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Claudius Ptolemaeus in de Cultuurbibliotheek 
 

1. Inleiding 

 

In dit artikel staat de Geographia van Ptolemaeus centraal: de inhoud, hoe men 

ermee omging en wat de bibliotheek daaromtrent te bieden heeft. Daarom wordt 

het boeknummer van de Cultuurbibliotheek steeds vermeld. In de catalogus op 

de website www.cultuurbibliotheek.be vindt men het boeknummer in „uitgebreid 

gecombineerd zoeken‟.Men kan natuurlijk in de catalogus ook zoeken op auteur 

of op het trefwoord: “Ptolemaeus, Claudius”. Op het trefwoord “cartografie: 

oudheid” is meer algemene informatie te vinden. 

 

Een geschikt boek om de studie van Ptolemaeus aan te vatten is Claude 

Ptolémée, astronome, astrologue, géographe. Connaissance et représentation 

du monde habité van Germaine Aujac (Editions du CTHS, Paris, 1993). Het 

werd voor de bibliotheek mooi ingebonden. (Cultuurbibliotheek 2007/3552) 

 

  
 
Parisinus graecus 1401. Bibliothèque Nationale. Ptolemaeus meet de hemel                                                                   

 

Het bevat twee grote delen: een inleiding op de werken van Ptolemaeus en 

“Textes à l‟appui”. Uit het werk van Aujac leer je Ptolemaeus kennen als een 

leraar die de Griekse traditie voor een breed publiek synthetiseert en 

toegankelijk maakt. Een karakteristiek zinnetje van hem is: “Quinetiam facilioris 

modi gessimus curam”. (Geographia I, 19) Aujac vertaalt: “…nous avons eu le 

souci de faire un exposé qui soit d‟emploi commode”. 

 

http://www.cultuurbibliotheek.be/
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Van Ptolemaeus zijn drie werken volledig bewaard gebleven: over astronomie 

(de Mathematische Syntaxis = de Almagest), over astrologie (de Tetrabiblos) en 

over cartografie (de Gheografike uphegesis = de Geographia = de 

Cosmographia, in de humanistische traditie). Dit laatste werk willen we nader 

bekijken. 
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2.   De Geographia volgens de editie van Bazel 1540 

 

2.A.   Analyse van de tekst 

 

Claudius Ptolemaeus werkte in het Alexandrië van de tweede eeuw. Hij schreef 

dus Grieks. Latijnse vertalingen hebben zijn teksten, vanaf de vijftiende eeuw 

voor velen in het Westen, toegankelijk gemaakt.  

Het loont de moeite authentieke teksten van hem te lezen want hij is een 

begeesterd en groot didacticus. We gebruiken de mooie tekstuitgave van 

Sebastian Münster’s Geographia (Bazel 1540). J. Lelewel II, 176: Son édition 

de Ptolemée, cinq fois imprimée…servit de modèle à la nouvelle formation, pour 

les autres géographes à l’étranger. Een franse vertaling vind je in het werk van 

Aujac (CB 2007/3552).  

 

De Geographia bestaat uit acht boeken (libri). Elk boek bevat meerdere 

hoofdstukken (capita). 

 

LIBER I 
Claudii Ptolemaei Alexandrini, Geographicae enarrationis, liber primus telt 24 

hoofdstukken. 

 

Liber I Caput I 

In quo differat Geographia a Chorographia. 

 

Geographia imitatio est picturae totius partis terrae cognitae, cum iis quae sibi 

quasi universaliter sunt annexa. 

Ter illustratie dezelfde tekst in de editie van Ulm 1482: “Cosmographia 

designatrix imitatio est totius cogniti orbis cum his quae fere universaliter sibi 

iunguntur.” 

Differt autem a Chorographia, nam illa per partes loca resecat, seorsumque 

singula et unumquodque iuxta se constituit, ac ferme omnia etiam minutissima 

illa quae deprehendere possumus describit, veluti portus, vicos, populos, necnon 

a primoribus fluminibus divertigia, et his similia.  

Met deze begripsbepaling begint Ptolemaeus zijn Geographia. Daarna wordt 

duidelijk gesteld dat de aarde moet beschreven worden in functie van de 

sterrenhemel.  

 

Quapropter illa (Chorographia) quidem haud quaquam mathematico indiget 

instituto, hic vero pars (Geographia) ea praecipue requiritur. Considerare enim 

oportet, et totius terrae figuram ac magnitudinem, nec non situm eius ad coelum, 

quo cognita ipsius pars, quanta sit et qualis recenseri possit, insuper et loca eius 

singula, sub quibus coelestis sphaerae sita sint parallelis, ex quibus et noctium et 

dierum magnitudines, et quae nam stellae fixae verticales fiant, et quae super 
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terram, quaecumque sub terra ferantur semper, ac omnia quae de habitationis 

ratione connectimus, percipi possunt. (Vertaling: Aujac p. 307) 

 

Ptolemaeus kan het niet wegsteken hoe enthousiast hij wel is. 

Quae cuncta sublimissimae ac pulcherimae sunt speculationis, quum humanis 

deprehensionibus per Mathematicas rationes ostendi possit, quo pacto coelum 

ipsum natura se habeat, quoniam nobis magna ex parte conspicuum esse potest. 

(Aujac p. 308) 

 

Omwille van de leesbaarheid werden de afkortingen aangevuld en de 

interpunctie soms veranderd. 

 

Liber I Caput II.  

In dit hoofdstukje is maar één punt aan de orde: de beschrijving van 

de aarde dient te gebeuren met astronomische gegevens. Het centrum van de 

aarde is het centrum van de sterrenhemel. Door een plaats te bepalen aan de 

hemel kan men een plaats op aarde bepalen. 

 

…sufficit enim supponere ambitum telluris (tellus=aarde) in partes quotquot 

voluerimus, per totidemque partes ostendere distantias in circulis maximis (d.i. 

de hemelbogen), super telluris superficie descriptis. 

(Aujac p. 311) 

 

In de capita III tot XX van het eerste boek levert Ptolemaeus kritiek op Marinus 

van Tyrus. 

Astronomische waarnemingen brengen minder problemen mee dan de metingen 

op het terrein. Ptolemaeus is daar trouwens minder in geïnteresseerd en zijn 

resultaten zijn geen verbeteringen ten opzichte van Marinus en zeker niet ten 

opzichte van Eratosthenes. 

Eratosthenes maakte (zo blijkt nu) de beste berekeningen. Een graadboog op de 

evenaar berekende hij op 700 stadiën, (een stadie is ongeveer 185 m.), de omtrek 

van de aarde op 252.000 stadiën. Ptolemaeus bekwam 500 stadiën per 

graadboog op de evenaar en 180.000 stadiën voor de omtrek van de aarde. De 

aarde werd daardoor veel te klein geschat met de bekende gevolgen voor 

Columbus die Ptolemaeus volgde.  

 

De capita XXI tot XXIV, eerste boek, zijn technisch van aard en belangrijk om 

een wereldbol of een wereldkaart te maken. 

Caput XXI  is een inleidend hoofdstukje op de twee volgende. 

Caput XXII leert hoe men de bewoonde wereld op een bol kan tekenen. De 

cirkel van de evenaar wordt verdeeld in 360 graden. De cirkel door de twee 

polen eveneens. Zo ontstaat het bekende netwerk: breedte- en lengtegraden zoals 

nu nog algemeen gebruikt. 
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Caput XXIII bespreekt het gebruik van lengte- en breedtegraden: Expositio 

meridianorum & parallelorum qui descriptioni sunt apponendi. 

Proinde isti (meridianen) interstitia horaria complectentur duodecim, 

demonstratis consequenter. 

Theoretisch is het bepalen van de tijdszones vrij eenvoudig. In de praktijk was 

dat een netelige kwestie ten tijde van Ptolemaeus. De tijdszones werden 

berekend vanaf Alexandrië. De lengte van de bewoonde wereld ging van de 

Canarische eilanden in het uiterste Westen tot 180° naar het Oosten 

 

 
 

Deze indeling was, ten tijde van Ptolemaeus, gebruikelijk, maar is nu, van onze 

wereldkaarten verdwenen. 

 

Ptolemaeus stelt bovendien 7 klimaatzones in van ongeveer 16° Z. tot 63° N., 

de parallel door Thule, om de bewoonde wereld te beschrijven. Het 

(legendarische) eiland Thule gold als de meest noordelijke grens van de 

bewoonbare wereld. 

De grens van de bewoonbare wereld in het Zuiden is de breedtecirkel door kaap 

Rhapta en door Cattigara (die moeilijk te bepalen is).  

 

In de editie van Bazel 1540 neemt men afstand van Ptolemaeus: Nostro vero 

aevo, quando tota Africa et littora eius cognita habentur, plures versus 

meridiem statuendi sunt paralleli quam Ptolemaeus signaverit. Men vindt dan 

ook twee wereldkaarten in deze atlas: 

1. Typus orbis universalis 

2. Typus orbis a Ptolemaeo descriptus. Descriptio orbis generalis, ut a 

Ptolemaeo situs eius secundum longum et latum est deprehensus. 

Longitutudo tenet duntaxat semicirculum, hoc est 180 gradus, latitudo autem 
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80 fere gradus, 63 scilicet ab aequatore versus septentrionem et 16 versus 

Austrum. 

 

 
 

Liber I Caput XXIV behandelt de vraag hoe men op een kaart de bewoonde 

wereld kan weergeven. Ptolemaeus stelt twee mogelijkheden voor: 

a) de eenvoudige conische projectie met rechte lijnen voor de meridianen en 

cirkelbogen voor de parallellen (bv. Rome 1478), 
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b) de gecorrigeerde conische projectie met gebogen meridianen en 

cirkelbogen voor de parallellen (bv. Bazel 1540). 

 

 
 

Hij vindt dat de twee methoden moeten kunnen. De gecorrigeerde conische 

projectie is de moeilijkste maar de beste. En, zoals altijd moet men ook hier, het 

moeilijkste en dus het beste kiezen. De andere methode (de eenvoudige conische 

projectie) is goed voor diegenen die het zich gemakkelijker willen maken. 
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Quae quum ita sint mihi & hic & ubique, 

quod melius est licet sit laboriosius, 

deteriori tamen & faciliori, praeferendum erit: 

ambos tamen simul ita ordinatos modos observandos esse censeo eorum 

hominum gratia, 

qui propter facilitatem, 

ad expeditiorem modum sunt procliviores.  

  

 

LIBRI  II-VII 

In de boeken II tot VII,4 worden alle gewesten van de wereld overlopen te 

beginnen van het Noordwesten naar het Zuidoosten. Dat deel bestaat uit een 

soort topografie met de coördinaten van steden, mondingen van stromen enz. 

Het is vrij omvangrijk van boek 2 tot boek 7, hoofdstuk 4. De kaarten vindt men 

meestal in een tweede deel na de tekst. Traditioneel worden er 26 regionale 

kaarten getekend: 10 van Europa, 4 van Afrika en 12 van Azië. Deze kaarten 

worden voorafgegaan door een wereldkaart. Van Ptolemaeus zelf zijn geen 

kaarten bewaard gebleven maar Paul Dinse verdedigt terecht, de stelling dat hij 

er wel tekende. (Acta Cartografica XXII, pp. 93-118. CB 2004/2646)  

 

Liber VII, caput V 

De grenzen van de bewoonde wereld worden vastgelegd en de belangrijkste 

aardrijkskundige gegevens worden in grote trekken beschreven onder de titel 

Descriptio summaria tabulae orbis. De grenzen: ab ortu solis terra incognita... A 

meridie similiter… Ab occasu etiam terra incognita. Ptolemaeus geeft volgende 

coördinaten: in het Zuiden:16° Z. voorbij de evenaar, in het Noorden 63° N., dat 

is de breedtegraad die door het (legendarische) eiland Thule loopt. De 

Canarische eilanden vormen de Westergrens: occidentalem vero finem terminat 

ille [meridianus] qui per fortunatas scribitur insulas. Vanaf deze grens nummert 

Ptolemaeus de meridianen naar het Oosten. De as (72.000 stadiën) van de 

bewoonde wereld van het Westen tot het Oosten, die door Rhodos loopt, is 

tweemaal zo lang als de as van Zuid naar Noord. Op een wereldkaart worden 

ook de 7 tijdszones aangegeven. Als belangrijke aardrijkskundige gegevens 

vermeldt Ptolemaeus de 3 zeeën: 1.mare nostrum, 2.Hyrcanum mare, quod et 

Caspium dicitur, 3. mare quod iuxta pelagus est Indicum. De 3 continenten zijn 

Asia, Libya en Europa. Porro ex tribus illis continentibus, magnitudinis gratia, 

Asia est prima, secunda Libya, tertia Europa. 

Het resultaat van deze beschrijving moet een wereldkaart zijn zoals in de editie 

Bazel 1540 afgebeeld staat. In de zestiende eeuw nam men daar echter al afstand 

van en men publiceerde eerst een Typus orbis universalis en daarna een Typus 

orbis a Ptolemaeo descriptus. 

 



10 

 

 
 

Liber VII caput VI 

Dit hoofdstukje  bespreekt de manier om een armillairsfeer te tekenen. Het 

resultaat kan men in de uitgave van Bazel 1540 zien. 
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Liber VII caput VII 

Onder de titel Descriptio extensionis beschrijft Ptolemaeus hoe de bewoonde 

wereld op een kaart kan getekend worden. 
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Verklaring bij de tekening 

 

De tekening van S. Munster vrij slordig, maar illustreert toch voortreffelijk de 

pragmatische werkwijze van Ptolemaeus. 

De buitenste cirkel is de hemelsfeer. 

De binnenste cirkel is de aarde. 

A is de Noordpool. 

C is de Zuidpool. 

E is het centrum van hemel en aarde. 

De rode lijn X S Y is de parallel door Syene. Deze parallel wordt gekozen omdat 

die de bewoonde wereld middendoor snijdt. 

De parallel door Z bakent de Zuidelijke grens van de bewoonde wereld af. 

De parallel door V bakent de Noordelijke grens af die door Thule loopt. 

Het groene gebied stelt de bewoonde wereld voor.  

 

Liber VIII 

In dit betrekkelijk kort boek krijgt de cartograaf goede raad om de 26 regionale 

kaarten te tekenen.  

 

Liber VIII Caput I-II 

Omdat er over Europa meer gegevens beschikbaar zijn kan men de schaal 

aanpassen om toch voldoende gegevens te kunnen tekenen. Alle regionale 

kaarten hoeven niet dezelfde schaal te hebben. Haud enim necesse est, ut omnes 

tabulae invicem sint commensuratae, sed solum ut in singulis invicem 

conservetur ratio… wanneer men alleen een hoofd of een hand tekent moet men 

niet op de verhouding met het geheel letten maar wel wanneer men een heel 

lichaam wil tekenen …quemadmodum cum caput solum depingimus, solum 

quae capitis sunt, aut quum manum solum, quae manus sunt solum. Non enim 
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quae capitis sunt cum manu iungimus, nisi cum sub una figura totum facimus 

hominem. Hoor je hier de leraar niet? 

 

Op de regionale kaarten moet de naam van het werelddeel vermeld worden, de 

coördinaten, de landen die het bevat, de verhouding tussen de lengte van de 

middelste parallel en de lengte van de meridiaan op de kaart, de uiterste grenzen 

op de kaart en de voornaamste steden met de metingen van de langste dagen en 

het verschil ten opzichte van Alexandrië. Zie een afbeelding van deze inventaris 

over Gallia. Tertia Europae tabula in “11 oudere uitgaven van de Geographia”, 

de editie Bazel 1540. 

 

Liber VIII Caput III-XXVIII 

bevat de kaarten. Munsterus: Ne eadem bis ponamus, remittimus lectorem pro 

sequentibus huius libri capitibus ad tabulas geographicas. 

 

Liber VIII Caput XXIX-XXX  

bevat de inhoudstafel van de kaarten, en tabellen. 
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2.B.   Gallia Belgica volgens Bazel 1540 

 

 

In dit hoofdstuk willen we in Gallia Belgica de namen van plaatsen en volkeren 

onderzoeken die Claudius Ptolemaeus vermeldt in het tweede boek van zijn 

Geographia. We gebruiken daarvoor de editie van Bazel 1540. We gebruiken 

deze uitgave omdat ze verzorgd is, weinig afkortingen bevat en al een poging 

ondernomen wordt Latijnse benamingen te vertalen in namen van de 16
de

 eeuw. 

Deze „moderne‟ benamingen worden in de editie van 1540 zelf, cursief gedrukt.  

 

Gallia Belgica beslaat er een vrij groot gebied dat begrensd wordt ten Noorden 

door Mare Britannicum en Mare Germanicum, ten Oosten door de Rijn, ten 

Zuiden door Lacus Lemanus en ten Westen door de Sequana (de Seine). Op de 

kaart (Bazel 1540) worden enkele rechte lijnen getrokken om het gebied 

duidelijk af te bakenen. 

 

Rond het begin van onze jaartelling spraken de Romeinen in de bestuurlijke 

indeling over Gallia Citerior of Gallia Cisalpina (het Noordelijk deel van Italië) 

en Gallia Ulterior of Transalpina (over de Alpen dus). Gallia Transalpina werd 

verdeeld in Gallia Togata (het huidige Provence) dat meer geromaniseerd was, 

en Gallia Comata, onderverdeeld zoals Julius Caesar deed in zijn Commentarii 

de bello Gallico, in Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis en Aquitania. “Gallia est 

omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, 

tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur”. I,1 

 

Een goed leesbare vertaling van De bello Gallico is Gaius Julius Caesar oorlog 

in Gallië & Aulus Hirtius aanvulling op Caesars Oorlog in Gallië, vertaald en 

ingeleid door Vincent Hunink. (Athenaeum – Polak & Van Gennep, 

Amsterdam, 2000) (Cultuurbibliotheek ex. 2000/416)   
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Galliërs heeft een dubbele betekenis: de Galli die in de provincia Lugdunensis 

wonen en, meer algemeen, de bewoners van heel Gallië. Toen Caesar zijn 

veroveringstocht begon was de provincia Narbonensis (de Provence) al 

gelatiniseerd (togata). Gallia was voor hem de streek waar meerdere „volkeren‟ 

moesten veroverd worden. 

 

Dat staat in tegenstelling tot de indeling van Ptolemaeus die 4 delen aannam. Hij 

deelde de provincia Narbonensis ook bij Gallia in. Na de pacificatie door de 

Romeinen was het onderscheid tussen togata en comata in Gallië niet meer zo 

relevant. 
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Celtogalatia in quatuor divisa est provincias: Aquitaniam, Lugdunensem, 

Belgicam et Narbonensem begint de tekst van Ptolemaeus Liber II, Caput VII. 

 

Maar, in de uitgave van Bazel 1540 wordt, in cursief, genoteerd: “Gallia comata 

(= Transalpijns Gallië dat staat tegenover Gallia togata), Aquitaniam, 

Lugdunensem et Belgicam habet, excepta Narbonensi, quae Braccata. Togata 

est Lombardia. Aquitania, Aremorica ante dicta, hodie Guiennae ducatus, 

Gascongne.” Men hanteert dus in de zestiende eeuw de indeling van Caesar. De 

provincia Narbonensis wordt braccata genoemd (naar een soort lange broek die 

er gedragen werd). Lombardije is meer gelatiniseerd (men draagt er de toga). 

Aquitania wordt nu Gascogne genoemd. 

 

We focussen nu verder op Gallia Belgica.De kaart met als titel Tabula Europae 

III wordt beschreven in de capita VII tot X van de Geographia. De beschrijving 

van Gallia Belgica beslaat het negende hoofdstukje. 

 

 

 
 

We zullen eerst alle namen die bij Ptolemaeus, in de editie Bazel 1540 

voorkomen, bekijken. Daarna stellen we enkele interessante oudere en nieuwe 

werken voor uit de Cultuurbibliotheek, die kunnen helpen om de namen bij 

Ptolemaeus te situeren en te vertalen naar moderne benamingen.  
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Eerst doet hij de ronde van de grenzen. Hij begint bij de monding van de Seine 

en gaat dan naar het Noorden 

 

(Tussen haakjes vullen we afkortingen aan. We bewaren de inconsequente 

interpunctie. In de tekst staan de coördinaten als „21   45:52   20‟ genoteerd wij 

schrijven „21°45‟ O./ 52° 20‟ N.‟ We zullen de coördinaten  niet altijd 

vermelden. Stammen en plaatsen worden speciaal gekleurd.) 

 

Post Sequanae flu(minis) ostia. 

Phrudis flu(minis) ostia      21°45‟ O./ 52° 20‟ N. 

Itium promont(orium). Ictius portus. 

       Morinorum 

Gesoriacum navale Cales, Anglorum. 

Tabudae flu(minis),ostia Scaldes Plin(ius) Schelde vulgo. 

Mosae flu(minis).ostia Masz, Meuse. 

        Batavorum 

Lugodinu(m) Hanc existimat Stoflerinus esse ho- 

die Traiectu(m), vulgo Utrich. 

Rheni flu(minis) occidentalius ostium 

Medium flu(minis) ostium 

Orie(n)talius eius ostiu(m). 

 

Nu zakt Ptolemaeus langs de Rijn af naar het Zuiden tot de bron (caput). 

 

Latus autem, quod ad Solis ortum spe 

  ctat, à Rheno fluvio terminator iu- 

  xta magna(m) Germania(m), cuius caput   (bron van de Rijn)  

  gradus habet        29° 20‟ O./ 46° 0‟ N.  

Divertigiu(m) autem quod iuxta Obrin- 

  cum fluvium est ad occasum 

                               28° O. / 50° 0‟ N. 

Ac etia(m) terminus, qui à fonte est ad al- 

  pes, qui vocatur mons Adulas S.Got 

  hardi mons. 

Iurassus mons Iura mons & Vogesus Caesari 

  & aliis. 

 

De Zuidergrens van Gallia Belgica: 

 

Latus vero meridionale co(n)iungitur cu(m) 

Reliqua parte Galliae Narbone(n)sis. Pro- 

tenditur autem à praefato communi ter 

mino Galliae Lugdunensis & Narbo- 
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nensis usque ad communem finem al- 

pium & Adulae montis, qui gradus ha 

bet                    29° 30‟ O. / 45° 15‟ N.          

 

Ptolemaeus doet nu een meer binnenlandse ronde van de „stammen‟ en de 

plaatsen 

 

Tenent autem maritima Picardia mul- 

tum etia(m) in mediterraneis occupant- 

tes iuxta Sequanam fluvium Atre- 

batii Atrebates, region Artois. 

           Quorum civitas, 

*Rigiacum Alexia aliis, Arras.     (waarom * is niet duidelijk) 

Alexiam appellat Diodorus Siculus lib.5. ab Hera- 

cule conditam, omnis Celticae metropolium meminit 

Caesar in co(m)mentariis, à quo primum lilii floru(m) insi- (heraldiek in 1540) 

gnia initiu(m) ibidem habuere, vulgo hodie civitas di 

citur Arras, alii pro Alexia supponunt hodie oppi 

dum in Burgundia, vulgo Auxerre. 

 

Post hos quasi ad ortu(m) vergentes Bel- 

lovaci Bellovacenses. 

             Quorum civitas, 

Caesaromagus Beauvois.       22   30:51   30 

Post hos similiter Ambiani Amiens. 

            Et civitas eorum, 

Samarobriga                           22   15:52   10 

Samarobrina Casari in co(m)mentariis dicitur, hodie 

    Cameracensis, vulgo Cambray. 

Post quos Morini, ad ortum Flandres. 

             Quorum mediterranea civits, 

Taruanna Terouenne.              23   20:52   50 

Deinde post Tabuda(m) flu. Tongri Bra 

    bant.        Et civitas ipsorum, 

Atuacutum Antwerpia, Antvers, Andorff. 

                                                 24   30:52   50 

Deinde post Mosam fluviu(m) Menapii 

         Gheldrenses.    Et horum civitas 

Castellum Iuliacensis, Iuliach et Iülch.  

                                                  25     :52   15 

Sub praedictis autem gentibus habita(n)t 

    maxime septentrionales Nervii  Tor 

    nacenses.      Quorum civitas, 
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Baganum  Tornacum, Tornay.     

                                                   25   15:51   40 

Ptolemaeus zakt dan naar het Zuiden af. 

 

Deze voorbeelden laten al duidelijk zien dat men op de Tabula Europae III, de 

meeste steden niet kan vinden. Alleen de steden langs de Rijn worden getekend. 

De namen van volkeren zijn op de kaart wel te vinden. Bazel 1540 geeft ook 

enkele vertalingen en soms een beetje commentaar. 
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3. De Geographia in de Cultuurbibliotheek 

 

3.A.   11 oudere uitgaven  
 

De Cultuurbibliotheek bezit 11 oude uitgaven van de Geographia van Claudius 

Ptolemaeus: 4 originele uitgaven van de 16
de

 tot de 18
de

 eeuw en 7 facsimiles 

van uitgaven uit de 15
de

 en 16
de

 eeuw. Ze worden kort beschreven.  

 

XVe EEUW 

 

Begin 15de eeuw werden in het Westen, de eerste Latijnse vertalingen gemaakt 

uit de Griekse grondtekst, door Manuel Chrysoloras (onvoltooid), Jacopo 

Angelo (1406), Francesco de Lapacino (1415), Domenico di Leonardo 

Boninsegni.    

L’abondance des manuscrits copiés au XVe siècle, la richesse de 

l’ornementation, la beauté picturale des cartes, la variété et la notoriété des 

destinateurs, attestent le grand intérêt que l’on portait alors à l’œuvre 

géographique de Ptolémée (Germaine Aujac o.c. p.177) 

 

De Cultuurbibliotheek bezit (natuurlijk) geen handschriften, maar de kaarten 

van de Codex Lat. VF. 32 uit de Nationale Bibliotheek te Napels, werden in 

1990 in Italië uitgegeven met een inleiding door Lelio Pagani. Atrium te Alphen 

aan den Rijn bezorgde een Nederlandse uitgave: De ‘Geographia’ van 

Ptolemaeus. Vijftiende-eeuwse kaarten uit de ‘Cosmographia’. Bemerk het 

verwarrende woordgebruik. De term cosmographia werd in de humanistische 

traditie vaak gebruikt voor de Geographia. 

Deze uitgave bevat alleen de 27 traditionele kaarten. Het zijn schitterende 

prenten in felle kleuren met een opvallend donkerblauw voor de zee. De 

kunstenaar is niet met zekerheid gekend maar sommigen schrijven het werk toe 

aan Nicolaus Germanus die ook de editie van Ulm (1482) verzorgde. Voor de 

wereldkaart werd de enkelvoudige conische projectie gebruikt zoals Ptolemaeus 

die beschrijft in Boek I, hoofdstuk XXIV. 

Lelio Pagani situeert Ptolemaeus in de Griekse traditie, geeft een korte 

beschrijving van zijn werk, en plaatst hem in de Italiaanse Renaissance. Hij 

beschrijft de volledige codex en verdedigt de toeschrijving van de kaarten aan 

Nicolaus Germanus (Cultuurbibliotheek 2001/2389). 

 

In de XVe eeuw verschenen ook al de eerste drukken. De uitgave van Bologna 

in 1477 is de eerste gedrukte atlas en meteen ook de eerste met gegraveerde 

kaarten. Het werk werd uitgegeven door Dominicus de Lapis met de vertaling 

van Jacobus Angelus en met kaarten van Taddeo Crivelli. De uitgever was er 

zich van bewust dat hij de eerste uitgave op de markt bracht. Wegens de 

concurrentie was er haast bij. De atlas bevat maar 26 kaarten, de nummering is 
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wat verwarrend en de kaarten zijn van matige kwaliteit. De graveur is niet 

gekend. In 2006 werd een exemplaar geveild voor 3,3 miljoen EUR. In 1963 

werd een facsimile uitgegeven door N. Israel in Amsterdam, als eerste deel van 

de interessante reeks Theatrum Orbis Terrarum (Cultuurbibliotheek 2001/1964). 

De uitgaven in die reeks worden vaak uitvoerig ingeleid door Raleigh Ashlin 

Skelton. 

 

In de reeks Theatrum Orbis Terrarum verscheen ook de editie van Rome uit 

1478. Die heeft gegraveerde kaarten die superieur zijn aan de kaarten van 

Bologna 1477. De vertaling van Angelus werd verbeterd door Domizio 

Calderini die over een oud Grieks handschrift beschikte. Conrad Sweynheym 

van Mainz kon de uitgave niet voltooien  maar Arnoldus Buckinck gaf 

uiteindelijk het werk uit. Een detail: de namen en de cirkeltjes die steden 

aanduiden werden niet gegraveerd maar met letters in het koper geslagen. Het is 

een prachtige atlas (CB 2001/1959). 

 

De Geographia van Firenze uit 1482 is door Francesco Berlinghieri zo vrij 

bewerkt, dat sommigen er geen echte uitgave van Ptolemaeus in zien. Het werk 

is in Italiaanse verzen gesteld; kaarten werden na de tekst van het betreffende 

boek ingelast; er werden ook enkele nieuwe kaarten bijgevoegd. Op Liber 

Secundus bv. volgt een wereldkaart en vijf traditionele kaarten van Europa. 

Bovendien werd een meer moderne kaart van Spanje en een interessante kaart 

van Gallia Novella toegevoegd (Theatrum Orbis Terrarum III, 4; CB 2003/719). 

 

De editie van Ulm uit 1482 in dezelfde reeks (CB 2001/1965) bevat houtsneden 

volgens de oudere traditie. De vertaling die redacteur Nicolaus Germanus 

gebruikte is van Jacobus Angelus. Tussen de 27 kaarten volgens de beschrijving 

van Ptomelaeus, werden enkele moderne kaarten gevoegd van Frankrijk, Italië, 

Palestina, Spanje en het Noorden van Europa. Dit werk van uitgever Lienhart 

Holle bevat mooie gesneden initialen en de letter werd speciaal voor deze 

uitgave gemaakt. 
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XVIe EEUW 

 

De editie van Straatsburg uit 1513 in de reeks Theatrum Orbis Terrarum (II,4) 

is merkwaardig. R.A. Skelton is vol lof: This edition, wich from the present-day 

point of view is the most important edition of the Geographia, is also notable for 

a map originally printed in three colours. De graveur is Martin Waldseemüller. 

Jacobus Eszler en George Ubelin zijn de redacteurs. Johann Schott de drukker. 

Na de inleiding door Skelton en de 8 boeken met de 27 traditionele kaarten 

volgen nog 20 kaarten In Claudii Ptolemei Supplementum modernior lustratio 

terrae marisque singula positionibus certissimis regulatius tradens ad saeculi 

nostri peragrationes (CB 2001/1960). 

 

De editie van Bazel uit 1540 is een prachtige uitgave van Sebastian Münster 

gedrukt door Henricus Petrus. De vertaling is van Wilibald Pirckheimer. Het 

boek bevat een opdracht aan Philippus van Gundelsheim bisschop van Bazel, 

een index van plaatsnamen, de tekst van de 8 boeken, 27 kaarten volgens 

Ptolemaeus en 20 nieuwe kaarten en een Appendix geographica, in qua tres 

orbis partes sigilatim describuntur iuxta modernum rerum statum. 
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De tekst is goed leesbaar omdat er weinig afkortingen gebruikt worden en de 

tekst regelmatig gezet is. De bladspiegel is rustig en voor elke kaart is een korte 

samenvatting in een breed picturaal kader gezet. Het titelblad is functioneel en 

chic. Het tekstblok staat hoog op het blad met ruime randen. (CB 2001/1961) 
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In 1596 verscheen er in Venetië bij Simon Galignanus een uitgave van de 

Geographia met de 27 kaarten door Hieronymo Porro gegraveerd en aangevuld 

met 36 nieuwe kaarten van Giovanni Antonio Magini: Geographiae universae 

tum veteris tum novae absolutissimum opus duobus voluminibus distinctum. De 

atlas bevat bovendien nog een mappa mundi van Mercator in een kleinere versie 

van H. Porro (CB 2008/2616). Het formaat is bescheiden (21,5 x 16,5 cm), wat 

de leesbaarheid van de kaarten niet vergemakkelijkt. 

 
XVIIe EEUW 

 

Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographiae libri octo Graeco-Latini is een 

boek waar velen aan gewerkt hebben (Cultuurbibliotheek 2008/417). 
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Het werd in 1605 in Frankfurt uitgegeven door Jodocus Hondius en Cornelius 

Nicolai.  

Gerard Mercator heeft de Latijnse tekst verbeterd uitgegeven en de kaarten in de 

geest van Ptolemaeus weer samengesteld. Latine primum recogniti et emendati, 

cum tabulis geographicis ad mentem auctoris restitutis, per Gerardum 

Mercatorem. 

Daarna werden door Petrus Montanus, Griekse en Latijnse versies opnieuw 

bekeken en op meerdere plaatsen verbeterd. Iam vero, ad Graeca et Latina 

exemplaria a Petro Montano iterum recogniti, et pluribus locis castigati. 

Bovendien werden door hem meer recente benamingen en synoniemen 

toegevoegd van meerdere schrijvers, zowel oude als moderne. Ze werden met 

veel zorg bijeengebracht tot nut en voldoening van diegenen die zich op de 

studie van de Geographia toeleggen Adjecta insuper ab eodem, nomina recentia 

et aequipollentia ex variis auctoribus veteribus et recentioribus, magna cura 

collecta, in gratiam et usum Geographiae studiosorum.  

 

Het boek bestaat uit twee duidelijk onderscheiden delen. Het eerste deel is een 

iuxta uitgave van de Geographia in het Grieks en het Latijn. Het tweede deel 

bevat 28 kaarten van Mercator. Elk deel heeft een eigen index. 

Ons exemplaar bevat een inleiding door Jodocus Hondius, de gebruikelijke 

gedichten door Heinsius, Bertius en Gruterus, een Catalogus auctorum ex 

quibus nostra synonyma desumpta, de praefatio en het bekende portret van 

Mercator door Hogenberg. Het is volledig conform de beschrijving van Atlantes 

Neerlandici I: 1:511A (Cultuurbibliotheek 98/1141). 

 

Theatri geographiae veteris tomus prior van Petrus Bertius in 1618 door 

Jodocus Hondius bij Isaac Elzevier in Amsterdam uitgegeven, bevat de 8 boeken 

van Ptolemaeus in een Latijn–Griekse versie, de 27 kaarten door Mercator 

getekend en gegraveerd, en aanvullende nota‟s van Mercator over de kaarten. 

Tomus posterior bevat o.a. het Itinerarium Antonini, de Peutingerkaart en het 

Parergon van Ortelius. De twee delen zijn in één volume gebonden (CB 

2009/10). 

 

XVIIIe EEUW 

 

In 1704 verscheen in Leiden en Utrecht een uitgave van de kaarten zonder tekst: 

Tabulae geographicae orbis terrarum veteribus cogniti. De kaarten zijn van 

Mercator maar opgesmukt met andere cartouches. (Vergelijk met CB 2008/417.) 

De volgorde is bovendien niet klassiek (CB 2008/418). 

 

3.B.   Onze streek in 5 edities bekeken 
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Ter illustratie bekijken we de beschrijving van onze streek volgens 5 edities 

(Bologna 1477, Rome 1478, Ulm 1482, Straatsburg 1513, Bazel 1540). We 

beperken ons tot enkele , vrij willekeurig gekozen, fragmenten om kennis te 

maken met de teksten en de kaarten. In tegenstelling met de werkwijze van 

Ptolemaeus geven we eerst een detail van een streekkaart en daarna de 

topografische gegevens. We proberen de typografie een beetje na te bootsen. De 

interpunctie en het gebruik van hoofdletters is inconsequent. Omwille van de 

leesbaarheid vullen we de afkortingen aan. 

 

Bologna 1477 

 

 

 
 

Galliae Belgicae Situs 

Occidentale latus Galliae Belgicae: & 

 quod Lugdunensem attingit dictum est  
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eius septentrionalia. & quae britanicum spectant 

oceanum sic se habent post sequaneae fluminis ostium 

Frurii fluminis ostium    21. ½. ¼.   52. 1/3.  

                                     ( lees 21° 30‟ O. 52° 20‟ N.) 

Op de kaart lees je de volgende stromen: FRUDIS F., TABULE F., MOSA F., 

RENI F.  

Op de kaart ook de civitates: Taruana, Atuatutum,Castellum, Basatum. 

In de tekst lezen we: Batavorum Lugdunum 26 ½.  52. ½. Maar op de kaart staat 

alleen Batani. 

 

Rome 1478 

 

 

 
 

                        Belgicae Situs. 

       Occidentale latus galliae Belgicae et quod 

       Lugdunensem attingit dictum est. Eius  

       Septentrionalia et quae Brittanicum spectant O 

       acenum. (sic !) sic se habent. Post Sequanae fluminis Ostia 

       Phrudis fluminis Ostia  21 ½ ¼  52 1/3 

 



28 

 

Op de kaart zien we Morini (met Gesoriacum Navale en Taruanna), Tongri (met 

de civitas Atuacutum), Menapii (met Castellum), Nerusii (met Baganum), 

Atribatii (met Metacum), Batavi (met Butavodurum en Lugodunum 26 ½   43 

1/3 ). 

Hier verschijnt ook de benaming Germania Inferior, die nog een hele 

geschiedenis te gaan heeft. 

       Regio que circa Rhenum fluvium est a mari 

       usque Obrincum fluvium inferior Germania ap  

       pellatur in qua Civitates ab Occidentali par 

       te Rheni hae sunt. 

                 Batavorum mediterraneae 

       Butavodurum  27 1/3   52 1/6 

       Sub hac Vegerra Civitas 27  51 ½ 1/3 …”  

 

 

Ulm 1482 

 

 
 

    GALLIAE BELGICAE SITUS 

Occidentale latus galliae          
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Belgicae et quod lugdu             

nensem attingit dictum est        

Eius septentrionalia: et             

quae Britannum spectant          

oceanum sic se habent 

Post siquanae fluvii ostia          (geen afkorting in de tekst!) 

Phrudis fluminis ostia          21  ½ ¼   52  1/3(afkorting: fl.) 

Itium promontorium             22  ¼       53  ½ 

Morinorum 

Gesoriacum navale               22  ½        53  ½ 

         In handschrift is „brug‟ bijgeschreven. Dat zou Brugge kunnen zijn dat 

inderdaad ook op de kaart staat als ‟brugis‟. Aan dergelijke toevoegingen kan 

men duidelijk zien dat men loskomt van de slaafse navolging van Ptolemaeus. 

Tabulae fluminis ostia           23  1/3       53  ½ 

Mosae fluminis ostia             24  1/3       53  ½ 

Batavorum      (Met een onleesbare naam in handschrift) 

Lugoninum                            26  ½         53  1/3 

 

Dan volgen de 3 traditionele mondingen van de Rijn.  
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Straatsburg 1513  

 

De spelling is vaak inconsequent: bv. tabula en tabulla. Deze editie geeft wel 

zeer veel Griekse benamingen in Grieks schrift. De kaarten zijn goed leesbaar. 

 

 

 

 
 

CELTOGALATIAE SITUS 

CAP. VII. 

Tabula tertia Europae 

Celtogalatia in quattuor divisa est partes: Aquitaniam, Lugdunensem, Belgicam, 

Narbonensem. 
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De indeling van boeken en hoofdstukken die passen bij de kaarten (tabulae) is 

vrij ondoorzichtig. De bespreking van een streek of gewest (situs) kan over 

meerdere hoofdstukken verdeeld zijn. 

 

BELGICAE SITUS 

CAP. IX. 

Tabula tertia Europae 

 

Belgica langs de kant van de zee, begint bij de monding van de Sequana. Dan, 

naar het Noorden toe zie je de stroom Phrudis (met de monding op 21 1/21/4   

52 1/3), dan Icium promontorium een kaap als een herkenningspunt langs de 

kust 22 1/4  53 ½. Wat moet gelezen worden als 22°15‟ O /  53°30‟ N. De 0 

meridiaan ligt bij de Canarische Eilanden (Insulae Fotunatae) die als het uiterste 

Westen van de wereld beschouwd werden. De breedtegraden worden vanaf de 

evenaar gemeten.  

Dan wordt  in het land van de Morini, Gesoriacum navale vermeld dat niet op 

de kaart staat, Tabullae fluminis ostia (dit is de monding van de Schelde) 24 

1/3  53 ½ en de  Mosae flu. Ostia ( die op de kaart het gebied van de Tongri 

begrenst 24 2/3  53 ½. In het land van de Batani ligt Lugodinum 26 ½  53 1/3 

en de Rhenus met zijn drie mondingen. Bij de Sequana wonen de Atribatii 

quorum civitas Metacum (22  51). Post hos ad ortum vergentes Bel(l)uaci 

quorum civitas Caesaromagus 22 ½ 1/3   51 1/3. Post hos similiter Ambiani 

quorum civitas Samarobriga 22 ¼   52 1/6. Post quos Morini quorum 

mediterranea civitas Taruanna 23 1/3  52 ½ 1/3. Deinde post Tabullam fluvium 

Tungri et civitas ipsorum Atuacutum 24 ½   52 ½ 1/3. 
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Bazel 1540  

 

 

 
 

De lay-out van het gekozen tekstfragment wordt een beetje nagebootst. De tekst 

is in twee kolommen gezet. Punten, hoofdletters en cursief werden bewaard 

Bemerk de weinig consequente manier om leestekens te plaatsen. In cursief 

werden in 1540 „moderne‟ plaatsnamen toegevoegd. 
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      GALLIAE BELGICAE 

         situs          Cap.    IX. 

        Tabula tertia Europae. 

 

Occidentale latus Galliae Bel 

gicae, & quod Lugdunensem 

attingit, dictum est. Eius Se 

ptemtrionalia,& quae Britan- 

nicum spectant Oceanum, sic se habent. 

Post Sequanae flu. ostia. 

Phrudis flu. ostia              21  45 :52  20 (= 21° 45‟ O / 52° 20‟ N) 

Itium promont. Ictius portus. 

22 15 :53  30 

                Morinorum 

Gesoriacum navale Cales, Anglorum.  

22 45 :53  30 

Tabudae flu, ostia Scaldes Plin. Schelde vul- 

   go.                                  23  30 :53  30 

Mosae flu.ostia Masz, Meuse. 

24  40 :53  20 

                 Batavorum 

Lugodinum Hanc existimat Stoflerinus esse ho-   

die Traiectum,vulgo Utrich.26 30 :53 20  

Rheni flu. occidentalius ostium 

26 45 :53  20 

Medium fl.ostium              27     :53  10 

Orientalius eius ostium.     28     :54  0 

Latus autem, quod ad Solis ortum spe 

  ctat, à Rheno fluvio terminator iu- 

  xta magnam Germaniam, cuius caput (=bron) 

  gradus habet                    29  20:46  0   

Divertigium autem quod iuxta Obrin- 

  cum fluvium est ad occasum 

28      :50  0 

Ac etiam terminus, qui à fonte est ad al- 

  pes, qui vocatur mons Adulas S. Got 

  hardi mons.                      29  30:45  15 

 

De bijrivier ten Westen is de Obrinca. Op de kaart zie je: Germania inferior, 

Germania superior, Germania Magna. 

Steden op de Rijn zijn van N. naar Z.: Agrippinensis Colonia, Coln, Bonna 

Bonne, Moconciacum Maguntia, Rufiniana ( anders op de kaart !), 

Borbetomagus Vormacia, Worms, Argentoratum Argentina,Straszburg, 
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Breucomagus Brump, Elcebus Schletstat, Augusta Rauricorum Basilea Basel, 

Gannodurum Constantia. 

 

Het boek eindigt met een Appendix Geographica, in qua tres orbis partes 

sigillatim describuntur iuxta modernum rerum statum.  

Ptolemaeus is zijn alleenheerschappij verloren. De cartografie gaat nieuwe 

wegen op.  
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4. Ptolemaeus in de Cultuurbibliotheek 

 

4.A.   Encyclopedische woordenboeken 

             (die kunnen dienen om Ptolemaeus beter te situeren maar ook om 

kaarten, over de Romeinse bezetting in onze streken, te begrijpen) 

 

Abraham Ortelius voegde aan zijn Theatrum Orbis Terrarum van 1570 al een 

register toe van Antiqua [nomina] regionum, insularum, urbium, oppidorum… 

(CB 2006/4209). In 1578 gaf hij zijn Synonyma geographica uit. (CB 

2008/2633). Dit encyclopedisch woordenboek bevat 10.000 ingangen. Het 

woord Gallia geeft 6 items met verwijzingen naar auteurs en vertalingen. Bij 

Lugodinum leest men: “legodenon Ptolemaeo Batavorum urbs, in Gallia 

Belgica. Stoeflerinus Utrecht interpretatur. Ego Leyden iudico.” Bij Phrudis: 

“Ptolemaeo Galliae Belgicae fluvius. Some, à Becano. Sambre, à Coenali 

interpretatur.” Itius, vide Iccius biedt een heus artikel over deze haven die door 

Caesar gebruikt werd. 

 

Het onvolprezen werk Histoire des grands chemins de l’empire Romain van 

Nicolas Bergier (Brussel 1728) (CB 2008/808) biedt informatie over 

plaatsnamen in onze streken, bij Ptolemaeus. Het werk is zeer systematisch 

opgebouwd en bevat een uitvoerige Table des matières en de Tabula Itineraria 

ex illustri Peutingerorum bibliotheca. Zie bv. over Gallië. pp.499-529; over 

Gessoriacus Portus p.528 en 547. 

 

Philippi Cluveri Introductionis in universam geographiam, tam veterem quam 

novam libri VI is niet echt een woordenboek maar, ondermeer door zijn index, 

de Praecognita geographica, de overvloed aan kaarten en de overzichtelijke 

indeling van het werk, is het hier op zijn plaats. Het werd in 1729 door 

Augustinus Bruzen la Martiniere in Amsterdam opnieuw uitgegeven. (CB 

2008/1729) Zie bv. de kaart op p.100 Gallia antiqua et nova en op p.112: 

Germaniae Cisrhenanae ut inter J. Caesaris et Traiani fuit imperia, Scaldis item 

Mosae ac Rheni ostiorum antiqua descriptio. 

 

Jean Baptiste Bourguignon d‟Anville ( 1697-1782) tekende een kaart van Gallië 

in de Romeinse tijd en voor het goed begrip van zijn kaart schreef hij Notice de 

l’Ancienne Gaule, tirée des monumens Romains. (Parijs, 1760) ( CB 

2008/2696). De kaart is niet voorhanden in de bibliotheek. Zijn Notice wel. Het 

is een encyclopedisch woordenboek over de plaatsnamen op zijn kaart. 

Als voorbeeld nemen we „Itius Portus‟. Zoals gebruikelijk worden eerst de 

moderne coördinaten opgegeven: 51°, 20°. Dan volgt een discussie van 3 

bladzijden over de juiste ligging. Moderne en klassieke schrijvers worden in het 

debat betrokken: de Joinville, du Cange, de Valois, Cluvier, Sanson, le Quien, 

Malbranq en César, Strabon, Ptolémée… 
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Zoals de titel van het werk zegt, gebruikt de auteur monumens Romains. Dat zijn 

historische auteurs, maar bv. ook de Tabula Peutingeriana en inscripties. De 

bruikbaarheid van het werk wordt bevordert door een Table des auteurs, en een 

Table des matières. 

 

Schatkamer der Nederlandsse oudheden of woordenboek behelsende Nederlands 

steden en dorpen… van Ludovicus Smids werd in 1787 te Haarlem, door Pieter 

Langendyk opnieuw uitgegeven. (CB 2009/1557) Zie bv. Iccius Portus p. 154. 

 

Ofschoon het Handbuch der alten Geographie von Europa van Albert Forbiger 

(Hamburg, 1877) (CB 2009/1303) geen woordenboek is, zal men er toch alle 

klassieke teksten over Gallië in vinden (pp. 81-193). Bovendien is het 

Geographisches Namenregister een nuttig instrument om plaatsnamen te 

identificeren. Nemen we bv. Itius Portus dat verwijst naar p. 189 waar men weer 

een hele discussie terugvindt, ook met d‟Anville.  

 

Om oude kaarten te begrijpen kan Lemprières Classical Dictionary of proper 

names mentioned in ancient authors (Londen, 1972) nuttig zijn. (CB 2002/1726)  

 

H. Merguet, Lexikon zu den Schriften Cäsars, (Hildesheim 1963) zal veel dienst 

bewijzen bij de studie van Gallia. De trefwoorden bieden de vertaling en 

tekstfragmenten (CB 97/791)  

 

De Realencyclopädie is natuurlijk het referentiewerk bij uitstek. (CB 97/774)  

 

Het Woordenboek der Oudheid (Roermond, 1973) biedt algemene informatie en 

vaak verhelderende kaartjes (bv. Afb. 50: Gallië en Britannië in de 1
e
 en 2

e
 eeuw 

na Chr.) (CB 2002/4533). 

 

Gecombineerd opzoeken in de catalogus met bv. de trefwoorden geografie en 

encyclopedische woordenboeken geeft een lijst van beschikbare woordenboeken. 

 

4.B.   Kaarten 

 

De kaarten van Mercator vallen steeds op door helderheid en duidelijke letters. 

Zo ook de kaart Europae III Tabula van de editie in 1605 uitgegeven door 

Hondius (zoals hoger beschreven). (CB 2008/417) 

 

In het Theatrum Geographiae Veteris  door P. Bertius, Isaac Elsevier en Jodocus 

Hondius junior, van 1618-19, (CB 2009/100) staan enkele interessante kaarten 

Europae tabula tertia over Gallië volgens Ptolemaeus, Galliae veteris typus 

volgens J. Hondius en Belgii veteris typus door P. Kaerius. Ze staan beschreven 

in Atlantes Neerlandici onder nummer 1:512 (CB 98/1141 p. 486-491). 



37 

 

 

In de mooie Atlas universel de géographie ancienne et moderne van Lapie, 

(Parijs, 1829) staat een Carte des Gaules van 1831 (!). gegraveerd door 

Lallemand en gedrukt door Eymery Frugeret in Parijs (CB 2008/180). Het is een 

grote kaart (38 x 52 cm) met veel gegevens die goed leesbaar zijn. De nul 

meridiaan ligt in Parijs. Een conische projectie met maatstokken van Romeinse 

mijlen, Gallische leugae en stadia. Alle namen staan in het Latijn en krijgen 

soms ook een latere versie. De grenzen zijn gekleurd maar er ontbreekt een 

legende om alle grenzen te begrijpen. Binnen het gebied van de Belgae leest 

men: Germania prima, Germania secunda, Belgica prima, Belgica secunda. 

Langs onze kust: Itius Portus (cfr. Realencyclopädie IX p. 2367), Ulterior 

Portus (Julius Caesar‟s vloot vertrok van daar naar Britannia: IV, 21-23), Portus 

Aepatiaci, Nehallenia Dea (Plaats waar de godin vereerd werd: (cfr. 

Realencyclopädie XVI p. 2178), Tabuda Fluvius, Helium Ostium (Plinius 

4,c.15: monding van de Maas), Castellum Romanorum. 

Dit is een kaart om te blijven bekijken en namen op te zoeken! 

 

Het werk van Des Roches: Histoire ancienne des Pays-Bas Autrichiens 

contenant des recherches sur la Belgique avant l’invasion des Romains, et la 

conquête qu’ils en ont faite avant J.C .(Antwerpen, 1787) (CB 2008/1940) bevat 

twee delen zoals de titel al duidelijk maakt: Livre I: Recherches sur la Belgique 

avant l‟invasion des Romains, Livre II: Conquête de la Belgique par les 

Romains, et son histoire sous leur gouvernement. Het eerste deel bevat een 

Nouvelle Carte de l’ancienne Belgique et contrées voisines (47 x 47 cm.) met 

de nodige uitleg: Remarques sur la Nouvelle Carte de l‟ancienne Belgique (pp. 

153 -189). Het is een overzichtelijke kaart met gegevens die terug gaan op 

Ptolemaeus, Plinius, Tacitus, Caesar, Cassius…De uitleg die hij bij zijn kaart 

verstrekt is vrij onvolledig. Ze is genummerd van 1 tot 7 op de kaart, van het 

Noorden langs de kust naar het Zuiden. De Romeinse wegen uitwaaierend 

vanuit Bagacum zijn opvallend getekend en worden besproken, genummerd van 

a tot  h. Des Roches verwijst naar la Table Théodosienne (de Tabula 

Peutingeriana), het Itinerarium Antonini, kaarten van d‟Anville en Ortelius. 

Soms verwijst hij naar archeologisch onderzoek. 

 

Ernest Desjardins tekende in zijn Géographie historique et administrative de la 

Gaule Romaine IV Les sources de la topographie comparée (Parijs, 1893) (CB 

2002/4238) enkele duidelijke kaarten: La Gaule d’après l’Itineraire 

d’Antonin (p. 38) en La Gaule d’après la Table de Peutinger (p. 76). In een 

overzichtelijke tabel worden bovendien alle plaatsnamen vermeld, gesitueerd, 

gecorrigeerd en vertaald.  
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In 1996 werd de atlas van Heinrich Kiepert Formae Orbis Antiqui opnieuw 

uitgegeven door de Edizioni Quasr in Rome. (CB 2003/701) 

De kaart Gallia secundo et tertio p. Chr. n. saeculo (53 x 41,5 cm) bevat zeer 

veel gegevens over het Romeinse Rijk van de Pyreneeën tot aan de Rijn: 

Germania inferior, Germania superior, Proviniae gentium Alpinarum en Gallia 

met zijn 4 provincies: Belgica, Lugdunensis, Aquitania en de provincia 

Narbonensis. De coördinaten zijn modern; de namen in het Latijn; wegen 

worden duidelijk getekend; cijfers wijzen op de hoogte van de plaats in meters; 

de grenzen zijn duidelijk gekleurd. Gallia Belgica strekt zich vanaf Itius Portus 

(Boulogne) naar het Zuid-Oosten uit tot voorbij de Moezel. De grens ligt niet 

meer aan de Seine maar meer ten Noorden. Het is het land van Menapii, Morini, 

Atrebates, Ambiani, Bellovaci, Silvanectes, Meldi, Suessiones, Viromandini, 

Nervii, Remi, Treveri, Mediomatrici, Leuci.  
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5. Woordenlijst  

 

Deze lijst wil wijzen op de vele varianten en inconsequenties die te vinden zijn 

in de fragmenten die bekeken werden. Ze biedt enkele voorbeelden en is dus niet 

volledig. 

Woorden in cursief staan zo in de editie Bazel 1540. 

In de editie Bologna 1477 komen de benamingen op de kaarten vaak niet 

overeen met de benamingen in de tekst. 

TP betekent dat het woord ook op de Tabula Peutingeriana te vinden is. We 

gebruikten Geographie de la Gaule Romaine IV van Ernest Desjardins voor 

identificatie en rectificatie (CB 2002/4238). 

Een interessante stek is Encyclopédie de l’Arbre Celtique.(www.arbre-

celtique.com) 

„Bedon‟ verwijst naar Bedon  Robert, Atlas des villes, bourgs, villages de 

France au passé Romain, 2001 (CB 2003/660) waar algemene informatie over 

het woord te vinden is. 

 

Agrippinensis (plaats) Colonia, Coln 

(TP Agripina) = Colonia Agrippina = Keulen 

 

Ambiani (volk) 

met hoofdplaats Civitas Ambianorum = Samarobriva = Amiens 

(Bedon, p.67) 

 

Argentoratum (plaats) Argentina, Straszburg 

(TP Argentorate) : Argentoratum = Straatsburg 

(Bedon, p.300-302) 

 

Atribatii (volk) = Atrebates, met plaats (Ne)Metacum = Arras 

(Bedon, p.84-86) 

 

Atuatutum (plaats) Atuacutum van de Tungri (Straatsburg 1513) 

Atuacutum van de Tongri (kaart Rome 1478) 

Civitas Tungrorum = Tongeren 

(TP Atuaca) = Aduatuca Tungrorum 

 

Augusta Rauricorum (plaats) Basilea, Basel 

 

Batani (volk) Batavi (Rome 1487) 

met plaats Butavodurum en Lugodunum (Rome 1487) 

 

Batavia (streek) 

(TP Patavia)  

http://www.arbre-celtique.com/
http://www.arbre-celtique.com/
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Baganum (plaats van de Nerusii) 

 

Basatum (plaats) 

 

Belgica (streek) (Straatsburg 1513) 

(TP Belgica) 

 

Bel(l)uaci (volk) 

met als stad Caesaromagus = Beauvais  

(Bedon, p.103-105) 

 

Bonna (paats) Bonne (TP Bonnae = Bonna = Bonn) 

 

Borbetomagus (plaats) Vormacia, Worms 

(TP Borgetomagi) = Borbitomagus = Worms 

 

Breucomagus (plaats) Brump = Brocomagus = Brumath 

(TP Brocomago) 

 

Caesaromagus (plaats) van de Belluaci = Beauvais 

(TP Caesaromago en enkele varianten) 

(Bedon, p.103-105) 

 

Castellum (plaats) 

(TP Castello Menapiorum, moet volgens Desjardins C. Morinorum zijn) 

= Cassel (Noord Frankrijk) 

(Bedon, p.134) 

 

Camaracum (plaats) van de Nervii = Cambrai 

(Bedon, p.130) 

 

Elcebus (plaats) Schletstat 

 

fluvius = stroom -bv. Mosa fluvius 

flumen komt voor in bv. Sequanae fluminis ostia 

 

Frudis fluvius (waterloop) (Bologna 1477 maar in de tekst staat Frurii fluminis 

ostium) 

Ptol. II 9,1 Samara = Somme ? 

Volgens anderen = Bresle 

 

Gannodurum (plaats) Constantia 
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Germania Inferior (streek) (Rome 1487) 

 

Germania Superior (streek) 

 

Germania Magna (streek) 

 

Gesoriacum Navale (plaats) ( kaart Rome 1478) Cales Anglorum 

(TP Gesogiaco ( ?), quod nunc Bononia = Gesoriacum = Boulogne-sur-Mer   

(Bedon, p.115-118) 

 

Icium promontorium (kaap)= Itium p. (Bologna 1477, Bazel 1540)  

 

Itius Portus = Ictius portus 

 

Lugdunum Batavorum (plaats) =  Lugodunum (kaart Rome 1478 en 

Straatsburg 1513) 

= Lugoninum Batavorum = Lugodinum (tekst Straatsburg 1513)  

Hanc existimat Stoflerinus esse hodie Traiectum, vulgo Utrich ( Basel 1540) 

Een verbastering in Bologna 1477 : Iugonium (!) maar in de tekst staat 

Lugunum. 

Lugdunum Batavorum  is zeker Leiden niet (fout bij Desjardins) 

dat pas door de humanisten zo genoemd werd. 

(Ptol II, 8) = Katwijk. In de nabijheid ligt Brittenburg, nu in zee. 

(TP Lugduno) 

 

Lugudunum = Lyon 

 

Menapii (volk), Monapi (Bologna 1477) 

met Castellum Menapiorum als  plaats. 

(Bedon, p. 134) 

 

Metacum (plaats) van de Atribatii (cfr. Atribatii) 

 

Moconciacum (plaats) Maguntia 

(TP Mogontiaco) = Mogontiacum = MayenceMons Adulas S. Gothardi mons 

 

Morini (volk) met als plaats Taruanna = Tarvenna = Tervanna = Thérouanne 

Marini in Bologna 1477 (!) 

(Bedon, p. 304) 

 

Mosa fluvius (waterloop) = Maas Masz, Meuse 
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Nerusii (volk) met hoofdstad Bagacum = Bavay 

(TP Nerviges) = Nervii 

(Bedon, p.98) 

 

Obrincus fluvius (waterloop) =  Moezel 

 

Phrudis (waterloop) cfr. Frudis fluvius 

 

R(h)eni flumen (waterloop) Rhenus = Rijn 

(TP Fl Renus) = Fluvius Rhenus 

 

Rufiniana (plaats) 

 

Samarobriga (plaats) van de Ambiani 

 

Sequana fluvius (waterloop) (Sequanae fluminis ostia, Rome 1540) = Seine 

 

stadium (Latijn) = stadion (Grieks) = stadie (Nederlands)  

een lengtemaat: in de Romeinse tijd ongeveer 185 m., het achtste deel van een 

Romeinse mijl (1480 m.) 

 

Tabu(l)lae flumen (waterloop) = Schelde, Tabudae flu. Ostia. Scaldes Plin. 

Schelde vulgo 

 

Taruan(n)a (plaats) van de Morini (Straatsburg 1513) 

(TP Tervanna) = Taruenna = Thérouanne 

(Bedon, p.304) 

 

Tongri (volk) Tungri 

 

Vegerra Civitas (plaats) 
 


