
 

 

GES_WO_L 

Europa omstreeks 1789 - Groei 
van de Ver. Staten 
P.E. van Oirschot, P. Eibergen 
jaar: [ 1957 ] 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 73 ( 78 ) cm 
breedte: 93 ( 102 ) cm 
schaal: niet vermeld 
 
Opm.: nr. III-1 van de serie 
'Historische wandkaarten'; aan 
de achterzijde een op het 
linnen gedrukte toelichting van 
P.E. van Oirschot 

 

 

GES_WO_M 

Europa omstreeks 1812 
P.E. van Oirschot, P. Eibergen 
jaar: [ 1957 ] 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 72 ( 79 ) cm 
breedte: 93 ( 101 ) cm 
schaal: niet vermeld 
 
Opm.: nr. III-2 van de serie 
'Historische wandkaarten'; aan 
de achterzijde een op het 
linnen gedrukte toelichting van 
P.E. van Oirschot 

 

 

GES_WO_N 

Europa van 1815-1871 
P.E. van Oirschot, P. Eibergen 
jaar: [ 1957 ] 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 72 ( 79 ) cm 
breedte: 93 ( 101 ) cm 
schaal: niet vermeld 
 
Opm.: nr. III-3 van de serie 
'Historische wandkaarten'; aan 
de achterzijde een op het 
linnen gedrukte toelichting van 
P.E. van Oirschot 
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GES_WO_O 

Europa van 1871-1920 
P.E. van Oirschot, P. Eibergen 
jaar: [ 1957 ] 
omvang: 1 kaart in 2 bladen 
hoogte: 98 ( 108 ) cm 
breedte: 122 ( 133 ) cm 
schaal: niet vermeld 
 
Opm.: nr. III-4 van de serie 
'Historische wandkaarten'; 
geen toelichting aan de 
achterzijde; Brinkman's 
cumulatieve catalogus van 
boeken (1957) vermeldt een 
papieren toelichting van vier 
bladzijden 

 

 

GES_WO_P 

De wereld van 1920-1957 
P.E. van Oirschot, P. Eibergen 
jaar: [ 1957 ] 
omvang: 1 kaart in 2 bladen 
hoogte: 85 ( 94 ) cm 
breedte: 154 ( 164 ) cm 
schaal [ca. 1 : 28.000.000] 
(eq.) 
 
Opm.: nr. III-5 van de serie 
'Historische wandkaarten'; 
geen toelichting aan de 
achterzijde; Brinkman's 
cumulatieve catalogus van 
boeken (1957) vermeldt een 
papieren toelichting van vier 
bladzijden 
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uitgever: B. Westera (WS), Nijverdal

 

 

GES_WS_1 

De Nederlanden van 100 jaren 
voor Chr.-922 
J.T. de Jager 
jaar: 1909 
drukker: Amsterdam : Gebr. 
Braakensiek 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 101 ( 108 ) cm 
breedte: 74 ( 82 ) cm 
schaal 1 : 500.000 
 
Opm.: nr. 1 van de serie 
'Historische wandkaarten' 

handleiding 

 

 

GES_WS_2 

De Nederlanden van 922-1559 
J.T. de Jager 
jaar: 1909 
drukker: Amsterdam : Gebr. 
Braakensiek 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 99 ( 104 ) cm 
breedte: 75 ( 85 ) cm 
schaal 1 : 500.000 
 
Opm.: nr. 2 van de serie 
'Historische wandkaarten' 

handleiding 
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GES_WS_3 

De Nederlanden van 1559-
1648 
J.T. de Jager 
jaar: 1909 
drukker: Amsterdam : Gebr. 
Braakensiek 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 100 ( 110 ) cm 
breedte: 75 ( 84 ) cm 
schaal 1 : 500.000 
 
Opm.: nr. 3 van de serie 
'Historische wandkaarten' 

handleiding 

 

 

GES_WS_4 

De Nederlanden van 1648-
1795 
J.T. de Jager 
jaar: 1909 
drukker: Amsterdam : Gebr. 
Braakensiek 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 100 ( 110 ) cm 
breedte: 75 ( 84 ) cm 
schaal 1 : 500.000 
 
Opm.: nr. 4 van de serie 
'Historische wandkaarten' 

handleiding 
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GES_WS_5 

De Nederlanden van 1795-
1813 
J.T. de Jager 
jaar: 1909 
drukker: Amsterdam : Gebr. 
Braakensiek 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 100 ( 110 ) cm 
breedte: 74 ( 84 ) cm 
schaal 1 : 500.000 
 
Opm.: nr. 5 van de serie 
'Historische wandkaarten' 

handleiding 

 

 

GES_WS_J 
(=WER_WS_J) 

Wereldkaart 
J.T. de Jager 
jaar: 1909 
drukker: Amsterdam : Gebr. 
Braakensiek 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 74 ( 79 ) cm 
breedte: 100 ( 110 ) cm 
schaal 1 : 40.000.000 (eq.) 
 
Opm.: nr. 6 van de serie 
'Historische wandkaarten' voor 
het geschiedenisonderwijs, 
maar ook bedoeld als 
staatkundige wereldkaart voor 
het aardrijkskunde-onderwijs 

handleiding 
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uitgever: Weijtingh & Van der Haart (WT), 
Amsterdam

 
 
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Deventer

 

GES_WT 

Kaart van Nederland, 
voorstellende de voormalige 
natuurlijke gesteldheid van 
den vaderlandschen bodem 
gedurende de historische 
tijdvakken; (voornamelijk in 
navolging van de werken van 
Dr. G. Acker Strating[h], Dr. 
J.P. Arend, & anderen), ten 
dienste van het geographisch 
onderwijs vooral op 
middelbare scholen 
F. Allan 
jaar: 1856 
drukker: [Amsterdam] : Th. 
Bruggeman 
omvang: 1 kaart in 4 bladen 
hoogte (blad): boven 51, onder 
28 ( -- ) cm 
breedte (blad): 37 ( -- ) cm 
schaal: niet vermeld 
 
Opm.: onder de kaart een 
uitgebreide lijst met 31 
'Geschiedkundige 
Aanteekeningen' 

179



uitgever: Joh. Ykema (YK), Den Haag

 

 

GES_YK1A 

Nederland vóór en ten tijde der 
Romeinen 
J.W. de Jongh 
jaar: [ 1908 ] 
druk: [1e] 
drukker: Den Haag : J. 
Smulders & Co. 
omvang: 1 kaartblad 
schaal: niet vermeld 
 
Opm.: nr. 1 van de serie 
'Twaalf wandkaarten der 
vaderlandsche geschiedenis' 

handleiding 

 

 

GES_YK1B 

Nederland omstreeks 1300 
J.W. de Jongh 
jaar: [ 1908 ] 
druk: [1e] 
drukker: Den Haag : J. 
Smulders & Co. 
omvang: 1 kaartblad 
schaal: niet vermeld 
 
Opm.: nr. 2 van de serie 
'Twaalf wandkaarten der 
vaderlandsche geschiedenis' 

handleiding 
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GES_YK1C 

1543. Karel V, Heer over de 
Zeventien Nederlandsche 
Gewesten 
J.W. de Jongh 
jaar: [ 1908 ] 
druk: [1e] 
drukker: Den Haag : J. 
Smulders & Co. 
omvang: 1 kaartblad 
schaal: niet vermeld 
 
Opm.: nr. 3 van de serie 
'Twaalf wandkaarten der 
vaderlandsche geschiedenis' 

handleiding 

 

 

GES_YK1D 

De Tachtigjarige Oorlog 
J.W. de Jongh 
jaar: [ 1908 ] 
druk: [1e] 
drukker: Den Haag : J. 
Smulders & Co. 
omvang: 1 kaartblad 
hoogte: 97 ( 103 ) cm 
breedte: 76 ( 83 ) cm 
schaal: niet vermeld 
 
Opm.: nr. 4 van de serie 
'Twaalf wandkaarten der 
vaderlandsche geschiedenis' 

handleiding 

181


