Kaarten van de tocht door Vlaanderen door Floris Balthasar van Berckenrode
In het voorjaar van 1600 meenden de Staten van Holland dat de tijd rijp was voor een expeditie naar de
Vlaamse kust. Een van de beoogde doelen was om het kapersnest Duinkerken te veroveren en daarmee de
visserij- en handelsvloot van de Verenigde Provinciën te beschermen. Er werd een plan opgesteld om van
Dordrecht naar Oostende te varen en van daaruit over het strand op te trekken naar Duinkerken. De
onderneming startte voorspoedig en op 19 juni 1600 kwamen de schepen aan op het Zeeuwse eiland
Walcheren. Hier gooide een sterke noordwestenwind echter roet in het eten en na ampel beraad besloten de
Staten-Generaal met de inscheepte troepen uit te wijken naar de schans Philippine aan de Schelde. Na een
korte schermutseling met de Spanjaarden veroverden de noorderlingen de schans en vertrokken vanaf hier
richting de Vlaamse kust. Op 2 juli 1600 vond op het strand bij Nieuwpoort de inmiddels legendarisch
geworden slag plaats. Hoewel het Staatse leger de slag won, lukte het daarna niet om Nieuwpoort te veroveren
of de Spaanse omsingeling van Oostende te doorbreken. Eind juli begon de terugtocht naar het noorden en
eindigde de tocht door Vlaanderen.

Een van de deelnemers aan de tocht was de Delftse goudsmid, landmeter en cartograaf Floris Balthasar van
Berckenrode. Samen met mensen als Simon Stevin en Johan van Oldenbarnvelt behoorde hij tot de intimi van
Maurits van Nassau. Ten tijde van oorlog was naast een militair ingenieur, een landsbestuurder en een
legeraanvoerder ook een cartograaf van groot belang. Van de hand van Van Berckenrode zijn meerdere
kaarten van deze tocht door Vlaanderen verschenen.
Exemplaren van deze kaarten bevinden zich in het Rijkmuseum te Amsterdam. In de eerste plaats is er de uit
twee delen bestaande kaart: Pourtraict du hardi et belli queux voyage faict par son Excellence accompagné des
puissants nobles Estats des provinces unies, Anno 1600. De linkerhelft van de kaart toont de Staatse vloot bij
Philippine, rechts trekt het leger op door Vlaanderen, onderaan Sluis. Linksboven een cartouche met een vers
in het Latijn, linksonder de opdracht in het Latijn. De rechterhelft van de kaart toont de Staatse vloot voor
Oostende. Boven trekt het Staatse leger door Vlaanderen, om Brugge en Oostende heen in de richting van
Nieuwpoort. Bovenaan cartouches met de titel, een gezicht op Duinkerke en opschriften en legenda in het
Frans. Onderaan een vers in het Nederlands en de privilege.

In 1845 schreef de bekende Nederlandse uitgever en kaartenverzamelaar Johannes Tiberius Bodel
Nijenhuis over de kaarten van Floris Balthasar van Berckenrode die hij in zijn bezit had het volgende:

“
I.
De eerste der kaarten bij mij voorhanden voert ons naar Vlaanderen, toen Maurits de Aartshertogen
in den aanvang van 1600 op hun terrein meende te moeten bestooken. Wie denkt niet aan den
vermaarden togt van de legers van Z. H. en de Staten naar het gemelde gewest? En aan de hoogst
zeldzame groote afbeelding van de vloot van 2000 zeilen, die ter aanvaarding van dien togt in
Junij 1600 bij schans Philippine landde, eene plaat, van welke de grijze Van Wijn, luidens zijne
aanteekeningen op Wagenaar, twijfelde of ze nog wel voorhanden was: Verkleind komt zij voor, in
meer dan één boekwerk dier dagen. Schrijver dezes bezit van onzes Balthasars hand eene kaart
waarop meer nog dan deze landing aanwezig is. Uit de twee aaneengehechte folio bladen, waaruit zij
bestaat, en die zich van Walcheren tot voorbij Nieuwpoort uitstrekken, zijn de voornaamste
gebeurtenissen op te maken, aldaar voorgevallen in den jare 1600 en volgende: vooral, na de
landing, ook de togt van Maurits in Junij 1600, om te land, de overgave van Ostende zoo mogelijk te
verhoeden, althans te vertragen: een togt die, naar wij weten, den 2" Julij daaraanvolgende den slag
van Nieuwpoort ten gevolge had.
De, nog geen 20 jaren tellende, Hugo Grotius vereerde met een twaalfregelig lofvers het stuk van
zijnen stadgenoot Balthasar, en hij verwijt daarin aan Vlaanderen, dat dit gewest zijne voorregten
gering acht, en met de Noordelijke gewesten geene gemeene zake schijnt te willen maken. (Een jaar
vroeger had Grotius een ander feit van Maurits, de verovering van het fort St. Andries, evenzeer met
een Latijnsch vers vereerd). Op dit blad is ook een afzonderlijk compartiment, dat ons Duinkerken,
dat roofnest, van zijne water- en landzijde doet kennen. Balthasar, die zich hier uitdrukkelijk
Delphensis noemt, draagt het aan de Staten van Holland en Westfriesland op, (wier devotissimus
cultor hij zich verklaart) en aan Graaf Ernst van Nassau, die het bevel over de landing had; hij noemt
zich inventor der geheele voorstelling, de toelichting in de plaat is Latijn: die welke er onder is, in het
Nederduitsch: althans van het exemplaar in ons bezit. Onze titel luidt: Af-beeldinghe van den grooten
tocht in Vlaenderen, Anno 1600 van de E. M. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden,
met haer Legher, onder 't beleijdt van Sijn Princelicke Excellentie Mauritz van Nassau, etc. met
warachtighe gelegentheijt van de Steden en de Dorpen, in dese Lant-streke gelegen.

De hiernavolgende tekst levert een verslag van het treffen bij Nieuwpoort. De schaal is groot. Voor
het te maken werk verkreeg hij vooraf, van de Staten Generaal, op zijn verzoek om onderstand, 200
gulden (3 Mei 1602); daarna 100 gulden ineens, voor de gesneden en door hem aan H. H. M.
aangeboden kaart (20 Sept. 1603), eene gunst nogmaals herhaald op 17 April 1604. Terwijl hij reeds
op 28 Junij 1603, van dezelfde, octrooi voor 4 jaren voor den druk ontvangen had. Het schijnt mij toe,
dat men deze bladen, bij het voortduren van den krijg in dit gewest, heeft blijven bezigen, en de
verdere aanvallen op, en de verdediging van Ostende er op heeft aangeteekend. Ja zelfs, wel 30 jaren
daarna, toen nogmaals de oorlogsfakkel in deze streken woedde, en onze Maurits voor zijn broeder
had plaats gemaakt, werden er de nieuwe versterkingen van Sluis en Damme van den jare 1633 op
bijgebragt. Op een tweede exemplaar in mijn bezit, zijn deze veranderingen te bespeuren, welke
daarbij ook nog doen blijken, dat dit blad, in den tusschentijd tusschen 1600 en 1633, en wel in den
jare 1616, door Henricus Hondius op nieuw was uitgegeven. Balthasar trouwens, gelijk wij zien
zullen, in dien tusschentijd overleden zijnde, was Hondius eigenaar der platen geworden.

Wij keeren terug tot Junij 1600

Maurits trekt van Philippine voort, en na weinig dagen heeft het treffen bij Nieuwpoort plaats. Den
meer begeerige naar de bijzonderheden diens daags, bovenal verwijzende tot het duidelijk en
schilderachtig verslag, hetgeen de Hoogl. Bosscha ons hiervan heeft opgehangen, deelen wij slechts
mede wat de afbeeldingen van Floris Balthasar ons hierover leveren.
Er zijn er twee, een met, een zonder zijn naam: beide zeer zeldzaam. Beide zijn deels platen, deels
kaarten, gelijk de voor stellingen destijds dikwijls waren. Ter tegemoetkoming aan het gemis der
voorstelling moet ik den: Lezer herinneren dat het denkbeeld van beide eenigzins bewaard is in de
platen van den slag welke Blaeu's Atlas en later nog de laatste uitgave van Bor, Nederl. Historiën,
doch veel verkleind en van veel bijwerk beroofd, geleverd hebben.
Wij willen ze nu kortelijk achtereenvolgens beschrijven.

II.
Het grootste bestaat uit twee groot folio bladen. De zee, het N. N. W., is boven aan. Hier onder wordt
gelijkelijk en gelijktijdig geheel de slag afgebeeld. Bovenaan, namelijk het gevecht op het strand, dan
daaronder, het gevecht midden in de duinen. Voorts, onder aan, vluchtenden, namelijk de
vluchtende lansiers van Hertog Ernst Casimier, welke over de dijken heen, ter zijde van de sloten en
moerassen, de wijk nemen naar den ouden toren der » Lumbardie,” een gebouw, dat elders, op een
ander plan, Lombardsijde heet. Van het gevangennemen des Amirants nog niets. Voorts zijn er in de
haven van Nieuwpoort eene menigte booten afgebeeld, welke, dus luidt het op het plan, »nog op
den middag de haven van Nieuwpoort verlieten.” Er komen eene menigte cijfers tot 60 toe voor, wier
toelichting bij de twee eenige exemplaren die wij zagen, ontbreekt. Door de groote schaal der plaat
heeft men daarenboven bij de beeldjes zelve nogal eenige woordelijke toelichting kunnen brengen.
Deze is, tot mijne verwondering, in het Fransch, uitgezonderd dat wat men niet wist te vertalen, als
daar is, de Panne van de Durnen. Nog zijn er schilden op aangebragt, die naar den smaak dier tijden
sterk versierd zijn en onderscheidene bij schriften bevatten, welke alleen in de Latijnsche taal vervat
zijn, namelijk:
1. Boven aan een, in de zee: Praelii hujus Foederati Belgii Ordinum auspiciis ductuque Mauritii
Nassovii feliciter pugnati hypotyposis, eisdem Illustrissimis Proceribus Principique de Vovetur. - 2. Van onder, zijn naam: Florentius Balthasar ad vivum expressit, cum quadriennii privilegio.

3. Mede van onder, een schild, met de tropheën der veroverde vaandels omringd, en daarop:
Anathemata haec sacra sunto
Illustris(simis) federatar.
Provinciar. Ordinibus.
Qui vobis didicit sperare, timere magistris,
Doctrinae haec, Proceres, praemia mittit Iber.
H. Gr(otius).
4. Een groot schild naast de twee vorige aangebragt; vierkant van vorm, gekroond met de
Nederlandsche Maagd, en voorzien van een, dusver door mij onder Grotius Gedichten nog niet
aangetroffen vers op deze gravure zijns stadgenoots.
Gelijk boven aan het regtsche blad, het wapen van Maurits (Oranje-Nassau, zelfs gedekt met Saksen,
en surtout) voorhanden is, zoo bevindt zich op het linksche blad het wapenschild der Zeven
Vereenigde Nederlanden. Het regtsche blad is, in de twee exemplaren die ik zag, flaauw van druk.
Het linksche is veel schooner van letter en van druk. Het volledige exemplaar, dus ver, mijns wetens
eenig, is in de zeer rijke Verzameling van den Heere J. Schouten te Dordrecht, het andere (het
regtsche blad alleen) in die van het Plaatkabinet der Leydsche Hoogeschool. De hoogte der bladen is,
22; duim Rijnl. Breedte derzelve, aan elkander zijnde, 2 voet 9: duim, Rijnl. Tot dit werkstuk heeft
betrekking wat de Resoll. der St. Gen. Van den 18"Augustus 1601, inhouden: »Is geaccordeert M.
Floris Balthasar de somme van 200 ponden van 400 groot [d. i. 200 gulden] ter zake van zijn dedicatie
en leveringe van de caerte van de Victorie in Vlaanderen van God den Heere verleent.”

III.
Geheel en al op dezelfde wijs als het voorgaande, is in mijn oog vervaardigd - en dus naar alle
vermoeden door denzelfden, schoon zijn naam ontbreekt, bewerkt, - een tweetal bladen, half zoo
groot, in de lengte naast elkander sluitende, en voorstellende het begin van dien slag, het voorspel,
in den morgen op het zeestrand aangevangen. Het schijnt, zeg ik, van denzelfden; want: de gravure

van het water, de beeldjes, de Fransche taal van al de toelichtingen bij die beeldjes, de vorm der
letters, ook die der Latijnsche verzen, die verzen van Grotius zelve, alles leidt er ons toe, dat het van
geene andere hand wezen kan: eene aandachtige beschouwing verzekert ons dit.
Dit stuk stelt ons voor, èn het gevecht op het zeestrand, èn het, volgens Bosscha, wat later, door
Maurits bevolen wegzeilen der vloot.
De Verzen van Grotius staan in schildjes, zoo als bij het andere plan; zij zijn twee in getal: op het
eerste blad, met A. aan den voet geteekend, staat het volgende onuitgegeven, althans in de door mij
gebruikte uitgave niet gevondene:
Nostra cohors portum dum transit et inclita cura
Principis aequoreas vincere discit aquas.
Quid cunctaris Iber, quid caras prodigis horas,
Damnosasque times praecipitare moras?
Consiliis dum tu vincendi tempora perdis,
Consiliis possit ne locus esse facis.
H. Grotius
Op het tweede blad, B. aan den voet geheeten, staat boven aan: Tempus adest pugnae, etc. (10
regels). Dit is gedrukt, Grotius Poëmatum, ed. penes me, 1670, p. 280. Deze twee bladen zijn in het
Plaatkabinet der Leydsche Hoogeschool en te Amsterdam bij den ijverigen Verzamelaar, den Heer J.
Slagregen. Zij ontbreken mijns wetens bij J. Schouten, en stellig bij mij. De hoogte is de helft der
voorgaande: 11 duim Rijnl. De breedte is 2 voet, ruim 9: duim Rijnl., geheel dezelfde als die der twee
andere bladen (N°. II).

“
Links naar de kaarten in het Rijkmuseum:

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=vlaanderen&s=chronologic&f=1&p=1&ps=12&t
ype=kaart&imgonly=True&st=Objects&ii=6#/RP-P-1893-A-17989A,6

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=vlaanderen&s=chronologic&f=1&p=1&ps=12&t
ype=kaart&imgonly=True&st=Objects&ii=5#/RP-P-1893-A-17989B,5

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=nieuwpoort+1600&f=1&p=1&ps=12&principal
Maker=Floris+Balthasarsz.+van+Berckenrode&imgonly=True&st=Objects&ii=0#/RP-P-OB-80.452,0

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=nieuwpoort+1600&f=1&p=1&ps=12&principal
Maker=Floris+Balthasarsz.+van+Berckenrode&imgonly=True&st=Objects&ii=2#/RP-P-OB-77.712,2

