Lezing: Historische kaarten van de Biesbosch.
door Wim van Wijk.
Van de Biesbosch zijn in de loop van de tijd veel kaarten gemaakt. Alleen al in het
Nationaal Archief in Den Haag worden er honderden bewaard. Maar ook archieven,
universiteiten en musea in Den Bosch, Dordrecht en Leiden – om maar een paar
plaatsen te noemen – bieden onderdak aan Biesboschkaarten die soms al eeuwen
oud zijn.
Verwonderlijk is het niet dat het gebied zo vaak in kaart is gebracht. De Biesbosch
veranderde immers voortdurend. De watervlakte die na de Sint-Elisabethsvloed was
ontstaan, verlandde almaar meer. En regelmatig wilde iemand een kaart hebben
van dat nieuwe stukje land.
In 2012 is er een atlas verschenen met een selectie uit die overvloed aan kaarten.
De ondertitel van deze historische atlas luidt: Zes eeuwen Biesbosch in 78 kaarten.
De eerste kaart in die atlas laat zien hoe dit deel van Nederland eruit gezien kan
hebben voordat die rampnacht van 18 op 19 november 1421 het landschap op zijn
kop zette. Maar dat is een reconstructie, want in de vijftiende eeuw werden er nog
geen kaarten gemaakt. De oudste echte kaarten die in de atlas zijn opgenomen, zijn
in 1553 en 1560 gemaakt, ruim een eeuw na de Sint-Elisabethsvloed.
Die twee oudste kaarten laat de samensteller van de atlas, Wim van Wijk, in ieder
geval zien tijdens de lezing die hij op 27 maart in hotel ’t Trefpunt in Made geeft
over de atlas. Natuurlijk worden niet alle 78 kaarten uit de atlas op het witte doek
geprojecteerd. Hij heeft op zijn beurt een keuze gemaakt uit de voorkeuren die de
Heemkundekring Made en Drimmelen aan hem kenbaar had gemaakt.
Sommige kaarten hebben speciaal betrekking op beide dorpen en de onmiddellijke
omgeving. Maar natuurlijk komt ook de Biesbosch zelf aan bod. Nu eens in
overzichtskaarten, dan weer in detailkaarten. Een voorbeeld van zo’n detailkaart is
die van Vogelenzang, waarop te zien hoe die polder in de Noordwaard, toen nog een
gors, er in 1784 uitzag.
Van Wijk woont in de Biesbosch, is er geboren en heeft behalve de atlas meer
boeken over de Biesbosch geschreven. Hij houdt zijn lezing na afloop van de
jaarvergadering van de heemkundekring, die om 20.15 uur begint.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

