


Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 12 Titelblad van de stedenatlas, uitgave Joan Blaeu, Amsterdam, 1649



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 13 bracht. Joan Blaeu (1599-1673) was de zoon van Willem Jansz. Blaeu (1571-1638), destichter van de wereldberoemde drukkerij en uitgeverij van kaarten, atlassenen globes te Amsterdam. Joan was geen landmeter of geograaf van professie,hij had rechten gestudeerd in Leiden en was naderhand in het familiebedrijfwerkzaam. Hij maakte enige tijd deel uit van de Amsterdamse stadsregeringen werd berioemd tot kaartmaker van de Verenigde Oost-Indische Compag-nie. Hij bracht de uitgeverij tot grote bloei, met name door de uitgave inverschillende talen van de grote wereldatlas, die uitgroeide tot twaalf delenmet ca. 600 kaarten. Voor de samenstelling van de stedenatlas heeft Blaeu van alle mogelijkebronnen gebruik gemaakt. Er is veel ontleend aan afzonderlijke, door anderenreeds eerder op de markt gebrachte kaarten en van kaarten die

toentertijd inandere boeken voorkwamen. Deze kaarten werden door zijn graveurs, al ofniet bijgewerkt, verkleind of vergroot op het formaat van de atlas. Door dezewerkwijze is de, weliswaar zeer fraaie, atlas - waarvan vooral het graveerwerkbewondering afdwingt -nogal onevenwichtig van samenstelling. Niet tevergelijken bijvoorbeeld met de uniforme reeks van handgetekende stads-kaarten van Jacob van Deventer die in de jaren zestig van de 16de eeuwontstonden en niet voor de handel bestemd waren. Het is ook bekend dat Joan Blaeu bij het verkrijgen van de stadsbeschrijvin-gen en de vervaardiging van de kaarten de hulp heeft gevraagd van de ver-schillende stadsbesturen'. Dat heeft overigens niet altijd veel resultaat gehad*.We mogen aannemen dat Blaeu in de jaren veertig van de 17de eeuw, toen hijbezig was de atlas samen te stellen ook contact heeft gezocht met de

magi-straat van Wijk bij Duurstede, maar er zijn vooralsnog geen archivalia bekendgeworden die dat kunnen bevestigen. Dat dit (mogelijke) verzoek om mede-werking niet zo veel heeft opgeleverd toont ons de niet voltooide kaart. Integenstelling tot vrijwel alle andere kaarten in de atlas is Wijk bij Duiu^tedezonder stralenpatroon en zonder de in opstand weergegeven bebouwing(vergelijk Montfoort op de afbeelding) afgebeeld; slechts de vestingwerken(muren, muurtorens en buitengrachten) zijn weergegeven. De wapenschilden,rechts- en linksboven (bestemd voor stad- en provinciewapen) zijn evenminingevuld.Voor militaire doeleinden werden in de 17de en 18de eeuw veel van dergelijke 3.    Zie C.Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Alphen a/dRijn, 1983, p.130 en 131. 4.    Zoals bijvoorbeeld met de stad Utrecht het geval is geweest, zie Y.M.Donkersloot-de

Vrij,Kaarten van Utrecht. Utrecht, 1989, p.45 en 46.






