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AMSTERDAM WERELDSTAD 

t. 

Het kabinet waarin de 
Groeten Atlas oft Werelt 
beschrijving van Joan Blaeu 
uit 1664 wordt bewaard. 
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1. 

Over de herkomst weet men bij Muller in 1896 
blijkbaar niet meer dan dat deze afkomstig is 
d'unefamille patricienne hollandaise. 

We weten inmiddels dat de kast met de atlas in 
1896 is aangekocht door Pieter Langerhuizen en 
in 1898 door hem is overgedragen aan de stad 
Amsterdam, ter plaatsing in de Universiteits 
bibliotheek. De atlas zelf, in het Nederlands, 
is een op zichzelf redelijk gangbare variant, 
hoewel rijk en prachtig gedecoreerd: het geheel 
omvat negen delen met ca. 600 kaarten van 
alle delen van de wereld. Toegevoegd zijn twee 
stedenboeken, identiek aan de atlasdelen in 
perkament gebonden, met daarin plattegronden 
van alle Noord- en Zuid-Nederlandse steden. 

Oud-bibliothecaris van de UB mr. Herman 
de la Fontaine Verwey (1903-1989) getuigt 
in zijn aangename causerieën van de levens 
lange omgang met oude en bijzondere boeken. 
Hij stelde op basis van een catalogus dat de 
Blaeu-atlas met kast had toebehoord aan de 
Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen, 
en dat de atlas was afgezet (ingekleurd) door 
DirkJansz van Santen, een van de weinige 'afset 
ters' of ink leurders van wie de naam bekend 
is gebleven vanwege zijn grote productie en 
vanwege de uitzonderlijke en oogverblindend 
prachtige kwaliteit van zijn werk. Op het eerste 
gezicht vertoont de Blaeu-atlas in de kast in de 
Amsterdamse UB niet de opvallende Van Santen 
kenmerken, maar De la Fontaine Verwey laat zich 
daardoor niet uit het veld slaan. 

1600-1700 

Onderzoekster Truusje Goedings is een andere 
mening toegedaan. In haar recente publicatie 
over de kunst van het kleuren vermeldt zij het Van 
Santen-exemplaar van een negendelige Blaeu 
atlas uit de collectie Witsen wel, maar voegt daar 
onomwonden aan toe dat deze tot op heden nog 
niet is teruggevonden. Aan de bespiegelingen van 
Herman de la Fontaine Verwey besteedt Goedings 
geen aandacht. 

Dit laat onverlet dat zowel kast als atlas behoren 
tot de onbetwiste topstukken van het Allard 
Pierson -de Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam. Niet alleen om de bijzondere atlas 
of de uitzonderlijk vormgegeven kast, maar ook 
omdat uit de contemporaine combinatie van beide 
een bijzondere vorm van liefde en aandacht spreekt 
voor kwetsbaar, kostbaar en onvervangbaar cultu 
reel erfgoed. In dat opzicht is er dus niks nieuws 
onder de zon, want de vorm moge veranderd zijn, 
liefde en aandacht voor cultureel erfgoed zijn het 
hart van alles wat er bij Allard Pierson gebeurt. 

Summary 

At the end of the nineteenth century, the library of the 
University of Amsterdam received a beautiful atlas by 
Joan Blaeu as a gift from Pieter Langerhuizen. This 
colossal book was kept in a unique, seventeenth-century 
cabinet. that was specifically made for it. 

35 


