M.Z. Topographia GermaniaeInferioris Vel Circuli-Burgundici
das ist Beschreibung und
Abbildung Der Fürnembsten Örter
in den- Niderländischen XVII
Provincien oder Burgundischen
Krayße, 1659
Facsimile-uitgave BärenreiterVerlag, Kassel, 1964
De Topographia Germaniae is het
voornaamste werk van Matthäus
Merian. Merian gaf dit werk
gezamenlijk uit met de schrijver
Martin Zeiler uit Ulm. Het werk
bevat ongeveer 2.000 afbeeldingen
en plattegronden van steden,
kloosters en kastelen en geldt als een
van de belangrijkste werken op het
gebied van geografische
afbeeldingen. Na de dood van Merian
in 1650 hebben zijn zoons Matthäus
en Caspar het werk voortgezet.

Torens, Wallen en Koepels
Rudi Rolf
PRAK Publishing
‘Torens, Wallen en Koepels’ geeft de
geschiedenis weer van het ontwerpen
van forten in Nederland aan de hand
van gerealiseerde en voorgenomen
bouwprojecten tussen 1800 en 1919.
Negen hoofdstukken lichten de
ontwikkeling van het Nederlandse
fort toe door middel van tekeningen,
memories, commentaren, discussies
en foto’s.

Napoleons Forten aan de Schelde
Rudi Rolf
Het boek beschrijft de Franse en
Nederlandse forten en vestingwerken
die vanaf het einde van de 18de eeuw
werden gebouwd langs en bij de
Ooster- en Westerschelde. Niet alleen
gebouwde werken komen aan bod,
maar ook ontwerpen van werken die
uiteindelijk niet meer in bouw zijn
genomen. Rijkelijk voorzien van
foto's, tekeningen en kaarten.

Historische atlas NL
Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft
geraapt
Hoe ontstond Nederland? Door de
strijd tegen de Spanjaarden, het water
of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10
of 12 Nederlandse provincies?
Waarom wordt de Hedwigepolder in
Zeeuws-Vlaanderen weer onder
water gezet? En waarom heet de
staande leeuw die Nederland op oude
kaarten verbeeldt de Leo Belgicus en
is hij begin zeventiende eeuw gaan
zitten?
Op deze en nog heel veel meer
vragen heeft Historische atlas NL
antwoord in woord en beeld. Een rijk
geïllustreerd overzichtswerk waarin
oude kaarten, vredesverdragen en
andere sleuteldocumenten het verhaal
van de wording van Nederland
vertellen. Veruit de meeste
historische stukken komen uit
Nationaal Archief, de schatkamer van
onze geschiedenis. Uiteraard zijn
onze onafhankelijkheidsverklaring,
het Plakkaat van Verlatinge (1581),
en de oerversie van onze huidige

grondwet (1848) in de atlas
opgenomen. Maar ook veel
onbekendere stukken, zoals het
Verdrag van Londen (1839), dat
ervoor zorgde dat Roermond niet in
België, maar in Nederland kwam te
liggen, komen aan bod.
De kaarten in Historische atlas NL
variëren van het oudste
cartografische materiaal tot nieuwe
overzichtskaarten die laten zien hoe
en wanneer de huidige landsgrenzen
tot stand kwamen en… soms nog
steeds niet helemaal duidelijk zijn.

Papiere Bolwercken
Introductie van de Italiaanse stedeen vestingbouw in de Nederlanden
(1540-1609) en het gebruik van
tekeningen.
Alphen aan den Rijn, 1991

