Schatten van kaarten
Gemeente Sluis, 2017, 60 blz., ISBN/EAN 978-90-801771-3-0
Begin 2017 verscheen het boek ‘Schatten van kaarten’ met daarin afbeeldingen en korte
beschrijvingen van 20 historische kaarten van Zeeuws-Vlaanderen en noordelijk Vlaanderen. Van
deze streek zijn in de loop der eeuwen veel en vaak schitterende kaarten vervaardigd. Als eerste
wordt in ‘Schatten van kaarten’ het oudste kaartje van de Nederlanden beschreven. Dit betreft een
handgetekende situatieschets van het gebied tussen de ambachten Aardenburg en Boekhoute uit +
1280. De laatste afbeelding in het boek is een satellietfoto van West-Zeeuws-Vlaanderen genomen
door de USGS Landsat-8. Samen met de overige achttien kaarten geven deze twee afbeeldingen een
fascinerende blik in de boeiende geschiedenis van de grensstreek, alsmede een inzicht in de
ontwikkelingen van de cartografie.
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In het boek wordt ook aandacht besteed aan kaarten die zijn vervaardigd ten tijde van de Opstand.
Uit het boek van Pompeo Giustiniano ‘Delle guerre di Fiandra’ uit 1609, is een kaart overgenomen
die IJzendijke toont in 1604 toen de Staatse en Spaanse legers tegenover elkaar stonden op de oever
van de Schelde, terwijl de kaart ‘Tabula Castelli ad Sandflitam’ de ingewikkelde militaire situatie rond
Antwerpen in het jaar 1627 toont. Op de kaart ‘De Philippines beleegert en ontsett, anno 1635, is het
door de Staatsen bezette fort Philippine te zien. Twee kopergravures van Isaak Tirion uit 1747 geven
een mooi beeld van Staats-Vlaanderen halverwege de achttiende eeuw met een overzicht van
vestingplaatsen, schansen en inpolderingen. (Zie voor meer informatie elders op deze website).
Het boek ligt ter inzage in het Kenniscentrum van de Staats-Spaanse Linies in Museum Het Bolwerk
te IJzendijke. Het boek is ook te koop in de museumwinkel en te bestellen via telefoon (*31 (0)117
301200) of email: museuminfo@zeelandnet.nl

Enkele kaarten uit het boek:

Graafschap Vlaanderen, 1452

Damme, J. v. Deventer, 1559-1575

Grond-tekening van de stad Sluis, I. Tirion, 1745

