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De stadsplattegronden van Jacob van Deventer 

door H.P. Deys 

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de stadsplattegronden van Jacob van Deven
ter: ontstaan, opvattingen over de aard van de minuten en nettekeningen en enkele problemen die 
met het een en ander samenhangen. Persoonlijk onderzoek van de beide overgebleven stedenat-
lassen te Madrid leidde tot de formulering van enkele vragen en opvattingen. De belangrijkste is 
dat de losbladige stadsplattegronden die aanwezig zijn in Nederlandse en Belgische archieven 
niet, zoals algemeen wordt aangenomen, als de enige minuten moeten worden beschouwd van de 
plattegronden, bewaard in Madrid en die doorgaan voor dé nettekeningen. 
Het lijkt mij goed, in een tijd, waarin er sprake is van een toenemende belangstelling voor deze 
stadsplattegronden een aantal vragen rond deze plattegronden te recapituleren en er enkele 
nieuwe aan toe te voegen. 
Tot slot wordt een korte beschrijving van de plattegronden van Woerden. Oudewater en Mont-
foort gegeven. 

De volgende feiten staan historisch vast. De Nederlandse cartograaf Jacob van Deventer heeft 
hoogstwaarschijnlijk in opdracht van Philips II plattegronden gemaakt van ongeveer 250 steden 
in de Zeventien Provinciën (ongeveer het gebied dat nu gevormd wordt door Nederland, België, 
Luxemburg, de drie noord-westelijke departementen van Frankrijk en delen van de grensstreek 
met Duitsland). Aangenomen wordt dat de opdracht in 1558 is gegeven. Veel informatie is tot 
ons gekomen via de briefwisseling tussen Viglius en Hopper. 
Viglius van Aytta, heer van Zwichem (Friesland 1507 -Brussel 1577) was voorzitter van de Raad 
van State te Brussel. Joachim Hopper (Hopperus) (Sneek 1523 - Madrid 1576) verbleef in Ma
drid als Nederlandse consul. Deze briefwisseling, betrekking hebbend op het werk van Van 
Deventer (1570-1575), voor het grootste deel brieven van Viglius aan Hopper, is door Van 
't Hoff (1953) zowel in de Latijnse tekst als in de Nederlandse vertaling weergegeven. 

Zo blijkt dat in 1570 Hopper aan Viglius mededeelde dat de koning Van Deventers werk zo spoe
dig mogelijk in ontvangst zou willen nemen. Viglius antwoordde datzelfde jaar, dat Van Deven
ter zijn werk, waar hij reeds 12 jaar mee bezig was, nog niet voltooid had, deels als gevolg van 
zijn vergevorderde leeftijd, deels in verband met de 'late uitbetaling van zijn loon, volgens de ge
woonte van onze kanselarij'. Er blijkt ook wat oponthoud te zijn veroorzaakt als gevolg van de 
noodzaak versieringen aan te brengen, hetgeen tevens tot extra kosten zou leiden. In zijn corres
pondentie noemde Viglius herhaalde malen met veel nadruk de grote waarde van het werk en 
sprak hij zijn angst uit, dat het in verkeerde handen terecht zou kunnen komen. In december 1571 
kon Viglius aan Hopper schrijven dat Van Deventer zijn werk eindelijk had afgemaakt maar nu 
nog bezig was met de versieringen, waarop Hopper in januari 1572 namens de koning schreef dat 
het werk met spoed naar Madrid moest worden verzonden. 
Viglius voorzag echter moeilijkheden bij zijn pogingen het werk uit Van Deventers handen los te 
krijgen omdat er nog achterstallige betalingen aan de laatste verschuldigd waren. Tevens schreef 
hij aan Hopper dat Van Deventer inmiddels wel oud was geworden en besloten had verder in 
ruste te willen «aan leven. 
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In november 1573 schreef Viglius dat Van Deventer (in 1572 in verband met de plundering van 
Mechelen door de Spanjaarden onder Don Frederik) naar Keulen was uitgeweken en zich daar 
verborgen hield. Hij had Van Deventer echter vriendelijk uitgenodigd met zijn werk terug te ke
ren. In februari 1574 deelde hij mede dat Van Deventer de volgende maand zijn werk, in drie de
len verdeeld, zou komen afleveren. Dit is overigens niet gebeurd, ook niet na pogingen van Hop
pers schoonzoon en dochter, die toen in Keulen verbleven. 
Inmiddels bleek dat Van Deventer in het voorjaar van 1575 in tamelijke welstand te Keulen was 
overleden. Omdat hij geen verwanten in die stad had en in zijn nalatenschap niet alleen een docu
ment aanwezig was waaruit bleek dat hij in dienst was geweest van de koning van Spanje, maar 
ook enkele boeken gevonden werden die de koning van Spanje aangingen, besloot de stadsmagi-
stratuur de goederen te inventariseren en verzegeld in bewaring te nemen. Aan Viglius werd ge
schreven dat er een zekere Jacobus de Deventria (in de Raadsprotocollen van de stad een 'ver
storben Brabender' genoemd) was overleden, die een tijdlang in Keulen verbleef zonder dat het 
stadsbestuur hiervan op de hoogte was. Men had bij hem een benoemingsbrief gevonden, waaruit 
was gebleken dat Van Deventer in dienst van de koning van Spanje was geweest. Onder de geïn
ventariseerde goederen bevonden zich beschrijvingen van provincies en gewesten met onder an
dere drie boeken 'Mapparum Belgii', waarop het wapen van de koning van Spanje was aange
bracht en ook beschrijvingen van de provincies Holland, Zeeland, Gelderland, Friesland en an
dere. Het is niet duidelijk of de provinciekaarten al of niet in de albums voorkwamen. 
Dank zij de inspanningen van Viglius en de schoonzoon van Hopper bleek de Keulse stadsraad 
na enige correspondentie bereid de in de nalatenschap van 'M. Jacobus vonn Deventer Geographi 
befundenenn Bucher und derselbigen Minutenn' naar Viglius toe te zenden. In oktober 1575 kon 
Viglius dan ook eindelijk aan Hopper schrijven dat hij 'de drie aardrijkskundige boeken van 
meester Jacob van Deventer' had ontvangen. Wel speet het hem dat de beroemde stad leper ont
brak en dat Van Deventer, tegen de afspraak in, niet overal de kerken, poorten en publieke gebou
wen had weergegeven. Ook schreef hij aan Hopper dat hij had gehoord dat een vrouwtje in Me
chelen, de vrouw of bijzit van Van Deventer, nog in het bezit zou zijn van minuten van door Van 
Deventer getekende kaarten. Hij heeft zich veel moeite getroost deze te bemachtigen om te voor
komen dat dit materiaal in vreemde handen zou kunnen vallen. Het valt uit zijn brief niet goed op 
te maken of hij ook slaagde in zijn pogingen. 

Viglius maakte zich reeds in februari 1572 grote zorgen over hoe het werk veilig naar Spanje zou 
kunnen worden verzonden, waarbij hij aanvankelijk het idee opperde dit aan de hertog van Alva 
op te dragen. Na diens voortijdig vertrek werd gedacht aan Alva's opvolger Don Louis de Re-
quesens. Viglius heeft de werken zelf niet meer naar Spanje kunnen zenden, hij stierf begin mei 
1577. Don Juan, die in 1576 Requesens als landvoogd was opgevolgd, ontfermde zich over de at
lassen maar het is niet bekend of hij deze ook zelfverzonden heeft en wat er met de minuten ge
beurd is. 

\ eiliii!.; 
In 1859 werd op een veiling bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage een verzameling van 152 los
bladige zestiende-eeuwse plattegronden van steden in de voormalige Spaanse Nederlanden aan
geboden: 80 bladen betroffen plattegronden van Nederlandse steden, 68 waren ervan tegenwoor
dige Belgische, Luxemburgse en noord-Franse steden en drie van Duitse steden. Deze kaarten 
werden voor f 51,= gekocht door de bekende antiquaar Frederik Muller, die deze later voor 
f 300,= doorverkocht aan de Leeuwarder archivaris W. Eekhoff. Eekhoff, die inmiddels ontdekt 
had dat het stadsplattegronden van Van Deventer betrof, verkocht de Nederlandse plattegronden 
grotendeels aan de rijksarchieven in de provincies van ons land. De plattegrond van Middelburg 
in Vlaanderen' ging over in particuliere handen en die van Dam (Appingedam) werd verkocht 
aan Jhr. Hooft van Iddekinge. De Koninklijke Bibliotheek te Brussel ontving de 68 plattegronden 
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van de zuid-Nederlandse steden waaronder Bergen op Zoom. Eindhoven, Geertruidenberg, Hel
mond. 's-Hertogenbosch (inclusief Vught), Heusden en Megen. Van de vier Duitse plattegron
den kwamen Stralen en Wachtendonk in Arnhem en Bitburg en 's-Hertogenrade in Brussel te
recht. 

Kort samengevat mogen wij thans als vaststaand aannemen dat Van Deventer begin 1588 of kort 
daarna, vermoedelijk in opdracht van Philips II zijn karteringswerkzaamheden moet hebben aan
gevangen. Hij moet toen minuten van de opgemeten steden hebben vervaardigd, waarnaar hij de 
nettekeningen moet hebben gekopieerd. Deze laatste moeten zijn samengebonden tot een atlas, 
bestaande uit drie banden. Hij heeft naar schatting 250 steden in kaart gebracht, waarvan er zo'n 
225 bewaard zijn gebleven. Bij de opdracht, die duidelijk een militair karakter had, stond onder 
meer vermeld dat hij de provincies en de steden moest karteren en er een register van moest op
stellen. 
Jacob van Deventer, die getrouwd (?) was met Barbara Smeets, is na de plundering van zijn 
woonplaats Mechelen in 1572, met meenemen van zijn kaartmateriaal naar Keulen gevlucht. 
Hier heeft hij contact opgenomen met Frans Hogenberg, de bekende drukker en uitgever. Na 
overlijden van Van Deventer, omstreeks mei 1575, zijn de drie boeken (drie banden) met de daar
bij behorende 'minuten' dank zij de medewerking van het Keulse stadsbestuur verzonden naar 
Viglius van Aytta, voorzitter van de Raad van State te Brussel. Na diens overlijden is uiteindelijk 
de gehele verzameling (of een deel ervan ?) in Madrid terecht gekomen. 
Men neemt algemeen aan dat de plattegronden, die in 1859 zijn geveild, de 'minuten' voorstellen 
en de plattegronden in de twee (van de drie) teruggevonden Madrileense albums de 'nettekenin
gen'. De stadsplattegronden geven naast de eigenlijke steden tevens een omringend gebied weer, 
waarin rivieren, dorpen of andere markante topografische bijzonderheden zijn weergegeven zo
als galgen en windmolens (steeds zonder bijschriften), leproseriecn, kastelen, kloosters, een 
'lantweer' bij Deventer en dergelijke. 

De minuten 
De 'minuten' bevatten over het algemeen zeer weinig bijgeschreven informatie, slechts de naam 
van de stad, van een enkel dorp of soms van een klooster wordt genoemd. Namen van rivieren 
worden bij hoge uitzondering vermeld. De windstreken zijn in het Nederlands gespeld: Noordt, 
Oost. Zuijdt, West. Zelden zijn alle vier windstreken tegelijk bijgeschreven, meestal worden 
slechts één, twee of drie streken vermeld. Alle kaarten zijn gekleurd: de huizen rood, belangrijke 
gebouwen in rood met een blauw dak, de wallen, poorten en versterkingen in sienna, het land bui
ten de steden in diverse tinten groen en water in blauw. De wegen zijn in een tint bruin aangege
ven. De afmetingen verschillen onderling sterk. Het lijkt er op dat later iemand de randen of de
len ervan heeft afgeknipt. De schaal van alle plattegronden, zowel van de 'minuten' als van de 
'netten' is dezelfde, namelijk ongeveer 1:8000. 

De nettekeningen 
De 'netten' komen voor in een tweetal in leer gebonden albums. Zij bevinden zich in de Biblio-
teca Nacional te Madrid als deel II en deel III. Zij zijn beide op het leren omslag voorzien van het 
wapen van Philips II in gouden opdruk. Veelal is op de kaartbladen (formaat 43x28,5 cm) zowel 
op de vóór- als de achterzijde een kaart getekend, sommige kaarten zijn op grotere (aan elkaar ge
plakte) vellen getekend, die in dichtgevouwen toestand het formaat van de overige bladen heb
ben. Soms komen twee of drie steden voor op eenzelfde blad. Alle kaarten, die ook steeds ge
kleurd zijn, zijn voorzien van een kaderrand om het weergegeven gebied, meestal - doch niet bij 
alle kaarten, onderbroken door een kleiner kader waarin zich een bijkaart op dezelfde schaal be
vindt, vroeger algemeen aangeduid als 'carton', een herhaling van uitsluitend de stadsplatte-
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grond zelf, waarbij nu echter in het algemeen alle belangrijke gebouwen, poorten en molens wel 
van een bijschrift zijn voorzien. Bij een aantal bijkaarten ontbreekt echter een dergelijke toelich
ting. De betekenis van de bijkaarten is nog niet opgehelderd, noch is bekend waarom niet van alle 
steden een bijkaart bestaat. Bij de 'minuten' ontbreken zowel de kaders als de bijkaarten. 
Het vermoedelijk verloren gegane, althans niet teruggevonden deel I moet waarschijnlijk de pro-
vinciekaarten hebben bevat en vermoedelijk een overzichtskaart, met voorts in elk geval de net
ten van de .stadsplattegronden van Brabant, Oost-België en Luxemburg. Van vele steden in deze 
gebieden zijn namelijk wel 'minuten' bekend. 
Deel II bevat zuid-Nederlandse steden, steden welke thans gelegen zijn in het noorden van 
Frankrijk, in westelijk België en in Zeeuws Vlaanderen. Het deel begint met een index van de in 
het album voorkomende plaatsen. De volgende zaken vallen hierbij op: het handschrift in deze 
index is niet van Van Deventer, de schrijfwijze wijkt vaak af van de originele spelling op de plat
tegronden zelf en niet alle plaatsnamen zijn in de index opgenomen. De plaatsen met eenzelfde 
beginletter zijn in aparte rubrieken ondergebracht. Per rubriek is echter geen alfabetische volg
orde meer gehandhaafd: de plaatsen zijn hierin in volgorde van oplopend bladnummer geplaatst 
(met uitzondering van Grevelingen, thans het Franse Gravelines, en Ginsberg). De nummering in 
de index wijkt vaak af van die op de bladen zelf: in de index wordt tweemaal een blad 49 vermeld 
(Dobaij, het huidige Franse Douai en Baise), de nummering van Arras lijkt nergens op (50 in 
plaats van 29) en enkele plaatsen (Terwan ofwel het huidige Franse Thérouanne, Aelst ofwel het 
huidige Belgische Aalst, Armentiers en Meene) ontbreken geheel in de index. In plaats van Belle 
is Merius vermeld en in plaats van Sluijs Muda (=St. Anna ter Muiden, dat ook op de kaart van 
Sluis voorkomt). Omdat een dergelijke reeks verschrijvingen of vergissingen uiterst onwaar
schijnlijk is, kan men zich afvragen of de index niet reeds in een eerder stadium vervaardigd zou 
kunnen zijn, bijvoorbeeld vóórdat de bladen bijeengebonden waren en er dus mogelijk later nog 
enkele bladen aan toegevoegd zouden kunnen zijn. 

C.-̂  • T̂i 
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Een opvallend feit is ook dat in de index in de meeste gevallen de v in de plaatsnamen vervangen 
is door een b, kennelijk verband houdend met de Spaanse gewoonte de v uit te spreken als b 
(Avesnes - Abesnes, Bavais - Babis etc., maar óók Dobaij in plaats van Douaij). Het lijkt er sterk 
op alsof een Spanjaard de plaatsnamen heeft opgelezen, terwijl deze door een Nederlands 
/Vlaams sprekende zouden kunnen zijn neergeschreven. Een uitzondering geldt voor Grevelin-
gen en de met een hoofdletter V of VV beginnende plaatsnamen. Ook is nog vermeldenswaard 
dat de samensteller van de index, evenals aanvankelijk ook schrijver dezes, met uitzondering van 
Lille alle begin-hoofdletters L van de in de atlas vermelde steden voor een Z heeft aangezien. Zo 
wordt in de index onder de laatste letter, namelijk de Z vermeld: Zandrechiez 1 1, Zeusse 20, Zes-
seniz 21, Zens 27, Zilers 32 (voor Landrecies, Leusse etc). In werklijkheid bevat deel II géén 
plaatsnaam die met een Z aanvangt. De foutieve aanwending van de Z wijst er overigens wel op 
dat de index in elk geval aan de hand van de bladen van Van Deventer is opgesteld, en niet omge
keerd. 
Na de inhoudsopgave volgen de stadsplattegronden, vanaf Halle Haulx tot en met Hulst. Blad
nummer 23 ontbreekt: op 22 Enghien (of Edingen, in België) volgt een ongenummerd blad Cam-
bray (het tegenwoordige Franse Cambrai) (in de inhoudsopgave nr 24), gevolgd door 25 Cambra-
syz (Cambrésis in Frankrijk). In de inhoudsopgave komt geen nummer 23 voor. Met uitzonde
ring van het eerste blad Halle Haulx is géén van de bijkaarten in deel II van een bijschrift voor
zien. Vermeldenswaard is nog dat in dit deel enkele opeenvolgende blanco bladen voorkomen 
(na blad 34 Sti. Omeri, het huidige Franse Saint Omer). 

Deel III bevat 109 steden, ondergebracht onder 105 nummers. Van deze 109 steden liggen er 105 
verspreid over alle tegenwoordige Nederlandse provincies. Vier steden (Lingen, Gelre ofwel het 
Duitse Geldern, Wachtendonck, Stralen, tegenwoordig Straelen) vinden we in het tegenwoor
dige Duitsland, even ten oosten van de Nederlandse grens. In dit deel bevinden zich eerst vier 
blanco bladen. Daarna volgt een blad waarop Van Deventer een aanzet heeft gemaakt met het op
stellen van een alfabetische index. Hij schreef zelf: 

Index in hoc torn. Continentur 
A 

Armuijen fol. 4 
Aemsterdam fol. 35 
Alckmaerfol.40 
Amersfort fol. 63 
Armeloo fol. 67 
Arnehem fol. 87 
AspereB n fol. 19 
Brouners fol. 6 
Briellfol. 12 
Beverneijckfol. 39 
Brouckfol.43 
Bolweerdfo 52 
Buren folio 82 
Bomel folio 85 
Breuortfol. 104 

Van Deventer is niet meer aan het invullen van de C toegekomen. Opvallend is hierbij dat hij, 
evenals dit in de index in deel II het geval is, de plaatsen met eenzelfde beginletter in eenzelfde 
rubriek heeft willen plaatsen, maar in een rubriek zelf verder de volgorde van bladnummering 
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aanhield. Een uitzondering geldt voor Asperen dat hij kennelijk vergeten was omdat deze plaats
naam is geschreven dwars door de reeds neergeschreven B van de volgende rubriek, er was geen 
vrije ruimte meer na Arnhem. 
Op de hierna volgende 89 bladen zijn de plattegronden van noord-Nederlandse steden weergege
ven, genummerd van 1 toten met 105. Op blad no 17 en 21 komen twee steden voor en op blad 19 
drie. 
Van Deventer is nogal willekeurig omgegaan met de opmaak van de pagina's. Nu eens komt een 
plattegrond voor op één enkele pagina, dat wil zeggen een linker- of rechterblad waarbij het an
dere blad blanco is gelaten, dan weer op elk van de bladen een plattegrond, soms één plattegrond 
over beide bladen ofwel een deel op een van de bladen en het overige deel overlappend op een 
deel van het andere blad. In sommige gevallen is dan op het resterende deel van het andere blad 
nog een volgende plattegrond getekend, in andere gevallen weer niet. De paginering is daardoor 
moeilijk aan te geven, te meer daar Van Deventer zich regelmatig vergist (?) heeft in de numme
ring van de bladen: vele pagina's hebben een nummer dat doorgestreept en gewijzigd is. Enkele 
voorbeelden: de oorspronkelijke pagina 11 werd veranderd in 8, 27 in 21 en 28 in 23. Wellicht 
heeft hij bij het vaststellen van de paginering vóór het samenbinden wat zitten knoeien met het 
bepalen van de juiste volgorde van de bladen. Het eerste blad geeft de plattegrond van Vlissingen 
weer. In de bovenrand van het kader van deze plattegrond staat in een ander handschrift in licht
blauwe inkt geschreven: "Estas Plantas le izo dibujar Carlos V Imperador en Flandres 1545". In 
de onderrand staat dan nog =MDXLV= DC", deze D en C zijn als monogram in elkaar gestren
geld. Deze latere (?) toevoegingen konden nog niet tot ieders tevredenheid worden vertaald. Le-
moine leest in de woorden 'Ie izo' 'Ie 13e' hetgeen geen betekenisvolle zin oplevert. Ik voel hier
bij meer voor 'hizo' (hoewel het duidelijk twee losstaande woorden betreft), hetgeen de volgende 
vertaling zou opleveren: "Deze plattegronden zijn gemaakt in opdracht van Karel V, keizer van 
Vlaanderen 1545 =MDLXV= DC". Deze mededeling zou dan, bijvoorbeeld door de (niet 
Spaans sprekende) binder van het boek, enigszins foutief overgenomen kunnen zijn van een aan
tekening op een mogelijk oorspronkelijk aanwezig omslagblad van de aanvankelijk nog losse 
bladen, waarbij dan het oorspronkelijke woord 'hizo' moet zijn verbasterd tot 'Ie izo'. Deze vol
ledig hypothetische stelling brengt ons echter weinig verder want het staat toch wel vast, dat Phi
lips II en niet zijn vader Karel V de opdrachtgever is geweest. De meeste bijschriften in de atlas 
zijn, in tegenstelling tot die in de 'minuten' in het Latijn gesteld, ook op de bijkaarten, die in dit 
deel (III) in het algemeen wèl van bijschriften zijn voorzien. 

Een aantal van de laatste bladen is afwijkend van uiterlijk en misschien door een ander afge
maakt. Het is niet met zekerheid vast te stellen bij welk blad de verandering precies begint: Visser 
schrijft over 'de elf laatste kaarten', Lemoine noemt 'de zeven laatste plans'. 

Facsimile-uitgaven 
In de jaren 1884-1924 zijn de Belgische stadsplattegronden met die van Venlo, Roermond, 
Montfort en Rolduc in facsimile verschenen, voorzien van een uitgebreid commentaar bij elke 
kaart. Enkele niet door Van Deventer opgenomen steden, waaronder leper ( ! ) werden naar andere 
oude plattegronden gereconstrueerd en door Ruelens aan de uitgave toegevoegd. 
De Nederlandse archivaris R. Fruin verzorgde in de jaren 1916-1923 een facsimile-uitgave van 
de Nederlandse steden, nauwkeurig nagetekend door Wennink. Dank zij deze uitgave is van 
veertien plattegronden van Zeeuwse steden, die in de Meidagen van 1940 verloren zijn gegaan, 
toch nog een afbeelding bewaard gebleven. 
In diverse publikaties zijn fotoreproducties op grotere schaal, al of niet in kleur van enkele stads
plattegronden uit Madrid (de netten) opgenomen: Amersfoort, Arnhem, Delden, Groningen, 
Hattem, Leiden, Ootmarsum, Rhenen, Roermond, Utrecht, Vollenhove en Wageningen. 
Goede kleurenreproducties van een aantal 'minuten' zijn verschenen van onder meer: Alkmaar, 

39 



Amsterdam, Chinij, Echt, 's-Gravenhage, Limburg en Daelheim, Middelburg (naar de facs. van 
Fruin), Valkenburg, Venlo en Weert. Daarnaast zijn plattegronden afgebeeld in diverse tentoon-
stellings-catalogi, zoals van 's-Hertogenbosch (1975), Schiedam (1976), Bergen op Zoom 
(1981) en Enkhuizen (1984). Een nieuwe, fotografische facsimile-uitgave van alle Van Deven-
ter-plattegronden per provincie, door Koeman en Visser is in uitvoering. Enkele provincies zijn 
inmiddels verschenen, waaronder Utrecht. 

Onderzoek 
Wieder heeft in 1915 de resultaten van zijn onderzoek in Spanje gepubliceerd. Hij geeft hierin 
een uitgebreid overzicht (in tabellen en op een kaart) van de verblijfplaats van zowel 'minuten' 
als de netten. Daarnaast geeft hij een groot aantal waardevolle gegevens en aanwijzingen waarbij 
hij op het grote belang van nader onderzoek wijst. Tegen het eind van de vijftiger jaren is door 
Brouwer en Visser onderzoek verricht naar de wijze, waarop Jacob van Deventer zijn stadsplatte
gronden heeft vervaardigd, voornamelijk gericht op het betrouwbaarheidsaspect in topografisch-
historische zin. Van dit onderzoek zijn enkele resultaten gepubliceerd in 1961 en in 1965. In 1984 
heeft Visser hier nog een uitgebreide publikatie aan gewijd. 
Er is onduidelijkheid over de volgorde, waarin Van Deventer zijn karteringen moet hebben ver
richt. Van 't Hoff en Koeman gaan er van uit, dat de plattegronden werden opgemeten in de volg
orde, zoals zij in de beide albums voorkomen. Dit wordt door Visser in twijfel getrokken, waarbij 
hij enkele aannemelijke argumenten aanvoert. Ook bestaat er onzekerheid over de datering van 
de afzonderlijke kaarten. Er heerst ook onduidelijkheid over de toegepaste landmeetkundige 
techniek. Volgens Koeman heeft Van Deventer hierbij geen meetketting gebruikt maar passen 
geteld, de hoeken tussen twee rechte lijnen zouden met behulp van een boussole (een hoekmeet-
instrument met een kompasnaald) zijn bepaald. 
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In een tweetal in ons land weinig bekend geworden publikaties heeft Peter Meurer aan de hand 
van de tegenwoordige Duitse steden, die door Van Deventer werden getekend, een analyse ge
maakt. De grote nauwkeurigheid van de plattegronden verklaart hij, verwijzend naar Visser, door 
aan te nemen dat Van Deventer een boussole, een kompas en een hoekmeter gebruikt moet heb
ben en hiermee de methode van de voorwaartse snijding volgens Gemma Frisius moet hebben 
toegepast. Een bewijs voor de beschreven hypothetische werkwijze zou het feit zijn dat er twee 
soorten punten voorkomen in de stippellijnen die door het stratennet van de plattegronden voor
komen. De dunne stippen zouden eenvoudigweg een lijnenpatroon aangeven, terwijl de dikke 
stippen, die meestal in bochten (en bij splitsingen en ter hoogte van zijstraten) voorkomen zou
den duiden op kartografische meet- en markeringspunten. Aan de hand van de stad Erkelens wer
den enkele metingen nagetrokken. Het blijkt dat de afwijking van het noorden, vergeleken met de 
moderne kaarten ongeveer 11 bedraagt. Vroeger werd geen rekening gehouden met de afwijking 
tussen het magnetische en het ware noorden. Bekend is dat de miswijzing van het noorden ten op
zichte van het magnetisch noorden rond 1560 12 oost bedroeg. Ook Visser vermeldt dit feit 
waarmee het gebruik van een kompas door Van Deventer zeer aannemelijk lijkt. Vanuit een 
tweetal punten (de Burgturm en de toren van de St.Lambertuskerk) werden de gemeten hoeken 
naar vier stadspoorten vergeleken met die op de moderne kaart. De afwijkingen bij deze 8 metin
gen beliepen 0-3 , met één uitschieter van 7 . 
Op de meeste plattegronden, zowel 'minuten' als 'netten', komt een oningevuld wapenschildje 
voor, kennelijk bedoeld om later het wapen van de betreffende stad in te vullen. Visser geeft voor 
de 'minuten' aan, welke uitzonderingen er zijn waarbij hij tevens het onderscheid vermeldt tus
sen schildjes die vóór en die welke nâ het inkleuren van de achtergrond zijn aangebracht. Hierbij 
vermeld ik met betrekking tot de Madrileense plattegronden als aanvulling dat bij Groningen en 
Cambraij twee schildjes zijn getekend en dat er slechts van vier steden een ingevuld wapen
schildje voorkomt: Avesnes, Conde, Lillers en Sti. Omari. 
De 'minuten' bevatten prikgaatjes, naar door sommigen, waaronder Van 't Hoff wordt aangeno
men, aangebracht zowel ten behoeve van de vervaardiging van de tekeningen als bij het maken 
van kopieën. Visser gaat uitgebreid op dit vraagstuk in. Hij onderscheidt twee groepen gaatjes: 
grote, onregelmatige gaatjes en kleinere, ronde gaatjes. Hij concludeert uit het al of niet doordrin
gen van de inkt of verf in deze gaatjes dat deze vóór resp. nâ het inkleuren moeten zijn aange
bracht. Ook maakt hij onderscheid in gaatjes die als 'meetpunten' moeten hebben gefungeerd en 
gaatjes, dje als kopieerpunten moeten worden aangemerkt. De Madrileense 'netten' bevatten 
echter geen prikgaatjes zodat zeker in dit geval door Van Deventer een andere wijze van kopiëren 
moet zijn toegepast. 
Naast de genoemde facetten gaat Visser nog uitgebreid in op de verschillende watermerken en 
kettinglijnen in het gebruikte papier, aspecten waarop hij voor een belangrijk deel een volgorde 
van de karteringen baseert. Van Deventer zou daarbij namelijk (in grote trekken) eerst de steden 
in ons land hebben bezocht, daarna de Vlaamse steden, vervolgens de Brabantse en tenslotte de 
Waalse steden. Wieder vermeldde reeds dat het watermerk van een aantal schutbladen in de Ma
drileense banden hetzelfde is als dat in het papier van de 'minuten'. 
Wanneer de beide in Madrid bewaarde verzamelingen 'netten' van de stadsplattegronden in de 
delen II en III in facsimile-uitgave integraal zullen zijn verschenen zal een diepgaander studie 
van de thans bekende versies ongetwijfeld meer licht kunnen werpen op het wezen van deze ver
sies. 

Hypothese 
Ik heb in het verleden2, na bestudering van de beide originele delen II en III, na lezing van de hier
onder aangehaalde literatuur en met behulp van enkele originele 'minuten' en de facsimile-uit
gave van Fruin, het volgende alternatieve maar hypothetische beeld van de beide bekende series 
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stadsplattegronden geschetst. 
Van Deventer moet aanvankelijk een serie 'echte' minuten hebben vervaardigd van de door hem 
opgemeten provincies en steden, waarop hij alle benodigde informatie moet hebben bijgeschre
ven. Aan de hand van deze 'echte' minuten zou hij in drie banden de 'netten' moeten hebben ge
tekend. Tevens moet Van Deventer een 'clandestiene' serie kopieën van de steden hebben ver
vaardigd en deze zou door zijn echtgenote Barbara Smeets achtergehouden moeten zijn toen na 
het overlijden van haar man te Keulen de 'echte' minuten, samen met de delen I, II en III vanuit 
Keulen naar Brussel zijn vervoerd en daarna naar Madrid zijn verzonden. Mèt het zoekgeraakte 
deel I moeten ook deze 'echte minuten' zijn verdwenen. 

Hoewel de plattegronden ongetwijfeld een militair karakter hebben gehad en dus geheim waren 
en daarom zeker niet door middel van druk in de openbaarheid mochten worden gebracht, is het 
niet onmogelijk dat Van Deventer met de gedachte zou kunnen hebben gespeeld, zijn 'clandes
tiene' kopieën, bijvoorbeeld na een te verwachten breuk met het koninklijk gezag, aan een uitge
ver aan te bieden ten behoeve van een gedrukte uitgave ervan. Met name valt te denken aan Ho-
genberg, die hiervoor in de eerste plaats in aanmerking zou moeten zijn gekomen. Hiermee zou 
eventueel de bekende mededeling van Hogenberg, dat Van Deventer te vroeg is gestorven, ver
band kunnen houden. Bovendien staat vast, dat Hogenberg gebruik heeft gemaakt van de platte
gronden van Van Deventer, ten behoeve van zijn stedenboeken . Het is ook niet ondenkbaar, dat 
de minuten van Barbara Smeets niet bij haar, maar bij Van Deventer zijn gebleven. 
De gedrukte uitgave zou voor een Nederlandse markt gedacht moeten zijn, omdat namen van ste
den, topografische aanduidingen, maar ook andere gegevens op de 'minuten' in het Nederlands 
zijn gespeld, gegevens die op de 'netten' meestal in het Latijn zijn gesteld: Dordrecht - Dordra-
cum, ts Grauen Haghe - Hagha comitis, Muijen - Muden, reguliers - (olim) Reguläres, chartusers 
- cartusiensis, enzovoorts. Dit geldt ook voor de windrichtingen, die in deze 'minuten', als boven 
reeds beschreven in het Nederlands zijn gesteld, in de 'netten' daarentegen in het latijn (occidens 
enz.). Het zouden deze 'clandestiene' plattegronden (van Van Deventer of Barbara Smeets) moe
ten zijn geweest, die in 1859 op de veiling zijn gekomen en daarna (onterecht) als de 'minuten' 
worden gekwalificeerd. 

Ik wil de volgende argumentatie voor deze hypothese aanvoeren. Op de 'netten' in deel III ko
men gegevens voor, die niet in de 'minuten' zijn terug te vinden (de 'minuten' van de steden, 
voorkomend in deel II heb ik niet onder ogen gehad). Ik wijs hierbij op de plattegrond van Wage
ningen, waarbij in de 'nettekening' ten noorden van de stad een niet onbelangrijk gebied voor
komt (de Dolderbrink en de Tarthorst) dat op de 'minuuttekening' ontbreekt! In dit geval zou mo
gelijk later een deel van het minuut-blad kunnen zijn afgesneden, bij Goes, Sloten en Franeker is 
deze kwestie echter veel evidenter. Ten zuidwesten van Goes ligt een gehucht, dat op de 'netteke
ning' aangeduid wordt als 'Zeer Henricks kinderen' , een aanduiding die ontbreekt bij hetzelfde 
gehucht op de 'minuut'. Ten zuidwesten van Sloten is hetzelfde het geval met Wijckel, een ge
hucht dat alleen in de 'nettekening' het bijschrift draagt, evenals tZum ten zuiden van Franeker, 
dat op beide kaarten voorkomt maar alleen op het 'net-exemplaar' het bijschrift draagt. Daar 
komt bij, dat de namen van de rivieren enzovoorts vrijwel uitsluitend op de 'nettekeningen' voor
komen. Dit betreft de Aemster fl. (op de bijkaart Aemstel), de Berniß, Gouwe fl., Isala fl., Isel fl., 
Leek fl., die Lingen fl., Marck fl., Mosa fl., Renus fl., Rhenus fl., Rura occidalis, Scie fl, Sparen 
fl., Swarte Water, Urdrus ft, Vahalis fl., Vecht(e) fl., die Wael, Ysel fl. en Ysula fl., namen die 
Van Deventer zeker niet alle heeft kunnen onthouden. Tenslotte, en dit acht ik wel het sterkste ar
gument, geven de bijkaarten behorend bij de 'netten' vele tientallen zo niet enkele honderden na
men van kerken, kloosters, conventen, hospitalen, stadhuizen, een doelen, een munt, vele porta' s 
en mola's enzovoorts, vermeldingen die Van Deventer onmogelijk uit zijn hoofd kon hebben 
kunnen memoreren. Al deze gegevens ontbreken op de 'minuten'. In de literatuur wordt aange-
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nomen dat er wel tien jaren kunnen hebben gelegen tussen de vervaardiging van de minuten en de 
netten. Omdat geen van de hierboven genoemde vermeldingen op de 'minuten' voorkomt, kun
nen deze 'minuten' dan ook geen echte minuten zijn geweest. Visser maakt hier dan ook vermoe
delijk een toespeling op wanneer hij stelt dat 'de minuten niet als werktekeningen mogen worden 
beschouwd maar volledig afgewerkte kaarten zijn, waarin de verschillende gegevens, verkregen 
èn door meting èn door schetsen 'op het gezicht' tot één geheel zijn verwerkt'. Tevens wijst hij op 
de mogelijkheid, dat Van Deventer per stad over aparte meetschetsen zou kunnen hebben be
schikt. Van 't Hoff en ook Koeman wezen reeds op de mogelijkheid van het bestaan van meerdere 
kopieën. 
Bovendien is het niet zo waarschijnlijk dat Van Deventer reeds op zijn minuten alle wapentjes 
had willen tekenen. Kennelijk beschikte hij (nog) niet over de afbeeldingen van de stadswapens. 
Het lijkt mij weinig zinvol, lege schilden op minuten aan te brengen. Waren de 'minuten' echter 
netten, bedoeld voor eventuele druk, dan is het opnemen van een wapen(schild) natuurlijk veel 
voor de hand liggender. 
Het is niet duidelijk wanneer de drie boeken naar Madrid zijn verzonden en evenmin of de minu
ten daadwerkelijk zijn meegezonden. Zo zij met de drie albums naar Madrid werden vervoerd, 
moeten zij met deel I zijn zoekgeraakt. Er wordt wel gesuggereerd, dat deel I in Brussel zou kun
nen zijn achtergehouden. Dit lijkt mij niet erg waarschijnlijk, gezien het grote belang dat door 
Philips aan dit werk werd gehecht. Bovendien moest toch via de brieven van Aytta in Spanje be
kend zijn, wat er in de nalatenschap van Van Deventer was aangetroffen. Het is zeer onwaar
schijnlijk dat de minuten uit Keulen, die immers verzegeld werden bewaard, enkele weken later 
in Mechelen zouden opduiken. Er moeten toen dus naast de 'netten' in de drie banden, minstens 
twee andere series 'minuten' bestaan hebben. 
De plattegronden, die in 1859 op de veiling werden aangeboden zijn mijns inziens dan ook niet 
de 'minuten', die in Keulen bij de drie banden werden aangetroffen en het zijn zeker niet de mi
nuten, die gediend hebben tot de tekening van de Madrileense netten. Er moet hier sprake zijn van 
clandestiene duplicaten. 
Het lijkt mij zelfs niet eens ondenkbaar, dat de 'minuten' (van 1859) wel eens nâ de 'netten' zou
den kunnen zijn getekend. De argumentatie die Visser aanvoert om aan te tonen dat de 'netten' 
naar de 'minuten' (van 1859) moeten zijn gekopieerd is niet sterk. Dezelfde redenatie kan ook 
worden aangevoerd bij de stelling, dat zowel de 'minuten' als de 'netten' van een andere serie 
(hypothetische 'echte') minuten zouden kunnen zijn gekopieerd. De stelling volgens welke men 
bij het bestuderen van de toenmalige topografische gegevens het beste gebruik zou kunnen ma
ken van de 'minuten', zou daarmee wel eens op losse schroeven kunnen komen te staan. In elk 
geval moet uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat de 'minuten' van de veiling van Nijhoff, de 
enige minuten die bekend zijn, niet gebruikt kunnen zijn voor de vervaardiging van de 'netten' in 
Madrid. 

Woerden, Oudewater en Montfoort 

Woerden 
Van Woerden is alleen het 'netexemplaar' in het album in de Biblioteca Nacional te Madrid be
waard gebleven. Er is geen schaalaanduiding aanwezig maar op grond van enkele berekeningen 
kan geconcludeerd worden tot een schaal van ca. 1:8000, zoals dit bij alle plattegronden het geval 
is. 
De tekst op de kaart is, in tegenstelling tot de Nederlandse tekst op de losbladige plattegronden, in 
het Latijn gesteld: de woorden Septentrio., Oriens., Meridies. en Occidens staan voor noord, 
oost, zuid en west. Voorts staat er nog Renusfl bij de Rijn. De oriëntatie van de kaart is noord. Bij 
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de opmetingen is ongetwijfeld een kompas gebruikt. Een opvallend aspect op de kaart is nog het 
blanco, oningevulde wapenschildje, waarin het stadswapen nog moest worden aangebracht. 
In het bijkaartje, dat op dezelfde schaal is weergegeven, staan de volgende bijschriften bij de be
langrijkste gebouwen: Curia Domus, het stadhuis. Het staat op de plattegrond verkeerd aangege
ven, want het lag in werkelijkheid vlak naast het koor van de Pieterskerk. Ook op andere bekende 
plattegronden is deze locatie foutief aangegeven, bijv. op de bekende plattegrond van Bleau, 
waar het stadhuis achter de kerk is aangegeven. Templufm], de St. Pieterskerk of Petruskerk. 
Castru[m], het kasteel, porta, drie keer worden stadspoorten aangegeven. Het zijn de Leidse- of 
Rietvelderpoort, de Utrechtse- of Hofpoort en de Linschoter- of Kromwijkerpoort. 
Niet in tekst aangegeven, maar wel getekend is op de zuidelijke stadswal een stellingkorenmolen. 

Oudewater 
Van Oudewater zijn zowel de netkaart (aanwezig in het Algemeen Rijksarchief te den Haag), als 
ook de zogenaamde minuutkaart (te Madrid) bewaard gebleven. Op de minuutkaart staan, naast 
de aanduiding Oudewater slechts de windstreken Noort, Oost, en West ook nog Vliet, het Huis te 
Vliet vermeld. Het ingetekende wapenschild is blanco gebleven. 
Op de netkaart is iets meer aangegeven. Behalve Oudewater. en de windstreken Septentrio., 
Oriens., Meridies. en Occidens. en Vliet is ook de rivier de IJssel aangegeven: Yselfl. Het wapen
schild is ook hier blanco gebleven. Op de bijkaart rechtsonder staan de volgende vermeldingen: 
Civica domus, het stadhuis en 7 keer het woord porta voor de volgende stadspoorten: Linscho-
terpoort, Waterpoort of Oostpoort, Waardpoort of Nieuwe-, Utrechtse- of Montfoorterpoort, IJs-
selpoort of Veerpoort, een onbenoemde poort, Broekerpoort of Goudse poort en tot slot de Bie-
zenpoort. Ook is ingetekend, doch niet benoemd de Gevangentoren bij de Romeijnbrug. 
Op de plattegrond vinden we voorts nog getekend de Grote- of St. Michaelskerk, het St. Ursula-
klooster, het St. Elisabethklooster en het Cellebroeders- en zusterskiooster. 

Montfoort 
Ook van Montfoort zijn zowel de minuutkaart (Rijksarchief te Utrecht) als de netkaart (Madrid) 
bekend. Op de minuutkaart staan de aanduidingen Montfort. en Noordt., Oost. en West.. 
De netkaart vermeldt Montfort, Septentrio., Oriens., Meridies. en Occidens. en het woord Yselfl. 
Het wapenschild is blanco. Onderaan de kaart is een schaalstok ingetekend, zonder enige tekst. 
De gebouwen op de bijkaart zijn geen van alle benoemd. Het zijn de burcht Montfoort, de St.-
Janskerk, de Commanderij van St.-Jan, het Gasthuis, het Oudemannenhuis en tenslotte de wal-
molen. Er zijn drie poorten aangegeven: de Heeswijkerpoort, de Willeskopperpoort en de IJssel-
poort met vermoedelijk er tegenaan het stadhuis. 

Dit artikel is een bewerking van een eerder in Caert-Thresoor verschenen artikel (Deys, 1989), 
waarin uitgebreider literatuur is vermeld. De afbeeldingen en korte beschrijvingen van de drie 
steden zijn ontleend aan de facsimile-uitgave (Koeman 1995). Hierin is een uitgebreide beschrij
ving van de genoemde steden te vinden. 
De stadsplattegronden zijn in facsimile uitgegeven door de 'Stichting tot bevordering van de uit
gave van de plattegronden van Jacob van Deventer' in samenwerking met uitgeverij Canaletto in 
Alphen a/d Rijn, alwaar ook losse exemplaren verkrijgbaar zijn: Woerden (netkaart met tekst) 
f 29,50, Oudewater (netkaart en minuut, met tekst) f 34,50, Montfoort (netkaart en minuut, met 
tekst) f 34,50. Besteladres: A. Einsteinweg 25a, 2408 AP Alphen a/d Rijn, tel 0172-444667. 
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Noten 
1. Deze plattegrond werd door Van der Heijden ( 1996) teruggevonden. Het is niet bekend 

waar de plattegrond van Dam zich thans bevindt. 
2. Deys, 1989. 
3. Skelton, 1965. Hij noemt 47 steden die door Hogenberg naar Van Deventer zijn gegra

veerd. 
4. Hieruit blijkt dat Van Deventer, zeker in dit geval, op mondelinge informatie is afge

gaan en de uitspraak van 's Heer Hendriks kinderen tot Zeer ... heeft verbasterd. 

-SD 
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