
De landkaart als kunstwerk

LEIDEN – Klein is fijn en op 5 novem-
ber is ‘tiny’ het dagonderwerp van 
Leiden2022. Henk Aschman van de 
Leidse Amateur Fotografen Vereni-
ging maakte daarom deze foto in 
het Willem Alexander kinderzieken-
huis (WAKZ) van het LUMC. Een kort 
gesprek met kinderverpleegkundi-
ge Nicole Roepers, op de foto rechts. 

WAT VIND JE FIJN AAN JOUW WERK? “Het 
mooie aan mijn werk is om de 
zorg zo comfortabel mogelijk te 
maken voor de jonge patiëntjes en 
hun ouders. Het is elke keer weer 
een uitdaging wat het kind nodig 
heeft. Dus ik moet goed luisteren 
en hierin mee bewegen. Dit doen 
we met het hele team. Ondanks 
dat er veel zaken zijn die niet leuk 
zijn voor kinderen als ze ziek zijn, 
worden er grappen gemaakt en 
gelachen.”
WAT ZIEN WE OP DE FOTO? “De foto is 

bij ons in het WAKZ polikliniek 
Stad genomen. Het geeft prachtig 
weer hoe wij kinderen begelei-
den en afleiding bieden tijdens 
een ziekenhuisbezoek. Met deze 
ruimte kunnen patiëntjes hun 
ervaring in het ziekenhuis een 
plekje geven door het na te spelen 
en zelfs in de huid te kruipen van 
een echte dokter met een VR-bril.”
WAT IS DE HOSPITAL HERO APP? “Stich-

ting Hospital Hero wil angst en 
spanning bij kinderen die een 
medische handeling ondergaan 
beperken. Het is een app die kin-
deren voorbereidt op hun bezoek 
en begeleidt tijdens hun ‘zieken-
huisreis’. Het verbindt de thuis-
omgeving met de afspraak in het 
ziekenhuis. Zo kunnen kinderen 
thuis al kennismaken met het 
ziekenhuis en op een speelse 

manier een medische handeling 
oefenen.”
WAT IS ER OP 5 NOVEMBER IN DE BIBLIO-
THEEK TE DOEN? “Van 12.00 tot 16.00 
uur kunnen kinderen en hun 
ouders bij de BplusC Bibliotheek 
op de Nieuwstraat met bovenge-
noemde app op ontdekkingsreis. 

Door op zoek te gaan naar alle 
verstopte dierenvriendjes van 
museum Naturalis komen kinde-
ren meer te weten over het zie-
kenhuis en de dieren. Daarnaast 
zijn er allerlei testjes om te erva-
ren wat afleiding met je doet. De 
activiteit is gratis”. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Kinderverpleegkundige Nicole Roepers in de speciaal ingerichte wachtruimte 
in het WAKZ.(Foto: pr/LAFV/Henk Aschman).

LEIDEN - De woordspeling is zo voor 
de hand liggend dat hij eigenlijk 
te flauw voor woorden is: Marcus 
Laman uit Leiden is ‘afsetter’. Dat is 
een eeuwenoud vak. ‘Const- en caer-
tafsetters’ waren ambachtslieden die 
gedrukte prenten en kaarten minuti-
eus inkleurden. Meerkleurendruk 
bestond immers nog niet.

Laman kleurt vandaag de dag histo-
rische kaarten in. Nog steeds heel 
minutieus, maar wel met moderne 
middelen zoals de computer. Als 
Leidenaar begon hij met een kaart 
van Leiden; uit 1600 gemaakt door 
Pieter Bast, één van de vroegste 
kaartmakers in de Nederlanden. 
Inmiddels zijn er kaarten klaar 
van vijfentwintig steden en heeft 
hij een werkvoorraad van nog eens 
vijfentwintig stadskaarten.
“Zo’n kaart kost me gemiddeld 
zestig uur werk. Maar moet je 
voorstellen hoe de oorspronke-
lijke ambachtslieden werkten. 
De koperetsers heel nauwkeurig, 
misschien bij kaarslicht en zeker 
in spiegelbeeld vanwege het druk-
proces. De afsetters ook: huis voor 
huis, detail voor detail. Dat maakt 
de kaarten ook zo leuk. Je ziet soms 
kleine slordigheden: een kleiner 
gegraveerd huis omdat het geheel 
net niet paste. Maar eigenlijk zijn 
de kaarten allemaal wonderbaar-
lijk nauwkeurig.” Laman is van 
origine architectuurhistoricus en 
goed bekend met dit materiaal. 
Toch ligt zijn beweegreden elders. 

“Ik vind het kunstwerken. Als je 
ze aan de muur ziet hangen, is 
dat ambachtswerk gewoon kunst. 
En door de zwartwit kaarten in te 
kleuren met moderne, fellere kleu-
ren haal je dat nog veel meer naar 
voren.”
Ook Laman kleurt dus huisje voor 
huisje in. Belangrijke panden als 

kerken en gemeentehuizen heb-
ben blauwe daken, minder belang-
rijke rode. Dat is overigens geen 
interpretatie van hem, maar een 
oud gebruik, mogelijk omdat die 
belangrijk panden een dak van 

blauwgrijs leisteen hadden?! Wel 
heeft hij, voor de duidelijkheid, 
meerdere tinten rood gebruikt 
waardoor de afzonderlijke pan-
den beter te onderscheiden zijn. 
Dat het zo’n tijdrovende klus is, 

komt ook doordat je bij wijze van 
spreken bij ieder dak stilstaat. Dat 
je je afvraagt hoe het leven in die 
stad was. Hoe het rook. Hoe het 
er klonk. Wat dat betreft kunnen 
de kaarten dan wel als kunstwerk 
worden gezien, maar minstens 
net zo goed als opstapje naar een 
speurtocht naar dat leven in die 
tijd. “En er is veel te vinden, hoor. 
Hier in Leiden bij Erfgoed Leiden 
of in de boekwinkels.” Hij laat een 
boek zien uit de jaren negentig 
over een kaart van Delft, de ‘kaart 
figuratief’: zo’n twee centimeter 
dik. Marcus: “Dat gaat alleen over 
wat op díe kaart is te zien!”
De oorspronkelijke zwartwit-
kaarten vindt hij minder dui-
delijk: “Door mijn heldere kleu-
ren spreekt de kaart meer.” Een 
beetje goed kijkend, zie je op de 
weiden buiten de stad koeien en 
een boer. De witte vlakjes zijn de 
bleekvelden. “En valt je op dat het 
straten- en grachtenpatroon op de 
stadskaart van Leiden het doorge-
trokken patroon is van de kavel-
structuur buiten de stadsmuren?” 
Voor meer informatie: www.his-
torischestadskaartenfullcolour.nl. 
Onder lezers van deze krant wor-
den drie exemplaren verloot. Men 
doet mee door voor 1 november 
aan historischestadskaartenfull-
colour@outlook.com te mailen de 
hoeveelste kaart in de serie die van 
Leiden is. x

Marcus Laman kleurt historische kaarten, zoals die van Leiden, in. Nog steeds 
heel minutieus, maar wel met moderne middelen (Tekst: Jan van der Sluis). 

Marcus Laman uit Leiden is ‘afsetter’ en kleurt historische kaarten in
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN - Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


