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Een 
nieuwe 
wereldkaart 
vanJoan 
Blaeu? 

Anonieme kopie 
van de wereld 
kaart uit de Atlas 
maior van Joan 
Blaeu: twee 
schepen voor de 
kust van Peru. 
Allard Pierson I 
De Collecties van 
de Universiteit 
van Amsterdam 
[UBAHB-KZL 
l-5-A-12]. 
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Een nlieuwe 
wereldkaar1 
wan Joan B1aeu1 

Australië en Nieuw-Zeeland door 
Abel Jansz Tasman. Ook de kwali 
teit van de koperplaat zal na dui 
zenden afdrukken niet meer goed 
zijn geweest. 

Joan Blaeu liet een nieuwe 
wereldkaart maken, niet langer in 
Mercator-projectie, maar met een 
weergave in twee halfronden. Dit 
type wereldkaart was vanaf het 
begin van de zeventiende eeuw 
zeer gewild, zowel voor wand- als 
atlaskaarten. De weergave in twee 
cirkels geeft een indruk van de bol 
vorm van de aarde, maar een 
belangrijke reden - zo niet de 
belangrijkste - was dat de twee 
halfronden op het kaartblad ruimte 
overlieten die gevuld kon worden 
met decoratieve elementen. 

De nieuwe kaart van Joan Blaeu, 
getiteld Nova et accurata totius ter 
rarum orbis tabula, kreeg een deco 
ratief programma van planeten, sei 
zoenen en portretten van twee 
geografen uit de Oudheid, waar 
schijnlijk Ptolemaeus en Marinus 
van Tyrus.' De beide halfronden 
zijn geplaatst tegen een achter 
grond van wolken. Boven de twee 
cirkels is het zonnestelsel afge 
beeld, met allegorische figuren 
voor de zon en planeten: centraal 
de zon met een scepter in zijn hand, 
daaronder een figuurtje dat de 
maan voorstelt. Rechts van de zon 
zien we de handelsgod Mercurius 
met zijn caduceus ( de met slangen 
omwonden staf) en petasus (gevleu 
gelde helm), daarnaast de oorlogs 
god Mars als krijgsman met schild, 
zwaard en helm en helemaal rechts 
staat Saturnus, de god van de land 
bouw en de onderwereld, met een 
zeis. Links van de zon zien we 
Venus met een hart en Cupido met 
zijn pijl, en in de linkerbovenhoek 
Jupiter, de gekroonde oppergod 

Peter van der Krogt 

Er is al zoveel over Joan Blaeu en 
zijn Atlas maior geschreven, dat je 
eigenlijk niet verwacht dat er nog 
wat nieuws te vinden zal zijn. Toch 
is er onlangs een nieuwe wereld 
kaart gevonden, die zo sprekend 
lijkt op de bekende in de Atlas maior 
dat niemand hem ooit als een vari 
ant heeft herkend. Ongeveer tege 
lijk dook een onbekende editie op 
van de Atlas maior met een vrijwel 
geheel opnieuw gezette tekst 
(waarover wellicht meer in een 
later artikel). Sinds in mei 2012 deze 
nieuwe wereldkaart op naam van 
Joan Blaeu is ontdekt, ben ik erop 
gespitst geweest en ik heb intussen 
zeven andere exemplaren gevon 
den. Tevens is in het onderzoek een 
vroegere staat van de bekende 
wereldkaart aangetroffen, die ook 
nog nooit beschreven was. 

De wereldkaart in de 
Atlas maior van 1662 

Voor de atlassen die Willem Jansz 
Blaeu vanaf 1630 uitgaf, gebruikte 
hij de bijna 25 jaar oude kaart Nova 
totius terrarum orbis geographica ac 
hydrographica tabula, een wereld 
kaart in Mercator-projectie met 
decoratieve randen: boven de 
zeven planeten, onder de zeven 
wereldwonderen, links de vier ele 
menten en rechts de vier seizoe 
nen.' Deze werd in 1606 gegraveerd 
door Josua van den Ende en door 
Willem Blaeu uitgegeven als een 
losse foliokaart, die hij opdroeg aan 
Cornelis Pietersz Hooft. Dat is een 
mooie kaart, maar toen Joan Blaeu 
eind jaren 1650 zijn meesterwerk, 
de Atlas maior, uitdacht, vond hij 
hem niet langer geschikt. Het 
kaartbeeld moest na ruim vijftig 
jaar aangepast worden, onder 
andere vanwege de ontdekking van 
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met scepter en bliksemschicht, ver 
gezeld door een adelaar. Langs de 
onderrand zijn de vier seizoenen 
verbeeld door allegorische figuren 
in een merkwaardige karren, 
getrokken door een scala van die 
ren. Van links naar rechts: Lente, 
een dame met bloemen in een kar 
getrokken door runderen, schapen 
en zwaluwen; Zomer, een naakte 
vrouw met korenschoof, wier kar 
wordt getrokken door twee ooie 
vaars en twee andere vogels; 
Herfst, een Bacchusfiguur met 
druiven en een roemer wijn in een 
kar getrokken door bokken en 
vogels; en ten slotte Winter, een 
oude bebaarde man in een dikke 
mantel, die zich aan een vuurtje 
warmt en wiens wagen door uilen 
en vogels wordt getrokken. 

Tijdens het onderzoek is een 
vroegere staat van deze kaart 
gevonden. Op deze eerste staat 
ontbreken de namen van de zeeën 
en zijn in de Grote Oceaan vier 
schepen afgebeeld. Bij het plaatsen 
van de zeenamen zijn naderhand 
twee van die schepen verdwenen, 
hoewel ze niet in de weg stonden 
voor de belettering. Twee exempla 
ren van deze eerste staat zijn 
inmiddels bekend geworden: het 
ene was in 2008 in bezit van 
Thomas Suarez", het tweede is 
ingebonden in een Atlas maior in de 
Bibliotheca Nacional in Madrid.4 

De tweede staat van de kaart, 
voorzien van zeenamen en met 
maar twee schepen in de Grote 
Oceaan, komt zeer algemeen voor 
en is in vele collecties te vinden. 
De eerste atlassen waarin de kaart 
is opgenomen zijn de delen 1 van de 
Nuevo atlas o teatro del mundo en 
het Toonnee/ des aerdriicx uit 1659.5 
Later vinden we de kaart in alle 
edities van de Atlas maior. 
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Wereldkaart uit 
de At/as maiar van 
Joan Blaeu, 1662. 
Geen schepen 
voor de kust van 
Peru. Allard Pier 
son I De Collec 
ties van de UvA 
[UBA OF 70]. 

De eerste staat 
van de kaart van 
Joan Blaeu. Eén 
schip voor de kust 
van Peru. Biblio 
teca Nacional de 
Espana, Madrid 
[GMG/189]. 
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Een eigentijdse kopie? 

De onbekende kopie van de wereld 
kaart van Joan Blaeu is in mei 2012 
ontdekt door Barry Ruderman. Hij 
trof haar aan in een incomplete, 
samengestelde atlas met zeekaar 
ten van Goos, Doncker en Theu 
nisz, die hij samen met Reinhold 
Berg in Regensburg had gekocht.6 

Eerst was er enige twijfel of het een 
andere staat was dan wel een nage 
graveerde kopie, maar al snel werd 
duidelijk dat het ging om een afdruk 
van een nieuwe koperplaat. 

De kopie is erg nauwkeurig, 
maar bij vergelijking is er toch een 
tamelijk groot aantal verschillen te 
vinden. Het meest in het oog sprin 
gend is het aantal schepen in de 
Grote Oceaan, met name voor de 
kust van Peru. De eerste staat van 
de originele kaart heeft daar één 
schip, de veel voorkomende twee 
de staat geen schip, en deze kopie 
heeft er twee schepen. De kopiist 
had wat met schepen, want ook in 
de Zuid-Atlantische Oceaan vóór 
de Rio de la Plata is een schip toe 
gevoegd. Daarentegen ontbreekt 
het schip ten zuiden van Australië. 
De originele kaart heeft acht sche 
pen, de kopie tien. Dat zijn er even 
veel als op de eerste staat van de ori 
ginele kaart, maar gezien hun andere 
locatie kan die niet zijn gekopieerd. 
Ook andere verschillen laten zien dat 
de eerste staat niet is nagevolgd. 

Om nog een paar verschillen te 
noemen: de Chinese muur is op de 
kopie 'vergeten' en de vliegende 
vissen tussen Brazilië en Guinea zijn 
er niet meer. Sommige namen zijn 
iets anders geplaatst of anders afge 
kort. Ook zijn er namen weggela 
ten; het meest opvallend is het ont 
breken van minstens tien 
toponiemen aan de Zuid-Chinese 
kust, waaronder Canton en Macao. 
Ook in voorstellingen in de randen 
zijn zodanige verschillen te zien, dat 
er duidelijk een andere graveur aan 
het werk geweest is. 

Zes andere exemplaren van deze 
kopie zijn aangetroffen in Degroote 
nieuwe vermeerderde zee-atlas of 
water-wereld, uitgegeven door 
Johannes van Keulen in de periode 
1682-1688.7 De vraag is natuurlijk 
wie er verantwoordelijk is geweest 
voor de kopie. Het lijkt me vrijwel 
zeker dat het niet Joan Blaeu kan 
zijn geweest, maar wie dan wel? 
Opvallend is dat van de zeven 
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beau de la mer, met het adres van 
Gerard van Keulen. Gezien de 
inhoud moet de atlas op ongeveer 
1723 gedateerd moet worden.8 De 
wereldkaart in deze atlas is overigens 
niet de kopie van Blaeu. Omstreeks 
1717 publiceerde Gerard van Keulen 
ook een serie kaarten over het beleg 
van Belgrado, waarop zelfs geen 
stukje zee te zien is. 

De meeste landkaarten van Van 
Keulen zijn gedrukt van bijgewerkte 
oude koperplaten van andere uitge 
vers. In hun atlassen zitten vaak 
twee wereldkaarten, één in Merca 
tor-projectie en één in twee half 
ronden. Die in Mercator-projectie 
zijn door de Van Keu lens zelf uitge 
geven: het gaat om de Wassende 
graade kaart van alle bekende zeekus 
ten op den geheelen aardbodem van 
Johannes van Keulen en later de 
Nieuwe wassende graaden paskaart 
van Gerard van Keulen. De wereld 
kaart in twee halfronden is altijd 
afkomstig van een andere uitgever. 
De Van Keulens kochten daarvoor 
een koperplaat waarop ze hun 
eigen naam zetten, of ze kochten 
bestaande afdrukken waarop hun 
naam uiteraard niet voorkomt. 

wereldkaarten bij 
Van Keulen 

De volgende tien wereldkaarten in 
twee halfronden zijn aangetroffen 
in Van Keulen-atlassen. De jaartal 
len voor de titel zijn de verschij 
ningsjaren van de atlassen, het cijfer 
tussen haakjes geeft het aantal 
atlassen aan. 9 

1680-1723 ( 15): 
Nova totius terrarum orbis geograp 
hica ac hydrographica tabula. Een 
kaart van Jodocus Hondius, die in 
Van Keulen-atlassen voorkomt in 
de derde staat uit 1664 van Cle 
mendt de Jonge ( 1682-1684, twee 
ex.), maar meestal in de ongeda 
teerde vierde en zesde staat met 
de naam van Johannes van Keulen 
(vierde staat, 1680-1682, zeven 
ex.; zesde staat, 1694-1723, zes 
ex.; de vijfde staat is niet in een 
dergelijke atlas aangetroffen)." 

1682-1695 en 1728 (5): 
Nova totius terrarum orbis tabula, 
Gerard van Schagen. In de atlas 
uit 1728 is de naam van Van Scha 
gen vervangen door die van 
Gerard van Keulen." 
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1682-1688 (6): 
Nova et accurata totius ten 
orbis tabula, naar Joan Bia, 
hier besproken kaart. 

1683-1705 (3): 
Novissima totius terrarum c 
tabula, Johannes de Ram. 

ca. 1600 (1): 
A new mapp of the world, 
Philip Lea.13 

1695 (1): 
Novissima totius terrarum 
tabula, Nicolaus Visscher 

1700-1708 (3): 
Orbis terrarum nova et acc1 
sima tabula, Nicolaus Viss 

1709 (1): 
Mappe monde, Petrus Sci 
1706. 

1709 (1): 
Planisph.erium terrestre si, 
rum orbis planisph.ericè cc 
repr.esentatio quintuplex, 
Allard." 

1722 (1): 
Mappe-monde geo-hydrog 
Hubert Jaillot (Pieter Mc 

Van slechts twee van deze 1 

kaarten is met zekerheid tE 
dat Van Keulen de koperpl, 
aangekocht. Gezien hun ve 
gebruik van wereldkaarten 
niet erg waarschijnlijk dat c 
van de kaart van Blaeu doo 
Keulens is gemaakt. In dat; 
waren ze in bezit geweest, 
koperplaat en was er geen 
om later al die andere kaar 
gebruiken. Omdat er verde 
enkelé\ aanwijzing voor de 1 

is, zullen we de kaart als ee 
nieme kopie uit ongeveer 1 
moeten zien. 

Peter van der Krogt 
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Schepen(ofgeen 
schepen) in de 
Grote Oceaan. 
Boven de eerste 
staat van de origi 
nele plaat, mid 
den de tweede 
staat ( 99% van de 
exemplaren) en 
onder de kopie. 

exemplaren er zes in Van Keulen 
atlassen zijn opgenomen, en de 
eerst 'ontdekte' in een atlas met 
kaarten Goos, Doncker en Theu 
nisz. Dan zoek je de kopiïst toch 
onder de uitgevers van zeekaarten, 
waarbij Johannes van Keulen als 
eerste in aanmerking komt. 

Johannes van Keulen (ca. 1654- 
1715) is vooral bekend als uitgever 
van zeekaarten en zee-atlassen. 
Minder bekend is dat hij en later zijn 
zoon Gerard (1678-1726) hebben 
geprobeerd hun cartografische fonds 
uit te breiden met landkaarten. Van 
Theodorus Danckerts kochten ze de 
koperplaten van de continentkaarten 
van Joachim Bormeester, en gaven 
die opnieuw uit met de naam 'G. van 
Keulen' erop. Een volledige set van 
die vier kaarten bevindt zich in een 
zesdelige atlas met de Van Keulen 
titelpagina Le nouveau & grand flam- 
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au de la mer, met het adres van 
erard van Keulen. Gezien de 
roud moet de atlas op ongeveer 
23 gedateerd moet worden.8 De· 
sreldkaart in deze atlas is overigens 
!t de kopie van Blaeu. Omstreeks 
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.k een serie kaarten over het beleg 
n Belgrado, waarop zelfs geen 
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De meeste landkaarten van Van 
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n door de Van Keulens zelf uitge 
ven: het gaat om de Wassende 
iade kaart van alle bekende zeekus- 
1 op den geheelen aar'dbodem van 
rannes van Keulen en later de 
euwe wassende graaden paskaart 
1 Gerard van Keulen. De wereld 
art in twee halfronden is altijd 
:omstig van een andere, uitgever. 
! Van Keulens kochten daarvoor 
n koperplaat waarop ze hun 
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1682-1688 (6): 
Nova et accurata totius terrarum 
orbis tabula, naar Joan Blaeu: de 
hier besproken kaart. 

1683-1705 (3): 
Novissima totius terrarum orbis 
tabula, Johannes de Ram." 

ca. 1600 (1): 
A new mapp of the world, 
Philip Lea." 

1695 (1): 
Novissima totius terrarum orbis 
tabula, Nicolaus Visscher 11.'4 

1700-1708 (3): 
Orbis terrarum nova et accuratis 
sima tabula, Nicolaus Visscher 11.'5 

1709 (1): 
Mappe monde, Petrus Schenk 
1706. 

1709 (1): 
Planisphzerium terrestre sive terra 
rum orbis planisphzericè constructi 
reprzesentatio quintuplex, Carel 
Allard." 

wereldkaarten bij 
Van Keulen 

1722 (1): 
Mappe-monde geo-hydrographique, 
HubertJaillot (Pieter Mortier).'7 

i volgende tien wereldkaarten in 
ee halfronden zijn aangetroffen 
van Keulen-atlassen. De jaartal- 
1 voor de titel zijn de verschij 
igsjaren van de atlassen, het cijfer 
.sen haakjes geeft het aantal 
assen aan.9 

Van slechts twee van deze tien 
kaarten is met zekerheid te zeggen 
dat Van Keulen de koperplaat heeft 
aangekocht. Gezien hun veelvuldige 
gebruik van wereldkaarten is het 
niet erg waarschijnlijk dat de kopie 
van de kaart van Blaeu door de Van 
Keu lens is gemaakt. In dat geval 
waren ze in bezit geweest van de 
koperplaat en was er geen reden 
om later al die andere kaarten te 
gebruiken. Omdat er verder geen 
enkele aanwijzing voor de uitgever 
is, zullen we de kaart als een ano 
nieme kopie uit ongeveer 1680 
moeten zien. 

30-1723 (15): 
Nova totius terrarum orbis geograp 
hica ac hydrographica tabula. Een 
kaart van Jodocus Hondius, die in 
Van Keulen-atlassen voorkomt in 
de derde staat uit 1664 van Cle 
mendt de Jonge ( 1682-1684, twee 
ex.), maar meestal in de ongeda 
teerde vierde en zesde staat met 
de naam van Johannes van Keulen 
(vierde staat, 1680-1682, zeven 
ex.; zesde staat, 1694-1723, zes 
ex.; de vijfde staat is niet in een 
dergelijke atlas aangetroffen)." 

h-1695 en 1728 (5): 
Nova totius terrarum orbis tabula, 
Gerard van Schagen. In de atlas 
ult 1728 is de naam van Van Scha- 
5en vervangen door die van 
Gerard van Keulen." 
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Overigens is dit niet de enige kopie 
van Blaeus kaart. Omstreeks 1662- 
66 maakte Daneker Danckertsz 
een kopie, die later is gebruikt in 
enkele zeeatlassen van Lootsman.18 

Er is hier sprake van een oude 
koperplaat, Plancius' wereldkaart 
uitgegeven door J.B. Vrients in 
1596, waarvan het kaartbeeld door 
Danckertsz enigszins is bijgewerkt, 
maar waarbij hij alle decoraties 
door die van Blaeu verving.'9 Deze 
kaart heeft dus geen relatie met de 
hier besproken kopie. 

Barry Ruderman schreef mij in een 
van zijn e-mails: 'With the digital 
images, I think soon we find 
hundreds of surprises like the 2 
Blaeu World maps, which until 
recent years were unknown." Dat 
klopt! In de bijna drie jaar na die 
opmerking heb ik meerdere exem 
plaren van de kopie van Blaeus 
kaart digitaal gevonden, voorname 
lijk in de foto's die de 'zeeatlassen 
groep' van de Atlantes Neerlandici 
heeft gemaakt - waarvan er zich 
twee in de Amsterdamse collectie 
bevonden! Pas in april 2019 had ik 
voor het eerst een fysiek exem 
plaar in handen, nl. om uit een van 
de Amsterdamse atlassen de foto 
te laten maken voor dit artikel. 

Namen in Zuid 
China en de Zuid 
Chinese zee: links 
de originele kaart, 
rechts de kopie. 
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