Cartograaf Noë Renaut
De wiskundige, militair ingenieur, cartograaf en landmeter Noë Renau(t) werd rond 1620
geboren in het Waalse stadje Sedan. Op 11 september 1639 trouwde hij in Delft met Catherine
Gobert en liet op de huwelijksacte als beroep ‘soldaat’ noteren.
Rond 1660 stelde hij een kaartenboek samen met 200 getekende plattegronden onder de titel
‘Recueille de diuers plan de l’Europe’. Deze handgetekende kaarten zijn gebaseerd op schetsen
en opmetingen uit waarschijnlijk 1651. Renaut gaf met speldenprikken het einde van rechte
segmenten aan en tekende met behulp van een liniaal deze punten aan elkaar.
Bij zijn broer Estienne Renaut, meester-kleermaker tegenover de Oude Kerk in Delft,
adverteerde hij dat hij liefhebbers van fortificaties naast de tekeningen uit het kaartenboek nog
200 andere tekeningen kon leveren.

Onder de naam N. Renaut Sedannois vinden we ook werk van zijn hand in het beroemde boek
Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden met hare Beschrijvingen, uitgegeven
door Joan Blaeu in 1649 (tweede deel). Onder de titel ‘Sassa Gandensis obsessa et expugnata ab
Illmo. Principe Friderico Henrico Auspiciis D.D. Ordinum Belgii Confoederati Anno MDCXLIV’
toont deze kaart het beleg van de stad Sas van Gent door het Staatse leger onder leiding van
prins Frederik Hendrik, begonnen op 28 juli en ingenomen op 5 september 1644. Op de kaart
zijn Sas van Gent en het omliggende land met dijken, schansen en legerkampen te zien. Links een
cartouche met het wapen, een engel met de legenda 1-26 en twee putti bij de schaal. Rechts een
engel met de legenda A-I.
In Museum Het Bolwerk te IJzendijke zijn drie manuscriptkaarten van Noë Renaut te bekijken.
Het betreft de kaarten van Biervliet, Philippine (met windroos) en Sas van Gent. Ook een
originele gravure van de kaart van Sas van Gent uit het boek Toonneel der Steden van Joan Blaeu
is in het museum te zien.

Meer lezen:
Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden met hare Beschrijvingen, uitgegeven
door Joan Blaeu:
http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874237713&lan=en#page//13/25/65/132565139716350139494654222280612193289.jpg/mod
e/1up

