
Lezing op maandag 28 mei 2018. Reinout Rutte en de kaarten 
van Jacob van Deventer 
verslag en foto's Gert Jan Jansen

Het is eind mei al tropisch warm. Dat heeft op 28 mei jl. 
geen negatieve invloed op de belangstelling om in sociëteit 
Concordia te horen wat architectuurhistoricus Reinout 
Rutte te vertellen heeft over de plattegronden die Jacob 
van Deventer tussen 1545 en 1575 heeft getekend van 226 
steden in de Nederlanden. Samen met zijn Vlaamse collega 
Bram Vannieuwenhuyze heeft hij er vier jaar onderzoek 
naar gedaan; inmiddels vastgelegd in de kloeke 
Stedenatlas Jacob van Deventer. Ook van Gouda zijn die 
kaarten gemaakt. Bijna elke historisch geïnteresseerde 
Gouwenaar kent ze, zowel de ‘losse kaart’ van het 
centrum, als de kaart die is opgenomen in de (letterlijk) 
unieke atlas, waar vaak ook iets van de omgeving opstaat. 
Qua tekening en schaal zijn de twee kaarten vergelijkbaar 
(“de kaarttaal is uniform”), maar op de losse centrumkaart 
worden de belangrijke panden (stadhuis, kerken, kloosters) 

apart neergezet. Er moet ook een moederkaart geweest zijn, maar daarvan is geen vierkante 
centimeter opgedoken. Bijzonder voor de Goudse kaarten is het relatief veel voorkomen van 
krulletjes en rondjes die staan voor uitwateringssluizen en rosmolens. Het galgje aan de Hollandse 
IJssel is ook duidelijk ingetekend.  Ze zijn heel betrouwbaar; leg ze maar eens op een Google-kaart. 
Het betoog van Reinout Rutte bevat zoveel interessante details dat het nauwelijks is samen te 
vatten in 450 woorden. Eerst gaat hij in op de figuur Van Deventer.  Zijn leven moet worden 
gereconstrueerd op grond van gegevens die na zijn dood op papier komen. Hij wordt geboren in 
Kampen, gaat naar school in Deventer en naar de universiteit in Leuven. Hij leeft in de Nederlanden 
van Erasmus en Crabeth, die zich ver tot in Frankrijk uitstrekken. Hij is niet alleen een vaardig 
cartograaf; ook zijn acquisitie als zelfstandig ondernemer is goed.  Twee grote ‘klussen’ zijn te 
onderscheiden. Eerst maakt hij regiokaarten, waarschijnlijk in opdracht van Karel de Vijfde. Later 
begint hij – het eerst in Dordrecht - met stadsplattegronden en daarvoor weet hij Philips de Tweede 
te interesseren. Dat het om militaire kaarten zou gaan, gemaakt in opdracht en in dienst van de 
Spaanse koning, blijkt een sprookje. De drie delen van de atlas  zijn niet hanteerbaar op het 
slagveld. Het is nog een raadsel waar de atlassen geweest zijn tussen 1578 en het midden van de 19e 
eeuw, toen er twee werden teruggevonden in Madrid. Een deel is er nog steeds zoek, maar daarvan 
zijn wel de losse kaarten bekend. 
Rutte vertelt verder van de reconstructie die is gemaakt van de reizen die Van Deventer en 
consorten gemaakt moeten hebben om al die plaatsen groepsgewijs te karteren. Wanneer hij in 
Gouda was staat niet vast: mogelijk op 
de tocht van 1557-1559, wellicht op die 
van 1560-1561. Daar moet in ons 
streekarchief toch iets van terug te 
vinden zijn, zou je denken. Het laatste 
onderdeel van zijn verhaal gaat over de 
stadswording in onze streken, waarbij 
hij Gouda vergelijkt met andere steden. 
Uit eerdere vergelijking hebben Rutte 
en Vandennieuwenhuyze zelf een 
legenda samengesteld, want die zat er 
niet bij. Daaruit blijkt ook dat Van 
Deventer het project door zijn 
overlijden in 1575 niet helemaal af 
heeft kunnen maken. Dat kun je ook 
afleiden uit het niet ingetekend zijn 
van de stadswapens. De schaal van de 
kaarten blijkt steeds uit te komen op 



1:7500 tot 1:7800. Zo zie je dat de binnenstad van Amsterdam in die tijd niet veel groter was dan 
die van Gouda. Maar waarom zijn bij de hoofdstad de slootjes van de veenontginningen wel 
ingetekend en in Gouda nauwelijks? Bijna alle steden ontwikkelen zich vanaf het water. Daar begint 
de handel. Centrale pleinen zijn er niet overal, of niet vanaf het begin. In de zuidelijke 
Nederlanden begint de opkomst van de steden veel eerder dan in het noorden. Reinout Rutte toont 
aan dat je via Jacob van Deventer veel aspecten van onze stedelijke ontwikkeling beter kunt 
benoemen, maar ook dat zo’n onderzoek nooit alle vragen kan beantwoorden. Zo goed als Van 
Deventer kan tekenen, zo goed kan Rutte erover praten. 


