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Dit manuscript is voltooid in 1999 en was bedoeld voor een uitgave van de Brabantse steden in de reeks
Historische plattegronden van Nederlandse steden. Om verschillende redenen is deze uitgave er niet
gekomen. De laatste uitgave van de reeks verscheen in 2007.
Toegevoegd zijn de volgende referenties en literatuur:
Deys et al. (2001)
Van der Krogt KAN
De plaatsnummers in de UBA zijn alle aangepast aan de actuele nummers.
Verdere aanvullingen zijn welkom.
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INLEIDING
Allereerst volgen enkele opmerkingen over de gevolgde wijze van werken, waarom enkele categorieën
buiten beschouwing zijn gebleven in het overzicht en welke verzamelingen bezocht werden.
Als men begint met het zoeken naar gedrukte kaarten van een bepaalde stad, is het Gemeentearchief en
met name de "Topografisch‐Historische Atlas" ter plaatse de meest voor de hand liggende verzameling.
Jammer genoeg is in het verleden geen compleetheid nagestreefd in het verzamelen van de kaarten van
Bergen op Zoom in het Gemeentearchief. De meest belangrijke kaarten uit de verschillende eeuwen zijn
aanwezig, alleen blijkt een aantal uit atlassen, reisboeken, gidsen en uit andere publicaties komende kaarten
niet verzameld te zijn of niet herkend te zijn, omdat de werken waarin zij voorkomen onbekend zijn. Dit
brengt met zich mee dat andere verzamelingen in de regio zijn bezocht om aanvullende gegevens te kunnen
verschaffen. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de collectie van een privé verzamelaar, waarin veel
zeldzame edities voorkomen, die in perfecte staat verkeren.
Om in de beschrijvingen van de kaarten de namen van de makers van de atlassen, kaartboeken en andere
publicaties, waarin kaarten voorkomen, niet uitgebreid te hoeven weergeven, is voor een alfabetische lijst
gekozen per auteur met de beschrijving van het betreffende werk of werken (hst. 2).
Een tweede lijst geeft de bibliografieën weer waarin de kaarten beschreven zijn, zoals catalogi van
kaartenverzamelingen of van kaarten per land, streek of stad, of van een bepaalde kaartmaker of uitgever
(hst. 3).
Een lijst met de gebruikte afkortingen voor de verzamelingen, waarin de betreffende atlassen, kaartboeken
en kaarten zich bevinden, is te vinden in hst, 4 geraadpleegde collecties.
Categorieën, die hier niet opgenomen zijn :
1. historische kaarten, die met name in geschiedenisboeken, of retrospectieve werken voorkomen en
waarbij de makers sterk generaliserend tewerk zijn gegaan of hun fantasie de vrije loop gaven.
2. kaarten van delen van de stad en van de omgeving van de stad, waarvan de schaal de afbeelding van de
stad te klein weergeeft.
3. manuscriptkaarten.
4. gedrukte kaarten van na 1900.
Daar het niet mogelijk is om aan de wensen tegemoet te komen van diegenen, die ook gedrukte
omgevingskaarten belangrijk vinden, zijn deze op een enkele uitzondering na niet opgenomen.
De beschrijvingen van de kaarten zijn chronologisch geordend volgens het jaar dat op de kaart vermeld
wordt. Indien dat jaartal ontbreekt wordt het jaar van uitgave van de publicatie, waarin de kaart verschenen
is, gebruikt. Bij anoniem beschreven kaarten, waarvan het jaar van uitgave niet bekend is, wordt getracht
het jaar te bepalen op grond van de inhoud van het gepresenteerde kaartbeeld. Soms was het mogelijk om
via advertenties, geplaatst in kranten of andere periodieken, de publicatiedatum te achterhalen. Vooral bij
het beleg van 1747 was het daardoor mogelijk om de volgorde te bepalen van de kaarten naar jaar, maand
en soms dag van uitgave. Het was niet altijd makkelijk een juiste datering van het kaartbeeld te geven. Het
bleek dat een vergelijking met de schematische weergave van de plattegrond van Bergen op Zoom in de
"Atlas van historische vestingwerken in Nederland, deel Noord‐Brabant" op bladzij 52, 53 en 55 voor de
jaren 1588, 1600, 1618 en 1727 niet altijd een juiste weergave van de plattegrond op sommige kaarten te
zien geeft. Sommige uitgaven laten een kaartbeeld zien van vijftig tot honderd jaar terug, terwijl allang veel
recentere gegevens voorhanden waren. De verandering in de vestingwerken en het landschap rondom de
stad geven houvast voor de vaststelling van de datering van het kaartbeeld. Van sommige kaarten kan het
jaar van uitgave zeer ver uiteenlopen met het jaar van de inhoud.
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Naast de chronologische ordening in de bibliografie wordt hier een typering van de beschreven kaarten
gegeven naar de weergave van de vesting, waarbij de opeenvolgende belegeringen van de stad Bergen op
Zoom als uitgangspunt zijn genomen. Als leidraad is gekozen voor de schematische weergave van de platte‐
grond, zoals die in "Merck toch hoe sterck" door W.A. van Ham in 1982 door de tekenaar zijn weergegeven.
I Het Beleg van 1588
Van Braun en Hogenberg tot en met Orlers (BOZ 001 ‐ BOZ 006).
Zie afb. 1 Schetskaart van Bergen op Zoom in 1588.
II Het Beleg van 1622
BOZ 007 ‐ BOZ 026, BOZ 033, BOZ 037, BOZ 040, BOZ 073.
zie afb. 2 Schetskaart van Bergen op Zoom in 1600.
Zie afb. 3 Schetskaart van Bergen op Zoom in 1618.
III Periode tussen het Beleg van 1622 en de veranderingen van de vesting tot aan 1727 (BOZ 027 ‐ BOZ 032,
BOZ 034 ‐ BOZ 036, BOZ 038, BOZ 039, BOZ 041 ‐ BOZ 045, BOZ 073).
Zie afb. 4 Schetskaart van Bergen op Zoom in 1647.
IV Periode na 1727 en het Beleg van 1747 (BOZ 046 ‐ BOZ 072).
Zie afb. 5 Schetskaart van Bergen op Zoom in 1727.
V Periode na 1747 en het Beleg van 1816 (BOZ 074 ‐ BOZ 076, BOZ 080 ‐ BOZ 082). De vesting is op kleine
punten gewijzigd.
Zie afb. 6 Schetskaart van Bergen op Zoom in 1755.
VI De invloed van de Kadasterkaart (1825) en de Ontmanteling van de vesting, die vanaf 1868 plaats vindt
na het Kon. Besluit van 16 Jan. 1867. Strootman, Van Kuik Koudzijn, Kuyper, Van Someren en ANWB (BOZ
077 ‐ BOZ 079, BOZ 083 ‐ BOZ 085). Zie afb. 7 Schetskaart van Bergen op Zoom in 1832.
Zie afb. 8 Schetskaart van Bergen op Zoom in 1867.
Zie afb. 9 Schetskaart van Bergen op Zoom, fasen van de ontmanteling 1868‐1890.
De meeste kaarten zijn ontstaan naar aanleiding van de belegeringen van Bergen op Zoom in de periode
rond het beleg van 1622 (24 nummers) en daarna tot rond 1727 (16 nummers) en het beleg van 1747 (25
nummers). De zeventiende en achttiende eeuw is in aantal nummers het meest vertegenwoordigd. In deze
telling is niet opgenomen het aantal varianten per nummer.
Uit deze indeling blijkt dat sommige kaarten veel later zijn uitgegeven dan op grond van hun inhoud is te
verwachten; waarschijnlijk omdat men gebruik maakte van verouderde bronnen. Een goed voorbeeld
hiervan is de kaart die Smallegange in 1696 in zijn "Nieuwe Cronijk van Zeeland" publiceerde (BOZ 037).
Eveneens blijkt het kaartje van Harrewijn (BOZ 040) vanaf 1717 tot 1769 door Foppens gepubliceerd in "Les
Délices des Pais‐Bas" en herdrukt in 1786 (BOZ 073) een beeld van Bergen op Zoom te geven dat al in het
eind van de zeventiende eeuw totaal veranderd was. Een ander goed voorbeeld is de kaart (BOZ 048) die in
1747 in de London Magazine verschijnt en in 1781 tot 1801 in "The Field of Mars" opnieuw wordt
uitgegeven, volgens een nieuwe gravure van J. Cary (BOZ 072). Deze twee kaarten laten de situatie zien van
voor 1727, zoals ook Langeweg laat zien op BOZ 051 I. De kaart die door Lidl (BOZ 041 I) in Wenen is
uitgegeven geeft ongeveer de situatie van de vesting weer zoals afgebeeld op afbeelding 4 schetskaart geda‐
teerd 1647, terwijl de kaart onder BOZ 041 II duidelijk de belegering van de Fransen voor Bergen op Zoom in
1747 weergeeft. Wanneer deze tweede kaart niet gevonden was en bovendien niet bekend was dat Lidl van
1696‐1771 leefde, was deze kaart op ca. 1700 gedateerd (zie beschrijving BOZ 041 Klaus 1196).
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Het beschrijven van de kaarten is gebaseerd op het principe : welke kaart is van welke koperplaat of steen
gedrukt. Kaarten van dezelfde steen of plaat gedrukt, soms met wijzigingen, zijn onder hetzelfde nummer
geplaatst, bijv. BOZ 001. Veranderingen en aanvullingen op de koperplaat of steen aangebracht zorgen voor
een nieuwe "staat" van de kaart. De verschillende "staten" worden door een Romeins cijfer van elkaar
gescheiden binnen een BOZ nummer.
Voorzover het mogelijk was zijn de titels van de kaarten door mij zelf geverifieerd en daar waar van deze
regel werd afgeweken is dat vermeld. In een enkel geval werd gebruik gemaakt van een bibliografische
informatie, waarin de kaart werd beschreven, soms ook werd de atlas vermeld waarin deze kaart voorkomt.
In de referentie (Ref.: ) worden zoveel mogelijk belangrijke bibliografische bronnen genoemd, om een extra
verantwoording en ondersteuning te bieden ten aanzien van gevonden kaarten, staten en hun onderlinge
relaties. Nadere achtergrondinformatie, die in dit kader achterwege moest blijven, is te vinden in de
inleidingen van deze bibliografische bronnen. Zij worden niet voor de tweede maal als literatuur (Lit.: )
vermeld.
In de rubriek locaties (Loc.: ) worden de collecties genoemd waarin exemplaren van de beschreven kaarten
voorkomen, waarbij de volgorde werd aangehouden : eerst die in Bergen op Zoom en Rijksarchief Noord‐
Brabant (GABoZ, RANB), dan de Universitaire collecties, KB en andere in alfabetische volgorde op naam. Het
is niet altijd mogelijk geweest om alle nummers te vermelden, waaronder de werken in de collecties te
vinden zijn. Wat de atlassen betreft zijn alleen de verzamelingen van de KB, KUB, UBA en de UBL
geraadpleegd, tenzij een atlas ontbrak in deze bibliotheken en alleen elders kon worden geraadpleegd.
De kaarttitels zijn samengesteld volgens de internationaal geldende regels voor het beschrijven van
cartografische documenten (ISBD‐CM). Het vaststellen van de schaal van een kaart is niet altijd eenvoudig,
gezien de vervormingen van het kaartbeeld bij oudere documenten. Hoewel de genoemde schalen zo goed
mogelijk bepaald zijn, blijft het een benadering met soms een ruime marge.
Er is geen onderscheid gemaakt tussen kopergravure en ets, hetgeen strikt genomen niet correct is. Bij
kaarten treden meestal mengvormen op van beide technieken, daarom is gekozen voor de
gemeenschappelijke noemer kopergravure. Het gaat dus om koperdiepdruk en niet om een houtsnede of
een vlakdruktechniek.
De afmetingen van de kaarten zijn opgegeven in centimeters en hoogte voor breedte. Omdat door rek,
krimp en oneffenheden in het papier verschil in afmeting per kaart kan ontstaan, is afgerond op hele en
halve centimeters. Indien dat van toepassing was en bij twijfel, werd afgerond naar boven. In principe gelden
deze afmetingen voor het eigenlijke kaartbeeld, dus gemeten binnen het kader of de sierrand. Kaarten
zonder kaderrand zijn gemeten op de moet van de plaat, indien nog aanwezig of het blad papier.
De oriëntatie van de kaart is aangegeven door de uitdrukking Noorden, Oosten, Zuiden of Westen boven.
In de annotaties bij de kaarten wordt een aantal opvallende elementen en hun locatie op de kaart vermeld,
zoals eventuele aanwezigheid en situering van stadswapens, titel, legenda, schaalstok enz. In gevallen
waarin vermelding van nadere bijzonderheden wenselijk leek, zijn die tussen ronde haken toegevoegd.
De kaarttitels worden gepresenteerd in hun oorspronkelijke vorm van uitgave. Latere vormen (staten)
worden vervolgens afzonderlijk gespecificeerd.
In: betekent steeds verschenen In: ook al komen nu vele kaarten in losse vorm voor. In die gevallen waarin
de herkomst van afzonderlijke kaarten niet is vast te stellen worden zij vermeld onder (Overige) losse
exemplaren.
De gebruikte afkortingen van publicaties, instellingen en dergelijke gaan vooraf aan de beschrijvingen. Van
de werken, waarin de kaarten oorspronkelijk gepubliceerd werden, is steeds alleen de titel van de eerste
editie vermeld en ingeval van verschillende talen ook die in de andere taal.
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Dankzij het voorwerk, dat anderen verricht hebben (Atlantes Neerlandici, en andere studies op het gebied
van de historische cartografie) kon dit werk gedaan worden.
De anoniem beschreven kaarten en ongedateerde kaarten van Bergen op Zoom in de verschillende collecties
kunnen nu een naam en een jaar van inhoud en/of uitgave krijgen. Er zullen ongetwijfeld nog enkele vragen
over blijven, daar nog enkele edities van kaarten niet gevonden zijn. Ook deze bibliografie zal niet volledig
zijn, maar met uw hulp in de vorm van op‐ en aanmerkingen kan zij het in de toekomst misschien wel
worden. Tot besluit wil ik iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking, in het bijzonder mijn
echtgenoot voor de technische begeleiding om mij met een computer te leren werken.
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BOZ 001 Braun & Hogenberg 1581‐1657
Berga, ad Somam, Brabantiae opp: á fluviolo sic dicto, qui eam irrigat, cognominatu(m), nundinis aliquando
foelix, nunc vero ob Anverpiae vicinitate minus ab exteris Mercatorib. frequentatum / Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:3.400].
[Coloniae Agrippinae : typis Godefridi Kempensis, 1581].
1 kaart : kopergravure ; 33,5x38,5 cm.
Noorden boven, cartouche met vierregelige Latijnse titel links boven onder het wapen van Heren Van
Glymes, midden boven het stadswapen met links "Bergen op Zoo" en rechts "m", midden onder een man en
vrouw, verso Latijnse tekst en het nummer 14 onder aan de bladzij.
N.B.: Vanaf 1581 verscheen Liber III met Bergen op Zoom als nr 14 met verso Latijnse tekst in variërende
typografie en tekstlengte in 1588, 1593, 1599, 1606, 1612, 1616, 1621, met Duitse tekst in 1582 en met
Franse tekst in 1583. De laatste uitgaven van de kaarten van Braun en Hogenberg verschenen in de
Janssonius atlas van 1657. Ze zijn duidelijk te herkennen aan de hoogte van het blad papier en wat Bergen
op Zoom betreft aan verso Latijnse tekst met signatuur I. Deze kaart wordt gevolgd door een nieuwe kaart
(zie BOZ 028). In 1965 verscheen in Amsterdam bij T.O.T een heruitgave van de "Civitates Orbis Terrarum"
van Braun & Hogenberg, met een inleiding van R.A. Skelton. In 1966 verscheen in Cleveland bij The World
Publishing Comp. een heruitgave van de editie met Latijnse tekst en na 1973 delen samengesteld uit kaarten
van één werelddeel bij verschillende uitgevers, die de kaarten zonder verso tekst en nummers nadrukten. Er
zijn verschillende kaarten op basis van en/of naar het voorbeeld van de kaart van Braun en Hogenberg
uitgegeven, zoals de Guicciardini uitgaven door Plantijn, Valegio ca. 1599 en andere hierna te beschrijven
kaarten. Het is mogelijk dat Hogenberg de kaart getekend door Jacob van Deventer als uitgangspunt
genomen heeft, hoewel de opdracht van Koning Philips II aan van Deventer geheimhouding inhield. De stad
met muren en poorten is in vogelvluchtperspectief weergegeven. De gebouwen en huizenblokken zijn niet in
overeenstemming met de werkelijkheid afgebeeld. Voor zeer specifieke details zie Bergen op Zoom in kaart
en beeld afl. 20.
In: Braun & Hogenberg 1581, Liber III, nr 14 Latijnse tekst.
Ref.: Bachmann 0191; Brabantia ill. II dl 2 nr 143; Brit. Mus. Cat. dl. 2 p. 651; Fauser 1319; Van Ham 21; Klaus
1172; Koeman II, B&H 3 en 15; Van Mosselveld nr 1; Van der Krogt KAN IV, atlas 41:1.3 ‐ map 442.
Loc.: UBL BN in atlas 45; ARA AFK 16 en KB 160 A 1 (1588 alleen deel 3 aanwezig), 1700 B 7‐9 (B 8 deel 3 is
gedateerd 1593); BLL in Maps C.7.d.1.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 75, 75a; KUB B 46.2/020 (2); RANB nr 120 en 265; UBL port. 8 nr 140.
In: Braun & Hogenberg 1582, Liber III, nr 14 Duitse tekst.
Ref.: Klaus 1173, 1174; Koeman II B&H 9; Van der Krogt KAN IV, atlas 41:2.3 ‐ map 442..
Loc.: UBL BN in atlas 12.
Los ex.:
Loc.: GABoZ KG 74.
In: Braun & Hogenberg 1583, Liber III, nr 14 Franse tekst.
Ref.: Brabantia ill. II dl 2 nr 162; Koeman II B&H 15; Van der Krogt KAN IV, atlas 41:3.3 ‐ map 442.
Loc.: UBA in HB‐KZL XI B 3 (olim OF 72‐14); SMA.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 74 a en 74 b; KUB B 46.2/020 (21).
In: Braun & Hogenberg 1599, Liber III, nr 14 Latijnse tekst.
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Ref.: Koeman II, p. 12; Van der Krogt KAN IV, atlas 41:1.3(1599) ‐ map 442.
Loc.: UBL BN in atlas 65.
In: Janssonius 1657 verso Lat. tekst signatuur I.
Ref.: Fauser 1319; Klaus 1175; Koeman II Ja 12 (9); Van der Krogt KAN IV, atlas 42:11 ‐ map 442.
Loc.: UBA in HB‐KZL 1807 A 26 (olim 1801 A 2, ex. v. Stockum); UBL BN in atlas 19‐4.
Lit.: Van 't Hoff (1941‐42) p. 52; Bergen op Zoom in kaart en beeld (1992) nr 20; Skelton (1965) Introduction.
Kaart nr 2.
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BOZ 002 Guicciardini (Plantijn) 1582 en 1588
Berghe(n) op Zoom.
Schaal [ca. 1:5.600].
[Antwerpen : Christoffel Plantijn, 1582].
1 kaart : kopergravure ; 16,5x24 cm.
Noorden boven, titel in cartouche links boven rechts van het wapen van Glymes, rechts boven het wapen
van Bergen op Zoom, midden onder twee personen (links vrouw, rechts man), achter Zoom staat een punt in
de titel, verso blank.
N.B.: In de editie van 1581 met Italiaanse tekst komt Bergen op Zoom nog niet voor. De kaarten uitgegeven
door Plantijn in de "Beschrijving der Nederlanden" van L. Guicciardini verschillen van de latere uitgaven in
Amsterdam. Kwam in de editie van 1581 nog tekst op verso van de kaarten voor, in die van 1582 en latere
uitgaven zijn de kaarten op losse bladen gedrukt buiten de paginering (BOZ tussen p. 202 en 203). Het kaart‐
beeld toont veel overeenkomst met dat van de kaarten van Braun en Hogenberg. In de editie van 1588
dragen de kaarten een nummer binnen het kader rechts onder; Bergen op Zoom nr 12 (BOZ zit tussen p. 178
en 179), niet te verwarren met de kaart in latere edities, die in Amsterdam werden uitgegeven door Blaeu en
Janssonius met nr 11. Naast de punt, die in de titel achter "Zoom" staat, zijn er kleine verschillen te zien in de
gravering en arcering van de titelcartouche, met name het onderste hoofd blijkt een andere sik te hebben in
de edities vanaf 1609. De Plantijn edities dragen bovendien van boven naar beneden over het kaartbeeld
"zwarte lijnen" die wijzen op krassen in de koperplaat. De twee figuren midden onder tonen ook kleine
verschillen, met name de vorm van de benen van de man. Hoewel het verschil in afmeting een halve cm
bedraagt in hoogte en breedte tussen de Antwerpse en Amsterdamse uitgaven aanwezig in de Kon.
Bibliotheek in Den Haag, kan dit ook aan andere oorzaken liggen.
I
Zoals beschreven, kaart tussen p. 202 en 203.
In: Guicciardini fol. ed. 1582.
Ref.: Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 651.
Loc.: UBA in OM 63‐1741 (olim 969 A 17); UBL in Thysius 780; KB in 1702 A 14.
Losse ex.:
Loc.: Coll. Laane nr 7; BLL K 109.13
Ref.: Deys et al. (2001), Bergen op Zoom‐1.1.
Lit.: Boele van Hensbroek (1878) p. 227‐230.
II
Rechtsonder binnen kader in de plaat nummer 12, kaart tussen p. 178 en 179.
In: Guicciardini fol. ed. 1588.
Ref.: Fauser 1320; Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 651; Deys et al. (2001), Bergen op Zoom‐1.2.
Loc.: KB in 1701 A 12.
Losse ex.:
Loc.: UBL BN port. 8 nr 142; Coll. Laane nr 6; BLL K 109.13.
Lit.: Boele van Hensbroek (1878), p. 230‐233; De La Fontaine Verwey (1982); Van 't Hoff (1941‐1943) p. 61;
Van Ham (1981) nr. 23; Touwaide (1974).
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BOZ 003 Anoniem 1588
Kurtze und eigentliche Contrafactuer und Beschreibung der Stat Bergen up Zoom mit sampt dem Konigschen
Hispanischen Veltlager.
Schaal [ca. 1:6.000].
[S.l. : s.n.], 1588.
1 kaart : kopergravure ; 22x27,5 cm.
Noorden boven, titel boven langs buiten kaderlijn, buiten kaderlijn onder een vers in het Duits in zes
kolommen met in de 4e kolom "Anno domini MDLXXXVIII Mense Octobri, verso blank.
N.B.: Plattegrond van de stad naar Hogenberg met de opstelling van het Spaanse leger tijdens het beleg van
1588. Volgens Wieder in een verzamelband met stadsplannen en ‐gezichten, voornamelijk van Italiaanse
graveurs, gemerkt B A G 915. Het is mogelijk dat in de loop der tijd deze nummers gewijzigd zijn in de
Nationale Bibliotheek te Madrid.
Loc.: BNM BAG 915;
Lit.: Wieder (1915), p. 179.
[afb. 20].
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BOZ 004 Valegio ca. 1599
Berga / Ad. somam Braba(n)tie, opp: a'fluvi.olo sic dicto. qui.in ea irigat: / fr Valegio.
Schaal [ca. 1:9.900].
[Venetië : F. Valegio, ca. 1599].
1 kaart : kopergravure ; 8,5x13 cm.
Noorden boven, titel in cartouche links boven geplaatst onder twee wapens van Heren Van Glymes links en
Bergen op Zoom rechts, het woord Berga zonder cartouche midden boven, midden onder twee personen
(man links vrouw rechts), naam "fr Valegio" rechts ervan net boven kaderlijn, verso blank.
N.B.: Verkleinde kopie naar Hogenberg (zie BOZ 001), waarvan de titel is overgenomen en de
kostuumfiguren in spiegelbeeld zijn weergegeven. Komt niet voor in Lasor a Varea (1713), zoals met de
andere plattegronden van Valegio wel het geval is. In 1978 verscheen bij Verlag Alfons Uhl in
Unterschneidheim een facsimile editie met een inleiding, register en bronvermelding van Traudl Seifert. Men
neemt aan dat dit werk kort voor het eind van de 16e eeuw verscheen; soms treft men de naam Valesio aan.
In de British Library London bevindt zich een latere editie, tussen 1610 en 1620 verschenen. In Van Ham nr
24 wordt abusievelijk vermeld dat dit kaartje "verschenen is in de zogenaamde Duodecimo‐uitgaven van
Guicciardini's Beschrijving der Nederlanden, gedrukt te Amsterdam van 1634 tot 1660". Er is wel
overeenkomst in kaartbeeld met de Plantijnse uitgaven van Guicciardini's Beschrijving van 1582 en 1588 (zie
BOZ 002). Francisco Valegio werd geboren ca. 1550, zijn sterfdatum is niet bekend en Martin Rota de tweede
auteur leefde van 1520‐1583.
In: Valegio ca. 1599 (en voorzover bekend ongewijzigd in latere edities).
Ref.: Bachmann 0191; Brabantia ill. II dl 2 nr 145; Fauser 1321; Van Ham nr 24.
Loc.: UBA in OK 63‐2629 (atlas) (olim 428 F 38); BSM (2 ex.); BLL (ed. ca. 1610).
Losse ex.:
Loc.: KUB B 46.2/020 (4); Coll. Laane nr 8.
Lit.: Van 't Hoff (1963), p. 20; Seifert (1978).
[afb. 19].
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BOZ 005 Guicciardini (Claesz.) 1609‐1648
Berghe(n) op Zoom.
Schaal [ca. 1:5.600].
[Amsterdam : Corn. Claesz., 1609].
1 kaart : kopergravure ; 16,5x23,5 cm.
Noorden boven, titel in cartouche links boven, het wapen van Heren Van Glymes in linker bovenhoek en dat
van Bergen op Zoom in rechter bovenhoek, midden onder twee personen (vrouw links en man rechts), verso
blank.
N.B.: De overeenkomst met de kaart van Braun en Hogenberg is opmerkelijk. Het "Begynhoff" en de
gebieden buiten de singelgracht werden niet afgebeeld in verband met het kleinere formaat. De kaarten in
de Noord‐Nederlandse uitgaven van Guicciardini's "Beschrijving", vanaf 1609 in Amsterdam verschenen, zijn
van nieuwe koperplaten gedrukt, die wat betreft Bergen op Zoom ca. 0,5 cm kleiner dan die in de uitgaven
verschenen in Antwerpen bij Plantijn (zie BOZ 002). Er zijn kleine verschillen in de wijze van graveren van de
titelcartouche, met name de arcering van het rolwerk en de sik van het onderste hoofd, de stand en
gravering van de benen van de mannenfiguur midden onder. Kreeg de Plantijnse uitgave in 1588 nummer
12, de uitgave van Blaeu kreeg nummer 11 vanaf 1612. De kaarten zijn op losse bladen gedrukt en dus
voortaan verso blank. Na de dood van Claesz. in 1609 werden zijn fonds en voorraad een jaar later geveild.
Eén van de belangrijkste kopers was Willem Jansz. Blaeu, die de koperplaten en de kaarten voor het werk
van Guicciardini kocht en in 1612 de eerste Nederlandse en in 1613 een Latijnse editie uitgaf. In 1968
verscheen een facsimile editie van die van Blaeu uit 1612 bij Facsimile Uitgaven Nederland NV te Amsterdam
met een korte inleiding van H.H. Zwager. De kaarten in deze facsimile uitgave van 1612 zijn echter niet
genummerd. De edities uit 1646 en 1648 werden door Johannes Janssonius uitgegeven.
I
Zoals beschreven.
In: Guicciardini fol. ed. 1609 (Franse editie, kaart na p. 138).
Ref.: Fauser 1322; Van Ham nr 23; Deys et al. (2001), Bergen op Zoom‐2.1.
Loc.: KB in 63 B 13 (1609 na p. 139); UBA in OM 63‐1795 (olim 977 A 2) (1609).
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 164 en 164 a; RPA Ott A form. 46 f; Particuliere coll. BoZ.
II
Zoals beschreven, maar nu met rechts onder binnen kader nr 11.
In: Guicciardini fol. ed. 1612 (Ned. p.110/111 en Frans ed.), 1613 (Lat.), 1625 (Frans, na p. 132), 1646 (Lat. na
p. 106), 1648 (Ned. ed.).
Ref.: Brabantia ill. II dl 2 nr 144 (ed. 1648); Klaus 1178 (ed. 1625), 1179 (ed. 1646) ; Deys et al. (2001), Bergen
op Zoom‐2.2.
Loc.: KB in 529 B 30 (1612 Ned. ed. na p. 110), in 3196 A 15 (1613), in 63 B 14 (1625), in 63 B 10 (1646), in 63
B 11 (1648 kaarten achterin); UBA in KF 61‐2659 (olim 399 A 12) en OF 63‐750 (olim 2316 B 9)
(1612), in OM 63‐579 (olim 477 B 17) (1613), OG 70‐26 (1625); UBVU in XL.05024.‐ (1612); SBBreda
(1612); GAR 61 F 15 (1648); SBH in 4 A 14 en 4 A 26 (1612).
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 804; KUB B 46.2/020 (3); RPA Ott A form. 46 f.
Lit.: Van 't Hoff (1941‐1943) pp. 61‐64; Schilder (1990) pp.12‐14; Zwager (1968).
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BOZ 006 Dolendo (Orlers) 1610‐1651
Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:7.000].
[Leiden : J. Orlers en H. van Haestens, 1610‐1651].
1 kaart : kopergravure ; 22,5x31,5 cm.
Noorden boven, naam van de stad midden in de kaart net boven de molen aan de noordmuur, links onder
een schip met een vlag in top vlak naast het fort nr 9, rechts onder initialen B.D. in elkaar net rechts van de
tent van Parma, buiten het kader onder de kaart in boekdruk een legenda in vier kolommen met nr 1‐9,
verso blank.
N.B.: Bergen op Zoom in kaart en beeld nr 3 geeft een overzicht van de gebeurtenissen rond het beleg van
1588 door het Spaanse leger onder leiding van de Prins van Parma, wiens tent duidelijk zichtbaar op de
voorgrond van de kaart is afgebeeld. Of de graveur Dolendo de tekening, toegeschreven aan Willem of
Guilliam van Orssaghen, die voorkomt in een verzamelband in de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel
(Handschriftenverzameling cat. dl 7 nr 5158 [22089]), gezien heeft blijft een vraag. In deze verzamelband
worden de gebeurtenissen weergegeven uit de jaren 1522‐1605. De manuscriptkaart toont veel
overeenkomst met die van Dolendo en geeft de ligging van het ravelijn vóór de Wouwse Poort correct weer
in tegenstelling tot Dolendo. Het schip links wordt "'t schip van Orloghe" genoemd. In de noot bij Muller 977,
p. 115‐117, beschrijft Muller de verschillende uitgaven van Orlers werk "Den Nassausche Laurencrans"
uitgegeven door J.J. Orlers en H. van Haestens vanaf 1610; de beschrijving van de kaarten is zeer onvolledig.
De kaarten in de uitgaven van 1610‐1624 zijn van de zelfde koperplaat gedrukt, alleen in de editie van 1610
is de legenda in boekdruk toegevoegd, in de overige edities heeft de kaart een brede blanke strook tot aan
de moet van de koperplaat. In de Engelse editie van 1613 komen geen kaarten voor. Pas in de Duitse editie
van 1618 treft men de kaart aan met de moet van de koperplaat vlak langs de onderkant van de kaart. De
koperplaat is ingekort van 26x32 cm tot 22,8x32 cm en inhoudelijk is niets veranderd. Op 22 maart 1622
worden de koperplaten van de Nassauschen Lauerencrans door Jan Jansz Orlers voor f 880,‐ getransporteerd
aan Jan Jansz boekverkoper op het Water in de Pascaert tot Amsterdam. Door Jan Jansz Boeckverkooper
werd een editie in 1651 uitgegeven, waarin dezelfde kaart voor Bergen op Zoom voorkomt als in de edities
van 1618‐1624, beschreven onder III. In de editie Commelin van 1651 wordt de koperplaat opgewerkt en het
schip (wachtschip van de Staten Generaal) links onder naast het Wilfort, door een ander model vervangen.
Deze kaart is dus herkenbaar aan dit schip dat nu twee vlaggen in top heeft en een slag gedraaid is qua
ligging, bovendien ligt het schip op grotere afstand van het Wilfort dan dat op voorgaande edities van de
kaart het geval is. De letters B.D. staan voor Bartholomeus Dolendo, tekenaar en graveur, die in 1560 te
Leiden werd geboren en na 1629 overleed. Dat hij als leerling van Jacques de Gheyn naar voren komt, vloeit
voort uit het feit dat De Gheyn en Pieter Bast als medewerkers door Floris Balthasar in het ontwerpen en
graveren werden ingeschakeld. Zandvliet geeft in de tekst bij de heruitgave van "Prins Maurits' kaart van
Rijnland in 1614 getekend " in afb. 7 de titelpagina van Orlers uitgave en in afb. 6 een manuscriptversie uit
1608 (ontwerp) voor deze titelpagina. In de beschrijving van vader en zonen van Berckenrode en hun bedrijf
blijkt dat "Floris Balthasar in de jaren 1601 tot 1608/09 bezig was met het opzetten van een historisch werk
met teksten en platen betreffende de krijgsgeschiedenis gedurende het bewind van Prins Maurits". Dat
Hugo de Groot en Floris Balthasar geregeld samenwerkten bij de publicatie van losse belegeringskaarten
staat vast en dat zij eveneens een plan voor een overzichtswerk in 1601 opzetten. Een proefdruk van het
prentendeel van dit werk van 1608 uit de collectie van de Oranjes bewijst, dat Floris Balthasar in dat jaar nog
aan die uitgave werkte. Dit werk bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (KB 78 D 19) en bevat
naast de manuscript titelpagina gedrukte kaarten zonder de legenda in boekdruk, die door Floris Balthasar in
Delft in zijn eigen drukkerij gedrukt zijn en ook uitgegeven zoals uit de opdracht, gedateerd 29 November
1608, aan Philips Willem van Nassau blijkt. Door verandering in zijn werkzaamheden eind 1608 en mogelijk
ook problemen met het financieren van het boekwerk kan Floris Balthasar besloten hebben het werk te
verkopen aan Orlers en Haestens, die het in 1610 te Leiden uitgaven. De koperplaten zijn dus zonder de
legenda in handen van Orlers en Haestens gekomen. Volgens Zandvliet was Orlers een aangenomen kind van
de stadssecretaris van Leiden, Jan van den Hout, die hem in het boekenvak introduceerde door Orlers in de
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leer te doen bij Cornelis Claeszoon in Amsterdam. Bij Klaus onder nr 1176 wordt een editie van Orlers uit
1617 genoemd, die in één band zit met Bellus's Oestreichischer Lörberkranz uit 1625 (zie BOZ 023). De
vermelding dat de kaart na p. 56 zit is juist; volgens de index in het boek hoort de kaart tussen p. 73 en 74
met de tekst over Bergen op Zoom te zitten; de tekst in het boek begint echter op p. 57. In Nederland zijn
geen Duitse edities van 1617 aanwezig. Of we hier met een uitzondering te doen hebben valt moeilijk vast te
stellen. In Muller nr 981 worden drie kaarten genoemd, hiervan zijn maar twee exemplaren aanwezig in het
Rijks Prentenkabinet in Amsterdam, nl 981 a en c. De gewijzigde kaart uit 1651, wordt in 1690 nog een keer
in het boek van Gregorio Leti "Teatro Belgico" uitgegeven door Willem de Jonge op't Water bij de
Vrouwesteeg te Amsterdam. Gregorio Leti (1630‐1701) woonde in Amsterdam en wordt door Van Eeghen
een veelschrijver en stadshistoricus van Amsterdam genoemd. Het blijft een vraag waarom Leti in zijn
"Teatro Belgico" deze kaart van Orlers opneemt voor Bergen op Zoom en niet de later uitgegeven kaarten
van Blaeu of Janssonius, hetgeen het geval is bij andere steden. Het is frappant dat de koperplaat uit 1610
van Orlers eerst in handen komt van Jan Jansz in 1622 en bij hem herdrukt wordt tot in 1651. Vervolgens in
1651 in opgewerkte versie wordt uitgegeven door Jodocus Janssonius in Commelins boek. Jodocus of Joost
Janssonius (1615‐1655) was de zoon van Johannes Janssonius (1588‐1664), ook wel Jan Jansz genoemd.
I
Zoals beschreven, kaart tussen p. 56 en 57 met Nederlandse tekst.
In: Orlers 1610.
Ref.: Klaus 1176 (sic 1617 gedateerd), Van Mosselveld nr 29; Muller 981 a.
Loc.: UBL in 1402 A 14; KB in 3188 C 18, in 458 B 26, in 3236 C 4.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 697; RANB nr 2883; Coll. Laane 61*; KBBB Coll. Verbouwen nr 110; RPA FM 981 a.
Zoals beschreven, maar zonder de legenda in boekdruk onder de kaart gedrukt, kaart in Franse editie tussen
p. 60 en 61 en in Duitse tussen p. 68 en 69; Franse editie 1615 tussen p. 82 en 83.
In: Orlers 1612 en Orlers 1615.
Ref.: Brabantia ill. III 63.
Loc.: UBL in 1413 G 5 (1612 Fr.), in 189 A 16 (1612 Du.), Thys. in 1903 (1615 Fr.); UBVU XL.05057.‐ (1612
Duits zonder kaarten); KB in 664 B 2‐4 (1612 Du), in 357 D 6 (1615 Fr.).
Los ex.:
Loc.: KUB 46.2. 1588 (1)
II
Zoals beschreven, de koperplaat is nu ingekort tot ongeveer het formaat van de kaart nl. 22,8x32 cm., de
kaart is niet veranderd en tussen p. 56 en 57 in Duitse editie van 1617 en tussen p. 58 en 59 in Duitse editie
van 1618 geplaatst; tussen p. 92 en 93 in Ned. editie van 1619; voor p.? in Ned. editie van 1624 en tussen p.
82 en 83 in Franse editie van 1624.
In: Orlers 1617 en 1618, Orlers 1619 en Orlers 1624.
Ref.: Muller 981 b.
Loc.: DSB 4o Ry 4807 (1617); UBL in 1370 D 21 (1618), Thys. in 880 (1619), in 422 B 8 (1624 Fr.); KB in 3188 C
15 (1624 Fr.).
In: Janssonius 1651 tussen p. 48 en 49.
Loc.: GABoZ in 934.4 Wilh.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 699; RANB nr 1389; MvGD vG 754.
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III
Zoals beschreven, de gravure is opgewerkt, het schip links onder heeft nu twee vlaggen in top en is
vervangen door een ander model dat iets verder naar links van het fort is geplaatst en een kwart slag is
gedraaid; de kaart is in de Nederlandse editie van Commelin tussen p. 48 en 49 geplaatst. Dat de kaart in het
boekje van Rycke voorkomt en daarin niet thuis hoort is duidelijk, gezien de verschillen in jaar van uitgave.
In: Commelyn 1651.
Ref.: Brabantia ill. III 67; Van Ham 22; Muller 981 c.
Loc.: UBL in 451 A 23; UBVU in XL 5055.‐
In: Leti 1690 in band 1 tussen p. 288 en 289.
Loc.: UBA in OM 63‐468 (olim 2316 C 7?).
In: Rycke 1623 (achterin).
Loc.: Coll. Laane.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 719; KUB B 46.2 1588 (5); RANB nr 1390; RPA FM 981 c; Coll. Laane nr 62.
Lit.: Bergen op Zoom in kaart en beeld (1988) afl. 3; Van Eeghen (1963‐1978) dl 3 p. 185; Kleerkooper en Van
Stockum (1914‐1916); Muller (1863‐1880) dl 1 p. 115‐117 noot 1 bij 977; Zandvliet (1989) p. 26‐29,
51‐52.
Kaart 3.
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BOZ 007 Anoniem 1622
Belegerung van Bergen op Soom.
Schaal [ca. 1:8.500].
[S.l. : s.n., 1622].
1 kaart : kopergravure ; 28x35,5 cm.
Noorden boven, titel in cartouche midden boven, nr 1‐52 in kaartbeeld, rechts onder een ruiter te paard met
een wapen in de linkerhand, verso blank.
N.B.: Deze kaart heeft deels Duitse deels Nederlandse benamingen in de kaart en vergeleken met BOZ 008,
waarin ook in de legenda nr 1‐52 staat, zijn er veel parallellen waar te nemen. Er worden gewone
hoofdletters gebruikt en in BOZ 008 zijn het min of meer Gothische letters, gebruikelijk in het Duits van die
tijd. "Oranienpunt" staat op beide kaarten buiten het bolwerk Boerenverdriet. Op de kaarten BOZ 009 en
BOZ 010 staat deze naam aan de zuidkant van de stad. Ten westen van Steenbergen staat nr 1 in het "eiland"
dat in de legenda in de tekst bij BOZ 008 verklaard wordt met Prinssen Landt, in BOZ 009 en BOZ 010 staat
de naam in het "eiland" zelf. De ruiter rechts in beeld heeft een wapen in de linker hand, dat ontbreekt bij
BOZ 009 en BOZ 010. Bovendien blijkt de naam "Beck af" in de tekst van BOZ 008 bij nr 39 "Newen Beck ab"
genoemd, bij BOZ 009 en BOZ 010 in de kaart veranderd in "Nieuwen Beck af" en in de tekst onder nr 39
"Nieuwenbeck‐aff" bij BOZ 009 en bij BOZ 010 "Newe Beck‐aff". De vestingmuur die op BOZ 009 en BOZ 010
zichtbaar is aan de noordkant van de stad ontbreekt op BOZ 007 en BOZ 008. Het is erg jammer dat de tekst,
die waarschijnlijk ook bij deze kaart hoorde, er niet meer bij zit. In het Rijksarchief in Noord‐Brabant is wel
het gegeven bewaard dat de kaart afkomstig is uit de verzameling van de jonkheren Van den Bogaerde van
Heeswijk. Oude nummers op de kaart, beide doorgehaald, zijn nr 310 en nr 494. In het begin van deze eeuw
werd deze verzameling geveild en kwam in verschillende archieven in Noord‐Brabant terecht. Alleen in de
tekst bij BOZ 009 staat een impressum aan het eind vermeld "Tot Leyden, by Nicolaes Geel‐kerck". De
overige beschreven kaarten blijven anoniem en dat ze van verschillende koperplaten zijn gedrukt, zoals ook
de presentering van de huizenblokken laat zien, blijft verbazingwekkend.
Ref.: Fauser 1327.
Loc.: RANB nr 2880; GNMN HB 25010.
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BOZ 008 Anoniem 1622
Belägerung der Statt Bergen op Soom.
Schaal [ca. 1:8.600].
[S.l. : s.n., 1622].
1 kaart : kopergravure ; 27,5x 35 cm met tekst 42,5x35 cm.
Noorden boven, titel in cartouche midden boven, rechts van het midden vlak boven het plan van de stad
"Bergen op Soom", rechts onder een ruiter te paard met wapen in de linkerhand, met tekst in drie kolom‐
men van 31 regels gescheiden door sierranden met de titel "Belägerung der Statt Bergen op Soom wie die
von dem Marquis Spinola belägert worden den 18 Julij Anno 1622", in kolom één de legenda met nr 1‐52
met de titel "Folgen die fürnembste Oerter und Plätz so mit Ziffern gezeichnet", verso blank.
N.B.: De gravure geeft de belegering van Bergen op Zoom door Spinola in 1622. Het kaartbeeld toont veel
overeenkomst met die beschreven onder BOZ 007. De verschillen met BOZ 009 en BOZ 010 zitten in de
cartouche met titel midden boven en de afbeelding van de ruiter te paard met een wapen in de linkerhand
rechts onder en het ontbreken van benamingen in de kaart. De in de legenda van BOZ 009 en BOZ 010 onder
55 genoemde nog te maken hoornwerken en reduten, die wel op BOZ 009 en BOZ 010 voorkomen,
ontbreken op deze kaart en op die onder BOZ 007. De tekst geplakt onder de kaart in de Atlas Van Stolk,
Museum van Gijn en in de Katholieke Universiteitsbibliotheek Tilburg is verdeeld over drie kolommen en
begint met de datum 18 Juli. Verder wordt melding gemaakt wat van 20 tot en met 23 Juli plaats vond,
gevolgd door de legenda met nr 1‐52. Het exemplaar in het Rijksarchief in Noord‐Brabant heeft een andere
tekst in vier kolommen, die de periode van 18 Juli tot en met 26 Augustus 1622 omvat. In kolom drie begint
de legenda getiteld "Folget weiter die Erklärung der Ziffern so auf dem Kupfer gesehen werden". De
nummers die op de kaart voorkomen zijn niet allemaal genoemd in de legenda, alleen de nummers 3, 4, 7, 9,
12, 15‐21, 24, 28, 39, 40, 55, 58 en 20. Het blijkt dat deze tekst ook gebruikt is voor de kaart met Duitse tekst
beschreven onder BOZ 010 II. Deze kaart mist wel de ontbrekende nummers, zoals in de legenda vermeld.
Het is heel goed mogelijk dat de tekst terecht bij BOZ 010 II hoort, gezien de uitbreiding van de hoornwerken
bij nr 55 en de halve maan waarop de vijand op 16 Augustus grote schade leed bij nr 58. Beide staan
duidelijk op de kaart afgebeeld bij BOZ 010 II en niet op de kaart van BOZ 008. Bovendien blijkt de tekst aan
beide kanten van de kaart uit te steken. Bij de meeste exemplaren van deze nieuwskaarten werd meestal de
tekst even breed als de kaart gemaakt. Het exemplaar in het Gemeentearchief BoZ mist de tekst.
Ref.: Brab. ill. III 147; Paas dl 4 P 956; AVS 1551.
Loc.: GABoZ KG 412; KUB B 46.2/1622 (1); AvSSR 1551; HLHD K 5524; MvGD vG 1198, RANB nr 6776 (met
andere tekst).
[Afb. 22].
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BOZ 009 Van Geelkercken 1622
Belegeringe van Berge(n) op zoom.
Schaal [ca. 1:8.600].
Tot Leyden : by Niclaes Geel‐Kerck, 1622.
1 kaart : kopergravure ; 28,5x36 cm met tekst 43,5x73 cm.
Noorden boven, titel in cartouche midden boven binnen kader, rechts van het midden vlak boven stadsplan
"Bergen op zoom", rechts onder ruiter te paard, even ten noorden van de stad een tweede "verdedi‐
gingsmuur" te zien, nr 1‐58 (nr 118 i.p.v. 18) in de kaart, de tekst met als titel "Belegheringhe van Bergen op
Zoom ondert beleyt van den Markijs Spinola ende Don Lowijs de Valasco Anno 1622. In Julij." met in kolom 1
onderaan tot en met kolom drie de legenda "Hier volghen de nootabelste plaetsen met CijferLetteren
aenghewesen", het impressum sluit de tekst in drie kolommen af, verso blank.
N.B.: Deze gravure van Van Geelkerken met Nederlandse tekst toont meer overeenkomst met BOZ 010 dan
met BOZ 007 en BOZ 008. De verschillen met BOZ 007 en 008 zitten in de presentatie en uitbreiding van de
forten en de ruiter te paard rechts onder. De namen in de kaart zijn anders gegraveerd in vergelijk met BOZ
007 en BOZ 008. Oranienpunt komt nu op BOZ 009 en BOZ 010 tegenover de molen aan de overkant van het
water aan de zuidkant van de stad voor. Op het karton, waarop de kaart in de UB Leiden BN port. 8 nr 143
geplakt is, staat in 19e eeuws handschrift "Leyden bij Nic. Geelkercke", hetgeen terecht is. Het exemplaar in
het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam heeft de bij de kaart behorende tekst los in drie kolommen met de
titel "Belegheringhe van Bergen op Zoom ondert beleyt van den Markys Spinola ende Don Lowijs de Valasco
Anno 1622 in Julij"; afgebeeld door Paas onder PA 186 alsof de tekst eronder geplakt is. In kolom 1 onderaan
een legenda met titel "Hier volghen de nootabelste plaetsen met Cijfer Letteren aen ghewesen" nr 1‐58, in
de tekst erna wordt de datum 27 Juli genoemd gevolgd door het impressum "Tot Leyden by Niclaes Geel‐
Kerck" zonder kader. In Muller 1469, waar hij alleen de tekst beschrijft, omdat de kaart ontbrak, wordt een
andere kaart met een legenda met 32 nummers en A‐H met impressum "Leyden bij Nic. Geelkerck" vermeld
(zie BOZ 013), waarop de auteur in de tekst zegt dat hij de kaart reeds eerder heeft uitgegeven. Deze verwij‐
zing van Van Geelkercken kan slaan op deze kaart. Het is mogelijk dat de kaart met Duitse tekst (zie BOZ 010)
naar het voorbeeld van de kaart van Nicolaas van Geelkercken is gemaakt, want midden in de kaart tussen
Ruffelberg en Noortgeest staat nummer 118 in plaats van 18 op beide kaarten; in de legenda komt nummer
118 niet voor. Het is merkwaardig dat Paas alleen de Nederlandse editie van Van Geelkercken (PA 186) en
die van Visscher (zie BOZ 011 en PA 189) in zijn boek heeft opgenomen. De cartouches met de titel van BOZ
007 en BOZ 008 tonen veel gelijkenis met BOZ 009. De eerste twee hebben een blad hangend uit de mond
en de laatste een vrucht aan een stokje. De gezichten variëren ook enigszins, evenals de overige versiering
langs de randen. Naast landmeter (1630‐1657 van het Vorstendom Gelre ende Graafschap Zutphen) en
kaarttekenaar was Van Geelkercken een begaafd graveur en tevens uitgever en vertaler van verschillende
boekwerken. Geboren in Scherpenzeel ca. 1585 en tussen 1614 en 1616 werkzaam in Friesland en
Amsterdam leefde hij van 1616‐1628 in Leiden. In 1621 koopt hij het pand Rapenburg 46, waar hij tot 1628
blijft wonen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat hij in de periode te Leiden deze belegeringskaarten van
Bergen op Zoom het licht deed zien.
Ref.: Muller 1465; Paas dl 4 PA 186.
Loc.: UBL BN port. 8 nr 143; RPA FM 1465.

Lit.: Deys (1988) p. 33‐43; Van Geelkercken (1972) p. 7‐8.
Kaart 4.

M.H.G. Clement‐van Alkemade

BERGEN OP ZOOM

Pagina 22 van 125

BOZ 010 Anoniem 1622
Die Belägerung der Statt Bergen op Zoom under dem commando Marquis Spinolae und Don Louys de
Velasco, in Anno 1622 um Julii.
Schaal [ca. 1:9.700].
[S.l. : s.n.], 1622.
1 kaart : kopergravure ; 23,5x29 cm met tekst 45x29 cm.
Noorden boven, titel in kader aansluitend onder aan de kaart, rechts onder een ruiter te paard, Duitse tekst
in vier kolommen beginnend met "Die Statt Berge(n) op Zoom ist ein Alte Statt" met onderaan de eerste
kolom de legenda "Allhie folgen die fürnembste örter mit Zieffern gezeichnet" nr 1‐58, verso blank.
N.B.: Op de kaart zijn de namen met Nederlandse spelling weergegeven, zoals zij voorkomen op de kaart van
Van Geelkecken. De tekst onder de kaart lijkt een nauwkeurige vertaling van de Nederlandse tekst van die
van Van Geelkercken. De overeenkomst met BOZ 009 is frappant, toch zijn er verschillen in de gravure te
zien. Het paard met ruiter rechts onder, de polder onder Steenbergen links boven, het plan van de stad zelf
en de verdedigingsgracht en forten. De titel onderlangs de kaart is bij de tweede editie weggelaten en de
tekst is gewijzigd. Wanneer de legenda in de tekst van I en II wordt vergeleken, dan blijken bij II niet alle
nummers te zijn weergegeven, die in I voorkomen. Daar de gegevens van de eerste editie afgeleid zijn van de
afbeelding Paas P 955 en niet van het origineel, is niet met zekerheid te zeggen of de titel onder de kaart of
op het tekstblad is gedrukt. Gezien het exemplaar dat in het Gemeentearchief BoZ voorkomt geen titel
onder langs de kaart heeft en bovendien de tekst zwaar gehavend is, zou men kunnen aannemen dat de titel
boven de tekst gedrukt is. Het is jammer dat van de Duitse versies (BOZ 007, 008 en 010) geen gegevens
bekend zijn waar, wanneer en door wie ze werden uitgegeven. Aangezien het "Nieuwskaarten" zijn zullen ze
tijdens en kort na het beleg zijn uitgegeven en daarom in deze bibliografie onder 1622 gerangschikt naar de
data in de tekst vermeld.
I
Zoals beschreven.
Ref.: Paas dl 4 P 955.
Loc.: SGMD, M: F 457/55.
II
Zelfde kaart, zonder de titel onderlangs de kaart met anders gezette tekst in 4 kolommen beginnend met
"Eigentliche warhaffte Erzehlung dess gantzen Verlauffs / so ben dero noch wehrenden Bergen uffm Soom
vom 18 julii / 27 Augusti 1622 Jahrs ... . De legenda begint in kolom drie onderaan "Folget weiter die
Erklärung der Ziffern so auff dem Kupffergesehen werden" met nr 3, 4 en kolom vier met nr 7, 9, 12, 15, 16‐
21, 24, 28, 39, 40, 55, 58, 20. De zetting van de tekst lijkt identiek op die toegevoegd aan de kaart
beschreven onder BOZ 012, waarbij de legenda pas in kolom vier bovenaan begint. Of er een verband
bestaat tussen BOZ 010 en BOZ 012 en zij van dezelfde uitgever afkomstig zijn, blijft een vraag.
Ref.: Paas dl 4 P 960.
Loc.: GABoZ KG 305; HLHD, LB : K 5524.
[afb. 21].
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BOZ 011 Visscher 1622
Beschrijvinge van't teghenwoordich belegheren der Stadt Berghen op Zoom mitsgaders een cort verhael van
haer ghelegentheyt en voorgaende belegeringen.
Schaal [ca. 1: 21.000].
t'Amsterdam : By Broer Jansz. voor Claes Jansz. Visscher, 1622.
1 kaart : kopergravure ; 25x35 cm met tekst 36,5x35 cm.
Oosten boven, tekst met bovenstaande titel is in boekdruk in vier kolommen op papier onderlangs de kaart
geplakt, met in kolom 4 de legenda getiteld "Verclaringhe deses figuers op alle de genummerde plaetsen"
met nr 1‐21 en het impressum, rechts van de plaats Vosmaer ongeveer midden onder "C.J. Visscher ex."
waarbij de C en J door elkaar boven de V zijn geplaatst, lege cartouche (7,5x10,5 cm) rechtsonder, verso
blank.
N.B.: Met Visscher II wordt een nieuwe fase van het beleg ingeluid. Laten BOZ 009 en BOZ 010 het begin van
de aanleg van de nieuwe vestingwerken zien in Visscher II zijn zeer duidelijk de aanvullingen zichtbaar. In
Hollstein XXXIX nr 43 wordt alleen de kaart met de lege cartouche rechtsonder afgebeeld, de beschrijving in
XXXVIII, p. 29 geeft aan dat de Nederlandse tekst, die ook de titel draagt en als laatste jaartal 27 Juli 1622
geeft, onderaan de kaart is geplakt (zie Visscher I). Het is dus mogelijk dat kaart en tekst los van elkaar
voorkomen, waardoor de kaart dan geen titel heeft en de verklaring der nummers in de kaart mist. In de
Koninklijke Bibliotheek bevindt zich een exemplaar van de kaart onder Knuttel 3339 en in De Rycke "Bergen
op den Zoom beleghert op den 18 Julij 1622 ende ontleghert den 3 Octobris des selven Iaers". De drie
namen die op de titelpagina genoemd worden zijn "Lambert de Rijcke, Nathan Vray en Job du Rieu" en het
boek werd te Middelburg uitgegeven voor "Rombout van Hamerste, Boeckvercooper tot Bergen op den
Zoom" in 1623. Het boek is eveneens in het Frans gepubliceerd. Dat de kaart niet in deze publicatie thuis
hoort blijkt uit het feit, dat andere exemplaren van dit werk geen of andere kaarten bevatten. Een
exemplaar van dit boek in de collectie Laane heeft Orlers kaart achterin (zie BOZ 006 IV). Voor Visschers
kaart, die duidelijk een bewerking laat zien van de koperplaat, met name het gebied tussen Steenbergen en
Het Voss Meer, is de cartouche rechts onder voorzien van een kaartje van West Brabant en aangrenzend
deel van Zuid‐Holland en Zeeland (zie BOZ 011 II). De titel van de tekst is gewijzigd en als laatste jaartal
wordt 26 Augustus 1622 in de tekst genoemd. Voor de exemplaren beschreven onder Hollstein nr 43 a‐d zie
respectievelijk BOZ 012, BOZ 023, BOZ 024 en voor d BOZ 019. Paas geeft onder PA 190 (zie BOZ 025 II) een
kaart met Duitse tekst en een legenda met nr 1‐17, die zeer veel overeenkomst toont in kaartbeeld met
Visscher II, de koperplaat is echter wat kleiner waardoor aan beide zijden een deel van het kaartbeeld en de
versiering bovenop de cartouche ontbreekt. Het is niet de enige kaart die wat het kaartbeeld betreft veel
overeenkomst vertoont met deze Visscher II kaart. In een pamflet (Knuttel 3332) met bijna dezelfde titel als
de tekst, die onder de kaart geplakt zit, is sprake van "Nae de Copye tot Amsterdam, ghedruckt by Broer
Jansz out courantier int legher van zijn Princel. Excellentie". De kaarten die in de atlassen van Visscher
(Koeman Vis 1 A (10) 1634) en Janssonius (Koeman Me 31 A 213 1630; Van der Krogt KAN I, atlas 1:202)
zitten zijn beide 1628 gedateerd en gesigneerd Visscher excudit, maar laten veel minder van de vestingen
rond de stad zien. De identieke titel doet geloven dat het om dezelfde kaart gaat, dat is echter niet zo.
I
Zoals beschreven.
Ref.: Hollstein XXXVIII‐XXXIX 43; Muller 1466 a; Paas dl 4 PA 188; Simon 247.
Loc.: RPA FM 1466 a.
In: De Rycke 1623.
Loc.: KB in 3074 C 20; GABoZ 934.4 Rycke (geen kaarten).
II
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Titel van de tekst gewijzigd in "Nieuwe gecorrigeerde en verbeterde Caerte van't belegh der Stadt Berghen
op Zoom belegert op den 18. Julij Anno 1622", de tekst is in vier kolommen en 34 regels gedrukt. In de
tweede kolom onderaan begint de legenda "Volcht voort de verclaringhe der annotatien ofte Cijffer‐Letteren
inde Caert ghestelt" nu met nr 1‐26, het adres luidt "T'Amsterdam, By Broer Iansz. Voor Claes Iansz. Visscher,
Anno 1622" en de laatst genoemde datum is 26 Augustus 1622. Het gebied tussen Steenbergen en Bergen
op Zoom is volkomen vernieuwd, namen van Ruychbeer Polder, Den Heem polder, Nieuw Vossemaer Polder
en Polder van Beuijmoer verschijnen, het hele gebied ten noorden van Bergen op Zoom is gewijzigd, er zijn
fortificaties toegevoegd (nr 5, 8, 9) en onder nr 3 "M. Spinolaes Quartier", ten oosten van de stad onder nr
10 een soort moeras (de rivier "Den Zoom" is niet meer te zien), ten zuiden van de stad een vestingmuur
met bastions uitlopend tot "Kijck inde Pot" (nr 22) en de hele weergave van het aangrenzende terrein.
Toegevoegd in de cartouche rechts onder (7,5x10,5 cm) een kaartje van West‐Brabant en deel van Zuid‐
Holland en Zeeland. Kaart inclusief de tekst meet 38x31 cm, door de vele veranderingen in de kaart lijkt het
een nieuwe kopergravure, maar er is niets veranderd aan de afmeting van de kaart. In Dordrecht verscheen
by Dirck van Vreeswijck een pamflet (KB Knuttel 3335) waarin op de eerste bladzij een aan de lezer gerichte
mededeling wordt gedaan over deze kaart van Claas Jansz Visscher. " ... de gelegentheyt der Stadt, het
welcke u l. volcomentlijck can sien inde nieu‐gecorrigeerde Caerte van het selve belegh, dewelcke ghedruckt
is by Claes Iansen Visscher tot Amsterdam". Vreeswijck wil alleen verhalen wat sinds 18 Juli tot 27 Augustus
gepasseerd is. Hij blijkt toen een bezoek aan Bergen op Zoom te hebben gebracht en via een
"notabelborger" die hem de stad toonde, het relaas van de belegering uit eerste hand te hebben vernomen.
Nieuwsvoorziening uit de eerste hand zou men kunnen zeggen. Het feit dat de kaart van Visscher niet in het
pamflet Knuttel 3335 zit en wel in UBL Thysiana 2927, wil nog niet zeggen dat hij daarin thuis hoort. Volgens
het bericht "Tot den Leser" heeft Vreeswijck alleen aanvullend nieuws willen geven over het verloop van de
feiten tussen 18 Juli en 27 Augustus 1622. In een Tweede en Derde Deel geeft van Vreeswijck de
gebeurtenissen van 27 Augustus tot 6 September en van 8 tot 15 September (zie Knuttel 3336 en 3337).
Ref.: Hollstein XXXVIII‐XXXIX 43 II; Muller 1466 b; Paas dl 4 PA 189.
Loc.: RPA FM 1466 b.
In: Verhael 1622.
Loc.: UBL in pamflet Thysiana 2927; KB Knuttel 3335 (zonder kaart).
Kaart 5.
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BOZ 012 Anoniem 1622
Eigentliche warhaffte Erzehlung dess ganszen Verlauffs so bey dero noch wehrenden Belägerung Bergen
uffm Soom vom 18 Julij biss auf den 27. Augusti 1622 Jahrs beyderseits vorgangen.
Schaal [ca. 1:21.000].
[S.l. : s.n., 1622].
1 kaart : ets; 25x35,5 cm met tekst 45x35 cm.
Oosten boven, titel ontleend aan de Duitse tekst in boekdruk in 4 kolommen (door drie doorlopende lijnen
gescheiden) van 49 regels met in kolom 4 zes regels tekst en de legenda "Folget weiter die Erklärung der
Ziffern so auff dem Kupffer gesehen werden" nr 1‐26, de laatst genoemde datum in de tekst is 26 Augustus
1622, rechtsonder in cartouche een kaartje van West‐Brabant, verso blank.
N.B.: Deze kaart toont veel overeenkomst met die van C.J. Visscher (zie BOZ 011 II). Verschillen in
presentatie van de wateren, bij Visscher duidelijk onderscheid tussen onder water gezette gebieden en de
rivieren, nr 21 staat tussen "Papemuts" en "Het nieuw Veer" en bij deze kaart tussen "Papemuts" en "Bots
hooft". De namen "Karnmelcs pot" en "Kalckens kint", naast de plaats "ter Tolen", staan bij Visscher als één
woord geschreven. De naam Prinssen Landt linksboven is cursief en bij Visscher in blokletter gedrukt en met
slechts één letter s. Bij Visscher is de opvulling van de schelp boven op de cartouche en de krul links duidelijk
met lijnen geschied, terwijl deze kaart zwarte vlakjes laat zien, de naam "Brabantia" in het inzetkaartje is bij
Visscher in "Braban" en "tia" verdeeld en hier in "Brabanti" en "a" rechts van het riviertje. Inclusief de tekst
is de afmeting volgens Muller S 1466 B 46x35 cm en volgens Paas P 961 45x35 cm. In Brabantia ill. III nr 149
wordt verwezen naar Muller 1466 b, die echter een tweede editie van de Visscher kaart is, beschreven onder
BOZ 011 II. Muller S 1466 B is de juiste referentie. Hoewel de titel van de tekst en de zetting van de tekst
gelijk is aan die van BOZ 010 II, blijkt de tekst inhoudelijk verschillend te zijn, met name de legenda, die niet
alle nummers geeft en tot nummer 58 loopt.
Ref.: Brabantia ill. III 149; Muller S 1466 B; Paas dl 4 P 961.
Loc.: KUB B 46.2 1622 (3); RPA FM 1466 B.
[Afb. 25]
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BOZ 013 Geelkercken 1622
Bergen op Soom belegert.
Schaal [ca. 1:13.900].
Tot Leyden : By Nicolaes Geel‐Kerck, [1622].
1 kaart : kopergravure ; 40,5x53 cm met tekst 59,5x53 cm.
Oosten boven, titel ontleend aan de tekst (19x53 cm) die in vier kolommen (54 regels) met nr 1‐32 in
boekdruk onderlangs de kaart geplakt is, 1 inzetkaartje links boven (17x8 cm), 1 inzetkaartje rechts onder
(9x15,5 cm) met het stadswapen erbovenop en links ervan een lege cartouche, verso blank.
N.B.: Ook van deze kaart is een tweede druk verschenen, die veel gelijkenis vertoont met die van Visscher en
die de nodige aanvullingen laat zien, met name in het gebied tussen Bergen op Zoom en Tholen en langs de
Schelde. De lege cartouche draagt nu een impressum en er is een kompasroos boven de cartouche links
onder geplaatst, die het gebied links onder rond Tholen in kader zet. In Muller 1469 wordt een beschrijving
gegeven van de tekst zonder de kaart met de vermelding in het begin van de tekst dat de uitgever de kaart
reeds vroeger heeft uitgegeven. Dat betreft dus hoogst waarschijnlijk de kaart onder BOZ 009. De titel is
ontleend aan de tekst, die in twee stukken onder elkaar geplakt is, waarbij de bovenste helft de legenda is
en in twee kolommen nr 1‐25 en de onderste helft nr 26‐32 en A‐H heeft, aanwezig in het Rijks Pren‐
tenkabinet FM 1469. Uit de afmeting van de kaart en gezien de nummers van de legenda valt af te leiden dat
de twee stukken tekst naast elkaar onder de kaart behoren te worden geplakt. Het exemplaar in Leiden
heeft geen tekst onderlangs de kaart. In de tekst wordt vermeld "Beloften maeckt schult hier mede sal den
Leser verstaen als dat ick dese kart van Bergen op Zoom voor desen uyt ghegeven hebbe ende daer ... hier
volghen de aenwijsinghen met Zijffer letteren geteykent". De uitgever heeft dus reeds eerder een kaart
uitgegeven en zou, zodra er verandering kwam, dat meedelen. Deze kaart is dus, net als die van Visscher
(BOZ 011), twee keer verschenen, waarbij aanvullingen duidelijk zichtbaar zijn en de titel van de tekst
eveneens werd veranderd. Van Geelkerken gaf eveneens een pamflet uit met de titel "Journael ofte Dagh‐
Register waer in vertoont werdt des vyandts schermslagh voor Berghen op Zoom : met het dapper verset
ofte ontset der selver stee met alles wat aldaer ghepassert is. Tot Leyden By Nicolaes Geilkerck Anno 1622"
(zie KB Knuttel 3340 en UBL pamflet Thysiana 2933). In hetzelfde jaar geeft Nicolaes Geelkerck te Leyden nog
een pamflet uit met de titel "Der Princen Post Ruyter, advertiert het innemen van Steenberghen, met het
Belegh van Berghen op Soom met alle omstandigheyden" (KB Knuttel 3333). Het is naar aanleiding van deze
uitgaven te veronderstellen dat de kaart eveneens in 1622 is verschenen.
I
Zoals beschreven.
Ref.: Brabantia ill. III 153.
Loc.: KUB B 46.2 1622 (7).
II
Nieuwe titel van de tekst "Afbeeldighe vande Belegeringe en 't ontzet vande Stadt van Berghen op Zoom
noyt subyter noch wonderlijcker veranderinge gheschiet op den tweeden October des Jaers 1622."
Toegevoegd in de kaart een kompasroos in het water boven de nieuwe cartouche links onder, een
impressum "Tot Leyden By Nicolaes Geelkerk" in de lege cartouche midden onder, de fortificaties aan de
noord‐ en zuidkant van Bergen op Zoom zijn uitgebreid. Het water van het verdronken land, waarin de
kompasroos is gegraveerd, wordt anders weergegeven.
Ref.: Muller 1469.
Loc.: UBL BN port. 8 nr 145 (kaart); RPA FM 1469 (tekst).
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BOZ 014 Verhoeven 1622
Vray pourtraict du Siege de la forte Ville de Berges sur le Zoom, faict par les gens de la Majesté Catholicque
d'Espaigne, & de Leurs Altezes Serenissimi, Soubs le Commandement de son Excellence le Marquiz Spinola,
en l'An 1622 au mois de Iuillet. / Afbeeldinghe van de Belegheringhe van de stercke stadt van Berghen op
zoom, de welcke is belegert gheworden den 18 Julij 1622 onder 'tbeleydt van sijn Exc. Marquis Spinola.
Schaal [ca. 1:17.500].
En Anvers : Chez Abraham Verhoeven sur la Lombarde veste au Soleil d'Or / by Abraham Verhoeven op de
Lombaerde Veste in de Gulden Sonne, [ca. 1622].
1 kaart : kopergravure ; 24x33 cm met tekst 50,5x37,5 cm.
Zuiden boven, titel ontleend aan de tekst in boekdruk met legenda nr 1‐40, die in vier kolommen van 42
regels in 't Frans en Nederlands onder de kaart is geplakt, verso blank.
N.B.: De inhoud van de kaart is niet juist samengesteld gezien de oriëntatie. Met name Steenbergen dat nu
links boven in de kaart voorkomt, ligt in werkelijkheid ten noorden van Bergen op Zoom. Vermoedelijk heeft
men bij het na graveren niet de hele kaart goed overgenomen, waardoor slechts gedeelten in spiegelbeeld
gegraveerd zijn. De "stand" van de verdedigingswerken laat de beginsituatie van het beleg zien in Juli 1622.
Ook Verhoeven bracht een tweede kaart van het beleg in 1622 uit (zie BOZ 015), die een heel wat beter
kaartbeeld presenteert en het westen boven heeft. Dankzij studies over de periodieke pers en propaganda in
de Zuidelijke Nederlanden in het begin van de zeventiende eeuw zijn gegevens over Abraham Verhoeven
(1575‐1652) bekend. Zijn ouders waren Abraham Verhoeven de Oude en Catharina Zegers en hij stamt uit
een oud Antwerps kunstenaarsgeslacht. Hij is in 1575 in Antwerpen geboren en tot zijn veertiende jaar
protestant. Na de verovering van Antwerpen door het Spaanse Leger in 1585 is iedereen verplicht binnen
vier jaar zich tot de roomskatholieke godsdienst te bekeren, zo niet dan moest men de stad verlaten. Pas op
29 Augustus 1589 werd Abraham in de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen gedoopt. In de herfst
van 1604 werd hij opgenomen als vrijmeester‐kunstdrukker in het Antwerpse St. Lucasgilde. In 1605 richt hij
een verzoek om nieuwsberichten te mogen verspreiden aan de aartshertog Albrecht (1559‐1621) en
aartshertogin Isabella (1566‐1633). Zijn octrooi stond hem toe militaire verrichtingen te verslaan en uit te
geven. Vanaf 1620 drukte hij, dankzij een vernieuwd octrooi, ook zijn met enige regelmaat verschijnende
"Nieuwe Tydinghen". Verhoeven en zijn collega's waren in de eerste plaats uitgevers, die soms zelfs met een
vooropgezet doel, nieuws aan de man probeerden te brengen. Dat er dus verschil te zien is in het weergeven
van de stad Bergen op Zoom in de twee kaarten van Verhoeven, kan veroorzaakt zijn door de informatie, die
ten tijde van het beleg, in handen van Verhoeven kwam. Voor Breda geldt ook dat de ene Verhoevenkaart
de stad cartografisch verkeerd afbeeldt ten opzichte van de tweede versie. Dat leden van het Antwerpse
kapittel als censor optraden, is af te leiden uit hun initialen in de "Nieuwe Tydinghen". Volgens Van Damme
is de intellectuele inbreng van Verhoeven als communicator in het proces van nieuwsvoorziening zeer
beperkt. Eén van de stuwende krachten achter de organisatie van de "Tydinghen" was wellicht Aubertus
Miraeus (1573‐1640), een vurig apologeet en naaste medewerker van de aartshertogen, die op zijn beurt als
hooggeplaatst kanunnik contacten had met andere gezaghebbende figuren uit Antwerpen. Het is te
begrijpen dat Verhoeven meer een handige zakenman is geweest dan een actieve propagandist. In het
Antwerpen van zijn dagen was de concurrentie groot met een drukker als Plantijn‐Moretus en anderen.
Dankszij het recente artikel van Van Damme en anderen is veel bekend geworden over de drukker van de
"Nieuwe Tydinghen" en ander propagandamateriaal over de voortgang van de belegeringen tijdens de
tachtig‐ en dertigjarige oorlog met name onder het bewind van de aartshertog Albrecht en aartshertogin
Isabella. Het is niet met zekerheid te zeggen of de kaart met Duitse titel en tekst beschreven onder BOZ 017
ook uit Verhoevens drukkerij komt. Op de Lombardenvest 6 in Antwerpen kan men tot op heden in het
Dagbladmuseum de nodige informatie over de kranten vanaf 1605 in dit documentatiecentrum opzoeken.
Ref.: Brabantia ill. III 148.
Loc.: KUB B 46.2 1622 (2).
Lit.: Van Damme (1998) p. 1‐7; Schneider (1949) p. 41‐43.
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BOZ 015 Verhoeven 1622
Relation tres veritable, avecques les particularitez de tout ce qui s'est passé depuis son Excellence le Marquis
Spinola, & le Comte Salazar sont partis de Bruxelles jusques au mois de Septembre 1622. Imprimé
nouvellement en l'An 1622. / Pourtraict de la Ville assiegee de Berges sur le zoom ... le 18 de Iuillet 1622 par
les soldats de la Majesté Catholicque d'Espaigne / Afbeeldinghe van de Belegherde Stadt van Berghen op
Zoom ... den 18. Julij 1622 ... Majesteyt van Spaignen.
Schaal [ca. 1:22.000].
En Anvers : Chez Abraham Verhoeven sur la Lombarde veste au Soleil d'Or, 1622 / T'Hantwerpen : By
Abraham Verhoeven inde Lombaerde veste inde gulde Sonne.
1 kaart : kopergravure ; 24x32 cm met tekst 50,5x34 cm.
Westen boven, titel ontleend aan de tekst in boekdruk in vier kolommen onderlangs de kaart geplakt met
een beschrijving in het Frans en in het Nederlands van de legenda, onderlangs de kaart een strook met 5
kleine gravures en rechts een blank gelaten stuk. De tweede tekst "Pourtraict ... " draagt aan het einde van
de "Notice du quartier de l'armée des Italiens, Walons ...Raderenberch" in de derde kolom na het impressum
(zonder datering) "Avec Grace & Privilegie. Signé A.I. Cools". Een legenda met nr 1‐21, A‐D in kolom 2 en 3 en
in kolom 4 "Le quartier de la Court & des Espaignols" met A‐Y. De derde tekst in het Nederlands heeft ook
een legenda in kolom 2‐3 "Aenwysinghe van het Quartier vant' leegher van de Italianen, Walen ... ende
bedyckt met den Raderberch" met nr 1‐21, A‐D en in kolom 4 "Het Quartier van t Hoff, ende van de
Spaignaerden" met A‐Y echter zonder de letters J, U, W, verso blank.
N.B.: Paas beschrijft in zijn boek "German Broadsheets" een exemplaar onder nr P 965, die veel
overeenkomst toont met dit exemplaar, echter met slechts de eerste drie kleine gravures onderlangs de
kaart (zie BOZ 017). Bovenlangs de kaart een Duitse titel "Wahrer Abriss der Belegrung Bergen op Zoom, wie
... den 15. Stembr Ao 1622". Onderlangs is Duitse tekst geplakt met de titel "Wahrer Abbildung von der
Belägerung der Statt Berg op Zoom welche jez ganz newlich abgezeichnet ist als den 15. Sept. im Jahr 1622
mit ... jezt ligent" in drie kolommen met sierrand. Kolom twee nr 1‐21 en A‐D, kolom drie A‐Y, zonder de
letters J, U, W. Er zijn duidelijk verschillen in de gravering van de kaarten te zien. De naam van de rivier de
Schelde en het schip er vlak naast, zijn anders. De naam eronder luidt op die van Verhoeven "Verdroncken
Landt" in schuine letterdruk en op de Duitse "verdroncken land" in rechte letterdruk. De editie van
Verhoeven heeft als laatst genoemde datum eind Augustus 1622 en het Duitse exemplaar geeft 15
September 1622. Het is wel opvallend dat ook de kaart van Verhoeven in een Duitse variant is verschenen.
Loc.: AvSSR Suppl. Ao 1622 : Verhoeven.
Lit.: Paas (1994) p. 103.
[afb. 27 en 28].
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BOZ 016 Verstralen ca. 1622
Afteeckeninghe inde laetste correctie vande Stadt Bergen op de Zoom nae 't leven binnen Bergen
geteeckent tot contemplatie van de verstandige Leser die recht connen oordelen of dit een werck is uit
hooren seggen ghemaeckt is als vele nu doen ende t'haer met alle onwaerheyt op proncken ende vele
bedrogen worden / Henricus Verstralen excudit.
Schaal [ca. 1:14.000].
[S.l. : s.n., s.a].
1 kaart : kopergravure ; 37x49,5 cm met tekst 55x49,5 cm.
Oosten boven, titel ontleend aan de tekst in twee stukken (17,8x24,5 en 17,5x24 cm) en in 4 kolommen
onder de kaart geplakt, legenda in kolom 3 en 4 "De nombre vande stadt" A‐Z, !, (zonder J en U) en "De
Buytenwercken van de stadt" 1‐50 en "alle wercken ende aprochie vanden vyant" 51‐80, linksonder
"Henricus Verstralen excudit", kompasroos rechtsonder boven het woord "verdroncken zuydt Beverlant", de
beschrijving van het beleg in de tekst gaat tot 8 September 1622, rechtsonder in inkt "Veldslagen 698", verso
blank.
N.B.: Muller veronderstelt in nummer 1468 dat deze kaart gericht is tegen Claes Jansz. Visscher (zie BOZ 012
of BOZ 022) of Nicolaes Geelkercken (BOZ 013). De kaart van Verstralen toont veel overeenkomst met de
kaart van Visscher (BOZ 022), maar laat wat minder gebied aan de linkerkant zien, met name het gebied van
Vossemeer tot aan Steenbergen, dan Visschers kaart. De koperplaat is op sommige plekken minder goed
gegraveerd of zijn het plekken waar het vorige kaartbeeld verwijderd is, zonder dat er nieuw voor in de
plaats kwam, of gewoon slijtage? De beschrijving van het beleg loopt tot 8 September en in de kaart komen
ook nr 81‐84 voor, die naast de nummers 73, 76 en 79 in de legenda staan. De afmeting van de tekst onder
het exemplaar in het Rijksprentenkabinet is voor het linker stuk 17,8x24,5 cm en voor het rechter stuk
17,5x24 cm. De naam van Henricus Verstralen komt voor in de provincie Utrecht, waar hij als landmeter in
de eerste drie decennia van de zeventiende eeuw werkzaam was. Of we hier met dezelfde persoon te maken
hebben, die Marijke Donkersloot‐de Vrij beschrijft in haar publicaties, is niet met zekerheid te zeggen. In
haar studie over de Utrechtse kaarten (p. 14‐15) noemt zij een profiel van de stad Utrecht van P. Bast (del.)
en P. Kaerius (celavit), waarin de titel de zin voorkomt "De Staten slants van Utrecht hebben geoctroijeert H.
Verstralen Boekvercooper t Utrecht Deese Caerte alleen te mogen Drucken Ende vercoopen verbiedende die
In cooper ofte hout na te snijden. Binnen de tijt van 6 jaeren ... in de octroy verhaelt". In het Octrooiregister
wordt Verstraelen genoemd als boekverkoper te Utrecht; over landmeter wordt niet gesproken. In het boek
over de "Admissies als landmeter in Nederland vóór 1811" (Muller en Zandvliet) wordt Verstralen niet als
geadmitteerd landmeter genoemd; de lijst begint op bladzij 105 met Jan van Cranevelt, met de commis‐
siedatum 25‐11‐1623 en de opmerking dat hij zich oefende in Bergen op Zoom. Het is dus mogelijk, dat de
kaart genoemd door Muller en afkomstig uit het Archief der Genie van het Ministerie van Oorlog met de
aanduiding "Veldslagen 698" en omgewerkt in het Prentenkabinet via Ottens 16‐124 naar FM 1468, door de
"boekvercooper" Henricus Verstralen is uitgegeven. Zou Verstralen de gegevens over het beleg van Bergen
op Zoom soms van Jan van Cranevelt hebben ontvangen? Daar er nog geen publicatie over de Utrechtse
boekhandel en uitgeverij verschenen is, kan alleen op grond van de tekst in het profiel aangenomen worden,
dat Verstralen naast boekverkoper ook drukker geweest moet zijn en dat deze kaart van Bergen op Zoom
van zijn hand is. Thieme deel XXXIV p. 303 vermeldt een Hendrik Jansz Verstralen, landmeter en
kaarttekenaar te Utrecht van ca. 1588‐1635 Het blijft een vraag of hiermee dezelfde persoon bedoeld is.
Ref.: Muller 1468.
Loc.: RPA FM 1468.
Lit.: Aardoom en Heijbroek (1991) 3, pp. 263‐282, 336, 337; Donkersloot‐de Vrij (1981) p. 214; (1989) p. 14
en (1990) nr 13; Muller en Zandvliet (1987) p. 105; Thieme (1929) dl XXXIV, p. 303.
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BOZ 017 Anoniem 1622
Wahrer Abris der Belegrung Bergen op Zoom, wie dasselbige Leger itz newlich ist abgerisen ... mid allen
schantzen, bateryen, trenschen und qartiren, den 15. Stembr Ao 1622.
Schaal [ca. 1: 22.000].
[S.n. : s.l., 1622].
1 kaart : kopergravure ; 26x33,5 cm met tekst 39,5x32 cm.
Westen boven, titel bovenlangs de kaart buiten kader, onderlangs de kaart in een strook links drie kleine
gravures en rechter deel blanco, onder de kaart Duitse tekst in boekdruk in drie kolommen (24 regels)
gescheiden door smalle sierranden "Wahrer Abbildung von der Belägerung der Statt Berg op zoom welche
jetz gansz newlich abgezeichnet ist als den 15 Sept. Im Jahr 1622 mit allen Platzen Quartier und Schantzen
wie dieselbige jetzt ligent", in kolom twee legenda nr 1‐21 en A‐D, kolom drie "Di Quartiren von denn
Obersten und Spanischen" A‐Y (zonder J, U en W), verso blank.
N.B.: Deze kaart toont zeer veel gelijkenis met die onder BOZ 015 uitgegeven door Verhoeven in Antwerpen
in 1622. De verschillen zitten in de gravering, het aantal kleine gravures onderlangs de kaart en de taal van
de tekst. Als laatste datum wordt bij Verhoeven tot aan de maand September en bij deze kaart 15
September genoemd. De letters zijn bij Verhoeven niet altijd op de juiste plekken gezet, zoals naast de
Noortschans een A bij Verhoeven en een B bij deze kaart, terwijl in de legenda bij beide B de haven wordt
genoemd, "verdroncken land" en bij Verhoeven "Verdroncken landt". De gravering van de Duitse kaart is
veel preciezer dan Verhoevens versie. Het terrein bij de nummers 13 en 14 de "Raderberg" toont veel meer
verdedigingswerken dan bij Verhoeven.
Ref.: Paas dl 4 P 965.
Loc.: SUBH KS 20/600 II (106).
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BOZ 018 Geelkercken 1623
[Bergen op Zoom].
Schaal [ca. 1:60.000].
[Tot Leyden : voor Nicolaes Geelkerck, Anno 1623].
1 kaart : kopergravure ; 7,5x12,5 cm.
Oosten boven, geen titel, rechtsonder op één blad (19x37,5 cm) met 5 andere gravures, situatie van beleg
van de stad in 1622 met ten noorden van de stad het legerkamp van Spinola, verso blank.
N.B.: Afbeeldingen van de geleverde veldslagen en belegeringen tijdens de tocht van Christiaan van
Brunswijk van Nederland over Paderborn naar de Paltz van October 1621 tot November 1623. Een simpel
kaartje met geringe topografische informatie, verschenen in een pamflet samen met 1. de slag bij Tourlach,
2. het beleg van Heidelberg, 3. slag bij Höchst, 4. slag bij Gemblours, 5. slag bij Reys, alle dezelfde afmeting
als Bergen op Zoom.
In: Habersack 1623.
Ref.: AVS 1544; Muller suppl. 1458 B.
Loc.: UBL in pamflet Thysiana 2997; KB in Knuttel 3401.
Los ex.:
Loc.: AvSSR 1544 losse kaart en pamflet.
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BOZ 019 Chappuys 1623, 1631.
Vrai portraiet de la ville de Berges sur le Zoom, assiegee le 18 Iuillet par le tres ilustre Marqus Spinolla.
Schaal [ca. 1: 26.000].
[Paris : R. Fouët, 1623].
1 kaart : kopergravure ; 24x32,5 cm met tekst 28x33,5 cm.
0osten boven, titel buiten kader bovenlangs de kaart in boekdruk, rechtsonder cartouche met legenda
"Notice des principales places." nr 1‐6, de nummers 7‐21 buiten kader onder langs de kaart in boekdruk,
verso blank.
N.B.: De gelijkenis van deze kaart met die van Visscher valt wel op (zie BOZ 011 I). Bij nr 5 is een nieuwe
"opstelling" gaande en beide hebben het fort Beck Af en het begin van de verdedigingswerken aan de
noordkant van de stad. Zo te zien een minder scherpe gravure dan van Visscher. Er zijn kleine verschillen te
zien in de gravering van de namen (Zoom met hoofdletter en eveneens Berges sur le Zoom meer naast de
rivier "Den Zoom flu."). Opvallend zijn de verschillen in gravering van de krul links en de versiering bovenop
de cartouche. Geeft Visscher duidelijk een arcering met lijnen tussen de versieringen, op deze kaart alleen
zwarte vlakvulling en geen dubbele lijn boven de kaderrand van de kaart in de cartouche. Prinsen Landt
cursief gedrukt weergegeven (met kleine s) en "Steen" links van een watertje met "Bergen" rechts ervan; bij
Visscher "Ste" links en "enbergen" rechts. In Muller suppl. 454 B is sprake van een verzameling afbeeldingen
van veldslagen, belegeringen etc. die horen in "Gabr. Chappuys, Hist. générale de la guerre de Flandre. Paris
1633. 2 tom. fol." Hiervan zijn 6 nummers reeds in de 4o uitgave van 1623 te Parijs verschenen, echter
zonder boven‐ en onderschrift. Het exemplaar van Chappuys in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 1623
heeft wel een titel bovenlangs en onderlangs de kaart het vervolg van de legenda. In een editie van 1621 (KB
3116 D 18, 19) komen geen kaarten voor; in de editie van 1633 (KB 2155 D 7) komt geen kaart van Bergen op
Zoom voor. Of dit zo hoort kan niet worden geverifiëerd bij gebrek aan andere exemplaren in Nederlandse
verzamelingen. Hollstein geeft een verwijzing naar "Discours véritable de ce qui s'est passé en la deffaite de
l'armée du comte Jean de Nassau près la ville de Bergues op Zoon", uitgegeven te Rouen door Claude le
Villain in 1631, met daarin dezelfde kaart van Bergen op Zoom. Op het exemplaar in het Gemeentearchief
BoZ is rechtsonder op de rand van de koperplaat (onder l'ennemy) vaag zichtbaar "To 2 Fol. 4 hetgeen moet
zijn To.2.Fol.477.
In: Chappuys 1623 T. II na p. 584.
Ref.: Muller Suppl. 454 B (14); Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 652.
Loc.: UBL in 392 B 21.
In: Discours 1631.
Ref.: Hollstein XXXVIII p. 29 nr 43 d.
Loc.: KUB in KOD 019 A 25.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 78; RANB nr 3091; UBL BN port. 8 nr 146; BLL 789.e.2. (8.); Coll. Laane 132*.
[afb. 26].
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BOZ 020 Hondius 1624
[Korte beschrijvinge ende afbeeldinge van de generale regelen der Fortificatie, de Artillerie, ... van de Leger‐
Aerde‐Wallen / Door Henricus Hondius Anno 1624.
Schaal [ca. 1:14.200].
[Hagae Comit.[atis] : ex officina Henr: Hondii cum privill., 1624].
1 kaart : kopergravure ; 20,5x31 cm.
Noorden boven, titel ontleend aan begeleidende tekst, linksboven een cartouche met een legenda met
letters A‐L (zonder J), een teken voor "batteries" en "mines", gevolgd door "Cum privilleg.(io) Hh. exc.", een
kompasroos rechts van de cartouche, onder links van het midden een schaalstok met 200 "verges de
rynlant" = 6 cm, er naast het getal 1624, rechtsonder "Quartier de don Gonzalvo de Cordua", op de pag. 69
en 70 begeleidende legenda " Volcht de beschrijvinge met de Figure van de Belegeringe van Bergen‐op‐
Zoom in Brabandt belegert door den Veltoversten Marquis Ambrosius Spinola den 18 Juli 1622, verso blank.
N.B.: Op de kaart komt de letter R voor "Redoute", een klein gesloten en meestal vierhoekig vestingwerk,
voor. Bij de kaart in de Atlas van Stolk komt een losse beschrijving voor met dezelfde titel. In de Kon.
Bibliotheek in Den Haag treft men het volledige boekje met Nederlandse tekst en kaart ingebonden aan. De
losse kaart in de Kon. Bibliotheek komt uit een andere publicatie gezien de vorm van het papier waarop de
kaart gedrukt is. Misschien is dat de editie, in 1625 verschenen met Franse tekst, waar nog geen exemplaar
van gevonden is. Hondius schreef eveneens over het perspectief, waarvan de eerste editie in 1623 verscheen
en dat een nadere uitwerking is van een eerder werk, dat hij samen met Vredeman de Vries in 1607 schreef.
Nadine Orenstein noemt Bart Dolendo een hulp van Hondius (p. 50) en dat hij veel van de illustraties heeft
gegraveerd voor de perspectief boeken van Vredeman de Vries (p. 75). Hondius trouwt in 1597 met de
dochter van de goudsmid Jan Cornelis Lambrechtsz en gaat wonen in het Gortstraatje in Den Haag. Hij werkt
als plaatsnijder en prentverkoper en was goed vertrouwd met de denkbeelden van Prins Maurits en zijn
kring volgens Zandvliet (p. 41‐42). In 1597 maakt hij een portret van de prins en ontvangt een privilege van
de Staten Generaal; in 1598 een gravure van het Binnenhof en in 1599 ontvangt hij een algemeen privilege
voor al zijn prenten. In 1603 vertoeft hij tijdelijk in Amsterdam en in 1604/1605 in Leiden, waarna hij na Juni
1605 weer in Den Haag werkzaam is met het adres Buitenhof. Hij koopt een groot huis tussen het Binnenhof
en de Gevangenpoort en verkoopt het huis aan het Gortstraatje in 1616. Tot 1620 had hij geen eigen
letterpers en moest het drukken uitbesteden. Dat hij goede zaken deed als prentuitgever en boekverkoper
bleek in 1627 toen hij voor 10.000 gulden in de belasting werd aangeslagen en Floris Balthasar van
Berckenrode als kaartmaker voor 6.000 gulden (Keblusek p. 46 noot 20). Voor de kapitaalintensieve
productie van geïllustreerde boeken werkte Hondius samen met uitgevers als Johannes Janssonius uit
Amsterdam en Hendrik van Haestens uit Leiden (Keblusek p. 72). Er is veel overeenkomst met een andere
Haagse graveur die ook veel prenten en rijk geïllustreerde boeken produceerde namelijk Van de Venne.
Beide bekleedden zij bestuursfuncties in het gilde.
In: Hondius 1624 na p. 69‐70 met Nederlandse tekst.
Ref.: AVS 1086 (dl 4 pl. 5); New Hollstein Hondius p. 193‐194 en 197. (314).
Loc.: UBL in Thys. 1643‐6; KB in 2108 A 2.
Losse ex.:
Loc.: AvSSR 1086 tp en (20)kaart en (21)tekst p. 69/70 ; KB 1056 F 1:28.
Lit.: Keblusek (1997) ; Orenstein (1996); Taverne (1978) p. 425 noot 38; Zandvliet (1989) p. 38‐42.
[afb. 10]
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BOZ 021 Visscher 1625
Bergen op den Zoom.
Schaal [ca. 1:37.500].
[Amsterdam] : Gedruckt bij Claes Jansz. Visscher, Anno 1625.
1 kaart : kopergravure ; 7x8 cm.
Noordwesten boven, linksonder titel in cartouche, buiten kader rechts van de kaart de legenda nr 1 Corps de
Guarde, 2 Baterij, 3 Oudt Beckaff, 4 Water‐molen, 5 Steebergse Poort, 6 de Markt, 7 de Groote Kerck, 8 de
Boss Poort, 9 Nieuw Beckaff, 10 Woutsche Poort, verso blank.
N.B.: Op de kaart van Brabant getiteld "Pars septentrionalis Brabantiae et circumjacentium provinciarum" en
gedrukt te Amsterdam in 1625 bij Claes Jansz. Visscher komen de plattegronden voor van Breda en Bergen
op Zoom. Een tweede staat verschijnt in druk in 1629, waarop onder het kaartje van Breda, twee regels in
het Latijn zijn toegevoegd: Explanatio notarum hoc tabula, Belgica lingua en een legenda met symbolen voor
steden. Een derde staat van deze kaart van Brabant heeft omtrent de belegering van 's‐Hertogenbosch
rechtsbinnen de kaderlijn de toegevoegde tekst "Hertogenbosch in dese forme belegert door syn Excell.
Fred. Hendrick van Nassau begonnen den 1en. May anno 1629". De kaart heeft een schaal van ca. 1:200.000
en meet 40x56,5 cm. In Koeman III Vis 1 A (7) is sprake van slechts twee staten van de kaart van Brabant. Het
kaartje van Bergen op Zoom blijft echter ongewijzigd. Het is merkwaardig dat Visscher het kaartbeeld niet
heeft aangepast aan de toestand van dat moment in vergelijk met de vorm van de plattegrond bij Visscher
BOZ 011 II en BOZ 022.
In: Visscher 1634, 1637 en ca. 1645.
Ref.: Hollstein XXXVIII‐XXXIX nr 240; Koeman Vis 1 A (7), 1 B (16), 2 (7), 3 (8), en p. 176 [15] en [15 *]; Simon
184; Wieder Papers (Vis 1B)
Loc.: BLL 9.e.7 (Vis 1A); NBWO (Vis 1 A 1634, Vis 2 1637 nr 393948‐D en Vis 3 1645 nr 393949‐D).
Losse ex.:
Loc.: UBA HB‐KZL O.K. 57 (staat 1); UBL BN port. 7 nr 103 (staat 3); KBBB cartes et plans IV 9899 (staat 1, in
band met andere kaarten) ; NLC (staat 2); Coll. Laane 139** (staat 3).
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BOZ 022 Visscher ca. 1625‐ca 1645
Een cort verhael en perfecte afteykeninghe van 't belegeren der Stadt Berghen op Zoom onder 't beleyt van
den Marquis Spinola in den jare 1622 / C.J. Visscher excudebat.
Schaal [ca. 1:13.200].
Tot Amsterdam : Ghedruckt by Claes Jansz. Visscher woonende inde Calverstraet inde Visscher, [ca. 1625].
1 kaart : kopergravure ; 40,5x54 cm.
Oosten boven, titel ontleend aan de tekst in twee stukken, die in boekdruk onderlangs aan de kaart is
toegevoegd, rechtsonder een inzetkaartje met titel "Caerte van een gedeelte van Brabant" (ca 12,5x22,5
cm), linksboven een kompasroos rechts van vijf regels tekst, rechtsboven drie regels tekst in een kader
"Tusschen den tweeden en derden October heeft Spinola Bergen verlaten ...", rechtsonder legenda met nr 1‐
9 in kader en in tekst legenda nr 1‐33 en A‐H, met links van legenda de schaalaanduiding "2 Neerlandtsche
mijlen 15 in een graed" = 4 cm., linksonder boven de kaderrand rechts van Ter Tolen "C.J. Visscher
excudebat" waarbij de C en J door elkaar in de V geplaatst zijn, verso blank.
N.B.: Van deze kaart verschenen meerdere edities, waarvan de eerste verscheen met tekst onder de kaart,
zoals beschreven in Hollstein deel XXXVIII nr 44. Na de titel wordt de beminde lezer aangesproken en wordt
verteld dat "niet zonder grote kosten een perfecte aftekening door een vermaarde ingenieur binnen Bergen
zeer curieus getekend", nu in druk verschijnt. In deze tekst vermeldt kolom vier onderaan "Aenwijsinghe der
Cijfferletteren gestelt by eenige voornemen plaetsen der stadt, mitsgaders hare Buyten‐Wercken". Kolom
vijf begint met de legendanummers 1‐15, kolom zes nr 16‐27 en kolom zeven nr 28‐33. In de tweede editie
nr 34 ook in de tekst toegevoegd. De kaart in de atlas van Claes Jansz. Visscher getiteld "Belgium sive
Germania Inferior ..." in 1634, in 1637 en in ca. 1645 verschenen, vertoont allerlei verschillen. Daar er in
Nederland geen exemplaren van deze atlas van Visscher in openbare collecties aanwezig zijn, zijn de
gegevens alleen via bibliografische bron verkregen, zoals Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 651. In 1895 verscheen een
herdruk van de kaart uit het Gemeentearchief Bergen op Zoom bij de litho‐drukkerij Bogaerts‐Petit te Breda.
De beschrijving in Van Ham 25 vermeldt dat het hoornwerk met nr 34 is toegevoegd op de plaats waar het
Molenwater of Houwer lag. Bovendien is buiten nr 17 en 18 nog een verdedigingswerk (wal) aangebracht.
Dit hoornwerk komt niet voor op de afbeelding in Hollstein XXXIX nr 44, evenmin het schip boven de
woorden Crom Vliet. Op de kaart UBL BN port. 8 nr 102, nu nr 011‐03‐08 zijn op dezelfde plek twee
"percelen" te zien op de plaats van het hoornwerk met nr 34, gelijk aan de plattegrond van Bergen op Zoom
op de kaart van Brabant (zie BOZ 021). In de Ruyghbeer Polder, vlak onder het woord "Polder" staat een
plusteken in een cirkel met ernaast "Dit betekent opgesprongen mijnen". De verschillen in de
opeenvolgende versies van de kaart laten duidelijk de toeneming van de verdedigingswerken zien en het
verloop van het beleg. De beschrijving van de kaarten uit de atlassen in Koeman III Vis 1 A e.a. geven niet
genoeg details om vast te kunnen stellen of de kaart onder IV ook uit een atlas afkomstig is. Het is
ongelooflijk dat een beleg van een stad in zo veel varianten door Visscher is weergegeven. Het woord Bergen
op Zoom is op Visscher BOZ 011 I en II op dezelfde plaats en manier weergegeven als op BOZ 022 IV. Het
gebied van de polders echter lijkt op BOZ 022 minder precies te zijn weergegeven dan op Visscher BOZ 011
II, en er is veel meer "Verdroncken Landt" tussen de "Polder van Beuymoer" en het eiland Tholen. Het
perspectief is veranderd. In Muller 1467 is abusievelijk "Veldslagen 669" vermeld, dit moet "Veldslagen 699"
zijn. De beschrijving in Klaus 1182 en Fauser 1324 geeft geen nadere details over de legenda in de tekst,
waardoor het niet mogelijk is te bepalen of het hier om Visscher I of II gaat.
I
Zoals beschreven.
Ref.: Fauser 1324; Hollstein XXXVIII‐XXXIX 44; Klaus 1182; Muller 1467; AVS S 1620/81‐82.
Loc.: UBL BN 011‐03‐007; KB Knuttel 3339; RPA FM 1467 (Veldslagen 699); AvSSR Suppl. 1620/81 (kaart) en
82 (tekst alleen vanaf kolom 5); Coll. Laane 103*; GNMN HB 330.
II
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Zoals beschreven met toevoeging van hoornwerk (34) ten noorden van Kyck in de Pot, in de tekst de legenda
met nr 1‐34 en A‐R.
Ref.: Brabantia ill. III 152; Van Ham nr 25.
Loc.: GA BoZ KG 80 (zonder tekst); KUB B 46.2 1622 (6); RANB nr 142.
III
De naam "Bergen op Zoom" is verplaatst van oostelijk naar meer noordelijk van de stad, bovendien is het
lettertype gewijzigd van alle letters in hoofdletter in alleen B in hoofdletter en de z van zoom op de Duitse
manier geschreven. Toegevoegd aan de oostzijde langs het riviertje richting moeras een "hoornwerk" en
i.p.v. hoornwerk met 34 nu twee "hoornwerken"; tussen Kyck inde Pot en het woord Crom is een schip
geplaatst. Net ten noorden van de Noordschans komt een "eiland" voor dat op deze kaart tot "onder" de
schans doorloopt. De verdedigingswerken ten noorden van de stad tussen het "moerassich landt" in zijn
aangevuld, evenals die ten zuiden van de stad.
In: Visscher 1634, 1637 en ca. 1645.
Ref.: Koeman III Vis 1 A (12) en p. 170 nr [11]; Simon 248; Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 651.
Loc.: BLL in Maps C.9.d.1.(24) (1634); NBWO in 393948‐D (1637); NBWO in 393949‐D (ca. 1645).
IV
Links onder het woord Polder (Ruyghbeer Polder) toegevoegd "Dit betekent opgesprongen mijnen" naast
een cirkeltje met een plusteken er in. De namen Bos Poort en Woutsche Poort zijn weggelaten. Het gebied
rond de letter Q is nu anders weergegeven. (t.n.v. de stad).
Losse ex.:
Ref.: Van Mosselveld (1967) nr 31.
Loc.: UBL BN 011‐03‐008 (voorheen port. 8 nr 102); Coll. Laane 104*.
Kaart 7.
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BOZ 023 Bellus 1625
Abriss der Statt Bergen op Zoom wie solche von Marquis Spinola belagert, hingegen von den Stadischen
starck defendirt worden.etc:
Schaal [ca. 1:22.000].
[Franckfurt am Mayn : gedruckt durch Erasmum Kempffern in Verlegung Johan‐Theobald Schönwetters,
1625].
1 kaart : kopergravure ; 25x35 cm.
Oosten boven, titel in cartouche rechtsonder, naam Bergen op Zoom in het moeras ten oosten van de stad
tussen de hoornwerken in, verso blank.
N.B.: De overeenkomst met Bellus 1626 (BOZ 024) is frappant en toch zijn de kaarten van aparte
koperplaten gedrukt. De typografie en de schrijfwijze van de namen is verschillend: Printzen Landt,
"Stenberge" onder de plaats geplaatst en op BOZ 024 erboven. In de linker benedenhoek staat op deze
kaart meer gebied afgebeeld links van Nieuw Vosmaer dan op BOZ 024. Het is mogelijk dat Visscher BOZ 011
II en de Duitse versie BOZ 012 als voorbeeld hebben gediend voor de edities van Bellus van 1625 en 1626. De
frappante gelijkenis van het kaartbeeld van BOZ 012 en de Bellus kaarten doet de vraag rijzen of zij van
dezelfde hand kunnen zijn? Nicolaus Bellus is het pseudoniem voor Michael Caspar Lundorp, die op de
titelpagina van de Oostenrijkse Lauwerkrans "Historiarum Secretarium" wordt genoemd. Hij beschrijft de
keizerlijke overwinningen en geeft een historische beschrijving van feiten tot het jaar 1625. In het exemplaar
van de Deutsche Staatsbibliothek zu Berlin zit meegebonden een exemplaar van Johan Orlers "Wahrhafftige
Beschreibung und eigentliche Abbildung aller Züge und Victorien zu Wasser unndt Zee Landt ... Maurits von
Nassau ... mit vielen Kupferstücken gheciert. Gedruckt zu Leyden in Hollant Durch Johan Orlers Im Jahr 1617"
(zie BOZ 006).
In: Bellus 1625, na p. 516.
Ref.: AVS 1553; Brabantia ill. III 150; Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 651; Fauser 1325; Klaus 1177; Muller Suppl. 1466
C; Paas dl 4 PA 191.
Loc.: DSB 4o Ry 4807.
Losse ex.:
Loc.: GABoz KG 401; KUB B 46.2 1622 (4); UBL BN 009‐11‐004; AvSSR 1553; BLL 32757.(2.); Coll. Laane 130*;
RPA FM 1466 C.
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BOZ 024 Bellus 1626
Abriss der Stadt Bergen op Zoom wie solche von Marquis Spinola belagert, hingegen von den Stadischen
starck defendirt worden. 162.
Schaal [ca. 1:22.000].
[Francfurt am Mayn : gedruckt durch Erasmus Kempffern in Verlegung Johan‐Theobald Schönwetters, 1626‐
1628].
1 kaart : kopergravure ; 25,5x31 cm.
Oosten boven, titel bovenlangs de kaart binnen de moet van de koperplaat met 162, links onder op het
eiland Tholen een boom geplaatst op de plek waar bij Visscher (BOZ 011) zijn naam geplaatst is, verso blank.
N.B.: De overeenkomst in kaartbeeld met Bellus 1625 (BOZ 023) is frappant, toch zijn het kaarten van
verschillende koperplaten. Linksonder is een gedeelte van het gebied ten noorden van Vosmaer en Nieuw
Vosmaer weggelaten en een boom onder de stad Tholen geplaatst. Het woord Stenbergen nu boven het
stadje, Scelde Fluvius midden in het water. Eveneens zijn alle nummers in het kaartbeeld weggelaten. De
cartouche rechts onder is verdwenen en de titel is binnen de moet buiten het kader van de kaart bovenlangs
geplaatst, waarbij het getal 162 misschien 1622 had moeten zijn naar analogie van het jaar 1622 op de
andere kaarten in het boek. Het woord "Stadt Bergen" is nu met "dt" gespeld, bij BOZ 023 met "tt". Door het
weghalen van de cartouche is de naam van de plaats "Romerswale" alleen in het water weergegeven, het
gebied van de stad zat tegen de cartouche aan getekend. Het is merkwaardig, dat in kort op elkaar volgende
edities van een boekwerk, bij de zelfde uitgever verschenen, twee verschillende kaarten voorkomen. De
kaarten beschreven onder BOZ 023 en BOZ 024 komen duidelijk overeen met het kaartbeeld van BOZ 011 en
BOZ 012. Het is zeer wel mogelijk dat de Duitse versie van de Visscher kaart (BOZ 012) als voorbeeld voor de
kaarten in Bellus' "Lörberkranz" heeft gediend. Het boek in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag heeft vóór
boek 10 een tweede titelpagina met de datum 1628 en draagt een etiket met de vermelding "Bibliotheek
Prins van Oranje". Fauser en Klaus vermelden een Duitse editie uit 1627. In het exemplaar in de Deutsche
Staatsbibliothek zu Berlin van Julius Commentatorum de Bello Germanico van 1638 zitten de kaarten vóór in
het boek gebonden voorafgaand aan de tekst.
In: Bellus 1626, Duitse ed. na p. 666, en Bellus 1627 Lat. ed. na p. 554.
Ref.: Brabantia ill. III 156; Fauser 1326 (Duitse ed.); Hollstein XXXVIII p. 29 nr 43 c; Klaus 1180 (Duitse ed.).
Loc.: KB 427 A 11 (Duitse ed.); DSB 4o Ry 4807 (Duitse ed.); RUL in MU HP n I 4 (Lat. ed.).
In: Julius 1638 kaarten voor de tekst geplaatst.
Ref.: Klaus 1181.
Loc.: DSB 4o Ry 5205.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 306; KUB B 46.2 1622 (10); RANB nr 6772; Coll. Laane 131*.
[afb. 24].
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BOZ 025 Anoniem 1622
Newer verbesserter uñ ganz volkomner Abrisz der Belägerten Statt Bergen op Som wie auch des Spanischen
Lägers Sampt allen Ausz= und Innenwercken, Wällen, Reduyten, Schanzen, Kazen und dergleichen auffs
fleissigst in diese Form gebracht.
Schaal [ca. 1: 20.000].
[S.l. : s.n., ca. 1622].
1 kaart : kopergravure ; 21x31 cm met tekst 48x30,5 cm.
Oosten boven, titel is ontleend aan de tekst, die onderlangs de kaart is geplakt in drie kolommen, de legenda
getiteld "Erklärung oder Anweissung der Ziffern so in dieser Chart gezeichnet" met nummers 1‐26 begint in
kolom twee vlak na het midden, om de tekst is een sierrand langs zijkanten en onderkant aangebracht,
rechtsonder inzetkaart West‐Brabant en Oost‐Zeeland (7x9 cm), verso blank.
N.B.: Doordat op het laatste moment deze kaart, met tekst eronder geplakt, in het Rijksarchief in Noord‐
Brabant boven water kwam was het niet meer mogelijk de ordening te wijzigen. Het is duidelijk dat de
koperplaat voor de uitgave van het boek van Ens bijna een cm is ingekort aan de linkerkant. Hierdoor is de
naam Prinsen Land en het nummer 2 (in de haven van Steenbergen) weggevallen. Van de eronder staande
naam Heem polder zijn de letter H en p net op de rand van de plaat zichtbaar. In de legenda met nr 9‐14 zijn
nog duidelijk zichtbaar de lijnen die over het land van Tholen lopen. Dat de ingekorte koperplaat tekenen
van slijtage te zien geeft blijkt uit de verschillende krassen, zoals links en rechts van het fort Mauritius, bij
Vosmaer tussen spans bolwerck en den hemel en nog andere. Van enkele nummers zijn restanten van het
nummer hier en daar zichtbaar, zoals de twee van 26 rechts boven de M van Zoom. Het is moeilijk om op
grond van twee gevonden exemplaren vast te stellen dat de kaart met tekst uit het boek van Ens eerder
gedrukt is dan de kaart zonder tekst aan de achterkant. Toch doen de zwartheid en krassen op de kaart dit
vermoeden. De hier beschreven kaart toont veel overeenkomst met Visscher (BOZ 011 II) en de anonieme
Duitse versie ervan (BOZ 012). De verschillen zitten niet alleen in de gravering van de letters. De krul links
aan de cartouche zit op de balk en de versiering bovenop is niet meer symmetrisch, het kaartbeeld langs de
rechter‐ en linkerkant is ingekort. Cromvliet is nu met een d geschreven en versierd met drie boten; op de
andere kaarten met een t en vier boten. Ter Tolen in hoofdletters gezet en het Prinsen Landt ontbreekt,
Stenbergen ook in hoofdletters waarbij het watertje tussen de t en e en de g en e in Steenbergen doorloopt.
Legenda nr 21 bij Visscher is nu nr 10. Daar de platen beschreven onder serie 11 "Varia over Buitenlandse
Geschiedenis" volgens Muller door hem slechts in enkele exemplaren gevonden zijn, heeft hij de beschreven
platen in chronologische orde met aanwijzing gegeven. Bij Bergen op Zoom geeft hij alleen het jaar 1622 en
een volgnummer nl. 442. De prent draagt geen titel, waardoor de omschrijving die Muller geeft geen
houvast biedt. Deze kaart komt zonder tekst aan de achterkant wel voor in de band aangeduid met "Album
Kist" met in potlood p. 386 rechts boven en fol. 1‐406 met rechts onder in inkt nr 409. Als nr 447 in de
heruitgave van Hogenbergs prenten "Geschichtsblätter hrsg und eingeleitet vom Fritz Hellwig" verschenen
te Nordlingen in 1983. Fauser vermeldt in nr 1328 een exemplaar met legenda nr 1‐8 met dezelfde
afmeting, in 1627 verschenen in een werk van Gaspar Ens "Fama Austriaca". Dankzij een losse kaart met
tekst in het Gemeentearchief BoZ (KG 818) kunnen we met zekerheid stellen, dat we van dezelfde kaart
spreken. Dit exemplaar heeft rechtsonder naast nr 8 in de legenda nr 412 in handschrift en rechtsboven de
kaart nr 408 in handschrift. Omdat Hellwig er van uit gaat dat de kaarten uit de periode 1622 zonder tekst
vrij laat aan de bundel "Geschichtsblätter" kunnen zijn toegevoegd, misschien wel in of na 1627, is de
beschrijving in der tijd onder 1627 gezet. Het jaar van uitgave van het boek van Caspar Ens is dus als
uitgangspunt genomen. Het kan heel goed mogelijk zijn dat de losse kaart met tekst eronder geplakt in het
Rijksarchief N.‐B. eerder is uitgegeven, misschien wel in 1622 tijdens de belegering. In de tekst (eerste kolom
laatste zin) is sprake van "in diesem jetztlaufendem Jahr 1622. den 18. Julij von dem Marquis Spinola
berennt ...". In de tweede kolom "den 23. aber gedachten Monats seind von Prinzen Moritzen ...". In kolom
drie in nummer 12 "... die Spanische den 16. Augusti von 11 Uhren des Nachts bisz an den liechten Tag mit
grossem Gewalt gestürmbt und denselben erobert haben ...". In de tekst wordt de belegering tussen 18 Juli
en 16 Augustus behandeld. Op de kaart komen enkele onjuistheden voor zoals Stenbergen in plaats van
Steenbergen, west polter in plaats van west polder, M spinlaes qartier in plaats van Spinolaes quartier, kick
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inde pod in plaats van Kijck inde Pot, op het eiland Tolen zijn de namen in kleine letters geschreven behalve
Vosmaer, Ter Tolen, Redout en Schakerloo. Bij Visscher (BOZ 011 II) zijn de namen op Tholen allen met
hoofdletters geschreven en bovenaan rechts van nummer 6 "De wech van 't een Leger naer het ander". Op
deze kaart "de wech van t' eon leger naor het ander". Wanneer de tekst van Visscher vergeleken wordt met
de tekst van deze kaart ziet men grote overeenkomst, zodat er sprake lijkt van een in het Duits vertaalde
versie. Hierdoor kan de mededeling dat dit nieuwe verbeterde plan voorafgegaan is door een ander (zie de
eerste zin van de tekst) alleen voor Visschers kaart opgaan en niet voor deze kaart. Gezien het kaartbeeld
zou deze kaart tussen Visscher (BOZ 011 II) en de anonieme Duitse kaart (BOZ 012) geplaatst kunnen
worden. Van welke uitgever deze beide kaarten afkomstig zijn valt moeilijk vast te stellen. Het is duidelijk dat
Abraham Hogenberg deze koperplaat enigszins ingekort heeft voor de publicatie in het boek van Caspar Ens
"Fama Austriaca". Of hij ook de uitgever is geweest van de kaart met tekst weten we niet. Dat dit kaartbeeld
veel navolgers heeft gehad blijkt uit de verschillende boekwerken waarin een erop lijkende kaart voorkomt,
veelal zonder het inzetkaartje en soms zelfs zonder een cartouche met titel. Caspar Ens komt uit Lorch in
Württemberg en is van huis uit Luthers theoloog. Hij verliet in het midden van de negentiger jaren zijn
geboortestreek en vestigde zich in 1603, na een literaire reis van enkele jaren, in Keulen, waar hij veel
gepubliceerd heeft.
I
Zoals beschreven.
Loc.: RANB nr 6820.
II
De koperplaat is aan de linkerkant bijna één cm ingekort tot 21x30 cm. De legenda met "Erklärung der
Zifferen" nummers 1‐8 staan onder het kaartje van Brabant rechtsonder naast een vier keer vierregelig
gedichtje, de nummers 9‐14 in kader op het eiland Tholen geplaatst, de nummers 15‐17 staan linksboven
naast Oudenbosch, de nummers in de kaart zijn voor een deel gewijzigd ten opzichte van de onder I
beschreven kaart te weten nrs 2, 4, 6, 7, 10, 18 is nu 4, 19 nu 6, 20 nu 7, 21 nu 10, nr 22‐26 weggelaten
alleen in woorden weergegeven, de nummers 1, 3, 5, 8, 9, 11‐16 zijn gelijk gebleven, verso tekst p. 653‐654
signatuur Aaaay.
In: Ens 1627 p. 653‐654.
Ref.: Fauser 1328.
Los ex.:
Loc.: GABoZ KG 818.
In: Album Kist, p. 386 en fol. 1‐406 beide in potlood, verso blank.
Ref.: Muller 413:442; Paas dl 4 Pa 190.
Loc.: RPA Album Kist.
Los ex.:
Loc.: RANB nr 1381.
Lit.: Hellwig (1983) p. 24, 42.
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BOZ 026 De Swaef 1628
Ware afbeeldinge van alle nieuwe fortificatie wercken, soo die gemaect worden voor de Stadt Bergen op
Zoom. Met consent van .... Magisstraet der selver Stadt vor S. de Swaef Ano 1628.
Schaal [ca. 1:25.000].
[Bergen op Zoom : s.n.], 1628.
1 kaart : kopergravure ; 36,5x31 cm.
Noorden boven, titel bovenlangs de kaart, er vlak onder een profiel van Halsteren, cartouche met een
legenda "Verclaringe van dese Caerte" met letters A‐S (zonder J) linksboven, een kompasroos linksonder
(tegenover de zuidschans), het stratenpatroon van de stad binnen de vestingmuur is niet ingevuld, verso
blank.
N.B.: De kaart toont hier en daar enige overeenkomst met de kaart door Hondius in 1624 in Den Haag
uitgegeven (zie BOZ 020). Met name het gebied rond de Noorder‐ en Zuiderschans. Samuel de Swaef was
schoolmeester in Bergen op Zoom van 1624 tot zijn dood in 1636. Hij was in Middelburg geboren in 1597 en
publiceerde daar in 1618 zijn eerste werk, een "Clinckdicht op de drie‐sinneghe Sinnebeelden. In 1619
gevolgd door twee andere boeken, één over de schrijfkunst voor de jeugd en één over de opvoeding van
kinderen. In de opdracht van het eerste boek vermeldt hij dat hij het geschreven, "gesneden met het
graefyser ende ghedruckt" heeft. Als beloning voor zijn werk ontving hij van de Middelburgse Raad twintig
Vlaamse ponden. Zijn salaris als onderwijzer in Middelburg zou later 40 Vlaamse ponden bedragen. In 1620
werkt hij mee aan een boek van Abraham van Overbeque uit Domberg dat eveneens over het
schoonschrijven gaat en in 1623 een boek met twee en negentig stichtelijke verzen, waarin hij kritiek geeft
op collega schoolmeesters. Zijn eerste kaarten verschijnen in 1627 toen er een vijandig leger in het naburige
Zandvliet verscheen (Kaarten in de Universiteitsbibliotheek te Leiden port. 78 nr 117 en port. 135 nr 110). In
1628 maakt hij in opdracht van de magistraat een afbeelding van de fortificaties, die toen in het gebied van
de stad werden aangelegd. De heer Van den Bergh noemt deze gegevens en verwijst naar de betreffende
stukken in het archief, waaruit blijkt wat hij met deze werkzaamheden verdiende naast zijn
onderwijzersbaan. Een portret van Samuel de Swaef werd gemaakt in 1627 naar een tekening van de
schilder Jasper Beckx en gesneden in koper door L. Sarragon. Ook bekend van Swaef is het gezicht op Bergen
op Zoom in vier bladen dat hij in 1634 maakte, waarvan een foto in het Gemeentearchief is. In de "British
Museum Catalogue of printed maps ..." wordt een exemplaar genoemd, dat in Beudekers atlas (band 21 nr
9) voorkomt (zie Maps C 9.e.10 [9]). Ondanks het octrooi, dat Jacob Lauwyck op 18 Juli 1634 van de Staten
Generaal kreeg, om de "caerte van Bergen alleen te mogen drucken ende die te mogen vercoopen ... den tijt
van ses naestcomende jaeren" verkocht Swaef op 10 April 1635 de koperplaten aan Hendrik Hondius te
Amsterdam. In 1645 blijkt de Middelburgse boekhandelaar Anthonius de Later de prent nog een keer te
hebben uitgegeven. In het artikel van Van den Bergh wordt eveneens vermeld, dat Swaelf goede vrienden
was met dominee Lambertus de Rijcke, de rector van de Latijnse school. Zie voor zijn boek BOZ 011 I, waarin
enkele kaarten voorkomen, die later werden toegevoegd en dus oorspronkelijk niet in het boek zijn
verschenen.
Ref.: Van Ham nr 28.
Loc.: UBL BN port. 8 nr 149; Coll. J.P.M. Goosen; Coll. Laane zonder nummer.
Lit.: Van den Bergh (1994) nr 1 p. 12‐18.
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BOZ 027 Guicciardini (Blaeu) 1634
Bergen op zoom.
Schaal [ca. 1:23.300].
[Amsterdam : Willem Jansz. Blaeu, 1634].
1 kaart : kopergravure ; 11,5x13,5 cm.
Noordwesten boven, titel in onversierde cartouche midden onder, rechtsboven stadswapen, linksonder een
lege cartouche, vlak naast elkaar lopen drie lijnen van de kaderrand boven over de Zuidschans tot aan de
cartouche links, in de titel achter "Bergen" een komma en achter zoom een punt bovendien "op zoom" met
kleine letters, verso blank.
N.B.: Boele van Hensbroek beschrijft onder de nummers XVII en XVIII de edities van 1634 en 1635 als gelijke
ten aanzien van de platen, alleen is Brugge weggelaten in de editie van 1635, als mogelijke graveur wordt
Jodocus Hondius genoemd. Evenals bij Haarlem komt ook bij Bergen op Zoom een los kaartje voor met een
lege cartouche en zonder namen in het kaartbeeld. Van Ham vermeldt in nr 29 ten onrechte dat het
stadswapen rechtsonder is geplaatst. Verder vermeldt hij dat de belegeringswerken van 1622 zijn
aangegeven. De overeenkomsten in kaartbeeld met Visscher 1625 (BOZ 021), Janssonius editie 1652 (BOZ
030) en Kirchner 1672 (BOZ 034) zijn opvallend, de verschillen zitten in de weergave van de verdedigingswer‐
ken, legenda en presentatie van het landschap. De titel en de cartouche variëren eveneens in de wijze van
het zetten van de letters.
In: Guicciardini duodecimo ed. 1634 en 1635 (editie 1635 in dl 2 na p. 256).
Ref.: Cat. GAR nr 41; Fauser 1331; Klaus 1183; Van Ham nr 29; Deys et al. (2001), Bergen op Zoom‐4.
Loc.: MPM A 22203 (1634); DSB in 8* TL 2047a; GAR 61 F 13; UBU WRT 100‐284 (THO = coll. Thomaasse);
UBVU XL.05537.‐.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 98b: Coll. Laane nr 10.
Lit.: Boele van Hensbroek (1878) p. 199‐287; Van 't Hoff (1941‐1943) p. 66.
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BOZ 028 Dögen 1647
Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:8.750].
[Amstelodami : Apud Ludovicum Elzevirium, Anno 1647].
1 kaart : kopergravure ; 22x31,5 cm.
Zuiden boven, titel midden boven binnen kader zonder cartouche, linksonder schaalstok 100 Virgae‐Roeden
= 4 cm, verso blank.
N.B.: Het kaartje geeft alleen de omtrek van de vestingen weer, het stratenplan en een legenda ontbreken.
Slechts alleen de naam "Vos Meer" in de Schelde geplaatst rechts binnen het kader. Vosmeer was echter een
andere naam voor een deel van de Eendracht, dus op de verkeerde plaats gezet. Volgens Peter Meurer
werden voor de Nederlandse steden in Dögens werk voor het grootste deel dezelfde voorbeelden gebruikt
als voor Blaeu's Stedenatlas. In Meurers beschrijving van een Duitse editie zit Bergen op Zoom na p. 332. Een
andere gedrukte bron, die door Dögen gebruikt werd, zijn de gravures uit de uitgeverij Matthäus Merian. Bij
Merians editie van 1654 (zie BOZ 031) komt de Noordschans niet voor en is het gebied rond de stad anders
weergegeven. Matthias Dögen werd tussen 24 Februari 1605 en 23 Februari 1606 in Köntig bij Drammburg
in Pommern geboren. Vanaf 1620 studeert hij aan de Universiteit in Frankfurt aan de Oder wiskunde. In
1627 studeert hij verder in Leiden technische wetenschappen, in het byzonder scheeps‐ en vestingbouw. Hij
keerde niet terug naar Duitsland, maar ging in dienst van de Amsterdamse Admiraliteit. Hij maakte carrière
als Commissaris (gecommitteerde) bij de Zeemacht (vloot) en de Raad van Oranje. In 1641 trad hij ook nog in
dienst van de Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg als belangenbehartiger van Brandenburg in
Nederland. Hij bleef werkzaam in Amsterdam tot 1662 en keert dan terug naar Berlijn, waar hij blijft tot aan
zijn dood op 23 Februari 1672. Wanneer de kaarten los van het boek komen verliezen ze hun zeggingskracht.
Ze zijn bedoeld als voorbeelden van vestingplattegronden in het werk dat door Dögen als een inleiding tot
het contemporaine vestingwezen is geschreven. De nadruk ligt op de mathematische en geometrische
aspecten. Het zijn "Grundrisse" van bestaande vestingen en horen bij de tekst als illustratie van de
uitspraken over de verschillende vestingsystemen, topografische voorwaarden enz. Het is merkwaardig dat
Taverne, die in zijn boek op p. 425 noot 38 boeken noemt, die de theorie der oudnederlandse fortificatie,
zoals die te Leiden werd gedoceerd, behandelen, wel Hendrik Hondius Korte beschrijvinge uit 1624 vermeldt
(zie BOZ 020) en niet Matthias Dögen. Taverne geeft in hoofdstuk twee en drie van zijn boek een overzicht
van de achtergronden en het ontstaan van de opleiding aan de Leidse Universiteit ten behoeve van
ingenieurs, landmeters en de inrichting van de ideale vestingstad. De titelpagina van Dögens werk geeft een
gezicht op een vesting rondom fraai geïllustreerd met personen en de attributen van de landmeter.
In: Dögen 1647 en 1648 (1647 Lat. ed., 1648 Franse en Duitse ed.).
Ref.: Van Ham nr 34.
Loc.: KB 36 G 22 (Franse ed. 1648 na p. 392).
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 394; UBL BN port. 8 nr 158.
Lit.: Meurer (1986) nr 2, p. 103, 106 en 111; Taverne (1978) p. 69‐81, 425.
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BOZ 029 Blaeu 1649
Berghen op Zoom.
Schaal [ca. 1:5.000].
[Amstelaedamensi : expressum a Ioanne Blaeu, 1649].
1 kaart : kopergravure ; 42x53 cm.
Noorden boven, titel midden boven binnen kader zonder cartouche, linksboven het wapen van Brabant,
rechtsboven het wapen van Bergen op Zoom, linksonder in cartouche de legenda met nr 1‐33, verso Latijnse
tekst.
N.B.: In de eerste en tweede Latijnse editie van de stedenatlas van Blaeu dragen de kaarten naast de tekst
geen signatuur (zie Koeman I p. 304 en 310 resp. Bl 63 en 64; Van der Krogt KAN IV, p. 302, resp. atlas 43:111
en 43:112), in de derde editie (zie Koeman I Bl 66 p. 319; Van der Krogt KAN IV, p. 335, atlas 43:113) draagt
de kaart van Bergen op Zoom verso tekst en de signatuur "g". De edities met Nederlandse tekst (zie Koeman
I Bl 68 A en 68 B p. 326 en 330; Van der Krogt KAN IV, p. 352, 43:121) dragen eveneens de signatuur "g". De
tekst draagt als titel "Berga Ad Zomam" in de Latijnse editie en "Bergen op Zoom" in de Nederlandse editie.
In 1966 verscheen een facsimile editie bij Elsevier in Amsterdam van een gedeelte van het "Toonneel der
steden van de Vereenighde Nederlanden" waarin Bergen op Zoom niet voorkomt, omdat alleen de steden
van Holland, Zeeland en Utrecht zijn gereproduceerd. Van de Noord‐ en Zuidschans zijn slechts een klein
deel zichtbaar; toen de kaart werd uitgegeven was de Noordschans verdwenen en vervangen door een
redoute. Volgens Van Ham zijn de veranderingen, die ten gevolge van de oorlogshandelingen hadden plaats
gevonden, niet aangebracht op de kaart; bovendien is het stratenplan foutief ingepast. De Steenbergsestraat
mondt uit tegenover het noordoostelijk ravelijn in plaats van in de keel van het Steenbergsebolwerk,
waardoor de Steenbergsepoort op de verkeerde plaats is weergegeven.
In: Blaeu 1649 drukken vóór 1651 (verso Lat. tekst).
Ref.: Brabantia ill. II dl 2 146; Fauser 1332; Van Ham nr 47; Klaus 1185; Koeman I Bl 63 (17), Bl 64 (90), Bl 66
(89); Van Mosselveld nr 2; Van der Krogt KAN IV, atlas 43:111 ‐ map 444.
Loc.: KB in 395 B 14, 395 B 19, M 23 C 3; UBA in HB‐KZL 1800 A 9 (Bl 63), in KF 61‐2274 (olim 364 A 4) (Bl 66);
UBL in BN atlas 5‐1 (Bl 64).
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 76; UBL BN port. 8 nr 153; Coll. Laane 141**.
In: Blaeu 1649 drukken vanaf 1651 (verso Ned. tekst en signatuur g).
Ref.: Koeman I Bl 68 A (89) en Bl 68 B, Bl 70 en 71; Van der Krogt KAN IV, atlas 43:121 ‐ map 444.
Loc.: KB in 1049 B 14; UBA in atlas in Blaeu‐kast; UBL in BN atlas 49‐1; SMA in A III 49 a, b (Koeman Bl 68 B;
Van der Krogt KAN IV, 43:121A.1), in Stedenatlas samen met de "Groote Atlas" (Koeman Bl 70 en
71; Van der Krogt KAN IV, 43:121); UBU in A C 72 (Koeman Bl 68 A; Van der Krogt KAN IV,
43:121.1).
Losse ex.:
Loc.: KUB B 46.2 020 (5); RANB nr 109 en nr 283;
Lit.: Van 't Hoff (1941‐43) p. 100 en 136; Nijhoff (1933‐1934).
Kaart 8.
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BOZ 030 Guicciardini (Janssonius) 1652
Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:21.800].
[Amstelodami : apud Iohannem Ianssonius juniorem, 1652].
1 kaart : kopergravure ; 11x13,5 cm.
Noorden boven, titel midden onder in cartouche, rechtsboven het wapen van Bergen op Zoom, linksonder in
cartouche een legenda met nr 1‐14 (1 S.Iacobz poort, 2 Steenbergse poort, 3 Woutsche poort, 4 Bosch poort,
5 Ham poort, 6 Grote Marct, 7 Vis Marckt, 8 Koorn Marckt, 9 Borse, 10 S.Lamberts kerc, 11 'tHoff, 12 Nieu
Beckaf, 13 Zuyd Schans, 14 Noord Schans), verso blank.
N.B.: Dit kaartje toont veel gelijkenis met dat van Guicciardini uitgegeven door Blaeu in 1634 en 1635 (zie
BOZ 027). Het is echter veel scherper en preciezer gegraveerd, zonder de krassen en de lijn parallel aan de
linker kantlijn van de kaart, zoals bij die van Blaeu. Er is ook verschil in presentatie van de bolwerken aan de
noord‐ en zuidkant van de stad. In de beschrijving die Van Ham in nr 29 geeft (zie ook BOZ 031), vergelijkt hij
Blaeu met Janssonius (zonder belegeringswerken) en Smallegange (met buitenwerken [ravelijnen] doch
zonder hoornwerken zie BOZ 037) en Visscher (zie BOZ 021). De legenda heeft nu 14 nummers. In 1652 geeft
J.J. Brouwer ditzelfde kaartje uit in zijn "Caert en Stede‐boexken van Nederlandt" beschreven in Koeman II
Bro 1, echter met een foute datering tussen haken (1672) i.p.v. 1652 ((Van der Krogt KAN III, atlas 363:04,
met correcte datering). Een kaartje dat hierop sprekend lijkt, maar met Franse legenda, is beschreven onder
BOZ 038. Voor de Hollandse steden verschenen deze kaartjes in "Délices de la Hollande" van J. de Parival in
de edities vanaf 1685 te Amsterdam. Die van Bergen op Zoom met Franse legenda werd samen met Breda,
Mechelen en Brugge op één blad gegraveerd met de titel "Brabant Meridionale" door Pierre Mortier
uitgegeven in Amsterdam rond 1703. Op het titelblad van de atlas komt alleen de naam van Nicolaas de Fer
voor als uitgever en Parijs 1693. Het is heel goed mogelijk dat Pierre Mortier dit kaartje van Janssonius heeft
laten nagraveren voor zijn atlas "Les Forces de L'Europe".
In: Guicciardini duod. ed. 1652, 1660 en 1662 (1660 en 1662 uitgegeven door Jacob van Meurs).
Ref.: Brabantia ill. II, dl 2 147 en 158; Cat. GAR nr 45; Fauser 1333; Klaus 1186; Deys et al. (2001), Bergen op
Zoom‐5.
Loc.: KB in 510 K 1 (1652 dl 2 na p. 256) en in 510 K 2 (1660 dl 1 na p. 156); UBA in OK 63‐2231 (olim 346 G
26) (1652), in OK 66‐63 en in OK 62‐7820 (olim 1723 G 20) (beiden 1660), GAR 61 F 14 (1660).
Losse ex.:
Loc.: GAB0Z KG 98, KG 98a en KG 682; RANB nr 1152; KUB B 46.2 / 020 (6) en B 46.2 / 020 (17); UBL BN port.
8 nr 157; RPA Ottens A formaat 46 f; Coll. Laane nr 9 en tweede ex. zonder nummer.
In: Brouwer 1652.
Ref.: Koeman II, Bro 1 (53); Van der Krogt KAN III, atlas 363:04.
Loc.: UBA in OK 62‐9783 (olim 2007 D 21).
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BOZ 031 Merian 1654 en 1659
Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:14.000].
[Franckfurt am Mayn : bey Caspar Merian, 1654].
1 kaart : kopergravure ; 18,5x26 cm.
Zuiden boven, titel midden boven onder kaderrand, stadswapen linksboven, rechtsboven een legenda
zonder cartouche met nr 1‐13 (1.Stenberge Port, 2.Woutse Port, 3.Boss Port, 4.Haven, 5.Wasser Mühlen,
6.Wasser Port, 7.Der Hamm, 8.Bechof, 9.Mühllen bauwer, 10.Kyck in der Pott, 11.Fonteyn, 12.St Gerdreuds
Cappel, 13. Zuydt Port), midden onder schaalstok "scala (10)0 Ruhten" = 2,6 cm, het stratenpatroon in
stippellijnen weergegeven, verso blank.
N.B.: De Noordschans ontbreekt op deze kaart, die net als de kaart van Dögen (zie BOZ 028) dezelfde
orientatie heeft. Het begin van de verdedigingswerken in het kamp van de vijand (rond de Rayberg en
doorkruist door de weg naar Wouw) staat linksboven op de kaart. Deze zelfde figuur komt ook op de kaarten
beschreven onder BOZ 043 en BOZ 044 voor, maar dan rechtsonder op de kaart. In de 1659 editie komt de
kaart vóór p. 40, met erna op één blad met "Löven", een profiel van Bergen op Zoom metend 12,5x51 cm
(zie Fauser 1335). In 1964 verscheen een facsimile editie met een nawoord van Bert van 't Hoff bij
Bärenreiter te Kassel en Basel van de tweede uitgave in 1659 van de "Topographia Germaniae". Caspar
Merian is in 1627 in Franckfurt am Main geboren als zoon van Matthäus Merian. In 1650 zette hij de zaak
van zijn vader voort en was naast uitgever ook etser en graveur. In 1659/1660 vertrok hij naar Amsterdam
en associeerde zich met Willemijntje Broers. Hij stierf in 1686 te Wieuwerd in Friesland.
In: Merian 1654 en 1659.
Ref.: Bachmann 0191; Brabantia ill. II 148; Fauser 1334; Van Ham nr 32; Klaus 1187.
Loc.: GAH in 6 B 12 (1659); KB in 3196 A 6 (1654) en 3197 A 3; TUD TR AA 0623 2131 (1659); UBA in KF 61‐
353 (olim 211 A 21) (1659); UBL in 1222 A 16 (1659); UBU AB T fol. 207 (1659); DSB in 4o ZC 1020. .
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 99, KG 99 a, b, c; KUB B 46.2 / 020 (7); RANB nr 6781; UBL BN port. 8 nr 159; RPA Ottens A
formaat 46 g; Coll. Laane nr 11.
Lit.: Eckhardt (1963); Van 't Hoff (1964); Wüthrich (1967).
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BOZ 032 Janssonius / De Wit / Covens & Mortier 1657 ‐ ca. 1750
Berghen op Zoom.
Schaal [ca. 1:5.000].
[Amstelodami : apud Ioannem Ianssonium, 1657].
1 kaart : kopergravure ; 40,5x50,5 cm.
Noorden boven, titel in cartouche midden boven binnen kader, linksboven wapen van Brabant, rechtsboven
wapen van Bergen op Zoom, linksonder de legenda met nr 1‐33 in cartouche, met rechts ervan een
schaalstok "Schale van der Roede" 100 roeden=8 cm.
N.B.: Hoewel de kaart van Janssonius veel overeenkomst toont met die uitgegeven door Blaeu in zijn
Stedenatlas, is zij toch van een andere koperplaat gedrukt (zie BOZ 029). De verschillen zitten in de versiering
rond de wapenschilden, bij Blaeu hartvormig en bij Janssonius bijna rechthoekig. Bij Blaeu geen schaalstok
en bij Janssonius rondom de stad de velden min of meer als percelen weergegeven en de naam van Berghen
op Zoom in een kader geplaatst. Om de losse kaarten uit de opeenvolgende edities atlassen te herkennen is
het belangrijk te weten of er verschillen in het kaartbeeld zijn en of op de achterkant tekst gedrukt is met
eventuele signatuuraanduidingen. De koperplaten van de kaarten gebruikt voor de stedenatlas van
Janssonius zijn ongeveer twee eeuwen lang in gebruik geweest met de hier onder te beschrijven
aanvullingen en wijzigingen. In Leti's Teatro Belgica komt echter voor Bergen op Zoom niet de kaart van
Janssonius, maar die van Orlers voor (zie BOZ 006 IV).
I
Zoals beschreven.
In: Janssonius 1657 verso Latijnse tekst en signatuur K.
Ref.: Bachmann 0191; Fauser 1336; Klaus 1188; Koeman II Ja 12 (10); Van der Krogt KAN IV, atlas 42:11 ‐ map
443.1.
Loc.: UBA in HB‐KZL 1807 A 26 (olim 1801 A 2); UBL BN in atlas 19‐4.
Los ex.:
Loc.: RANB nr 267.
In: Erfgenamen Janssonius van Waesberge 1682 verso blank.
Ref.: Bachmann 0191; Klaus 1189; Koeman II Ja 18 (45); Van der Krogt KAN IV, atlas 42:2 ‐ map 443.1.
Loc.: UBL BN in atlas 37‐1.
Los ex.:
Loc.: UBL BN port. 8 nr 154.
II
Zoals beschreven, linksonder de schaalstok "F. de Wit excudit Amstelodami" toegevoegd, verso blank.
N.B.: Het merendeel van de plattegronden en stadsgezichten in De Wits stedenboek is gedrukt van
koperplaten, die gebruikt werden voor de stedenboeken van Janssonius en Blaeu. In 1674 werden de
koperplaten van Blaeu's stedenboeken geveild en waarschijnlijk door Abraham Wolfgang gekocht en via hem
zijn ze bij De Wit terechtgekomen. In 1694 werden die van Janssonius geveild. De Wit heeft veel van deze
koperplaten gekocht, zoals Koeman laat zien in het overzicht op p. 208‐209 van deel III onder Wit 27, zodat
de kaarten in De Wits stedenboek eigenlijk "opgelapte" kaarten zijn. Volgens Koeman III Wit 26 dragen de
kaarten in de eerste editie van De Wits atlas geen adres van de Wit, hetgeen voor Bergen op Zoom niet
opgaat (zie voor bijgewerkte informatie over De Wits stedenatlassen Van der Krogt KAN IV, p. 491‐512). In
1980 verscheen een facsimile editie van de stedenatlas van De Wit bij W. ten Hoeve te Amsterdam. [In 2012
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verscheen een facsimile met inleiding door Marieke van Delft en Peter van der Krogt bij Lannoo in Tielt
(België)].
In: De Wit 1e ed. ca. 1698.
Ref.: Bachmann 0191; Koeman III Wit 26; Phillips nr 4045; Van der Krogt KAN IV, atlas 42:12 ‐ map 443.2.
Loc.: LC 4045; MPM B 14.
III
Toegevoegd een kompasroos in de "Nieuwe Haven" en het wapen links is opgevuld met een raster, verso
blank.
In: De Wit 2e ed. na 1698.
Ref.: Fauser 1332; Van Ham nr 49; Klaus 1192; Koeman III Wit 27 (85).
Loc.: UBA in HB‐KZL 1801 A 16.
In: Van der Aa 1729.
Ref.: Bachmann 0191; Koeman I Aa 9 ; Phillips nr 3485; Van der Krogt KAN IVA, nr 16:24.
Loc.: KB in 553 B 16 (nr 95); BLL 213 F 12; LC 3485.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 77; RANB nr 266; UBL BN port. 8 nr 155; Coll. Laane 142*.
IV
Nieuw impressum " 't Amsterdam bij I. Covens en C. Mortier" linksonder naast de legenda, verso blank.
Ref.: Brabantia ill. II 161; Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 652; Harms nr 430; Klaus 1193, 1194; Koeman II C&M p. 45
e.v.
Loc.: KUB B 46.2/020 (20); UBL BN port.8 nr 156; RU Fac. R.W. Kvz Coll. Moll nr 430; Coll. Laane zonder
nummer; BLL K 109.14.
Lit.: Nijhoff (1935‐1936) p.352‐366.
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BOZ 033 Merian 1662
Abrisz der Statt Bergen op Zoom sampt dem Spanischen Lager im Jahr 1622.
Schaal [ca. 1: 18.900].
[Franckfurt : Matthaeus Merian, 1662].
1 kaart : kopergravure ; 27x34,5 cm.
Oosten boven, titel rechtsonder in cartouche, kompasroos linksboven, verso blank.
N.B.: Het kaartbeeld van de kaart in Merians "Theatrum Europaeum" toont veel gelijkenis met de kaart door
Visscher uitgegeven tussen 1625 en ca. 1645 (zie BOZ 022 I‐IV) en geeft de verschillende legerkampen weer
tijdens het beleg van 1622. Het formaat is echter gewijzigd doordat de omgeving is ingekort en de schaal
verkleind is. In Hollstein wordt bij Visscher (nr 44 zie de referentie hieronder) in de laatste alinea melding
gemaakt van de onder II beschreven kaart, die nu in de Katholieke Universiteits Bibliotheek te Tilburg is
ondergebracht. Klaus geeft in nr 1190 echter als schaal ca. 1:22.500, terwijl Fauser in nr 1329 geen melding
doet van de Latijnse titel "Delineatio" etc. Wel geeft Fauser in de inleiding op p. LIII de naam Lotichius en
vermeldt dat zijn werk "Rerum Germanicarum" van 1646 een uittreksel is uit het "Theatrum Europaeum",
beide werken uitgegeven door Matthaeus Merian. Daar geen exemplaar van Johannes Petrus Lotichius'
uitgave in Nederland aanwezig is, kan niet aangetoond worden of deze kaart zonder de Latijnse titel uit dit
werk afkomstig is. Uit het feit dat het verschil tussen de twee kaarten alleen in deze Latijnse titel zit, zou
men kunnen afleiden dat deze kaart ook uit Merians uitgeverij komt. Volgens Bachmann 0191 aanwezig in
deel I en volgens Fauser 1329 deel I na p. 762. Het is jammer dat er geen exemplaren van het "Theatrum
Europaeum" in Nederland aanwezig zijn. In 1635 begon Matthäus Merian, die in 1593 in Basel geboren was
en in 1624 naar Frankfurt am Mayn kwam om de zaak van zijn schoonvader Johann Dietrich de Bry over te
nemen, met zijn "Theatrum Europaeum". Merian overleed in 1650 en door zijn opvolgers werd tot in 1723
dit werk, dat tot negentien foliobanden groeide, uitgegeven. De toonaangevende auteur van dit werk was de
Straszburger geleerde Johann Philip Abelin, die onder het pseudoniem Johann Ludwig Gottfried, voor de
tekst zorgde en Merian voor de gravures. Een Bijbel illustreerde Merian tussen 1625 en 1627 met 258
kopergravures. In 1638 verscheen bij Merian met J.L. Gottfried als auteur "Newe archontologia cosmica, das
Beschreibung aller Kaiserthumben Königreichen und Republicken der gantzen Welt". In de Duitse Staatsbi‐
bliotheek te Berlijn bevindt zich de editie van 1646 en in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag een editie
van 1659 (KB 62 B 2), waarin geen kaart van Bergen op Zoom zit, wel een kaart van elf andere Nederlandse
steden. In welk werk de kaart onder I genoemd thuishoort is moeilijk vast te stellen, omdat Fauser onder
1329 de kaart vermeldt, echter zonder de Latijnse toevoeging. In de inleiding van zijn boek geeft Fauser de
naam Lotichius, die een uittreksel van het "Theatrum Europaeum" in het Latijn in 1646 (Impensis Matthaei
Meriani) laat verschijnen onder de titel "Rerum Germanicarum". Ook Bachmann vermeldt Lotichius in een
aparte kolom onder Merian met aanduiding I 18.
I
Zoals beschreven.
Loc.: GABoZ KG 79 b; RANB nr 2322.
II
Zoals beschreven, maar met toevoeging van Latijnse titel "Delineatio urbis Bergen op Soomae, una cum
Hispanorum castris ad illam factis, anno 1622" linksboven tussen kaderlijn en kompasroos.
In: Merian 1662, dl I na p. 670.
Ref.: Bachmann 0191; Brabantia ill. III 151; Fauser 1329; Hollstein XXXVIII en XXXIX nr 44 laatste alinea; Klaus
1190 (in deel 1 na p. 670); Muller S 1466 D.
Loc.: DSB 40 Z 6602.
Losse ex.:
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Loc.: GABoZ KG 79 en 79 a, KG 727 en KG 820 a en b; KUB B 46.2 1662 (5); RANB nr 6770; UBL BN port. 8 nr
147; AvSSR S 1620/83; RPA FM 1466 D; Coll. Laane 129*.
Lit.: Becker (1967) p. 133‐140, 238.

M.H.G. Clement‐van Alkemade

BERGEN OP ZOOM

Pagina 52 van 125

BOZ 034 Kirchner 1672
Bergen op Zoom.
Schaal [ca.1:21.200].
Leipzig : In Verlegung Christian Kirchners, Anno 1672.
1 kaart : kopergravure ; 11x13 cm.
Noordwesten boven, titel midden onder in cartouche, linksonder in cartouche legenda met nr 1‐10
(1.S.Jacobes pforte, 2.Steenbergse pfor., 3.Woutsche pforte., 4.Bosch pforte., 5.Hom pforte., 6.Grose
marckt., 7.Borse., 8.S.Lamberts kirche., 9.Zuyd schans, 10.Noord schans en na nr 10 blanke ruimte voor nog
twee of drie nummers, rechtsboven het stadswapen, verso blank.
N.B.: Veel overeenkomst qua kaartbeeld met de uitgave van Guicciardini (BOZ 030), die door Janssonius in
1652 werd uitgegeven. Op bladzij 2 van het voorwoord staat "zu wessen Verfassung desz Guicciardini und
anderer vorausz aber desz Gelehrter Hernn Zeilers als eines belesenen auctoris Arbeit und Fleisz offters mit
gebrauchet worden". De woonblokken zijn bij Kirchner net als bij Merian gestippeld weergegeven. De
vestingwerken zijn weergegeven als ten tijde van het beleg van 1622. De Hampoort hier "Hom pfort"
genoemd, de Grote Kerk onder nr 8 de "S. Lamberts kirche".
In: Kirchner 1672 tweede stuk p. 14‐15.
Loc.: UBA in O 60‐1591 (olim 2376 D17).
Los ex.:
Loc.: GA BoZ KG 682.
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BOZ 035 Priorato 1673 en 1683
Bergen Op Zom / [Galeazzo Gualdo Priorato].
Schaal [ca. 1:7.000].
Wien : Michael Thurnmayer, 1673.
1 kaart : kopergravure ; 31,5x39,5 cm.
Noorden boven, titel midden in het centrum van de stad (zonder cartouche), midden boven vlak onder
kaderlijn nummer 101, verso blank.
N.B.: Het plan van Bergen op Zoom lijkt gebaseerd op de kaart in de Blaeu atlas van 1649 (zie BOZ 029) en
komt voor in een boekje over vestingplans met zeer summiere topografische gegevens. De kerk is niet op de
juiste locatie geplaatst en de Grebbe is aangegeven, verder is het plan binnen de muren verwrongen
weergegeven. Het nummer 101 in de kaart verwijst naar het plaatnummer in het boek. Klaus nr 1191 geeft
een schaal van ca. 1:9.000.
In: Priorato 1673 en 1683.
Ref.: Brabantia ill. II dl 2 142; Van Ham nr 50; Klaus 1191 (Ital. 1673).
Loc.: KB in 550 C 036 (1673); UBA in OF 63‐712 (olim 1737 B 17) (Duits 1673) en in KF 62‐1375 (olim 1059 A
15) (Ital. 1683); UBL 1013 A 5 (1673 Ital.) en BN atlas 549‐1/2 (1673 Duits), 1198 A 13 (1683 Ital.);
DSB 20 X 10408.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 146 en 146 A; KUB 46.2/020 (1); UBL BN port.8 nr 163; Coll. Laane 86*.
Lit.: Meurer (1982) p. 199‐220.
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BOZ 036 Jaillot 1682
Plan de la ville de Berg op Zoom dans le Brabant Hollandois.
Schaal [ca. 1:5.000].
A Paris : chez H. Jaillot joignant les Grands Augustins aux deux Globes, avec privilege du Roy, 1682.
1 kaart : kopergravure ; 40x52 cm.
Noorden boven, titel en uitgeversadres in cartouche links onder, verso blank.
N.B.: Het kaartbeeld toont veel overeenkomst met de kaarten van Blaeu (BOZ 029) en Janssonius (BOZ 032),
het stratennet is echter met dunne lijnen weergegeven en niet met ingevulde bouwblokken. Alleen de Grote
Kerk, het Markiezenhof, het Sint Jansgasthuis, de molen en de waltorens zijn in perspectief weergegeven.
Volgens "Tooleys Dictionary of mapmakers heet Jaillot Alexis‐Hubert en leefde van 1632‐1712. Hij was
werkzaam als beeldhouwer, graveur, uitgever en geograaf in Parijs en gebruikte als impressum "A Paris chez
H. Jaillot joignant les grands Augustins aux deux Globes". In 1678 werd hij als eerste benoemd tot
"Géographe du Roy" door Louis XIV. In een archiefstuk van 1655 wordt Jaillot "maître sculpteur" genoemd.
Vanaf 1674 verscheen zijn "Atlas Nouveau" gevolgd door vele edities tot 1689. Vanaf 1692 tot 1698
verschenen vier edities van de "Atlas Nouveau" in Amsterdam bij Pierre Mortier et Compagnie. Bij
Pastoureau worden op pagina 232 deze vier genoemd onder Jaillot D, E en F met de vermelding dat de atlas
gecompleteerd werd met een serie kleine gezichten en 27 platen (cartes 109‐293). Pierre Mortier is van
Franse afkomst en leefde van 1681‐1685 in Parijs; zijn eerste privilege om kaarten van Jaillot te verhandelen
dateert van 15 September 1690. Op pagina 251 (Jaillot I D 1692) vermeldt Pastoureau een plattegrond van
Bergen op Zoom onder nummer 154. Dit is echter de kaart die door De Fer/Mortier samen met drie andere
steden op één blad is gedrukt en die beschreven is onder BOZ 038. Het kan zijn dat de kaart van Jaillot,
gedateerd 1682, niet in een atlas is verschenen, maar los is uitgegeven. Het feit dat Pastoureau de kaart niet
beschrijft zou daarop kunnen wijzen.
Ref.: Koeman Mor 1 zonder BOZ; Van Ham nr 48.
Loc.: GABoZ KG 307; Coll. Laane zonder nummer.
Lit.: Pastoureau (1984) p. 229‐234; Tooley (1979) p. 331, 332 met portret.
[Afb. 31].
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BOZ 037 Smallegange 1696
Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:23.300].
[Middelburg : Joannes Meertens Boekverkooper in de Gist‐straet en zijn mede te bekomen tot Amsterdam
bij Abraham van Someren boekverkooper, 1696].
1 kaart : kopergravure ; 9x12,5 cm.
Noorden boven, titel linksonder in cartouche, rechtsboven het wapen van Bergen op Zoom, verso blank.
N.B.: De hoornwerken en Fort Noordschans ontbreken, zij komen echter wel op kaarten van de belegeringen
rond 1622 voor. Het kaartbeeld komt het meeste overeen met het schetskaartje van Bergen op Zoom
afgebeeld op bladzij 52 van de "Atlas van historische vestingwerken in Nederland Noord‐Brabant" dat de
situatie omstreeks 1600 weergeeft. De kaart staat links boven met tien plattegronden op een blad getiteld
"Frontier‐steden en sterckten om Zeelandt" in de "Nieuwe Cronyk van Zeeland" deel 1 met op de koperplaat
p. 764 (28x34 cm). De meeste overeenkomst in het kaartbeeld treft men met de kaart in Guicciardini's editie
van Janssonius uit 1652 (BOZ 030), die wel de hoornwerken laat zien. Het is duidelijk dat het kaartbeeld zeer
verouderd is en teruggaat op de periode rond 1600 voordat de hoornwerken werden aangelegd.
In: Smallegange 1696.
Loc.: UBA in OF 63‐986 (olim 1503 A 19); KUB in TRE 020 G 05; MBM‐W in M 131 B 19.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 101 en KG 806 (hele blad); Coll. Laane nr 87* (hele blad).
Lit.: Van Ham (1996) p. 47‐65; Verkruijsse (1983).
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BOZ 038 De Fer/Mortier 1693
Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:21.800].
[A Amsterdam : Chez Pierre Mortier, ca. 1703].
1 kaart : kopergravure ; 11x13 cm.
Noorden boven, titel midden onder in kader, linksonder de legenda met nr 1‐14 (1.Porte S.Iacq,
2.Steenbergse poort, 3.Woutsche poort, 4.Bosch poort, 5.Ham poort, 6.Le Marché, 7.Poissonnerie, 8.Marché
au Blé, 9.La Bourse, 10.S.Lamberts kerck, 11.Le Cour, 12.Nieu Beck af, 13.Zuyd Schans, 14.Noord Schans),
verso blank.
N.B.: Dit kaartje is mee gebonden in "Bergen op den Zoom beleghert op den 18 Julij 1622" uitgegeven in
Middelburg in 1623 (zie BOZ 011 N.B.). Dat het niet in dit werk thuishoort bewijzen de exemplaren van dit
boek zonder kaarten in andere collecties en het feit dat dit kaartje pas veel later gepubliceerd is. Voor de
Hollandse steden is ditzelfde type kaartje met Franse legenda verschenen in "Délices de la Hollande" van
Jean de Parival vanaf 1685 te Amsterdam bij Abraham Wolfgang. De kaartjes in de editie van 1678 uitge‐
geven bij Jan Bouman zijn gelijk aan die beschreven onder de uitgaven van Janssonius van Guicciardini's
beschrijving der Nederlanden, uitgegeven in Amsterdam in 1652, 1660 en 1662 (duodecimo uitgaven). Het
kaartbeeld komt volledig overeen met dat van Janssonius (zie BOZ 030). De legenda heeft dezelfde nummers
nu vertaald in het Frans, behalve het woord Nieuwe Haven in de kaart dat niet vertaald is. Het aantal
schepen is eveneens gelijk. Het is opvallend dat het kaartbeeld van het begin van de zeventiende eeuw zo
lang in publicaties werd gepresenteerd tot in de achttiende eeuw toe. De tekst werd soms aangevuld en
verbeterd, maar het kaartbeeld bleef onveranderd. In tegenstelling tot de kaartjes van Hollandse steden, die
in Parivals "Délices de la Hollande" verschenen, is dit kaartje van Bergen op Zoom samen met Breda,
Mechelen en Brugge op één blad uitgegeven door N. de Fer in Parijs in 1693 en in Amsterdam door Pierre
Mortier vóór 1704. Deze gegevens zijn respectievelijk af te leiden uit de titelpagina en titelpagina van deel
drie van "Les Forces de l'Europe". De titel van het kaartblad "Brabant Meridional" staat in het midden van
het blad en de moet van de koperplaat geeft een formaat van 24x34,5 cm (Staatsbibliotheek Berlijn). Dit
blad "Brabant Meridional" komt voor in de beschrijving van de atlas, die Mireille Pastoureau geeft voor de
"Atlas Nouveau" uitgegeven door Jaillot I D in 1692. De beschrijving in het Duitse databestand, gemaakt door
de Staatsbibliotheek in München, noemt een exemplaar van de "Atlas Nouveau par le Sr Sanson ... par ...
Hubert Jaillot" in Amsterdam uitgegeven door Pierre Mortier (1696). Ook hier wordt melding gemaakt van
de vier steden Breda, Mechelen, Bergen op Zoom en Brugge, maar niet de gezamenlijke titel "Brabant
Meridionale". De afmeting van het blad is 24x34 cm, terwijl die in Berlijn een bladgrootte van 28x35 cm
heeft en die in 's‐Hertogenbosch 29x46,5 cm. Bij navraag in München bleek dat wel degelijk de titel "Brabant
Meridional" op het kaartblad voorkomt. De omissie in de catalogus zou worden rechtgezet. In de
exemplaren van "Les Forces de l'Europe" die zich in Nederlandse verzamelingen bevinden (ARA, KB, RPA)
komt het blad "Brabant Meridionale" niet voor. Het is dus mogelijk dat dit blad pas in de door Mortier
uitgegeven exemplaren van "Les Forces de l'Europe" in Amsterdam is verschenen en de datum op de
titelpagina niet de werkelijke verschijningsdatum van de atlas is. Verder onderzoek naar de activiteiten van
de Covens en Mortier familie zal in de toekomst uitkomst kunnen brengen (dissertatieonderzoek van Marco
van Egmond). Achteraf bleek dit kaartblad eveneens aanwezig in het Rijksarchief Noord‐Brabant in 's
Hertogenbosch.
In: Atlas nouveau 1692
Ref.: Koeman Mor 2; Muller 3034; Pastoureau Jaillot 1 D 1692 [153‐156].
Loc.: DSB in 40 X 48 1‐6, t. III 5 (hele blad met 4 kaarten); SBMD 2 Mapp. 159, t. II 8 (hele blad met 4 kaarten).
Losse ex.:
Loc.: KB in 3074 C 20 tussen p. 2 en 3 (alleen BOZ); RANB nr 2288 (hele blad met 4 kaarten).
Lit.: Pastoureau (1984) p. 167‐169.
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BOZ 039 Coronelli 1706
Berg op Zom / [Vincenzo Coronelli].
Schaal [ca. 1:13.000].
[In Napoli et Venezia : con licenza de' Superiori, 1706].
1 kaart : kopergravure ; 9 x 18 cm, met profiel 13 x 18 cm.
Zuiden boven, samen op een blad met een profiel van de stad, titel midden boven onder de kaderlijn en
rechtsboven nr 104 beide in profiel, wapen van Bergen op Zoom rechtsboven in de kaart, verso blank.
N.B.: Dit kaartje heeft geen legenda, noordpijl en schaalaanduiding en komt voor in deel XXXXV van het
XXXXVIII delige werk "Teatro della Guerra, in cui sono esattamente delineate, e compendiosamente descritte
fin l'Anno M.DCC". Het exemplaar in de KB mist deze titelpagina voorin, maar omvat wel de plattegronden
van zowel Nederland als België. De Nederlandse steden komen voor in het tweede stuk, voorafgegaan door
een gegraveerde titelpagina "Il Belgio Confederato". De begeleidende tekstbladen gaan vooraf aan de
kaarten en dragen voor Nederland de signaturen K‐R. Het exemplaar in de Provinciale Bibliotheek te
Leeuwarden heeft de titelpagina van deel "XXXXV parte 1", echter gevolgd door de tekst met de signaturen
K‐R en de plattegronden van Nederlandse steden. Het Leidse exemplaar heeft alleen de titelpagina "Il Belgio
Confederato" gevolgd door de tekst en plattegronden van Nederlandse steden. Het exemplaar in de UBA
heeft alleen het deel van de Belgische steden. Volgens de titelpagina is het werk voor de tweede keer
gepubliceerd van de originelen door P[adre Marco Vincenzo] Coronelli. Tot nu toe geen exemplaren in
Nederland aangetroffen van deze eerdere uitgave, evenmin gegevens omtrent uitgever en jaar van uitgave.
Volgens Fauser (p. XXXVIII) gebruikte Coronelli voor de steden waarvan geen kaarten in Venetië voorradig
waren buitenlandse edities zoals "Archontologia" en Merian's Saxoniae Inferioris e.a. Het kaartbeeld van
Dögen 1647 (BOZ 028) en Merian 1654 (BOZ 031) vertoont overeenkomst in oriëntatie (zuiden boven) en
vestingwerken. De drie kruisen in het wapen rechtsboven staan niet op gelijke afstand van elkaar en de drie
bergen zijn zeer schematisch weergegeven. De gravure toont veel tekenen van slijtage van de koperplaat en
onnauwkeurigheden. Vincenzo Coronelli is geboren 16 Augustus 1650 in Venetië, groeide op in Ravenna en
keerde in 1665 terug naar Venetië om in het klooster te gaan. In 1670 werd hij naar Rome gestuurd om te
studeren en al in 1673 is hij Doctor in de Theologie. In 1681 gaat hij naar Parijs voor drie jaar en brengt twee
enorme globes (114 cm in diameter) tot stand. Na zijn terugkeer in Venetië richt hij de Akademie van de
Argonauten op. In 1685 wordt hij benoemd tot Cosmograaf van de Republiek Venetië en krijgt hij
toestemming om een grote atlas (Atlante Veneto 1690‐1705, 13 delen) uit te geven. Tevens wordt hij tot
professor in de geografie benoemd aan de Universiteit van Venetië. In 1696 bezoekt hij Duitsland, Nederland
en Zuid‐Engeland. Zeer bekend is zijn Encyclopaedia waarvan alleen de delen A‐CAG gepubliceerd zijn. Hij
werkt tot 1709 aan zijn cartografische projecten en sterft in Venetië op 9 December 1718.
In: Coronelli 1706 (1) en (2)
Ref.: Brabantia ill. II dl 2 159; Van Ham nr. 30
Loc.: KB in 531 G 42; PBL in D 4170; UBL in Atlas 636.
Losse ex.:
Loc.: KUB B 46.2/020 (18); Coll. Laane zonder nummer (samen met profiel).

Lit.: Dilke and Dilke (1984) p. 10‐12; Wawrik (1995) p. 60‐64; Wolff (1995) p. 323 nr 2.18.
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BOZ 040 Harrewijn 1717‐1769
Plan de la ville de Berg‐op‐Zoom / Harrewijn fecit.
Schaal [ca. 1:20.000].
[Brussel : J.B. Christyn, 1717].
1 kaart : kopergravure ; 14x18,5 cm.
Noorden boven, titel rechtsboven in allegorische voorstelling van de visserij, evenals de naam "Harrewijn
fecit". Alleen de omtrekken van de vesting met de hoornwerken uit de zeventiende eeuw zijn weergegeven
van vóór 1651, toen de Noordschans volledig vergraven is, verso blank.
N.B.: De titels van de uitgaven van Christyn en Foppens zijn wisselend van "Les Délices des Pays‐Bas ou
description géographique et historique des XVII Provinces Belgiques" tot "Histoire génerale des Pais‐Bas
contenant la description des XVII Provinces". De kaarten in beide werken zijn identiek. Van "Les Délices"
verschenen zes uitgaven tussen 1697 en 1769; de zevende en laatste uitgave verscheen bij C.M. Spanoghe te
Parijs en Antwerpen in 1786 (zie BOZ 073) met een kaartje zonder de naam van Harrewyn. In 1717
verscheen bij Foppens te Brussel "Historia episcopatus Antwerpiensis" waarin ook het kaartje zit van
Harrewyn van Bergen op Zoom. Jacobus Harrewyn leefde van ca. 1660 tot ca. 1732. Tot na 1682 was hij
werkzaam in Amsterdam, daarna van 1688‐1693 in Antwerpen en van 1695‐1727 in Brussel en in ieder geval
vanaf 1727 in Den Haag. Hij was een leerling van Romeyn de Hooghe, die in 1688 Amsterdam voor Haarlem
ruilde. Het kaartbeeld dat hier gegeven wordt is bijna een eeuw lang gepresenteerd zonder enige wijziging
en aanpassing aan de situatie van de vestingwerken. Bovendien ontbreken alle topografische namen.
In: Délices 1717.
Ref.: Van Ham nr 45.
Loc.: UBL in 509 F 6.
In: Délices 1720 in deel 1 tussen p. 230 en 231.
Loc.: UBL in 402 G 10‐13.
In: Délices 1743.
Loc.: KB in 1150 G 5‐8.
In: Délices 1769 in deel 2 na p. 26.
Ref.: Tigglesbäumker nr 81.
Loc.: UBL in 1161 G 19‐23; KUB in TRE 051 A 04/01; RUL (editie 1769); UBMD H6 1180; UBU in THO WRT 100
312‐314 (dl 2 is 313).
In: Les Fortresses du Pays‐Bas Royal (Antwerpen: Jacob Peeters, [ca. 1711‐20].
Ref.: Van der Krogt KAN IV, atlas 485:1 ‐ map 447.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 100 b; RANB nr 3110; UBA HB‐KZL 80.18.09 (olim 64‐35‐21); Coll. Laane nr 14.
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BOZ 041 Lidl ca. 1747
Accurater Plan der Holländischen Barrier Stadt Bergen op Zom, mit allen Schantzen, Linien, Horn Werckern
etc: und der nahe anliegenden Gegend.
Schaal [ca. 1:9.500].
Wien : zu fünden in Stern Hof im Schulter Gäszl, [ca. 1747].
1 kaart : kopergravure ; 21x32cm, met titel en tekst 27x32 cm.
Noorden boven, de titel is buiten kader onderlangs de kaart in boekdruk geplaatst met daaronder de
legenda in vier kolommen getiteld "Explication" met nr 1‐40 binnen het drukvlak, schaalaanduiding "scala
von 200 Rheinl. Ruthen" = 7,7 cm, linksonder boven het impressum een noordpijl, een kompasroos ten
zuiden van de Zuidschans en de Houwer met de afkortingen rondom Sept. Or. Mer. en Occ., verso blank.
N.B.: Deze kaart toont veel overeenkomst met de kaart van Blaeu (zie BOZ 029), waarop echter de noord‐ en
zuidschans slechts zeer ten dele staan. Het kaartbeeld geeft de situatie tot aan het eind van de zeventiende
eeuw weer, voordat de aanpassing van de vesting naar de eisen van de tijd door Menno van Coehoorn vanaf
1698 plaats vond. Dat zelfs de uitgever van deze kaart nog een editie liet verschijnen, met rechts onder de
loopgraven en linies van de Fransen in 1747 weergegeven, terwijl de rest van de verdedigingswerken rond
de stad niet zijn aangepast aan de situatie van het moment. Vergelijk de verschillende kaarten die Langeweg
in 1747 uitgaf met deze kaart (zie BOZ 051‐054). Daar de beschrijving van Fauser niet specifiek vermeldt om
welke editie het gaat is ze onder I geplaatst. Het exemplaar in de Berlijnse Staatsbibliotheek mist de legenda
en is aan de linkerkant afgesneden tot "zu" en "curater", waarbij het woord Wien en Ac van Accurater is
weggevallen. Het woord Zeelandia is in handschrift toegevoegd. Uit de studie van Dörflinger blijkt dat het
gebruikte adres op kaarten van andere gebieden de naam vermeldt van Johann Jakob Lidl, die van ca. 1696
tot 1771 in Wenen graveur was en soms de titel "König. Priv. Universitäts Kupferstecher" en later "Kays. Kön.
Universitäts Kupferstecher" voerde en veel kaarten heeft uitgegeven. Volgens een aankondiging in het jaar
van zijn dood wordt Jakob Lidl als oudste graveur en kunsthandelaar in Wenen betiteld, die al sinds veertig
jaar landkaarten maakte. In het "Universitäts‐Matrikelbuch" van 1744 is onder de rubriek "Kupferstecher"
ene Jakob Liedl met het inschrijvingsjaar 1726 te vinden. Het blijkt dat veel van zijn gepubliceerde kaarten in
verband staan met de aktuele oorlogshandelingen. Op grond van een vergelijking van de schrijfwijze van de
gedrukte letters in de titel van kaarten met zijn naam en vermelding van het adres is ook deze kaart volgens
Dörflinger toe te schrijven aan deze Johann Jakob Lidl en als datering vermoedelijk 1747.
I
Zoals beschreven.
Ref.: Fauser 1337; Van Ham nr 44 en p. 35 afb. 7a; Klaus 1196.
Loc.: Coll. Laane 179*; DSB S X 13104; SBBD IV B, 151; SWO zonder nummer.
II
Zoals beschreven met aanvulling rechtsonder van de loopgraven en aanvalslinies van de Fransen en
toevoegingen in de linie naar Kijk in de Pot, Schots Hoornwerk of Nieuw Beckaf, Halve Maan voor Bospunt en
aan de noordkant in de hoornwerken. Het woord Zeelandia is van plaats veranderd naar nu meer rechts van
de punt. De Zoom rivier is aangegeven met een linker‐ en rechtervertakking met links ervan "Camp. des P:
Sachsen Mildburgs h: in den Linien en rechts van de linker tak "Die Linie so sich bisz Steenberg extendieret.
De Franse Parallel loopt door de rechter kantlijn van de kaart heen. In het Nieu Beckaf zijn nu drie in plaats
van twee ravelijnen zichtbaar.
Loc.: Coll. Laane zonder nummer.
Lit.: Dörflinger (1985) bd 1 p.50‐57.
[Afb. 14].
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BOZ 042 Le Rouge 1747
Bergopzom.
Schaal [ca. 1:16.400].
A Paris : Chez le Sr. le Rouge, [ca. 1747].
1 kaart : kopergravure ; 30,5x46,5 cm.
Noorden boven, linksboven titel en impressum zonder cartouche, linksonder schaalstok 300 Toises = 6,4 cm.,
midden boven kompasroos, rechtsboven inzet plattegrond Lillo met schaalstok 100 Toises = 2,5 cm.,
daaronder lege cartouche, midden onder legenda met A‐D, verso blank.
N.B.: Het kaartbeeld toont veel overeenkomst met de kaart door Lidl (zie BOZ 041) en Ottens (zie BOZ 046)
uitgegeven. In 1748 verschijnt in Parijs een verkleinde versie van deze kaart van Le Rouge in een beschrijving
van het Hollandse Brabant en Vlaanderen (zie BOZ 065). De legenda die onder Fort Lillo staat bij Ottens ont‐
breekt hier evenals de lijnen tussen de opgestelde legers en de stad. Bij Ottens komt de linie naar het
noorden voor (voor een deel parallel aan de weg naar Steenbergen), deze ontbreekt bij Le Rouge. Beiden
laten de verdedigingswerken rond de stad zien zoals afgebeeld bij Langeweg (BOZ 051 I). Hetgeen betekent
dat de afbeelding van de stad en de verdedigingswerken een verouderde situatie laten zien van vóór 1698.
Georges Louis Le Rouge werd in 1721 in Hannover geboren en volgde een opleiding tot militair cartograaf.
Hij vestigde zich in 1741, of kort ervoor, in Parijs als cartograaf en uitgever en noemt zich "Ingénieur
Géographe du Roi". Hij leefde in de bloeitijd van de Franse cartografie met namen als D'Anville, Bellin,
Buache, Cassini, en Delisle. Daarnaast komen namen van een tweede categorie voor als De Fer, Nolin, de
broers de Vaugondy en Le Rouge. Voor een militair cartograaf blijkt het product dat hij levert niet aan de te
verwachten eisen te voldoen.
Ref.: Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 652.
Loc.: RANB nr 1388; UBL BN port. 8 nr 170; Coll. Laane zonder nummer; BLL Maps 32757. (8.).
Lit.: Oehme (1971) p. 55‐64; De Vries (1982) p. 24‐29.
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BOZ 043 Anoniem 1747
Grundris der Vestung Bergenopzoom.
Schaal [ca. 1:14.500].
Amsterdam : [s.n.], 1747.
1 kaart : kopergravure ; 15x23 cm met profiel 19,5x 23 cm.
Noorden boven, titel boven zonder cartouche vlak onder kaderrand van het midden naar rechts, schaalstok
onder de titel "scala von 100 Ruthen" = 2,5 cm, legenda linksonder nr 1‐13 met er boven een kompasroos,
onder de kaart een profiel van de stad vanaf de Schelde gezien met de titel "Prospect von Bergen Op Zoom",
met rechtsboven het wapen van de stad, verso blank.
N.B.: De kaart is ingebonden in het pamflet "Bergen op Zoom in seinen Drangsalen, oder die von den
franzosischen truppen ... uitgegeven in Amsterdam in 1747. De kaart toont veel overeenkomst met BOZ 044,
die echter geen titel en een profiel‐prospect bevat. Het is merkwaardig dat op de kaart in Amsterdam
uitgegeven namen in het Duits vertaald zijn zoals "der Alte Haven, der Neue Haven, das Fort Moermont".
Terwijl op de in Franckfurt uitgegeven kaart de namen in het Nederlands zijn gegeven en Ooster Schelde als
juiste benaming. Het kaartbeeld toont enige overeenkomst met dat van Merian uit 1654 (zie BOZ 031), die
echter het zuiden boven geeft en minder vestingwerken met name aan de zuidoostkant van de stad, maar
wel een legenda met dezelfde nummers 1‐13. Het blijft raden welke kaart en welk pamflet als eerste werd
uitgegeven en waar.
In: Bergen op Zoom 1747.
Loc.: KB Knuttel 17719.
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BOZ 044 Anoniem 1747
Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:13.200].
[Franckfurt am Mayn : zu finden in dem Waltherisschen oder Philipp Heinrich Hutters Buchladen auf dem
Pfarreisen, 1747].
1 kaart : kopergravure ; 17,5x25 cm.
Noorden boven, titel midden rechts zonder cartouche, schaalstok net boven de stad "scala 100 Ruthen" =
2,6 cm., legenda met nr 1‐13 in cartouche linksonder in het Nederlands met er boven een kompasroos,
rechtsonder het wapen van de stad, links in het midden Ooster Schelde, verso blank.
N.B.: De kaart toont veel overeenkomst met BOZ 043, maar kan ook ontleend zijn aan BOZ 031. De kaart van
Merian van 1654 geeft dezelfde nrs in de legenda, maar heeft een andere orientatie, te weten zuiden boven.
Afgezien van de aanvullende verdedigingswerken, is de gelijkenis treffend. De legenda cartouche heeft een
andere bovenkantversiering bij BOZ 043 dan bij BOZ 044, evenals Oost Schelde bij BOZ 043 en bij BOZ 044
Ooster Schelde. Het woord "Bergen op Zoom" staat midden rechts en op BOZ 043 staat de titel boven onder
de kaderlijn. Het wapen van de stad, dat op het profiel rechts voorkomt, staat nu rechts onder op de kaart.
Het gebied ten zuiden van de stad loopt wat verder door bij BOZ 044, evenals het gebied ten noorden van de
noordschans. De kaart komt voor in een pamflet getiteld "Historische Nachrichten von Berg op Zoom, worin‐
nen ..." waar ook een gezicht op de stad in voorkomt (12x50 cm aangegeven is alleen de "Thummkirch" als
gebouw).
Loc.: GABoZ KG 103, 103a en 103b; Coll. Laane nr 175; KB Knuttel 17709.
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BOZ 045 Anoniem ca. 1747
Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:29.500].
[S.l. : s.n., ca. 1747].
1 kaart : kopergravure ; 9x11 cm.
Noorden boven, titel linksboven in cartouche, linksonder in cartouche de legenda met A‐Q (zonder J) A.
Boere verdriet, B. Oranje, C. Halve maan, D. Belvedère, E. St.Jacobs Poort, F. Steenbergse Poort, G. Woutse
Poort, H. Bos Poort, I. Ham Poort, K. Groote Kerk, L. Markt, M. Het Hof, N. Beurse, O. De Vlees Hall, P.
Capellen, Q. Vis markt, schaalstok van 400 Roeden = 3,2 cm. rechtsonder, midden boven onder kaderrand
een kompasroos, verso blank.
N.B.: De belangrijkste gebouwen zijn met blokjes en letters in de plattegrond weergegeven. De tekst van de
legenda is in het Nederlands. De beschrijver van Brabantia 151 neemt aan dat dit kaartje eventueel uit een
publicatie afkomstig is. Van Ham dateert het kaartje in nr 46 rond ca. 1750 en zegt dat het in de trant van die
van Van Schooten aangepast is om te dienen als "oorlogskaart" tijdens het beleg van 1747. Vandaar de
uitzonderlijke ligging van het Zuidfort, dat als een volledige zeshoek is aangegeven, zodat het zuidwaarts
moest worden verplaatst om voldoende ruimte te hebben aan de havenzijde. Volgens het Schetskaartje van
Bergen op Zoom in 1727 (zie inleiding V.1), komen de hoornwerken dan niet meer voor. Zij worden
afgegraven en vervangen door de voorgestelde lunetten met glacis. Veel bolwerken maken plaats voor
bastions. Het kaartje geeft dus een situatie van vóór de grote operaties van Van Coehoorn weer die in 1698
begonnen, terwijl wel de aanduiding Linie (naar Steenbergen) wordt weergegeven, die in 1727 al klaar is.
Ref.: Brabantia ill. II dl 2 151; Van Ham nr 46.
Loc.: KUB in B 46.2/020 (10).
Lit.: Van Ham (1996) p. 47‐65.
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BOZ 046 Ottens 1747
Nieuwe aftekening van de stadt Bergen op Zoom, en 't Fort Lillo daer ter plaetse geteekend door een Frans
ingenieur.
Schaal [ca. 1:12.700].
Te Amsterdam : bij R. en I. Ottens, [1747].
1 kaart : kopergravure ; 30,5x46 cm.
Noorden boven, titel en impressum buiten kader echter binnen moet van koperplaat bovenlangs de kaart,
linksonder schaalstok 300 Roeden = 6,2 cm, midden boven kompasroos, rechtsboven inzet plattegrond van
Lillo schaal 100 Roeden = 2,5 cm, eronder "Aanwysing" legende nr 1‐38 en A‐D, verso blank.
N.B.: Het is zeer merkwaardig dat de kaart van Ottens nog steeds het oude beeld van de vestingstad geeft,
zoals dat voorkomt op de kaarten BOZ 043, BOZ 044 en de kaart van Langeweg (BOZ 051). De kaart van Le
Rouge (zie BOZ 042) geeft niet de lijnen van de legers weer aan de zuidkant van de stad; rechts van de kaart
ontbreekt de "aanwysing" en de "linie" naar Steenbergen. Het is bekend dat Le Rouge in Amsterdam veel
kaarten opgekocht heeft en zijn kaart naar voorbeeld van een oudere versie van het beleg heeft gemaakt. In
de 's Gravenhaegse Courant nr 89 van 26 Juli, nr 90 van 28 Juli en nr 91 van 31 Juli 1747 staat de volgende
advertentie "By R. en J. Ottens, Kaert en Boekverkopers te Amsterdam is gedrukt en alom te bekomen Een
nieuwe Afteekening van de Stad Bergen‐op‐Zoom en 't Fort Lillo, daer te plaetse geteekend, door een Frans
Ingenieur, de prys is 6 stuiver". Gezien de stand van zaken van de werkzaamheden van de verdediging van
de stad tussen 1697 en 1747 verwacht men de plattegrond van de stad zoals die is weergegeven door
Langeweg (BOZ 054), Schenk (BOZ 057), Willock (BOZ 056), Italiaanse versie (BOZ 060), en Le Rouge (BOZ
064). In 1727 wordt op voorstel van Directeur van Bommel een linie aangelegd, die de stad verbindt met de
forten ten noorden van Roovere. Scholten geeft in de lijst van militaire stadsplattegronden (zie p. 203‐204)
een aantal kaarten van Bergen op Zoom (nr 21‐35), die in opdracht van de Raad van State werden gemaakt.
Daar de plattegronden veelal niet in druk werden uitgegeven i.v.m. het militair geheim, zijn ze alleen in
handschrift nu in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag raadpleegbaar. Dit kan het feit van de
achterlopende beeldvorming van de vestingwerken verklaren, zoals bij Le Rouge en Ottens te zien is. Van der
Krogt geeft onder de nrs 928‐930 de advertenties weer in de Amsterdamse Courant van 1747 d.d. 27 Juli, 3
Augustus en 2 September, waarin melding wordt gemaakt van deze door Ottens uitgegeven kaart tegen de
"prys van 6 stuivers". Dankszij deze advertenties kan het jaar van uitgave bepaald worden, in ieder geval
werd vanaf 26 Juli 1747 bekend gemaakt dat de kaart van Ottens gedrukt is en alom te bekomen. Van der
Krogt nrs 931 en 933 vermelden advertenties van 5 en 12 September 1747 waarin H. de Leth een kaart van
Bergen op Zoom uitgeeft, die gezien de beschrijving lijkt op die van Ottens, maar te weinig gegevens heeft
om te zeggen dat het hier om dezelfde kaart gaat. Voor de nrs 935‐939 uitgegeven door S. van Esveld geldt
hetzelfde argument, alleen de prijs is steeds dezelfde nl. 6 stuivers. Reinier en Josua Ottens (broers) werkten
samen tussen 1725 en 1750 in Amsterdam. Op het exemplaar RANB nr 116 is in handschrift toegevoegd "E
Batterijen der Fransen".
Ref.: Brabantia ill. III 413; Muller 3906; AVS 3709.
Loc.: GABoZ KG 88, 88 a, b, c en KG 735; KUB 46.2 1747 (79) en (79 bis); RANB nr 116 en nr 352; UBA HB‐KZL
108.02.105 en 106 (olim 63‐26‐10 en 11); UBL BN port. 8 nr 169; AvSSR 3709; Coll. Laane nr 89*;
MvGD vG 2816.
Lit.: Koeman (1967‐1971) III p. 85‐87; Scholten (1989) p. 51‐52, 86‐87; Van der Krogt (1985) nr 928‐933, 935‐
939.
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BOZ 047 Brookes en Overton ca. 1747.
A New Plan of the Town and Fortifications of Bergen‐op‐Zoom with the adjacents forts, seld by P. Brookes,
facing Southampton‐Street, in the Strand and M. Overton overagainst Fetter Lane, Fleetstreet.
[Schaal ca. 1:13.000].
[London : P. Brookes and M. Overton, ca. 1747].
1 kaart : kopergravure ; 30x44,5 cm.
Noorden boven, onder de moet van de koperplaat (32x47 cm) de titel met tekst in vier kolommen in
boekdruk enigszins naar rechts scheef oplopend gedrukt, in de vierde kolom "The Reverences" met A‐D en 1‐
38, linksonder schaalaanduiding "scale of 300 rods 0‐300" = 6 cm, rechtsboven inzetkaartje van Fort Lillo
(10x12,8 cm) waarin de naam Lillo links van het fort is geplaatst met schaalstok 0‐100 rods = 2,4 cm,
daaronder een inzetkaart van West‐Brabant (20x10cm) met de linie van Bergen op Zoom tot Steenbergen,
kompasroos midden boven, verso blank.
N.B.: De overeenkomst van deze kaart met Ottens (zie BOZ 46) en Le Rouge (zie BOZ 042) is opvallend. De
loopgraven en de linies van de Fransen aan de zuidkant van de stad lijken op die bij Ottens, maar zijn anders
aangegeven en lopen over de weg naar Zandvliet heen richting moeras linksonder. In Fort Lillo en in de stad
Bergen op Zoom zijn de bouwblokken gearceerd weergegeven, bij Ottens en Le Rouge blank gelaten. Van de
hoofdletters is bij Le Rouge alleen de A bij Boerenverdriet blijven staan. Bij Ottens is naar het noorden toe
alleen de linie te zien, zonder de forten Moermont en Pinsen. Nu worden de forten Moermont en Pinsen wel
weergegeven. De plek links boven in de kaart, die bij Le Rouge de titel en impressum heeft, is bij Ottens
evenals bij deze kaart blank gebleven, geen arcering. Op grond van het doorlopen van "Zoom River" en de
arcering van "Marsh Ground" lijkt het alsof het inzetkaartje van West‐Brabant later over het voorheen
gegraveerde is gedrukt. In de tekst wordt een overzicht gegeven van historische feiten gedateerd 1574 tot
en met 1727, waarin de linie van forten naar Steenbergen werd aangelegd. Dat de stad goed versterkt was
door de Staten Generaal en in het byzonder in 1699 en 1700 door de beroemde Coehoorn, ingenieur‐
generaal in dienst van de Republiek, zodat het nu bekend staat als onneembaar. Tot slot een mededeling dat
Bergen op Zoom voor het huidige beleg (bedoeld in 1747) een mooie grote kerk had, helemaal uit steen
gehouwen en gewijd aan St. Gertrude. Bovendien waren er vijf pleinen, een twintig straten en ongeveer
1100 huizen. Het inwoneraantal is op ongeveen 7000 geschat, waarvan vier compagnieën burgers zijn
gevormd met elk een kapitein aan het hoofd en met eigen officieren. Het is opvallend dat Mary nog een
kaart over het beleg heeft uitgegeven, die wel de nieuwe vorm van de vesting weergeeft en de
veranderingen die onder leiding van Coehoorn uitgevoerd, zijn teweeg gebracht (zie BOZ 050). M. Overton
staat voor Mary Overton, de vrouw van Philip Overton, die na het overlijden van haar man in 1745 zijn
bezittingen erfde. Philip, de derde zoon van John Overton (1640‐1713), kreeg in 1707 van zijn vader 200
pond om een zaak op te zetten, gevolgd door twee leningen van 100 pond in 1711. Hij opende een winkel in
Fleetstreet bij St Dunstans Church, dichtbij het einde van Fetter Lane volgens de eerste advertentie van 14
Mei 1708 in de "Daily Courant" (London). Deze advertentie werd samen met Ralph Smith, J. Hyde, P.
Varenne en Isaac Vaillant opgesteld en bevat eveneens een beschuldiging van schending van het
auteursrecht aan het adres van zijn broer Henry. In de volgende vijf en dertig jaar tonen de advertenties een
behoorlijke voorraad aan kaarten en prenten, soms samen met andere prentenverkopers aangeboden. Philip
sterft in 1745 en zijn vrouw Mary zet de zaak voort en adverteert haar voorraad vlak na de dood van haar
man in de "Daily Advertiser" van 26 Februari 1744/5. In de "General Advertiser" van 23 Maart 1747/8
verschijnt waarschijnlijk haar laatste bericht. Een jaar later wordt haar zaak, winkel en voorraad door Robert
Sayer gekocht volgens de "General Advertiser" van 28 Januari 1748/9. Het blijkt dat de catalogus van meer
dan 800 kaarten en plattegronden etc. door Mary Overton, via de advertentie in de "Daily Advertiser" van 9
Juli 1745 aangekondigd, niet in een collectie is gevonden. Gezien de gevonden gegevens en het feit dat de
zaak van Mary Overton in 1749 verkocht werd aan Sayer, is het zeer aannemelijk dat ook deze kaart, net als
die van Ottens en Le Rouge, tijdens of kort na het beleg van 1747 is gepubliceerd. De naam van P. Brookes
kwam in de publicaties over de Engelse kaartuitgevers, die zijn geraadpleegd, niet voor. In Shirley's boek
staat op p. 106 vermeld dat M. Overton Henry's jongere zuster Margaret mogelijk de vrouw van Philip
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Overton is. Volgens de gegevens van Hodson is Mary de tweede vrouw van Philip, die de zaak van haar man
voortzette.
Loc.: Coll. Laane zonder nummer.
Lit.: Hodson (1984‐1997) I p. 74 nr 9 en 13, p. 167 noot 2, II p. 186; Shirley (1988) p. 106; Tyacke
(1978) p.130‐135.
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BOZ 048 Anoniem 1747
A New and Exact Plan of the Town and Fortifications of Bergen‐op‐Zoom, with the adjacent Forts.
Schaal [ca. 1: 22.500].
[London : London Magazine Printed for R. Baldwin, jun. at the Rose in Pater‐Noster‐Row, 1747].
1 kaart : kopergravure ; 16,5x22 cm.
Noorden boven, rechtsboven in cartouche de titel, eronder de schaalstok "scale of 300 Rods" = 3,5 cm,
midden boven kompasroos, linksboven in cartouche plan van "Lillo" 5,5x7 cm met linksboven schaalstok
"100 Rods" = 1,3 cm, rechtsonder "London Mag.Aug.11th.1747", midden boven buiten kader "To face Page
352", legenda nr 1 Great Church ruined by the French Bombs‐ 2 A Chapel‐ 3 St. John's Chapel‐ 4 The Chapel‐
9 The Hall 10 Great Market‐ 11 Exchange‐ 12 The New Work‐ 13 St. Gertrude's Church A Boere Verdriet
Bastion‐ B The Orange Bastion‐ C The Orange Half‐Moon‐ D Belvedera‐ E Bos Gate‐ F A Store Fish‐Pond‐ G
Prince Saxe Hilburghausen's Camp‐ H Lines extending to Steenbergen op p. 352, verso blank.
N.B.: Deze kaart werd gepubliceerd in Augustus (volume 16) 1747 van de "London Magazine". De
overeenkomst met de kaart, die Cary graveerde voor de "Field of Mars" uitgegeven in 1780, is frappant (zie
BOZ 072). Het is heel goed mogelijk dat Cary deze kaart als voorbeeld heeft genomen toen hij Bergen op
Zoom in kaart bracht. De verschillen zijn opvallend. De kompasroos heeft naast de hoofdrichtingen Noord,
Oost, Zuid en West drie tussenliggende aanduidingen. Die bij Cary is vereenvoudigd tot de vier
hoofdrichtingen en de weg, die doorloopt tot aan de kaderlijn, is bij Cary boven de kompasroos weggelaten.
Heel groot is het verschil in weergave van het terrein. Deze kaart heeft een arcering, verschillend voor
"Marsh Ground" en "Dry Ground". Bij Cary is deze terrein‐arcering weggelaten, evenals het woord "The"
voor "River Schelde" in het plan van Lillo en de naam "Road to Sandvleight" voor de weg naar het zuiden
vanaf Kyk in de Pot. De letters en cijfers 1‐13, A‐H, die verwijzen naar namen in de legenda, zijn bij Cary's
kaart weggelaten. Dankzij de studies van Hodson en Jolly over respectievelijk de "County Atlases" en de
"British Periodicals" kan met zekerheid worden vastgesteld dat deze anonieme kaart in Londen in Augustus
1747 is uitgegegeven in de "London Magazine and Monthly Chronicler", die vanaf 1755 de naam droeg
"Gentleman's and London Magazine; or Monthly Chronologer". Volgens Jolly blijkt de kaart verkeerd
gebonden te zitten in het exemplaar van de London Magazine dat zich in de Boston Public Library bevindt,
namelijk tegenover p. 299 in het Juli nummer. Of dat ook bij andere exemplaren in andere bibliotheken het
geval is wordt niet vermeld. Het exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is comleet met de kaart
tegenover bladzij 352. Dat de kaart ook in een pamflet voorkomt (zie BOZ 049 Knuttel 17716) met onderaan
in handschrift toegevoegd de verklaring der letters op de kaart, die in de London Magazine op p. 352
voorkomen, mag verwondering wekken. Op de titelpagina van het pamflet wordt slechts één kaart (with a
plan of the town) genoemd. Jolly noemt voor het jaar 1747 de namen van de graveurs voor de kaarten T.
Jefferys, T. Kitchin, J. Mynde en T. Smith als werkzaam voor het blad, maar wie van hen deze kaart
gegraveerd heeft blijft een vraag.
In: London Magazine 1747, vol. 16 p. 352.
Ref.: Jolly I Lond 24.
Loc.: KB in 459 J 1.
In: Journal 1747, tussen p. 8 en 9.
Loc.: KB in Knuttel 17716.
Los ex.:
Loc.: Coll. Laane 12 A.
Lit.: Hodson (1984‐1997) II, p. 147‐150; Jolly (1990‐1991) II p. 30, 60.
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BOZ 049 Anoniem 1747
Bergen op Zoom.
Schaal [ca.1: 11.000].
[London : Printed for W. Owen, Publisher at Homer's Head near Temple‐Bar, 1747].
1 kaart : kopergravure; 18x22cm.
Noorden boven, titel zonder cartouche linksonder, schaalstok "100 Rods" = 3 cm midden boven onder
kaderlijn, kompasroos linksboven, rechts van de kaart van boven naar beneden legenda met nr 1‐11 en A‐T
(zonder J), verso blank.
N.B.: Op de laatste bladzij van het pamflet (p. 70) staat de ondertekening van een brief "Dear Tom, your
most faithfully and affectionately, Oudenbosch Sept. 19, 1747". Hieruit is misschien af te leiden dat het
pamflet zeker na deze datum zal zijn uitgegeven. Het kaartbeeld toont veel gelijkenis met dat van Langewegs
eerste beschrijving (zie BOZ 051 I), wanneer naar de vorm van de verdedigingswerken gekeken wordt.
Vergeleken met de kaart die Mary Overton uitgaf in de loop van Juli (zie BOZ 050) en Willock eind Augustus
(zie BOZ 056), beide de vernieuwde vesting presenterend, is het onverklaarbaar dat eind September nog een
kaart verschijnt met de achterhaalde situatie van de vesting. Misschien heeft de kaart die in de "London
Magazine" van Augustus 1747 verscheen wel als voorbeeld gediend voor Owens kaart. Het rijmt niet met het
in de titel van het pamflet genoemde "Taken on the Spot by an English Officer of Distinction". Opvallend is
het verschil van presentatie van de onder Q genoemde "Lines extending to Steenbergen" met die van de
andere kaarten. Alleen Langeweg en Lidl (resp. BOZ 051 I en BOZ 041 II) geven het op dezelfde manier weer.
Het is jammer dat de schrijver van de brief aan Tom niet bekend is. De uitgever W. Owen wordt door Hodson
genoemd als William Owen, die "The Natural History of England ... by Benjamin Martin" uitgaf in 1759, met
als adres "Temple‐Bar". Owen was eveneens de uitgever van "The General Magazine", waarvan het eerste
nummer waarschijnlijk op 1 Februari 1755 verscheen en het laatste in midden Januari 1764. Tot 1766
konden nog losse nummers worden besteld. Als adres wordt "at Homer's Head, Fleetstreet" genoemd.
Tooley vermeld dat Owen boekverkoper en uitgever was met als adres "Homer's Head near Temple‐Bar
Fleetstreet"; hij overleed in 1793. In de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich onder Knuttel 17717 een verslag
"By an English Volunteer late of the Garrison at Bergen‐op‐Zoom. London : Printed for the Proprietors and
sold by R. Griffiths, Publisher at the Dunciad in Ludgate Street MDCCXLVII. In dit interessante verslag wordt
een klein historisch overzicht van de stad gegeven door een Engelsman, die kennerlijk het een en ander van
nabij heeft meegemaakt.
In: Journal 1747, tussen p. 66 and 67.
Loc.: KB in Knuttel 17716.
Lit.: Hodson (1984‐1997) vol. II, p. 159‐162; Tooley (1979) p. 483.
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BOZ 050 Overton 1747
A Plan of the Fortifications of Bergen‐Op‐Zoom, Made by the famous and celebrated Engineer Baron
Coehorn; now defended by Prince Hesse Philipsthal, together with the Lines and the Forts which defend
them. / Plan des Fortifications de Bergen‐Op‐Zoom, Faited par ce grand Ingenieur le Baron Coehorn; &
defendues par le Prince Hesse Philipsthal. Comme aussi des Lignes & les Forts qui les defendent.
Schaal [ca. 1:11.850].
London : Printed and Sold by M. Overton, Map and Print‐Seller, opposite Fetter‐Lane End, Fleetstreet,
[1747].
1 kaart : kopergravure; [ca. 41x23] cm
Noorden boven, titel in het Nederlands en het Frans boven de kaart, links van de kaart de legenda
"Explanation of the Lines and of the three Forts" met A‐H en "Description of the Fortifications of the Town"
met A‐Z, +, a‐c in het Nederlands en rechts van de kaart de legenda idem in het Frans met onder <a> The
French Trenches opened in the Night of the 5th of July 1747. O.S., kompas in linker bovenhoek, het
impressum alleen rechtsonder de legenda geplaatst, verso blank.
N.B.: Deze kaart toont zeer veel gelijkenis met die van Langeweg (zie BOZ 048) en is de enige zonder de
weergave van de opblazing van het kruitmagazijn van de Fransen onder I van de "Beschrijving der Forten"
weergegeven, zoals ook Willock (zie BOZ 056) en Schleuen (zie BOZ 062) laten zien. Deze laatste vermeldt de
datum 31 Juli zelfs als feit. Ook op deze kaart is de letter Z abusievelijk in de plattegrond van de kerk gezet in
plaats van in die van het Markiezenhof. Het is byzonder dat Mary Overton de enige is, die de naam van
Baron van Coehoorn vermeld in de titel, terwijl al de anderen alleen spreken van een "voornaam Hollands
Officier" (zie BOZ 054 II, 057, 060, 061, 062). In de titel is sprake van de gouverneur van de vesting de toen
zeven en zestigjarige luitenant‐generaal Wilhelm Ludwig Prins van Hessen‐Philipsthal (1680‐1760). Van
Nimwegen schrijft in "Dien fatalen dag" dat de Fransen de twaalfde Juli voor Bergen op Zoom verschenen
met zo'n 20.000 à 25.000 man. Waarschijnlijk hadden de Fransen al eerder een begin gemaakt met het
graven van de loopgraven, zoals vermeld wordt onder <a> van de legenda. Of er is een drukfout gemaakt en
had er onder <a> 15 Juli moeten staan gezien de gegevens die van Nimwegen geeft. Het niet weergeven en
vermelden van de ontploffing van het kruitmagazijn doet vermoeden dat de kaart misschien in de tweede
helft van Juli 1747 is uitgegeven. Ook Mary Overton brengt twee kaarten op de markt van dezelfde
belegering, waarbij de eerste nog de oude situatie van de vesting van vóór 1700 laat zien (zie BOZ 047).
Loc.: GABoZ alleen foto, geen locatie van origineel bekend.
Lit.: Nimwegen (1997).
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BOZ 051 Langeweg 1747
Beschrijving der sterke Stad van Bergen op Zoom, met derselver Belegeringe.
Schaal [ca. 1: 11.850].
In 's Gravenhage : By Daniel Langeweg, Boek en Konstverkoper in de Vlamingstraat, [1747].
1 kaart : kopergravure ; 17,5x23 cm.
Noorden boven, titel onder de kaart buiten kader met eronder de legenda in 7 kolommen met nrs 1‐35 en A‐
S gevolgd door tekst in 2 kolommen (Bergen op Zoom, met regt een der sterkste steden ... 18x23 cm),
gevolgd door het impressum, schaalstok van 100 roeden = 3,5 cm, de kompasroos linksboven het midden,
verso blank.
N.B.: Deze kaart is de eerste staat met de ravelijnen en kompasroos. Voor de tweede staat [zie II] zijn de
ravelijnen verwijderd en ontbreekt de kompasroos. In de 's Gravenhaegse Courant nr 91 van 31 Juli 1747
staat als laatste advertentie "Bij D. Langeweg Boek‐ en Kaertverkoper in de Vlamingstraet in 's Hage werd op
heeden uytgegeeven en is alomme te bekomen : Beschrijving en Plan van Bergen op Zoom en tierzelver
Beleegeringen met de aenwijzing der laetste of derde Parallel linie en Batteryen der Fransen 6 stuivers ...
Item alle soorten van nieuwe Geographische Kaerten en Plans &c". Hieruit zou men kunnen opmaken dat
deze kaart van Langeweg dus reeds 31 Juli 1747 is uitgegeven. In verband met het verschijnen van het
tweede stuk verschijnt een advertentie op 7 Augustus 1747 (zie BOZ 052). Na de vrede van Rijswijk in 1697
krijgt Menno van Coehoorn, die inmiddels de rang van Ingenieur‐Generaal heeft bereikt, de opdracht de
vestingen van Bergen op Zoom, Zwolle, Nijmegen en Breda te moderniseren. Met de ingenieurs Van
Alberding en Vleugels gaat hij naar Bergen op Zoom om ter plaatse de zaak in ogenschouw te nemen. In April
1698 dient hij zijn plannen in bij de Raad van State. Vleugels gaat dan naar Engeland om de Koning‐
Stadhouder Willem III persoonlijk het plan toe te lichten. Willem III geeft de raad eerst Bergen op Zoom
onder handen te nemen en dus verschijnt Coehoorn 23 Juli 1698 met zijn staf van zeven fortificatie‐
ingenieurs en twee opzichters ter plekke. De overste Th. A. Boeree maakte van de geschiedenis van de
vestingbouw een uitvoerige studie, "Grepen uit de (militaire) geschiedenis van Bergen op Zoom". De kaarten
die door Daniel Langeweg in 1747 zijn uitgegeven vertonen kleine verschillen met de situatie zoals die in
werkelijkheid was. Pas 23 Augustus 1747 komt Langeweg met een kaart (zie BOZ 054) die de werkelijke
situatie van de vestingen weergeeft. Weliswaar met een verkeerde plaatsing van de letter Z (Het
Markiezenhof) bij de Oude Kerk aan de Grote Markt. De beschrijving in Muller 3901 geeft niet aan dat we
met de eerste staat te maken hebben, terwijl dat nu is vast te stellen. In het Rijksprentenkabinet zijn onder
FM 3901 twee kaarten ondergebracht, te weten BOZ 051 I en BOZ 052. Om de verwarring te beperken zijn
de bladen eerst apart beschreven, die later samengevoegd zijn en als één kaart werden uitgegeven, maar
wel met de nodige wijzigingen. Langeweg was de zoon van Joannes L. Langeweg en Dirkje Berkhof en werd
27 Juni 1710 te 's‐Gravenhage gedoopt. In 1734 werd hij meester en trad toe tot het gilde. Tot 1744 woonde
hij in de Spuistraat over de Gevolde gracht en koopt dan een huis in de Vlamingstraat. Hij verkoopt het huis
in 1758 en verhuist dan naar de Raamstraat. Hij geeft als adres op zijn kaarten "Boek en Kaartverkoper in de
Vlamingstraat 'sHage". Soms noemt hij zijn winkel "Geogaphisch‐kaerten‐magazijn" ('s‐Gravenhaegse
Courant 31 mei 1745). In 1771 kwam de post vrij van leverancier voor de Waalsche kerk toen B. Gibert stierf.
Langeweg solliciteerde tevergeefs en Is. Du Mee werd benoemd. Door vele tegenspoeden in de handel heeft
hij zich 17 mei 1782 het leven benomen. Iven Besoet (ca. 1720‐1769) heeft tussen 1747 en 1752 voor
Langeweg diverse prenten en de kaart van Den Haag van 1747 gegraveerd. Misschien heeft hij eveneens de
kaart van Bergen op Zoom voor Langeweg gegraveerd.
I
Zoals beschreven.
Losse ex.:
Ref.: Brabantia ill. III 375; Muller 3901.
Loc.: GABoZ KG 89 A+B; KUB 46.2 1747 41; KB Knuttel 17710; KBBB III 7548; UBL BN port. 8 nr 151; AvSSR
suppl. Ao 1747; RPA FM 3901.
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II
Zoals beschreven, echter zonder kompasroos en de ravelijnen.
N.B.: Het exemplaar in de UB Leiden mist echter de tekst in twee kolommen onder de legenda.
Loc.: GABoZ KG 89; UBL BN port. 8 nr 151 xx.
Lit.: Dumas (1992) p. 42‐43; Kossmann (1937) p.26‐27, 229‐230; Slootmans (1949) p. 57‐61.

M.H.G. Clement‐van Alkemade

BERGEN OP ZOOM

Pagina 72 van 125

BOZ 052 Langeweg 1747
Tweede stuk der Beleegering van Bergen op Zoom, met de afbeeldinge der Franse Attaque op de Linie en
Roversfort.
Schaal [ca. 1:11.850].
In 's Gravenhage : By Daniel Langeweg Boek‐ en Kaartverkoper in de Vlamingstraat, [1747].
1 kaart : kopergravure ; 19,5 x 23,5 cm.
Noorden boven, titel onder de kaart buiten kader met eronder de legenda in 4 kolommen met A‐K (zonder J)
gevolgd door tekst in 2 kolommen van 30 regels "Nadat den Fransen Generaal de Grave van Löwenthal den
... / toebrengen voor deeze en andere vyandelyke verlossingen" en legende tesamen 17x23 cm in boekdruk,
kompasroos linksboven binnen kader, linksonder schaalstok met 100 Rinlandsche Roede = 4,1 cm, verso
blank.
N.B.: Langeweg heeft het nieuws over de belegering van Bergen op Zoom in gedeelten weergegeven door
eerst de kaart (zie BOZ 051) in twee varianten uit te geven en daarna het tweede stuk (zie BOZ 052). In de 's
Gravenhaegse Courant nr 94 van 7 Augustus 1747 staat "by D. Langeweg is gedrukt en op heden alomme te
bekomen Het 2de Stuk van de Beelegering van Bergen op Zoom behelzende een nette Afbeeldinge van de
Forten Moermont Pinsen en de Rover ... de prys is 4 stuivers. N.B. By bovengenoemde Boekverkoper ook
nog enige exemplaren van het Plan van Bergen op Zoom". Het tweede stuk werd dus een week na de vorige
kaart (zie BOZ 051) uitgegeven. Het feit van de ontploffing van het Kruitmagazijn van de Fransen, dat eind
Juli plaatsvond, is fraai weergegeven. Vervolgens de twee kaarten met een tussenstuk als aanvulling op één
blad papier te drukken (zie BOZ 053). In het Rijksprentenkabinet blijken onder Muller 3901 twee kaarten
voor te komen op een drager, links de kaart die identiek is aan de onderste helft van Muller 3899 a (zie BOZ
053) en rechts een vroegere staat van de onderste helft van de door Muller onder nr 3899 b vermelde kaart
(zie BOZ 054 I). De twee kaarten in het Rijksarchief N.‐B. verschillen alleen in de arcering van het gebied met
letter F, het moeras voor de Linie, die echter met de letter E in de legenda staat bij beide kaarten. Het exem‐
plaar in het Gemeentearchief BOZ heeft in de legenda gewoon de letters E en F. Op RANB nr 6773 is de
arcering verticaal aangebracht en ontbreekt de onderste F in het moeras; op nr 6774 is de arcering
horizontaal met beide letters F zoals bij alle andere kaarten.
I
Zoals beschreven met een verticale arcering voor het moerasgebied voor de Linie aangeduid met de letter F
(boven het midden).
Loc.: RANB nr 6773.
II
Zoals beschreven, maar nu hebben de "Moerassen en Innundatie voor de Linie", in de legenda onder de titel
abusievelijk aangeduid met de letter E, nu een horizontale arcering met tweede letter F weergegeven ter
hoogte van het fort Pinsen.
Loc.: RANB nr 6774.
Zoals beschreven en nu ook een verbetering in de legenda van de letter E in een F voor het gebied aangeduid
met Moerassen en Innundatie voor de Linie.
Ref.: Brabantia ill. III 408; Muller 3901; AVS 3707.
Loc.: GABoZ KG 90 en KG 726; KUB B 46.2 1747 (74); UBL BN port. 8 nr 151 x; AvSSR 3707; KBBB III 7549; RPA
FM 3901; Coll. Laane zonder nummer.
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BOZ 053 Langeweg 1747
Nieuwe platte Grond van Bergen op Zoom, met de Forten op de Linie met derselver Belegeringe en attaque,
door de Franse ondernomen, op den 16. July 1747. / Nouveau Plan de la Ville de Berge sur le Zoom, avec le
Forts sur la Ligne assigée par les François, le 16. Juillet 1747.
Schaal [ca. 1: 11.850].
A la Haye : By Daniel Langeweg Boek en Kaartverkoper in de Vlamingstraat / chez Daniel Langeweg
marchand des cartes geogr. dans le Vlamingstraat, [1747].
1 kaart in 3 delen op 1 blad : kopergravure ; 41x22,5 cm met tekst en sierrand 49x39cm.
Noorden boven, titel in het Nederlands en het Frans boven de kaart, links van de kaart de "Beschrijvingh der
Forten" met A‐K en de "Beschrijvingh der Stad" met A‐S, rechts hetzelfde in het Frans, het uitgeversadres
onder de kaart dit alles binnen een fraaie sierrand, de kompasroos linksboven, de schaalstok 100 roeden =
3,5 cm op het onderste blad midden boven, tussen het onderste en bovenste blad een strook papier
toegevoegd om het niet op de bladen (zie BOZ 051 II en BOZ 052) voorkomende gebied aan te vullen met
links het woord "Beschrijving der Stad" en rechts "Description de la ville", verso blank.
N.B.: Zoals uit de beschrijving blijkt heeft Langeweg hier op één blad samengevoegd de kaarten van BOZ 051
II en BOZ 052 met een toegevoegde strook in het midden. De schaalstok die eerst op beide kaarten
voorkomt is gehandhaafd op de onderste kaart. Bij de later verschenen editie beschreven onder BOZ 054
ontbreekt de middenstrook, de schaalstok en is het onderste blad vervangen door een nieuwe plattegrond
van de stad. In de advertenties van Langeweg in de 's Gravenhaegse Courant wordt deze kaart niet
aangekondigd. De verschijningsdatum zal tussen 7 en 23 Augustus 1747 hebben plaats gevonden, daar 21
Augustus melding wordt gemaakt dat aanstaande Woensdag een nieuw plan verschijnt "na een originele
afteekening op de plaets, gedaen door een voornaem Hollands officier en zeer net in het koper gebracht en
de prijs zal zijn 10 stuivers" (zie BOZ 054 II).
Ref.: Muller 3899 a; Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 652.
Loc.: GABOZ KG 90 a; UBL BN port. 8 nr 175; BLL Maps 32757.(6.); Coll. Laane zonder nummer.
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BOZ 054 Langeweg 1747
Nieuwe platte Grond van Bergen op Zoom, met de forten op de Linie met derselver Belegeringe en attaque,
door Franse ondernomen, op den 16. July 1747. / Nouveau Plan de la ville de Berge sur le Zoom, avec le
Forts sur la Ligne assigée par le François, le 16. Juillet 1747.
Schaal [ca. 1:11.850].
A la Haye : By Daniel Langeweg Boek en Kaartverkoper in de Vlamingstraat / chez Daniel Langeweg
marchand des cartes geogr. dans le Vlamingstraat, [1747].
1 kaart in 2 delen op 1 blad : kopergravure ; 41x23 cm met tekst 49x39 cm.
Noorden boven, titel boven de kaart in het Nederlands en Frans, langs de zijkanten van de kaart links de
"Beschrijvingh der Forten" met A‐K en de "Beschrijvingh der stad" met A‐Z, !, a‐c en rechts hetzelfde in het
Frans "Explication du ligne et trois Forts" en "Description de la ville", een kompasroos linksboven in de kaart,
kaart en tekst binnen een fraaie sierrand geplaatst, verso blank.
N.B.: Het exemplaar in het Gemeentearchief BoZ KG 92 heeft een opgeplakte beschrijving van de legenda
over de tekst heen, die gelijk is aan KG 90 a (zie BOZ 053). De kaart die Langeweg nu uitgegeven heeft
bestaat uit één kaart in twee delen op één blad gedrukt, waarvan de bovenste helft een tweede staat is van
BOZ 052. De plattegrond komt nu meer overeen met de werkelijke situatie in die tijd. De onderste helft is
een nieuwe kaart, waarop de Franse loopgraven en batterijen zijn aangegeven met a, b en c in de legenda.
De kaart draagt geen schaalstok en de huizenblokken en straten ontbreken. Alleen de kerk, het
Markiezenhof en een zwarte lijn midden door de stad (de Grebbe) zijn weergegeven. De letter Z voor het
Markiezenhof staat abusievelijk in de Grote Kerk aan de Grote Markt geplaatst. Deze fout is eveneens
gemaakt op de kaarten van Overton (BOZ 050), Willock (BOZ 056), Schenk (BOZ 057) en de Italiaanse versie
(BOZ 060). Wie de voorname Hollandse officier is geweest, die de tekening heeft gemaakt, wordt hier niet
vermeld. Op de kaart van Mary Overton (zie BOZ 050) wordt in de titel duidelijk vermeld "made by the
famous and celebrated engineer Baron Coehoorn". Waarom in alle andere kaarten de naam van Baron
Coehoorn niet genoemd wordt blijft een vraag. Scholten noemt bij zijn behandeling van de militaire
stadsplattegronden kaarten van Bergen op Zoom, die veelal anoniem getekend zijn en in de verzameling van
het Rijksarchief te Den Haag worden bewaard (zie nummer 26 en 27 op p. 203‐204). Of is hier sprake van het
gedetailleerde "Plan van Bergen op Zoom, Steenbergen, forten en linie met de situatie" op schaal 1:4.500,
die C. van Bommel in opdracht van de Raad van State in 1730 vervaardigde met assistentie van ingenieur A.
van Dun. In 1732 werd na enkele verbeteringen een tweede kaart ingeleverd met een toelichtende
memorie. In de 's Gravenhaegse Courant nr 100 van 21 Augustus 1747 wordt aangekondigd dat Woensdag
aanstaande een nieuw plan der stad Bergen op Zoom te verkrijgen is bij Langeweg. In nr 101 van 23
Augustus verschijnt dezelfde advertentie, waarin staat dat de kaart te koop is voor 10 stuivers bij Langeweg
(In nr 102 van 25 Augustus en 106 van 5 September wordt deze advertentie herhaald. Uit de formuliering is
af te leiden dat we hier te doen hebben met BOZ 054 II". Een nieuw plan der stad Bergen op Zoom met de
attaques der Fransen op derselve tot in de bedekte weg, na een origineele afteekening op de plaets, gedaen
door een voornaem Hollands Officier en zeer net in 't koper gebracht ... NB een ieder zij verzeekerd dat er
geen accurater is of zal weezen dan dit Plan der Beleegering". Er blijken verschillende varianten van deze
kaarten te zijn. In het Gemeentearchief van BoZ bevinden zich voorbeelden van dezelfde kaart, waarbij de
tekst met hoofdletters (Fort MOERMONT) over een andere (Fort Moermont) is geplakt.
I
Zoals beschreven.
Ref.: Muller 3899 b.
Loc.: GABoZ KG 92, KG 736; UBL BN port. 8 nr 176, 011‐14‐063, 011‐14‐064, 004‐07‐019; MvGD vG 2813.
II
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Zoals beschreven, met toevoeging na Juli 1747 in de titel "Na de Origineele Aftekening op de Plaats, door
een voornaam Hollands Officier in 't Ligt gegeven. / Sur le Dessein fait sur la place par un Officier Hollandois
pendant le Siège".
Ref.: Brabantia ill. III 404; AVS 3708.
Loc.: GABoZ KG 93 en 93 a; KUB B 46.2 1747 (70); RANB nr 900; AvSSR 3708; Coll. Laane zonder nummer.
Lit.: Scholten (1989) p. 52‐53, 203‐204.
Kaart 11.
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BOZ 055 Du Mee 1747
Nieuwe en Oprechte Kaart of Plan der Stad Bergen‐Op‐Ten‐Zoom met derselver accuraate Fortificatiën en de
naast aangelegen Steeden, Dorpen en Forten, &c nader aangeweesen door d'onderstaande letters. / Carte
ou Plan Nouvelle & Véritable de la Ville de Bergen‐op‐ten‐Zoom, avec ses Fortifications exactes les plus
proches Villes, Villages, & Fortresses, le tout démontré par ordre Alphabetique.
Schaal [ca. 1:15.000].
In 's Hage ; By Gerard Du Mee in de korte Bagyne‐straat, [1747].
1 kaart op 2 bladen : kopergravure ; 47,5x80,5 cm.
Zuiden boven, titel met legenda A‐I, K‐Z, AA‐II, KK‐NN en impressum in Nederlandse en Franse tekst in
boekdruk links van de kaart buiten kader, "Schaale 600 Rijnlandse Roeden" = 12 cm of bijna 1/2 uur
linksonder binnen kader, in handschrift toegevoegd onder NN "OO la Bastion Zélande", noordpijl linksonder
boven de rivier en de schaal, verso blank.
N.B.: In de 's Gravenhaegse Courant nr 98 van 16 Augustus 1747 wordt de kaart van Du Mee aangekondigd
"binnen weinige dagen uit te komen". In de advertentie van nr 100 gedateerd 21 Augustus 1747 "dat heeden
is uytgegeven de nette en breedvoerige Kaert of Plan van Bergen‐op‐den‐Zoom ... denzelve in de Haegsche
Courant van 16 Augustus is bekend gemaakt". De kaart is van één koperplaat gedrukt op twee aan elkaar
geplakte bladen en geeft alleen de vestingwerken weer; de stad Bergen op Zoom is schetsmatig
weergegeven. Du Mee heeft een aparte plattegrond van Bergen op Zoom uitgegeven (zie BOZ 059), waarop
in inkt zijn handtekening staat. In hetzelfde handschrift is in de legenda de toevoeging "OO Bastion Zeeland"
geschreven. Gerard Du Mee is in Bergen op Zoom gedoopt op 12 november 1704 en in 1729 in Den Haag
getrouwd met Maria Elisabeth Hagelman uit Heidelberg. Zij is de dochter van Isaac Hagelman, die in 1721
met vrouw en kinderen zich in Den Haag vestigde en in 1722 als binder in het Gilde werd ingeschreven. In
1732 werd Du Mee in het Gilde als binder geregistreerd en sinds 1733 woonde hij op de hoek van de Korte
en Lange Bagijnestraat bij de Kalvermarkt. Hij overleed in 1751 en werd pro deo begraven op de 4de
november. Hij werkte blijkbaar voor F.H. Scheurleer, want bij zijn dood had Du Mee nog 530 gulden
arbeidsloon en leveranties van hem te vorderen. De weduwe zette de zaak voort echter zonder enige
financiën. Klaus 1202 geeft als schaal [1:20.000] en als afmeting 80,2x46,8 cm, de legenda wordt niet
vermeld. In verband met een verbouwing in de "Staatsbibliothek Berlin" was de kaart niet raadpleegbaar om
te bepalen om welke editie het hier gaat.
I
Zoals beschreven.
Ref.: Brabantia ill. III 402; Klaus 1202; Muller 3898 a.
Loc.: GABoZ KG 303, BOZ KG 737; KUB B 46.2 1747 (68) en (68 bis); RANB nr 899; UBA HB‐KZL 102.03.18
(olim 63‐26‐12); UBL BN port. 8 nr 114; DSB S V 15988.
II
Zoals beschreven, de legenda is aangevuld met de letters OO‐RR.
Ref.: Brabantia ill. III 403; Muller 3898 b.
Loc.: GABoZ KG 303 a en KG 737; KUB B 46.2 1747 (69); RANB nr 124 en nr 2228; UBL BN 004‐07‐018 (was
port. 8 nr 115); RU. Fac. RW kvz VIII B. m. 12; Coll. Laane zonder nummer.
Lit.: Kossmann (1937) p. 256‐257.
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BOZ 056 Willock 1747
A New Plan of the City of Bergen‐op‐Zoom: with the Forts upon the Lines, as besieged by the French, the
16th of July, 1747. (Drawn upon the Spot) / Publish'd according to Act of Parliament Augt. 28 1747.
Schaal [ca. 1:11.850].
London : Printed for R. Willock at Sir Isaac Newton's Head in Cornhill, August 28 1747.
1 kaart in 2 delen op 1 blad : kopergravure ; 41x23 cm. met tekst 46x33cm.
Noorden boven, titel boven de kaart met tussen haken "Drawn upon the Spot", de legenda A‐K "Explanation
of the Lines and of the three Forts" en A‐Z, ─┼─, a‐c "Description of the City" en impressum in boekdruk
rechts van de kaart gedrukt gescheiden door een sierrand van achttien figuurtjes, onder de kaart "Publish'd
according to Act of Parliament Augt. 28. 1747", linksboven in de kaart een kompasroos, verso blank.
N.B.: Deze kaart toont veel overeenkomst met die van Langeweg (BOZ 054), Schenk (BOZ 057) en de in
Amsterdam gegraveerde versie met Italiaanse titel (BOZ 060). De afmetingen zijn bijna hetzelfde en het
kaartbeeld, met name die met Italiaanse titel, toont zeer veel gelijkenis met deze in Londen uitgegeven
kaart. Ook op deze kaart staat de letter Z voor "The Marquisaat" (Markiezenhof) in de Grote Kerk geplaatst,
zoals bij Langeweg (BOZ 054), Overton (BOZ 050), Schenk (BOZ 057) en de Italiaanse versie (BOZ 060) het
geval is. Het is moeilijk te bepalen wie als eerste deze fout gemaakt heeft. Langeweg publiceerde zijn kaart
volgens de advertentie in de 's Gravenhaegse Courant op 23 Augustus 1747; het is niet bekend of Mary
Overton haar kaart reeds in Juli heeft uitgegeven. Het ligt voor de hand om Langeweg als eerste, die deze
fout maakte, aan te wijzen. Tooley vermeldt slechts een landmeter I. Willock zonder vermelding van enige
datum. Donald Hodson (Tewin, U.K.) bleek in verband met zijn onderzoek naar de "County atlases of the
British Isles" veel gegevens over uitgevers in Londen en Engeland, actief in de zeventiende en achttiende
eeuw, verzameld te hebben. Sarah Tyacke gaat in haar "London Map‐sellers" niet verder dan 1720. De
gegevens, die Donald Hodson zo vriendelijk was te verstrekken over R. Willock, zijn onder andere te vinden
in "The Daily Advertiser". Willock adverteerde op 5 September 1745 enkele kaarten: één van Schotland, één
van de County of Argyllshire, en "charts of the sea‐coasts of Great Britain, Ireland, France, Holland, Germany,
Denmark and Norway". Op 1 September 1747 adverteerde Willock de publicatie van "A New Plan of the City
of Bergen op Zoom, with the Forts upon the Lines, as besieged by the French the 16th of July, 1747" in "The
Whitehall Evening‐Post or London Intelligencer" van 29 Augustus‐1 September 1747. Er staat "Printed for R.
Willocks in the Front of the Rainbow Coffee‐House in Cornhill, and sold by M. Cooper in Pater‐noster‐Row, C
Corbett in Fleet Street, J. Joliffe in St. James's‐Street, and J. Mynde, Engraver in King'‐Street, Tower‐Hill".
Hieruit valt dus af te leiden dat J. Mynde de graveur van de kaart van Bergen op Zoom is en dat de
koperplaat in eigendom was van Willock en de andere boekverkopers alleen als agenten fungeerden.
Volgens Dodsons gegevens was Willock actief van 1732 tot op zijn minst in 1765 als een algemene
boekverkoper, met wat kaartverkoop als "liefhebberij". In 1732 en 1736 publiceerde Willock de 7de en 8ste
editie van Ogilby en Morgans "pocketbook of roads [of England and Wales]" samen met negen andere
firma's.
Ref.: Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 652.
Loc.: BLL maps 32757.(4.).

Lit.: Tooley (1979) p. 668.

M.H.G. Clement‐van Alkemade

BERGEN OP ZOOM

Pagina 78 van 125

BOZ 057 Schenk 1747
Nieuwe platte Grond van Bergen op Zoom, met de Forten op de Linie derselver Belegeringe en Attaque der
Franse zedert den 16. July 1747. Na de origineele aftekening op de plaats door een voornaem Hollandsch
officier in het ligt gegeven. / Nouveau Plan de la Ville de Berge sur le Zoom avec les forts sur la ligne assiegé
par le François le 16. Juillet 1747. Sur le dessein fait sur la place par un officier Hollandois pendant la siege.
Schaal [ca. 1:11.850].
Te Amsterdam : by Petrus Schenk voor aan in de Nes / chez Pierre Schenk, [1747]
1 kaart : kopergravure ; 41x23 cm.
Noorden boven, titel buiten moet boven de kaart buiten de sierrand in het Nederlands en Frans in boekdruk,
links van de kaart de legenda A‐K, A‐Z, ! en a‐c in het Nederlands en rechts die in het Frans en het impressum
onder de legenda in boekdruk, kompasroos linksboven binnen het kader van de kaart, verso blank.
N.B.: Hoewel de overeenkomst met Langeweg (BOZ 054) treffend is, blijkt toch een andere koperplaat te zijn
gebruikt voor deze kaart. De verschillen zitten in de opmaak van de tekst, die in boekdruk om de kaart heen
is aangebracht en de weergave van met name het terrein rechts van het middelste fort. Dat Schenk ook de
letter Z voor Marquisaat Hof in de Grote Kerk plaatst is dus niet verwonderlijk, want hij heeft zeker
Langewegs kaart nagegraveerd, zoals uit de advertentie van Langeweg in de 's Gravenhaegse Courant van 4
September 1747 blijkt. Brabantia ill. III 406 geeft een exemplaar van de kaart, waaraan onder langs de kaart
buiten de sierrand een aparte afbeelding "Profiel of Perpendiculaire doorsnydinge van de beroemde
vestinge Bergen op Zoom" is toegevoegd van 7x40 cm. Ook bij het exemplaar in de Atlas Van Stolk en dat in
de Collectie Laane is een profiel toegevoegd. In de 'sGravenhaegse Courant nr 106 van 4 September 1747
adverteert D. Langeweg dat zijn kaart is gedrukt en te bekomen als het beste plan tot nog toe. Daarna volgt
"En Nadien den baetzugtigen P. Schenk Kaertverkoper te Amsterdam 't zelve heeft gelust uyt enkeld nyt en
baetzugt na te drukken. Zo zy een ieder by deezen bekent gemaekt, dat na het origineele Tekening
gemaekte plan alleen is 't geen by den gemelden Boekverkoper in Den Haeg is in 't ligt gegeeven". Hieruit is
dus op te maken dat Schenk zijn kaart op 4 September of vlak er voor heeft uitgegeven en dat Langeweg
Schenks kaart een nadruk van de zijne noemt, vandaar de overeenkomst van de twee kaarten. In de
Amsterdamse Courant is geen advertentie te vinden waarin Schenks kaart te koop wordt aangeboden.
Ref.: Brabantia ill. III 405 en 406; Klaus 1216 (geeft schaal 1:9.000); Muller 3899 c.
Loc.: GABoZ KG 91; UBA HB‐KZL O.K. 99; UBL BN port. 8 nr 177; KUB B 46.2 1747 (71) en (72 met profiel);
AvSSR Suppl. Ao 1747 : Schenk (met profiel); MvGD vG 2814; RANB nr 147, nr 914, nr 923 (met
profiel); RPA FM 3899 c; Coll. Laane 100** (met profiel); DSB GfE S N 4 742, V 15988a; KBBB III
7547 XXXI.
Lit.: Koeman (1967‐1971) III p. 107‐110.
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BOZ 058 Anoniem ca. 1747
De Stad Bergen op Zoom een der voornaamste vesting van Staats Brabant is belegert door den Fransen
Generaal Louwendaal op den 16 July Ao. 1747 na dat hy daar menigvuldige stormen en werpen van
onnoemelijk veel Bomben en gloeiende kogels ... door het beleid van den braven Generaal Croonstrom en
den dapperen Hessen Philipstal en het manhaftige Guarnisoen sijn afgeslagen en door lankheid des tyds
ruim 20 à 22.000 mannen daar voor verlooren. Heeft eindelijk de stad des s morgens omtrend 4 uuren na
vermeesteren of overrompelen van de Ravelijn Dedem de poorten Antwerpen en Breda geopent eindelijk in
de stad gedrongen en vermeestert op den 16 September Ao 1747 ... 2000 gevangen genomen.
Schaal [ca. 1:12.000].
[S.l. : s.n., ca. 1747].
1 kaart : kopergravure ; 17x24 cm.
Noorden boven, linksonder in kader de titel waarvan de onderste regels zijn verwijderd, rechtsonder de
schaalstok "maat van 300 Rynlandschen Roeden" = 7,6 cm, linksboven de legenda in vier kolommen nr 1‐40
en a‐m (zonder i en j), rechtsonder boven de schaalstok een kompasroos, verso blank.
N.B.: In Van Ham nr 60 wordt als kritiek genoemd dat "de belegering door Van Löwenthal" alleen als feit
genoemd wordt, maar niet wordt uitgebeeld. Het stratennet geenszins met de werkelijkheid overeenkomt.
De vestingwerken sterk vervormd zijn weergegeven; slechts elf van de veertien bolwerken zijn weergegeven,
het ravelijn Orange ontbreekt evenals het "Nieuw Ravelijn" ernaast. De Stadspolder is niet aangegeven, de
Waterschans ligt voor een groot deel ten zuiden van de Nieuwe Haven enz. Al met al een kaartje met veel
gebreken. Het verscheen vermoedelijk in een atlasje dat werd uitgegeven door J. de Lat te Deventer samen
met Jacob Keizer te Almelo. Deze Jacob Keizer vertrok in 1706 uit Amsterdam naar Almelo. Hij was graveur
en werd eveneens compagnon van Joan de Lat te Deventer. De meeste zakatlasjes door de partners
uitgegeven verschenen tussen 1732 en 1747. Van der Krogt geeft in Advertentie nr 599 als eerste datum 20
november 1731 en in nr 861 als laatste datum 10 juli 1742 waarin De Lat kaarten enz. te koop aanbiedt.
Volgens Koeman komen rond 1770 de koperplaten in handen van de Amsterdamse boekverkoper Nicolaes
Theodorus Gravius, die zich, komend uit Leeuwarden, in Amsterdam vestigde. Eerst is zijn adres Gravestraat
achter de Nieuwe Kerk en later (tussen 1790 en 1792 is hij verhuisd) Nieuwendijk nr 52 in de Cancelarij van
Vriesland. Volgens de advertenties in de Amsterdamse Courant (zie Van der Krogt nr 1615, 1617, 1619‐1622,
1645) gedateerd Jan. 1789 tot April 1790 wordt het adres Gravestraat gebruikt. Vanaf 7 Juni 1792 wordt
Nieuwendijk 52 gebruikt tot en met 15 Februari 1810 (zie Van der Krogt 1689, 1692, 1726, 1749, 1793, 1910,
1943, 1944, 1952, 2034 en 2070). Dit zijn alleen de advertenties waarin sprake is van kaarten en atlassen. In
Van der Krogt nr 1619 gedateerd 2 Mei 1789 wordt een "Nieuwe Reis‐ en Handatlas van Braband,
Vlaanderen en aanleggende landschappen" genoemd van N.T. Gravius met o.a. "37 particuliere kaarten"
waaronder Bergen op Zoom. Tot op heden is geen exemplaar van dit atlasje in bibliotheken aangetroffen.
Koeman vermeldt onder Gra in deel II dit atlasje niet. In Koeman I Baa 2 wordt wel een atlasje beschreven
met bijna dezelfde titel, echter zonder plattegronden van steden. De beschreven kaarten dragen alle de
vermelding "A Deventer chez Jean de Lat et Almelo chez Jacob Keizer". De Lat noemde zichzelf "Konst‐Kaart
en Boekverkooper". Het is dus mogelijk dat deze plattegrond pas door Gravius is uitgegeven. In de 's
Gravenhaegse Courant no 109 van 11 September 1747 wordt in een advertentie een kaart van Bergen op
Zoom door Hendrik de Leth, Konst en Kaertverkoper op de Beurssluys te Amsterdam, ter verkoop
aangeboden. In de titel wordt de aanval der Fransen tot op 29 Augustus genoemd. Dezelfde advertentie
verschijnt in de Amsterdamse krant van 12 September 1747 met een vooraankondiging op 5 September (zie
Van der Krogt nummer 931 en 933). Of er hier sprake is van dezelfde kaart valt niet vast te stellen, omdat in
de titel als laatste datum 16 Augustus wordt genoemd en op de kaart 16 September 1747. Totdat een atlas
gevonden wordt waarin deze kaart zit, is pas met zekerheid te zeggen door wie deze kaart gemaakt is.
Ref.: Brabantia ill. III 383; Koeman I Baa 2, II Gravius en Jan de Lat; Van Ham nr 60 en afb. 15.
Loc.: GABoZ KG 165; KUB B 46.2 1747 (49); UBL BN port. 8 nr 174.
Lit.: Van der Krogt (1985).
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BOZ 059 Du Mee 1747
Nieuw en oprecht plan van de stad Bergen‐Op‐Ten‐Zoom, met derselver accurate fortificatien en attaque der
Fransen. / Nouveau et véritable plan de la ville de Bergen op Zoom. Exactement gravé avec toutes les
fortifications & les attaques des François. / A new and right plan of the town of Berg‐Up‐The‐Zoom. With the
fortification and the attacks of the French all exactley done.
Schaal [ca. 1: 6.850].
In 'sGravenhage : By Gerard Du Mee, Boekverkooper in de Korte‐Bagynestraat, [1747].
1 kaart : kopergravure ; 28x46,5 cm.
Noorden boven, titel en legenda nr 1‐24, A‐Z (zonder J en U), AA‐EE in twee kolommen in het Nederlands,
Frans en Engels onder de kaart in boekdruk, buiten het kader binnen de moet rechtsonder in handschrift
(inkt) "G: du Mee", het impressum staat onder de legenda, verso blank.
N.B.: Op de kaart in de Bodel Nyenhuis collectie te Leiden staat terecht de opmerking "de geheele gedaante
der vesting is fautief gelijk ook in 't groote plan bij du Mee". In de 's Gravenhaegse Courant nr 113 van 20
September 1747 verschijnt een advertentie over een vergroot plan van Bergen op Zoom van Gerard Du Mee
Boekverkoper. Hoewel de titel in de advertentie niet parallel loopt met die op de kaart, kan hier sprake zijn
van dezelfde kaart. Voor de gegevens die Kossmann vermeldt op bladzij 256‐257 zie BOZ 054. Over zijn
cartografische werkzaamheden is weinig bekend.
Ref.: Brabantia ill. III 407; Muller 3900.
Loc.: GABoZ KG 87, 87 a en 734; KUB B 46.2 1747 (73) en (73 bis); RANB nr 144; Coll. Laane nr 235**; UBL BN
port. 8 nr 173.
Lit.: Kossmann (1937) p.256‐257.
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BOZ 060 Anoniem 1747
Nuova Pianta della Città Berg op Zoom con li suoi Forti nelle Linee assediato dà Francesi fin sotto di 16. Luglio
1747. Disegno fatto nella Piazza da un Offiziale Olandese durante l'assedio.
Schaal [ca. 1: 11.850].
Incisa in Amsterdam : [s.n.], [1747].
1 kaart : kopergravure ; 42x24 cm.
Oosten boven, titel in boekdruk buiten kader bovenlangs de kaart, buiten kader links van de kaart de
legenda "Spigazione delle Linee è dei`tre Forti" met A‐K en "Descrizione della Città" met A‐Z, ─┼─, a‐c, het
impressum onderaan de legenda, kompasroos linksboven binnen kader, verso blank.
N.B.: Het kaartbeeld toont veel overeenkomst met de kaart van Langeweg (BOZ 054) en van Schenk (BOZ
057). De boompjes zijn echter anders gegroepeerd dan bij Langeweg. Ook deze kaart heeft de letter Z voor
"Il Marquisaat" naast de Grote Kerk staan, zoals bij Overton (BOZ 050), Langeweg (BOZ 054), Willock (BOZ
056) en Schenk (BOZ 057). De kaart werd gegraveerd in Amsterdam, misschien wel bij Schenk, maar kan
evenzogoed in Italie zijn gedrukt en uitgegeven. Er zijn geen andere gegevens van deze kaart gevonden.
Loc.: GABoZ KG 342; RANB nr 270.
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BOZ 061 Schmidt 1747
Neuer Plan von der Stadt Bergen op Zoom und den unter Linie befindlichen Schantzen ... durch die
Frantzosen d. 16. Jul 1747 belagert worden ... ein Holländischen Offizier während der Belagerung gemacht.
Schaal [ca. 1: 11.850].
In Berlin : zu finden bey J.G. Schmidt Kupferstecher, [ca. 1747].
1 kaart : kopergravure ; 26,5x15,5 cm met tekst 26,5x20,5 cm.
Noorden boven, titel buiten kader links van de kaart, eronder de legenda A‐K en "Beschreibung der Stadt"
met A‐Z,─┼─, a‐c, met impressum onderaan in boekdruk, kompasroos linksboven binnen kader, verso blank.
N.B.: Het kaartbeeld toont veel overeekomst met de door Schenk (BOZ 057) in Amsterdam uitgegeven kaart,
maar is wel tot bijna de helft verkleind. De gelijkenis met de kaart van Schleuen (BOZ 062), die als datum 16
September 1747 in de titel geeft als afloop van de belegering zal hoogstwaarschijnlijk iets later zijn
uitgegeven dan de kaart van Schmidt. Het blijkt dat de drie in het Duits uitgegeven kaarten (BOZ 061, BOZ
062 en BOZ 063) de juiste ligging voor het Marquisaat geven en kennelijk niet gebaseerd zijn op de kaart van
Langeweg of een ander foutief voorbeeld. Dat het beleg aanleiding gaf tot nieuws blijkt uit de vele kaarten,
die gepubliceerd werden zowel in Nederland als in Londen, Berlijn en Wenen. Het is mogelijk dat de kaart
van Schmidt in een boek gepubliceerd werd waardoor geen verdere gegevens gevonden werden over hem.
Hij zou mogelijkerwijs een prenten‐ en kaartenhandel hebben bezeten. Er is nog geen onderzoek gedaan
naar activiteiten op dit gebied in Berlijn in de achttiende eeuw. Schulz noemt in zijn boek over de Berlijnse
plattegronden een graveur Georg Friedrich Schmidt, die werkzaam is geweest aan het hof in Berlijn en
betrokken was bij de vervaardiging van de kaart van Schmettau in 1750. Of er enige relatie bestaat tussen
Georg Friedrich en J.G. Schmidt is niet bekend.
Ref.: Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 652.
Loc.: GABoZ KG 410; BLL maps 32757.(7.).
Lit.: Schulz (1986) p. 136.
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BOZ 062 Schleuen 1747
Neuer Grundriss der Stadt und Vestung Bergen op Zoom, im Holländischen Brabant, sammt denen dabey
befindlichen Schantzen, welche von der Königl. Frantzösischen Armee unter Commando des tapfern Gene‐
ral‐Lieut: von Löwendahl nach einer zweimonatlichen Belagerung, den 16. Sept: 1747, mit stürmender Hand
glücklich ist erobert worden. / gezeichnet von einem Holländischen Officier.
Schaal [ca. 1: 13.000].
In Berlin : zu finden bei J.D. Schleuen, [ca. 1747].
1 kaart : kopergravure; 32,5x18 cm met tekst 32,5x22 cm .
Noorden boven, titel boven de kaart en legenda binnen de moet van de koperplaat, legenda "Erklärung der
Buchstabe(n)" met A‐V (zonder J) rechts langs de kaart, impressum onder de kaart binnen de moet van de
koperplaat, kompas linksboven binnen kader, verso blank.
N.B.: De door Schmidt (zie BOZ 061) in de handel gebrachte kaart toont veel gelijkenis met deze kaart, maar
wijkt af in presentatie wat de naamaanduidingen betreft. De drie Duitse uitgaven (BOZ 061, BOZ 061, BOZ
063) geven de juiste ligging van het Markiezenhof weer in tegenstelling tot de kaarten van Overton,
Langeweg, Willock, Schenk en de Anonieme Italiaanse versie (zie BOZ 050, BOZ 054, BOZ 056, BOZ 057, BOZ
060). Geven deze kaarten alleen de ligging van de forten enz. weer, de kaart van Schleuen geeft verslag van
waar en wanneer sommige feiten plaatsvonden. Een goed voorbeeld is de beschrijving in de legenda onder
D "Frantzösische Batterien vor die 3 Schantzen den 29 Jul. thaten die Frantzosen einen Haupt Sturm auf die
Rover‐Schantze, wurden aber von Oberist‐Lieute. von Putkam(m)er zurück geschlagen" en F "Frantz. Pulver
Magazin in gerieth durch das gewaltige Schiessen aus der Schantze, d.31.Jul. im Brand und flog mit einem
entsetzlichen Knall indie Lufft, wodurch viel Leute ums Leben gekommen. In der vorigen Nacht hatte
derPrintz von Sachsen Hildbarghausen einen Ausfall aus der Rover‐Schantze thun lassen wobey auf beide
Seiten viel Volcks geblieben". De verklaring van de letters is doorgenummerd van A‐V en de namen in de
stad zijn ter plekke uitgeschreven. Schmidt heeft het voorbeeld van Langeweg en anderen gevolgd, die de
legenda in twee delen hebben gesplitst. Deze kaart is met die van DVC (BOZ 063) en die van Weigel (BOZ
069) de enige die in de titel 16 September 1747 heeft staan, waarin de verovering van de stad door de
Fransen plaatsvond, waarbij het woord "glücklich" aangeeft aan wiens kant de kaartmaker of opdrachtgever
stond. Deze legenda geeft een verklaring van de letters, die in de kaart gebruikt zijn met de vermelding van
de data waarop activiteiten plaatsvonden vanaf 17 Juli tot en met 16 Augustus 1747. Dit kan erop wijzen dat
deze kaart als nieuwskaart werd uitgegeven. In het boek over de "ältesten Stadtpläne Berlins 1652‐1757"
beschrijft Schulz enkele plattegronden van Berlijn die door Schleuen zijn gegraveerd. Daar de grondlegger
van de uitgeverij en kunsthandel Johann David Schleuen (klein)zonen met dezelfde voornaam had, is het
soms niet duidelijk wie de graveur van welke kaart is geweest. De gebroeders Johann David junior en Johann
Friedrich zijn waarschijnlijk de zonen van de grondlegger. In de "Berliner Adresz Kalender" van 1740‐1774
duikt regelmatig de uitgever J.D. Schleuen op in de lijst van graveurs. Als adressen worden in 1740
Neuen=Markt en in 1742 Königs‐Strasze genoemd. Uit verder onderzoek zal misschien later naar voren
komen welke Johann David deze kaart van Bergen op Zoom heeft gegraveerd. Andere gegevens over de
kaartmaker en uitgever zijn nog niet bekend.
Loc.: Particuliere collectie BOZ.
Lit.: Schulz (1986) p. 117, 119, 121, 129, 131, 133.
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BOZ 063 Anoniem 1747
Plan der blutigen Belagerung der Holländischen Stadt Bergen op Zoom, durch die Franzosen unter dem
Commando des Generals Grafen von Löwendahl angefangen den 16. Julii 1747, und nach einer tapfern
Gegenwehr derer Belagerten geendiget, und mit stürmender Hand erobert den 16. September 1747.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1747].
1 kaart : kopergravure : 28x39,5 cm.
Oosten boven, titel boven de kaart buiten kader, legenda "Erklärung derer Buchstaben und Ziffern" met A‐B
(zonder J), 1‐25, * en a‐e onder de kaart buiten kader, titel en legenda samen buiten de moet van de
koperplaat gedrukt, kompasroos tussen nr 22 en P rechtsonder, wapen van de stad midden onder met daar
vlak onder initialen door elkaar D en W of D, V en C ? : fec., verso blank.
N.B.: Deze kaart draagt dezelfde titel als die in de Atlas van Köhler (zie BOZ 069) uitgegeven in Neurenberg
door de familie Weigel. De titel en legenda is op de atlaskaart links van de kaart aangebracht en heeft
dezelfde nummering. Op de kaarten van Schleuen (BOZ 062) en Weigel (BOZ 069) wordt evenals op deze
kaart in de titel zowel de begindatum als de einddatum van het beleg vermeld. De overeenkomst in
kaartbeeld doet veronderstellen dat deze kaart misschien als voorbeeld gebruikt is voor de atlaskaart en dat
de initialen staan voor Christoph Weigel, maar dan klopt de duidelijk zichtbare D niet. Het zou ook C.V.D.
kunnen zijn, of D.V.C. zoals in Klaus 1215 verondersteld wordt. In ieder geval heeft deze kaart de juiste
presentatie van de vestingwerken, zoals te verwachten is na de wijzigingen van Van Coehorn en zijn
medewerkers in het begin van de achttiende eeuw. Heel duidelijk is te zien waar de bommen, door de
Fransen afgevuurd, zijn terechtgekomen, evenals die vanuit de vesting op de Fransen afgevuurd. De
Lambertus Kerk wordt niet weergegeven, het Markiezenhof wordt onder de letter "e" gegeven als "Des
Prinzens Hof". De meeste kaarten laten de ontploffing van het kruitmagazijn van de Fransen zien, dat eind
Juli plaatsvond en tegenover het Fort Rovers (A) lag. Deze kaart legt het accent op de verovering van de stad
en hoe de Fransen in staat waren in de stad te komen. Bij de arterisk staat vermeld hoe de Fransen in het
Ravelijn "Diden" (=Dedem) een doorbraak maakten en na verovering van de Bolwerken Coehorn en Pucelle
de hele stad stormenderhand veroverd hebben. Andere gegevens ontbreken om een volledige beschrijving
te geven van auteur, uitgever en plaats van uitgave.
Ref.: Klaus 1215.
Loc.: DSB S V 15975.
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BOZ 064 Le Rouge 1747
Berg‐op‐zom suivant le plan fait à la Haye pendant le siège Par Langeweg.
Schaal [ca. 1:10.500].
A Paris : chez le Sr Le Rouge Ingr. Géographe du Roi rue des grands Augustins, 1747.
1 kaart : kopergravure ; 45,5x30,5 cm.
Noorden boven, rechtsboven binnen kader de titel en het impressum zonder cartouche, linksonder
schaalstok "Echelle environ 150 Toises" = 4,5 cm., midden links kompasroos, midden rechts legenda
"Renvoy" met a‐n (zonder j), verso blank.
N.B.: De verwijzing in de titel, dat de kaart naar de plattegrond van Langeweg, die hij tijdens het beleg
maakte, getekend is, kan betekenen dat hij gebaseerd is op de kaart beschreven onder BOZ 054. Er zijn
verschillen op te merken. Le Rouge geeft meer terrein weer ten noorden van "Fort Rovers" en de stad
Bergen op Zoom wordt tot aan de Schelde weergegeven. Bovendien staat langs de linie tussen "Fort Rovers"
en "Fort Moermont" : "Camp du Prince de Hildeburghausen dans les lignes de Steenbergen". De kaarten van
Le Rouge onder BOZ 042 en BOZ 065 beschreven lijken eerder kopieën van reeds bestaande kaarten.
Ref.: Brabantia ill. III 409; Brit. Mus. Cat. dl 2 p. 652.
Loc.: GABoZ KG 304; KUB B 46.2 1747 (75); Coll. Laane zonder nummer; BLL Maps 32757.(8.); KBBB Coll.
Verbouwen nr 117.
Lit.: Oehme (1971) p. 55‐64; De Vries (1982) p. 24‐29.
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BOZ 065 Anoniem 1748
Berg op Zoom.
Schaal [ca. 1:28.000].
[Paris : Claude Jean‐Baptiste Bauché, 1748].
1 kaart : kopergravure ; 17,5x24 cm.
Noorden boven, linksboven zonder kader de titel, midden boven kompasroos, rechtsboven bijkaartje "Lillo"
schaalstok 100 Toises = 1,1 cm, daaronder (tot rechtsonder) lege cartouche, linksonder schaalstok 300 toises
= 3,1 cm., midden onder legenda A‐D, verso blank.
N.B.: De kaart werd uitgegeven in 1748 in de "Description Abrégée Géographique et Historique du Brabant
Hollandois ..." waarvan de tweede editie zonder kaarten door Jos. Ermens in Parijs en Brussel in 1788 werd
uitgegeven. Op de titelpagina wordt vermeld dat de inhoud berust op een Nederlandse versie "Tiré du
Hollandois avec des plans exacts des places fortes". De andere kaarten zijn : vóór bladzij 5 de kaart van Den
Bosch, voor bladzij 93 Breda, vóór bladzij 137 Grave en vóór bladzij 173 Maastricht. Het kaartbeeld toont
veel gelijkenis met de door Le Rouge (BOZ 042) uitgegeven kaart; de afmeting is echter half zo groot. De
verdedigingslinies ten zuiden van de stad, duidelijk te zien op Ottens kaart (BOZ 046), ontbreken bij Le
Rouges kaart en de hier beschreven kaart. Bovendien is de naam van de stad nu "Berg op Zoom" gespeld en
bij Le Rouge "Berg op Zom".
In: Description Abrégée 1748, na p. 62.
Loc.: GABoZ in 938 NB Desc 2; KUB in editie 1748; SBM in editie 1748.
Los ex.:
Loc.: GABoZ KG 371.
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BOZ 066 M. H. 1749
Belegering van Bergen op Zoom int J. 1747 / MH.
Schaal [ca. 1:24.000].
[Leyden : By H. van der Deyster en Philippus Bonk, 1749].
1 kaart : kopergravure ; 16,5x13 cm.
Noorden boven, titel boven langs de kaart in een kader, buiten kader rechtsboven (binnen moet van de
koperplaat) "No. 4", tegenover de kaart op p. 232 "Deze Belegering wordt Afgebeeld in het nevenstaande
Kaartje, ..." 3 regels tekst, de legenda met nr 1‐31 en 16 regels tekst, midden links een kompasroos, binnen
kader rechtsonder initialen "MH.", verso blank.
N.B.: Het stadsplan toont veel overeenkomst met dat beschreven onder van Langeweg (BOZ 053), waarbij
ook de Kerk en het Markiezenhof in opstand staan afgebeeld. De vestingwerken geven een achttiende
eeuwse situatie weer, maar door de in een punt uitlopende verdedigingswal bij nr 7 het bolwerk Pucelle met
name, ziet het plan van de stad er ouder uit. Wanneer de afbeeldingen van de schetskaarten, genoemd in de
inleiding van hoofdstuk V.1 onder III en IV, worden vergeleken met deze kaart, dan kan men tot de volgende
conclusie komen. Als basis voor deze kaart heeft men de vorm van de stad afgeleid van de plattegrond uit
1647, echter zonder de hoornwerken, en er de Lunetten en de Franse Batterijen aan toegevoegd. Zo is ook
de Linie naar Steenbergen gedrongen weergegeven, waarbij de afstand tussen het fort Pinsen en De Roovere
veel te klein is afgebeeld. Door Arend Fokke Simonsz wordt in 1780 in de "Beschrijving der stad Bergen op
Zoom" een kaart uitgegeven, die veel gelijkenis toont met deze kaart. De titel is verschillend en de initialen
MH (aaneen weergegeven) komen niet meer voor. In Immerzeel p. 280 wordt "MH" als "Mathys Harings"
ingevuld. Deze schilder werd in 1636 in Leeuwarden geboren en kan dus onmogelijk de graveur zijn geweest
van dit kaartje.
In: Nederlands Wonder‐toneel 1749, na p. 232.
Ref.: Muller 3902; AVS 3708.
Loc.: KB in 3026 D 5; UBA in O 60‐2453 (olim 2346 F 1); UBL in 612 E 14‐15 en in 1148 A 5; Coll. Laane zonder
nummer.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 102; UBL BN port. 8 nr 171; AvSSR 3704 en 3897; RPA FM 3902 (zonder pagina met legenda);
Coll. Laane nr 105.
Lit.: Immerzeel (1843) dl.3, p. 280
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BOZ 067 Weis 1750
Plan des Attaques de Berg op‐Zoom en 1747 / Weis Arg. fc.
Schaal [ca. 1:17.950].
[Straszburg : Melchior Pauschinger, 1750].
4 kaarten op 1 blad : kopergravure ; 21x30 cm.
Westen boven, titel op banderol en schaalstok "2000 toises" = 5,5 cm. rechtsonder in overzichtskaartje met
naam "Weis Arg.(entoratum) fc.(fecit)", in het midden plan van de stad met schaalstok midden boven "200
toises" = 3,4 cm, linksboven de bastions Coehoorn en Pucelle met schaalstok "50 toises" = 3,6 cm. bovenin,
linksonder Fort Roovere met schaalstok "100 toises" = 1,7 cm., rechtsboven buiten kader Pl. 22, verso blank.
N.B.: De vier delen van de gravure zijn gescheiden door drie voor een deel opgerolde bladen, met alleen een
titel in het kaartje van de omgeving van Bergen op Zoom. Linksboven de bastions Pucelle en Coehoorn,
linksonder het fort de Roovere en in het midden de plattegrond van de stad. Rechts een kaartje van Bergen
op Zoom en de omgeving van Steenbergen tot Huybergen met rechts van de titel een afbeelding van het
verkrachten van de stedemaagd. De naam van de graveur Weis Arg. (Argentoratum=Straszbourg) zou
kunnen staan voor J.H. Weiss. Het werk kent twee edities, één met een Duitse titel en Duitse tekst en één
met een Franse titel en tekst, beide uitgaven verschenen in 1750. De auteurs zijn Funck en D'Illens. In het
Lexikon z. Gechichte is echter sprake van een J.H. Weiss uit Straszbourg, die in 1786 in dienst is bij de
Aarauer fabrikant J.R. Meyer ten behoeve van de "Atlas Suisse". Als dit dezelfde Jean‐Henri Weiss is, die
volgens Tooley van 1759‐1826 leefde, kan deze niet de graveur zijn van het bovenstaande kaartje.
In: Funck und D'Illens 1750, plaat 22.
Ref.: Brabantia ill. III 382; Klaus 1206.
Loc.: GABoZ in 934.6 Ille (Franse ed.); UBL BN in atlas 642.
Losse ex.:
Loc.: KUB B 46.2 1747 (48); UBL BN port. 8 nr 178; Coll. Laane nr 216.
Lit.: Bergen o.Z. in kaart en beeld (1990) nr 12; Lexikon z. Geschichte der Kartografie (1986) band 2 p. 729;
Tooley (1979) p. 658.

M.H.G. Clement‐van Alkemade

BERGEN OP ZOOM

Pagina 89 van 125

BOZ 068 Eggers 1750, 1770
Carte exacte des environs de Berg‐op‐Zom avec l'investissement.
Schaal [ca. 1:16.000].
[ A Amsterdam / Leipzig : chez Arkstee et Merkus, 1750].
1 kaart : kopergravure ; 38x52,5 cm.
Oosten boven, titel in cartouche rechtsonder met legenda "Renvoy" a‐o (zonder j) + A‐D en schaalstok 800
toises = 8,9 cm., rechtsboven buiten kader "Pag. 1", verso blank.
N.B.: Deze kaart komt met vier kaarten van de omgeving en delen van de vestingwerken voor in het "Journal
du siège de Berg op Zoom en 1747" geredigeerd door Jacob von Eggers en in 1750 en 1770 respectievelijk in
het Frans en Duits uitgegeven in Amsterdam en Leipzig. Het kaartbeeld toont veel overeenkomst met Dirk
Zijnen (BOZ 070) en andere kaarten, die naar aanleiding van het beleg in 1747 en kort erna verschijnen.
In: Eggers 1750 en 1770, p. 1.
Loc.: GABoZ in BOZ 934.6 Egge 7 (ed. 1770); KMA in 3263 (ed. 1750); KUB in TRE 031 A 14 (ed. 1750); Coll.
Laane in (ed. 1750 Franse) zonder nummer.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 271; RANB nr 898; UBA HB‐KZL 104.05.08 (olim 28‐19‐26); UBL BN port. 8 nr 172; Coll. Laane
nr 106.
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BOZ 069 Weigel ca. 1750
Plan der blutigen Belägerung der Holländischen Stadt Bergen op Zoom durch die Franzosen unter dem
Com(m)ando des Generals Grafen von Löwendahl angefangen den 16. Iulii 1747 und nach einer tapfern
Gegenwehr derer Belagerten geendiget und mit stürmender Hand erobert der 16. September 1747.
Schaal [ca. 1:12.000].
Norimb. (Nürnberg) : Christoph Weigely Senioris Vidua exc., [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure ; 23x32,5 cm.
Oosten boven, linksboven tot linksonder in kader de titel gevolgd door de legenda met A‐P, 1‐25, a‐e en
impressum, midden onder in kaart in kader een kompasroos en schaalstok met "300 Rheinische Ruthen" =
9,5 cm., rechts daarvan het wapen van Bergen op Zoom, verso blank.
N.B.: De kaart werd uitgegeven door de weduwe van Christoph Weigel te Neurenberg en geeft duidelijk
dezelfde situatie weer als bij Langeweg (BOZ 054). Alleen de vestingwerken en de aanvalslinies, de haven, de
Grebbe en het Markiezenhof zijn weergegeven, het stratennet ontbreekt. Samen met de kaart, uitgegeven
door Schleuen in Berlin (BOZ 062) en die met het monogram DVC [?] (BOZ 063), vermeldt de titel de datum
16 September 1747 de fatale slag, waardoor Bergen op Zoom verloren was. Tooley"s Dictionary vermeldt
niet wanneer precies de uitgeverij in naam van de weduwe werd voortgezet. Volgens het Lexikon vestigde
Christoph Weigel(ius) de oudere (1654‐1725) zich in 1698 in Neurenberg als goudsmid, graveur en samen
met Johann David Köhler (1684‐1755) publiceerde hij atlassen. Wolff beschrijft in zijn "Katalog" een
exemplaar uit 1719 van de "Bequemer Schul‐ und Reisen‐Atlas", die ook met een Latijnse titel verscheen
"Atlas Scholasticus et Itinerarius". Hierin komt rond 1750 dan ook de hier beschreven kaart voor samen met
een andere kaart van Bergen op Zoom met de titel "Plan der Poligon des Frantzösischen Angriffs bey Bergen‐
op‐Zoom, sambt dem Zustand deren Breschen den tagg der Ueberrumpelung d. 16. September Anno 1747".
Deze kaart laat slechts een deel van de stad zien en is daarom niet apart in deze bibliografie opgenomen. Zijn
broer Johann Christophe leefde van 1654‐1726 en was ook graveur, uitgever en kaarthandelaar in
Neurenberg. Dan was er een Johann Christoph de jongere (1702 of 1703‐1777), een zoon van Johann
Chistoph, die het bedrijf voortzette in 1734, toen hij het vaderlijke bedrijf van zijn moeder overnam. In 1745
verscheen de "atlas portatilis" in een derde vermeerderde druk. In 1746 werd de uitgeverij Schneider en
Weigel opgericht. Wawrik vermeldt dat vanaf 1712 de broers Christoph (1654‐1725) en Johann Christoph
(1661‐1726) met name school‐ en een klein formaat zakatlassen uitgaven. Het is aannemelijk dat Tooley bij
Johann Chr. de broer een fout geboortejaar 1654 i.p.v. 1661 heeft vermeld. De kaart, vermeld in Klaus 1215,
heeft dezelfde titel en heeft als schaal 1:5.000, afmeting 28x39,5 cm en als monogram D.V.C.[?] fec. In de
"Database Landkartendrucke vor 1850" is sprake van een Weigelkaart, die in een atlas verschenen is, die
door Johann David Köhler, historicus en politicus te Altdorf, samengesteld is en door Christoph Weigel te
Neurenberg is uitgegeven. Volgens Lindner, in het Lexikon, is er sprake van dat tot in het begin van de
negentiende eeuw nog atlassen van Köhler met de kaarten van C. Weigel (de oudere) leverbaar waren.
In: Köhler ca. 1750 p. 139.
Ref.: Brabantia ill. III 414; Klaus 1215.
Loc.: BSMD 2 Mapp. 91‐139.
Losse ex.:
Loc.: KUB B 46.2 1747 (80); KBBB III 7546 XXXI Bergen op Zoom 1747; Coll. Laane nr 147* en zonder nr.
Lit.: Lexikon (1986), deel 2 p. 877; Tooley (1979) p. 658; Wawrik (1995) p. 64; Wolff (1995), 327
(2.38) .
[Afb. 33].
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BOZ 070 Zijnen 1757
Nouveau plan de Bergen op Zoom & de ses environs fait en 1757 par D. Zijnen. / Plan van Bergen op den
Zoom met desselfs Forten Linie van communicatie en environs, gecopieert en D'Attaque door de Franse
Ao.1747 tegen de stad gemaakt. Hier op Gebragt Ao.1757 door Dirk Zijnen.
Schaal [ca. 1:14.000].
[La Haye : Pierre van Os, 1761].
1 kaart : kopergravure ; 27,5x36,5 cm.
Oosten boven, titel bovenlangs de kaart in het Frans en Nederlands, rechtsonder de legenda "Renvoy nr 1‐
30" in cartouche en er vlak boven een kompasroos, met rechtsonder de schaalstok "Schaal van 150 Roeden
Rynlants" = 4,1 cm., verso blank.
N.B.: In navolging van Anthonie Hattinga hebben de kaartekenaars voor de boeken van Faure, Legrand en
van Gorkum een ander kaartbeeld van Bergen op Zoom gegeven dan daarvoor het geval was. Faure overleed
in 1760 en op verzoek van zijn zoon J.A. Faure werd het boek met de kaart in 1761 uitgegeven. Het bevat
ook nog een klein stadsprofiel (5x7 cm). Naar aanleiding van het beleg van 1747 verschijnen verschillende
kaarten van Bergen op Zoom en omgeving, die veel overeenkomst vertonen in het kaartbeeld. De nieuwe
situatie van de vesting wordt in beeld gebracht door Langeweg in 1747, in het Nederlands Wondertoneel
1749, Eggers 1750 en Weisz in 1750. In het boekje "Bergen op Zoom de stad der Markiezen" door C.J.F.
Slootmans uit 1949 is de rechter helft van de kaart verkleind afgebeeld tegen over de titelpagina. Op bladzij
57 e.v. geeft hij weer welke veranderingen de vesting heeft ondergaan sinds Menno van Coehoorn een
geheel nieuw vestingstelsel heeft aangelegd vanaf 1698. In 1727 werd onder leiding van Directeur Van
Bommel de linie aangelegd tussen de stad en de forten en die ten noorden van Roovere doorloopt naar
Steenbergen.
In: Faure 1761, na p. 336.
Ref.: Brabantia ill. III 379; Muller 3905.
Loc.: GABoZ in BOZ 938.2 Faure; KB 2001 G 1; Coll. Laane zonder nummer.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 183 en 183 a; RANB nr 2080, nr 2081; KUB B 46.2 1747 (45); UBL BN port.8 nr 167; MvGD vG
2815; RPA FM 3905.
Lit.: Slootmans (1949) p. 57‐65.
Kaart 17.
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BOZ 071 Fokke 1780
Plattegrond des Belegs van Bergen op den Zoom in den jaare 1747.
Schaal [ca. 1:24.000].
[Amsterdam : By Arend Fokke Simonsz Boekverkooper op den hoek van de St Lucia Steeg en Weessluis,
1780.
1 kaart : kopergravure ; 16,5x13 cm.
Noorden boven, titel bovenlangs de kaart in kader, legenda nr 1‐31 op p. 59‐60, kompasroos midden links,
verso blank.
N.B.: Ondanks de grote gelijkenis met de kaart uitgegeven in het Nederlandsch Wonder‐toneel uit 1749 (BOZ
066) is deze van een nieuwe koperplaat gedrukt. Op de titelpagina staat vermeld "Benevens een platte
grond des belegs ... gemaakt ... door J. Wagenaar". Het woord "gemaakt" zou hier beter vervangen kunnen
worden door "gekopieerd", de kaart is ook wat de legenda betreft nagemaakt. Gezien het feit dat meerdere
gravures in Fokkes werk rechts onder "S. Fokke sculps." dragen, is wel de vraag of deze kaart ook door Simon
Fokke werd gegraveerd. Achterin het boekje over het Beleg worden enkele titels in een bericht genoemd
met de vermelding "...al deeze Plaaten zijn na tekeningen van den beroemde C. Pronk op de plaats zelve
geteekend en gegraveerd door Simon Fokke". Volgens Waller leefde Arend Fokke Simonsz van 1755‐1812 en
was naast uitgever ook graveur. In Van der Krogts Advertenties nr 1229 d.d. 31 december 1765 wordt Simon
Fokke een "konstigen plaatsnyder" genoemd, een beroep dat kennerlijk van vader op zoon is overgaan.
In: Wagenaar 1780, tussen p. 59‐60.
Ref.: Brabantia ill. III 381.
Loc.: GABoZ in BOZ 934.6 Wage 1; UBL in 1156 A 46 (kaart ontbreekt); KUB in TRE 091 A 04 en in TRE 031 D
06; MBM‐W 133 F 2; Coll. Laane zonder nummer.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 102 a; KUB B 46.2 1747 (47).
Lit.: Van der Krogt (1985) p. 229, 253.
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BOZ 072 Cary 1781, 1801
A New and Exact Plan of the Town and ‐ Fortifications of ‐ Bergen‐Op‐Zoom, with the adjacent Forts. / J. Cary
sculp.(sit).
Schaal [ca. 1:22.500].
[London : Printed for J. Mac Gowan, 1781].
1 kaart : kopergravure ; 16,5x22 cm.
Noorden boven, rechtsboven in cartouche de titel met eronder buiten kader "J. Cary sculp." en eronder de
schaalstok "scale 300 rods" = 3,5 cm., linksboven in cartouche Lillo met schaalstok "100 rods" = 1,3 cm.,
midden boven kompasroos; verso blank.
N.B.: De overeenkomst in kaartbeeld met de door Ottens (BOZ 046) uitgegeven kaart, die in de "London
Magazine" (BOZ 048) en die van Brookes/Overton (BOZ 047) is frappant. De kaart van Cary lijkt wel
gekopieerd van die in de "London Magazine". Het plan van Lillo dat op de kaart van Ottens en
Brookes/Overton rechtsboven voorkomt, is nu linksboven geplaatst op die van de "London Magazine" en
Cary. De fraaie kompasroos is door Cary vereenvoudigd, evenals de weergave van de droge gronden en de
moerasgrond, die nu blank zijn. De naam "Road to Sandvleight" langs de weg naar het zuiden is weggelaten,
evenals de letters A‐F in het plan en G en H langs de linie naar Fort Pinsen. De weg die naar het noorden
loopt eindigt in de kompasroos en loopt niet door tot aan de bladrand, zoals bij BOZ 048. Daar geen editie
van 1780 van "The Field of Mars" aanwezig was, kan alleen met zekerheid worden vastgesteld dat de losse
exemplaren in het Gemeentearchief BoZ, Rijksarchief N.‐B., Kath. Universiteit Brabant en Coll. Laane nr 12
uit de edities van 1781 en 1801 afkomstig kunnen zijn. In de "National Union Catalogue" worden edities van
"The Field of Mars" genoemd met een jaar van uitgave van 1780, aanwezig in de bibliotheken van Buffalo en
Boston. Deze edities waren niet raadpleegbaar in de Boston Public Library noch in de County Public Library in
Buffalo, N.Y., zodat het niet mogelijk was te bepalen of dezelfde kaart ook in de editie van 1780 voorkomt. In
het exemplaar van de 1781 editie aanwezig in de Library of Congres, Washington D.C. wordt melding
gemaakt van "Published as the Act directs by Jas.Macgowan, & Wm. Davis, Octr. 7, 1780." op de allegorische
titel pagina. Deze zin komt niet meer voor in de editie van 1801. Misschien is deze allegorische titelpagina
gebruikt voor de datering van het boek in plaats van die op de andere titelpagina voor de niet te vinden
exemplaren in Buffalo en Boston. De British Museum Catalogue noemt ook geen editie van 1780. Fordham
noemt in zijn overzicht 1781 als eerste jaar van uitgave. Volgens Tooley leefde John Cary van 1754‐1835, hij
was cartograaf, graveur, globemaker en uitgever in London vanaf ca. 1783‐1832. Van 1787 tot 1831
publiceerde hij "the New and correct English Atlas" in vele edities. Vanaf 1790 tot 1828 verscheen "Travellers
Companion" en "Globes" in 1799. Fordham geeft op p. XIV de titel "The Field of Mars" in 1781 uitgegeven
met 38 plattegronden en kaarten op 32 platen en in 1801 met 70 "portraits, plan, maps, charts". In Fordham
p. 6 staat onder (iii) de kaart van Bergen op Zoom beschreven, echter met "Dated Oct 21 1780". De uitgave
van 1801 werd uitgegeven door G. en J. Robinson eveneens te Londen. Hodson vermeldt echter op p. 172‐
173 dat John Cary op 23 Februari 1755 in de buurt van Warminster in Wiltshire uit een vooraanstaande
lokale familie geboren is. Hij groeit op in Corsley waar hij ook gedoopt is. In Maart 1770 ging hij in de leer bij
de graveur William Palmer voor een periode van zeven jaren. Zijn eerste gedateerde kaart is van 20 Mei
1779. In 1783 neemt hij een zaak op nummer 188 Strand op de hoek van Arundel Street in Londen over van
de boekhandelaar Samuel Hooper. Vanaf dit adres publiceerde hij voor eigen rekening; zijn eerste bekende
impressum is gedateerd 6 Augustus 1783. Tooley geeft een onjuist geboortejaar en Fordham noemt niet de
uitgave van 1780 van "The Field of Mars". Bovendien geeft Fordham onjuiste informatie over de kaart zelf.
De ondergrond van de gravure, zoals de arcering van het land is op deze kaart weggevallen; de kompasroos,
die eerst rond is op BOZ 048 met erin de segmenten van de windrichting, is gewijzigd in één met alleen de
segmenten voor Noord, Oost, Zuid en West.
In: Field of Mars 1780
Ref.: Union Cat. onder Field.
Loc.: BPL; CPLB.
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In: Field of Mars 1781dl 1 Ber (geen pagina nrs).
Loc.: LC in D 25 A 2 F4; geen ex. in Nederland.
In: Field of Mars 1801 dl 1 Ber (geen pag. nrs).
Ref.: Brabantia ill. III 376.
Loc.: UBL in 216 A 14‐15.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 319, KUB B 46.2 1747 (42), RANB nr 1158; Coll. Laane nr 12.
Lit.: Fordham (1925); Hodson (1984‐1997) III p. 172‐183; Tooley (1979) p. 106.
[Afb. 32].
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BOZ 073 Spanoghe 1786
Berg‐op‐Zoom.
Schaal [ca. 1:32.000].
[Paris, Anvers : C.M. Spanoghe, 1785‐1786].
1 kaart : kopergravure ; 14x18,5 cm.
Noorden boven, titel rechtsboven in een allegorische voorstelling van de visserij, zonder naam van graveur
en straatnamen, verso blank.
N.B.: In de 7e editie van "Les Délices des Pays‐Bas" verscheen bijna hetzelfde kaartje als dat van Jacobus
Harrewijn (zie BOZ 040) met alleen de omtrekken van de vesting met de hoornwerken daterend van vóór
1651, toen de Noordschans vergraven was. Het verschil tussen de twee kaartjes zit in de titel en in de naam
Harrewijn. Daar Jacob Harrewijn reeds in ca. 1735 overleed en een andere uitgever de "zevende druk"
verzorgde is het begrijpelijk dat niet dezelfde koperplaat of ets werd gebruikt. Dit kaartje is een goed
voorbeeld van een verouderd kaartbeeld, dat meer dan een eeuw standhield. De beschrijving in Van Ham 45
klopt niet wat betreft de verwijzing naar de edities van "Les Délices des Pays Bas". In de eerste editie van
1697 tot en met de zesde editie van 1769 zit voor de meeste steden het zelfde kaartje met de naam
Harrewijn. Pas in de zevende editie komt het kaartje zonder de naam van Harrewijn voor. Het kaartje van
Bergen op Zoom komt pas voor het eerst voor in 1717 in een werk met de titel "Historia episcopatus Antver‐
piensis" ook in Brussel uitgegeven en in 1720 in "Histoire générale des Pais‐Bas" een werkje dat inhoudelijk
gelijk is aan "les Délices des Pais‐Bas".
In: Délices 1786.
Ref.: Brabantia ill. II dl 2 nr 150; Van Ham nr 45.
Loc.: UBA in O 60‐1273‐1277 (olim 2325 E 5‐9); UBL in 402 G 4‐8 en 402 G 9; KB in 109 H 24‐28.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 100, KG 100 a en c; KUB B 46.2 / 020 (9); Coll. Laane nr 13.
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BOZ 074 Legrand 1816
Croquis de la place de Berg‐op‐Zoom.
Schaal [ca. 1:12.000].
[A Paris : Chez Magimel, Anselin et Pochard Libraires pour l'art militaire, rue Dauphine no 9, 1816.
1 kaart : kopergravure ; 21,5x31,5 cm.
Noorden boven, titel buiten kader boven langs de kaart (binnen moet), linksboven een legenda van vijf
regels waarvan vier en vijf de letters E en F zijn, midden boven noordpijl onder woord "Nord", geen
schaalaanduiding, verso blank.
N.B.: Op de titelpagina van het werkje, waarin deze kaart zich bevindt, is sprake van "et d'un Plan‐Croquis
par le Chevalier Legrand, Colonel ... etc. net als bij BOZ 076 waar sprake is van "le Chevalier Vinache".
Waarschijnlijk is Vinache net als Legrand in dienst van het Franse leger geweest. De kaart werd met een
Nederlandse titel en gegraveerd door C. van Baarsel & Zoon uitgegeven in "Verhaal van de verrassing van
Bergen op Zoom op de 8e en 9de Maart 1814" uitgegeven te Breda in 1817 (zie BOZ 075). Er verscheen nog
een derde editie van dit werk met de titel "De gids of de verrassing van Bergen op Zoom ... van H. Maronier
te Rotterdam in 1836 (zie BOZ 080). Klaus nr 1209 vermeldt dat er sprake is van een gekleurde
handgetekende kaart (21,5x31,5 cm) met verwijzing naar het boek van Legrand. Of deze handgetekende
kaart als voorbeeld heeft gediend voor de kaart in Legrands boek valt moeilijk te bewijzen. Nog moeilijker
waarom in een Duitse verzameling naast deze gekleurde manuscriptkaart twee lithografieën van deze kaart
met Franse titel (Klaus 1210 en 1211), zoals bij deze kaart, aanwezig zijn, terwijl in het boek van Legrand
kopergravures zitten. Misschien zijn ze door het Duitse Leger meegenomen in de vorige eeuw, want de
kaarten dragen stempels van het "Kriegs Archiv" en het "Koenigl. Preuss. GR Generalstab". De
omschrijvingen in de catalogus van Klaus/Klemp geven een misleidend beeld, alsof zij uit de drie uitgaven
van Legrands boek komen en dat is duidelijk niet zo. Om een goede vergelijking van de kaarten te maken is
de aanwezigheid van alle drie de edities van dit werk in het Gemeentearchief een voordeel. Tooley vermeldt
verschillende personen met de naam Legrand. In 1795 wordt samen met Ancelin de "Atlas général toutes les
Russies" door P. Legrand uitgegeven. Er wordt ook een Franse geograaf genoemd, Augustin Legrand, die in
1839 meewerkt aan de "exposition géographique".
In: Legrand 1816, na p. 132.
Ref.: Klaus 1209 (handschrift kaart).
Loc.: GABoZ in BOZ 938.2 Legr.
Los ex.:
Loc.: RANB nr 6778.
Lit.: Tooley (1979) p. 385.
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BOZ 075 Van Baarsel 1817
Schets van de vesting Bergen op Zoom / C. van Baarsel & Zoon sculps.
Schaal [ca. 1:12.000].
[Breda : W. van Bergen & Co., 1817].
1 kaart : kopergravure ; 21x30,5 cm.
Noorden boven, titel buiten kader boven langs de kaart (binnen moet), linksboven legenda in 4 regels + E en
F, midden boven onder woord "Noord" een noordpijl, rechtsonder vlak onder de kaderlijn "C. van Baarsel &
Zoon sculps.", verso blank.
N.B.: Deze kaart verscheen in de Nederlandse uitgave van de Franse editie door Legrand, uitgegeven te Parijs
in 1816 (zie BOZ 074), waarvan op de titelpagina staat "met een nieuwe kaart van de vestingwerken der
stad". Behalve de Nederlandse beschrifting zijn er zeer kleine verschillen in gravering met de Franse editie. In
plaats van Nord, Midi, Orient, Occident nu Noord, Zuid, Oost en West. De gebruikte nummers en letters op
de kaart worden successievelijk in de tekst van het werkje verklaard, dus niet in een aparte legenda. In het
Rijksarchief in Noord‐Brabant bevindt zich onder nr 1402 een manuscriptkaart met schaal ca. 1:10.000
(32,5x47,5 cm), die zoveel overeenkomst vertoont met de kaart door Van Baarsel gegraveerd, dat
aangenomen mag worden dat deze als voorbeeld voor de gravure gediend heeft. Linksboven worden
dezelfde drie tekens weergegeven, echter zonder de bijbehorende tekstregels. In 1836 verschijnt te Rotter‐
dam bij A. Wijnands (zie BOZ 080) nog een editie van het boekje, waarin op nieuw de kaart voorkomt, echter
zonder vermelding van de naam C. van Baarsel & Zoon. Alle drie de kaarten verschillen niet in informatie,
maar wel in gravering. Waller noemt de Van Baarsels de beste graveurs van het begin van de negentiende
eeuw. Ook Koeman in zijn "Geschiedenis van de Kartografie van Nederland" prijst de firma C. van Baarsel en
Zoon om haar volmaakte "snede" en spreekt van de ongelooflijke homogeniteit in de letter‐ en lijngravure
uit de eerste helft van de negentiende eeuw, o.a. in verband met het noemen van het eerste blad van de
Zeekaart, die in 1816 verscheen (p. 221 en 268). Mevrouw Hofman‐Allema geeft een overzicht van de relatie
tussen de familie Van Baarsel en Veelwaard. Cornelis van Baarsel (1761‐1836) huwde in 1789 te Amsterdam
Dorothea Catharina Veelwaard, de dochter van de bekende plaatdrukker Daniel Veelwaard (1703‐1764).
Hun zoon Wilhelmus Cornelis van Baarsel (1791‐1854) was ongetrouwd en leefde in zijn laatste levensjaren
in bij het gezin Tuyn in de Kerkstraat in Amsterdam. Vandaar dat later verschenen kaarten de naam Van
Baarsel & Tuyn dragen. Klaus 1210 geeft de kaart dezelfde Franse titel als in de eerste editie (zie Klaus 1209
en dateert de kaart op ca. 1818, terwijl de Nederlandse vertaling van Legrands boek duidelijk in 1817 is
uitgegeven. Op de kaart in de Bodel Nijenhuis collectie wordt vermeld dat de kaart "nagelithografeerd"
verscheen in 1836 in de editie van Maronier. In Klaus 1210 en 1211 wordt voor beide exemplaren vermeld
dat het om lithografieën gaat, hetgeen verwarring schept, omdat van Baarsels kaart een kopergravure is. De
beschrijving in Muller 5941 betreft het exemplaar van "Mr. S. van Gijn".
In: Legrand 1817, na p. 145.
Ref.: Muller 5941.
Loc.: GABoZ in BOZ 938.2 Legr.
Losse ex.:
Loc.: UBL BN port. 8 nr 185; MvGD vG 4831; Coll. Laane zonder nummer.
Lit.: Clement‐van Alkemade e.a. (1993) p. 47; Donkersloot‐ de Vrij (1983) p. 16‐18; Hofman‐Allema (1989) p.
12‐14; Koeman (1967‐1985) I p. 51; Koeman (1983) p. 221 en 268.
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BOZ 076 Vinache ca. 1820
[Plan van Bergen op Zoom] / Par le Chevr.(Chevalier) Vinache.
Schaal [ca. 1: 12.000].
[S.n. : s.l., ca. 1820].
1 kaart : kopergravure ; 18x31,5 cm.
Noorden boven, titel ontbreekt, linksonder "Par le Chevr. Vinache", midden boven een noordpijl,
windrichtingen Nord, Est, Sud en Ouest aangegeven binnen het kader in het midden van de bladzij op de
vouw, verso blank.
N.B.: Dit kaartje toont zeer veel overeenkomst met dat beschreven door Legrand (BOZ 074), dat werd
uitgegeven in Parijs bij Magimel, Anselin en Pochard in 1816. De omgeving rond de stad is weergegeven met
kleine stippen, hierdoor vallen de twee moerassen "Schorres noyer à marée haute" minder op. De wegen
lopen niet zoals bij Legrand door tot aan de kaderlijn en de "Lignes de Steenberg" (rechtsboven) mist één
van de twee "forten". Gezien de randen van het kaartje lijkt het alsof het kaartje uit een blad met meerdere
kaarten afkomstig is. Bovendien heeft het kaartbeeld ten noorden van de stad een kortere afstand tot de
kaderrand dan tot die ten zuiden. Men heeft de naam "Berg op Zoom" linksboven vlak onder de kaderlijn in
inkt geschreven. Zolang geen informatie over uitgever en datering gevonden wordt, kan niets worden
toegevoegd aan de summiere gegevens, die op de kaart staan. Aangezien de "verrassing van Bergen op
Zoom" de achtste en negende Maart 1814 plaats vond en Legrands boekje in 1816 in Parijs verscheen, zal dit
kaartje waarschijnlijk ook rond deze datum gepubliceerd kunnen zijn.
Loc.: RANB nr 1441.
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BOZ 077 Strootman 1825
Bergen op Zoom / H. Strootman delineavit / A. C. van Loo sculpsit.
Schaal [1:5.500].
[Te Bergen op Zoom : by J. Verkouteren, 1825].
1 kaart : kopergravure ; 14x25 cm.
Noorden boven, titel linksonder binnen kader zonder cartouche met eronder "H. Strootman delineavit",
rechtsonder "A. C. van Loo sculpsit", legenda staat op p. 28‐30 "A‐U (zonder Q) a‐z (zonder j, q, w, y)", verso
blank.
N.B.: Voor veel steden werd in de negentiende eeuw een geografische beschrijving gemaakt door een
onderwijzer of een leraar geografie van een middelbare school. Dat Strootman deze kaart, die in het boek
voorkomt, zelf getekend heeft wijst op een zekere cartografische kennis. Het feit dat hij later tot leraar
wiskunde in Breda benoemd wordt kan wijzen op een goede opleiding in deze richting.
Verdere gegevens over de persoon Strootman ontbreken. In het begin van de negentiende eeuw bestond
alleen de wiskunde als studie voor vakken als geografie en cartografie, die pas in het eind van de
negentiende eeuw als zelfstandige vakken aan de universiteit gestudeerd konden worden. In het Register
der uitgegeven acten : Register van woonplaatsverandering van 3 nov. 1818 t/m 8 maart 1830 Bergen op
Zoom, is het volgende onder nr 155 van H. Strootman te vinden. "29 Augustus 1828 voor ons Burgemeester
der gemeente van Bergen op Zoom verschenen de heer H. Strootman oud 30 jaren, sedert 18 September
1823 schoolonderwijzer alhier te stede en door Z.M. benoemd tot onderwijzer in de wiskunde bij ... Akade‐
mie te Breda". In het Rijksarchief in N.B. te 's‐Hertogenbosch bevindt zich onder nr 1391 en 1393 een kaart
met dezelfde arcering, echter zonder de namen links‐ en rechtsonder en met een andere titel linksonder. De
opmaak toont veel overeenkomst met die van Van Straaten (BOZ 079), waarbij de legenda onder de kaart is
gedrukt.
In: Strootman 1825 na p. 30.
Loc.: GABoZ in BOZ 987.21/stro 4
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BOZ 078 Van Kuik Koudzijn 1829
Plattegrond van Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:1.250].
Te Bergen op Zoom : by J.G. van Kuik Koudzijn, [1829].
1 kaart in 2 bladen : lithografie ; 61x101 cm.
Noorden boven, titel in ovale cartouche met impressum midden onder, links er van een schaalstok 100 ellen
= 7,8 cm, op linker blad boven een noordpijl, grenzen ingekleurd, kaderlijn om kaart ontbreekt, verso blank.
N.B.: In de notulen van Burgemeesters en Wethouders van 7 september 1829 wordt vermeld dat Van Kuik
Koudzijn drie plattegronden van Bergen op Zoom aangeboden heeft aan het stadsbestuur. Volgens Van Ham
is het kaartbeeld overgenomen van de in 1825 gereed gekomen kadasterkaarten. Er is een verzamelkaart
schaal 1:20.000, sectie G eerste blad schaal 1:5.000 en sectie G tweede blad schaal 1:1.250.
Er is geen nummering van de percelen, zoals gebruikelijk is bij kadasterkaarten.
Ref.: Brabantia ill. II dl 2 155; Van Ham nr 79.
Loc.: GABoZ KG 105, 105 a en b; KUB B 46.2/020 (14); UBL BN port. 8 nr 186.
Kaart 18.
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BOZ 079 Van Straaten ca. 1831
Plan van Bergen op Zoom / M. A. van Straaten fec. / Steendr. van Houtman te Utrecht.
Schaal [ca. 1:5.600].
[Utrecht : Houtman, ca. 1831].
1 kaart : lithografie ; 29x24,5 cm.
Noorden boven, titel linksonder binnen kader zonder cartouche, legenda in vier kolommen onder de kaart in
kader met nr 1‐63, 23*, 36*, 51*, 52*, 54*, 55* en A‐Z (zonder Q), AA‐DD, rechtsonder buiten kader van
legenda "Steendr.(druk) van Houtman te Utrecht", bouwblokken met arcering en oranje gekleurd geven de
verwoesting aan van de ontploffing van het kruidmagazijn "Stoelemat" op 29 Maart 1831, verso blank.
N.B.: Het kaartbeeld toont veel overeenkomst met dat van Strootman van 1825 (BOZ 077). In het Rijksarchief
N.B. bevinden zich twee exemplaren nr 1391 en 1393, waarvan de kaart dezelfde arcering van de rivier heeft
zoals bij Strootman (BOZ 077) en een andere belettering van de titel. Rond "Plan" en "van" staan lijnen en
"Bergen op Zoom" is van rechtopstaande letters voorzien. Deze kaarten dragen niet de namen Van Straaten
noch Van Strootman en Van Loo. Wel rechts onder "Steendr. van Houtman te Utrecht". Op de overige
genoemde kaarten komt nr 13 Zuidzijde der Haven niet op de kaart voor, wel in de legenda. Alle hebben
onder de legenda de aanduiding in oranje ingekleurd "Plaatsen welke het meest geleden hebben". Het
Kruidmagazijn is in rood aangegeven. Het is aan te nemen dat de twee kaarten nr 1391 en 1393 in het
Rijksarchief eerder werden uitgegeven dan de onder II beschreven kaarten, op grond van de verandering in
stijl van de typografie van de titel en de andere arcering.
I
Zoals beschreven, arcering van de haven zoals bij Strootman (zie BOZ 077), onder het oranje van de
bouwblokken een arcering.
Loc.: RANB nr 1391, 1393.
II
Veranderde typografie van de titel en arcering in de haven nu alleen langs de randen, de blokken in oranje
weergegeven hebben geen gearceerde ondergrond, linksonder buiten kader van legenda "M.A. van Straaten
fec.".
Ref.: Brabantia ill. III nr 488; Muller 6677.
Loc.: GABoZ KG 97; RANB nr 1392 ; KUB B 46.2 1831 (6); UBL BN port. 8 nr 187; Coll. Laane zonder nummer.
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BOZ 080 Maronier 1836
Schets van de vesting Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:12.000].
[Rotterdam : A. Wijnands, 1836].
1 kaart : lithografie ; 21x30,5 cm.
Noorden boven, titel buiten kader bovenlangs de kaart (binnen moet), linksboven legenda 4 regels + A en B,
midden boven onder het woord "Noord" een noordpijl, verso blank.
N.B.: Voor de Franse en Nederlandse edities uit 1816 resp. 1817 zie BOZ 074 en BOZ 075. De verschillen in de
gravures zijn gering. De overeenkomst van de kaart van Van Baarsel uit de editie van 1817 met die van 1836
van Maronier is groter dan die van Legrand uit 1816. Op dit exemplaar zijn de letters E en F links boven
gewijzigd in A en B. De nummers die op de kaart voorkomen worden in de tekst verklaard en niet in een
aparte legenda. De vestingwerken worden redelijk nauwkeurig weergegeven, de plattegrond van de stad is
echter gedeeltelijk weergegeven. De naam van Van Baarsel & Zoon komt op deze kaart niet voor. Cornelis
van Baarsel is overleden in 1826, de zoon Willem Cornelis, ook graveur, overleed pas in 1854 en toch wordt
voor deze uitgave van 1836 een nieuwe litho gebruikt. Klaus 1211 vermeld een lithografie echter met een
Franse titel zoals bij het exemplaar van Legrand.
In: Maronier 1836, na p. 1.
Ref.: Klaus 1211.
Loc.: GABoz in BOZ 934.7 Maro.
Los ex.:
Loc.: GABoZ KG 96.
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BOZ 081 Anoniem 1849
Bergen op Zoom.
Schaal [ca. 1:11.000].
[Berlin : Verlag E.S. Mittler und Sohn, 1849.
1 kaart : lithografie ; 15x24 cm.
Noorden boven, titel linksboven in kader, legenda linksonder a‐k (zonder j) in kader, rechtsboven buiten
kader "Zur Geschichte d. Kriege in Europa Th XIII No. 5.", rechtsonder buiten kader "Konigl. lith. Inst. zu
Berlin, in de verdedigingswerken staan de nummers 1‐15 en buiten de vesting langs de uitvalswegen A‐D die
in de tekst worden verklaard, verso blank.
N.B.: De gelijkenis met de kaart van Legrand is opvallend, alleen het formaat papier is kleiner doordat de
kaderlijn dichter langs het afgebeelde is geplaatst (zie BOZ 074). Het "Wasser Fort" ook wel de zuider schans
genoemd en het fort Kijk in de Pot liggen niet ver van de kaderlijn. Bij Legrand wordt linksonder een stuk van
de Schelde afgebeeld en een groter deel van de buiten gorsen, die bij hoog water onder lopen. De Noordpijl
ontbreekt op dit kaartje. Alleen de nummers 5 tot en met 15 staan op dezelfde plaats, nummer 1 en 2 bij
Legrand is nummer 1 geworden en nummer 3 bij Legrand is nummer 2 op deze kaart. De letters A‐D liggen
respectievelijk langs de wegen : A langs de Tholener Deich, D aan de Steenberger weg (zonder de
straatnaam), C rechts boven bij de Steenberger Linien en B aan de weg naar Antwerpen (zonder
straatnaam). De bouwblokken zijn op dezelfde manier als bij Legrand weergegeven. Duidelijk een naar
Legrands voorbeeld gemaakt kaartje.
In: Mittler 1849 Th XIII no 5.
Ref.: Klaus 1212.
Loc.: DSB 8o Qm 2989 a.
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BOZ 082 Van Gorkum 1862
Bergen op Zoom stormenderhand veroverd op den 8ste Maart 1814 door Britsche troepen onder bevel van
den Lt Generaal Sir Thomas Graham. Volgens ontwerp en onder geleide van den Kapitein van de Nederl.
Generaal kwartiermeesterstaf Jan Egbertus van Gorkum / Steendr. v. T. Hooiberg & Zoon Leiden / P.F. Heyse,
Lith.
Schaal [ca. 1:11.000].
[Leiden : T. van Hooiberg en Zoon, 1862].
1 kaart : lithografie ; 29x40,5 cm.
Noorden boven, titel linksonder zonder cartouche, rechtsboven in kader de legenda "Aanwijzing der
Bastions, Ravelijns en Lunetten, Beschreven punten" in drie kolommen nr 1‐45, A‐C, linksonder buiten kader
"Steendr. v. T. Hooiberg & Zoon Leiden", rechtsonder buiten kader "P.F. Heyse, Lith.", verso blank.
N.B.: Volgens Van Ham (nr 64) is deze kaart in feite een aangevulde versie van de kaart, die voorkomt in het
boek van Legrand uitgegeven te Parijs in 1816 (zie BOZ 074 en ook BOZ 075 en BOZ 080). Daardoor vertoont
de kaart enkele vertekeningen, die men gezien het tijdstip van verschijnen en de militaire achtergrond van
Van Gorkum niet zou verwachten. Met name de omgeving van de stad is niet nauwkeurig weergegeven,
zoals de "Theodorus polderdijk (Tholense dijk), de Halsterse weg heeft vreemde bochten enz. De militaire
verkenningen in Nederland stonden sinds 1817 onder leiding van Kolonel J.E. van Gorkum (1780‐1862). Hij
schreef in ca. 1825 een "boek der topografie", waarin instructies voor de officieren van de Militaire
Verkenningen en voor de graveurs opgenomen zijn, geïllustreerd met 30 platen, die als voorbeelden voor
het terreintekenen moesten dienen. Inmiddels Directeur van de Militaire Verkenningen geworden stelde
Van Gorkum hoge eisen aan de inhoud van de topografische kaart, waarvoor hij de grondslag legde in zijn
boek. Jammer genoeg verscheen het niet in druk. De eerste topografische verkenning van het gebied van
Noord‐Brabant rond Bergen op Zoom, blad 49 van de Topografische en Militaire kaart van Nederland, werd
verricht in 1838‐1840. In 1841 neemt Van Gorkum ontslag. De eerste lithografische druk van het blad 49
verscheen in 1863. Dat deze kaart op enkele punten afwijkt van de manuscript topografische kaart van 1838‐
1840 kan misschien verklaard worden uit het feit, dat militaire karteringen niet voor het publiek toegankelijk
waren. Het is opvallend dat een verovering, die in 1814 plaatsvond, pas in 1862 gepubliceerd werd, toen de
topografische kaart bijna het licht zag en Van Gorcum overleed. Het verschil in kaartbeeld van de hier
gepresenteerde kaart en de topografische kaart schaal 1:50.000, maakt het zeer aannemelijk dat als basis
een minder nauwkeurige kaart is gebruikt dan de topografische kaart.
In: Van Gorkum 1862.
Ref.: Van Ham nr 64.
Loc.: GABoZ in BOZ 934.7 Gork.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 235; RANB nr 2307; UBL BN port. 8 nr 188.
Lit.: Koeman (1963) p. 86‐89; Van der Linden (1973).
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BOZ 083 Kuyper 1866‐1875
Provincie Noord‐Brabant / Gemeente Bergen op Zoom / geteekend door J. Kuyper.
Schaal 1:50.000.
Te Leeuwarden : uitgave van Hugo Suringar, [1869].
1 kaart : lithografie ; 18,5x15 cm.
Noorden boven, titel boven langs buiten kader, linksonder buiten kader impressum, rechtsonder "geteekend
door J. Kuyper", midden onder 5230 bunders 2900 inwoners, binnen kader linksboven legenda zes regels,
links onder schaal 1:50.000 en twee schaalstokken met half uur gaans = 5,4 cm en 2 Ned. mijlen = 4 cm.,
boven, onder en links loopt het kaartbeeld door de kaderlijn heen, grenzen in geel en groen, verso blank.
N.B.: Van Ham heeft een exemplaar beschreven van een atlasdeel waarin Bergen op Zoom als nr 17
voorkomt. Koeman in zijn "Geschiedenis van de Kartografie" geeft weer dat de "Topografische Kaart van
Nederland" als basis is gebruikt voor de presentatie van de gemeentegrenzen, wegen, wateren, bewoning,
bos, duinen en toponymen. Omdat de bladzijden niet altijd groot genoeg bleken om de schaal 1:50.000 voor
de gebieden aan te houden werd deze soms verkleind tot 1:70.000. In de Collectie Laane komt zowel een
niet gedateerd als een 1866 gedateerd exemplaar voor. Het verschil is zichtbaar in het wat wijder gedrukte
kaartbeeld (schaalstok = 5 cm) en het jaartal 1866 rechts van de door de kaderlijn heen lopende grens van
de gemeente. De verschillen tussen de editie van 1866 en 1875 komen tot uitdrukking aan de zuidkant van
de stad. Hier zijn de vestingwerken verdwenen en staat alleen het woord "Exercietie terrein" in een halve
boog langs de nieuw aangelegde straten. Het woord "Kyk in de pot" is weggelaten en het woord "Geertruida
polder" staat in iets grotere letter aaneen in het betreffende gebied. Rechts van de Tholense dijk staat in
1875 "Theodorus polder". De ontmanteling van Bergen op Zoom berust op een Koninklijk Besluit van 16
januari 1867. De werkzaamheden van de ontmanteling begonnen na de komst van de ingenieur van de
ontmanteling F.W.J. van Gendt op 13 mei 1868 en liepen door tot 1870, toen er stagnatie ontstond in
verband met het verloop van het riviertje de Zoom. De drie edities van Kuypers kaartje laten duidelijk de
overgang van de ontmanteling in het zuiden zien.
I
Zoals beschreven.
In: Kuyper 1866 dl 1 (15).
Ref.: Brabantia ill. II dl 2 nr 152; Koeman II Kuy 19 vol.1 (15).
Loc.: UBU in VIII B.a.6.
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 162; KUB B 46.2/020 (11); UBL BN port. 8 nr 211; Coll. Laane zonder nummer en een
exemplaar gedateerd 1866 zonder nummer.
II
Datum 1875 rechtsonder toegevoegd achter de naam van Kuyper en het kaartbeeld is enigszins gewijzigd.
De vestingwerken aan de zuidkant zijn verdwenen, het woord "Kijk in de pot" heeft plaats gemaakt voor
Geertruidapolder in iets grotere letters aaneen geschreven.
In: Kuyper ca. 1876 (22).
Ref.: Van Ham nr 82 en afb. 17; Koeman II Kuy 20 (22).
Loc.: RANB in HB 100; UBA in HB‐KZL V 4 F 2 (a) (olim 1067 J 12?).
Losse ex.:
Loc.GABoZ KG 106; Coll. Laane zonder nummer.
Lit.: Koeman (1983) p. 200.
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BOZ 084 Van Someren ca. 1890
Plattegrond van Bergen op Zoom. Bewerkt door R.H.C. van Someren, opzichter der Domeinen ‐ architect. /
Uitgave van H.P.M. Verlinden Handelsdrukkerij te Bergen op Zoom.
Schaal 1:5.000.
Bergen op Zoom : H.P.M. Verlinden, [ca. 1890].
1 kaart : lithografie in kleur ; 40x58 cm.
Noorden boven, titel linksboven zonder cartouche met impressum, linksonder legenda in vier kolommen nr
1‐87 (nr 87 Handelsdrukkerij van H.P.M. Verlinden), ondertekend door H.P.M. Verlinden, midden onder
"schaal 1: 5.000", midden boven noordpijl, verso blank.
N.B.: Van Ham nr 88 beschrijft een manuscriptkaart met de titel "Plan van uitleg" door R.H.C. van Someren,
opzichter der ontmanteling met de schaal 1:1.250 metend 95,5x150,5 cm. De kaart bevindt zich in het
Gemeentearchief BoZ onder nr KM 372. Naar deze manuscriptkaart wordt de eerste in druk uitgegeven kaart
na de ontmanteling van de stad gemaakt (m.u.v. de topografische kaarten). De uitvoerige legenda maakt het
mogelijk kennis op te doen van de belangrijke gebouwen en bedrijven in de stad aan het einde van de vorige
eeuw. Het is jammer dat er geen verklaring voor de gebruikte kleuren is toegevoegd (in rood gearceerde
blokken in aanleg bijv. en beige aangegeven blokken onbebouwd ?). In 1989 verscheen in de reeks "Bergen
op Zoom in kaart en beeld" een gereduceerde heruitgave met 1 blad toelichtende tekst. De datering van de
kaart is af te leiden uit een brief, 22 october 1890 gedateerd, die gericht is aan de burgemeester en
wethouders van Bergen op Zoom (archief gemeentebestuur 1814‐1914 ingekomen stukken 1890). In een NB
in de brief staat "Hiernevens heb ik het genoegen U een plattegrond aan te bieden, welke bij mij binnen
eenige dage zal verschijnen". De uitgever Henri Pierre Marie Verlinden (6.6.1866‐9.2.1946) geboren en
getogen te Bergen op Zoom, was naast drukker en boekhandelaar een actief persoon in het maatschappelijk
leven. De maker van de kaart Roelof Hendrik Carl van Someren (7.5.1851 te Zutphen‐28.11.1905 Delft) werd
22 juni 1881 in het bevolkingsregister als "opzichter" te Bergen op Zoom ingeschreven. Hij vertrok 23
februari 1891 naar Delft, waar hij eveneens werkzaam was als opzichter. De kaart is dus verschenen tussen
22 october 1890 en 23 februari 1891. Op een manuscriptkaart GABoZ KM 372 staat Van Someren als
opzichter van de ontmanteling vermeld. De werkzaamheden van de ontmanteling begonnen na de komst
van de ingenieur van de ontmanteling F.W.J. van Gendt op 13 mei 1868. De laatste oplevering van het
slechten van het Noorderfront vond op 3 november 1886 plaats. Het Bastion Unie en zijn omgeving werden
als laatste ontmanteld in 1889‐1890. Op het vrijgekomen terrein werd de Wittoucksingel aangelegd die nr 59
op de kaart is. Het dateren van de kaart kan ook worden afgeleid van de vergunningen tot het oprichten van
enige gebouwen in 1889, die als nr 58a Wasinrichting De Hoop en 82 het Protestants Militair Tehuis op de
kaart voorkomen.
Ref.: Van Ham nr 89.
Loc.: GABoZ KG 473; ARA ABGK P 8‐437.
Lit.: Bergen op Zoom in kaart en beeld (1989) nr 5 en 2 p. tekst.
Kaart 20.
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BOZ 085 ANWB 1917
Bergen op Zoom.
Schaal 1:11.000.
['s‐Gravenhage] : ANWB, [1917].
1 kaart : lithografie in kleur ; 15x18 cm.
Noorden boven, titel in kader rechtsboven, linksboven "Verklaring." met zes tekens (Omvang der stad ca.
1600, uitbreidingen sedert 2e helft der 19e eeuw, aanbevolen verbindingswegen, plantsoen, verbindingen te
water en aanlegplaats), linksonder schaalaanduiding 1:11000 met schaalstok 500 m = 4,5 cm, midden rechts
een noordpijl in vak F 3‐4, verso rechts stempel van ANWB en naam Bergen op Zoom met er onder legenda
nr 1‐8, Verklaring der Teekens met drie tekens, daaronder "De wegwijzers no 2205‐2207 zullen waarschijnlijk
na den oorlog geplaatst kunnen worden", verso links alleen de naam Bergen op Zoom.
N.B.: In de eerste map met 37 stadsplattegronden, die in 1905 door de ANWB werd gepubliceerd komt
Bergen op Zoom niet voor. Vanaf 1917 komt de kaart van Bergen op Zoom voor in zowel de losbladige als de
gebonden uitgaven. Om te weten welke kaart uit welke editie komt zijn kleine verschillen aan te geven. Met
name de kaarten uit de gebonden exemplaren, die gedateerd zijn, geven uitsluitsel. In de 1917 editie
ontbreekt het woord "Bastion" naast op de Zoom in het Pillekens water en het woord "Ooster Schelde" links
onder boven de schaalaanduiding. De naam "Or. Nassau str." ontbreekt eveneens tussen de Artilleriestraat
en Noordsingel. In de editie van 1922 komen deze drie namen wel voor en ontbreekt de opmerking over de
wegwijzers op de achterkant van de kaart. In de editie van 1935 staat in het Pillekens water "Ravelijn op de
Zoom"; "Het Park" heet nu "Stads Park". Het gebied ten zuiden van de Zuidsingel is nu bebouwd en heeft
straatnamen "Oude Antwerpsche Baan" en "Borgvlietsche Dreef" en de paddestoel nr 2887. Het kader om
de kaart bestaat nu uit een dunne en een dikke lijn; bovendien is de typografie gemoderniseerd. Het
kleurgebruik om het verschil in ouderdom van de bebouwing weer te geven is in 1917 veel donkerder dan in
de latere versies. Tot aan de tweede wereldoorlog werden deze mapjes met stadsplattegronden uitgegeven,
soms met herzien in 1927 of herzien 1935 er op. De zelfde kaartjes werden gebruikt voor het "Reisboek voor
Nederland" waarvan de eerste editie in 1922 en de tweede in 1936 verscheen. Hierin werden slechts 27
plattegronden van steden opgenomen. De ANWB volgde de veranderingen in de steden op de voet en geeft
een verantwoorde topografie, die vergeleken met de kaart van Van Someren uit 1890 weinig verschillen laat
zien.
I
Zoals beschreven.
In: ANWB 1917 en 1920
Ref.: Koeman VI ANWB B 2 en 3.
Loc.: ANWB Archief (1917); RU Fac. RW Kvz VII.P.a.2 (1920).
Losse ex.:
Loc.: GABoZ KG 111 (1917) en KG 111a (1920); Coll. Laane zonder nummer (ed. 1917) en Coll. Laane nr 52
(ed. 1920).
II
De titel in kader rechtsonder met schaalaanduiding 1:11000, schaalstok 0‐400 M=3,6 cm en de verklaring
met vijf legenda verklaringen, die voorheen linksboven in de kaart stonden, geen noordpijl meer, verso links
alleen de naam Bergen op Zoom en op rechter helft van de bladzij links het zegel van de ANWB
Toeristenbond voor Nederland en rechts de plaatsnaam met herzien 1935, eronder een legenda met nr 1‐7
en "verklaring der teekens".
In: ANWB 1935 herzien.
Loc.: ANWB Archief.
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2 WERKEN WAARIN DE BESCHREVEN KAARTEN GEPUBLICEERD ZIJN
Aa, van der
La galerie agréable du monde.
A Leide : chez Pierre vander AA, avec privilege, [1729].
Album Kist
Verzameling historieprenten van Frans Hogeberg e.a. in een band in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
zonder titelpagina en datering.
ANWB
Plattegronden van steden uitgegeven door den ANWB, Toeristenbond voor Nederland.
's‐Gravenhage : ANWB, 1905
(1917, 1920, 1922 en 1935:)
Vijftig plattegronden, uitgave van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland 1917.
's‐Gravenhage : ANWB, 1917, 1920, 1922 en 1935.
Atlas nouveau
Atlas nouveau contenant toutes les parties du monde ...
A Paris : chez Hubert Jaillot joignant les Grands Augustins aux deux Globes, avec privilege du Roy, MDCXCII
(1692).
(1696‐1708:)
A Amsterdam : chez Pierre Mortier et Compagnie, avec privilège de nos Seigneurs les Etats, [1696‐1708].
Beknopte atlas
Beknopte atlas, van omtrent honderd plattegronden der voornaamste vestingen, kasteelen, steden van
Europa, en byzonder van de Nederlanden en eenige kolonien.
Te Amsterdam, Leiden, Dord en Harlingen : by De Compagnie van Boekverkopers, [ca. 1750].
Bellus
Ostreichischer Lörberkrantz oder Kayserlichen Victori Das ist Warhafftige eigentliche unnd auszführliche
Historische Beschreibung Allergedenckwürdigen Sachen und Händel so sich ... von dem Jahr bey gewesener
Union zugetragen und verlauffen bisz auf dieses 1625 Jahr continuirt : In acht Bücher abgetheilt ... Durch
Nicolaum Bellem [pseudoniem voor Michael Caspar Lundorp] Historiographen Secretarium.
Franckfurt am Mayn : gedruckt durch Erasmum Kempffern in Verlegung Johan‐Theobald Schönwetters,
1625.
(1626/1628:)
Ostreichischer Lörberkrantz ... 1626 continuiert ...Durch Nicolaum Bellem.
Franckfurt am Mayn : Durch Erasmum Kempffern In Verlegung Johann Theobald Schönwetters
Buchhändlers, Anno 1626.
N.B.: De tweede titelpagina in dit boek is 1628 gedateerd. Voor de samenstelling van Bellus werken zie ook
Fauser p. XXVI.
(1627:)
Laurea austriaca, sive de Bello Germanico hoc est commentariorum
auctora Julio Bello.
Francofurti : Typus Erasmus Kempfferi sumptibus Joh. Theobaldi Schönwetteri, 1627.
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Bergen op Zoom
Bergen op Zoom in seinen Drangsalen, oder die von franzosischen truppen unternommene und langwierige
Belagerung doch endlich erfolgte Eroberung der Stadt und Vestung Bergen op Zoom nebst dem
Original=grund=risse und dem Propeckte derselben.
Amsterdam : s.n., 1747.
Beschrijving
Beschrijving of reisboek door het Koningrijk der Nederlanden. Nieuwe uitgave.
Te Zalt‐Bommel : bij Joh. Noman en Zoon, 1830.
Blaeu
Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae Liberae ac Foederatae / ad presentis temporis faciem
expressum a Joanne Blaeu.
Amstelaedamensis : Ioanne Blaeu, [1649].
(1649 drukken vanaf 1651:)
Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen, uytgegeven by Joan Blaeu.
[Amsterdam] : by Ioan Blaeu, [1651].
Braun en Hogenberg
Civitates orbis terrarum. Liber 3 / Georg Braun ; Franz Hogenberg.
Coloniae Agrippiae : [s.n.], anno 1581.
(1582:)
Deel 3 Duitse editie.
(1583:)
Deel 3 Franse editie.
(1599:)
Deel 3 Latijnse editie.
Brouwer
Caert en Stede‐boexken van Nederlandt, vertoonende De XVII Provintien in 't geheel en besonder, als oock
Derselver principaele Steden, so als die hedendaechs in haer Fortificatien gesien worden.
't Amsterdam : By Jan Janssen Brouwer Boeckverkooper op het Water, CI) I)C LII [1652].
Chappuys
Histoire Générale de la guerre de Flandre contenant toutes les choses mémorables advenues en icelle depuis
l'an 1559 jusques à présent par Gabriel Chappuys.
Paris : R. Foüet, 1623. 2 dln.
Commelin
Wilhelm en Maurits van Nassau princen van Orangien haar leven en bedrijf.
Amstelredam : Jan Jansz., 1651.
Coronelli
Teatro della Guerra in cui sono esattamente delineate, e compendiosamente descritte fin l' Anno M.DCC. e
XVII. Provincie del Belgio, e le citta', le fortezze, i porti, ed altri luoghi loro principali, in pianta, in veduta, ò in
elevazione, colle nuove loro fortificazioni, divise ... pubblicato secondo gli originali del P.[adre] Coronelli, dall'
Academia Cosmografica ad uso de'suoi Argonauti, ...autor medesimo Ne' XXXXV. Tomi della di lui Biblioteca
Universale. Parte I.
In Napoli con licenza de' Superiori : [Vincenzo Coronelli], 1706.
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N.B.: De exemplaren van dit werk aanwezig in Nederland blijken verschillende titelpagina's te hebben. Het
exemplaar KB 531 G 42 bestaat uit twee delen, waarbij het tweede deel met titelpagina "Teatro della
Guerra" de Nederlandse steden bevat. Het exemplaar UBL BN atlas 636 bevat alleen het tweede deel met
Nederlandse steden met een gegraveerde titelpagina "Il Belgio Confederato". Het exemplaar UBA OF 63‐818
(atlas) (olim 2411 C 5) bevat alleen het eerste stuk met Belgische plattegronden, het exemplaar in de
Provinciale Bibliotheek Leeuwarden D 4170 bevat het Nederlandse gedeelte, maar met de titelpagina van
het eerste deel zoals hier gegeven.
Délices
Les Délices des Pais‐Bas, contenant une description générale des XVII provinces.
Brusselle : J.B. Christijn, 1697.
(1700:)
Les Délices des Pais‐Bas, édition nouvelle corrigée & augmentée.
A Brusselle : Chez F. Foppens, 1700.
(1711:)
Les Délices des Pais‐Bas, contenant une description générale des XVII provinces. Edition nouvelle divisée en III
volumes; augmentée de plusieurs remarques curieuses, et enrichie de figures.
Brusselle : chez Francois Foppens, 1711.
(1713:)
Les Délices des Pais‐Bas.
Brusselle : F. Foppens, 1713.
(1717:)
Historia Episcopatus Antwerpiensis.
Brussele : chez F. Foppens, 1717.
(1720:)
Histoire Générale des Pais‐Bas.
Bruxelle : Chez François Foppens, 1720.
N.B.: Oorspronkelijk verscheen "Les Délices des Pais‐Bas" onder deze titel; er verscheen ook nog een editie
in 1743 met de titel "Histoire Générale".
(1743:)
Les Délices des Pais‐Bas.
Brusselle : Chez la Veuve Foppens, 1743.
(1769:)
Les Délices des Pais‐Bas ou description géographique et historique des XVII provinces belgiques; 6e édition
revue, corrigée & considerablement augmentée de remarques curieuses & intéressantes.
Liège : J.F. Bassompierre père, MDCCLXIX [1769].
(1785‐1786:)
Les Délices des Pais‐Bas ou description genérale de ses dix‐sept Provinces... 7me édition. vol. 4.
Paris / Anvers : C.M. Spanoghe, 1785‐1786.
Description Abrégée
Description Abrégée Géographique et Historique du Brabant Hollandois et de la Flandre Hollandoise.
Paris ; Chez Jean‐Baptiste Bauche fils et Laurent d'Houry fils, 1748.
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Discours
Discours veritable de ce qui s'est passé en la deffaite de l'arméé du comte Jean de Nassau près la ville de
Bergues op Zoon.
A Rouen : chez Claude le Villain, 1631.
Dögen
Matthiae Dögen Dramburgensis Marchici Architectura militaris moderna. Varijs Historijs, tam ... , ad
exemplum adductis exornata.
Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, Anno 1647.
(1648:)
Matthiae Dögens heutiges tages übliche Kriges Baukunst mit vilen ... so wol alten als neuen geschichten
bewähret ... lehr‐bilds‐weise aussgezieret.
Amsteldam : Bey Ludwich Elzevieren, Ao 1648.
(1648):
L'Architecture Militaire Moderne ... mise en François par Helie Poirier, Parisien.
Amsterdam : L. Elzevier, 1648.
Eggers
Historische Beschreibung der taeglichen Kriegsverrichtungen bey der Belagerung von Bergenopzoom im Jahre
1747 ausgesetzt von Herrn Eggers, ... nebst denen Abrissen der Stadt und Forts; aus dem Franszöesischen ins
Deutsche uebersetzt.
Leipzig : bey Arkstee und Merkus, 1750.
(1770:)
Journal du siège du Berg op Zoom en MDCCXLVII / redigé par un Lieutenant‐Colonel Ingenieur volontaire de
l'armée des assiegeans avec les plans de la ville & des Forts. Nouvelle édition.
A Amsterdam et à Leizig : Chez Arkstée & Merkus, MDCCLXX (1770).
Ens
Fama Austriaca, das ist eigentliche Verzeichnisz denckwürdiger Geschichten welche sich in der
nechstverflossenen 16. Jahren hero bisz auff und in das Jahr 1627 begeben haben. / Caspar Ens.
Cölln : Bey Peter Brachel und Abraham Hogenberg, 1627.
Faure
Histoire Abrégée de la ville Bergen‐op‐Zoom depuis son origine jusqu'à ce jour avec ... ouvrage postume de
M. Jean Faure, secretaire des commandemens de Feu S.A.S. le Prince d'Auvergne Marquis de Bergen‐op‐
Zoom.
La Haye : Chez Pierre van Os, MDCCLXI (1761).
Field of Mars
The Field of Mars : Being an alphabetical digestion of the Principal Naval and Military engagements in
Europe, Asia, Africa, and America, particularly of Great Britain and her allies from the ninth century to the
present period selected from the best historians and journalists, and adjusted from the greatest authority ...
To which is prefixed an essay on the art of war, and a comprehensive system of military and naval discipline
...
London : printed for J. MacGowan, 1780. 2 vls.
(1781:)
London : printed for J. MacGowan, 1781. 2 vls.
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(1801:)
The Field of Mars : Being ... from the ninth century to the peace of 1801. Consisting of actions ... skirmishes.
Selected from the best historians ... authority. Interspersed with concise Descriptions of the Towns and
Places, the Subject of each Article. In two volumes.
London : Printed for G. and J. Robinson Paternoster‐Row, / by R. Noble Old Bailey, 1801. 2 vls.
Funk & D'Illens
Plan et journaux des sieges de la derniere guerre de Flandres rassemblés par deux capitaines étrangers au
services de France / obeissans serviteurs D'Illens & Funk.
A Straszbourg : Chez Melchior Pauschinger, (MD)CCL (1750).
Van Gorkum
De bestorming der vesting Bergen op Zoom op den 8ste Maart 1814 / J.E. van Gorkum.
Leiden : T. van Hooiberg en Zoon, 1862.
Gottfried
Newe Archontologia cosmica, das ist Beschreibung .../ verfasset durch Johann Ludwig Gottfried.
Frankfurt am Main : Verlegt von Matthaeo Merian; Getruckt in Wolffgang Hoffmanns Buchtruckerey,
M.DC.XXXXVI [1646].
Guicciardini
Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferioris. Riveduta di nuovo, & ampliata per tutto
piu che le meta dal medesimo autore / L. Guicciardini.
In Anversa : Apresso Christofano Plantino M.D.LXXXI [1581].
(Fol. ed. 1582:)
Description de touts les Pais‐Bas autrement appellés la Germanie Inferieure ou Basse Allemagne / par
Messire Louis Guicciardin.
A Anvers : de l'Imprimerie de Christophle Plantin, MDLXXXII (1582).
(Fol. ed. 1609:)
Description de touts les Pays Bas, autrement appellez la Germanie Inférieure, ou Basse Allemagne / par
Messire Loys Guicciardin Gentilhomme Florentin.
A Amsterdam : chez Corneille Nicolas marchand libraire demeurant au Livre à Escrire, MDCIX [1609].
(Fol. ed. 1612:)
Beschryvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt Neder‐Duytslandt, door M. Lowijs Guicciardijn
edelman van Florencen: oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven autheur: met alle de
Landt‐Caerten der voorseyde landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlijck ghetrocken. Overghe‐
set in de Nederduytsche spraecke, door Cornelium Kilianum. Nu wederom met verscheyden historien ende
aenmerckinghen vermeerdert ende verciert door Oetrum Montanum. Met een ...dinghen.
T'Amsterdam, Ghedruckt by Willem Jansz. woonende op het Water in de Vergulde Sonnenwyser, Anno
1612.
(Duodecimo ed. 1634:)
Belgicae sive Inferioris Germaniae, descriptio / auctore Ludovico Guicciardino edito postrema additamentis
novis Statu Politico ... illustrata. .
Amsterdami : apud Guilielmum Blaeu, MDCXXXIV [1634].
(Duodecimo ed. 1652:)
Belgicae sive Inferioris Germaniae, descriptio / auctore Ludovico Guicciardino.
Amstelodami : apud Ioannem Ianssonium juniorem, MDCLII [1652].
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(Duodecimo ed. 1660:)
Pars tertia de Belgica Foederata autore Ludovico Guicciardino nobili Florentino.
Amstelodami : apud Jocobum Meurs, Anno 1660.
Habersack
De Alder‐Ghedenckwaerdichste Oorlooghs‐Memorien van het groot wonder‐jaer Anno 1622 ... Vertoont ... en
de Belegeringhe van Berghen‐op‐Zoom, ende Heidelbergh. Seer expert vergadert uyt der voornoemder
Princes canselary door D.E. Habersack.
Tot Leyden : voor Nicolaes Geelkerck, Anno 1623.
Hedendaagsche Historie
Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XIV deel. Vervolgende de Beschryvinge
der Vereenigde Nederlanden. En behelzende een Aanvang der Beschryvinge van Holland ... plans van de
Steden en Printverbeeldingen versierd.
Te Amsterdam : By Isaak Tirion, 1742.
Hondius
Korte beschrijvinge ende afbeeldinge van de generale regelen der fortificatie, de artillerie munition ende
vivres van de officieren / door Henricus Hondius anno 1624.
Hagae‐comit: : ex officina Henr: Hondii cum privil., 1624.
Janssonius
Willem en Maurits van Nassau Princen van Orangien, haer leven en bedrijf of Nederlandsche Orrlogen ... uyt
verscheyde schriften te samen gesteld.
Tot Ansterdam : By Jan Jansz‐Boeckverkooper op't Water In de Pascaert, Anno 1651.
Janssonius
Theatrum urbium celebriorem totius Belgii sive Germaniae Inferioris. Pars posterior.
Amstelodami : apud Ioannem Ianssonium, 1657.
Journal
An Authentic and Accurate Journal of the Siege of Bergen‐op‐Zoom, with a plan of the town, from The Day
the French sat down, before it to the Hour of it's being taken, freed from the impertinent Load of
Circumstances, with which our Accounts of it in the Publick Papers were burthened. Taken on the Spot, By an
English Officer of Distinction who was a voluntier both in the Lines and Town. Transmitted by him to his
Friend in London, and brought over with the Express which assured of it's caption. With some new Political as
well as Military Remarks.
London : Printed for W. Owen, Publisher at Homer's Head, near Temple‐Bar, 1747.
Julius
Commentatorum de Bello Germanico Quibus tota historia nostri temporis ab anno 1617 usquad annum 1638
Authore Benigno Julio.
Francofurti : apud Fridericum Weissium, Impensis Schönvveterianis, M DC XXXVIII (1638).
Kirchner
Holland oder Beschreibung der sieben vereinigten Niederlaendischen Provintzen nebenst denen darzu
eroberten Oertern, darinnen alle Staedte, Festungen, Flecken ... in Kupfer gestochen.
Leipzig : In Verlegung Christian Kirchners, anno 1672.
Köhler
Atlas Scholasticus et Itinerarius; cum privilegio sacrae caesarae majestatis cura Jo. Davidis Koeleri hist. et
polit. PP Aldorfini, a Christophoro Weigelio, Norimbergensi excusus.
Nürnberg : s.a., [na 1753].
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Kuyper
Gemeente‐atlas van Nederland : naar officieële bronnen bewerkt. Eerste deel Noord‐Brabant / J. Kuyper.
Leeuwarden : Hugo Suringar, [1865‐1869].
(1875:)
Supplement met gereviseerde kaarten.
Lasor
Universus Terrarum orbis scriptorum calamo delineatus, ...contineus. Studio et labore Alphonsi Lasor a Varea
[pseudoniem Savonarola, Raffaelo 1660‐1748].
[S.l. : ex typographia olim Frambotti, nunc Jo. Baptistae Conzatti, MDCCXIII (1713).
Legrand
Relation de la surprise de Berg‐op‐Zoom le 8 et le 9 Mars 1814 avec un précis du Blocus ... et d'un Plan‐
Croquis par le chevalier Legrand Colonel ...
A Paris : Chez Magimel, Anselin et Pochard Libraires pour l'art militaire Rue Dauphine no 9, 1816.
(1817:)
Verhaal van de verrassing van Bergen op Zoom op de 8en en 9en Maart 1814.
Breda : W. van Bergen en Co, 1817.
Leth, De
Nieuwe geographische en historische atlas van de Zeven Vereenigde Nederland:sche Provintien : bestaande
inde vijftig nieuwe accurate kaarten ...
Te Amsterdam : bij Hendrik de Leth in de Visser, [1740].
Leti
Teatro Belgico , o vero ritratti historici, chronologici, politici e geografici, delle sette Provincie Unite. Pars 2 /
scritto da Gregorio Leti.
Amsterdamo : apresso Guglielmo de Jonge, 1690.
London Magazine
The London Magazine : or, Gentleman's Monthly Intelligencer. MDCCXLVII Multum in Parvo.
London : Printed for R. Baldwin, jun. at the Rose in Pater‐Noster‐Row, 1747.
Lotichius
Jo Petri Lotichii rerum germanicum sub Matthia, Ferdinandis II & III Impp. gestarum libri LV,ab Anno MDCXVII
... usque MDCXXXIII ...
Francofurti ad Moenum : Typis excripti Wolfgangi Hoffmanni, Impensis Matthaei Meriani, MDCXXXXVI
(1646).
Maronier
De gids of de verrassing van Bergen op Zoom in maart 1814. Eene oorspronkelijke Bijdrage tot de
Geschiedenis van dien tijd, uit echte bronnen opgemaakt; door H. Maronier.
Te Rotterdam : bij A. Wijnands, 1836.
Merian
M.(artini) Z.(eiler) Topographia Circuli Burgundici oder Beschreibung und eigentliche Abbildung der
vornehmsten Oerther ... / bey Caspar Merian.
Franckfurt am Mayn : bey Caspar Merian, MDCLIIII (1654).
(1659:)
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M. Z. Topographia Germaniae‐Inferioris vel Circuli‐Burgundici das ist Beschreibung und Abbildumg der
Fürnembsten Orter in den Niderländischen XVII Provincien oder Burgundischen Kräysze.
Francfurt am Maijn : beij Caspar Merian, MDCLIX [1659].
(1662:)
Theatrum Europaeum oder Auszführliche und Warhafftige Beschreibung aller und jeder Denckwürdiger
Geschichte ... Beschrieben durch M. Joannem Philippum Abelinum Argentoratensem ... Durch Weyland
Matthaei Merians seel. Erben in Franckfurt.
Gedruckt zu Franckfurt am Mayn : bei Daniel Fievet, MDCLXII (1662).

Mittler
Geschichte der Kriege in Europa seit dem Jahre 1792 als Folgen der Staatsveränderung in Frankreich unter
König Ludwig XVI. 13 Theil Band I.
Berlin : Verlag E.S. Mittler und Sohn, 1849.
Nederlands Wonder‐toneel
Nederlands Wonder‐Toneel geopend in de Jaren 1747 en 1748 ... en Plaatzen geschied zijn. In twee delen.
Te Leiden : By H. Van Der Deyster en Philippus Bonk, 1749.
Orlers
De Nassausche Laurencrans.
Leyden : J. Orlers en H. van Haestens, 1610.
(1612:)
Description et representation de toutes les victoires.
Leyden : J.J. Orlers et H. de Haestens, 1612.
(1617:)
Wahrhafftige Beschreibung und eigentliche Abbildung aller Züge und Victorien zu Wasser unnd Zee Landt ...
Maurits von Nassau ... mit vielen Kupferstücken gheciert. / Mit Freyheit der Grossmächtige Herrn Staten vor 1
Jahr.
Gedruckt zu Leyden in Hollant : Durch Johan Orlers, im Jahr 1617.
(1618‐1624:)
Amsterdam : Jan Jansz op het Water, 1624.
(1624:)
La geneaologie des illustres Comtes de Nassau : nouvellement imprimée avec la description de toutes les
victoires ... deuxième edition.
Amsterdam :Jean Janssz, [1624].
Priorato
Teatro del Belgio : o sia descritione delle Diecisette Provincie del medesimo ... / descritta dal conte Galeazzo
Gualdo Priorato.
In Vienna d'Austria con licenza e privilegio : per Michele Thurnmayer stampator academico, 1673.
(1673:)
Schau‐Platz desz Niederlandes : oder es seye die Beschreibung der siebenzehen Provincien desselben.
Wienn in Osterreich : gedruckt bey Michael Thurnmayer der Hochlöblichen Universität Buchdrucker, Anno
1673.
Verscheen in 1683 ook in Franckfurt am Mayn.
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Reisboek
Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden : met platen en platte gronden van steden. Provincien Holland
en Utrecht.
Te Amsterdam : bij Mortier Covens & Zoon, Ten Brink en De Vries, 1821.
Reisboek voor Nederland
Reisboek voor Nederland samengesteld door G.A. Pos / Algemene Nederlandse Ver. v. Vreemdelingenverkeer
/ ANWB.
's‐Gravenhage : N.V. Boekhandel v.h. W.P. van Stockum & Zoon, 1922.
(1936:)
Reisboek voor Nederland samengesteld met medewerking van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, tweede herziene druk.
's‐Gravenhage : Kon. Ned. Toeristenbond ANWB, 1936.
De Rycke
Bergen op den Zoom beleghert op den 18 Julij 1622 ende ontleghert den 3 Octobris des selven jaers volgens
de beschrijvinge gedaen by de drie predikanten van de gemeynte Christi aldaer ... volck. / door Lambertus de
Rycke, Nathan Vayus en Job du Rieu.
Tot Middelburgh : Ghedruckt by Hans van der Hellen voor Rombout van Hamerste Boeckvercooper tot
Bergen op den Zoom, Anno MDCXXIII (1623).
Smallegange
Nieuwe Cronijk van Zeeland.
Middelburg : Joannes Meertens Boeckverkooper in de Gist‐straet en zijn mede te bekomen tot Amsterdam
by Abraham van Someren Boekverkooper, 1696.
Strootman
Aardrijkskundige beschrijving van de stad Bergen op Zoom voor de scholen / door H. Strootman.
Bergen op Zoom : J. Verkouteren, 1825.
Tegenwoordige Staat
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Vierde Deel; Behelzende eenen Aanvang der
Beschryvinge van Holland; met eene nieuwe landkaart, naauwkeurige plans van Steden en
Printverbeeldingen versierd.
Te Amsterdam : by Isaak Tirion Boekverkooper in de Kalverstraat het Negende Huis van den Dam, in Hugo
Grotius, 1742.
N.B.: Er zijn ook titelpagina's met "Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle volken XIV deel
vervolgende de Beschrijving der Verenigde Nedederlanden" ook in 1742 bij Tirion uitgegeven.
Valegio
Racolta di le piu illustri et famose citta di tutto il mondo / Francesco Valegio; Martin Rota.
[S.l. : s.n., ca. 1599].
Verhael
Verhael der ghedenckweerdigher geschiedenissen 1622 die gheschiet zijn binnen Berghen op den Zoom
gheduerende de belegeringhe sedert den 18 Julius 1622.
Dordrecht : Gedruckt by Dirck van Vreeswijck, 1622.
Visscher
Belgium sive Germania Inferior continens provincias singulares septemdecim iuxta artem Geographicam
perfectissimè descripta variisque regionem aprtibus distinctis tabulis aucta per N.J. Piscatorem.
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Amsterdam : N.J. Visscher, 1634.
Wagenaar
Beschrijving der stad Bergen op den Zoom. Verrykt met een omstandig bericht van het beleg dier vesting door
de Fransschen in den Jaar 1747. / Benevens een platte grond des Belegs ... gemaakt ... door J. Wagenaar.
Te Amsterdam : By Arend Fokke Simonsz Boekverkooper op den hoek van de St Lucia Steeg en Weessluis,
1780.
Waesberge, Janssonius van
Tooneel der vermaarste koop‐steden en handelplaatsen van de geheele wereld. Eerste deel.
't Amsterdam : bij d'Erfgenamen van salr. Joannes Janssonius van Waesberge, Ao. 1682.
Wit, De
Theatrum ichnographicum omnium urbium et praecipuorum oppidorum Belgicarum XVII Provinciorum per
accurate delineatarum / Frederick de Wit.
t'Amsterdam ; by Frederick de Wit, [ca. 1698].
N.B. : 1e ed. [ca.1698], 2e ed. [na 1698].
Het gefacsimileerde ex. in Plantin Moretus (uitg. Amsterdam : van Hoeve, 1980) vertoont, ondanks een
titelpagina van de tweede editie en een iets afwijkende samenstelling, alle eigenschappen van de eerste
editie.
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Atlas Van Stolk : katalogus der historie‐, spot‐ en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland,
verz. door A. van Stolk Cz / gerangschikt en beschreven door G. van Rijn.
Amsterdam : F. Muller, 1895‐1933. 10 dl + register.
Bachmann
Die alten Städtebilder : Ein Verzeichnis der graphischen Ortsansichten von Schedel bis Merian / von Friedrich
Bachmann.
Leipzig : Verlag Karl W. Hiersemann, 1939.
Brabantia ill. III
Brabantia illustrata III / Inventaris van historieprenten aanwezig in de Topografische‐Historische Atlas van de
Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord‐Brabant /
samengesteld door Mej. Chr.A.M. Kuyer / in samenwerking met uitgeverij Canaletto te Alphen aan den Rijn.
's‐Hertogenbosch : Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap, 1983.
Brabantia ill. II dl 2
Brabantia illustrata II deel 2 werd uitgegeven in 1992.
N.B.: De Topografisch‐Historische atlas van het Provinciaal Genootschap maakt sinds 1986 deel uit van de
Brabant‐Collectie van de Katholiek Universiteit Brabant te Tilburg.
Brit. Mus. Cat.
The British Museum Catalogue of printed maps, charts and plans. Photolithographic edition up to the end of
1964. 15 Volumes.
London : Trustees of the British Museum, 1967. [vol. 2 p. 652]
Cat. GAR
Catalogus van atlassen en kaartboeken met een overzicht van literatuur over kartografie aanwezig in de
bibliotheek en de topografisch‐historische atlas van de Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam door A.
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Rotterdam : Gemeentelijke Archiefdienst, 1981.
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Bijzondere kaarten in de verzameling / M.H.G. Clement‐van Alkemade. In : Een vrije universiteitsbibliotheek /
studies over verleden, bezit en heden der vrije universiteit.
Assen : van Gorcum, 1980.
Deys et al.
Guicciardini Illustratus: De kaarten en prenten in Lodovico Guicciardini's Beschrijving van de Nederlanden /
Henk Deys, Mathieu Franssen, Vincent van Hezik, Fineke te Raa en Erik Walsmit. (Onderzoeksprogramma
Explokart: Utrechts Historisch‐Kartografische Reeks = Utrecht Studies in the History of Cartography / G.
Schilder e.a. (red.); nr. 2).
't Goy‐Houten: HES & De Graaf Publishers BV, 2001.
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Topographische kaarten van Nederland vóór 1750 / Handgetekende en gedrukte kaarten aanwezig in de
Nederlandse rijksarchieven / Marijke Donkersloot‐ de Vrij.
Groningen : Wolters‐Noordhoff, 1981.
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Fauser
Repertorium älterer Topographie : Druckgraphik von 1486 bis 1750 / von Alois Fauser. Bd. I, II.
Wiesbaden : Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1978.
Ham, Van
Bergen op Zoom in kaart gebracht. Catalogus van de tentoonstelling in het Gemeentemuseum het
Markiezenhof te Bergen op Zoom, met inleiding van W.A. van Ham.
Bergen op Zoom, 1981.
Harms
Catalogus van de kaartencollectie Moll samengesteld door J. Harms en M. Donkersloot‐ de Vrij.
Utrecht : Universiteitsbibliotheek, 1977.
Hollstein
Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450‐1700 / by F.W.H. Hollstein.
Amsterdam : [s.n.], 1949‐ (delen A‐Vo verschenen tot nu toe).
Hollstein, New zie New Holstein.
Jolly
Maps in British Periodicals by David C. Jolly.
Brookline, Mass. : David C. Jolly Publishers, 1990‐1991. 2 vls.
Klaus
Deutsche Staatsbibliothek, Kartographische Bestandsverzeichnisse 4 : Pläne und Grundrisse von Städten
kapitalistischer Länder Europas (1500‐1850). Teil 1‐4 / bearbeitet von Wolfram Klaus.
Berlin : Deutsche Staatsbibliothek, 1980‐1985.
Koeman
Atlantes Neerlandici : Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilotbooks, published in
the Netherlands up to 1880 / compiled and edited by C. Koeman.
Amsterdam : Theatrum Orbis Terrarum, 1967‐1971.
Krogt, Van der
Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten (1621‐1811) / P.C.J. van der Krogt.
Utrecht : HES Uitgevers, 1985.
Krogt KAN IV, Van der
Koeman’s Atlantes Neerlandici : New Edition / compiled by Peter van der Krogt. Vol. I‐IVA.
Houten: HES & De Graaf Publishers, 1997‐2012.
Mosselveld, Van
Prenten van Bergen op Zoom, toelichting van J.H. van Mosselveld.
Breda : [s.n.], 1967.
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Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche Historieplaten, zinneprenten en historische kaarten /
verzameld, gerangschikt, beschreven door F. Muller. 4 delen. [S=supplement]
Amsterdam : F. Muller, 1863‐1882. (repro‐editie N. Israel 1970
New Hollstein
Hendrik Hondius compiled by Nadine Orenstein, ed. by Ger Luyten.
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Roosendaal : Koninlijke Van Poll in cooperation with the Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam,
1994.
Paas
The German Political Broadsheet 1600‐1700 in four volumes by John Roger Paas.
Wiesbaden : Harrassowitz, 1985‐1994.
N.B.: Met name in deel vier de politieke nieuwskaarten van Nederland.
Pastoureau
Les atlas français XVIe‐XVIIe siècles / Mireille Pastoureau.
Paris : Bibliothèque Nationale, 1984.
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Schriften der Universitätsbibliothek Münster, Bd 4.
Münster : Universitätsbibliothek, 1989.
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Wieder Papers
Beschrijvingen van F.C. Wieders ondergebracht in het Scheepvaart Museum Prins Hendrik te Rotterdam.
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ANWB Historisch Archief, 's‐Gravenhage.
ARA
Algemeen Rijksarchief, 's‐Gravenhage.
AvSSR
Atlas Van Stolk, Het Schielandshuis, Rotterdam.
BLL
British Library, London, Groot‐Brittannië.
BNM
Bibliotheca Nacional, Madrid, Spanje.
BPL
Boston Public Library, Boston, Mass., U.S.A.
BSMD
Bayerischen Staatsbibliothek, München, Duitsland.
Coll. J.P.M. Goosen
Privé collectie.
Coll. Laane
Privé collectie Bergen op Zoom.
CPLB
County Public Library, Buffalo, N.Y, U.S.A.
GABoZ
Gemeentelijke Archiefdienst, Bergen op Zoom.
DSB
Deutsche Staatsbibliothek, Berlin, Duitsland.
GAH
Gemeentearchief, Haarlem, nu Streekarchief Zuid‐Kennemerland, Haarlem.
GAL
Gemeentearchief, Leiden.
GAR
Gemeentelijke Archiefdienst, Rotterdam
GMPL
Gemeente Museum "Het Princessehof" (bibliotheek), Leeuwarden.
GNMN
Germanisches National Museum, Nürnberg, Duitsland.
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Rijksarchief Noord‐Brabant, Kaarten‐ en prentenverzameling, 's‐Hertogenbosch.
RU Fac. RW
Rijksuniversiteit Utrecht : Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Kaartenverzameling, Utrecht. (vroeger
onder de naam Kaartenverzameling Geografisch Instituut, Utrecht).
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Stadsbibliotheek Haarlem, Haarlem.
SBM
Stadsbibliotheek Maastricht, Maastricht.
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Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam.
STFT
Stichting Theologische Faculteit Tilburg, Tilburg.
SUBH
Staats‐ und Universitätsbibliothek Hamburg, Duitsland.
SWO
Schottenstift Wien, Oesterreich.
TUD
Technische Universiteit, Bibliotheek, Delft.
UBA
Allard Pierson, De collecties van de Universiteit van Amsterdam
UBL
Universiteitsbibliotheek Leiden, Leiden. (BN=Collectie Bodel Nijenhuis)
UBMD
Universitätsbibliothek Münster, Duitsland.
UBN
Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Nijmegen.
UBRD
Universitätsbibliothek Rostock, Duitsland.
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Universiteitsbibliotheek Utrecht, Utrecht.
UBVU
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam.
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Universiteitsbibliotheek Wageningen, Wageningen.
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