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Lezing over Peutinger kaart  

Diana de Wilde is een bekende voor de mensen die regelmatig de 
lezingen van die Goude bijwonen. Op maandag 24 november jl. kon 
het publiek weer genieten van haar heldere presentatie. Dat Diana 
schooljuffrouw is geweest was duidelijk. Deze keer een onderwerp, 
waar niet iedereen zich meteen een voorstelling bij kon maken: de 
Tabula Peutingeriana, een perkamenten kaart van 6.75 m lang en 34 
cm hoog (nooit breed zeggen). Een kaart van het Romeinse rijk, 
nagetekend door middeleeuwse monniken. Voor Diana de Wilde een 
perfecte kapstok om belangrijke stukken wereldgeschiedenis op een 
iets andere manier door te nemen. Natuurlijk kwam aan de orde wat 
er feitelijk te zien is op de kaart (die zelf nooit meer te zien is, zelfs 
niet voor Diana). Wat Nederland betreft is de belangrijke positie van 
Noviomagus (Nijmegen) en Forum Hadriani (Voorburg) onomstreden. 
Maar dat Lugdunum voor Leiden zou staan, is weer niet waar; dat lag 

bij Katwijk in zee. In het grote geheel vallen de stempels op, die geplaatst zijn bij Rome, bij 
Constantinopel en bij Antiochië. China staat er wel op, maar veel te klein, want het leger van 
Alexander de Grote vond de tocht er naartoe te lang duren. Tot de lezing hoorde ook een kleine 
cursus kaartkunde. Er volgde een uitleg hoe het komt dat we van Mesopotamië soms meer weten 
dan over de Griekse tijd, omdat de gegevens op steen of marmer werden vastgelegd. De later 
gebruikte materialen zoals textiel of perkament vergingen in de loop der tijd. We mogen de 
middeleeuwse monniken wel dankbaar zijn, want als zij de klassieke (heidense!!) werken niet 
hadden overgeschreven, dan was ons beeld van de Grieken en Romeinen lang niet compleet 
geweest. Wat was eigenlijk de functie van de kaart? Het blijkt geen atlas of wegenkaart te zijn, 
maar een textiel kunstwerk ter ere van een groot keizer uit de 1e tot 4e eeuw na Christus. Naast 
elkaar gehangen kon hij in alle rust genieten van zijn veroveringen. En dan was er nog het verhaal 
over de verwerving en verkoop van de kaart, nadat deze het klooster had verlaten en in handen was 
gekomen van Conrad Pickel en pas daarna van Konrad Peutinger. Waarom is de kaart dan niet 
Tabula Pickeliana genoemd? Eeuwige roem hangt soms af van toeval.  

Bij aanvang van de lezing had moderator Paul van Horssen van de Lezingencommissie eerst die 
Goude-voorzitter Gerard van Ham het woord gegeven. Gerard stond stil bij het plotseling overlijden 
van Bert Merkestein, secretaris van sociëteit Concordia en bij het overlijden van Nico Habermehl, 
erelid van die Goude. In aansluiting daarop werden zij in stilte herdacht. 

 


