Jan van den Broek

Egbert Haubois en zijn vogelvluchtplattegrond
van Groningen
Een van de meest verrassende onderdelen van de manifestatie ‘Het Verleden van
Groningen’ was de 3-D presentatie van de ‘plattegrond van Haubois’. Terecht trok dit
staaltje van digitale techniek veel aandacht en werd ook hoog gewaardeerd. Deze
presentatie liet zien dat de computer in de meest letterlijke zin een dimensie kan toevoegen
aan de historische bronnen waarmee we vertrouwd zijn. Digitalisering van oude teksten en
afbeeldingen vrijwaart deze bronnen van slijtage door gebruik en maakt ze tegelijkertijd
bereik- en bruikbaar voor een onbegrensd groot aantal belangstellenden. Wat ‘los Digitalos’
hebben gedaan met de bekende stadsplattegrond gaat echter een stap verder: het
toevoegen van de derde dimensie brengt het oude Groningen op een nieuwe manier tot
leven.
Hoeveel respect de hedendaagse techniek ook verdient, de eerlijkheid gebiedt ons te
erkennen dat de inspanningen van onze tijdgenoten niet tot zo’n fraai resultaat zouden
hebben geleid wanneer het oorspronkelijke product van landmeter Egbert Haubois en
graveur Jan Langeweerd niet van zo’n voortreffelijke kwaliteit was geweest.

Van de achtergrond van Egbert Haubois (c. 1602-1653) is niet veel bekend. We weten dat
zijn vader militair was en dat zijn moeder uit een Groningse koopmansfamilie stamde. Het is
onbekend waar Egbert het vak van landmeter heeft geleerd. Mogelijk is dat Franeker
geweest.
In het depot van de Groninger Archieven berusten enkele producten van Haubois’ hand. Het
gaat vooral om manuscript-plattegronden van landerijen. Bij het maken daarvan kwam het
vooral aan op een nauwkeurige weergave van de grootte en ligging van de percelen. Op vele
van deze kaarten heeft de landmeter aardige tekeningen aangebracht van de boerderijen en
andere opstallen op het gekarteerde terrein. Haubois heeft deze gebouwen in vogelvlucht

afgebeeld en aan de manier waarop hij dit deed is te zien dat hij een goede hand van
tekenen heeft gehad. Ook andere details maken dit duidelijk.
We weten niet of hij zelf het plan heeft opgevat om een vogelvlucht-plattegrond van
Groningen te maken, of dat iemand anders hem dit idee aan de hand heeft gedaan. Bekend
is slechts dat hij in 1631 samen met de Groninger boekhandelaar Nathanael Roman bij het
stadsbestuur om toestemming heeft gevraagd om een plattegrond van de stad te mogen
maken met het doel deze te publiceren.

De vier delen van de vogelvluchtplattegrond van Egbert Haubois en Jan Lubberts Langeweerd
(GrA 1536-5229-5232)

Vogelvluchtplattegronden waren destijds overal in de mode. In de jaren 1572-1617
publiceerden uitgever Georg Braun en graveur Franz Hogenberg te Keulen de zes delen van
hun Civitates Orbis Terrarum (‘Steden der Wereld’). Dit reusachtige werk bevatte maar liefst
546 stadsaanzichten, vogelvluchten en plattegronden van steden uit de hele wereld. Het kan
haast niet anders, of Haubois en Roman hebben deze atlas gekend. Even waarschijnlijk is het
dat ze kennis hebben gehad van de vogelvlucht-plattegronden die Balthasar Florisz. van
Berckenrode betrekkelijk kort tevoren van Rotterdam en Amsterdam had gemaakt.
Mogelijk hebben Haubois en Roman naar deze plattegronden verwezen toen ze op het
raadhuis om het fiat van het stadsbestuur kwamen vragen. Ze hadden de conjunctuur mee.

De stad Groningen had, na de jaren van oorlog en rampspoed die vooraf gingen aan haar
aansluiting bij de Republiek der Verenigde Nederlanden, maar vooral na 1608 een snelle
opkomst doorgemaakt. De oorlogsschade was hersteld, de nieuwe, hypermoderne
vestingwerken omvatten een gebied dat zowat twee keer zo groot was als dat van de
middeleeuwse stad, er was een Academie opgericht en de heerlijkheid Westerwolde was
aangekocht. Dit alles moet het stadsbestuur en de stadjers met trots hebben vervuld.
Daarbij komt nog dat het stadsbestuur sinds 1612 met toenemend profijt bezig was met de
exploitatie en het in ontwikkeling brengen van de venen ten zuidoosten van de stad. De stad
had dus ook succes als grootondernemer en energieleverancier.
Geen wonder dat de stadsbestuurders ‘ja’ hebben gezegd nadat ze Haubois’ schetsen
hadden gezien. Een zo indrukwekkend en tot in detail uitgewerkt getekend portret van hun
stad zou beslist geen afbreuk doen aan de hoge dunk die de heren van zichzelf en hun stad
hadden. Integendeel, publicatie ervan zou het juist goed doen in termen van ‘Groningenpromotie’.
Zo komt het dat de graveur Jan Lubberts Langeweerd de tekeningen van Haubois op vier
koperplaten mocht graveren en dat de plattegrond kon worden gedrukt. Gedurende twee
eeuwen is het door Haubois opgemeten en getekende stadsportret van Groningen de basis
geweest voor alle plattegronden die van de stad werden gemaakt.
Los Digitalos hebben met hun 3-D versie gemaakt dat de ‘kaart van Haubois’ opnieuw
actueel kon worden.

Tekeningen van Egbert Haubois uit de Groninger Archieven

Het fort Bellingwolderzijl
(nu Oudeschans)
(GrA 1536-6595.1, detail)

Aanzicht van het dorp
Blijham
(GrA 1536-6595.1, detail)

Kompasroos
(GrA 1536-6595.1)

Reitdiep tussen de Kranepoort en Donghorn, met
schip en kalkovens.
(GrA 1536-6609, detail)

Winschoterzijl met redoute (‘Redoute’)
(GrA 1536-6670, detail)

Boerderij te Beswerd, ten noorden van Fransum
(GrA 1536-6671, detail)

Cartouche op de kaart van landerijen te
Beswerd, ten noorden van Fransum
(GrA 1536-6671, detail)

Aanzicht van Adorp
(GrA 1536-6680, detail)

Bij de borg te Leerort in Oost-Friesland
(GrA 1536-6679, detail)

Boerderij onder Eenrum
(GrA 1536-6681, detail)

Boerderijen te Hekkum bij Adorp
(GrA 1536-6680, detail)

Trekschuit op het Damsterdiep bij
Garrelsweer
(GrA 1536-6682, detail)

