Historische Topografische Kaarten (1)
Tegenwoordig is het mogelijk om diverse historische kaarten on-line te bekijken op ‘het’
internet.
Eén van de sites met oude kaarten van o.a. Ommen en omgeving is
www.overijsselinkaart.nl met kaarten van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek te Deventer en de Overijsselse Bibliotheek Dienst.
In “De Darde Klokke” fragmenten van deze kaarten van onze omgeving met een korte toelichting.
De volledige kaarten worden weergegeven (m.b.v. een MrSID-viewer zelfs zeer gedetailleerd ) op bovengenoemde site (zoek op Doc.nr. bijvoorbeeld "OIK_000283" of op plaatsnaam).

Von dem Teutschen Land
Schaal: 1:800.000
Auteur/kaartmaker: Sebastian Münster
Uitgever/drukker: Petri?
Datering inhoud: / /1525 - / /1550
Jaar vervaardiging: Jaar van uitgave: 1598 Doc.nr: OIK_000283
Beschrijving:
Dit is (op dit moment) de oudste topografische kaart van "Overijsselinkaart.nl" waarin Ommen (als "Omme") wordt aangeduid.
Het is vermoedelijk een bladzijde uit een oud boek, de titel van de kaart is "Von dem Teutschen Land".
Onder dezelfde titel is op de site “www.oldworldauctions.com” (nog) een oude soortgelijke
kaart van Zwitserland terug te vinden.
In het verleden werden veel van dit soort kaarten meer dan één keer uitgegeven.
Zo is nagenoeg dezelfde kaart in een andere uitvoering ook nog een keer terug te vinden bij
"Overijsselinkaart.nl" onder Doc.nr: “OIK_000019”. De kaarten zijn oorspronkelijk afkomstig
van een uitgave van de Cosmographia van Sebastian Münster.

Tussen 1544 en 1628 zijn 17 oplagen van dit werk verschenen in verschillende talen.
Sebastian Münster (1488/89 - 1552) was een zeer bekende kosmograaf/cartograaf.
Hij heeft onder anderen als één van de eersten Amerika in kaart gebracht en gebruikte voor
het eerst in een uitgave van de Geographia, de koördinaten in graden, minuten en sekonden.
De kaart toont enkele wapens waaronder (op afgebeeld fragment) die van Overijssel.
In 1528 heeft Overijssel een eigen wapen gekregen, bestaande uit de Hollandse leeuw en
een dwarsbalk die de IJssel symboliseert. De balk was tot 1532 recht, na 1532 gegolfd.
Steden en dorpen worden met een beeldsymbool weergegeven, de administratieve grenzen
worden aangeduid met een stippellijn.

2

