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Beste kaartliefhebber.  
 
Deze zomer stond in het teken stond van de 28e International Conference on the History of 
Cartography. Deze conferentie werd in juli j.l. in Amsterdam gehouden. Ter gelegenheid daarvan 
werden er drie tentoonstellingen in de hoofdstad bezocht. Eén in het Paleis op de Dam, één in het 
Stadsarchief Amsterdam en één in het Scheepvaartmuseum.  
 
Deze keer nodigt de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie U niet uit voor een ochtend of 
middag met lezingen, maar willen we twee van de drie tentoonstellingen met u bezoeken. De derde 
tentoonstelling (in het Scheepvaartmuseum, zetten we eind 2019, of medio 2020 apart op het 
programma). Voor het bezoek aan het Paleis op de Dam en het Stadsarchief Amsterdam kozen we: 

 
Vrijdag 13 september 2019 

 
Voor deze dag rekenen we geen inschrijfgeld (eventuele kosten zijn voor eigen rekening, te denken valt 
aan lunch, koffie, drankje achteraf; en brengt u a.u.b. uw museumjaarkaart mee).  

 
Programma 

 
10.30 uur.   Verzamelen voor het Paleis, op de Dam en bezoek aan Het universum van Amsterdam. Voor 
toelichting en vragen over de expositie zijn de samenstellers Reinder Storm en Alice Taatgen aanwezig. 
 
12.15-13.45 uur.   Wandeling naar (eventueel twee haltes met de tram) naar Stadsarchief Amsterdam, 
Vijzelstraat 32 en lunch in café van het Stadsarchief, of in een restaurantje in de buurt. 
 
13.45-14.45 uur.   Bezoek tentoonstelling Kaartboeken van Amsterdam 1559-1703 in de Schatkamer 
van het Stadsarchief. Voor toelichting en vragen is samensteller Marc Hameleers aanwezig. 
 
14.45-16.00 uur.   Drankje in het café van het Stadsarchief of cafétje in de buurt. 
 
Voor deze dag worden door de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie geen kosten in 
rekening gebracht. Wel willen we graag een beeld hebben hoeveel belangstellenden we kunnen  



 
 
 
 
verwachten. In het Paleis op de Dam zijn de eerste 60 bezoekers gratis. Bent u nummer 61, dan was u 
te laat met opgeven en moet entree betaald worden. Wilt u de werkgroep a.u.b. voor 11 september 
doorgeven als u op 13 september naar de Dam komt, gaarne op het email-adres sppm.quirijnen@pzh.nl.  
Wij hopen u die vrijdag te kunnen begroeten. 
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