EEN OTTENS ATLAS IN DE CULTUURBIBLIOTHEEK
Atlas sive geographia compendiosa in qua Orbis Terrarum paucis
attamen novissimis tabulis ostenditur / Atlas nouveau, contenant
toutes les parties du Monde, où sont exactement remarquées les
empires, monarchies, de royaumes, états, républiques, &c. &c. &c.
Recueillis des meilleurs auteurs, en deux tomes.
Amsterdam, Reinier & Josua Ottens, 1756. (CB 2020/7329 en 7330)

Op zaterdag 10/10/2020 aangekocht op de veiling van Van de Wiele, lot 903, als
volgt beschreven:
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Joachim Ottens (1663-1719) was drukker en uitgever, stichter van het
familiebedrijf dat zijn zonen Reinier (1698-1750) en Joshua (1704-1765) tot grote
bloei brachten. Zij graveerden opnieuw en drukten kaarten van diverse
cartografen die ze ‘aanvulden’. Op bestelling gaven ze atlassen uit die de klanten
zelf konden samenstellen. Ook onze atlas is samengesteld door de (onbekende)
koper. Het is een atlas factice.
Het ‘non plus ultra’: een atlas in 6 delen ingekleurd door Henricus Gans in het
Teylers Museum te Haarlem. (1)

Een algemene beschrijving
De atlas bevat geen tekst. Er werden wel een drietal gegraveerde platen ingelast
met gegevens over bestuur, wapenschilden, afstanden tussen steden en allerlei
gegevens. Zo bij voorbeeld de laatste ‘kaart’ (nr. 98): een kleurige Carte qui
represente toutes les pieces qui sont comprises dans l’architecture militaire ou l’art
des fortifications… a Amsterdam chez I. Ottens.
Het eerste deel bevat 84 kaarten. Na de voorstelling van een aard- en hemelglobe
en een armillairsfeer, volgen een kaart van de sterrenhemel, een wereldkaart en
kaarten van Noord- en Zuidpool. De atlas handelt verder over Europa.
Het tweede deel met 98 kaarten, begint met een Nieuwe kaart van de XVII
Nederlandsche Provincien.
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Daarop volgt een Tafel vande XVII Nederlandze (sic) Provincien met
wapenschilden, afstanden en kerkelijke en wereldlijke bestuurseenheden. Dan
volgen deelkaarten over het huidige Nederland; vanaf nr. 26 kaarten over het
huidige België. Daarna volgen het nabije Oosten, het Verre Oosten, Afrika en
Amerika.
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We beschrijven een paar kaarten iets uitvoeriger.
Deel I Kaart 6: Hemisphere Meridional pour voir plus
distinctement les Terres Australes par Guillaume Delisle

Een kaart van de gebroeders Ottens, naar een kaart van Guillaume Delisle met de
routes van diverse ontdekkingsreizen naar het nog onbekende Terra Australis.
Uitleg in het Frans en het Nederlands. De kaart toont een situatie voor James Cook
die zelf drie reizen ondernam (1768-1771), (1772-1775) en (1776-1780). (2)
Guillaume Delisle (Paris 1675 – Paris 1726) werd in 1718 Premier Géographe du
Roi. Hij maakte kaarten van Europa maar ook van gebieden in Afrika en Amerika.
Hij staat bekend als een cartograaf die de nieuwe ontdekkingen op de voet volgde.
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Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier (1705-1786) was een Franse
ontdekkingsreiziger. Hij vertrok met 2 schepen (Aigle en Marie) naar het Zuiden op
zoek naar wingewesten. De 2 schepen gingen na de ontdekking van het eiland
Circoncision uit elkaar. Vandaar de 2 routes op de kaart.
Aangeduide routes:
Route de Magellan en 1520
Ferdinand Magellaan (1480-1520), Portugese ontdekkingsreiziger in dienst
van Spanje. Hij bereikte, door Zuid-Amerika te ronden, de Stille Oceaan in 1520.
1e Route de Mendaῆa en 1568
2e Route de Mendaῆa en 1595
Het gaat hier ongetwijfeld over Alvaro de Mendaῆa de Neyra (1541-1595).
Die ondernam 2 reizen. In 1568 ontdekte hij vanuit Peru Santa Isabel op de
Salomons eilanden. In 1595 vertrok hij weer naar Magdalena (op de Marquizen
eilanden) en naar Santa Cruz. Zijn expedities gingen gepaard met veel geweld. Hij
stierf in November tijdens zijn veroveringstocht.
Route de Lemaire et Schouten en 1616
Jacob Le Maire (1585-1616) en Willem Schouten zeilden rond de wereld
met twee schepen De Eendracht en Hoorn. De naam Kaap Hoorn getuigt nog van
hun reis.
Route d’Abel Tasmann en 1642
Abel Tasman (1603-1659) was een belangrijke Nederlandse
ontdekkingsreiziger. De reis van 1642 was de eerste van drie in opdracht van de
VOC.
Route de Halley en 1700
Edmund Halley (1656-1742), vriend van Isaac Newton, was een Brits
astronoom met een brede belangstelling. In 1698-1700 ondernam hij met het
schip Paramour een reis naar het eiland Sint-Helena -op de kaart duidelijk te zienom de doorgang van Mercurius voor de zon te observeren. In 1676-1677
ondernam hij nog een reis naar Sint-Helena om de positie van de sterren aan de
Zuidelijke sterrenhemel op te meten.
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Route de Dampier en 1700
William Dampier (1651-1715) was een Engelse piraat-ontdekkingsreiziger.
Hij maakte drie reizen rond de wereld (1699-1701) (1704-1707) en (1708-1711).
Route du V.au le S. Louis en 1708
Deze route staat op de kaart getekend tussen de Zuidelijke punt van Afrika
en het Zuiden van Zuid-Amerika. Met die gegevens is een beschrijving niet goed
mogelijk.
Route de Quiros
Pedro Fernandes de Queiros (1565-1615) – Quiros in het Spaans- was een
Portugese ontdekkingsreiziger in dienst van Spanje. Hij vertrok in 1605 vanuit Peru
om het Zuidland te gaan zoeken. Begin 1606 ontdekte hij de Noordelijke uitlopers
van de Nieuwe Hebriden. Hij gaf aan het grootste eiland de naam Australia del
Espiritu Santo (zoals op de kaart vermeld) om met de naam Australia de
Oostenrijkse afkomst van de Spaanse koning te eren.
Met Alvaro de Mendaῆa de Neira (1542-1595) ondernam hij een eerste reis
in 1595-1596. Toen ontdekte men de Salomons eilanden.
Route des vaisaux l’Aigle et la Marie
Met deze twee schepen werd Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier
(1705-1786) uitgestuurd naar het Zuiden om het nog onbekende Zuidland te gaan
opzoeken. Op 1 januari 1739 ontdekte hij een eiland dat hij de naam gaf de la
Circoncision (54° ZB – 28,5° OL). Men vierde toen de besnijdenis van Christus 8
dagen na zijn geboorte. De coördinaten die hij opgaf waren onnauwkeurig en zelfs
James Cook kon het eiland niet terugvinden. Later kreeg het toch zijn naam.
Bouvet keerde echter ziek en teleurgesteld terug naar Frankrijk.
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Route de l’Aigle à l’Isle de France
Op 5 februari 1739 gingen de 2 boten van Bouvet uit elkaar. L’Aigle voer
naar l’Isle de France en la Marie keerde terug naar Frankrijk. De splitsing van de
routes staat duidelijk op de kaart. Met het schip l’Aigle werd I. Maurice ou I. de
France ontdekt ten Oosten van Madagaskar.
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Deel II kaart 28: (3) Comitatus Flandriae…

Een nieuwe en zeer nauwkeurige kaart van heel Vlaanderen met zijn diverse
gezagsstructuren.
Het is een grote kaart (60 x 51 cm) met de diverse bestuurlijke gebieden
ingekleurd. Sommige (versterkte) plaatsen werden rood gekleurd. We gebruiken
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in onze beschrijving de algemene benaming ‘steden’. Het is een drukke kaart.
Door de overvloed aan letters moet men soms een beetje zoeken naar de juiste
teksten. De spelling (die we gewoon overnemen van de kaart) is een beetje
wisselvallig.
Langs de kust 5 gebieden:
1. Borborgh Ambacht en Wateringe van Zuyt over. Twee steden: Gravelinge en
Borborgh.
2. Berge Ambacht met de Wateringe van Noortover, Wateringe van Oost Over en
De Vier Dycken. Twee steden: Duynkerke en Winoxbergen.
3. Vuerne Ambacht met de stad Vuerne.

4. ’t Landt van den Vrye (met voorsprong het grootste gebied en heel wat
steden). Niewendam, Nieupoort, Oostende, Plassendale, Oudenborgh, Brugghe,
Sluys, Damme, Aerdenburg, Oostburg, Ysendyck en Biervliet.
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5. Vier Ambachten – Quatuor Officia met Axeller Ambacht, Hulster Ambacht,
Bochouter Ambacht, ‘t Lant van Saeftin, ’t Lant van den Doel, ‘t Lant van
Beveren met de steden Terneuse, ‘t Fort Philippine, Axel en Hulst.

In het Oosten:
6. Flandria Imperialis met de steden Aelst, Nienove, Geersberghe.
7. Baliuschap van ‘t Lant van Waes
8. ’t Landt van Dendermonde met de stad Dendermonde.
In het Zuiden:
9. Cassel Ambacht met de stad Cassel.
10. Chastellenie de l’Isle verdeeld in Le Quartier de Weppes, Le Quartier
Melantois, Le Quartier de Carembant, Le Quartier Peuele, Quartier Ferra en de
steden Armentiers en Lille-Ryssel.
11. Een gebied met de steden Orcies en Douay.
12. Le Tornesis met de steden Doornick en S.Amand.
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In het midden:
13. Belle Ambacht
14. Casselrye van Yperen met de stad Yperen (niet gekleurd).
15.Casselrye van Cortrycke met de steden Deynse, Menene en Cortryck. Verdeeld
in Roede van Harlebeecke, Roede van Thielt, Roede van 13 Parochnen, Roede
van Deynse, Roede van Menene.
16. Casselrye van Ouderborgh met ’t Burggraefschap van Ghendt en de stad
Ghendt.
17. Casselrye van Oudenaerde met de stad Oudenaerde.
Kasselrijen zijn bestuurlijke onderdelen van het graafschap met een burggraaf aan
het hoofd. Oorspronkelijk waren er 4 kasselrijen: Brugge (met ’t Landt van den
Vrye), Gent, Sint-Omaars en Doornik. Later werden ze verder opgedeeld. Voor de
Franse Revolutie waren er 17 kasselrijen.
Ambachten: rechtsgebieden met lagere rechtspraak onder het gezag van een
schout, baljuw of drost.
-

Borborgh Ambacht
Berge Ambacht
Veurne Ambacht
China - Generaal

- Bochouter Ambacht
- Hulster Ambacht
- Axellen Ambacht

Roeden zijn bestuurlijke eenheden van een kasselrij. De kasselrij Kortrijk was
verdeeld in 5 roeden: Harelbeke, Tielt, Deinze, Menen en de parochies rond
Kortrijk.
Op 1 oktober 1795 kwam door de Franse Republiek een einde aan deze
bestuurlijke indeling. Vlaanderen werd toen ingedeeld in 2 bestuurlijke
departementen: van de Leie en van de Schelde.
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Twee kaarten van China
Het zijn twee kaarten van d’Anville uit de Description geographique historique,
chronologique, politique, et physique de l’Empire de la Chine et de la Tartarie
Chinoise van J. B. du Halde, de la Compagnie de Jesus, uitgegeven in 1735 in 4
forse delen. De 42 kaarten uit Du Haldes Description werden in Nederland
gekopieerd en in 1737 als een afzonderlijke atlas uitgegeven. (4) d’Anville vond die
piraateditie maar niks. Hij wijst speciaal op de pietluttele tekens die bergen
zouden moeten voorstellen (en die we op de kaart 61 van Ottens kunnen zien).
Jean Baptist Bourguignon d’Anville (Parijs 1697 – Parijs 1782) was een zeer
kritische Franse cartograaf. Hij liet een plek gewoon leeg wanneer er geen
voldoende gegevens voorhanden waren.
Jean Baptiste Du Halde (1674-1743) was een Franse jezuïet die zich specialiseerde
in het bekendmaken van China. Hij kon daarbij natuurlijk steunen op de informatie
van zijn medebroeders. In 1735 verscheen zijn Description de la Chine, een
monumentaal werk met 41 kaarten. (4)
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De cartouches van de twee kaarten verwijzen naar kaarten van de jezuïeten. Dat
hoeft niet te verwonderen. De jezuïeten verzorgden hun relaties vanuit China met
Europa. Ze monopoliseerden ongeveer alle aandacht voor China. Dat deden ze
onder meer ook in hun succesvolle publicatie Lettres Edifiantes et Curieuses. De
laatste tijd wordt er echter steeds meer op gewezen dat de chinezen hun eigen
methode hadden om kaarten te maken. Ze kenden natuurlijk de ‘methode van
Ptolemaeus’ niet met lengte- en breedtegraden, maar zij focusten op de
afstanden (tussen steden, rivieren en bergen) die ze uitzetten op een net met
vierkante mazen. Dat paste in hun visie: de hemel is rond en de aarde is vierkant.
Op de twee kaarten loopt de nulmeridiaan door Peking. De chinezen waren toen
ook al gevoelig voor hun plaats in de wereld.
Deel II Kaart 61. Een mooie kaart (59 x 50 cm) op dun papier met zachte kleuren
die de departementen accentueren.
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Wanneer men het boek openslaat moet men het boek draaien om de kaart te
kunnen lezen. De kaart ligt bezaaid met kleine lettertjes en merkwaardige kleine
tekens die klaarblijkelijk bergen of heuvels voorstellen.
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De kaart verwijst uitdrukkelijk naar het veldwerk van keizer Kangxi (en de
chinezen). Hij was de derde keizer van de Qing-dynastie en regeerde van 1661 tot
1722. Het was een belangrijke keizer. Hij veroverde onder meer Tibet. Dat wordt
duidelijk getoond in kaart 61’. Hij was zeer geïnteresseerd in Westerse technologie
en gedoogde daarom de jezuïeten. Ferdinand Verbiest (1623-1688) bv. werkte
onder zijn bewind.

Deel II Kaart 61’

De kaart (69 x 47 cm) moest ingeplooid worden om in de atlas te passen. Ze is
zacht ingekleurd: geel voor China, de gebieden boven de grote muur in het roze,
Tibet in het groen en het deel van de Gobi woestijn tot aan de Kaspische Zee in
een zeer ijl geel. Links onder en buiten de kaart kan men lezen G. Kondet fesit (sic)
et scrip.
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.
Nouvelle édition 1740

Voetnoten
1. Zie REEUWIJK, Alexander, Van atlas tot routeplanner. Ottens’ atlas in
Teylers Museum, 2008. (CB 2008/2672) Op blz. 17 lezen we: “Wie graag een
atlas (van Ottens) wil inzien, moet naar de bibliotheken van de
universiteiten van Leiden, Utrecht en Amsterdam. … In het buitenland
vinden we exemplaren in onder meer de Bodleian Library in Oxford, de
bibliotheek van Yale University in New Haven en -waar kan het ook andersin de Library of Congress in New York. De atlassen zijn dus, net als destijds
in de achttiende eeuw, uiterst exclusief.”
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2. Zie ook: https://libdbserver.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/pacific/mendanaqueiros/mendana-queiros.html
3. Zie de brochure Sapere aude van de Cultuurbibliotheek.
4. Collectie Bossu (CB 2007/291). Zie ook: https://uurl.kbr.be/1043255
5. RIBEIRO, Roberto M. en O’MALLEY, John W., Jesuit mapmaking in China.
D’Anville’s Nouvelle atlas de la Chine (1737), Philadelphia, S. Joseph’s
Universituy Press, 2014 (CB 2015/1836).

Walter de Smaele
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