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’s Neerlands oudste wereldatlas 

Door: Henk Donkers 

Eind november besteedde het NOS-Journaal uitgebreid aandacht aan de pas 
ontdekte ‘oudste Nederlandstalige wereldatlas’. De Vereniging van Vrienden van 
de Universiteitsbibliotheek van de UvA had hem zojuist aangeschaft voor bijna 
100.000 euro. Jan Werner, kaarten- en atlassenconservator van de 
universiteitsbibliotheek, mocht glunderend vertellen over de nieuwe aanwinst, een 
Nederlandstalige wereldatlas van Abraham Ortelius uit 1584. Wat maakt deze atlas 
zo bijzonder? 

Als atlasliefhebber wilde ik de nieuw ontdekte Ortelius- atlas wel eens zien en toog dus – op 
afspraak – naar de kaarten- en atlasafdeling van de bibliotheek van de Universiteit van 
Amsterdam. Tot mijn lichte verbazing kreeg ik de atlas meteen in handen geduwd en mocht ik 
hem – zonder zijden handschoentjes – aan tafel doorbladeren. Jan Werner, die ook de zeer 
uitgebreide KNAG-kaartencollectie (zo’n 30.000 kaarten, waarvan de helft van vóór 1850) 
beheert, had hem uit een ruimte gehaald waar het normaal donker is en waar een constante 
temperatuur heerst van 18 °C en een luchtvochtigheid van 55 procent.  
Heel voorzichtig heb ik stuk voor stuk de 485 grote foliobladen van ruim 420 jaar oud papier 
omgeslagen en met gepaste eerbied en bewondering alle 114 kaarten bekeken. Zo’n oude en 
dure atlas had ik nog nooit in handen gehad. Kaarten en atlassen maken vind ik nog steeds een 
kunst, maar in de 16de eeuw was het dat nóg meer dan tegenwoordig. De kaarten werden toen 
rijk versierd en symbolen waren toen nog niet echt in gebruik; bergruggen werden als echte 
ruggen van bergen ingetekend, steden waren verzamelingen huizen, en rivieren stroomden 
echt. Soms werden decoraties gebruikt om een gebrek aan kennis te verdoezelen. Behalve 
tekeningen plaatste Ortelius ook opdrachten, spreuken en gedichten in zijn atlassen. De kaarten 
en ornamenten werden op koperplaten gegraveerd en in zwart-wit gedrukt. Daarna werden de 
afbeeldingen met de hand ingekleurd. Op de achterkanten van de kaarten werden toelichtingen 
gedrukt in de taal waarvoor de atlas bedoeld was.  
Het papier van deze oude atlas is wat vergeeld en sommige kaarten voelen steviger aan dan 
andere. Drukkerijen konden vroeger blijkbaar geen papier van een bepaalde standaardkwaliteit 
bestellen. Ook werden kaarten eerst los gedrukt en niet allemaal vlak na elkaar. Sommige 
kaarten werden los verkocht, uit andere werden pas (veel) later atlassen samengesteld. Een 
atlas was in die tijd een zeer kostbaar bezit; met één kaart aan de muur konden mensen al 
pronken. Sommige kaarten uit deze Nederlandstalige wereldatlas uit 1584 zijn waarschijnlijk al 
in 1570 gedrukt toen Ortelius zijn eerste Nederlandstalige editie op de markt bracht.  
De atlas is oud, maar nog opvallend gaaf. De kleuren zijn na eeuwen nog steeds prachtig. Net als 
in oude Bosatlassen zijn de kaarten ‘op steeltjes’ gebonden, waardoor ze mooi openvallen en 
één kaartvel zich zonder diepe plooi mooi kan uitstrekken.  

Eerste wereldatlas  
De atlas is gemaakt door Abraham Ortelius die van 1527 tot 1598 in Antwerpen leefde. In 1570 
bracht hij het baanbrekende kaartenboek Theatrum Orbis Terrarum, Schouwtoneel der wereld, 
op de markt. Feitelijk is dit de eerste echte wereldatlas en niet de bundeling kaarten van de 
Vlaming Gerard Mercator, die in 1595, een jaar na diens dood, onder de naam Atlas verscheen. 
Er waren al eerder kaartenboeken verschenen, maar in tegenstelling tot die van zijn 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-u1ydqghukrrjwCnqdj1qo');


voorgangers bestonden Ortelius’ atlassen niet uit min of meer willekeurig bij elkaar geraapte 
kaarten. Ortelius wilde met zijn Theatrum laten zien uit welke componenten de aarde bestond; 
hij wilde zowel de variëteit als de eenheid ervan tonen.  
Zoals Paul Binding in Imagined Corners. Exploring the World’s First Atlas (2003) zo mooi 
beschrijft, wilde Ortelius orde scheppen in de toenmalig zeer turbulente wereld waarin de 
Nederlanden zich aan het juk van de Spaanse koning probeerden te ontworstelen. Dat zijn atlas 
in Antwerpen ontstond was geen toeval, want deze stad was toen een van de belangrijkste 
havensteden ter wereld, en veel groter en belangrijker dan Amsterdam. Amsterdam kwam pas 
na 1576 echt op toen de stad zich aansloot bij de opstand en overging tot het protestantisme. 
Toen vervolgens Antwerpen weer in de greep van de Spanjaarden kwam en de Schelde door de 
opstandelingen werd afgesloten, ontvluchtten duizenden Antwerpenaren de stad, onder andere 
naar Amsterdam. In Antwerpen kreeg Ortelius veel informatie van handelaren en reizigers en 
vanuit deze stad onderhield hij contacten met geleerden in heel Europa. Later nam Amsterdam 
deze rol over en kon deze stad uitgroeien tot het centrum van de atlasproductie.  
Ortelius verzorgde ruim twintig uitgaven van zijn Theatrum. Omdat het Latijn toen nog de lingua 
franca en de taal van de wetenschap was, liepen de Latijnse edities het beste. Daarnaast bracht 
hij Franse, Spaanse, Engelse, Italiaanse, Duitse en ook Nederlandse edities uit, waarvan hij er 
vele duizenden verkocht. Deze edities verschilden niet zozeer wat de kaarten betreft; alleen de 
begeleidende teksten, de toelichtingen achterop en de samenstelling van de atlassen 
varieerden. Kopers konden hun atlassen later actualiseren en uitbreiden met supplementen 
(additamenta). Daarvan heeft Ortelius er vijf gemaakt; ze bestonden elk uit 17 tot 23 kaarten. 
Daarnaast produceerde Ortelius, die een grote voor liefde had voor de klassieke oudheid, na 
1579 ook nog 38 historische kaarten van de Oude Wereld en van het Oude en Nieuwe 
Testament. Deze kaartenverzameling noemde hij zijn parergon (Grieks voor ‘supplement’). 
Meestal werd het parergon verkocht als bijlage bij het Theatrum en fungeerde het als een soort 
aankooppremie. Omdat het Theatrum een dure en door zijn folioformaat nogal moeilijk te 
hanteren atlas was, kwamen er al spoedig goedkope, handzame zakatlassen (epitomes) in vele 
talen. Met de dure folioatlassen en de goedkope zakatlassen probeerden Ortelius en de 
beroemde Antwerpse drukkers Aegidius Coppens van Diest, Christoffel Plantijn en de 
gebroeders Moretus de enorme honger te stillen naar kennis van de wereld in die tijd. Paul 
Binding noemt de eerste wereldatlas van Ortelius ‘a watershed publication; it changed lives and 
altered perceptions for ever’.  
De eerste Nederlandstalige foliowereldatlas verscheen in 1571 als Theatre, oft toonneel des 
aerdt-bodems, de eerste Nederlandstalige zakatlas in 1577 als Spieghel der werelt.  

De dikste  
De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam beschikt over negentien folioatlassen van Ortelius 
(waarvan een eerste druk uit 1570 eigendom is van het KNAG) en zestien zakatlassen. Daarnaast 
bezit de bibliotheek nog zo’n 800 losse Ortelius-kaarten. In 1998 wijdde de bibliotheek een 
grote tentoonstelling aan Ortelius ter gelegenheid van zijn 400ste sterfdag. Alleen Museum 
Plantijn Moretus in Antwerpen heeft een grotere Ortelius- verzameling. Wat maakt deze 
Ortelius-atlas dan zo bijzonder? Waarom wilde de Amsterdamse universiteitsbibliotheek hem zo 
graag hebben en had men er een kleine 100.000 euro voor over?  
Conservator Jan Werner die ook de motor achter de aanschaf was: ‘Toen we deze atlas een paar 
jaar geleden aangeboden kregen was ik nogal terughoudend. Nieuwe, onbekende Ortelius-
kaarten zitten er namelijk niet in de atlas. Het bijzondere is echter de samenstelling. Tot nog toe 
kenden we een eerste Nederlandstalig editie uit 1571 met 53 kaarten en een tweede, tamelijk 
pover uitgevoerde editie uit 1598. Daarnaast was er nog een editie uit 1573, een met één 
additamentum opgewaardeerde atlas uit 1571. Er zijn verder twee exemplaren in België bekend 



met twee additamenta. Het unieke van dit exemplaar is dat het drie additamenta bevat die 
zodanig geïntegreerd zijn dat je kunt spreken van een volwaardige, andere atlas. Fysiek en 
cartografisch gezien is er een heel mooie homogeniteit. De 114 kaartbladen zijn in één stijl 
uitgevoerd qua formaat en inkleuring. Ortelius-deskundigen wisten niet dat deze atlas bestond. 
We weten ook niet of er meer van bestaan. Dit is dus niet de eerste Nederlandstalige 
wereldatlas zoals het NOS-Journaal meldde, maar wel de dikste Nederlandstalige Ortelius-atlas.’  
Hoort deze atlas eigenlijk niet thuis in Antwerpen, waar Ortelius zijn hele leven gewoond en 
gewerkt heeft? Volgens Jan Werner is de atlas ook aangeboden aan het Antwerpse Museum 
Plantijn Moretus, maar dat kon hem niet betalen. De Amsterdamse universiteitsbibliotheek wel 
dankzij de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbibliotheek die voor deze aanschaf zes 
sponsors wist te werven. Werner: ‘Deze atlas past prachtig in onze collectie. Doordat er hier zo 
veel verschillende Ortelius-atlassen en kaarten op één plek bij elkaar zijn, kan er goed 
onderzoek naar gedaan worden. Je kunt ze hier mooi naast elkaar leggen.’ Dat de atlas nu is 
aangekocht betekent volgens Werner ook het behoud van een stukje cultureel erfgoed, dat 
bovendien openbaar toegankelijk is.  
Jan Werner wil niet vertellen van wie hij de atlas gekocht heeft. Wel dat hij afkomstig is van een 
Nederlandse Ortelius-kenner; Werner spreekt van een gentleman dealer, een verzamelaar die 
ook handelt in de objecten die hij verzamelt en zo zijn hobby financiert. Werner: ‘Hij is een 
echte kenner. Van de duizenden atlassen die Ortelius gemaakt heeft, zijn er veel uit elkaar 
gehaald om de kaarten per stuk te verkopen. Toch zijn er nog honderden in omloop. Deze 
handelaar heeft het unieke van deze atlas onderkend. Omdat hij hem in deze vorm wilde 
behouden, heeft hij hem aan ons aangeboden.’  

Pilaren  
Ortelius heeft nooit in Amsterdam gewerkt, maar toch is hij, net als de Vlaming Mercator die in 
Duisburg werkte, van groot belang geweest voor de Amsterdamse atlascartografie. Die maakte 
in de 17de eeuw furore met Hondius, Blaeu en Janssonius. Dankzij hen werden atlassen een 
belangrijk exportproduct. Werner: ‘Ortelius en Mercator zijn de pilaren onder de Amsterdamse 
atlascartografie. Ze werkten wel in Antwerpen en Duisburg maar cultureel gezien maakten die 
steden toen deel uit van de Nederlanden. Hun namen zijn onverbrekelijk verbonden met de 
Nederlandse cartografie. Dankzij Hondius werd de Mercator-atlas een succes en een geduchte 
concurrent van Ortelius’ Theatrum. Samen effenden zij de weg voor de Amsterdamse atlassen 
van firma’s Blaeu en Janssonius. Zonder deze twee atlassen zou de spectaculaire ontwikkeling 
van de Amsterdamse atlascartografie ondenkbaar zijn geweest. Blaeu noemde zijn eerste 
wereldatlas uit 1631 nog ‘een aanhangsel bij het Theatrum van Ortelius en de Atlas van 
Mercator’ en zijn Nieuwe Atlas uit 1635 een Nieuwe Theatrum Orbis Terrarum. Die zou 
uitgroeien tot de beroemde twaalfdelige Atlas Maior die in 1662 verscheen. Veel zaken uit de 
Amsterdamse atlassen zoals de regiokeuze, de uitsneden, de oriëntatie van de kaarten en de 
vormgeving zijn terug te voeren op Ortelius. Daarom zijn diens atlassen zo belangrijk voor ons.’  

Bronnen  
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