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Voor het eerst is het gelukt om alle bewaarde 
stadsplattegronden die Jacob van Deventer 
tussen 1545 en 1575 tekende, bijeen te brengen in 
een atlas. Het grootste deel van de plattegronden 
is afkomstig uit de laatste twee delen van een 
driedelige atlas die hij voor de Spaanse koning 
Filips ii vervaardigde. Deze delen zijn al langere 
tijd digitaal raadpleegbaar op de website van de 
Spaanse nationale bibliotheek te Madrid. Het 
eerste, helaas onvindbare, deel is door Reinout 
Rutte en Bram Vannieuwenhuyze gerecon-
strueerd op basis van onderzoek naar de losse 
plattegronden in verschillende bibliotheken en 
archieven in Nederland en België. Dit onderzoek 
heeft geresulteerd in een lijvige en rijk geïllus-
treerde Stedenatlas, waarvoor ook de uitgever en 
cartograaf een compliment verdienen.

De Stedenatlas staat garant voor uren kaart-
leesplezier maar biedt veel meer dan dat. Het 
eerste deel geeft een inleiding op het leven en 
werk van Jacob van Deventer (circa 1505-1575). 
Anders dan zijn naam doet vermoeden, is hij 
in Kampen geboren, maar verder valt er over 
zijn leven weinig met zekerheid te zeggen. 
Verhelderend is de toelichting bij Van Deventers 
werkmethode: hij mat en karteerde zeer nauw-
keurig en ontwikkelde een eigen ‘kaarttaal’ met 
symbolen en kleuren om de vorm en patronen 
van het stedelijke landschap en de topografische 
elementen daarin weer te geven. De kaarten zijn 
dan ook te typeren als topografische kaarten 
met kenmerken van de iconografische platte-
grond, die nu gelezen kunnen worden aan de 
hand van een gereconstrueerde ‘legenda’. Ook 
over de werkwijze van Van Deventer is het laat-
ste woord nog niet gezegd. Tot slot bespreken 

Rutte en Vannieuwenhuyze kritisch de hypothe-
sen over het doel en de functies van de kaarten, 
waarbij ze zelf tot de conclusie komen dat Van 
Deventer als ondernemer beschouwd moet 
worden. Op grond van zijn specialisme en goede 
contacten slaagde hij er in een opdracht van de 
vorst te krijgen.

Het tweede deel van de Stedenatlas omvat af-
drukken van de 226 bekende stadsplattegronden, 
waarvan de volgorde is bepaald door de denk-
beeldige route die Van Deventer heeft afgelegd in 
de oostelijke Nederlanden, en de oorspronkelijke 
rangschikking uit de atlassen van de zuidelijke 
en de noordelijke Nederlanden. De plattegronden 
(bestaande uit hoofd- en bijkaart) worden voor 
iedere stad toegelicht door de auteurs, waarbij ze 
ingaan op de landschapsvormen en -elementen, 
de middeleeuwse stadswording en de belang-
rijkste ruimtelijke ontwikkelingen vanaf de 16e 
eeuw. De opgenomen reconstructiekaarten en 
luchtfoto’s zijn (in tegenstelling tot de fraaie, ook 
opgenomen stadsgezichten van Antoon van den 
Wijngaerde) wat klein uitgevallen, maar tekst en 
beeld vormen met de bibliografie een uitstekend 
beginpunt voor onderzoek.

Het laatste deel biedt een vergelijkende 
analyse van de plattegronden. Rutte en Van-
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nieuwenhuyze ontstijgen hierin het niveau van 
de individuele steden door op basis van Van 
Deventers kaarten te zoeken naar uniformiteit 
en variatie in de morfologie en ligging van 
steden in de middeleeuwse Nederlanden. De 
steden worden bijvoorbeeld gegroepeerd naar 
hun ligging in het landschap en aan het water, 
vorm en omvang, functie als haven of vesting, en 
ouderdom. De analyse had wellicht iets syste-
matischer aangepakt kunnen worden, want 
sommige observaties gaan uit van een relatief 
statisch begrip van de stedelijke ruimte en de 
wisselwerking tussen steden in het proces van 
verstedelijking komt slechts zijdelings aan bod. 
Uit de verschillende factoren die de stadsontwik-
keling bepaalden, komt het water naar voren als 
de belangrijkste: vrijwel alle steden lagen aan 
het water en de relatie tussen stad en water was 
doorgaans doorslaggevend voor de ruimtelijke 
hoofdstructuur van steden. De auteurs sluiten 
daarom af met de oproep om de middeleeuwse 
waterlopen en hoofdstructuren als uitgangs-
punt te nemen bij contemporaine vraagstuk-
ken over de ontwikkeling van binnensteden, 

waarmee de plattegronden een schakel kunnen 
vormen tussen verleden en heden.

De Stedenatlas maakt overtuigend duidelijk 
dat cartografische bronnen meer bieden dan il-
lustratiemateriaal: ze geven historici en beleids-
makers inzicht in het proces van verstedelijking. 
Dit impliceert dat beleidsmakers moeten leren 
hoe zij historische kennis over stadsontwikke-
ling praktisch kunnen benutten en dat stadshis-
torici meer oog krijgen voor de stad als creatie 
van ruimte (en voor de bronnen en methoden van 
ruimtelijk-historisch onderzoek). Tot slot zetten 
de vragen die de auteurs stellen over het leven 
van Jacob van Deventer, zijn werkwijze en de 
context en betekenis van zijn werk aan tot verder 
onderzoek – een synthese over de geschiedenis 
van de middeleeuwse en vroegmoderne carto-
grafie in de Nederlanden ontbreekt bijvoorbeeld 
nog. Toekomstig onderzoek kan voortbouwen op 
deze onmisbare en schitterende publicatie, die de 
stadsplattegronden van Jacob van Deventer meer 
dan verdienden.
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