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Het is een gelukkige wetenschappelijke en culturele gebeurtenis dat in dit jaar 1970. 
bij de vierhonderdste verjaring van het verschijnen van de eerste uitgave van het 
Theatrum Orbis Terrarum of de atlas van Ortelius (20 mei 1570), door de Afdeling 
der Kostbare Werken cen mooi exemplaar kon worden aangekocht van de tweede 
Duitse uitgave (Antwerpen 1573) van deze verzameling kaarten in boekvorm. Niette-
genstaande het zeer uitgebreid en diepgaand onderzoek door Prof. Dr. ir. C. Koeman 
verricht voor zijn basiswerk Atlantes Neerlandici (III Ortelius, p. 41, n° 11) kon geen 
exemplaar van deze uitgave worden teruggevonden in Belgie, in Nederland, noch in 
Frankrijk. De reeks raerkwaardige atlassen van de K.B. werd aldus met een interessan-
te eenheid verrijkt. 

De titel op de mooi gegraveerde titelpagina luidt: Theatrum / / oder Schawplatz 
des / / erdbodems, warin die / / Landttafell der gant=r / / zen weldt, mit sambt / / ' aine 
der selben kurtze / / erklarung zu sehen ist. / / Durch Abrahamum Ortelium. / / 
[Blanco] / / Hietz mitt vielen neuwen Landtafflen gemehret. M.CCCCC-LXXIII. 

Het Theatrum van Ortelius is de eerste verzameling kaarten, in de Nederlanden 
verschcnen, die een synthese geeft van de moderne geografische kennis na het tweede 
derde van de 16e eeuw. De Antwerpenaar Abraham Ortelius (1527-1598) had zich ge-
durende lange jaren ingespannen cm de aardrijkskunde te bestuderen met behulp van 
boeken, briefwisseling en alle moderne tocgankelijke kaarten waarvan hij er zoveel mo-
gelijk had samengebracht. 

Naar het voorbeeld van Italiaanse graveurs en uitgevers zoals Lafreri, Forlani, 
Duchetti, Bertelli, reduceerde hij de grote tot een formaat van maximum twee in-folio 
Dladiijden, liet ze graveren en verkocht ze afzonderlijk. Hij bundelde ook exemplaren 
samen als boek in een normaal in-folio formaat met titelpagina en voorwerk. De kaar
ten werden op de keerzijde van een historisch geografisch commentaar voorzien in 
verband met het in kaart voorgestelde gebied. Ze werden gerangschikt in een volgorde 
ontnomen aan de kaarten van de Geographia van CI. Ptolemaeus. Aldus ontstond 
de atlas van Ortelius. 

In tegenstelling tot de Italiaanse kaartenuitgevers, die zich vooral als verkopers 
gedroegen en niet eens de naam van de auteurs van deze documenten opgaven, zorgde 
Ortelius ervoor dat de namen van de makers zoveel mogelijk werden vermeld op de 
kaarten zelf. Verder kwam in alle Latijnse uitgaven, na het voorwoord van Ortelius, 
gedateerd Antwerpen 1570, een Catalogus auctorum tabularum geographicarum of een 
catalogus van kaartenmakers, waarin de Antwerpse uitgever alle cartografen vermeld 
heeft die hij kende, met de titel van hun kaarten, de plaats en datum van uitgave en de 
uitgever .Dit was een zeer moderne opvatting voor de bibliografie van de kaarten. 

In de opeenvolgende uitgaven werd het aantal kaarten vermeerderd, werden ver-
ouderde kaarten door nieuwe vervangen en de catalogus aangevuld. Om de belang-
stellenden die reeds in het bezit waren van een exemplaar van het Theatrum toe te 
laten, hun atlas aan te vullen zonder verplicht te zijn een voUedig exemplaar van de 
nieuwere uitgaven aan te schaffen, gaf Ortelius vanaf 1573 geregeld een Additamentum 
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uit of bijvoegsel bij zijn atlas. Daarin kwamen nieuwe kaarten, door Ortelius verkregen 
sedert de vorige uitgave, waarvan sommige om verouderde kaarten te vervangen; 
andere stelden landen en streken voor die nog niet in de atlas verschenen waren. De 
eigenaar van een vroegere uitgave kon aldus enerzijds de nieuwere kaarten in de 
plaats van de verouderde bijvoegen in zijn exemplaar en anderzijds de kaarten inlassen, 
die voor het eerst werden uitgegeven. 

In het Duits Theatrum, dat door dc Afdeling Kostbare Werken werd aangekocht, 
zijn de 16 kaartbladen van het eerste Duits Additamentum of «Ein Ziisatz bei dass 
Theatrum, oder Schawplatz des Erdtbodems* (Antwerpen, 1573) tussen de 53 kaart
bladen van de vorige uitgaven ingelast. Dit werk illustreert op buitengewoon duidelijke 
wijze de geleidelijke uitbreiding van het Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Or
telius. 

In de 16de eeuw stelden geleerden als Ortelius er prijs op hun kennis niet uitslui-
teiid voor te behouden voor een gepriviligieerde klasse van wetenschapslui die het Latijn 
beheerste. Ze wilden hun werken ook in de volkstaal verspreid zien. Dit is tevens een 
getuigenis van de belangstelling van de gewone man, die geen Latijn kende, voor de 
aardrijkskunde van de toen bekende wereld. [A.D.S.] 

(Uit Bulletin Kon. Bibliotheek Albert I, nr. 12, 1970) 
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