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KAART IN BEELD
‘Sociaal geografen kunnen een voorbeeld
nemen aan historici, die niet meedoen
aan de theoretische ratrace, maar gewoon
mooie verhalen schrijven.’
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Joan Blaeu,
China en de
Atlas Maior

I

n de jaren 1650-1660 was de wedloop tussen de
Amsterdamse kaartuitgevers Joan Blaeu en zijn
concurrent Johannes Janssonius in volle gang. Beiden
hadden een Atlas Novus in hun fonds, een meerdelige
wereldatlas, die steeds verder in omvang uitdijde tot
een vaak meer dan tien delen tellende Atlas Maior.
Blaeu’s tweedelige atlas uit de jaren 1630-1640 werd
achtereenvolgens aangevuld met speciale delen gewijd
aan Italië, Engeland en Schotland. In 1655 zou een
zesde deel verschijnen, een toevoeging met kaarten van
China. Waren er tot dan toe nauwelijks kaarten van
China in wereldatlassen opgenomen, nu kwamen er
ineens zestien stuks – een overzichtskaart en vijftien
provinciekaarten – van dat verre land bij. Deze ‘Chinainjectie’ was strikt genomen geen speciale verdienste
van Joan Blaeu. Een goed atlasredacteur zou er zelfs
zijn bedenkingen bij kunnen hebben. Want het aantal
van zeventien kaarten (inclusief die van Japan) had iets
weg van een waterhoofd in Blaeu’s atlas. Het deel Azië,
waarvan de Atlas Sinensis deel uitmaakt, bevat namelijk
maar elf kaarten van de rest van Azië.
De onevenredige uitbreiding komt doordat Blaeu de
hand had weten te leggen op een bijzondere reeks
China-kaarten. Het ging om een versie van de in de
14de eeuw ontstane atlas van China van Chu-Ssu-pên,
die door jezuïet-missionaris Martino Martini in het
Latijn omgezet was. De originele atlas van Martini,

COLLECTIE UBA-UVA

genoeg. Volgens De Pater is de beperkte theoretische voortgang van de sociale geografie niet erg omdat er ook andere
dan theoretische vragen te beantwoorden zijn.
Ten tweede is de sociaalgeografische werkelijkheid zo
verschillend van plaats tot plaats en van tijd tot tijd dat er
geen ‘algemeen geldende theorieën’ te formuleren zijn –
anders dan in natuurwetenschappelijke werkelijkheid. Juist
die verscheidenheid is aantrekkelijk, omdat de sociaalruimtelijke organisatie van de samenleving (of zo je wilt, de
maatschappelijke organisatie van de ruimte) door mensen
(actoren) gemaakt wordt. Er is sprake van (een zekere mate
van) contingentie, maar niet van (volledige) determinatie.
Bij de aardwetenschappen zijn alle vragen te herleiden
tot de ‘actual sequence’- en ‘robust process’-verklaringen
want volgens Kleinhans stellen aardwetenschappers feitelijk
maar twee vragen: hoe ging het in het verleden en gaat het
nu (en in de toekomst), en hoe kunnen we dat (fysisch)
verklaren?
Dat sociaalwetenschappelijke onderzoekers niet goed/
precies kunnen voorspellen is het gevolg van de aard van de
sociaalwetenschappelijke werkelijkheid, niet van de dommigheid van sociale wetenschappers. Dit geldt overigens ook bij
de meteorologen, waar de aard van het weer voorspellingen
op een langere termijn dan twee weken onmogelijk maakt.
Sociaalgeografische voorspellingen zijn bovendien niet
slechter of beter dan bijvoorbeeld economische voorspellingen – terwijl de economie toch de status heeft een betrekkelijk harde wetenschap te zijn. Pas achteraf kunnen we verklaren waarom in de ene wijk wel gentrification optrad, en
in de andere niet, waarom in de ene stad die de status van
global city kreeg wel sociale polarisatie optrad, en in de
andere stad niet of nauwelijks. Net zoals economen pas
achteraf begrepen waarom de ABN-Amro als zelfstandige
speler van het toneel verdween en ING niet. Het elementaire
verschil tussen sociale wetenschap en aardwetenschap is
volgens Maarten Kleinhans juist dat het bij de eerste gaat om
mensen, waarvan het gedrag alleen kan worden begrepen
met empathie! En dat vreselijk ingewikkelde probleem, met
alle valkuilen van subjectiviteit, heeft geen simpele set
wetten zoals de fysica, omdat de mens zelf nogal ingewikkeld in elkaar zit en ook nog door de omgeving (mens en
fysisch) wordt beïnvloed. Vooral dat laatste maakt universeel
theoretiseren lastig, en ‘vooruitgang’ boeken moeilijk.
Anders dan de aardwetenschappers, die kunnen wijzen op
verbeterde uitkomsten en krachtiger modellen, zullen de
sociaal geografen zich tevreden moesten stellen met het feit
dat de wispelturige en terugkoppelende mens zich moeilijk
in algemene modellen laat vatten. Wellicht kunnen zij daarbij een voorbeeld nemen aan de historici, die zich niet gek
laten maken door de theoretische ratrace maar gewoon
mooie verhalen over het verleden schrijven. Juist dat mooie
schrijven ontbreekt nog wel eens bij geografen. 

Kaart van de provincie

De Atlas Maior, wereldatlas van Blaeu

A

an het einde van de 16de
eeuw komen in Amsterdam
de handel en zeevaart, kunsten
en wetenschappen tot grote
bloei. De VOC wordt opgericht
en ontdekkingsreizen leveren
behalve veel geld ook nieuwe
geografische kennis op. Van 18
juni tot 24 november is bij de
Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam
de tentoonstelling ‘De Atlas
Maior. De wereldatlas van

Blaeu’ te bezichtigen. Deze
laat zien hoe het wereldbeeld
vanaf de late middeleeuwen
steeds verder is ‘opgerekt’ en
verbeterd. Mede door de bijna
zeshonderd kaarten tellende
Atlas Maior van Blaeu heeft de
Amsterdamse cartografie
daarbij een grote rol gespeeld.
In de tentoonstelling is speciale
aandacht voor Amsterdam, de
Republiek en China.
Meer informatie: http://bc.uba.uva.nl/
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vermoedelijk in handschrift met een Latijnse transcriptie van de Chinese toponiemen, is niet bewaard gebleven.
Blaeu vermeldt wel in zijn opdracht aan de bewindhebbers van de VOC dat Martini de transcripties heeft
gemaakt aan boord van hun schepen, op de lange reis
naar Holland.
De verwerking zal Joan Blaeu nog een hoop
inspanning gekost hebben. Zijn Atlas Sinensis vertoont
wel dezelfde indeling als andere uit die tijd bewaard
gebleven atlassen van Chinese origine, maar de kaarten
hebben een grotere schaal en een andere, betere
detaillering. Ook Martino Martini’s uitvoerige tekst in
Blaeu’s Atlas Sinensis wijkt af en is geschreven als een
persoonlijk verslag. Al met al heeft dit redactionele
buitenbeentje in Blaeu’s atlassen ons de – voor lange
tijd – allerbeste atlas van China opgeleverd!
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Er zijn drie redenen om deze unieke set Chinese
kaarten uit de 17de eeuw nu aandacht te geven. De eerste is natuurlijk dat de ogen dit Olympische jaar extra
gericht zijn op China. De tweede is de tentoonstelling
over de Atlas Maior van Joan Blaeu, die vanaf 17 juni
2008 tot half november in de Bijzondere Collecties van
de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) te zien
is in het kader van de manifestatie Amsterdam Wereld
Boeken Stad. En ten slotte mag de Atlas Maior in het
zonnetje gezet worden vanwege zijn speciale plaats als
uitzonderlijke geografische prestatie uit de Gouden
Eeuw in de Canon van de Nederlandse geschiedenis. 

Peking uit de Atlas
Sinensis van Blaeu’s
Atlas Maior.
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