
Zonder het kompas geen ontdekking van de wereld.
Dit instrument vormt de inspiratie voor de glazen
koepel die het volledig gerenoveerde
Scheepvaartmuseum in Amsterdam overspant. Het
museum gaat dit weekeinde weer open, na een
verbouwing van vier jaar. De zeventiende eeuw is er
springlevend.

Over de binnen
plaats van
het vernieuw

de Scheepvaart-
museum in Amsterdam is een glazen

overkapping gespannen. Juist in het
midden bevindt zich een cirkel waarvandaan

de lijnen uiteen waaieren. Die cirkel verbeeldt de
kompasroos en de lijnen symboliseren de kompas-
lijnen die op historische zeekaarten staan afge-
beeld.

Kompas, windstreken, oriëntatie, kompaslij-
nen: de Nederlandse scheepvaart en de Nederland-
se maritieme geschiedenis waren ondenkbaar zon-
der deze uitvindingen. Zonder het kompas geen
ontdekking van de wereld. De inspiratiebronnen
van deze reusachtige kompaskoepel boven de bin-
nenhof bevinden zich in de oostvleugel, in een
ruimte waar het licht is getemperd. In de zeven-
tiende eeuw, de tijd waarin het Scheepvaartmuse-
um als ’s Lands Zeemagazijn in 1656 werd ge-
bouwd, groeide de Nederlandse maritieme macht
tot ongekende grootte. Het gebouw lag aan het
open water van het IJ. Tienduizenden schepen tel-
de de vloot. Nederland was in hevige strijd verwik-

keld met mogendheden als Engeland, Spanje en
Portugal om de heerschappij over de wereldzeeën
en de ontdekking van nieuwe gebieden van kolo-
niën vol met schatten als kruiden en goud.

En dan begint die ontdekking van de grote we-
reld met allereenvoudigste middelen als een stuk
lood aan een eind touw. Om diepte te meten. Met
twee stukken ijzer die een passer vormen. Om de
afstand af te zetten op een kaart. Met een graad-
stok: een stok met daarop een schaalverdeling om
de zon te schieten. De inventiviteit van de vroegste
zeevaarders dwingt bewondering af.

Diederick Wildeman, Conservator Zeevaartkun-
de van het museum, is kenner van navigatie, zee-
kaarten en globes. In zijn studie Globes in Nederland.
De wereld in het klein geeft hij een treffende beschrij-
ving van de rijkdom aan historische globes uit het
museum. In de oostflank van het museum heeft hij
een theaterzaal ontworpen, toepasselijk Theatrum
Orbis Terrarum geheten, het theater van de landen
van de wereld. Zo heette de eerste wereldatlas die
op 20 juni 1570 verscheen, samengesteld door
Abraham Ortelius. De landen, zeeën, kustlijnen en
werelddelen van de toen gekende wereld staan erin
afgebeeld. In dit theater van kaarten en globes ma-

ken we een wereldreis.
Wie zich inscheept wil allereerst weten waar hij

zich bevindt, ofwel: op welke breedte. De zeeman
van destijds beschikte over een astrolabium, een
graadboog om de hoogte van een hemellichaam
vast te stellen. Heeft de schipper die hoogte bere-
kend, dan kan hij zijn positie vaststellen. „Dat me-
ten gebeurde vaak om twaalf uur ’s middags, als de
zon op zijn hoogste punt staat”, zegt Wildeman.
„Kijk, zo’n instrument heeft de vorm van een
kruisboog. De schipper keek door een beroet glaas-
je naar de zon. Op de stok staan graden aangegeven
en er zit een schuif op. De bovenkant daarvan raakt
als het ware de zon, de onderkant de horizon. Door
de schuif zo te bewegen dat die zon én horizon
raakt, kan de schipper de juiste breedtegraad afle-
zen.”

Heeft de zeevaarder de breedte vastgesteld, dan
wil hij ook weten hoe snel hij vaart. Daartoe gooit
hij, vanaf de voorplecht, een drijvend voorwerp het
water in dat vastzit aan een stuk touw. Daarin zijn
op regelmatige afstand knopen gelegd. Al lopend
naar de achtersteven telt hij het aantal knopen. Dat
verrekent hij met de lengte van het schip. De snel-
heid is gemeten in het aantal knopen, een begrip
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dat nog altijd gebruikt wordt. En de diepte? In de
vitrines liggen eeuwenoude dieptemeters, gevon-
den in wrakken. Zogenaamde wrakvondsten. Een
stuk lood aan een touw, dat is voldoende.

Zeevaartkunde is meetkunde. In de pronkzaal
van het Scheepvaartmuseum staan globes. Al is een
van de oudste een hemelglobe van Mercator uit
1551, de globes glanzen van nieuwheid. Ze zijn
schoongemaakt. Net als het Scheepvaartmuseum
zelf geven de stralende objecten de bezoeker het
idee dat er geen vijf eeuwen zijn verstreken tussen
de Gouden Eeuw van de Nederlandse zeevaart,
maar dat het nog pas als gisteren is.

De kompasrozen in de globe en de kompaslijnen
die er in strakke, rechte lijnen overheen lopen, dat
waren de inspiratiebronnen van architect Laurent
Ney voor de glazen koepel. Die kompaslijnen dien-
den de navigatie: als de schipper met behulp van
het kompas zo'n lijn volgde, dan kwam hij uit waar
hij uit wilde komen. Ergens in het Verre Oosten of
het westen. Ook stuitte hij op kusten die nog onbe-
kend waren en die ontdekt moesten worden, in
kaart gebracht.

Globes in die tijd werden altijd als een twee-een-
heid gebracht. Naast de aardglobes waren er ook

hemelglobes. Hierop stonden de sterrenbeelden
die de schippers de weg wezen in de nacht. Zo wijst
de laatste ster van de Grote Beer rechtstreeks naar
de Poolster juist in het noorden.

De globes zijn zó kwetsbaar en kostbaar dat ze
achter glas staan. Dat geeft niet. In dit theater van
de wereld staat een grote bal van ongeveer een me-
ter doorsnede. Net als een wereldglobe rust die op
een voet. Draai die globe rond, en op een projectie-
scherm verschijnen de oceanen en werelddelen zo-
als globemakers die van de zestiende tot ver in de
negentiende eeuw hebben afgebeeld. De toeschou-
wer suist door tijd en ruimte. Het is net Google
Earth, maar dan van een paar eeuwen terug.

Er is aanvankelijk veel Terra Incognita, onbe-
kend gebied. Jaar na jaar kwamen er nieuwe gebie-
den en namen bij, kwam Nieuw-Holland waar nu
Australië ligt, kreeg Amerika vaste contouren,
kwam de Indonesische archipel in zicht. Allemaal
ontdekt dankzij navigatie en het kompas. Dat
kompas met zijn windstreken prijkt niet alleen in
de hoek van een kaart als een sieraad, maar ook
hoog in de glazen nok van de binnenhof.
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