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Abraham Ortelius   
Abraham Ortels (Antwerpen 1527 – Antwerpen 1598) groeide op in een 

welstellende koopmansfamilie. Hij was 12 jaar toen zijn vader stierf. Zijn 

moeder nam de handel in antiek over. Abraham studeerde Latijn, Grieks en 

wiskunde maar begon ook al vroeg samen met zijn twee zussen, Anne en 

Elizabeth, kaarten in te kleuren en hij werd lid van de Sint-Lucasgilde. Hij reisde 

veel: naar Italië (waar hij munten en kaarten verzamelde) naar Parijs, naar 

Engeland (waar een oom woonde), en naar Frankfurt waar hij de boekenbeurs 

bezocht. Hij had vooral veel belangstelling voor geschiedenis. Wanneer hij later 

historische kaarten uitgaf (zijn Parergon) stond er op de voorpagina: Historiae 

oculus geographia (Aardrijkskunde, het oog van de geschiedenis) wat men kan 

vertalen als bekijk de geschiedenis eens op een kaart. Ortelius had een hechte 

vriendenkring. Gerard Mercator behoorde tot zijn vrienden en ook Jacobus 

Monavius (1). 

Zijn handel in boeken, kaarten en antiek groeide en het kon niet uitblijven: hij 

begon zelf kaarten te tekenen die hij liet graveren door Frans Hogenberg en 

drukken door zijn vriend Christoffel Plantijn. Ortelius was de eerste om een 
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handig boek te maken waar alle kaarten de zelfde grootte hadden. Hij koos als 

titel Theatre oft Toonneel des Aertbodems.(2) Het werd een groot succes en 

beleefde veel uitgaven in het Latijn en in diverse moderne talen. De eerste 

uitgave was in het Latijn (1570) en telde 53 kaarten. Toen hij in 1598 te 

Antwerpen stierf, kende zijn Theatrum al 25 uitgaven in 7 talen. Na zijn dood 

liep het totaal op tot 31 uitgaven en telde zijn Theatrum 167 kaarten.  

 

 

Ortelius gaf de wereld aan de mensen 

Galleus gaf Ortelius aan de wereld. 

 

Hij werd begraven in de Antwerpse Sint-Michielsabdij langs de Schelde. Op zijn 

graftombe leest men Quietis cultor sine lite, uxore, prole. Rust vriend zonder 

schuld, vrouw of kind. 
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1596 

Aurei Saeculi Imago,  

sive Germanorum veterum vita, mores, ritus et religio 

Dit werk van Ortelius oogt meteen speciaal. Het is klein: 14 bladen met een 

prentje en een korte tekst van gemiddeld 15 regels. Misschien kan men het een 

jongensboek noemen. Hij schreef dit boekje kennelijk om zijn petekind Frederic 

Moravius te vermaken en meteen ook iets te leren.  Het kind was toen amper 4 

jaar, maar hij rekende er wellicht op dat vriend Moravius een beetje uitleg zou 

geven. Ortelius was toen 69 jaar, nooit vader geworden en zal wel een weinig 

realistische kijk op kinderen gehad hebben. 

 

1999 

Aurei Saeculi Imago  

Spiegel van de Gouden Tijd 

Het is pas de tweede uitgave na die van 1596. Er zijn bibliofielen die dit boek 

met witte handschoenen aanpakken. Ik kan ze geen ongelijk geven. Het is een 

druk van De Carbolineum Pers (3). Veel troeven maken het boek tot een 

uitzonderlijk stuk. Er is eerst en vooral de naam Abraham Ortelius die doet 

denken aan zijn atlas, zijn werk over numismatiek en de goden uit de oudheid, 

maar ook aan zijn huis in de Kloosterstraat in Antwerpen en aan Wildevrouw, 

de roman van Jeroen Olyslaegers.  

Bovendien is het colofon over lettertype en papier, een feest. En dan bekijk je 

dat papier en die letter en dan begin je de inleiding door Joost Depuydt en 

Jeanine De Landtsheer te lezen en je wordt nieuwsgierig naar wat Ortelius te 

vertellen heeft.  

Uit je humaniora ken je nog wel enkele namen. Maar… Lycophron, Dion, 

Solinus, Hegesippus… Ortelius citeert uit 35 auteurs.  

Vooraan in het boek staat een portret van Ortelius geschilderd door P.-P. 

Rubens in 1633, naar de gravure van Philip Galle (Haarlem 1537 – Antwerpen 

1612). 
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De Gouden tijd 

De Gouden tijd, Saeculum aureum, dat kan toch alleen slaan op de oorsprong? 

De bijbel kent haar Aards Paradijs. En…  spreken wij niet over de goede oude 

tijd? Was het vroeger niet rustiger?  Alles wel beschouwd is de gouden tijd een 

restbegrip: ontkenning van de huidige ongemakken en dwaasheden. Door die 

tijd te herscheppen hoopt men bij te dragen tot een betere wereld. Dat is 

ongetwijfeld ook de bedoeling van Ortelius geweest. Hij wenst dat zijn petekind 

zal opgroeien in een wereld waar de fundamentele waarden een kans krijgen.  

 

Tijd om het boek zelf eens 

aandachtig te bekijken. 

Frans Smessaert (4) heeft het 

gebonden in een half lederen band 

overtrokken met een aandachtig 

uitgekozen papier, 2 etiketten en 

blindstempels op de rug. Het boek 

ligt in een doos bekleed met bruin 

linnen en een etiket. Je kunt de doos 

openvouwen en het boek met een 

lint uit de doos lichten als een 

juweel.    

 

Boris Rousseeuw (3) drukte 75 exemplaren. Het exemplaar van de 

Cultuurbibliotheek kreeg nummer 54. Het aanwinstennummer van de 

bibliotheek is 2006/4620. Ik durfde het boek niet stempelen. Op een 

ingeschoven blad staat het stempel Ex libris Stock Laureyns.  

Inhoud 

Tegenover het titelblad in Latijn en Nederlands staat het portret van Ortelius.  

De pagina’s zijn niet genummerd. Na 4 pagina’s over Ortelius en zijn werken 

volgen 8 pagina’s over Aurei Saeculi Imago, een Beknopt Literatuuroverzicht en 
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een Verantwoording bij de tekstuitgave. Daarna volgen de Latijnse tekst en de 

vertaling van Aurei Saeculi Imago. Het boek eindigt met het Colofon. Alle 

teksten zijn ruim gezet met veel wit. Het boek straalt rust en waardigheid uit. 

De onderwerpen over de gouden eeuw van de Germanen: Kindertijd, 

Geaardheid, Gezinsleven, Matigheid en overdaad, Huwelijk, Krijgsgebruiken, 

Begrafenisrituelen, Rechtssysteem, Godsdienst, Natuurlijke rijkdommen.   

Het eerste hoofdstukje handelt over Infantia, de kindertijd. Ortelius begint 

ongetwijfeld op die manier om de aandacht van Frederic te trekken. Hij zal het 

prentje  wellicht bekeken hebben. Die prentjes (van een onbekende ontwerper) 

zijn overigens vrij simpel en van geringe waarde.  

 

 

Het werk getuigt onmiskenbaar van waardering voor de oude Germanen. Ja 

natuurlijk is het niet de hemel op aarde: “niemand vindt het een schande  om 

dag en nacht te blijven doordrinken.” 

Maar: 

“Van kindsbeen af worden ze gewend aan een hard bestaan.”                          
“De Germanen zijn geweldig groot…”                                                                
“Iemand onderdak weigeren wordt beschouwd als een misstap tegen de 
goden.”                                                                                                                           
“De huwelijken zijn hier heel strikt…”                                                                       
“Ze zwemmen stromen over.”                                                                                 
“Aan rouwklachten en tranen stellen de Germanen snel een einde.”            
“Goed gedrag is daar meer waard, dan goede wetten elders.” 
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De jonge Frederic kan zeker iets leren van onze voorvaderen, die stoere 
Germanen. 

 

Noten 

1. Jacobus Moravius (1546 – 1603) een jurist en polyvalent geleerde met 

protestantse ideeën, behoorde tot de ruime vriendenkring van Ortelius. 

Die had zelf geen kinderen maar werd op oudere leeftijd gevraagd om 

peter te worden van Jacobs zoon Fredericus (1592-1659). De jongen was 

4 jaar toen Ortelius zijn werkje over de oude Germanen aan hem 

opdroeg. Twee jaar later stierf Ortelius. 

2. Ortelius, Abraham, Heyns, Peter (vertaler), Theatre, oft Toonneel des 

Aertbodems: waer in te siene sijn die Landt-tafelen der geheelder 

weerelt: met een corte verclaringe der selver, Antwerpen, Gielis van 

Diest, 1571-1573. (Ex 2006/3842) 

3. De Carbolineum Pers (www.carbolineumpers.be) is een ambachtelijke 

drukkerij in 1989 opgericht door Boris Rousseeuw. De werken worden 

vaak met de hand gezet en in een beperkte oplage gedrukt. Er 

verschenen reeds (al zijn het soms kleine druksels) ruim 250 uitgaven. 

4. Frans Smessaert: boekbinder van de Cultuurbibliotheek. (Beernem 1941 

– 2013) 
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