof. dr. Mathieu Segers, hoogleraar Eigentijdse  
Europese Geschiedenis en decaan van het University College Maastricht.
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1       Galerie Martinez D., Paris (F)

2       Laurentius Old Master Prints &  
         ThePrintsCollector, Zeeland (NL)

3       Antiquariaat Meilof, Nieuwe Pekela (NL)

4       Graphisches Antiquariat und Kunsthandel
         H-G Braun, Wuppertal (BRD)

5       Antiquariaat Paul Bremmers,  
         Maastricht (NL)

7       Antiquariaat Lex Antiqua, Wellen (B)

8       Mappa Maps, Utrecht (NL)

9       Antiquariaat de Boekenbeurs,  
         Middelburg (NL)

10     Antiquariaat Librairie Stille, Maastricht (NL)

11     Grimbergen Boeken Antiquariaat,  
         Lisse (NL)

12     Antiquariaat Novemberland,  
         Oegstgeest (NL)

13     MABP Spotlight Cartografie

14     Pallas & Janos, Schoonhoven (NL)

15     Antiquariaat Leest, Den Haag (NL)

16     Antiquariaat Librairie Stille, Maastricht (NL)

18     Antiquariaat Adr. van den Bemt,  
         Groningen (NL)  

19     Antiquariaat Berger & de Vries,  
         Groningen (NL) 

20     Il Labirinto, Gent (B)

21     Tanchelmus Antiquariaat, Berchem (B)

22     Antiquariaat Bagage, Putten (NL)

23     Catawiki, Amsterdam (NL)

24     Sartoni Prints, Paris (F)

26     Harrison-Hiett Rare Books, Hoorn (NL)

28     Universiteits Bibliotheek Maastricht,  
         Stadsbibliotheek Maastricht & het  
         Historisch Centrum Limburg,  
         Maastricht (NL)

29     Antiquariaat De Vries & De Vries,  
         Haarlem (NL) 

30     Graham York Rare Books, Honiton &  
         Michael Garbett, Almondsbury (UK)

31     Boekhandel Dominicanen, Maastricht (NL)

 Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan
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Bestaan vangt aan met  
woorden ademhalen 

opdat wat om ons heen  
is wordt verstaan. 

  
Wat is en schijnt  

laat zich pas gadeslaan  
als chaos wordt ontbonden  

door vertalen.  
 

Uit nevels breken zich begrippen baan.  
Maar lichten doen,  

al naar naar ze feller stralen, 
wat hen omringt verdichten.  

Wij verdwalen dus toch;  
wat taal omhult  

doet hij de dampen aan.  
 

De taal een Atlas,  
die verklarend fluisterend  

per ademtocht  
de werkelijkheid verduistert  

die hij nochtans  
ten einde toe moet dragen.

  
Waarna wat was en scheen  

in leegte overgaat  
die door geen preveling  

zich meer vullen laat 
als woord en werkelijkheid  
uiteengaan en vervagen. 

ATLAS

Uit: ‘Bzzletin’, nr. 148 1987.  
Schrijver: Fred Portegies Zwart  

Inzender: mp, 05-09-2011

 Gedicht Inhoudsopgave

6 Aanleiding Cartografie: door           
 Wil Boonen en Roeland Tillij

7 MABP Highlights 

12 Cartografie en de Lage Landen:  
 door Jonathan F. Stockhorst

17 De Mercatorprojectie: door  
 Odin L.M.J. Essers

20 Brabantse Oude Kaarten   
 van 1536 tot 1795: door  
 M. Dorigo en M. Franssen

22 Messiah; Opera in de  
 Lambertuskerk

26 Over weilanden en kook-  
 boeken: door Michel de Vries  
 van Antiquariaat Berger &  
 De Vries

31 ‘Het MABP Team’

32 Deelnemerslijst
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Aanleiding  
Project Cartografie

‘Door Wil Boonen & Roeland Tillij’

Het project Cartografie vindt haar oorsprong in 
de behoefte schoonheid en liefde voor het (oude) 
boek over te dragen aan jonge mensen.

“ Cartografie is tevens het thema 
van het jaarlijks culturele rand-
programma van de MABP.”

In onderling overleg werd het  
onderzoeksgebied afgebakend en 
het definitieve thema  vastgelegd: 
“Het inventariseren van in Maastricht 
aanwezige atlassen in de collecties 
van het Centre Céramique, het RHCL 
(Regionaal Historisch Centrum) en 
de Universiteitsbibliotheek”; met als 
onderdeel een literatuurstudie en de-
finitie van een Atlas in haar breedste 
vorm (projecties, type atlassen en het 
gebruik).

Donderdag 27 april 2017 kwamen 
wij - bij toeval -  in gesprek met Pieter 
Caljé, hoofddocent aan ‘FaSoS, the 
Faculty of Arts and Social Sciences’, 
Universiteit Maastricht en kenner van 
de geschiedenis van Limburg; een ai-
mabele man, die zo juist was onder-
scheiden voor zijn vele activiteiten. 
Met enthousiasme vertelde hij over 
zijn werk met jonge mensen en dat 
hij op zoek was naar een onderwerp 
voor een project. Al snel vonden wij 
elkaar, jongeren te betrekken bij onze

wederzijdse activiteiten en werd een 
afspraak gemaakt voor een verdere 
gedachtenwisseling. Samenwerking 
werd gezocht met de Universiteitsbi-
bliotheek Maastricht, het Centre Céra-
mique, en het RHCL, de 3 vaste part-
ners van de Mabp. Een projectteam 
werd gevormd. 

In eerste gezamenlijke overleg pas-
seerden diverse onderzoeksthema’s 
de revue met als resultaat een selec-
tie van 3 thema’s: Atlassen/Mercator 
projectie met Google Earth, Kruidboe-
ken in relatie tot historisch food festival 
/ kookworkshops en  Erotica. Carto-
grafie had duidelijk ieders voorkeur. 

Een (reizende)tentoonstelling binnen 
Limburgse instanties en onderwijsin-
stituten zou deel uitmaken van het 
project. Zo kan de  jonge student 
projectuitvoerder ervaring opdoen 
met meerdere facetten, die komen 
kijken bij het opzetten van een grote-
re tentoonstelling als oa the Mabp.

Publiceren van een populair weten-
schappelijk artikel in het Mabp Ma-
gazine, een aansprekende prachtig 
tijdschrift, dat geheel in eigen regie 
van de MABP wordt vorm gegeven, 
werd onderdeel ervan: zie dit Mabp 
Magazine met het artikel Cartografie 
en de Lage Landen.
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2018
 HIGHLIGHTS
Mappa Maps 
Van Lidth de Jeudestraat 5  
3581 GG Utrecht (NL) 

Rechts, Utrecht, Urbis Traiecti 
ad Rhenum Novissima et 
Accuratisima Delineatio,  
Ottens/Specht, 1730.

Beneden, Liege,  
Leodium, Joan Blaeu, 1649.

Stand 8
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Boven, Antwerpen, 
Marchionatus Sacri 
Romani Imperii, Kaeri-
us, 1617.

Rechts, Paris,  
Lutetia, Braun & Ho-
genberg, 1572.

HIGHLIGHTS

Mappa Maps 
Van Lidth de Jeudestraat 5  
3581 GG Utrecht (NL) 

Stand 8
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HIGHLIGHTS
Antiquariaat Paul Bremmers 
Brusselsestraat 91, 6221 PC Maastricht (NL)

Mastrih Fortezza in Fiandra Assediata Dall’ Ecc. S. Prencipe di Parma MDLXXIX.

Zeer zeldzame kopergravure van Maastricht, toegeschreven aan Mario Cartaro (ca. 1540-
1620) Rome ca. 1580. De belegering van Maastricht door Alexander Farnese, Prins van 
Parma in 1579. Maastricht is te zien als vestingstad aan het einde van de 16-de eeuw.
Afmeting: 31,8 x 34 cm.
Prijs op aanvraag.

Stand 5
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Antiquariaat De Vries & De Vries 
 

 

 

 

www.devriesendevries.com 
maps – prints – graphic art – old and rare books 

 HIGHLIGHT

Antiquariaat De Vries & De Vries 
 

 

 

 

www.devriesendevries.com 
maps – prints – graphic art – old and rare books 
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Antiquariaat De Vries & De Vries 
 

 

 

 

www.devriesendevries.com 
maps – prints – graphic art – old and rare books 

 

Femme au Corsage a Fleurs 
Pablo Picasso
Lithograph, 17 december 1957
First state, one of a few proofs aside from the edition of 50
64 x 46 cm (M. 307 ; B. 846) (p.o.r.)

Antiquariaat De Vries & De Vries

Stand 29
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Cartografie en  
de Lage Landen

Vroege pogingen zien we in  
Geographicae Enarrationis Libri 
Octo, een atlas uit 1525, aanwe-
zig in de collectie van het Centre 
Céramique. Deze atlas is geba-
seerd op de verbeterde kaartpro-
jecties van de Grieks-Romeinse 
wiskundige en geograaf Claudius 
Ptolemaeus (87-150 na Christus).

Ortelius 
Abraham Ortelius (1527-1598) 
geldt als de grondlegger van de 
Nederlandse school van cartogra-
fen, die op opzienbarende wijze 
ons beeld van de wereld zou be-
invloeden. De Gouden Eeuw van 
de Hollandse cartografie ligt tus-
sen 1570 en 1670. In die tijd maak-
ten kaartenmakers in Antwerpen 
en Amsterdam opmerkelijke vor-
deringen met monumentale we-
reldatlassen in verscheidene de-
len, mijlpalen in de geschiedenis 
van de cartografie. 

Mercator
In zijn tijd de beroemdste carto-
graaf was Gerardus Mercator 
(1512-1594), een tijdgenoot van 
Ortelius en de voorganger van 
Blaeu. Mercator ontwikkelde een 
cilindrische kaartprojectie, die

vervorming laat zien in verhouding tot de 
cilinderas van de globe. Deze kaartprojec-
tie (later vernoemd naar de uitvinder) werd 
na publicatie in 1569 al gauw de carto-
grafische standaard. Voor het eerst bleek 
het mogelijk een afstand op een kaart als 
een lijn uit te zetten. Tot dan gebruikten de 
meeste cartografen het raster van leng-
te- en breedtegraden van Ptolemaeus en 
waren de kaarten meer beschrijvend dan 
functioneel.

Blaeu
Later kwam Johannes Blaeu (circa 1596-
1673), de officiële cartograaf van de VOC 
en uitgever van de Atlas Maior, het groot-
ste en kostbaarste boek in de zeventiende 
eeuw.

By Jonathan F. Stockhorst

Toen de mensheid gewend raakte aan het idee van de 
wereld als een globe werden cartografen steeds opnieuw 
geconfronteerd met de fundamentele vraag hoe de  
geografische werkelijkheid op papier weer te geven.

Ptolemaeus CC: SB 6004 C 2; ed. 1547, eerste 
editie 1525 gaat niet ver genoeg open: boek is 
te strak ingebonden.
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Stedenboeken
Belangrijk zijn ook de grote stedenboe-
ken uit de 16e eeuw. Deze hebben een 
groot aandeel gehad in het ontstaan 
van de Vlaamse gedetailleerde afbeel-
dingen van stedelijke landschappen, 
de zogenoemde vedutes, ontstaan 
in Vlaanderen. In zowel de collectie 
van Centre Céramique als die van de  
Universiteitsbibliotheek Maastricht be-
vindt zich de eerste editie van het 
meest toonaangevende stedenboek, 
de Civitates Orbis Terrarum uit 1572 van 
Georg Braun en Frans Hogenberg. Het 
werk bevat honderden realistische

maar ook om militaire geheimen te be-
schermen Hij hoopte, gebruikmakend 
van het verbod op het afbeelden van 
mensen en dieren in de Islam, te voor-
komen dat de Ottomanen zijn kaarten 
grondig zouden bestuderen. De Civi-
tates Orbis Terrarum bevatte immers 
ook gedetailleerde informatie over for-
tificaties van steden. 

Stedenboeken zijn ook nu nog van 
groot belang voor een beter begrip 
van de stedelijke bouwwijzen, zoals die 
uit de periode voorafgaand aan de 
Dertigjarige Oorlog (1618-1648), waarin 
veel steden werden verwoest.

Theatrum Orbis Terrarum en Civitates 
Orbis Terrarum
De Civitates Orbis Terrarum was tevens 
een concurrerend werk van het be-
faamde Theatrum Orbis Terrarum van 
Abraham Ortelius uit 1570, zoals blijkt uit 
de bijna gelijkluidende titel en de ver-
wijzingen. 

Het Theatrum Orbis Terrarum wordt al-
gemeen beschouwd als de eerste mo-
derne commercieel geslaagde atlas. 
Tot 1578 gaf Ortelius deze atlas zelf uit. 
Vanaf 1579 werd hij gedrukt in de be-
roemde drukkerij van Christoffel Plantijn

nu onderdeel van het Museum Plan-
tijn-Moretus in Antwerpen. Hier worden 
naast het Theatrum Orbis Terrarum ook 
de oudste nog bestaande boekpersen 
bewaard. Een van de vroege edities 
van de in Antwerpen gedrukte atlas 
Theatrum Orbis Terrarum is aanwezig in 
de collectie van Centre Céramique in 
Maastricht, en is oorspronkelijk afkom-
stig uit het Noviciaat van het Karme-
lietenklooster in Mechelen blijkens een 
eigendomskenmerk uit 1675. 

Het Theatrum Orbis Terrarum is zeer 
kleurrijk en bevat vele interessante de-
tails. Dit werk kan beschouwd worden

Hogenberg, F., 
Braun, G., Brachel 
Peter von (Keulen), 
& Kempen  
Gottfried von  
(Keulen). 1572.  
Civitates orbis 
terrarum. Coloniae 
Agrippinae: Apud 
Petrum a Brachel. 

Uit; Bijzondere  
Collecties van  
de Universiteit 
Maastricht.
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als een voortzetting van de verha-
lende traditie die we kennen van de 
stedenboeken, waarin mensen in kle-
derdracht en schermutselingen wor-
den afgebeeld, en waar schepen en 
zeemonsters te vinden zijn (vaak om 
een lege ruimte te vullen van nog niet 
ontdekte gebieden).

Het Theatrum Orbis Terrarum is een voor-
beeld van het gebruik van de bekende 
Mercatorprojectie. Deze methode van 
projectie heeft een fundamentele om-
wenteling tot stand gebracht in onder 
andere de navigatie. Ze voldeed aan 
de behoefte aan nauwkeurige, militai-
re en commerciële planning van rou-
tes in de tijd van de ontdekkingsreizen, 
waarin het kolonialisme en mercantilis-
me bovendien sterk in opkomst waren. 
Ze werd, zoals gezegd, de standaard in 
de cartografie.

een kaart te maken met als doel geo-
grafie te onderwijzen, en hoewel ande-
ren misschien beter de geografische 
werkelijkheid illustreren, was hij het die 
als eerste het mogelijk maakte die wer-
kelijkheid te ontdekken.

commentaar in The New York Times 
van 1943 verwoordt het als volgt: “Het 
moment is aangebroken om de Mer-
catorprojectie aan de kant te zetten 
en in te ruilen voor iets, dat de conti-
nenten en de verschillende richtin-
gen minder bedrieglijk weergeeft. Of-
schoon het gebruik ervan afgenomen 
is is de Mercatorprojectie nog steeds 
erg geliefd voor toepassing op wand-
kaarten. Waarschijnlijk omdat ze een 
rechthoekige wandkaart beter opvult 
en ook omdat haar grote bekendheid 
tot populariteit leidt.”

De Mercator-projectie is tot op de dag 
van vandaag nog steeds de meest fa-
voriete in de wereld en wordt zelfs ge-
bruikt door Google. Hoewel Gerardus 
Mercator nooit de intentie heeft gehad

Jonathan F. Stockhorst

“We zijn bijvoorbeeld gewend aan het 
idee dat Groenland ongeveer even 
groot is als Afrika, terwijl Afrika in 
feite bijna veertien maal zo groot is.” 

Maar deze wijze van de wereld afbeel-
den kent ook een groot probleem, ei-
gen aan iedere vorm van projectie, 
namelijk dat de werkelijke aardopper-
vlakte vervormd wordt. Hierdoor ont-
staat een verkeerde perceptie van de 
omvang van continenten. Wij zijn bij-
voorbeeld gewend aan het idee dat 
Groenland ongeveer even uitgestrekt 
is als Afrika, terwijl Afrika in feite bijna 
veertien maal zo groot is.

Ook lijkt het alsof Zuid-Amerika slechts 
weinig kleiner is dan Europa, maar in 
werkelijkheid omvat het bijna twee 
maal zoveel landmassa. 
Door de vervorming lijken gebieden 
die ver verwijderd zijn van de equator 
overdreven in omvang. 

Dit leidde tot de nodige kritiek en zette 
aan tot het zoeken naar alternatieve 
projectiemethoden. Een redactioneel 

De drie instellingen Universiteits-
bibliotheek Maastricht, Regio-
naal Historisch Centrum Limburg 
en Centre Céramique hebben 
een samenwerkingsverband. 

Zij staan in een gemeenschap-
pelijke stand (nr. 28) op de 
MABP met een kleine expo over  
Cartografie en de Lage Landen.

Stand 28
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World Map by F. de Wit. 
Amsterdam, 1725-50. Result € 40,000

Cäcilienstraße 48 · 50667 Köln · Tel. +49-221–257 54 19 · Fax +49-221–257 55 26
info@venator-hanstein.de · www.venator-hanstein.de

Rare Books  
Manuscripts  
Autographs  
Old Prints

Modern Prints  
Contemporary Prints

Auctions twice a year
Consignments are welcome

AUCTIONS IN COLOGNE

Venator & Hanstein
Book and Print Auctions

MABP-2018-V&H.indd   2 09.12.17   11:59
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DE MERCATORPROJECTIE
Het beeld dat mensen hebben van de wereld is niet 
gebaseerd op feiten maar op de mercatorprojectie.

Al in 1902 waarschuwde de Britse car-
tograaf Morrison (1840-1905) dat het 
beeld dat mensen hebben van de we-
reld niet gebaseerd is op feiten maar 
op de mercatorprojectie.  De Vlaamse 
cartograaf Gerardus Mercator (1512-
1594) ontwikkelde dit type kaartpro-
jectie in 1569 voor de scheepvaart. Het 
voordeel was dat de kompasrichtin-
gen overeenstemden met de werkelijk-
heid, een nadeel dat er naar de polen 
toe enorme vergrotingen optraden.  

Sindsdien is de mercatorprojectie tot 
standaard verworden voor vrijwel alle

weergaven van de wereld en heeft zo 
onze perceptie ervan bepaald. Groen-
land wordt ongeveer drie keer groter 
weergegeven dan Australië en Afrika 
past twee maal in Rusland. Kortom, 
een onjuiste en zeer misleidende kaart 
voor weergave van de omvang van 
de verschillende landen.

Objectieve Maps?
Een interactieve website als TheTrueSi-
ze.com is een eye-opener doordat je 
door selecteren en slepen van landen 
en werelddelen erachter komt hoe 
groot deze in werkelijkheid zijn. 
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Hoewel er sinds Mercator meerdere 
initiatieven zijn geweest om de wereld 
op een objectieve manier weer te ge-
ven, is dit tot op heden niet gelukt. Ook 
Google gebruikt voor zijn Maps nog 
steeds de mercatorprojectie. Volgens 
historicus en cartograaf Jerry Brotton is 
een echt

objectieve wereldkaart überhaupt niet 
mogelijk. Alle kaarten zijn immers tijd- 
en plaatsgebonden. Daarnaast die-
nen ze een bepaald doel, zoals macht, 
commercie of religie.

Meer weten?
www.thetruesize.com 

www.thedailymail.uk
Art; ‘Why every world map you’re 
looking at is WRONG’ Zolfaghari-
fard, Ellie (2014). 

www.theguardian.com
Art; ‘Why Google Earth gets Africa 
wrong’Wan, James (2014)

Afbeelding linksonder: 
Planisphere made by 
Rumold Mercator, 1587, 
Atlas sive Cosmographi-
cae  
Meditationes de Fabri-
ca Mundi et Fabricati  
Figura (publ. 1595)

Ooit was de aarde plat je viel eraf
wanneer je tegendraads de rand zocht
en wars van hoge heren blind voor straf

een moeten vond in wat niet kon of mocht.

De hemel was toen hoog, je klom erin
als je je hoofd maar boog, je hand ophield,

geen dingen zei over een Nieuw Begin,
je kromde, bad en werkte, neergeknield.

Van aarde was de schotel, was het bord
dat uit jouw hand ontstond, waarvan je at

en dat je brak. De fabricant zijn naam

stond aan de onderkant, jouw pseudoniem.
Uit leem en geest zijn wij, ook jij wist dat.

De mens heeft zich in kunst omhoog gestort.

Wiel Kusters

Ooit Was De Aarde Plat

drs. Odin L.M.J. Essers
Conservator Bijzondere 
Collecties Universiteit Maastricht
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Mercator, G., 
Hondius, J.,  

& Hondius  
Henricus  

(II, Amsterdam). 
(1628).  

Gerardi  
mercatoris atlas 

sive cosmo-
graphicæ 

meditationes de 
fabrica mvndi et 

fabricati figvra 
(Editio decima. 
ed.). Amstero-

dami: Sumptibus 
& typis æneis 

Henrici Hondij.

Stand 28
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Brabantse  
Oude Kaarten  
van 1536 tot 1795

Schedel noemde BRABANCIA al in 1493 
op een onnauwkeurige kaart van Euro-
pa. Een meer betrouwbaar kaartbeeld 
realiseerde Jacob van Deventer in cir-
ca 1536 met behulp van driehoeksme-
tingen. Zijn Brabantkaart was de eerste 
van de Nederlandse gewesten. 

De kaart had vele navolgers, waar on-
der die van bekende cartografen als 
De Jode, Ortelius, Blaeu en Hondius. De 
meeste kaarten zijn gemaakt tijdens 
de Spaanse en Oostenrijkse successie-
oorlogen in de Zuidelijke Nederlanden 
van 1701-1713 en van 1740-1748. Pas 
door Ferraris (1777) werd het kaart-
beeld aanzienlijk verbeterd. Brabantia 
Ducatus bevat naast honderdtwintig 
kaarten van het gehele hertogdom 
ook een viertal sets kaarten van de 4 
kwartieren, een aantal kaarten van het 
noorden en het zuiden na 1648 en

De cartobibliografie Brabantia Ducatus vormt het over-
zicht van alle gedrukte kaarten van het hertogdom Bra-
bant tussen 1536 en 1795. De scheidslijn, die na de val van 
Antwerpen in 1585 dwars door Brabant tussen Spaans en 
Staats gebied liep, werd in 1648 definitief door de Vrede 
van Münster en vormt ruwweg nog steeds de grens tussen 
Nederland en België. Ondanks die opdeling werd de fictie 
van eenheid van de Zeventien Provinciën lang in stand 
gehouden door kaarten van het gehele hertogdom.

Sgrooten,  1573, Manuscript.
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enkele ‘historische’ kaarten. Alle 
kaarten zijn minimaal paginagroot 
afgebeeld en voorzien van een uit-
gebreide beschrijving en toelichting, 
inclusief tabellen en afbeeldingen 
van wijzingen, die in de loop van de 
tijd op de koperplaten zijn aange-
bracht, de zogenaamde staatver-
schillen.

In inleidende hoofdstukken worden 
de geschiedenis van Brabant, de 
cartografen en hun verschillende 
kaarten, veranderingen in het kaart-
beeld, zoals inpolderingen, inunda-
ties, kanalen, watermolens, wegen, 
moerassen en verdedigingslinies met 
voorbeelden en afbeeldingen ge-
schetst en ook wordt een beeld ge-
geven van de nauwkeurigheid van 
de kaarten.

‘ M.Dorigo en M.Franssen ’ 
Door het historisch-cartografisch onderzoeksprogramma   
Explokart aan de universiteit van Amsterdam bij uitgever 
Brill te Leiden ca. mei 2018.

Lotter, 1761, Nieuwe wegen en kanaal.

Visscher, 1661, Wandkaart.
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Messiah:  
Opera in de Lambertuskerk

Heiligdomsvaart Maastricht

In de prachtige Sint-Lambertuskerk, zeer onlangs openge-
steld voor publiek, wordt tijdens de Heiligdomsvaart 2018 
(die plaatsvindt van 24 mei tot en met 3 juni)  een speciale 
‘opera’ van Händel uitgevoerd: de Messiah, maar dan 
geënsceneerd. Een indrukwekkend decor, volledig barok- 
orkest, videoprojecties, vijf topsolisten, een groot koor en 
alle ingrediënten die je in een theater verwacht staan ga-
rant voor een voorstelling die je niet snel zal vergeten. 

Geen statisch oratorium, maar een 
meeslepende muzikale vertelling van 
één van de grote verhalen van de 
mensheid: de geboorte, dood en 
verrijzenis van Christus. Door de ogen 
van zijn moeder Maria volgen we dit 
verhaal vol liefde, lijden en barmhar-
tigheid tot we uiteindelijk bij de vraag 
komen hoeveel we zelf voor een ander 
over zouden hebben… 
Regie is in handen van Sybrand van der 
Werf, die een geheel eigen invulling 
aan de Messiah geeft. Net zoals hij dat 
in 2011 deed met het spel ‘Licht’. “Bij 
Licht hebben we gekozen voor meer 
variatie. Niet meer alleen geënt op het 
leven van Servaas, maar uiteraard wel 
met een link naar het geloof.   
De Messiah is na Licht een spannende 
nieuwe stap. Een oratorium van Händel 
theatraal vertalen zodat het een spek-
takel wordt”, zegt Van der Werf En een 
spektakel wordt het, als het aan Van 
der Werf ligt. “Ik zie een mooie parallel 
met de tijd van Händel. Het genre ope-
ra was nog jong. Händel gaf dat een 
totaal eigen draai met de Messiah. 

Actueel, met de Schrift als basis. Ge-
durfd ook. En hij had er een giganti-
sche hit mee.” Actueel, met de Schrift 
als basis. Gedurfd ook. En hij had er een 
gigantische hit mee.” Van der Werf ver-
gelijkt het met de situatie van kerk en 
geloof anno 2017. “Iedereen voelt dat 
we mee moeten in de tijdsgeest. Je ziet 
mensen worstelen met hun geloof. 
Aan de andere kant kunnen we niet 
zomaar 2000 jaar cultuur ontkennen. 
Mensen blijven op zoek naar zinge-
ving. De vraag ‘waarom en waartoe’ 
blijft actueel. Alleen schept iedereen 
zijn eigen context. Dat is iets dat ook 
in de Messiah zit. Ik roep vragen op, 
geef geen antwoorden, maar bied 
mensen wel een context waarin ze 
houvast vinden. Dat biedt een bij-
zondere kans om het geloof en de 
zingeving weer in het licht te zetten.”  
Van der Werf stelt Maria centraal bij 
zijn versie van de Messiah. Waar bij an-
dere versies de geboorte één van de 
hoogtepunten is in de Messiah, heeft 
de Maastrichtse regisseur dat deel juist 
tot een minimum beperkt.
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Messiah
Opera in de Kerk

Heiligdomsvaart Maastricht
24 mei t/m 3 juni 2018
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Messiah
Opera in de Kerk

Heiligdomsvaart Maastricht
24 mei t/m 3 juni 2018

“Het stuk duurt drie uur en wij willen het in ander-
half uur brengen. Dus we moeten schrappen.” 
En in mijn ogen zegt het geboorteverhaal het minst over 
barmhartigheid, toch het thema van de Heiligdoms-
vaart.” Van der Werf gaat meer op het gevoel zitten. Het 
gevoel van de moeder die haar zoon verliest en vervol-
gens acceptatie van haar verdriet vindt in zijn verrijzenis. 
“Ze geeft hem als het ware aan de zonden van de we-
reld. 

Wat doet dat met een vrouw? Het verdriet van Maria 
moet voelbaar zijn. Poëtisch, maar ook beeldend.” Van 
der Werf wil herkenbaarheid in zijn stuk. Om het zo dich-
ter bij de mensen te brengen. “Natuurlijk is de Messiah in 
oorsprong een zwaar stuk. Dan is het juist de uitdaging 
om er een aansprekende beleving van te maken. Wie 

25

Locatie
Sint-Lambertuskerk
Koningin Emmaplein 7
6217 KD Maastricht

Speeldata 2018
Donderdag 24 mei / 21:00 uur / première
Vrijdag 25 mei / 20:00 uur
Zondag 27 mei / 20:00 uur
Dinsdag 29 mei / 20:00 uur
Woensdag 30 mei / 14:00 uur
Zaterdag 2 juni / 20:00 uur / dernière

Koop snel uw kaarten
Koop uw kaarten via www.theateraanhetvrijthof.nl
Fronttribune: € 20 / Zijtribune € 16
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Over Weilanden 
en Kookboeken

Tekst: Michel de Vries
In 1977 was ik 11, ik maakte een 
pistool. Ik sloeg één kant van de al 
gebogen ijzeren pijp dicht, stak er aan 
de andere kant een rotje in en peuter-
de het lontje door de bijna dichte kant 
naar buiten. De knikker paste perfect 
en ik richtte op het weiland voor me.

Het rotje had het formaat strijker dus 
was het de vraag wat dat met mijn 
schiethand zou doen. Ik besloot het 
pistool toch maar niet zelf vast te hou-
den. Ik wurmde het tussen de palen 
van een hek en stak aan. Beng! Het ij-
zer lag op de grond en rookte na. Van 
de knikker was geen spoor meer te 
bekennen. Het weiland leek gegroeid.

De receptuur was echter uiterst onbe-
trouwbaar. Ook waren er de bezwaren 
die tussen droom en daad plegen te 
staan. Ik besloot me op het geschreven 
woord te gaan richten.

Alie en ik ontmoetten elkaar rond 1990. 
We richtten Progressieve Boekhandel 
Rosa op. Ook werden we een stel. Zij 
was kok maar de boeken die riepen en 
een antiquariaat is zo begonnen. Er is 
slechts een klein startkapitaal voor no-
dig en een flinke dosis gedrevenheid. 
We noemden de winkel Bookmaker 
vanwege het gokelement van de snel 
dalende prijzen. Later werd dat chiquer 
Antiquariaat Berger & De Vries, voor 

Al vanaf jongs af aan was ik voorbe-
stemd voor subversie en verzet. Nog 
op de kleuterschool mikte ik de glazen 
bakstenen van de buurschool in, stak 
ik spijkers in putdeksels en gooide met 
suikerbieten naar rijdende auto’s. Een 
typisch kind van de jaren ’60 met de 
jaren ’80 nog in het verschiet.

De jaren ‘80 was de tijd van de bewe-
gingen. Anti-Apartheid, antiracisme, 
de vrouwen- en de vredesbeweging, 
kraken en et cetera. In het Anarchis-
tisch Kookboek stond uitgelegd wat je 
concreet kon doen om de verhoudin-
gen wat aan het dansen te brengen. 

het betere boek in al zijn geledingen. 
In de winkel, hartje Groningen, vind je 
onder meer kunst en allerlei avant-gar-
distisch materiaal.

Op de Maastrichtse beurs MABP tonen 
we 2 Merz-Dada uitgaven van Kurt  
Schwitters (no. 1 en 6, 1923) en een 
uitgave van tijdschrift Het Over-
zicht (no. 13, 1922). Het is de eerste  
onder de constructivistische koers van  
kunstenaar Jozef Peeters. Ook zijn er 6 
Van Dissel servetten naar ontwerp van 
M.C. Escher. En er is de New Babylon 
prent ‘Constructie van een Sector’ van 
Constant Nieuwenhuijs.

“ Zij was kok maar de boeken die riepen 
en een antiquariaat is zo begonnen.”

Stand 19
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De tijdtabel van de architecten Steiger, 
Schmidt en Hess werd in 1935 in op-
dracht van het Amsterdamse Stedelijk 
Museum vervaardigd. Mart Stam was 
curator van deze architectuurtentoon-
stelling, De Functionele Stad. Van hem 
was ook dit vouwdoek, getuige zijn (en 
Lotte Stam-Beese’s) naamstempel op 
de achterzijde. Op de tentoonstelling 
stond het werk in het middelpunt van 
de belangstelling. Toch hing het daar 
maar 1 dag vanwege de controverse 
die het opriep. De CIAM-architecten 
Gropius, Giedion en Oud vreesden de 
reactie van Nazi-Duitsland en lieten het 
terstond verwijderen.

En dat Anarchistische Kookboek? Wij 
hebben inderdaad een bijzonder ex-
emplaar met allerhande recepten 
voor het maken van huis- tuin- en keu-
kenexplosieven als knalkwik, nitroglyce-
rine, mijnen, onderzeese bommen en 
dynamiet. Het is De Practische Anar-
chist, anoniem uitgegeven rond 1910. 
Het gaat om een uiterst schaars werkje 
van lang voordat het genre in de jaren 

’60 opnieuw in zwang kwam en zoiets 
een anarchistisch kookboek ging he-
ten. Helaas voor u is de uitgave niet te 
koop, want ze past zo fijn in onze eigen 
collectie memorabilia. Tussen de kook-
boeken van Johannes van Dam, Alan 
Davidson, Claudia Roden en Paul Bo-
cuse, wel te verstaan.
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Boekenpost al 25 jaar hét blad 
voor boekenliefhebbers!

Word nu abonnee voor 38 euro per jaar en 
ontvang twee nummers gratis van Boekenpost. 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar 

info@boekenpost.nl 
Vermeld uw naam en adresgegevens.

Elke twee maanden leest u alles over boeken, 
prenten, strips en alles omtrent het boekenvak. 

Nieuws, agenda, recensies en interviews - 
Boekenpost brengt het u in maar liefst 68 pagina’s.

Deze aanbieding geldt voor abonnementen binnen Nederland.
28

Daar waar anderen stoppen, kijken en denken wij bij Andi Smart 
Print Solutions verder. Persoonlijk communiceren met je doel-
groep, met offline middelen als ultiem communicatiemiddel én 
onderdeel van jouw crossmediale strategie. 

Wij vertellen je er graag meer over! 

andi-printsolutions.com

streven naar
perfectie

Antiquariaat De Vries & De Vries 
 

 

 

 

www.devriesendevries.com 
maps – prints – graphic art – old and rare books 

 Brusselsestraat 91
6211PC Maastricht  
Netherlands

0031 6 520 566 41

pwj.bremmers@gmail.com 
www.paulbremmers.com

PAUL BREMMERS
Open: vrijdag  
14.00-18.00 uur  
en op afspraak. | ANTIEKE LANDKAARTEN | STADSGEZICHTEN |  

| ATLASSEN | MEESTER-GRAFIEK |

ANTIQUARIAAT
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MABP krijgt er vanaf 2019 een goede buur bij!

De Provincie Limburg, Maastricht en MECC Maastricht 
hebben afgelopen december  
getekend voor een tienjarige samenwerking! 

Geweldig nieuws voor de stad en de 
hele provincie. Al meer dan 30 jaar  
vindt de grootste kunstbeurs ter wereld 
plaats in Maastricht.  Al meer dan 30 
jaar verandert Maastricht gedurende 
de Tefaf van provincie hoofdstad  naar 
een stad van wereld klasse. 

Etalages worden extra mooi aange-
kleed, hotelkamers zitten al maanden 
van te voren vol, de winkels hangen vol 
met de mooiste zomer mode, opge-
poetste straten  en de TEFAF banieren 
geven de stad een extra elan. 

Het TEFAF publiek en de standhouders 
weten inmiddels hun weg te vinden 
naar de beste restaurants, gezelligste 
(wijn)bars, de mooiste winkels en na-
tuurlijk ook naar onze beurs! 

En vanaf 2019 zullen we er een goe-
de buurman, TEFAF, bij hebben.  
De gemeente Maastricht stelt de 
Hoofdwacht, een 18-eeuws gebouw 
waar voorheen de stadswacht huisde,  
op het Vrijthof, beschikbaar aan TEFAF.  
Daarmee zal de organisatie het hele 
jaar door in de stad aanwezig zijn! 

The European Fine Art  
Foundation (TEFAF)

Wij heten TEFAF van harte welkom in het centrum van de stad!

Antiquariaat De Vries & De Vries 
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Antiquariaat De Vries & De Vries 
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Antiquariaat De Vries & De Vries 
 

 

 

 

www.devriesendevries.com 
maps – prints – graphic art – old and rare books 

 

Als MABP-team vinden we het elk jaar 
een grote eer om deze sfeervolle beurs 
te mogen organiseren. Onze beurs  
onderscheidt zich door zijn intieme, 
maar professionele uitstraling. In het 
eerste jaar na het jubileum hebben we 
gezamenlijk besloten, met de introduc-
tie van onze nieuwe vormgever, om 
het uiterlijk van de MABP op te frissen. 
Ons nieuwe lid, Amber Tillij (rechts), 
heeft als gedreven jonge ontwerper 
deze uitdagende klus aangenomen.

MABP Organisatie

“Ik vind het een eer om gevraagd te zijn door de 
MABP-Foundation en ik heb me met veel enthousiasme  
op dit project gestort. Het doel hierbij was om de sfeer  
van de oude MABP te behouden en tegelijkertijd een  
verfrissend uiterlijk te geven. Ik hoop bij deze dat me dit 
gelukt is en dat we deze lijn de komende jaren verder  
kunnen doorvoeren.”



32

Antiquariaat Bagage
Peter Vink
Voorthuizerstraat 74
3881 SJ Putten the Netherlands
Telefoon: 0341-354532
Mobiel: 06-51179335
info@bagageantiquariaat.nl
www.bagageantiquariaat.nl
Specialisme: Reisgidsen,  
Cartografie, Expeditieversla-
gen, Alpinisme

Antiquariaat Berger & De Vries 
Alie Berger en Michel De Vries
Pelsterstraat 27-29
9711 KH Groningen the Nether-
lands
Telefoon: 003150 318 8591 
Mobiel: 06 430 421 06  
info@bergerendevries.nl
www.bergerendevries.nl
Specialisme: Algemeen & Han-
delscatalogi, prenten, kaarten 
en l.p.’s.

Antiquariaat De Boekenbeurs
Dhr. A.G.M. Duivenvoorde
Turfkaai 33
4331JV Middelburg the Nether-
lands
Telefoon: 0031118633531
Mobiel: 06-24569318
info@deboekenbeurs.com
www.deboekenbeurs.com
Specialisme: Zeelandica, 
Waterbouwkunde, Maritieme 
Geschiedenis, Oude Kaarten 
en Prenten.

Antiquariaat De Vries & De Vries
Pieter de Vries
Damstraat 19
2011 HA Haarlem the Nether-
lands
Telefoon: 023 620 06 55
Mobiel: 06 158 21 092
mail@oudeprenten.com
www.devriesendevries.com
Specialisme: Nederlandse topo-
grafie, buitenlandse topografie, 
decoratieve grafiek en oude 
geïllustreerde boeken. 

 Deelnemerslijst
Antiquariaat Meilof
Wiebe Meilof
Albatrosstraat C5
9663 PV Nieuwe Pekela  
the Netherlands
Telefoon: 0597 672497
Mobiel: 06 12619644
info@antiquariaatmeilof.nl
www.antiquariaatmeilof.nl

Antiquariaat Leest
H.Lanting
Fred. Hendriklaan 81A
2582 BV Den Haag the Netherlands
Telefoon: 0703540345
info@antiquariaat-leest.com

Antiquariaat Lex Antiqua
Dhr. Rob Camp
Beursstraat 46
3832 Ulbeek-Wellen Belgium
Telefoon: 003211596338
rob.camp@lex-antiqua.be
www.lex-antiqua.be
Specialisme: Meestergrafiek,  
Rembrandt, Breughel, 16e 
eeuw, decoratieve grafiek en 
landkaarten.

Antiquariaat Librairie Stille
Ton Stille & Oda Swarte
Rechtstraat 85
6221 EH Maastricht the Netherlands
Telefoon: 043-3219923
Mobiel: 0622916475
stille-antiquariaat@planet.nl
http://www.antiqbook.nl/boox/
stil/ Specialisme: Bibliofilie, kunst, 
toegepaste kunst, erotica, Lim-
burgensia, bijzondere boeken 
boekcuriosa.

Antiquariaat Novemberland
Jaap Schuurman
Prinsenlaan 23
2341 KS Oegstgeest the Netherlands
Mobiel: 06-18297344
novemberland@planet.nl
www.novemberland.nl
Specialisme: literatuur, vroege 
kinder- en prentenboeken, 
kunst, architectuur, geschiede-
nis, reizen. 
Gesloten antiquariaat; bezoek 
op afspraak.

Antiquariaat Paul Bremmers 
Dhr. Paul Bremmers
Brusselsestraat 91
6211PC Maastricht  Netherlands
Telefoon: 0031 6 520 566 41
pwj.bremmers@gmail.com
www.paulbremmers.com
Specialisme: Antieke landkaarten, 
stadsgezichten, atlassen en mees-
ter-grafiek.  
Winkel: vrijdag 14.00-18.00 uur 
en op afspraak.

Boekhandel Dominicanen
Dominicanerkerkstraat 1
6211CZ Maastricht the Netherlands
Telefoon: +31 (0) 43 4100 010
www.boekhandeldominicanen.nl

Catawiki
Marc Harrison
c/o Wework Metropool
Weesperstraat 61-105
1018 VN Amsterdam the 
Netherlands
Telefoon: +44 (0) 7748775185
m.harrison@catawiki.nl
www.catawiki.nl
Specialisme: Books, Comics, Car-
tography, Photobooks, Art works. 

Galerie Martinez D.
Mr. Didier Martinez
6 bis rue de Chateaudun
75009 Paris  France
Telefoon: 0033142814116
Mobiel: 0033607322396
martinezd@noos.fr
www.estampesmartinez.fr
Specialisme: estampes ancien-
nes et modernes

Graham York Rare Books
Graham York
225 High Street
EX14 ILB Honiton United Kingdom
Telefoon: +44140441727
Mobiel: +447831138011
books@gyork.co.uk
www.gyork.co.uk
Specialisme: Spain, Gypsies, 
Travel, Literature, Art
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