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Atlas Van der Hem – Verre wereld in beeld

BIJZ O ND E R E
CO L L EC T I E S

sy mposium atlas van d e r he m – v e r r e we r e ld i n b e e ld
Donderdag 16 april 2009 10.00 tot 17.00 uur
Op donderdag 16 april 2009 vindt het symposium Atlas Van der
Hem – Verre wereld in beeld plaats. Sprekers met internationaal
erkende expertise zullen de 17de-eeuwse Amsterdamse
verzamelaar Laurens van der Hem, zijn milieu, zijn atlas en
zijn tijd belichten.
Het symposium wordt georganiseerd door de Bijzondere
Collecties van de Universiteit van Amsterdam, in samen
werking met de Werkgroep voor de Geschiedenis van de
Kartografie, het Amsterdams Centrum voor de Studie
van de Gouden Eeuw en Amsterdam Wereldboekenstad.

Locatie
Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411,
Amsterdam.
Kosten voor deelname
€ 65,Standaard
€ 32,50 Vrienden van de UB en medewerkers van de UvA
€ 15,Studenten
De prijs is inclusief koffie, thee, lunch en borrel.

Aanleiding voor dit symposium is de hoogwaardige facsimileuitgave van de Atlas Blaeu-Van der Hem, die deze dag officieel
gepresenteerd zal worden door HES & DE GRAAF Publishers BV.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door de kosten voor deelname vóór
10 april 2009 over te maken op gironummer 4878973 t.n.v.
GIN-Historische Kartografie te Utrecht onder vermelding
van uw naam en ‘Symposium Van der Hem’.
Voor buitenlandse deelnemers: IBAN: NL89 INGB 0004878973
en BIC: INGBNL2A.

Meer informatie
Bijzondere Collecties, 020-5257300, info-bc@uva.nl
Zie ook www.bijzonderecollecties.uva.nl en
www.blaeuvanderhem.com
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s y mposium atlas van d e r he m – v e r r e we r e ld i n b e e ld
Verzamelen in de Gouden Eeuw: De wereldatlas van Laurens van der Hem
Dagvoorzitter: prof.dr. Henk van Nierop
09.30 – 10.00 uur Inschrijving Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 10.45 uur Welkom Steph Scholten, Directeur Erfgoed
Universiteit van Amsterdam. Presentatie van het eerste exemplaar van de facsimile-uitgave van de Atlas Blaeu-Van der Hem
aan drs. Carolien Gehrels, Wethouder Kunst en Cultuur van de
Gemeente Amsterdam en dr. Karel van der Toorn, voorzitter
College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

14.00 – 14.30 uur Het wetenschappelijk onderzoek van
de Atlas Van der Hem dr. Peter van der Krogt, hoofd
historisch-cartografisch onderzoekscluster URU Explokart,
Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
14.30 – 15.00 uur Van Santen en Van der Hem: meesters
in vorm en kleur drs. Truusje Goedings, kunsthistoricus
en publicist

10.45 – 11.15 uur De wereld van Laurens van der Hem
dr. Roelof van Gelder, historicus en redacteur van nrc
Handelsblad

15.00 – 15.30 uur Theepauze
Informatiemarkt met presentaties van de specialisten die aan
de facsimile hebben meegewerkt

11.15 – 11.45 uur Koffiepauze

15.30 – 16.00 uur Laurens van der Hem en de wereld overzee
dr. Kees Zandvliet, hoofd Presentatie & Nieuwe Media
Amsterdams Historisch Museum

11.45 – 12.15 uur Een rijk geschakeerde bezienswaardigheid.
De atlas van Laurens van der Hem gezien en gebruikt door
tijdgenoten dr. Erlend de Groot, wetenschappelijk
medewerker Rijksmuseum Amsterdam
12.15 – 12.45 uur The Atlas Van der Hem and the Culture
of Print Geography prof.dr. Benjamin Schmidt, Associate
Professor of History, University of Washington

16.00 – 16.30 uur De Barbarijse Kust in de Atlas Van der Hem
dr. Maartje van Gelder, docent Nieuwe Geschiedenis,
Universiteit van Amsterdam en dr. Ernst Crone, Fellow van
het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam/Universiteit
Leiden
16.30 uur Borrel

12.45 – 14.00 uur Lunch

De Atlas Blaeu-Van der Hem is de belang
rijkste nog intacte collectie van kaarten,
topografische prenten en tekeningen uit
de 17de eeuw. Deze zogenaamde verzamel
atlas werd samengesteld door de Amster
damse jurist Laurens van der Hem
(1621-1678) en bestaat uit 50 banden
met meer dan 2400 (zee)kaarten, land
schappen, stads-, haven- en zeegezichten.
Als basis gebruikte Van der Hem de Atlas
Maior van Joan Blaeu, uitgegeven in
Amsterdam tussen 1660 en 1663. De Atlas
Blaeu-Van der Hem bevat werk van tal van
bekende kunstenaars; veel tekeningen
zijn er speciaal voor gemaakt. Deze
monumentale verzamelatlas is tegen
woordig in bezit van de Österreichische
Nationalbibliothek in Wenen en werd in
2004 op de lijst van de UNESCO Memory
of the World geplaatst.
HES & DE GRAAF Publishers BV geeft in
2008-2009 een facsimile-editie uit in een
set van acht banden met de elf delen van
de originele atlas die de landen buiten
Europa bevatten, inclusief de ‘geheime’
kaarten van de VOC. Ze worden gebonden

in perkament met goudstempeling in
17de-eeuwse stijl en met goud op snee.
Aan de kwaliteit van de afbeeldingen,
de kleuring, de goudstempeling en de
bindwijze wordt de grootst mogelijke
zorg besteed. De facsimile verschijnt
in een oplage van honderd sets.

