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INLEIDING
In Michel Houellebecq’s roman De kaart en het gebied (2010) stelt beeldend kunstenaar Jed
Martin met zijn tentoonstelling De kaart is interessanter dan het gebied de vraag, of een
kunstzinnige representatie boeiender is dan de werkelijkheid zelf. Is de kaart interessanter dan
het gebied omdat het een geïdealiseerde simplificatie is van een complexe realiteit?1 De
protagonist had deze vraag ook kunnen stellen bij de nieuwskaart die Floris Balthasarszoon
van Berckenrode (1562/1563 – 1616) – hierna kortweg Floris Balthasar genoemd – vlak na
het beleg van Grave (1602) tekende, graveerde, drukte en uitgaf.
IJverig componeerde de Delftse cartograaf en goudsmid op een blad van 36 bij 47
centimeter de omgeving van het Brabantse Grave, maar ook de gebeurtenissen uit het beleg
dat daar die zomer (tussen 18 juli en 20 september 1602) had plaatsgevonden. Het resulteerde
in een tweedimensionale representatie van het gebied, bolstaand van vestingwerken en
loopgraven, krioelende soldaten, ruiters in startpositie, waakzame schildwachten, vurende
kanonnen en de stoffelijke overschotten van de gevallen paarden en militairen. De Staatse
legeraanvoerder en stadhouder Maurits van Oranje-Nassau (1567-1625) treedt op als de
heldhaftige hoofdrolspeler die uiteindelijk de overwinning van de stad aan de Maas
binnensleept.
Is de manier waarop dit verhaal uit de Tachtigjarige Oorlog in kaart is gebracht niet
interessanter dan de historische feiten zelf? Schilderde Balthasar de gebeurtenissen
rooskleuriger af dan dat ze in daadwerkelijk waren, in hoeverre manipuleerde hij de realiteit?
Waar Jed Martin in De kaart en het gebied een wegenkaart in handen had, een type kaart dat
zich kenmerkt door een hoge mate van planimetrische objectiviteit, kenmerkt Balthasars kaart
van Grave zich door een hoge mate van narrativiteit. De kaartlezer was niet van plan zich te
oriënteren aan de hand van de kaart, ook zal hij of zij de kaart niet hebben gebruikt om de
kortste route te vinden. Sterker nog, in de meeste gevallen zal de kaartlezer zich op verre
afstand van de stad Grave hebben bevonden: de nieuwskaart werd in Delft geproduceerd. De
kaarten die in dit onderzoek centraal staan zijn gemaakt met het doel een verhaal te
‘vertellen’.
Het bleef niet bij deze kaart uit 1602. Beleg van Grave, weliswaar verkleind en hier en
daar aangepast, verschijnt jaren later in een geschiedkundig werk over de
oorlogsoverwinningen van Maurits van Oranje-Nassau: Den Nassauschen Laurencrans
(Leiden: Jan Jansz Orlers en Henrick van Haestens, 1610).2 Waar de kaart uit 1602 bij wijze
van ‘nieuwskaart’ verslag deed van actualiteiten, waren deze voorvallen in 1610 al lang geen
nieuws meer. In een boek dat terugblikt op het recente oorlogsverleden van de Republiek
1

Michel Houellebecq, De kaart en het gebied, vert. Martin de Haan (Amsterdam: Arbeiderspers, 2011).
Oorspronkelijke uitgave: La Carte et le Territoire (Parijs: Flammarion, 2010). Dit is een leidraad die de Franse
cartograaf Sébastien Caquard ontwaarde in de roman: ‘(…) the map is more interesting than the territory because
it is an idealized simplification of a complex – and often depressing – reality.’ Sébastien Caquard, “Cartography
I: Mapping narrative cartography,” Progress in Human Geography 37, nr. 1 (2013), 140-141.
2
Den Nassauschen Laurencrans is de Franse titel. De volledige titel luidt: Beschrijvinghe ende af-beeldinge van
alle de victorien so te water als te lande, die Godt Almachtich de Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der
Vereenichde Nederlanden verleent heeft, deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits
van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie, tot Leyden, by Jan Janszoon Orlers en Henrick van Haestens
inden jaere 1610.
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fungeert de kaart als historische boekillustratie. In die context is Beleg van Grave eerder een
‘historiekaart’ of ‘herinneringskaart’ dan een nieuwskaart.3
Nu was het in de zestiende en zeventiende eeuw in de Lage Landen geen unieke gang van
zaken dat nieuwskaarten die eerst los circuleerden een tweede leven kregen als
boekillustratie.4 Het kwam vaker voor dat drukkers en uitgevers bestaande narratieve kaarten
kopieerden of opnieuw drukten om er hun teksten mee te illustreren.5 Wat zijn de gevolgen
van deze praktijk? Om de kaarten in het keurslijf van het boek te gieten was het soms nodig
om de prenten te verkleinen of aan te passen. Hoe bepaalt deze omvorming het narratief en de
lezing van de kaart? Raakt de narrativiteit van de kaart door dit proces versterkt en verrijkt, of
eerder verzwakt en verarmd? Wat houdt de ‘narrativiteit van de kaart’ precies in? Deze
problemen leiden samenvattend tot de centrale onderzoeksvraag van deze scriptie: Welke
factoren zijn bepalend voor de narrativiteit van een verhaalkaart? En in het geval van de
specifieke casus van dit onderzoek: In hoeverre draagt de heruitgave van Floris Balthasars
Beleg van Grave (1602) als boekillustratie in Den Nassauschen Laurencrans (1610) bij aan
de narrativiteit van de kaart en welke omstandigheden zijn hierbij bepalend?

Stand van onderzoek van de narratieve cartografie
‘Narratieve cartografie’ is geen nieuw begrip.6 Welke handvaten biedt de bestaande literatuur
voor een analyse van de narrativiteit? Hoe kan het bestaande onderzoek worden aangevuld of
verbeterd? De dichotomie story map versus grid map zoals beschreven door Robert
MacFarlane wordt vaak genoemd in de literatuur over narratieve cartografie. De Britse auteur
plaatste kaarten die gevoel, emotie, fantasie, verwondering en ervaringen uitdrukken

3

Over de terminologie, zie pagina 6 en noot 10.
Secundaire literatuur over verhaalkaarten als boekillustratie: Cornelis Koeman, Krijgsgeschiedkundige kaarten
(Leiden: Stichting Het Ned. Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, 1973); Christi Klinkert, Nassau in het
nieuws. Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590-1600 (Zutphen:
Walburg Pers, 2005); Marjan Balkestein, “Nieuwskaarten en historieprenten van Frans Hogenberg als illustratiemateriaal in 17de eeuwse geschiedkundige werken,” in “Doorgaens verciert met kopere platen”. Nederlandse
geïllustreerde boeken uit de zeventiende eeuw, red. Marjan Balkestein, Eveline Heuves en L.D. Couprie (Leiden:
Vakgroep Kunstgeschiedenis RU Leiden, 1990), 75-95; Irene Schrier, “Nicolaes de Clerck, boeckvercooper ende
constdrucker : boek en prent bij de Delftse uitgever Nicolaes de Clerck (ca. 1599-1623),” (proefschrift,
Universiteit van Amsterdam, 2019).
5
Zo zijn er voorbeelden van boeken, gedrukt in de Lage Landen in de zestiende en zeventiende eeuw, waarin de
illustraties kopieën of herdrukken zijn van bestaande nieuwskaarten (veel door het atelier van Frans Hogenberg):
Michael Aitsinger, De Leone Belgico (Keulen: Frans Hogenberg, 1583); Emanuel van Meteren, Historia unnd
Abcontrafeytungh, fürnemlich der Niderlendischer Geschichten, und Kriegshendelen ([Neurenberg],1593);
Wilhelmus Baudartius van Deinse, Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de veldslagen (Amsterdam:
Michiel Colijn, 1610); Pieter Bor, Nederlantsche Oorloghen, beroerten (Amsterdam: Michiel Colijn; Leiden:
Govert Basson, 1621-1634). Irene Schrier vond ook enkele voorbeelden, zoals Beschryvinge der stadt Delft
(Delft: Arnold Bon, 1667). Zie: Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 300. Er zijn uiteraard nog veel meer voorbeelden
te vinden.
6
Caquard, “Cartography I: Mapping Narrative Cartography,” 135–44. Sebastien Caquard en William Cartwright
geven een overzicht van het veld van narratieve cartografie in het artikel “Narrative Cartography: From Mapping
Stories to the Narrative of Maps and Mapping,” The Cartographic Journal 51, nr. 2 (2014), 101-106. Caquard
geeft ook een overzicht van de online narratieve cartografie in Sébastien Caquard en Stephanie Dimitrovas,
“Story Maps & Co. Un état de l’art de la cartographie des récits sur Internet/Story Maps & Co. The state of the
art of online narrative cartography,” M@ppemonde, 121 (2017).
4
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tegenover statische, fantasieloze, functionele kaarten.7 Deze tweedeling impliceert echter dat
het begrip ‘narratieve cartografie’ erg breed is. Het dient haast als parapluterm waaronder ook
termen als deep maps, fictional cartography, geospatial storytelling en nog veel meer onder
geschaard worden.8 Maar waarom zou een ‘grid map’ verhaalloos zijn? Vertelt niet elke kaart
uiteindelijk een ‘verhaal’? Hier dient dus het onderscheid gemaakt te worden tussen kaarten
die bedoeld en actief een verhaal vertellen, en kaarten waarin achteraf door de gebruiker een
verhaal kan worden gezocht.9
Kaarten bevatten sinds mensenheugenis geïntendeerde narratieve aspecten. Dergelijke
kaarten worden historiekaarten, historieprenten, nieuwskaarten, nieuwsprenten,
herinneringskaarten of krijgsgeschiedkundige kaarten genoemd. Vooral de laatste jaren
verschijnen er steeds meer artikelen die narratieve kaarten als onderwerp hebben.10 Motion in
Maps - Maps in Motion, dat dit jaar uitkomt, is de eerste bundel die zich specifiek op deze
‘verhaalkaarten’ of ‘bewegingskaarten’ richt. Het boek, in de woorden van de redacteurs,
tracht kaarthistorici tools aan te bieden voor het begrijpen en interpreteren van de complexe
wisselwerkingen tussen narratief, beweging en kaart.11
Deze publicatie bevindt zich echter in de oriënterende beginfase van een onderzoeksveld
dat aan terrein wint maar nog weinig methodologisch is vormgegeven. Op Bram
Vannieuwenhuyzes demonstratie van de Digital Thematic Deconstruction-methode na,
ontbreekt het aan direct bruikbare methodes om de narrativiteit van kaarten precies aan te
wijzen en te bepalen.12 Dit scriptieonderzoek heeft dan ook het doel om de narratiefcartografische methodologie verder te ontwikkelen zodat de overvloed aan materiaal, dat in
de bibliotheek- en museumcollecties over de hele wereld te vinden is, in de toekomst beter
kan worden onderzocht.
Hoe herkent men een narratieve kaart? Bestaande publicaties noemen veelvuldig
narratieve kenmerken of aspecten, weliswaar vaak impliciet. Dillen en Vannieuwenhuyze
typeren de historiekaart in hun artikel als ‘de – al dan niet geslaagde – verwevenheid van een
7
Rob MacFarlane, The Wild Places (London: Granta Books, 2007), 142-145; Zef Segal en Bram
Vannieuwenhuyze, red. Motion in Maps – Maps in Motion. Mapping Stories and Movement Through Time
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020).
8
Caquard, “Cartography I,” 135.
9
Segal en Vannieuwenhuyze, Maps in Motion; Jerry Brotton et al., Talking Maps (Oxford: Bodleian Library,
University of Oxford, 2019).
10
In de secundaire literatuur worden de verschillende termen door elkaar gebruikt, hoewel deze categorieën
kaarten niet noodzakelijk altijd verhaalkaarten zijn. Kristiaan Dillen en Bram Vannieuwenhuyze, “Bedrieglijke
eenvoud. Flandria Borealis tussen kaart en historie, tussen afbeelding en uitbeelding,” Tijdschrift voor
Geschiedenis 130, nr. 4 (2017), 527; Bram Vannieuwenhuyze, “Reading History Maps: The Siege of Ypres in
1383 mapped by Guillaume du Tielt,” Quaerendo, 45 (2015), 292-321; Bram Vannieuwenhuyze,
“Laatmiddeleeuws Ieper verkleind (1383) en gekarteerd (1610),” Tijdschrift voor Historische Geografie 3, nr. 2
(2018), 140-142; Helmer Helmers, “Cartography, War Correspondence and News Publishing: The Early Career
of Nicolaes van Geelkercken, 1610-1630,” in News Networks in Early Modern Europe, red. J. Raymond en N.
Moxham (Leiden; Boston: Brill, 2016), 362; Kees Zandvliet, De groote waereld in’t kleen geschildert.
Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie (Alphen aan den Rijn: Canaletto,
1985), 71-76; Helmers, “Cartography, War Correspondence and News Publishing,” 350-374; Joop W.
Koopmans, “Oorlogen in het vroegmoderne nieuws. Nederlandse nieuwsbronnen over militaire confrontaties,”
Leidschrift 22, nr. 2 (2007), 103-121; Henk van Nierop, “Profijt en propaganda. Nieuwsprenten en de
verbeelding van het nieuws,” in Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw, red. Henk van
Nierop et. al., 66-85 (Zwolle: Waanders, 2008), 66-85; Koeman, Krijgsgeschiedkundige kaarten.
11
Segal en Vannieuwenhuyze, Motion in Maps – Maps in Motion.
12
Vannieuwenhuyze, “Reading History Maps.”
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geografische of topografische laag met een actionele of narratieve laag’, met als definitie:
‘een (oude) kaart waarin één of meerdere verhaallijnen (narratieven) over het verleden zitten
verwerkt’.13 In dit onderzoek zal een iets ruimere definitie gehanteerd worden. Een
verhaalkaart is een ‘blad met een grafische voorstelling van een gebied of landschap waarin
ruimtelijke en narratieve gegevens in samenhang zijn gecomponeerd tot één geheel’.14
De term ‘narratieve aspecten’ heeft naar mijn mening de voorkeur boven ‘narratieve laag’
of ‘verhaallijn’, omdat een ‘laag’ suggereert dat het narratief één consistent geheel is dat zich
boven of onder een andere laag weergeeft en omdat een ‘verhaallijn’ een lineaire sequentie
suggereert. Het narratief lijkt daarentegen eerder fragmentarisch in de kaart verwerkt.
Vannieuwenhuyze stelt terecht dat het verhaal en de kaart onlosmakelijk zijn verbonden: de
narratieve en topografische gegevens zijn dusdanig verstrengeld dat ze niet te ontwarren
zijn.15 Dat betekent echter niet dat de narratieve informatie niet aanwijsbaar is. Hier ligt de
taak voor de onderzoeker weggelegd. Welke aspecten van de kaart vormen het narratief? Hoe
verhouden de narratieve aspecten zich tot de topografische informatie?
In Maps in Motion – Motion in Maps passeren typische kenmerken als beweging en
temporaliteit, temporele diepte en ruimtelijke dynamiek de revue.16 Cartografisch
deskundigen Sébastien Caquard en Stefanie Dimitrovas gaan uitgebreider in op de criteria van
een narratieve kaart in hun artikel in M@ppemonde waarin ze zes recente story map tools op
hun bruikbaarheid testen.17 De auteurs eisen eigenschappen van de kaart die ook te herkennen
zijn in oude verhaalkaarten. Enkele voorbeelden zijn: temporaliteit en chronologie; de
(persoonlijke of emotionele) lading of betekenis van plaatsen; beweging en implementatie van
trajecten/routes; verschillende media (tekst, afbeelding, etc.); differentiatie in de verschillende
locaties; ruimtelijke/temporale vaagheid; variëteit in typen verhalen en connecties tussen
plaatsen onderling; en meerdere narratieven of verweving van meerdere narratieven.18
Ook kunsthistorisch onderzoek blijkt relevant voor een narratief-cartografische methode,
aangezien de vroegmoderne verhaalkaarten een sterk artistieke inslag hadden. Vaak werden
ze ontworpen en gegraveerd door vakkundige prentkunstenaars. Christi Klinkert noemt in
Nassau in het nieuws (2005) een aantal concrete visuele middelen van de nieuwskaart of
13

Dillen en Vannieuwenhuyze, “Bedrieglijke eenvoud,” 527. Zie ook: Vannieuwenhuyze, “Reading History
Maps,” 295-296.
14
De definitie van ‘kaart’ in het Kartografisch Woordenboek: ‘Grafische voorstelling, meestal op een plat vlak,
van objecten en verschijnselen op het oppervlak van de aarde of een ander hemellichaam, in hun ruimtelijke
samenhang. Opm: Vaak wordt de term kaart gebruikt voor het document, waarop een dergelijke grafische
voorstelling is afgebeeld.’ “Kartografisch woordenboek,” Kartoweb, geraadpleegd op 9 juni 2020,
https://kartoweb.itc.nl/KiN/woordenboek/index.html; De definitie van ‘kaart’ in de Van Dale: ‘Blad met een
schematische, verkleinde voorstelling van de aarde of een deel daarvan, van een zee met haar ondiepten,
stromingen enz. of van de hemel, hetzij als blad op zichzelf of als deel van een boek met kaarten, een atlas (bij
steden spreekt men meestal van een plattegrond).’ “De Dikke van Dale Online,” Van Dale, geraadpleegd op 27
mei 2020, www.vandale.nl
15
Bram Vannieuwenhuyze, “Entangled Maps: Topography and Narratives in Early Modern Story Maps,” in
Motion in Maps – Maps in Motion. Mapping Stories and Movement Through Time, red. Zef Segal en Bram
Vannieuwenhuyze (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), [n.p.].
16
Segal en Vannieuwenhuyze, Motion in Maps - Maps in Motion.
17
De tools: Google Tour Builder, Tripline, ESRI Story Maps, MapStory, Atlascine en Neatline. Caquard en
Dimitrovas, “Story Maps & Co.”
18
Deze aspecten komen gedurende het artikel terloops aan bod, maar worden voor het grootste deel ook expliciet
opgesomd in een reeks vragen die de onderzoekers hebben opgesteld. Caquard en Dimitrovas, “Story Maps &
Co,” 21.
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nieuwsprent, zoals ‘picturale contaminatie’, een term die verderop toegelicht zal worden.19
Ook het gebruik van meerdere perspectieven en de (vaak onterechte) suggestie van
waarheidsgetrouwheid en precisie, zijn volgens haar kenmerken van vroegmoderne
nieuwskaarten.20
Maar er moeten meer kenmerken te vinden zijn. Hoewel enkele kaarthistorische studies
methodologische stappen hebben gezet, bestaat er nog geen conceptueel raamwerk voor een
narratief-cartografische analyse. Het is het doel van dit onderzoek om criteria op te stellen en
ze tegelijkertijd te toetsen, zodat in de toekomst onderzoekers de methode kunnen evalueren
en verder kunnen aanscherpen. Floris Balthasars Beleg van Grave (1602) leent zich bij uitstek
goed als casus vanwege de vermoedelijk hoge narratieve inhoud van de kaart: er zijn
specifieke gebeurtenissen en confrontaties te zien en beweging is volop gesuggereerd.21 Ook
is het een uitstekende casus vanwege de twee uiteenlopende contexten waarin de kaart
verscheen: de kaart als nieuwskaart in 1602 en als boekillustratie in 1610. Dit maakt een
vergelijking mogelijk. In hoeverre heeft de verandering van context invloed op de
narrativiteit?

Methodologie en benadering
De primaire methode voor dit onderzoek is dus de nieuw ontwikkelde narratief-cartografische
methode. Belangrijk is om eerst een definitie te vormen van ‘narratief’ met betrekking tot
kaarten. Er bestaan uiteenlopende definities binnen de narratologie. De definitie van Franse
literatuurwetenschapper Gérard Genette was eenvoudig: een narratief is de representatie van
een gebeurtenis of een serie gebeurtenissen.22 De Amerikaanse narratieve theoreticus Gerald
Prince voegde de verteller en de ontvanger toe aan deze definitie.23 Nederlands
literatuurwetenschapper Mieke Bal definieerde ‘narratief’ vanuit onderliggende structuren,
zoals de causaliteit. Een verhaal is volgens haar ‘het geheel van gebeurtenissen, in hun
chronologische volgorde, in hun topologische positie, in hun relaties tot de akteurs die ze
veroorzaken of ondergaan’.24 In het kader van dit onderzoek zal de volgende definitie leidend
zijn, voortgevloeid uit de definities van de genoemde theoretici: een narratief is de
representatie van meerdere gebeurtenissen (herkenbaar door de aanwezigheid van plaats, tijd,
acteurs en handelingen) die spatio-temporele samenhang vertonen en worden
gecommuniceerd aan een ontvanger.
De volgende stap is het bepalen van ‘de mate van narrativiteit’ van een kaart. Hoe kan
narrativiteit gemeten worden? Prince onderscheidt vier elementen die bijdragen aan de degree
19

Zie pagina 29.
Klinkert, Nassau in het nieuws, 42-47, 61.
21
Zie Appendix I. De nieuwskaart door Floris Balthasar uit 1602 wordt in dit scriptieonderzoek ook wel
aangeduid met de titel Beleg van Grave (1602). Beleg van Grave (1610) verwijst naar de kaart die als
boekillustratie verschijnt in Den Nassauschen Laurencrans (1610).
22
‘One will define narrative without difficulty as the representation of an event or of a sequence of events.’
Gerard Genette, Figures of Literary Discourse, vert. Marie-Rose Logan (New York: Columbia University Press,
1982), 127.
23
‘The representation (…) of one or more real or fictive events communicated by one, two or several (…)
narrators (…) to one, two or several narratees.’ A Dictionary of Narratology (Lincoln: University of Nebraska
Press, 2003), 58.
24
Mieke Bal vatte haar boek Narratologie (Parijs: Klincksiek, 1977) samen in het volgende artikel: Mieke Bal,
“Over narratologie, narrativiteit en narratieve tekens,” Spektator – Tijdschrift voor Neerlandistiek 7 (1977-1978),
528-545.
20
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of narrativity: (1) de overtuiging waarmee gebeurtenissen worden beschreven; (2) de
temporele volledigheid (begin-midden-eind); (3) de oriëntatie van het narratief (de
verschillende mogelijkheden tot de afloop van het verhaal); en (4) het standpunt (waarom het
verhaal wordt verteld).25
Vooral het eerste, tweede en vierde punt zijn goed te vertalen naar verhaalkaarten: de
cartograaf probeerde immers de gebeurtenissen op een overtuigende manier af te beelden, de
cartograaf bracht enigerwijs tijdsaanduidingen aan en de cartograaf had ongetwijfeld een
intentie of motivatie toen hij de verhaalkaart vervaardigde. De punten van Prince kunnen nog
aangevuld worden met de ruimtelijkheid die specifiek is voor de verhaalkaart: waar vond wat
plaats en wanneer? Hoe relateren de gebeurtenissen zich tot de ruimte waarin ze
plaatsvonden? Prince nuanceert zijn theorie door toe te voegen dat een narratieve tekst niet
noodzakelijk een omsloten narratief behelst.26 Ook dit is belangrijk om te beseffen bij het
bestuderen van vroegmoderne narratieve kaarten: een kaart kan narratieve aspecten (zoals een
acteur of handeling) bevatten, maar hoeft niet een geheel consistent en consequent narratief te
omvatten.
Marie-Laure Ryan bouwde verder op de ‘degree of narrativity’ en voegde terecht toe dat
deze graad op twee manieren kan worden begrepen. De ene manier verwijst naar het verhaal
zelf, de ander naar de manier waarop een narratief is gecommuniceerd (het discours).27 Op
basis van dit onderscheid zullen twee begrippen geïntroduceerd worden die centraal staan in
de narratief-cartografische methode. Om te beginnen de narratieve densiteit. Bij het
beoordelen van de narratieve densiteit wordt gekeken naar de hoeveelheid en de frequentie
van acteurs, acties, plaatsen en tijdsaanduidingen op de kaart (een kwantitatieve graadmeter).
Een tweede vorm van narrativiteit is de vertelkracht: de narratieve intensiteit, oftewel de
sterkte waarmee het verhaal naar de lezer toe wordt gecommuniceerd (een kwalitatieve
graadmeter).
Bij het onderzoeken van de vertelkracht speelt de ‘parakaart’ een belangrijke rol. De
eerdergenoemde literatuurwetenschapper Gérard Genette introduceerde ‘paratekst’ in zijn
boek Seuils (1987) (letterlijk vertaald: ‘drempels’) om alles wat zich rondom de tekst bevindt
en de tekst op een bepaalde manier op de lezer overbrengt mee aan te duiden. Elementen die
in de directe omgeving van het boek te vinden zijn, zoals de titel(pagina), het voorwoord, de

25

Gerald Prince, The Form and Functioning of Narrative (Berlijn; New York; Amsterdam: Mouton Publishers,
1982), 145-161.
26
‘Moreover, and paradoxically, saying that a text has some narrativity does not necessarily mean that it is a
narrative; if certain narratives have minimal narrativity, certain non-narratives which adopt various narrative
trappings for one reason or another may reach a high degree of narrativity at least in some of their parts: they set
up chronological links between events, but links prove to be illusory; they appear to be magnetized by and end,
but the end does not come; they proceed with certainty, but the certainty vanishes; they establish hierarchies, but
the hierarchies crumble; they seem eager to make a point, but they never do.’ Prince, The Form and Functioning
of Narrative, 161.
27
‘Degree of narrativity can be understood in two ways, one pertaining to story (or the “what” of a narrative) and
the other to discourse (or the “way” such narrative content is presented). In the story sense, the one I am using
here, it means the extent to which the mental representation conveyed by a text fulfills the definition of story. In
the discourse sense (developed by Prince in Narratology), it means the importance of the story within the global
economy of the text and the ease of retrieving it. The same text can present full narrativity in sense 1, but low
narrativity in sense 2, when it tells a well-formed story but the progress of the action is slowed down by
descriptions, general comments, and digressions.’ David Herman, The Cambridge Companion to Narrative
(Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 34, noot 25.
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voetnoten, de typografie, de illustraties, de index en de colofon, vallen volgens hem onder
‘peritekst’. Dat wat zich niet in de directe omgeving van het boek bevindt, zoals recensies,
correspondenties en advertenties, heet de ‘epitekst’.28 Alle peri- en epitekst vormen samen de
paratekst.
Ook de kaart bevat randelementen die de inhoud op een bepaalde manier aan de lezer
presenteren. Denis Wood en John Fels introduceerden in 2008 de termen paramap, epimap en
perimap in hun boek over (moderne) kaarten van de natuurlijke omgeving.29 Onder
‘perikaart’ schaarden ze bijvoorbeeld titels, foto’s, illustraties, grafieken, diagrammen,
tijdlijnen, legenda’s, schalen, windrozen, flapteksten, credits, omrandingen en decoratieve
elementen.30 Deze ‘paracartografische’ benadering is nog niet eerder toegepast op oude
kaarten, maar zal gehanteerd worden bij de vergelijking tussen Beleg van Grave van 1602 en
1610. Welke rol speelt de parakaart in het kaartnarratief?
Tot zover de concepten voor de narratief-cartografische methode. Andere begrippen en
methoden in dit scriptieonderzoek zijn meer van boekhistorische, kunsthistorische en
kaarthistorische aard, waarbij achtergrondinformatie over het leven, netwerk en oeuvre van
Floris Balthasar een belangrijke rol speelt. Balthasar wordt hierbij niet beschouwd als een
cartograaf die in isolement werkte, maar als een culturele ondernemer die opereerde in een
rijkgeschakeerd netwerk van drukkers, uitgevers, graveurs, cartografen, auteurs en
bestuurders. Deze benadering, waarbij het vroegmoderne boekbedrijf niet is beperkt tot
slechts het uitbrengen van boeken maar gezien wordt als onderdeel van een gevarieerd
medialandschap, lijkt de laatste decennia op te komen in de boekwetenschap. Relevante
uitgangspunten zijn dat boekproductie nauw samenhing met prent- en kaartproductie en dat de
scheidslijn tussen visueel en tekstueel drukwerk vaak vaag was. Het proefschrift van Irene
Schrier over het boek- en prentbedrijf van Nicolaes de Clerck dat vorig jaar verscheen, is een
waardevolle uitkomst van deze trend.31
Ten slotte zal Beleg van Grave benaderd worden vanuit het perspectief van
vroegmoderne herinneringscultuur. De benadering is afkomstig uit de cultuurgeschiedenis
maar is nog niet eerder toegepast op de productie van kaarten, dus ook wat dat betreft vult dit
scriptieonderzoek een lacune.32 Kunnen de edities van Beleg van Grave uit 1602 en 1610
begrepen worden vanuit herinneringspraktijken in deze periode? Om deze vraag te
beantwoorden zullen concepten en theorieën uit de history of memory gehanteerd worden.33 In
28

Gérard Genette, Paratexts: Tresholds of Interpretation, vert. door Jane E. Lewin (Cambridge: Cambridge
University Press, 1997).
29
Denis Wood en John Fels, The Natures of Maps : Cartographic Constructions of the Natural World (Chicago,
CUP, 2008), 8-12.
30
Dit heb ik uiteengezet in het essay “Para-Caerte van Noorthollant: een paratekstuele benadering van de kaart
van Noord-Holland van Jan Beeldsnijder uit 1608” dat ik schreef voor de tutorial Historische Cartografie aan de
Universiteit van Amsterdam, door prof. dr. Bram Vannieuwenhuyze, 3 november 2019. Momenteel werken
Bram Vannieuwenhuyze en ik aan een artikel dat een uitwerking is van dit essay.
31
Schrier, “Nicolaes de Clerck.” Zie ook: Marika Keblusek, Boeken in de hofstad : Haagse boekcultuur in de
Gouden Eeuw (Hilversum: Verloren, 1997).
32
Judith Pollman benoemt slechts dat nieuwskaarten een rol speelden als herinneringspraktijk. Judith Pollmann,
“The Cult and Memory of War and Violence,” In The Cambridge Companion to Dutch Golden Age, red. Helmer
Helmers en Geert Janssen (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2018), 96-97.
33
Dit is een onderzoeksveld waar onlangs veel onderzoek in is verricht, met name door de publicatie van Judith
Pollmann, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, Memory in Early Modern
Europe 1500-1800 (Oxford: Oxford University, 2017). Deze introductie in de manier waarop Europeanen
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hoeverre fungeren verhaalkaarten als memory agents? Belangrijke stellingname bij deze
benadering is dat de kaart eerder een subjectief, ‘troebel’ artefact is dan een objectieve,
informatieve, ‘transparante’ weergave van de realiteit. Een kaart is een construct en staat sterk
in relatie tot externe narratieven en collectief geheugen.34

Opzet
De hiernavolgende hoofdstukken volgen de route die de militaire nieuwskaart van Floris
Balthasar uit 1602 aflegde tot de opname in Den Nassauschen Laurencrans in 1610. Door
middel van de hierboven geschetste onderzoeksmethodes en -benaderingen zal ik dit kaart- en
boekhistorische proces reconstrueren. De resultaten presenteer ik aan de hand van een
omgekeerde-trechter-model: beginnend met eén enkel document als vertrekpunt worden
geleidelijk aan steeds meer aanvullende bronnen gezocht. In Hoofdstuk 1 staat de kaart uit
1602 centraal, die zonder voorkennis visueel geanalyseerd wordt. Wat is er te zien? Waaruit
bestaat de kaart? In Hoofdstuk 2 wordt aan de hand van Beleg van Grave (1602) de narratiefcartografische analyse geïntroduceerd en getoetst. Welk verhaal vertelt de kaart? Hoe wordt
dit verhaal verteld? Wat is de mate van narrativiteit in vergelijking tot andere kaarten van het
beleg van Grave? Hoofdstuk 3 gaat over de totstandkoming van de kaart met betrekking tot de
werkwijze en motivaties van Floris Balthasar. Hoe, waarom en met wie kwam hij tot de
productie?
In Hoofdstuk 4 staat de ontstaansgeschiedenis van Den Nassauschen Laurencrans (1610)
centraal. Hoe is de kaart van Floris Balthasar in dit boek terechtgekomen? Aan de hand van
de paratekst en de inhoud wordt beoordeeld welke rol de verhaalkaarten in de publicatie
spelen. Waarom kwam het op de markt, wat waren de intenties van de uitgevers? Welk
discours loopt door het boek? Hoofdstuk 5 is een narratief-cartografische vergelijking tussen
de twee kaarten uit 1602 en 1610. Hoe is de narrativiteit veranderd? Ten slotte wordt de
‘route’ in de context geplaatst van de herinneringscultuur rondom het beleg van Grave. Hoe
kan de transitie die Beleg van Grave heeft doorgemaakt verklaard worden aan de hand van
herinneringspraktijken? Welke herinneringscultuur blijkt uit de heruitgave van de kaart in
Den Nassauschen Laurencrans?

herinnering in de praktijk brachten tussen 1500 en 1800 vloeide voort uit een groter interdisciplinair
onderzoeksproject dat Pollmann leidde. Dit project betoogde dat de Republiek een levendige herinneringscultuur
had en resulteerde enkele jaren eerder in de bundel Erika Kuijpers et al., Memory before Modernity : Practices of
Memory in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2013).
34
Christian Jacob, “Toward a Cultural History of Cartography,” Imago Mundi 48 (1996), 191-192, 196. Dit is
ook het standpunt van de aanhangers van de critical cartography. Jeremy W. Crampton en John Krygier, “An
Introduction to Critical Cartography,” ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 4 (1), 1133.
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1. DE KAART

Figuur 1. Floris Balthasar, Beleg van Grave, 1602. Ets, gravure en boekdruk op papier, 54 x 76 cm. UB Leiden: COLLBN
Port 6 N 83. Foto: auteur.

In de Bijzondere Collecties van de Universiteit Leiden bevindt zich een intrigerend document:
op twee grote, aaneengehechte folio’s is een nieuwskaart van Floris Balthasar van het beleg
van Grave (1602) geplakt, samen met een andere prent door Pieter Bast (1570 – 1605) en
enkele tekstbladen in het Duits [fig. 1].35 Het exemplaar is verworven door Johannes Tiberius
Bodel Nijenhuis (1797-1872) en komt uit de collectie van deze negentiende-eeuwse uitgever
en prent- en kaartverzamelaar die sinds 1872 is opgenomen in de UB Leiden. Het is het enige
bekende exemplaar van deze uitgave. Op 30 januari 1845 hield de notabele kaartenkenner een
lezing getiteld “Over de Nederlandsche Landmeters en Kaartgraveurs, Floris Balthasar en
zijne drie Zonen: onbekend aan de Levensbeschrijvers”. Tijdens zijn relaas bracht hij de toen
relatief onbekende cartograaf Floris Balthasar onder de aandacht. ‘Kent men den persoon van
Floris Balthasar?’36
Bodel Nijenhuis bespreekt de schaarse biografische informatie die ons rest over de
Delftse goudsmid en landmeter. Aan de hand van de door hem verzamelde kaarten en
bronnen reconstrueert hij Balthasars oeuvre en leven, en vervolgens dat van zijn zonen
Balthasar Florisz van Berckenrode (1591/1592-1645) en Frans Florisz van Berckenrode
(1593/1601-1634). De vijfde kaart van Floris Balthasar die Bodel Nijenhuis bespreekt (en

35

Leiden, Universiteitsbibliotheek, COLLBN Port 6 N 83 : 1; COLLBN Port 6 N 83 : 2.
J. T. Bodel Nijenhuis, “Over de Nederlandsche landmeters en kaartgraveurs, Floris Balthasar en zijne drie
zonen, onbekend aan de levensbeschrijvers,” Het Instituut (1845), 2.
36
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bezit) is een kaart van het beleg van Grave van 1602, uitgegeven in hetzelfde jaar. Hij geeft
een summiere visuele beschrijving van de kaart.37
Het document dat Bodel Nijenhuis had verworven bestaat niet uit één druk en ook niet uit
één blad. Twee folio’s (samen 54 x 76 cm) zijn aan elkaar gehecht, waarop verschillende
losse bedrukte bladen zijn geplakt: een grote geëtste kaart van het beleg van Grave door Floris
Balthasar (36 x 47 cm) [fig. 8], een kleinere gravure door Pieter Bast (19 x 28 cm) [fig. 9] en
twee tekstbladen in gotisch schrift [fig. 2]. Alle bladen zijn handgekleurd met lichte waterverf
in de kleuren groen, geel, rood, roze en blauw. De cartouches van de prenten van Bast en
Balthasar bevatten Nederlandse, Franse en Latijnse teksten, de tekstbladen met de
beschrijvingen van de prenten en legenda zijn in het Duits.

Figuur 2. De Duitse tekstbladen van Beleg van Grave (details).

De legenda en de verklarende tekst, maar ook de teksten in de cartouches en de beletteringen
op de kaart zelf vormen samen de ‘iconoteksten’.38 Dit zijn tevens elementen van de
‘parakaart’ of beter gezegd de ‘perikaart’: de fysieke randelementen die de inhoud van de
kaart op een bepaalde manier aan de gebruiker presenteren.39 Deze teksten dienen de
kaartlezer te ondersteunen om het geheel aan topografische, beeldende en narratieve gegevens
te kunnen interpreteren. De tekstbladen van Beleg van Grave voorzien de lezer van deze
voorkennis, maar vormen zodoende ook een ‘drempel’ tot de kaart, waar de kaartlezer eerst
overheen moet stappen.40
Twee afzonderlijke titels gaan vooraf aan de tekst. De eerste titel verwijst naar de prent
linksboven, door Pieter Bast:

37

‘De door hem, daarnaar, te Delft gegraveerde, en bereids ten zelfden jare uitgegevene kaart is in mijn bezit. De
Staten-Generaal aan wie hij ze zoo wel als aan Prins Maurits opdroeg, verleenden hem een privilegie van twee
jaren: (…) In de plaat zelve is alle toelichting in het Latijn, en ter zijde een Latijnsch lofdicht, 8 regels groot, van
een ongenoemden; doch in mijn Exemplaar is, op een afzonderlijk blad eene gelijktijdige Hoogduitsche tekst er
aan toegevoegd, om hetzelfde ook in dat land te doen verspreiden, wáár de roem des overwinnaars bij
Nieuwpoort reeds was vooruitgesneld. Het stuk is in twee folio bladen, dus op groote schaal, vervat; aan den
hoek is een kleinder kaartje of compartiment, waarin de vruchtelooze aanval van het Spaansche leger tot ontzet
is afgeschetst, met een 4 regelig Latijnsch vers, van zekeren P.B.’ Bodel Nijenhuis, “Floris Balthasar,” 12-13.
38
Peter Wagner, Reading Iconotexts: From Swift to the French Revolution (London, 1995); Peter Burke,
Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence (Ithaca N.Y.: Cornell University Press, 2001), 143144.
39
Zie inleiding, pagina 9-10.
40
Wood en Fels, The Natures of Maps, 8-12.
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Eigentliche und Kunstreiche Abbildung, in welcher ordnung und gestalt ihre
Furstliche Excell. Graff Mauritz von Nassauw Furst von Oranien, in seinem Lager (als
er den Admirant von Aragon, umb die Statt Grave zu entsetzen wartete) bereyt
stundt.41
Bast heeft de Spaanse poging tot ontzet in beeld gebracht. De tweede titel verwijst naar de
andere prent, de kaart door Floris Balthasar:
Warhafftige Abcontrofeitung der machtigen und wunderbarlichen Belägerung der
starcken Statt Grave (an der Maass gelegen) der gleichen zu vor niemals in den
Niderländen gesehen, wie dieselbe von ihre Furstliche Excell. Graff Mauritio von
Nassau, Fursten von Uranien, &c. 1602. Belagert und mit Accort einbekommen: Auch
wie der Admirant von Aragon mit einer grossen Herzskrafft (umb die zu entsetzen) da
fur gekommen, aber widerumb hat mussen abziehen.42
De kaart laat de ontzagwekkende belegering van Maurits en de nederlaag van de Admiraal
van Aragon zien.43 Opvallend is dat ook expliciet de overeenkomst tot de overgave van Grave
in de titel wordt genoemd, blijkbaar was dit eindresultaat een belangrijk gegeven.
Welk verhaal vertelt de tekst?44 Het Staatse leger had in de zomer van 1602 een groot
leger op de been gebracht om door Brabant te reizen. Met meer dan 5.000 paarden, meer dan
18.000 mankrachten en 1.930 wagens met proviand trok Maurits door de Zuidelijke
Nederlanden met als missie om Albrecht van Oostenrijk weg te trekken uit Oostende, waar de
Spaans-Habsburgse legeraanvoerder grote schade aanrichtte. Het Staatse leger arriveerde op
18 juli in Grave, dat in handen was van de Spanjaarden, en binnen een dag waren de
kampementen uit de grond gestampt. Het kwartier van Maurits lag ten oosten van de stad, dat
van de Engelse generaal Vere ten westen en dat van Willem Lodewijk van Oranje-Nassau ten
zuiden. Met gemak namen ze 22 juli de halvemaan aan de overzijde van de Maas in.45
Inmiddels bereikte Maurits het nieuws dat een Spaans hulpleger onder leiding van
Francesco de Mendoza (de Admiraal van Aragon) zich in de buurt begaf om de stad te
ontzetten. Ze troffen de nodige voorbereidingen en op 3 augustus had het leger van Maurits de

41
Vertaling (auteur): Feitelijke en artistieke afbeelding van in welke volgorde en vorm de vorstelijke excellentie
graaf Maurits van Nassau, koning van Oranje, met zijn leger de Admiraal van Aragon opwachtte toen die
probeerde de stad Grave te ontzetten.
42
Vertaling (auteur): Waarachtig portret van de krachtige en prachtige belegering van de sterke stad Grave (aan
de Maas) zoals die nog nooit in Nederland gezien was, hoe de stad door hare vorstelijke excellentie graaf
Maurits van Nassau, koning van Oranje, etc. in 1602 belegerd en met een akkoord ingenomen is, en hoe de
Admiraal van Aragon met een grote mankracht (om die te ontzetten) daar aankwam maar zich opnieuw moest
terugtrekken.
43
De Admiraal van Aragon wis Francesco de Mendoza (1546-1623), Spaans legeraanvoerder onder Filips II.
44
De samenvatting die volgt is op basis van de tekstbladen. Zie voor de transcripties van de tekstbladen
Appendix I.
45
Een halvemaan is een ‘in de hoofdgracht gelegen buitenwerk van een vesting, dienende tot dekking van de
saillant van een bastion of ravelijn; de benaming is ontleend aan de naar binnen gebogen achterzijde (keel); soms
ten onrechte gebruikt voor ravelijn; niet te verwarren met demi-lune.’ P.J.M. Kamps et al., red., “Terminologie
verdedigingswerken,” Stichting Menno Coehoorn, geraadpleegd op 21 februari 2020, www.coehoorn.nl.
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Figuur 3. Legenda, Beleg van Grave,
1602 (detail).

Figuur 4. Signatuur, Beleg van Grave,
1602 (detail).

Figuur 6. Cartouche rechts, Beleg van
Grave, 1602 (detail).

Figuur 5. Cartouche links, Beleg van
Grave, 1602 (detail).

Figuur 7. Decoratie met Fama en
wapenschilden, Beleg van Grave, 1602
(detail).

stad omsingeld door een grote muur en fortificaties als
redoutes, loopgraven, rijen geschut en kanonnen.46 In de
tussentijd probeerde Mendoza de Nederlanders daar weg te
lokken door Rheinberg aan te vallen, waarop Maurits een
leger onder leiding van graaf Ernst Casimir van OranjeNassau op hem af stuurde. Op 9 augustus streek Mendoza met
het Spaanse ontzettingsleger ten slotte neer bij Groot Linden,
een half uur van het kwartier van Maurits vandaan. De dagen
daarna volgden er meerdere confrontaties tussen het Staatse
leger en de Spanjaarden, zoals op 15 augustus, toen de
Spaanse admiraal het Engelse kwartier aanviel.
Langzamerhand begonnen de levensmiddelen en
benodigdheden van de hulptroepen op te raken, net als de
moed en wilskracht van de Spaanse soldaten, die zich een
voor een overgaven aan Maurits. In de nacht van 20 op 21
augustus probeerde een deel van het ontzettingsleger in te
breken tussen de kampen van Maurits en Willem Lodewijk
in, als een laatste redmiddel. De soldaten, gewapend met de
nodige ladders, schoppen en andere krijgsgereedschappen
om binnen te dringen, werden echter verrast door de troepen
van Maurits, die lucht had gekregen van de nachtelijke
onderneming en hen opwachtte achter de muur. De
Spanjaarden namen haastig de benen en lieten de materialen
in allerijl achter.
Twee dagen na deze domper vertrok Mendoza met stille
trom richting Luik. Maurits probeerde hen nog te
achtervolgen, maar door een dichte nevel waren ze spoorloos
– de vogel was gevlogen. De Nederlandse legeraanvoerder
zette desalniettemin de belegering van de stad voort. Op 19
september gaf Grave zich uiteindelijk over, dat nu deel werd
van de Republiek. Maurits werd feestelijk ingehuldigd in de
binnenstad. Op 30 september brak ten slotte ook het Staatse
leger de kampementen en fortificaties af en werd de terugreis
naar huis aangevangen. De herfst brak aan, het was het einde
van de campagne door Brabant.
De bijbehorende kaart vertelt dit verhaal visueel. Aan
het tekstblad is een legenda toegevoegd (‘Anweisung auf
diese figur’) [fig. 3], rechtsonder prijkt de naam van de
maker (‘Floris Baltasar fecit et excud.’) [fig. 4] en twee
cartouches leiden de kaart zowel visueel als tekstueel in [fig.

46

Een redoute is een ‘algemene benaming voor een eenvoudig, doorgaans gesloten verdedigingswerk (soms
veldwerk) zonder bepaalde vorm’. P.J.M. Kamps et al., red., “Terminologie verdedigingswerken,” Stichting
Menno Coehoorn, geraadpleegd op 21 februari 2020, www.coehoorn.nl.

15

5 en 6].47 De cartouche links heeft een allegorische lijst (het kader is met symbolen en
personificaties versierd) en bevat de opdracht in het Latijn [fig. 6]. Op het kader troont de
maagd van de Zeven Verenigde Provinciën, herkenbaar aan haar helm met pluimen,
geflankeerd door deugden Caritas (liefdadigheid) en Fides (het geloof), die ze beschermt.
Onderaan is een schaalstok bevestigd. Floris Balthasar, die de kaart van de belegerde stad
Grave heeft getekend en gemaakt, draagt zijn werk op aan de Staten-Generaal en aan Maurits
van Oranje-Nassau.48
De andere cartouche aan de rechterkant [fig. 5] bevat het impressum en is opgetuigd met
de Nederlandse maagd, nu geflankeerd door twee leeuwen [fig.]. Ze bevat een ongesigneerd
achtregelig lofdicht in het Latijn. ‘Stop met bloedvergieten’ (‘desine profuso’), begint het
gedicht. Ook refereert het aan de vlucht van de Spanjaarden na de vergeefse aanval tussen de
Nederlandse legerkampen (‘inter castra’).49 Onder het gedicht bevindt zich het impressum van
de kaart. ‘Florentius Balthasari F. Delphe[n]sis delineavit sculpsit & impressit Delph Batava
1602 cum privilegio duoru[m] annoru[m]’: het werk is ontworpen, gegraveerd en uitgegeven
door Floris Balthasar in Delft in 1602, met een privilege voor twee jaar. Bovenaan bevindt

Figuur 8. De kaart van het beleg van Grave door Floris Balthasar, Beleg van Grave, 1602 (detail).

47

Voor de volledige legenda, zie Appendix I.
‘Illustriss nobiliss et consultiss DD ordinibus foederatarum regionum inferioris Germaniae Dominis nec non
illustriss nobiliss et clariss principi Mauritio comiti Nassouis[…]tarum regionum Gubernatori generali,
imperatori opi[…]minis suis clementiss delineationem obsidionis Urbis Graviae hanc DD. Flor. Balthas. F.’
49
‘Desine profuso, Hispani, insultare cachinno, / Et turpem nobis imposuisse fugam: / nos tua victrici pulsantes
mocnia feno, et / Teq[ue] tuosq[ue] inter castra, licet, medii / Metati, aut morere, aut fugito tibi diximus: ‘Et tu
fugisti noctu ne morerire die. / Vindex persequitur ted extra tonantis Jesu / Innocuum pergis dilacerare gregem.’
48
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zich nog een decoratie [fig. 7]. Fama, de personificatie van de roem, herkenbaar door haar
loftrompetten, staat op een aardbol, die de reikwijdte van haar lof verbeeldt. Aan weerszijden
zijn twee gelauwerde en gekroonde wapenschilden afgebeeld die zij roemt: links het schild
van de Zeven Verenigde Provinciën en rechts het schild van Maurits van Oranje-Nassau.
De ‘eigenlijke’ kaart [fig. 8] (de kaart zonder de ‘perikaart’) is georiënteerd op het
noorden en toont het gebied rondom de stad Grave, van de dorpen Keen in het westen tot aan
Groot Linden in het oosten en Over Asselen in het noorden. Wat maakt deze prent tot een
kaart? Overal zijn topografische elementen ruimtelijk geordend, zoals moerassen, wegen en
gebieden, aangeduid met belettering. Waar de legenda van het tekstblad tot de nummers 22
gaat, valt op dat de legendanummers op de kaart veel hoger oplopen: tot 143. De nummers en
topografische aanwijzingen zijn niet de enige belettering: over het hele kaartbeeld zijn teksten
verwerkt, in zowel Frans als Nederlands, die figuren en gebeurtenissen identificeren. Deze
vormen de narratieve elementen die deze kaart tot een verhaalkaart maken, hierover meer in
Hoofdstuk 2.
De prent linksboven door Pieter Bast [fig. 9] licht de nachtelijke inbraakpoging uit.
Onderin, rechts van de muur, staat: ‘Hier meende den vyant in te breken den 20. augusti’. Dit
feit lichten de cartouches verder toe.50 Enkele topografische beletteringen, zoals de Maas
linksboven, het kwartier van Maurits, een moeras, het dorpje Esteren en de Peel, geven de
voorstelling in vogelvlucht een cartografisch karakter, maar de narratieve elementen, zoals de
figuren van het Staatse leger links en de ‘vijand’ rechts (‘Espaignols’ en ‘musquettiers van
den vyant’), krijgen meer de nadruk in deze voorstelling.

50

Cartouche linksboven: ‘Afbeelding van d’ordre soo syn Ex[cellentie[ gereet stont om den vyant te verwachten
met een groot deel van syn leger. La figuration de l’ordre, que son Excel. tenoit s’estant appareillé pour attendre
l’ennemy, avec grand troupe de so[n] arméé.’ Cartouche rechtsboven: ‘Afbeelding van den vyant soo die
aenquam, om de stadt Graef te ontsette: Voici la figure de l’ennemy ainsi qu’il approchoit pour desagier la ville
du Graef.’ Gedicht onderin: ‘Obsessis clausos hostili milite portis / Tentabat media solvere nocte viros / celtiber
ineassum pudet heu! die Oepide, passim / nonne errat densis qui ambulat in tenebris?’
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Figuur 9. De prent door Pieter Bast, Beleg van Grave, 1602 (detail).
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2. DE KAART EN HET NARRATIEF
Welk verhaal vertelt de hierboven beschreven nieuwskaart van Floris Balthasar uit 1602 over
het beleg van Grave? En vooral: hoe wordt dit verhaal verteld? Hoe is het narratief
gestructureerd in de kaart en hoe hangt dit samen met de begeleidende tekst, de kaart van
Bast, de legenda en de andere paracartografische elementen? In dit hoofdstuk zal het
narratieve karakter van Beleg van Grave concreet gemaakt worden. Er zijn vijf aspecten,
ontleend aan de bestaande literatuur over narratologie en narratieve cartografie (zie Inleiding)
bijdragen aan de narratieve densiteit van de kaart: (1) de suggestie van beweging; (2) de
aanwezigheid van gebeurtenissen; (3) de temporaliteit en chronologie; (4) de narratiefcartografische compositie; en (5) de coherentie tussen de narratieve elementen (verhaallijn).
Is de narratieve densiteit laag of hoog ten opzichte van andere verhaalkaarten? Bij het
behandelen van de vijf criteria zal de kaart van Balthasar, waar dat mogelijk en relevant is,
vergeleken worden met andere kaarten van het beleg van Grave. In Amsterdam zijn in 1602
meer nieuwskaarten vervaardigd van het beleg: drie kaarten door uitgever en graveur Baptista
van Doetecum (? – 1611) en een grote kaart, gekarteerd door Lambert Cornelisz (werkzaam
1593-1621). Lambert Cornelisz was als cartograaf fysiek aanwezig in Grave.51 Daarnaast
verschenen in Keulen bij het atelier van Frans Hogenberg (1535-1590), dat op grote schaal
Geschichtsblätter van de Tachtigjarige Oorlog produceerde, twee kaarten van de belegering.52
Verder bestaat er nog een anonieme Duitse kaart en zijn er nog enkele kaarten van het
beleg van Grave in boeken opgenomen: een kaart als onderdeel van het stedenboek van Joan
Blaeu (1596-1673): Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae liberae ac foederatae
(Amsterdam: Joan Blaeu, 1649) (in het Nederlands in 1652 uitgegeven als: Toonneel der
steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen) en een Italiaanse kaart van
Pompeo Giustiniano (1569–1616), die als officier bij het beleg van Oostende betrokken was
en het pro-Spaanse Delle guerre di Fiandra (1609) schreef dat hij rijk illustreerde met
verhaalkaarten.53
De vergelijking tussen de genoemde verhaalkaarten met Balthasars Beleg van Grave zal
onderbouwd worden aan de hand van een (grove) puntentelling, waarbij Balthasars kaart,
Cornelisz’ kaart en Blaeu’s kaart per criterium punten krijgen toebedeeld op een schaal van 1
tot 5 (1= zeer laag, 5 = zeer hoog). Deze punten zijn verwerkt in een schema dat de hoogte
van de narratieve densiteit berekent [fig. 26]. De score is niet meer dan een indicatie, omdat
de scores zeer relatief zijn en omdat het ene criterium mogelijk zwaarder weegt dan het
andere – de puntentelling valt dus per definitie te bediscussiëren, maar daar is ze ook voor
51

Lambert Cornelisz, Een cort ende warachtighe beschryvinge vant memorabelste datter gheschiet is van sijn
Princelicke Excellentie, vanden xix. Juny tot den xxj. Juli deses teghenwoordighen Jaers 1602. Alles int corte
beschreuen door Lambert Cornelisz Ingenieur van sijn Excellentie, zijnde mede inden tocht gheweest
(Amsterdam: Jan Evertsz Cloppenburch, 1602).
52
Zie hoofdstuk over de firma Hogenberg in Klinkert, Nassau in het nieuws, 57-68.
53
Veel Italianen waren betrokken bij de Tachtigjarige Oorlog en vochten mee aan de Spaanse zijde, zoals ook
het geval was bij het beleg van Grave. Ook is bekend dat er Italiaanse ingenieurs bij militaire acties aanwezig
waren en situatieschetsen maakten, die vervolgens in handen kwamen van prentmakers. Klinkert, Nassau in het
nieuws, 45, 60 (noot 55). Pompeo Giustiniano, Delle guerre di Fiandra, deel 6 (Antwerpen: Joachim Trognesius,
1609), 38-39. In het prentalbum Spieghel ofte afbeeldinghe der Nederlandtsche Geschiedenissen (Delft, 1613)
van Willem Luytsz van Kittensteyn bevindt zich ook een (ingekleurd) exemplaar van deze prent (Atlas van
Stolk: 50442 – 459).

19

bedoeld. De vertelkracht blijft overigens achterwege in dit schema omdat dit een waarde is
die niet in losse criteria te vatten is. De narratieve intensiteit betreft de algehele lezing van de
kaart en zal in Hoofdstuk 5 uitgebreid aan bod komen, wanneer Beleg van Grave uit 1602 en
1610 met elkaar vergeleken worden.

Beweging
Er zijn twee manieren om beweging in een kaart te verwerken: ten eerste door daadwerkelijk
de mogelijkheid te creëren de kaart fysiek te bewegen, zoals bijvoorbeeld door een ‘volvelle’
toe te voegen (een beweegbare draaischijf bij een afbeelding), ten tweede door beweging te
suggereren.54 Het laatste is het geval bij Beleg van Grave. Hele vendels of losse soldaten
lijken te marcheren door het landschap, kogels af te schieten, elkaar te lijf te gaan of neer te
vallen, terwijl kanonnen vuren en vuurbakens alarmerend vlamvatten [fig. 10]. Niet alleen
ruiters draven alle kanten uit, ook ‘figuranten’ als koetsiers, voetgangers en andere reizigers
trekken langs de wegen in de omgeving van Grave [fig. 10].
Niet altijd is duidelijk of een concreet moment uit het verhaal is afgebeeld. De hoge
frequentie waarmee beweging is gesuggereerd vormt een schril contrast met bijvoorbeeld de
kaart van Blaeu [fig. 11]. Deze kaart vertoont geen enkele vorm van beweging, op twee
plaatsen na (de aankomst van Maurits en het vertrek van de Spanjaarden). De kaart van Floris
Balthasar is vergelijkbaar met de werkwijze van cartograaf Lambert Cornelisz [fig. 16], die
ook het hele kaartbeeld vulde met troepen soldaten en ruiters. Balthasar paste daarnaast ook
afsnijdingen toe die een dynamisch en beweeglijk effect opleveren (zie verderop bij De
narratief-cartografische compositie). Zijn suggestie van beweging kan dus als ‘zeer hoog’
(score: 5) beoordeeld worden.

Figuur 10. Soldaten marcheren (links), kanonnen vuren af en vuurbakens vatten vlam (midden), reizigers trekken door het
landschap (rechts), Beleg van Grave, 1602 (details).

54

Gianfranco Crupi, “Volvelles of knowledge. Origin and development of an instrument of scientific
imagination (13th-17th centuries),” JLIS.it: Italian Journal of Library and Information Science 10, nr. 2 (2019):
1-27.
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Figuur 11. Beleg en inname van Grave door Maurits, 1602, 1647-1649. Ets en gravure op papier, 39,1 x 53,5 cm. Illustratie
uit: Joan Blaeu, Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae liberae ac foederatae (Amsterdam: Joan Blaeu, 1649).
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.610.

Gebeurtenissen
De suggestie van beweging op de kaart staat in nauwe samenhang met de concrete personages
en handelingen die Beleg van Grave vertoont. De legenda op het tekstblad is niet toereikend:
deze gaat slechts tot punt 22 terwijl de legendanummers op de kaart tot 143 gaan. Mogelijk
was er simpelweg geen ruimte voor meer legendanummers. Bovendien lijken
legendanummers eerder te verwijzen naar plaatsen dan naar momenten.55 Enkele concrete
gebeurtenissen zijn direct in de plaat gegraveerd, zoals de aanvalspoging op het Engelse
kwartier (‘l’aproche de Mons[eigneur] Veer’), de gefaalde Spaanse aanvalspoging (‘reetschap
die den vyant wech wirp als synen aenslach failleerde’) en het vertrek van de vijand (‘den
vyant vlucht’, ‘lenemi fuit’) [fig. 13]. Beletteringen als ‘ruiters die naar de wacht reden’ en
‘daer dit moras marcheerde de ruyters en de wagens al wy naer de stadt quaemen’ verwijzen
daarentegen niet naar concrete gebeurtenissen.
Voor verdere toelichting van deze verhaalfragmenten was de kaartlezer aangewezen op
de tekstbladen. Verschillende beletteringen identificeren de (belangrijke) personen, zoals de
generaal Vere en Frederik Hendrik van Oranje-Nassau [fig. 12]. Ook benoemde Balthasar de
verschillende schildwachten die bij de kwartieren behoorden [fig. 12]. Maurits komt op maar

55

Zie Appendix I voor volledige legenda.
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liefst drie verschillende plaatsen voor op de kaart: links van het kwartier van Vere ten westen
van Grave, rechts van zijn eigen kwartier en bij de nachtelijke inbraakpoging.
Balthasar heeft zodoende relatief veel concrete figuren en gebeurtenissen in zijn kaart van
Grave verwerkt én herkenbaar gemaakt (score: 5). Blaeu beeldde weliswaar de aankomst van
Maurits af en het vertrek van de vijand, maar identificeerde deze niet [fig. 11] (score: 2).
Lambert Cornelisz [fig. 16] identificeerde concrete figuren uit het verhaal in zijn kaart maar
geen concrete gebeurtenissen (score: 3). Bij de laatste valt op hoe marginaal de rol van de
Spanjaarden is: de legenda op de achterzijde verwijst slechts naar bemanningen en
verschansingen van Maurits, helemaal aan het eind van de legenda komt de ‘vijand’
stiefmoederlijk aan bod, te vinden in de linkeronderhoek van de kaart [fig. 16].56 Balthasar
zorgde voor meer confrontaties.

Figuur 12. Frederik Hendrik (links), een schildwacht (midden) en Maurits (rechts), Beleg van Grave, 1602 (details).

Figuur 13. V.l.n.r.: 'Vyants schants', 'l'aproche de Mons Veer', 'reetschap die den vyant wech wirp als synen aenslach
failleerde', 'den vyant vlucht', Beleg van Grave, 1602 (details).

Temporaliteit en chronologie
Het beleg kan ingedeeld worden in twee tijdsfasen. De eerste fase loopt van 18 juli, vanaf de
aankomst van Maurits, tot uiterlijk 10 augustus. In dit stadium kwamen niet veel
krachtmetingen voor. In de tweede fase, vanaf 10 augustus tot 20 september, arriveerde het
ontzettingsleger en vonden er ook meer confrontaties plaats.
Twee kaarten van Baptista van Doetecum illustreren deze fasen heel duidelijk. Hij
maakte eerst een kaart die de gebeurtenissen van de beginfase laat zien, waaronder de
verovering van de halvemaan en de verschansingen door Maurits [fig. 14]. De afloop
ontbreekt op de kaart, het beleg was waarschijnlijk nog bezig toen Van Doetecum de kaart
graveerde. Dit wordt onderstreept door de slotzin waarin hij Maurits gelukwenst: ‘(…) wat
volgens desen hem toe dragen sal, dat sal die tijdt leeren. Godt geve zijn Excell. geluck en
voorspoedigheydt.’ Een andere kaart door Van Doetecum betrekt de tweede fase erbij, zo
blijkt uit de data op het begeleidende tekstblad [fig. 15].57 De schaal van de kaart is net iets
56

Zie Appendix I. ‘(…) V. Het verlaten Leger des vyants. W. Een begonnen Fort des vyants. X. Schips-brugge
des vyants. Y. Des vyants naeste halve maen aen onsen Legher. Z. Des vyants Ruyter-wacht.’ De legenda van de
kaart bevindt zich op de achterzijde en is niet gedigitaliseerd.
57
De titel noemt nadrukkelijk de data in Augustus: ‘Ou qua pareillemet on peut veoir la Cap de l’Archiduc
Alberte, qui y tout tenant depuis le 10. d’Aoust iusques au 22. dudict mois, (…).’ De rest van de tekst beschrijft
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groter dan de vorige terwijl het formaat ongeveer hetzelfde is gebleven. Nu verschijnt ook het
kwartier van de ‘vijand’ – weliswaar afgesneden – op het kaartbeeld, die indrukwekkend
wordt ingeleid: ‘‘t’ groot legher van den Eertshartoghe Albertus’.
De fase-indeling wordt vooral duidelijk bij twee kaarten van het atelier van Frans
Hogenberg. De eerste prent laat de omsingeling van de stad zien en geeft de eerste fase weer
van de belegering, zo blijkt ook uit het Duitse onderschrift [fig. 17].58 De tweede
bijbehorende prent verhaalt hoe ‘des Konigs Admirant’ de stad probeerde te ontzetten, maar
tevergeefs [fig. 18].59 De eerste prent is overigens een kopie naar de eerste kaart van Van
Doetecum [fig. 15].
Beide fasen zijn aanwezig in Balthasars Beleg van Grave, maar Balthasar heeft geen
poging gedaan hier chronologie in aan te brengen. Ook de legenda negeert enige vorm van
chronologie, zo blijkt uit de verdeling van de legendanummers over de kaart [fig. 19]. De
kaart zelf bevat bijna geen chronologische aanwijzingen op de beletteringen na die verwijzen
naar het begin (de aankomst in de stad) en het eind (het vertrek van de vijand) (score: 2). Ook
op de kaart van Blaeu [fig. 11] is het arriveren van Maurits en de aftocht van de Spanjaarden
te zien (score: 2). De kaart van Lambert Cornelisz [fig. 16] daarentegen bevat begin noch eind
(score: 1).
De tekst is blijkbaar essentieel voor een temporele samenhang, die precieze data bevat op
chronologische volgorde. Wanneer tekst en kaart nauwkeurig naast elkaar worden bestudeerd,
valt echter op dat Balthasar niet álle gebeurtenissen van het beleg van Grave in kaart heeft
gebracht. Het laatste moment dat op de kaart te zien is, is namelijk het vertrek van Mendoza
op 22 augustus. Het verdere vervolg komt men alleen via de tekst te weten.

het arriveren van Maurits en het aanleggen van zijn kamp vanaf 18 juli (in de tekst staat augustus, maar dit moet
juli zijn) en beschrijft vervolgens nauwkeurig de gebeurtenissen van 10 augustus tot 20 september.
58
Uit de serie ‘Nederlandse en Buitenlandse Gebeurtenissen, 1587-1612’. Gedicht:
‘Ein starcke Stat, der Grave gnant, / Ligt auff der Masen wol bekannt, / Hat umb sich hin ein fruchtbar grunt, /
Belegert is zu diser stundt / Vom Graven Mauritz off das best / Die Stat sich drumb mit schrecken lest: / Ihm
widersteht gantz wolgemut, / Und wagen dran ihr leib und gut.’ Vertaling (auteur): Een sterke stad, Grave
genoemd, ligt aan de Maas, zoals bekend. Daaromheen ligt een stuk vruchtbare grond, die nu is belegerd door de
oppermachtige Graaf Maurits, zoals de stad met afschuw leest. De stad verzet zich met volle moed en waagt
daarbij haar goed en bloed [de levens en bezittingen, aut.].
59
De prenten van Hogenberg hebben een vergelijkbare compositie. De gedichten onder de prenten rijmen op
elkaar en hebben dezelfde structuur. ‘Nach dem des Konigs Admirant / Und andre Haubtleuth wol bekant / Vor
eindem Mondt vergebentlich / Entsatz zu thun bemuhten sich: / Die Bsatzung zeitlich sich bedacht, / Mit Mauritz
gut geding gemacht. / Ziehen hinaus gantz wol gemut, / Behalten waeffen, leib, und gut.’ Vertaling (auteur):
Nadat de admiraal van de (Spaanse) koning en andere welbekende officieren een maand lang tevergeefs hadden
geprobeerd Grave te ontzetten, namen ze de bezetting tijdelijk in heroverweging en kwamen ze met Maurits tot
een akkoord. Ze trokken vol moed weer terug naar huis en behielden hierbij hun wapens, goed en bloed [levens
en bezittingen, aut.].
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Figuur 14. Baptista van Doetecum (grav./uitg.), Beleg en inname van Grave door Maurits, 1602, 1602. Ets en boekdruk op
papier, 44,5 x 38,2 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.612.

Figuur 15. Baptista van Doetecum (grav.), Cornelis Claesz (uitg.), Beleg en inname van Grave door Maurits, 1602, 1602. Ets
en boekdruk op papier, 46 x 39,4 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.611.

24

Figuur 16. Lambert Cornelisz (cart.), Baptista van Doetecum (grav.), Jan Evertsz Cloppenburgh (II) (uitg.), Beleg van Grave,
1602, 1602. Ets op papier, 52,4 x 72 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-AO-16-130A.

Figuur 17. Frans Hogenberg (atelier van), Beleg van Grave, 1602, 1602-1604. Ets op papier, 21,5 x 28 cm. Amsterdam,
Rijksmuseum, RP-P-OB-78.784-316.
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Figuur 18. Frans Hogenberg (atelier van), Inname van Grave, 1602, 1602-1604. Ets op papier, 21,5 x 28cm. Amsterdam,
Rijksmuseum, RP-P-OB-78.784-317.

Figuur 19. De legenda begint bij de stad Grave en loopt vervolgens langs de kwartieren van Maurits, Willem Lodewijk en
generaal Veer richting het Spaanse kwartier, vervolgens langs de omsingeling rond de stad, Beleg van Grave, 1602 (detail),
door auteur.
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De narratief-cartografische compositie
De kaart bevat een schaalstok in roeden [fig. 6]. Dit zal de Rijnlandse Roede zijn geweest, de
standaard lengtemaat vanaf 1604 in de Nederlanden. Door middel van een analyse met behulp
van MapAnalyst wordt zichtbaar dat Floris Balthasar dichtbij de realiteit zat met zijn
karteringen, maar het ook niet al te nauw nam met de schaal [fig. 22]. Er zijn enkele
vervormingen. Nu stond Balthasar niet bekend om zijn nauwkeurige kaarten, hij zou
bijvoorbeeld niet gebruikmaken van de triangulatiemethode die cartografen in staat stelde een
gebied precies op te meten.60 De schaalstok zal een richtlijn zijn geweest en eventueel ook
zijn toegevoegd ter suggestie van topo- of chorografische objectiviteit, om de
geloofwaardigheid ten goede te komen.61
De compositie van het kaartbeeld lijkt vooral bepaald door de narratieve elementen op de
kaart, zoals de nauwkeurige omsingeling van het Staatse leger en verdere handelingen,
figuren en plaatsen uit het verhaal. Opvallend genoeg staat het kwartier van het
ontzettingsleger maar half op het kaartbeeld [fig.
20]. Zou dit opzettelijk zijn gedaan? De admiraal
arriveerde pas halverwege het verhaal (10 augustus),
toen de belegering al in volle gang was. De halve
weergave suggereert misschien deze latere
deelname. Het is ook mogelijk dat Floris Balthasar
in zijn partijdigheid de Spanjaarden een marginale
rol toedeelde. Balthasar paste meer van dit soort
compositorische inventies toe. Het vertrek van de
vijand, helemaal rechts op de kaart, is ook
afgesneden [fig. 21]. De Spaanse troepen stuiven ‘de
kaart uit’. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
kaart van Blaeu [fig. 11], waar de gebeurtenis wél
Figuur 20. Het kwartier van de 'vijand', Beleg van
ruim binnen het kaartbeeld is ingepast.
Grave, 1602 (detail).
Balthasars weergave heeft een dynamisch effect
en benadrukt de haast van de vlucht, een haast die al
werd gesuggereerd door het feit dat de Spanjaarden
in allerijl hun gereedschappen lieten liggen.
Daarnaast raakt de ‘vijand’ uitgesloten van de kaart
en het betreffende gebied, wat de territoriale
dimensie van het beleg benadrukt. Bovendien kan de
toeschouwer niet overzien welke richting de ‘vijand’
opgaat: het geeft de kaart extra levendigheid,
Figuur 21. De ‘vijand’ vertrekt, Beleg van Grave,
doordat de uitvlucht ruimte buiten de kaart
1602 (detail).
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Zo gaf hoogheemraadschap Rijnland Jan Jansz Dou de opdracht om het werk van Floris Batlhasar (en zonen)
dertig jaar later te herzien en het gebied opnieuw op te meten. Balthasar zou geen gebruik hebben gemaakt van
triangulatie, maar van bestaande kaarten. Cornelis Koeman en Marco van Egmond, “Surveying and Official
Mapping in the Low Countries,” in Cartography of the European Renaissance, red. D. Woodward (Chicago:
The University of Chicago Press, 2007), 1267.
61
Klinkert, Nassau in het nieuws, 248. Zie ook: Dillen en Vannieuwenhuyze, “Bedrieglijke eenvoud.”
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suggereert. Het appelleert aan het voorstellingsvermogen van de kaartlezer.
Hoe leidend is het narratief geweest voor de compositie? Bij de kaarten van Balthasar en
Cornelisz heeft het narratief duidelijk de compositie bepaald zonder dat dit veel ten koste ging
van de geografische realiteit (score: 4), terwijl bij de kaart van Blaeu de gebiedsweergave
dominanter is dan het verhaal (score: 1).

Figuur 22. Vervorming van Beleg van Grave ten opzichte van een contemporaine referentiekaart. Bron: MapAnalyst.

Verhaallijn en samenhang
Op verschillende plaatsen zijn gebeurtenissen en figuren afgebeeld, soms komen figuren zelfs
meerdere keren voor, zoals prins Maurits of de Engelse generaal Francis Vere. Dit impliceert
dat meer dan één moment uit het verhaal moet zijn afgebeeld. Maar in hoeverre vormen de
figuren, gebeurtenissen en plaatsen samen een geheel? Is er een volgorde, een traject
waarlangs de verhaallijn loopt? Hoe verhouden de verschillende narratieve onderdelen zich
tot elkaar?
Christi Klinkert stuit in haar studie naar de nieuwskaarten van Maurits’ overwinningen op
hetzelfde probleem. Ze constateert dat de graveurs en tekenaars voor de uitdaging stonden om
meerdere episoden in één beeld te verwerken. De prentkunstenaars van firma Hogenberg
deden dit vaak door middel van een soort route die (dezelfde) acteurs afleggen door het
kaartbeeld, het ene fragment logisch volgend na het andere. De prentkunstenaars
veroorloofden zich soms de nodige vrijheid bij het positioneren en combineren van plaatsen
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en handelingen.62 Deze vrijheden leidden soms tot ‘verwarrende onzorgvuldigheden’, waarbij
Klinkert vooral verwijst naar de ongewenste of negatieve effecten. Vrijwel altijd moet kennis
worden genomen van de gebeurtenissen om de afbeelding juist te ontcijferen, hierin schoten
de begeleidende tekstbladen te hulp.63 Ze muntte de term ‘picturale contaminatie’, wat ook
wel ‘vervuiling’ of ‘besmetting’ betekent. Nu is deze woordkeuze niet altijd gepast, omdat de
inventies niet noodzakelijk negatieve consequenties hadden. Peter Burke hield het bij
‘picturale condensatie’, een neutralere variant die geschikter is voor verhaalkaarten.64
Balthasar verwerkte meerdere scènes in zijn kaart maar deed dit niet aan de hand van een
traject of route door het kaartbeeld. Hij karteerde de verschillende episodes door ze op de
juiste plaatsen aan te brengen: de kwartieren liggen in de juiste windrichtingen, de
inbraakpoging bevindt zich precies tussen het kamp van Maurits en Willem Lodewijk in, en
de ‘vijand’ vluchtte de juiste richting uit, naar het zuidoosten. Het is vervolgens aan de
kaartlezer om een logische samenhang tussen deze narratieve elementen te zoeken, met als
enige hulpmiddel de begeleidende tekst, want de legenda volgt geen chronologie. Maar is de
tekst de enige lijm tussen de gebeurtenissen?
De enige vorm van coherentie die Beleg van Grave bevat is door middel van picturale
condensatie. Neem de nachtelijke inbraakpoging in de nacht van 20 op 21 augustus.65 Links
staat Maurits de ‘vijand’ op te wachten, op de plek waar ze probeerden in te breken ligt het
achtergelaten gereedschap, en rechts slaat de ‘vijand’ in noordoostelijke richting op de vlucht
[fig. 23]. Dit zijn drie verschillende momenten die niet simultaan plaatsvonden, maar na
elkaar. Ze volgden elkaar logisch-causaal op. In deze sequentie ontbreekt een essentieel
fragment: de bestorming zélf. Waarom zou Balthasar deze hebben overgeslagen?
Balthasar zal er bewust voor hebben gekozen om niet de bestorming zelf, maar slechts
het resultaat weer te geven. Allereerst om de praktische reden dat beide momenten op
dezelfde plek plaatsvonden: hij moest dus kiezen. Bijzonder voor de kaart van Floris
Balthasar is dat dit ‘gat’ in de verhaallijn wordt opgevuld met de prent door Bast linksboven.
Hier is de bestorming duidelijk in beeld gebracht, zelfs uitvergroot. De gravure van Bast
ondersteunt de kaartlezer in het begrijpen van de opeenvolgende gebeurtenissen.
Maar Balthasar zal nog een andere reden hebben gehad om de gebeurtenissen op deze
manier te condenseren. Andere graveurs hebben niet het gevolg, maar de bestorming zelf
weergegeven, zoals bij de pro-Spaanse prent van Pompeo Giustiniano [fig. 24] waar de
Spanjaarden Maurits strijdvaardig tegemoet gaan. Dit ook het geval bij een andere, anonieme
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Klinkert, Nassau in het nieuws, 61.
Klinkert, Nassau in het nieuws, 249.
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‘The artist has to condense successive actions into a single image, generally a moment of climax, and the
viewer has to be aware of that condensation. The problem is to represent a process while avoiding the impression
of simultaneity.’ Burke, Eyewitnessing, 143.
65
‘Den 20. des nachts hat der Find so auf die Brug gegen uber ihrer Excell. Quartier, als auch ins quartier selbst
etzlichmahl geschossen, darauff als bald aüfgebrochen, und mit viel volcks biss ahn die Laüffgraben des Lagers,
kommen, zwischen zwo Redüten in, ungefehr in die mitte zwischen ihrer Excell. und ihrer G. Graff Wilhelm
Ludwichs Quartier, mit Leiters, Deelen, Schaüffeln und andern kriegs-gereitschafften, in meinüng so man
können abnehmen, ahn ein oder dem andern Ort durch zubrechen und frisch volck in die Statt zu bringen: Dan
als er vornommen, das ihre Exccell. mit seinem gantzen volck in Waffen gewest, ist er geschwindt zurück
gezogen und hat viele Leittern, Deelen und andere gereitschafften auf wegfallen lassen. Nach dem nun dieser
anschlag nicht geluckt, so ist der Admirant zwisschen dem 22. und 23. des nachts, sonder einich gelaut von
Trommen und Trompetten, widerumb zuruck nach Luyck gezogen (…)’. Zie voor het gehele citaat Appendix I.
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Duitse verhaalkaart [fig. 25].66 Floris Balthasar stond aan de kant van Maurits en koos er
eerder voor om de vruchteloze, passieve afloop van de bestorming te benadrukken: de
Spanjaarden hebben al de benen genomen, alleen hun gereedschappen blijven over.
Behalve deze nachtelijke inbraakpoging en het daaropvolgende vertrek van de vijand
bevat Beleg van Grave weinig causale samenhang tussen de narratieve elementen (score: 3).
Condensaties zijn echter overal aanwezig, de kaart is in geheel een picturale condensatie
doordat allerlei gebeurtenissen en personen zich tegelijkertijd lijken af te spelen op de kaart.
Dit is in tegenstelling tot de kaart van Lambert Cornelisz die weinig acties weergeeft (score:
1). De kaart van Blaeu bevat enige vorm van coherentie doordat het begin en eind laat zien
(score: 2).

Figuur 23. Maurits wacht de Spaanse inval op (links), de Spanjaarden laten hun gereedschap achter (midden) en vluchten
weg (rechts), Beleg van Grave, 1602 (detail).

66

Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.622.
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Figuur 24. De nachtelijke aanvalspoging is te zien bij ‘E’. Grave, figura V. Uit: Giustiniano, Della guerre di Fiandra, deel 6
(Antwerpen: Joachim Trognesius, 1609), 38-39. Ets en boekdruk op papier, 20,5 x 30,5 cm. Atlas van Stolk, inv. nr. 50442 –
459.

Figuur 25. De nachtelijke inbraakpoging is linksonder te zien. Beleg en inname van Grave door Maurits, 1602, 1602-1624.
Ets op papier, 17,2 x 27,4 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.622.
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Figuur 26. Schema narratieve densiteit op een schaal van 1 (zeer laag) tot 5 (zeer hoog).

Het Beleg van Grave door Floris Balthasar scoort op drie narratieve vlakken hoog. Beweging
is in hoge mate gesuggereerd op de kaart, veel acteurs en concrete gebeurtenissen uit het
verhaal zijn gemakkelijk te identificeren, en de narratieve elementen zijn leidend geweest bij
de compositie. De locaties van de verhalende aspecten bepalen het kaartbeeld en Balthasar
maakte mogelijk zelfs gebruik van afsnijdingen voor narratieve doeleinden: zodanig zijn
narratieve en ruimtelijke aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen de
temporaliteit en de logisch-causale samenhang op de kaart laten nog te wensen over. De
kaartlezer wordt de coherentie – verhaallijn – niet aangereikt; die wordt pas begrijpelijk
wanneer de tekst actief wordt gelezen in combinatie met de kaart.
Verschillende aanwijzingen suggereren dat de kaart, de tekstbladen en de prent van Bast
samen één geheel vormen. Of het ook als samenhangend document op de markt is gebracht in
1602, zal in het volgende hoofdstuk nagegaan worden. De relatie tussen beeld en (icono)tekst
is de sleutel tot het narratief van Floris Balthasars Beleg van Grave. De beletteringen
identificeren de figuren en gebeurtenissen terwijl de tekstbladen de rol van deze acteurs in het
verhaal verder toelichten en de gebeurtenissen in een verhaallijn plaatsen. Aan de sterke
samenhang tussen woord en beeld heeft de kaart van Balthasar een hoge score (19) narratieve
densiteit te danken.
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3. DE KAART EN DE CARTOGRAAF
Voorgaande beschrijvingen van Floris Balthasars Beleg van Grave roepen vragen op over de
totstandkoming. Waarom zijn, als de voertalen Latijn, Nederlands en Frans zijn, de
tekstbladen volledig in het Duits gedrukt? Wie schreef en drukte de tekstbladen? Waarom is
de kaart van zo’n groot formaat, geassembleerd en ingekleurd? De bevindingen van het
voorgaande hoofdstuk suggereren dat de tekstbladen, de kaart van Balthasar en de prent van
Bast een samenhangend document lijken te vormen, maar werden ze ook als zodanig
gepubliceerd in 1602?
Beleg van Grave komt tweemaal voor in de resoluties van de Staten-Generaal. Op 2
september 1602 presenteerde Floris Balthasar zijn tekening (‘besteck’) van de belegering van
Grave aan de vergadering waar hij direct een privilege voor kreeg.67 Dit privilege of octrooi is
ook op de kaart vermeld [fig. 5]. Op 6 november dat jaar verscheen Floris Balthasar opnieuw
voor het college van de gewesten. Nu presenteerde hij zijn voltooide kaarten van het beleg
van Grave. Begin september 1602, toen het beleg van Grave nog in volle gang was, had Floris
Balthasar dus al een ontwerp klaar voor zijn nieuwskaart van dit beleg. Twee maanden later
had hij het eindresultaat af. Maar de tekstbladen op de kaart beschrijven de gebeurtenissen tot
aan 30 september. Hoe is deze discrepantie te verklaren?
De resoluties vermelden tevens dat de exemplaren die Balthasar in november meebracht
naar de Staten-Generaal op satijn waren gedrukt. Prenten op wit satijn, zoals portretten van
vorsten, waren een soort luxe-edities, vaak gereserveerd voor belangrijke staatsfiguren of
diplomaten.68 Dit gebeurde in enkele gevallen ook met verhaalkaarten, wat een indicatie is
van het hoge aanzien dat dit prentmateriaal in die periode had.69 Balthasars werk viel
blijkbaar in de smaak van de vergadering, want hij kreeg er 250 gulden voor onder
voorwaarde dat hij nog vier extra drukken zou leveren.70 Uit voorgaande hoofdstukken viel al
op dat Beleg van Grave in vergelijking tot andere kaarten van een relatief groot formaat is,
een uitgebreide geassembleerde parakaart bevat en bovendien ingekleurd is. Nu blijkt dus ook
dat sommige exemplaren op satijn werden gedrukt om te schenken aan belangrijke figuren.
Kan het zo zijn dat Balthasars Beleg van Grave misschien meer was dan slechts een
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Bodel Nijenhuis, “Floris Balthasar,” 12, noot 2; J.J. Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche
geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht (Utrecht: N. van der Monde, 1838–1848), 322 (deel 12).
68
In de resoluties van de Staten-Generaal worden enkele keren portretten van Maurits en Frederik Hendrik, of de
koning en koningin van Bohemen, genoemd die op satijn zijn gedrukt. Dodt van Flensburg, Archief voor
kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, 374 (deel 1), 97 (deel 4), 604 (deel 5), 77 (deel 6). Zie ook: Elmer
Kolfin, “Voor eenheid, victorie, vrede en welvaart. Beeldvorming van Frederik Hendrik in contemporaine
Noord-Nederlandse grafiek, ca. 1600-1650,” in Stadhouders in beeld : beeldvorming van de stadhouders van
Oranje-Nassau in contemporaine grafiek 1570-1700, red. Sabine Giepmans (Rotterdam: Barjesteh van Waalwijk
van Doorn, 2007), 99. Ook historieprenten werden op satijn gedrukt: Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 92.
69
Ook een kaart van het beleg van Gulik drukte Floris Balthasar op satijn. Dodt van Flensburg, Archief voor
kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, 237 (deel 5). Voor kaarten van het beleg van Gulik ontving Balthasar
200 gulden, ‘voor dat hy in coper heeft gesneden ende op satyn gedruct, de belegeringe der stadt Gulich, met alle
de gelegenhuyt van deselve, ende daermede de Ho. Mo. heeren staten generael vereert.
70
Deze vier extra exemplaren waren voor ene ‘Wilp’ (Johan van Renesse, Heer van Wilp), ‘De Jonge’, ‘Coorn’
(Gerrit Jacobszoon Coorn uit Alkmaar) en ‘Sloeth’ (Johan Sloeth, drost van Vollenhoven). Dit waren
gedeputeerden van de Staten-Generaal. Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche
geschiedenissen, 1-2 (deel 12), 323 (deel 12).
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nieuwskaart? Achtergrondinformatie over het leven, oeuvre en netwerk van de cartograaf
kunnen deze opmerkelijkheden wellicht verklaren.

Van goudsmid tot oorlogscartograaf
Floris Balthasar werd geboren in Delft in 1562 of 1563.71 Hij was in het Delftse SintLucasgilde ingeschreven als goudsmid, maar ging vanaf 1597 ook prenten maken.72 Zijn
eerste kaart stamt uit 1599 volgens Bodel Nijenhuis.73 Waarom hij op latere leeftijd nog de
carrièreswitch maakte tot graveur en cartograaf, en later ook drukker en uitgever, blijft in het
ongewisse. Misschien wilde hij zich inzetten voor zijn vaderland en kreeg hij in de gaten dat
hij hier ook goed geld aan kon verdienen mits hij naar de pijpen van de Staten-Generaal
danste. Hij wist vrij snel een goede band op te bouwen met de familie Van Oranje-Nassau.
Vooral prins Maurits toonde interesse voor zijn cartografische kunsten, een gunstige relatie
waar Balthasar veel munt uit wist te slaan.74
Balthasar ontving voorschotten op zijn nieuwskaarten, vergoedingen om mee te reizen op
militaire tochten en financiële tegemoetkomingen om bepaalde belegeringskaarten te
vervaardigen.75 Gezien het bovenstaande citaat uit de resoluties was dit laatste ook het geval
bij Beleg van Grave. De vergadering deelde veelvuldig bijdragen uit aan politiek drukwerk
dat aan de Staten-Generaal of het Huis van Oranje-Nassau was opgedragen, meestal via een
indirecte (maar structurele) patronage waarbij de makers achteraf pas hun beloning
ontvingen.76 Ook Balthasar klopte regelmatig op eigen initiatief aan bij de Staten-Generaal
om octrooien aan te vragen, die vrijwel altijd werden gehonoreerd. Zijn eindresultaten werden
beloond met grote sommen geld.77 In 1605 was de maat echter vol: Balthasar kreeg een
verbod opgelegd om zomaar prenten of kaarten te maken ‘tot last van ’t lant’.78 Hij zou geen
beloningen meer krijgen voor kaarten die hij maakte, mits hij daarvoor opdracht had
gekregen.
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De meeste biografische informatie over Floris Balthasar is te vinden in Kees Zandvliet, Prins Maurits’ kaart
van Rijnland en omliggend gebied (Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1989). Zie ook: Bodel Nijenhuis, “Floris
Balthasar”; Edward Lynam, “Floris Balthasar, Dutch Map-Maker, and His Sons,” The Geographical Journal 67,
nr. 2 (1926), 158–61; Marijke Donkersloot-de Vrij, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900
(Utrecht: 2003).
72
“Floris Balthasarsz. van Berckenrode,” RKD Artists, geraadpleegd op 10 juli 2020,
https://rkd.nl/explore/artists/7328
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Bodel Nijenhuis, “Floris Balthasar,” 3.
74
Zandvliet, Prins Maurits’ kaart van Rijnland, 27; Kees Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje (Amsterdam:
Rijksmuseum, 2000).
75
Al voordat Balthasar zijn kaart van de slag bij Nieuwpoort (1600) was voltooid ontving hij 150 gulden, ‘ter
bevordering’. Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, 707 (deel 11).
76
Kolfin, “Voor eenheid, victorie, vrede en welvaart,” 99-100.
77
Zandvliet, Prins Maurits’ kaart van Rijnland, 27; Kees Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje (Amsterdam:
Rijksmuseum, 2000).
78
Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, 521 (deel 13). ‘19 Maart werd aan
Floris Balthazar, plaatsnijder te Delft, f 200 eens verstrekt voor al zijn pretenties voor geleverde kaarten,
gemaakte onkosten, de ‘affteeckeninge’ van het land van Sluis en Aardenburg met het Nieuwerhavense Gat e.a.,
met verbod voortaan enig werk te maken op kosten van het land zonder schriftelijk bevel van de Staten of de
Raad van State. (…) 10 Augustus werd aan Floris Balthazar 100 daalders toegezegd voor de kaart van de
belegering van Sluis, die hij aan de Staten had opgedragen, op voorwaarde dat hij 20 zulke kaarten zou leveren;
er werd hem nogmaals gezegd geen kaart meer te snijden zonder schriftelijke opdracht, daar men hem daarvoor
niet zou betalen.’
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Mogelijk was Balthasar een te grote uitgavepost voor de Staatse portemonnee geworden
of beviel zijn werk niet genoeg. Andere mogelijke reden, zo oppert Bodel Nijenhuis, was dat
men bang was dat de nauwkeurige cartografische documentatie te veel weg zou geven over de
oorlogsstrategie van het Staatse leger. Op de vrije markt konden de kaarten namelijk ook in
verkeerde handen vallen. Dit blijkt uit een kaart van de Spaanse aanval op de Betuwe in 1606
die in 1607 in beslag werd genomen en niet meer mocht worden gedrukt: te grote kans dat
exemplaren gebruikt zouden worden door de vijand.79 Het betekende echter niet dat het hele
dienstverband staakte: vanaf 1608 legde Floris Balthasar zich (samen met zijn zoon Balthasar
Floris) toe op het karteren van de waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland waar hij
royale subsidies voor kreeg.80
Balthasar was in de jaren 1599-1616 een drukbezet man. Hij bezat een eigen
plaatdrukkerij in Delft en gaf zijn eigen prent- en kaartwerk uit. Hij bleef in zijn geboortestad
wonen en werken, maar had vanaf 1607 ook een vaste kraam op het Binnenhof in Den Haag
tussen andere kunst- en boekverkopers.81 Balthasar trouwde drie keer en zette drie zonen op
de wereld: Balthasar, Frans en Cornelis Floriszoon van Berckenrode (1607/1608-1635).82 Alle
drie traden in de voetsporen van hun vader en werden prentkunstenaar en cartograaf.83

Met Maurits op reis naar Grave
Floris Balthasar nam deel aan de tocht die Maurits in de zomer van 1602 met een leger van
23.000 maakte maakte door Brabant, met als doel het Spaans-Habsburgse leger weg te lokken
uit westelijk Vlaanderen, waar het een spoor van verwoesting achterliet. Op een kaart van de
reis, opgenomen in Den Nassauschen Laurencrans (1610) [fig. 27], bevestigt Balthasar in de
cartouche dat hij aanwezig was bij de reis: ‘Desen tocht gesien vande[n] begin by Schravenwaert, tot int gesicht vanden viant daer by beschanst lagh ontrent een dorop Hackedonck ende
het wederkeeren naer de Graef.’ Maurits zette bij wijze van afleidingsmanoeuvre zijn zinnen
op Grave dat in Spaanse handen was, dus eindigde de Brabantse tour daar.84 In de twee
maanden dat het Staatse leger in Grave verbleef had Balthasar ruim de tijd om het gebied en
de fortificaties op te meten en tekeningen te maken. Maar lang voordat het beleg tot een eind
zou komen meldde hij zich al bij de Staten-Generaal om octrooi aan te vragen voor zijn
ontwerp. Hoe wist Balthasar in zo’n korte tijd een kaart klaar te hebben?
Mogelijk is het volgende gebeurd. Floris Balthasar wilde de eerste zijn die een visueel
verslag van het beleg van Grave op de markt bracht. Logisch, de concurrentie op de
nieuwsmarkt was groot.85 Baptista van Doetecum had immers al een kaart uitgebracht [fig.
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“Frans Florisz. van Berckenrode,” RKD Artists, geraadpleegd op 10 juli 2020,
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80

35

14]. Het is goed mogelijk dat Balthasar, nadat bekend was dat het Spaanse ontzettingsleger 23
augustus was vertrokken, voortijdig naar huis was gegaan om zijn schetsen uit te werken tot
een kaart, voordat zijn concurrenten met het nieuws aan de haal zouden gaan. Misschien
maakte Balthasar zelfs een afweging: het vertrek van Mendoza kondigde de overwinning van
Maurits al aan, veel belangrijks zou er waarschijnlijk niet meer gebeuren. Dit verklaart ook
waarom de kaart niet het volledige verloop van het beleg representeert.

Figuur 27. Floris Balthasar, Kaart met de tocht van Maurits door Brabant, 1602, 1608-1610. Uit: Orlers, Den Nassauschen
Laurencrans, 186-187. Gravure op papier, 20,2 x 31,8 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.604.

Terug in Delft
Nadat de Staten-Generaal het octrooi had toegezegd ging Balthasar aan de slag. In de
tussentijd was het beleg van Grave voorbij en kon hij de tekstbladen verzorgen voor zijn
kaart. Balthasar was niet in het bezit van een boekdrukpers, alleen een plaatpers. De teksten
moest hij dus uitbesteden. Door wie zouden de tekstbladen kunnen zijn gedrukt? Balthasar zal
niet stad en land hebben afgereisd om zijn teksten te laten drukken, dit zou te veel tijd kosten
en hij hád al haast. Waarschijnlijk zocht hij een drukker in Delft die goed was in snelle
nieuwspublicaties. Een goede kandidaat is Jan Andriesz Cloeting (?-1634), die een eigen
drukkerij had aan het Marktplein, in ‘de Gulden ABC’.86 Cloeting bracht veel
nieuwsmateriaal uit en zou later een pamflet met het akkoord tot de overgave van de stad
Grave dat op 9 september 1602 werd getekend drukken: Copie van seecker schrijvens
gheschreven uyt het legher voor de stadt Grave (Delft: Jan Andriesz Cloeting, [1602]).
Cloeting drukte nog een pamflet over een militaire actie van Maurits, het beleg van
Rheinberg, dat precies dezelfde ornamenten bevat zoals die op de tekstbladen van Beleg van
86

“Jan Andriesz Cloeting,” ECARTICO, geraadpleegd op 10 juli 2020,
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/20996
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Grave (1602) te zien zijn. Het decoratieve motief is aaneengeschakeld tot een reeks [fig.
28].87 De reeksen verschijnen ook op een andere nieuwskaart van Floris Balthasar, Het beleg
van Sluis. Mogelijk werkten Cloeting en Balthasar dus vaker samen, maar ook andere Delftse
drukkers gebruikten die ornamenten, zoals Jacob Cornelisz Vennecool (actief: 1596-1605) en
Bruyn Harmansz Schinckel (actief: 1588-1625). Een dergelijke externe drukker zal slechts als
leverancier van de tekstbladen hebben opgetreden – de naam wordt niet vermeld in het
impressum.

Figuur 28. Boven: Beleg van Grave, 1602 (detail). Midden: Detail uit Waerachtigh verhael, vande heerlĳcke victorie ende
overwinninghe der stadt Rhĳn-berck (Delft: Jan Andriesz Cloeting, 1597). Onder: Detail uit Floris Balthasar, Beleg en
inname van Sluis, 1604, 1604. Ets en boekdruk op papier, 59,8 x 66 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.656.

Beleg van Grave (1602) is, naast de tekstbladen, ook uitgebreid met een aanvullende prent
door Pieter Bast.88 Van de Antwerpse cartograaf en prentkunstenaar die vanaf 1601 in Leiden
werkte, is een gedetailleerde, tweedelige nieuwsprent bekend van het beleg van Grave [fig.
29]. De bovenste prent laat de nachtelijke inbraakpoging van de Spanjaarden zien, terwijl
Maurits hen opwacht aan de andere kant van de muur. Op de onderste prent slaan de
Spanjaarden op de vlucht. De bovenste gravure is identiek aan de prent die is toegevoegd aan
Floris Balthasars Beleg van Grave (1602). Hoe Balthasar de aanvullende gravure Pieter Bast
wist te strikken, is onduidelijk. Bast zou in ieder geval nog vaker samenwerken met Balthasar,
zo zal blijken in het volgende hoofdstuk.
Er rest nog één raadsel: waarom zijn de tekstbladen Duits, terwijl de beletteringen
Nederlands, Frans en Latijn zijn? Waarschijnlijk gaf Balthasar zijn kaart in verschillende
talen uit. Dit gebeurde vaker bij nieuwskaarten, zoals bij de kaart van het beleg van Grave
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Waerachtigh verhael, vande heerlĳcke victorie ende overwinninghe der stadt Rhĳn-berck (Delft: Jan Andriesz
Cloeting, 1597). Hierbij moet gezegd worden dat meerdere drukkers in de Republiek deze (in lood gegoten)
ornamenten bezaten – blijkbaar was het een populaire set typografisch materiaal, aanwezig in de drukkerijen van
Cornelis Claesz in Amsterdam, Jacob Aertsz I Colom in Amsterdam, Govert Basson in Leiden en Hans van der
Hellen in Middelburg. Jan Cloeting is slechts een van de mogelijke kandidaten. Het siermateriaal vormt dus geen
afdoende bewijs om de drukker mee te identificeren, zoals dat bij ander boekhistorisch onderzoek wél mogelijk
was: Paul Dijstelberge, De beer is los! Ursicula: een database van typografisch materiaal uit het eerste kwart
van de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken (Amsterdam: Stichting A D & L,
2007); Rindert Jagersma en Trude Dijkstra, “Uncovering Spinoza’s Printers by Means of Bibliographical
Research,” Quaerendo 43, nr. 4 (2013), 278–310; Hans Mulder, “Wie drukten de tekst van Amsterdamse
publicaties van Maria Sibylla Merian?” De Boekenwereld 35, nr 3 (2019), 40-45. Zie ook: Arkyves,
geraadpleegd op 16 mei 2020, https://www.arkyves.org/r/view/ursicula_10087/all.
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Voor meer over Pieter Bast, zie: George Keyes, Pieter Bast (Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1981).
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door Baptista van Doetecum [fig. 14] (deze verscheen zowel met Franse als Nederlandse
teksten). De kaart zelf bevat daarentegen drie talen (Frans, Nederlands en Latijn), maar géén
Duits.
De vier aanwezige voertalen spreken in ieder geval van een beoogd internationaal
publiek: enerzijds om te voorzien in de nieuwsbehoefte van buitenlanders die in Holland
aanwezig waren (bijvoorbeeld bij diplomaten of kooplui), anderzijds om de kracht en macht
van de Republiek tentoon te spreiden in het buitenland. Ook het feit dat de Staten-Generaal
nauw betrokken was bij de productie maakt het aannemelijk dat het de bedoeling was om de
kaart in meerdere talen uit te geven, zoals dat ook ging met vertalingen van politiek geladen
geschiedwerken, prenten en pamfletten.89 Het was tijdens de Tachtigjarige Oorlog immers
zaak om de familie Van Oranje-Nassau én de jonge Republiek (gesticht in 1588) te midden
van Europese grootheden als Engeland, Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk – letterlijk en
figuurlijk – op de kaart te zetten.90
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Zie: Helmer Helmers, “Public Diplomacy in Early Modern Europe: Towards a new history of news,” Media
History 22, nr. 3-4 (2016), 401-420.
90
Deze functie herkent Kees Zandvliet ook bij de wandkaart en de genealogie uit 1601. Zandvliet, Maurits,
Prins van Oranje, 268.
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Figuur 29. Pieter Bast, Mislukte poging door Albrecht om Grave te ontzetten, 1602, 1602. Gravure op papier, 37,2 x 30,5 cm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.623.

Conclusie
De hierboven geschetste ontstaansgeschiedenis van Floris Balthasars Beleg van Grave vormt
een aannemelijke verklaring waarom het document uit de Bijzondere Collecties Leiden is
geassembleerd en waarom de kaart niet het volledige beleg weergeeft: Floris Balthasar was
vanwege de nieuwswaarde van het document voortijdig naar huis gesneld. Nadat hij het
octrooi in handen had spaarde hij koste noch moeite om er een luxueuze, geassembleerde (en
mogelijk toen al gekleurde) nieuwskaart van te maken die zeer in de smaak zou vallen bij de
Staten-Generaal vanwege de internationale, propagandistische aard. Maar er is nog een ander
scenario mogelijk, namelijk dat Floris Balthasar Beleg van Grave eerst als losse kaart
produceerde en de assemblage door een latere, anonieme uitgever of drukker werd
samengesteld.
Uitsluitsel is dus niet helemaal mogelijk. Wel bevestigt de theorie de actualiteitswaarde
én de actualiteitsfunctie die de kaart had, en onderstreept ze de vermoedelijk hevige
concurrentie op de nieuwskaartenmarkt. Ook blijkt dat de internationale distributie van
nieuwskaarten hoog in het vaandel stond en dat de propagandistische intenties van de StatenGeneraal, de officieuze opdrachtgever, niet onderschat moeten worden. Deze nieuwscontext
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én propagandacontext fungeren als een discours of ‘metanarratief’ dat in Beleg van Grave
gelezen kan worden.91
Al met al wierp het werk zijn vruchten af: Floris Balthasar werd rijkelijk beloond voor
zijn inspanningen en zelfs aangemoedigd meer exemplaren te drukken.92 En hij zou nog veel
meer aan zijn werk verdienen, aangezien hij twee jaar lang octrooi had om zijn kaart te
verkopen. Bovendien bleef het niet bij deze uitgave: nog jaren later zou teruggekeken worden
op het beleg van Grave en de kaart van Floris Balthasar. Beleg van Grave zou in 1610 als
boekillustratie verschijnen in een monumentaal geschiedwerk over de oorlogsjaren van
Maurits. De kous was in 1602 nog lang niet af.

91
Hierbij is de definitie van ‘propaganda’ door Daniel R. Horst leidend: ‘Propaganda is te definiëren als: een
subjectieve, eenzijdige voorstelling van een actueel politiek, religieus, militair of maatschappelijk onderwerp in
woord en/of beeld, met als doel het werven van steun voor dit standpunt.’ Daniel R. Horst, “’Deur Gods genade
vroom in zijn daad’. Het beeld van prins Willem I in propagandaprenten uit de eerste jaren van de Opstand,” in
Stadhouders in beeld: beeldvorming van de stadhouders van Oranje-Nassau in contemporaine grafiek 15701700, red. Sabine Giepmans (Rotterdam: Barjesteh van Waalwijk van Doorn, 2007), 15.
92
Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, 323 (deel 12).
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4. DE KAART EN HET BOEK
Vlak na de ingang van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) tijdens de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) kwam er een imposant boek op de markt. Beschrijvinghe ende af-beeldinge van
alle de victorien so te water als te lande, die Godt Almachtich de Eedele Hooch-mogende
Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden verleent heeft, deur het wijs ende clouck beleyt
des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie, tot
Leyden, by Jan Janszoon Orlers en Henrick van Haestens inden jaere 1610, zo luidt de
volledige titel [fig. 30].93 De Franse titel van de uitgave vermeldt kortweg: Den Nassauschen
Laurencrans. De Leidse uitgever Jan Jansz Orlers (1570-1646) en drukker Henrick van
Haestens (1566-1629) beschreven, bezongen en herdachten met dit boek de overwinningen
van stadhouder en legeraanvoerder Maurits van Oranje-Nassau in de Nederlandse Opstand
tegen de Spaanse Habsburgers gedurende de jaren 1588-1609.
Maar de uitgave moest niet alleen Maurits eren en memoreren. Aan het hele huis OranjeNassau en alle soldaten die zich voor hun ‘vaderland’ (de recent gestichte Republiek,
opgericht in 1588) hadden opgeofferd, werd de lof toegezwaaid, aldus het voorwoord.94 Een
dergelijk ‘oorlogsmonument’ had in dit geval niet de vorm van gekerfde woorden in een
gedenksteen of een grafmonument in een kerk, maar had de vorm van een kostbaar en rijk
geïllustreerd ‘koffietafelboek’ dat werd vertaald naar het Frans, Duits en Engels en een grote
afname kende. Het werk beleefde herdrukken tot in 1651.95
Bijzonder aan het monumentale boek is dat het 43 gegraveerde dubbelbladen in het
hoofdwerk bevat, buiten de collatie ingevoegd. Naast een enkel stadsgezicht en een landkaart
kaart van de Nederlanden betreft het leeuwendeel van de illustraties verhaalkaarten van
historische gebeurtenissen uit de periode 1588-1609. Een van de illustraties in het boek, de
prent bij het hoofdstuk over het beleg van Grave, is een bewerkte en verkleinde versie van
Floris Balthasars Beleg van Grave uit 1602. Hoe zijn het boek en de illustraties tot stand
gekomen? Hoe is Balthasars nieuwskaart acht jaar later in het boek van Orlers en Van
Haestens terechtgekomen?
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Zie Appendix II voor de volledige bibliografische beschrijving. Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de
victorien so te water als te lande, die Godt Almachtich de Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der
Vereenichde Nederlanden verleent heeft, deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits
van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie, tot Leyden, by Jan Janszoon Orlers en Henrick van Haestens
inden jaere 1610 (Leiden: Jan Orlers en Henrick van Haestens, 1610).
94
Orlers, Den Nassauschen Laurencrans.
95
De herdrukken en vertalingen zijn inzichtelijk gemaakt in het schema in Appendix III. Eerste Nederlandse
druk: Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien so te water als te lande (Leiden: Jan Jansz Orlers en
Henrick van Haestens, 1610); eerste Duitse druk: Warhafftige Beschreibung vnd Eigentliche Abbildung aller
Züge vnd Victorien (Leiden: O & VH, 1612); eerste Franse druk: Description et représentation de toutes les
victoires,... de Maurice de Nassau (Leiden: O & VH, 1612); tweede Franse druk: La genealogie des illustres
comtes de Nassav: nouvellement imprimée (Leiden: O & VH, 1615); tweede Duitse druk: Wahrhafte
Beschreibung, vnd eigentliche Abbildung aller Züge vnd Victorien (Leiden: O & VH, 1617); tweede Nederlandse
druk: Warachtige beschrijvinghe van alle de belegeringhen ende victorien te water … (Leiden: O & VH, 1619);
derde Franse druk: La généalogie et lauriers de très noble et ancienne famille des comtes de Nassau (Leiden: O
& VH, 1620); derde Duitse druk: Warhafftige Beschreibung und eygentliche Abbildung aller Züge und Victorien
... (Amsterdam: Johannes Janssonius, 1624); vierde Franse druk: La généalogie des illustres Comtes de Nassau:
nouvellement imprimée (Amsterdam: Johannes Janssonius, 1624); derde Nederlandse druk: Wilhelm en Maurits
van Nassau, princen van Orangien, haer leven en bedrijf (Amsterdam: Johannes Janssonius, 1651).

41

Figuur 30. Titelpagina van Den Nassauschen Laurencrans, ontworpen door Jakob II de Gheyn.
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Een wandkaart ‘inhoudende alle de victorin’ uit 1601
In 1601 was het plan al gevat om een boek uit te brengen met kaarten van alle overwinningen
van Maurits uit de oorlog tegen Spanje. Hugo de Groot (1583-1645), ook wel bekend als
Hugo Grotius, schrijft hierover in zijn correspondentie met de Franse historicus Jacques
Auguste de Thou (1553-1617) op 31 juli 1601.96
Er zijn hier graveurs die zeggen de afbeeldingen van alle gebeurtenissen uit onze oorlog
eerdaags verzameld uit te zullen geven. Als dit boek verschijnt zal ik het opsturen, niet
enkel om Uwentwille, aan wie ik dat alleszins verplicht ben, maar ook om mijn vaderland
hiermee een dienst te bewijzen, dat er bij gebaat is een zo groot beschrijver van haar
geschiedenis te hebben. Nu stuur ik U de Geslachtsboom van Maurits van Nassau,
waaraan toegevoegd de afbeeldingen van alle overwinningen; de meeste echter raken de
laatste jaren van Uw Annalen, Breda evenwel houdt direct verband met Uw werk en deze
prent is vrij nauwkeurig uitgewerkt. Zoals U ziet zijn mijn gedichtjes op de prent
aangebracht. De uitgevers willen haar aan Uw Koning aanbieden die de prent, naar zij
vertrouwen, welwillend zal aanvaarden als zij U niet mishaagt. Maar laat de kaart voor
zich spreken, niet ik. Wel weet ik dat men heel angstvallig historisch onderzoek verricht
heeft aangaande de ligging van de steden, het terrein en de legerplaatsen en wat zoal te
maken heeft met veldtochten, belegeringen en gevechten.
De Groot belooft een dergelijk boek, als het uitkomt, naar zijn vriend in Frankrijk te sturen.
Het lijkt erop dat hij zijn belofte heeft waargemaakt: in de catalogus van de bibliotheek van
De Thou bevindt zich inderdaad een boek met als beschrijving ‘Lauriers de Nassau, ou
descriptions des victoires gagnées par les Estats du Pays-Bas sous la conduite du Prince
Maurice de Nassau. fol. Leyden. Avec figures.’97
Geboren in een rijke patriciërsfamilie uit Delft was De Groot al op jonge leeftijd
afgestudeerd in Leiden in de rechtsgeleerdheid. Hij werkte vanaf 1599 in Den Haag als
advocaat. Daarnaast was hij fervent poëet en schrijver en bovendien nauw betrokken bij de
oorlogsvoering van de Republiek. De Groot schreef in het eerste decennium van de
zeventiende eeuw verschillende Latijnse gedichten voor de oorlogskaarten van Balthasar,
zoals voor zijn kaart van de slag bij Nieuwpoort, van het beleg van Oostende en van het beleg
van Sluis. Ook werkte De Groot samen met uitgever Henrick van Haestens en de Leidse
graveurs Pieter Bast en Bartholomeus Willemsz Dolendo (ca. 1571 – 1626).98 Classicist en
bibliothecaris van het Vredespaleis in Den Haag Arthur Eijffinger verrichtte uitgebreid
onderzoek naar deze beeldgedichten, die hij de ‘Maurits-epigrammen’ noemde.99
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Vertaling door Arthur Eijffinger. Arthur Eijffinger, “Prent en puntdicht (Grotius’ Maurits-epigrammen),” Oud
Holland - Quarterly for Dutch Art History 92, nr. 3 (1978): 165.
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Catalogus bibliothecae Thuanae, deel 1 (Parijs, Dom. Levesque, 1679), 418; Schrier, “Nicolaes de Clerck,”
297, noot 105.
98
Dorothy Limouze, “Dolendo family,” Grove Art Online, publiceerd in 2003, geraadpleegd op 24 april 2020,
https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T023126. Verhaalkaarten waar hij gedichten bij schreef: Slag
bij Nieuwpoort, Amsterdam, Rijksmuseum RP-P-OB-80.452; Beleg van Oostende, Amsterdam, Rijksmuseum,
RP-P-BI-1040; Beleg van Sluis, Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.624;
“Bartholomeus Willemsz. Dolendo,” RKD, geraadpleegd op 24 april 2020, https://rkd.nl/explore/artists/23546
99
Eijffinger, “Prent en puntdicht.”
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Maar De Groot had het in zijn brief aan De Thou ook over een zekere ‘Geslachtsboom
van Maurits van Nassau, waaraan toegevoegd de afbeeldingen van alle overwinningen’. Deze
waren in 1601 al voltooid. Op 12 december 1600 hadden een zekere Pieter van der Dycke en
zijn ‘consorten’ namelijk een privilege van twaalf jaar aangevraagd om een ‘caerte’ te
drukken en te verkopen, ‘inhoudende alle de victorin, belegeringen van steden, sloten ende
casteelen’. 100 Over deze Pieter van der Dycke is weinig bekend, hij was als koopman
gevestigd in Leiden en overleed in mei 1602.101 Op 5 maart 1601 toonden de drie
compagnons aan de Staten-Generaal het eindresultaat. Aan Pieter van der Dycke, Henrick van
Haestens en Nicolaes de Clerck werd 100 rijksdaalders (250 gulden) toegekend omdat zij aan
de Staten-Generaal een kaart hadden aangeboden, waarop was gedrukt de ‘genealogie van het
doerluchtige huys van Nassau’ en de ‘exploicten van orloge’.102 De Groot had gedichten
toegevoegd aan deze monumentale kaart, die hij enkele maanden later naar zijn vriend De
Thou stuurde.
Voorheen werd gedacht dat de verhaalkaarten van de wapenfeiten van Maurits als een
prentenalbum in combinatie met een losse stamboom van het huis Oranje-Nassau verschenen.
Het promotieonderzoek van Irene Schrier naar het oeuvre en bedrijf van Nicolaes de Clerck
heeft echter nieuw licht geworpen op deze aanname. In verscheidene archieven ontdekte zij
dat het een grote, geassembleerde wandkaart (‘caerte’) betrof van circa twee bij twee meter.
Ze deed een ‘voorlopige reconstructie’ van hoe de kaart er mogelijk uit had gezien [fig. 31].
De stamboom vormde het midden, de verhaalkaarten en een portret waren eromheen
bevestigd (‘rontsomme verciert’). Op deze kaart werden de afkomst van Maurits, zijn
voorkomen en zijn wapenfeiten samengebracht tot één geheel.103
Ook leverde Schrier nieuwe inzichten in de functie, consumptie en distributie van dit
project. Verschillende stadsbesturen als Utrecht, Delft, Haarlem en Leiden kochten de kaart
(voor 25 tot 40 gulden).104 Bij het Leidse exemplaar voegden de uitgevers een brief toe,
waarin ze hun motivaties aan het licht brachten. Ze hadden de wandkaart geproduceerd om
negatieve sentimenten over Maurits en de Staten-Generaal de kop in te drukken en de
reputatie van de Republiek en het huis Oranje-Nassau op te vijzelen. Ze beaamden tevens de
misvattingen en onjuistheden over de Nassaus die de ronde gingen weg te nemen. De kaart,
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Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, 357 (deel 11). ‘28 December P.
P. Is Pieter van der Dycke met zyne consorten geaccordeert octroy, om voir den tijt van twelff naestcommende
jaren alleen in de Vereenichde Provinciën te moegen don drucken ende vercoopen seker caerte, by hem
geconcipieert en in cooper gesneden ende uuytgedruct, inhoudende alle de victorin, belegeringen van steden,
sloten ende casteelen, beloopinge van de schantssen ende besundere van den veltslach van Turnhout, de
eroveringe van de groote schantsse ende den slach by Nyeuport, mitsgaders de genealogie van den huyse van
Nassau, verbiedende deselve caerte in 't geheele oft ten deele te contrefeyten, na te drucken ofte te snyden,
soewel in opene ofte geëxtendeerde forme als in boucken, chronicken ofte registeren, op eenige wyse, noch
deselve, alsoe elders gecontrefeyt, nagedruct ofte gesneden in deselve provincie, ende die haer noch sullen
associëren, voir den voirnoemden tijt te doen brengen, venten, vercoopen noch distribueren, directelijck ofte
indirectelijck in eeniger manieren, opte verbuerte van de verscreven caerten ende daerenboven van de somme
van thien hondert carolusguldens, te bekeren in communi forma.’
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Irene Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 263, noot 3.
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Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, 707 (deel 11).
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Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 261-267.
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Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 264.

44

zo suggereerden ze, vertolkte de échte waarheid. Enkele exemplaren kregen een prominente,
zichtbare plek, aan de muur in het Leidse stadhuis of in het Haarlemse Prinsenhof.105
Dat de wandkaart fungeerde als ambitieus politiek propagandaproject staat buiten kijf.
Maar de kaart had ook een diplomatieke functie. Pieter van der Dycke had als koopman de
taak op zich genomen om de kaart te verspreiden in binnen- én buitenland. Door zijn
overlijden in 1602 nam Steven de Gheyn (1574/77 - ca. 1651) deze verantwoordelijkheid van
hem over. Zeven belangrijke diplomatieke en bestuurlijke figuren in Frankrijk, waaronder
koning Hendrik IV, de hertog van Bouillon en de hertog van Villeroy, ontvingen via De
Gheyn exemplaren. Deze laatstgenoemde hoogwaardigheidsbekleders ontvingen tegelijkertijd
ook exemplaren van Floris Balthasars Slag bij Nieuwpoort (1600).106 Deze geschenken
moesten de banden met Frankrijk versterken.107
In lijn met dit propagandaproject zou ook het idee voor Den Nassauschen Laurencrans
zijn ontstaan. Uit het hiernavolgende zal blijken dat de propagandistische en diplomatieke
intenties van de wandkaart en het boek opvallend overeenkomen. Hoewel de wandkaart niet
in zijn geheel is overgeleverd en slechts de losse onderdelen in collecties te vinden zijn,
circuleerde de kaart in ieder geval nog tot 1609 als één uitgave. De veilingcatalogus van
kaarten en prenten van drukker Cornelis Claesz in Amsterdam eindigt met een kavel
genaamd: ‘Beneffens deze belegheringhe zijnder alle de slachten van Nederlandt ende
‘ter ere vande huyse van nassau’
Vranckrijck: de victorien
van zijn Excellentie: den boom van zijn Excellentie.’108

15 | Voorlopige reconstructie van de gemonteerde ‘caerte’
Figuur 31. Voorlopige reconstructie
van dedeClerck,
wandkaart
uit 1601 door Irene Schrier. De stamboom vormt het hart, waaronder
zoals uitgegeven door Nicolaes
Henrick van
Haestens en Pieter van der Dycke, 1950 x 2074 mm
vijf grote prenten zijn bevestigd,
van het beleg van Breda (linksboven), het beleg van Zaltbommel (linksonder), de slag bij
Nieuwpoort (rechtsboven en -onder) en het portret van Maurits (onder). De zestien wapenfeiten uit Den Nassauschen
Laurencrans vormen de zijkant. Uit: Schrier, "Nicolaes de Clerck," 284.
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Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 286-287.
Al voordat zijn kaart van de slag bij Nieuwpoort (1600) was voltooid ontving Balthasar 150 gulden, ‘ter
bevordering’. Toen het werk klaar was kreeg hij nogmaals 400 gulden, mits hij tien exemplaren zou leveren
waarvan 5 naar Aerssen werden gestuurd om te schenken aan de ‘Koning, Bouillon, Rosny, Villeroy’. StatenGeneraal, deel 11, p. 707..
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Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 291-293.
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Const ende caert-register (Amsterdam: Cornelis Claesz, 1609).
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Een proefdruk uit 1608
Hoe leidde de wandkaart uit 1601 tot Den Nassauschen Laurencrans uit 1610? Een
belangrijke schakel is een proefdruk uit 1608, nu onderdeel van de collectie van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.109 De illustraties uit dit unieke exemplaar, inclusief de
titelprent, zijn ook opgenomen in de uitgave van Orlers. De samensteller van de proefdruk
was echter Floris Balthasar. Met de hand had hij de titel van zijn beoogde boek in de lege
ruimte op de gegraveerde titelpagina geschreven: ‘y derriere ensuive[n]t les changemens
notables, tantes assiègemens des cha[ta]ux, forts et villes, qu’escarmouches et battailles
ardues; tant par mer à parterre tombees tantes pays baz qu’ autres endroicts de l’Europe et
forains depuis l’an 1588 jusques a l’an 1604’ [fig. 32]. Hier volgen de belangrijke
veranderingen, belegeringen van kastelen, forten en steden, schermutselingen en zware slagen
die over zee en op land zijn voorgevallen in de Nederlanden en andere plaatsen in Europa en
daarbuiten vanaf 1588 tot 1604.110
De proefdruk is een bundel gravures in oblong-formaat, nog in de oorspronkelijke
perkamenten band. De reeks prenten wordt voorafgegaan door enkele bladen die door
Balthasar met de hand zijn beschreven. Allereerst de opdracht in grote krullende letters aan
Filips Willem (1554-1618), de halfbroer van prins Maurits die in 1608 Den Haag bezocht.111
Balthasar profileert zich hier als de drukker, maar ook als de initiatiefnemer achter het
boek.112 Dit blad wordt gevolgd door zes bladen met pentekeningen van Maurits’
kampementen en legeropstellingen, toegelicht in het Frans [fig. 33 en 34].113 Opvallend is dat
de schetsen volledig op schaal zijn, de nauwkeurige afmetingen in ‘pieds’ staan erbij.
Balthasar was ter plaatse, dat is duidelijk.
De titelprent is een kwartslag gedraaid: blijkbaar had Balthasar in 1608 al een staand
boek voor ogen. De rest van het album bevat geen gedrukte tekst, de prenten zijn slechts
voorzien van handgeschreven titels, wederom in het Frans. Beleg van Grave heeft als titel:
‘Le siege et la prinse de la ville de Grave par son Exce[llence] Maurice de Nassau l’An 1602’
[fig. 35].114 Dat Frans de voertaal is heeft mogelijk te maken met de beoogde internationale
verspreiding van het boek. De opdracht aan Filips Willem is als enige in het Nederlands, dus
de Franse teksten zullen specifiek voor het uiteindelijke boek bestemd zijn.
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Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 78 D 14.
Vertaling door auteur. Zandvliet, Prins Maurits’ kaart van Rijnland, 26.
111
Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje, 83.
112
Voorwoord getranscribeerd door Kees Zandvliet: ‘Philips Wilhelm bij den gratien Godts Prince van
Oraengien, (…) hier gestelt sijn, demoedelijck te representeren in de platen bij mij naer ’t verloop des tijts ende
de voorvallen der saecken, met groote aerbeyden, moeyte ende coste (als vele gesien ende bij geweest)
uytgedruckt (…) Uyt onse plaat-druckerije binnen Delft desen 29en Novembris in ’t jaer der salicheyt XVIc
ende achte stilo novo. Van Uwe Princelijcke Excellentie dienstwillich en demoedich dienaer Floris Balthasars
van Delff voornoemt’. Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje, 326. Zandvliet, Prins Maurits’ kaart van Rijnland
en omliggend gebied, 26-29, noot 30.
113
‘Voicy le pourtraict ou la siete du quatrier de son Ex[cellence] le Conte Maurice de Nassau et commeil pose
ses tentes, par ordre en campaigne’ In deze schetsten zijn de verschillende tenten gekarteerd. Tenten hebben
verschillende functies als ‘sale de comu’, ‘docteur’ of ‘cuisine’, of hebben de namen van de officiers die er
sliepen. Hierna volgen tekeningen van ‘le front’, met de opstellingen van de troepen, wederom voorzien van
nauwkeurige metingen.
114
Voor een overzicht van de illustraties, zie Appendix IV.
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Figuur 32. Titelprent door Jakob II de Gheyn. Uit: Balthasar, Sièges et batailles aux Pays-Bas 1588-1604, 1608. Foto:
auteur.
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Figuur 33. Schets van het kampement van Maurits. Balthasar, Sièges et batailles aux Pays-Bas 1588-1604, 1608. Foto:
auteur.

Figuur 34. Schetsen van de legeropstellingen van Maurits. Uit: Balthasar, Sièges et batailles aux Pays-Bas 1588-1604, 1608.
Foto: auteur.
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Figuur 35. Beleg van Grave. Uit: Balthasar, Sièges et batailles aux Pays-Bas 1588-1604, 1608. Foto: auteur.

Figuur 36. De inname van Hulst in 1596 door de Spanjaarden. Deze prent bevindt zich tussen het beleg van Groningen en de
inname van Cadiz. Uit: Balthasar, Sièges et batailles aux Pays-Bas 1588-1604, 1608. Foto: auteur.

49

De gebeurtenissen in deze proefdruk reiken tot het beleg van Oostende in 1604, terwijl Den
Nassauschen Laurencrans verhaalt tot 1609, het begin van het Twaalfjarig Bestand.
Vergeleken met de uitgave van Orlers ontbreken de kaart van de Nederlanden, het gezicht op
het Hof van Holland, de Zwarte Galeye (1601), de tocht door Brabant (1602), de scheepsslag
bij Sluis (1604) en de slag bij Gibraltar (1607) (en het wapen van Maurits en het portret van
Maurits in het voorwerk). Eén enkele kaart uit de proefdruk ontbreekt in Den Nassauschen
Laurencrans. Dit is de inname van Hulst door aartshertog Albrecht van Oostenrijk in 1596
[fig. 36]. De kaart is wat betreft het handschrift, de weergave van de soldaten en de weergave
van het water aan Floris Balthasar toe te schrijven.115 Logisch dat deze kaart is overgeslagen
in Den Nassauschen Laurencrans, want dit boek vertoont slechts overwinningen van Maurits
(met uitzondering van het beleg van Oostende).116 Ook Balthasars tekeningen van de
kampementen en legeropstellingen hebben het niet gered tot de uitgave van Orlers, misschien
boden ze te veel inzicht in de militaire strategie van Maurits.
Wat gebeurde er na 29 november 1608? Waarom zette Balthasar de uitgave niet voort?
Balthasar was uitgever noch drukker van boeken.117 Misschien kon hij de hele verkoopeditie
van Sièges et batailles aux Pays-Bas 1588-1604 niet bolwerken, zoals Zandvliet al opperde,
en verkocht hij de uitgave aan zijn Leidse collega’s Orlers en Van Haestens. Van Haestens
was immers al betrokken bij de wandkaart uit 1601 en had het privilege van 12 jaar voor een
groot deel de illustraties op zak, dat hij opnieuw kon inzetten voor het boek.118 Balthasar en
Van Haestens werkten al sinds 1599 samen.119 Ook Orlers bevond zich in Balthasars
netwerk.120 Of misschien had toch het verbod dat Balthasar in 1605 kreeg opgelegd iets te
maken met de overdracht?121
Na de overname gingen Orlers en Van Haestens de geschiedenis in als de makers van
Den Nassauschen Laurencrans.122 Orlers was de uitgever en schreef de volledige tekst en Van
Haestens deed het drukwerk.123 Balthasar, De Clerck en Van der Dycke worden nergens meer
genoemd. Ook alle opbrengsten van het kolossale, geïllustreerde werk gingen naar het Leidse
duo. Tot 1624 verzorgden de partners Orlers en Van Haestens de herdrukken en vertalingen.
In maart 1623 werden alle (koper)platen en benodigdheden, samen met 180 exemplaren van
115

Zie Appendix V.
Over het beleg van Oostende in Den Nassauschen Laurencrans, zie pagina 64-65.
117
Slechts één boektitel van hem is bekend, een geïllustreerd reisverhaal (met kaarten) van Ceylon (het huidige
Sri Lanka) in Oost-Indië. t'Historiael iournael, van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen [...] onder
tbeleyt van Ioris van Speilberghen generael, anno 1601 [...] tot in t'eylant Celon (Delft: Floris Balthasar, 1605)
118
Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 277, 298-299.
119
Floris Balthasar graveerde de titelprent voor een boek dat Van Haestens drukte: Der redenrijcke
constliefhebbers stichtelycke recreatie (Leiden: Henrick van Haestens en Nicolaes de Clerck, 1599).
120
Zandvliet, Prins Maurits’ kaart van Rijnland, 29.
121
Zie pagina 34.
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Dit feit blijkt uit de toekenning van 300 gulden aan Orlers en Van Haestens op 14 januari 1611, wanneer zij
het voltooide werk aanboden aan de Staten-Generaal. ‘Is Jansz. Orlers ende Henrick van Haestens,
boeckdrukkers tot Leyden, toegeleet drye hondert guldens, voor de boucken, by hun die heeren staten
gepresenteert, geintituleert: den Nassauschen Laurencrans, houdende beschryvinge ende afbeeldinge van alle de
victorien, soo te water als te lande, die godt almachtich die Hooch Mog. Ed. heeren die staten generael der
vereenichde Nederlanden verleent heeft, door het wys ende cloeck beleyt van den hoochgeboren furst Maurits
van Nassau.’ Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, 235 (deel 5).
123
De tweede druk specificeert dit op de titelpagina (‘Wt verscheyden Schriften by een gestelt door Ian Orlers.’),
het impressum (‘Gedruct tot Leyden: Anno XVI.C.XIX. Tot kosten vanden Autheur.’) en in de colofon (‘By
Henrick Lodewijckxsz. van Haestens. Tot kosten van, Jan Jansz. Orlers’).
116
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Genealogia illustrissimorum comitvm Nassoviae (eerste druk, Leiden: Jan Jansz Orlers,
1616), 214 exemplaren van de Nederlandse Den Nassauschen Laurencrans (tweede druk,
exclusief illustraties) en 34 exemplaren van de Duitse vertaling van Den Nassauschen
Laurencrans voor het bedrag van 880 gulden gekocht van Orlers door uitgever Johannes
Janssonius (1588-1664) in Amsterdam.124
Wat opvalt aan de latere uitgaven na 1624 is dat er ofwel door de uitgever ofwel door de
consumenten of inbinders minder nauwkeurig is omgegaan met de illustraties in het boek. In
een exemplaar van de derde Nederlandse druk van Den Nassauschen Laurencrans uit 1651
gebeurt bijvoorbeeld iets zeer opmerkelijks.125 De kaart die hier het tweede beleg van
Rheinberg (1601) dient te illustreren is een kaart van het eerste beleg van Rheinberg (1597).
Links van de titel ‘Belegeringe der stercke Stadt Rynsberck’ is om dit op te lossen simpelweg
het woord ‘Tweede’ erbij gegraveerd, zodat de kaart ‘volstaat’ als illustratie bij het tweede
beleg. Dit voorbeeld demonstreert hoe verhaalkaarten bij de heruitgave in een
(geschiedenis)boek gemanipuleerd werden om in het narratief van het boek te passen.

Een overwinningskrans voor Maurits in woord, beeld en kaart
Den Nassauschen Laurencrans is een 220 pagina’s tellende uitgave in folio voorzien van een
rijke paratekst, zoals de Franse titel, de lange titel, de opdracht en het voorwoord.126 De
Franse titel, ‘Den Nassauschen Lauren-crans’ heeft een symbolische betekenis, zo lichten
Orlers en Van Haestens toe in het voorwoord: ‘Dese uwe Daden, en Victorien, hebben wy
mette hulpe des alderhoochsten, niet sonder kleyne moeyten, én kosten, by een versamelt,
beschreven, met coopere Platen afgebeeldet, en gelijck als in eenen Lauren-Crans (Crone der
Victorieusen) tesamen gevlochten, en by een gebonden.’127 Naar analogie van de lauwerkrans,
waarbij de laurierbladeren zijn vervlochten tot een krans, hebben ze de daden en
overwinningen van Maurits in woord én beeld samengebonden tot een boek.
Op het tweede blad prijkt de lange titel, versierd door een uitgebreide titelprent,
ontworpen door Jacob II de Gheyn (1565-1629), broer van de eerdergenoemde Steven de
Gheyn die de wandkaart uit 1601 naar Frankrijk had gebracht.128 Ook hier worden de ‘afbeeldinge’ genoemd, als gelijkwaardig aan de ‘beschrijvinghe’: ‘Beschrijvinghe ende afbeeldinge van alle de victorien so te water als te lande, die Godt Almachtich de Eedele
Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden verleent heeft, deur het wijs
ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een
eewige memorie, tot Leyden, by Jan Janszoon Orlers en Henrick van Haestens inden jaere
1610’. De titelprent heeft de vorm van een allegorische triomfboog, een veelgebruikt motief
voor titelprenten in de zeventiende eeuw.129 Opvallend is de sokkel: hier zijn drie
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Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 299-300, noot 117. Het fonds en de magazijnvoorraad werden maart 1623
geveild.
125
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, 2339 A 18.
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Zie Appendix II voor meer informatie over de eerste druk.
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Orlers, Den Nassauschen Laurencrans, π4r-v.
128
Deze Antwerpse prentkunstenaar werkte vanaf 1585 in de Noordelijke Nederlanden, eerst in Haarlem,
Amsterdam en Leiden, en vanaf 1601 in Den Haag, waar hij veel opdrachten voor Maurits en Frederik Hendrik
van Oranje-Nassau leverde. “Jacques de Gheyn (II),” RKD, geraadpleegd op 24 april 2020,
https://rkd.nl/nl/explore/artists/31339
129
Verdere beschrijving van de titelprent: In de triglief zijn de zeven wapens van de Verenigde Provinciën
verwerkt. Op de boog zetelt de Nederlandse Maagd met twee gevangenen, een veelvoorkomend motief. Ze
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verhaalkaarten verwerkt. Het zijn geen directe verkleinde versies van de exemplaren uit het
boek, waarschijnlijk moesten deze voorbeelden het genre van de militaire verhaalkaart
typeren.
Het voorwerk bevat nog meer prenten. De achterzijde van de gegraveerde titelpagina is
ook bedrukt met het wapen van de familie Oranje-Nassau met de wapenspreuk Je
maintiendray (‘ik zal handhaven’) op de banier. Onderaan het wapen is de lijfspreuk van prins
Maurits van Oranje-Nassau verbeeld: Tandem fit surculus arbor (‘eindelijk wordt het twijgje
een boom’).130 De volgende pagina is bedrukt met een portret van Maurits, door Jacob
Matham (1571-1631) gegraveerd.131
Op de verso-zijde van het portret is de opdracht geplaatst. Het boek is aan de
‘Doorluchtighen, Hoochgeboren Furst’ Maurits van Oranje-Nassau opgedragen. Orlers en
Van Haestens richten zich ook in het voorwoord tot Maurits voor wie ze hun lauwerkrans ten
slotte hebben gevlochten. De uitgevers hadden naast het eren van Maurits, twee expliciete
beweegredenen om dit boek te produceren. Hun voornaamste doel was voorkomen dat de
heldendaden van Maurits in de vergetelheid zullen raken: ‘Heerlicke Daden, en Victorien
onses Vaderlandts, nimmer, ende tot genen tijden, en souden uyt de gedachten der
nacomelingen, wechgenomen, ende vergeten werden.’ Ook een deel van de titel – ‘uyt
gegeven tot een eewige memorie’ – duidt op deze herinneringsfunctie.132
Andere beweegreden van de uitgevers is om ‘t’gantsche Huys van Nassau (die haer goedt
en[de] bloedt in dese Oorloge, bygestelt ende verloren hebben) ende alle Crijchshelden, die
Godt als waerdige Instrumenten, tot dese mannelicke kloecke Daden gebruyckt heeft’ te
loven. De uitgevers suggereren hier oog te hebben voor de schaduwzijden en verliezen van de
oorlog, waar God vele mensenlevens voor heeft opgeofferd. De oorlogsjaren waren niet alleen
maar rozengeur en maneschijn, zo lijken de uitgevers in te zien. Ze trachten ‘te beschrijven
ende af te beelden, die daden, moeyten, arbeyt, perijckelen, aenslagen, belegeringen, en[de]

wordt geflankeerd door de wapens van de Zeven Verenigde Provinciën (links) en van Maurits (rechts),
aangekleed met wapenuitrusting, waarachter Faam-figuren de loftrompet blazen. De boog wordt ondersteund
door een mannelijke kariatide links die een aardbol vasthoudt, hij personifieert de overwinningen van Maurits op
land, en een vrouwelijke kariatide rechts die een schip vasthoudt en zijn overwinningen op zee personifieert. Ze
dragen allebei lauwerkransen en een hoorn des overvloeds. Onder deze bustes zijn medaillons verwerkt: een
gewapende leeuw links en een pijlenbundel rechts. Daaronder staan zijn links en rechts twee figuren afgebeeld,
waarvan de gewapende vrouw links de oorlog voorstelt en de zogenaamde vrouw rechts de vruchtbaarheid en
welvaart. Er zijn attributen verspreid over de afbeelding die lijken te verwijzen naar oorlog, zoals verschillende
wapens en harnaselementen, maar er zijn ook ‘exotische’ objecten te vinden, zoals een aapje, een tropische
vogel, een grote schelp en aardewerk. Mogelijk verbeelden ze de luxeproducten die werden meegebracht uit de
koloniën in Oost-Indië die kort worden beschreven in het boek. Ook is het mogelijk dat ze verwijzen naar de
Canarische Eilanden. In 1599 belegerden de Nederlanders las Palmas de Gran Canaria, waar een hoofdstuk in
het boek aan is gewijd. In ieder geval beklemtonen deze attributen allemaal de welvaart en de overzeese
‘dominantie’ van de Republiek.
130
De afgezaagde boomstronk symboliseert zijn vermoorde vader Willem van Oranje-Nassau. De grote tak die
aan de boom is ontsproten symboliseert Maurits, de andere kleinere tak symboliseert Frederik Hendrik, zijn
beide zoons. De twijgjes groeien met de jaren (en met de overwinningen) uit tot volle oranjebomen, rijk gevuld
met sinaasappels. Jasper van der Steen, Memory Wars in the Low Countries, 1566-1700 (Leiden; Boston: Brill,
2015), 136-137.
131
Deze prent is ook als los exemplaar in het bezit van het RKD, toegeschreven aan de Haarlemse
(portret)kunstenaar Jakob Matham. “Jacob Matham. Portret van Maurits van Oranje- Nassau (1567-1625),”
RKD, geraadpleegd op 24 april 2020, https://rkd.nl/explore/images/167789
132
Orlers, Den Nassauschen Laurencrans, π4r-v.
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overwinningen van steden, castelen, sterckten, veldtslagen, tochten, en[de] andere
crijchsaecken tot dienst onses Vaderlants binnen de buyten dese landen geschiet sijnde’. 133
Ook impliceert het voorwoord de internationale ambities van de uitgevers. De vertalingen
die na de Nederlandse druk uit 1610 zouden volgen noemen Orlers en Van Haestens niet,
maar ze laten wel al weten dat ze met hun publicatie een internationaal publiek beogen: ‘dat
wy (…) souden mogen vereeren, en[de] tot lof onses Vaderlandts, onse vaderlandsche
victorien, ter eeren Godes, door den druck de gantsche werelt, bekent maecken’. Ze maakten
deze aspiraties waar door een Franse en Duitse vertaling de wereld in te brengen die net als de
Nederlandse editie meerdere herdrukken beleefden. Ze vertrouwden erop dat ook het
buitenlandse publiek zich interesseerde voor de geschiedschrijvingen.134 Thomas Shute
vertaalde de Franse editie naar het Engels, die in Londen verscheen.135
Welke rol speelden de illustraties in de ambities van de uitgevers van Den Nassauschen
Laurencrans? Uit het voorwoord en de titel blijkt dat de afbeeldingen net zo belangrijk zijn
als de tekst.136 Ook in de vertalingen van het voorwoord wordt de visuele aard van het boek
beklemtoond, blijkend uit de woorden ‘voire & de lire’ en ‘abzubilden und für Augen zu
stellen’.137
Concluderend worden in de paratekst, zowel op expliciete maar ook op allegorische
wijze, de functie en de inhoud van Den Nassauschen Laurencrans samengevat en ingeleid aan
de lezer: het boek moest de daden van Maurits lauweren, maar tegelijkertijd ook vereeuwigen
en verspreiden, voor zowel nageslacht als buitenland. Maurits is als figuur verstrengeld met
de Staten-Generaal en de Verenigde Provinciën zelf, hij lijkt symbool te staan voor de nieuwe
Republiek. Het is niet voor niets dat Orlers en Van Haenstens het boek aan Maurits
opdroegen. Het was een vorm van indirecte patronage en propaganda: van bovenaf was geen
opdracht gegeven om dit boek te maken, maar door op de waardering van Maurits en de
Staten-Generaal in te spelen, rekenden de makers op een vergoeding voor hun boek.138

De verhaalkaart als boekillustratie
De paratekst van Den Nassauschen Laurencrans deelt de illustraties een prominente rol toe in
het boek. Dit is begrijpelijk, gezien het plan voor dit boek was ontstaan naar aanleiding van de
wandkaart uit 1601 die louter uit beeld bestond (op de puntdichten van De Groot na). Schrier
heeft gereconstrueerd welke illustraties uit Den Nassauschen Laurencrans teruggaan op de
wandkaart: kaarten van belegeringen van Zutphen, Deventer, Hulst, Nijmegen, Steenwijk,
Coevorden (beleg en ontzet), Geertruidenberg, Groningen, Rijnberk, Meurs, Grol, Brevoort,
133

Orlers, Den Nassauschen Laurencrans, π4r-v.
Franse editie (1612): ‘[…] les Victoires lesquelles nous descrivons icy a celle fin que que les Estrangers les
admirent, que la posterité les puisse voir & lire avec joye & contentement.’ Wij beschrijven hier de
overwinningen, die buitenlanders bewonderen, opdat ze door het nageslacht met vreugde en tevredenheid gezien
en gelezen kunnen worden.
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The triumphs of Nassau: or, A description and representation of all the victories both by land and sea,
granted by God to the noble, high, and mightie lords, the Estates generall of the vnited Netherland Prouinces
Vnder the conduct and command of his excellencie, Prince Maurice of Nassau. Translated out of French by W.
Shute Gent (Londen, Adam Islip, 1613).
136
Orlers, Den Nassauschen Laurencrans, π4r-v
137
Franse editie 1612: ‘C’est une chose non moins utile que plaisante & delectable, de voir & de lire, les Gestes
& Faicts Heroïques.’ Ook moesten de gebeurtenissen voor Duitse ogen zichtbaar zijn. Duitse editie 1612: ‘(…)
und zu verfassen, sonder auch eigentlich abzubilden und für Augen zu stellen.’
138
Kolfin, “Voor eenheid, victorie, vrede en welvaart,” 194-195.
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Oldenzaal, Lingen en Sint-Andriesschans.139 Een andere erfenis van de wandkaart is dat in de
herdrukken van de Franse vertaling (in 1615, 1620 en 1624 bij Orlers en Van Haestens) de
stamboom als uitvouwbare prent in het boek is opgenomen. Met welke kaarten vulde Floris
Balthasar het boek verder aan? Is er een breuk tussen de kaarten die deel uitmaakten van de
wandkaart en de rest, of is er juist continuïteit? Hoe verhoudt Beleg van Grave zich tot de
andere illustraties?
Het grootste deel van de prenten (34 van de 43) heeft een narratief-cartografisch
karakter.140 Deze prenten geven, vaak vanuit een vogelvluchtperspectief of meerdere
perspectieven, een gebied weer waarbij verschillende plaatsen, dingen of figuren zijn
geordend in de ruimte, geïdentificeerd door beletteringen of de legenda. Het arriveren van het
Staatse leger of juist het vertrek, zijn cruciale momenten van het kaartnarratief.141 Enkele
keren is zelfs het verloop van het leger beschreven of als een route gekarteerd.142 Zelden
worden exacte tijdstippen genoemd.143 De narratieve delen zijn gecomponeerd tussen de
schematische geografische representaties, zoals wegen, bomen of wateren. Soms is een
windroos (Beleg van Grave, Beleg van Wachtendonck) of in een enkel geval een schaalstok
toegevoegd (Tocht in Brabant) die herinnert aan de cartografische aard.
De genoemde eigenschappen komen dusdanig terug in de verschillende kaarten uit Den
Nassauschen Laurencrans dat er gesproken kan worden van een continuïteit, een eenheid
tussen de kaarten die teruggaan op de wandkaart en de kaarten die Balthasar later toevoegde
aan zijn bundel. Ook het ontwerp van Beleg van Grave is in lijn met de kaarten uit 1601.

Wie graveerde Beleg van Grave (1610)?
De kaart van het beleg van Grave [fig. 40] komt voor in alle edities van Den Nassauschen
Laurencrans, maar bevindt zich ook als losse prent in de collectie Frederik Hendrik Muller
die het Rijksprentenkabinet nu bezit.144 Het museum schrijft de prent toe aan Bartholomeus
Dolendo, gebaseerd op de toeschrijving in Hollstein Dutch, dat alle 43 platen uit Den
Nassauschen Laurencrans toeschrijft aan de Leidse graveur (en goudsmid).145 Eijffinger
139

Schrier, “Nicolaes de Clerck,” 277. Zie ook Appendix IV.
De Kaart van de Nederlanden (1), het Hof van Holland (2), de Spaanse vloot (3), Nova Zembla (18), OostIndië (19), de scheepstocht naar Vlaanderen (32), de slag bij Bantam (37), scheepsslag bij Sluis (39) en de slag
bij Gibraltar (41) vallen niet onder de categorie ‘verhaalkaart’ vanwege het gebrek aan cartografisch karakter.
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Ontzet van Coevorden: ‘1. In deser voeghen meerderde die Guarde ende het gantsche Legher van zijn Excel.
om Coevorden te ontsetten.’; Beleg van Sluis, punt 9: ‘9. Aencoomste des Vyandts, op’t quartier van Graeff
Wilm, met 3000. man te voet, ende 2000. te paert, meynende hier door te boren, ende de Stadt te ontsetten:
t’welcke hem faelierende, wederomme te rug is ghetrocken.’
142
Beleg van Coevorden: ‘1. Deur desen wech is het legher ghetogen, ende daer nae ghedeelt in twee deelen,
waer van het een deel op’t Huys te Clooster, en d’ander op’t Casteel, ghenaemt de Scheer, zijn Excellentie was
gelogeert.’; Tocht door Brabant is een voorbeeld van een route.
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Beleg van Hulst: ‘1. Het fort Wilsenoort, van ons Volck den eersten dach inghenomen. 2. Het fort Vrestruijlt
van ons Volck ingenomen den vijfden dach.’; Beleg van Bergen op Zoom: ‘3. Plaetsche daer die Soldaten
vander Stadt met den Vyant dickwijls schermutseerden.’ ‘5.6. Het Noortlant, alwaer den Prince van Parma, door
faelieringhe van sekere zijnen aenslach op dese Schantsche, menichte van zijn beste Soldaten heeft moeten sien
herkebouseren ende verdrincken: uyghenomen eenighe groote meesters ende officieren, die tot sevenen int getale
binnen de voorsz. Schantsche ghevanghen werden.’
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Frederik Hendrik Muller, De nederlandsche geschiedenis in platen : beredeneerde beschrijving van
nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten : verzameld, gerangschikt, beschreven
(Amsterdam: Muller, 1863), 145, nr 1185.
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F.W.H. Hollstein, Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, ca. 1450-1700, deel 5
(Amsterdam: Hertzberger, 1951), 47-89.
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schreef Beleg van Grave daarentegen toe aan Floris Balthasar, goede kandidaat als de
oorspronkelijke maker van de nieuwskaart van het beleg van Grave uit 1602 én de
samensteller van de proefdruk.146 Een stijlanalyse is echter vereist om dit te bevestigen.
Enkele details uit Beleg van Grave (1610) zijn terug te vinden op kaarten die wél zijn
ondertekend door Floris Balthasar.147 De verschillende motieven zijn inzichtelijk gemaakt in
het stijldossier in de appendix, aangevuld met ander materiaal dat met zekerheid van Dolendo
afkomstig is. Om te beginnen is de typische manier waarop het geschiet van soldaten is
weergegeven heel overtuigend van de hand van Floris Balthasar [fig. 37]. Dit is heel anders
dan hoe Dolendo zijn soldaten met lansen in de weer laat gaan. Ook de weergave van water is
eerder aan Balthasar dan aan Dolendo toe te schrijven [fig. 38]. Dit is typisch iets dat elke
kunstenaar op zijn eigen manier aanpakt, net als bomen. Waar Dolendo rivieren door middel
van vrij rechte, lange lijnen weergeeft, maakt Floris Balthasar korte, golvende lijnen (het
lijken haast kikkervisjes), zoals die ook in de Maas vloeien. En er zijn nog meer details die
wijzen op Balthasars hand, zoals het handschrift. Floris Balthasar is hier aan het werk
geweest, niet Bartholomeus Dolendo.
Graveerde Floris Balthasar misschien meer kaarten uit Den Nassauschen Laurencrans?
Keyes, Eijffinger en Hollstein doen toeschrijvingen, maar zitten niet op één lijn en verwerpen
ook elkaars toeschrijvingen. Ik heb de verschillende toeschrijvingen in een schema
ondergebracht.148 Een verdere stijlanalyse van de prenten, wederom op basis van het
stijldossier, leidde tot een aantal toeschrijvingen van mijzelf.149 Zo meen ik dat Beleg van
Zutphen, Beleg van Geertruidenberg, Inname van Calis-Malis, Beleg van Rheinberg (1 en 2),
Slag bij Turnhout, Beleg van Zaltbommel en Beleg van Sluis allemaal door Balthasar zijn
gegraveerd.
Er valt nog iets op wanneer we de beletteringen uit het stijldossier nader bestuderen. Het
handschrift van Pieter Bast bij zijn nieuwsprent van Grave is beduidend anders dan bij zijn
kaarten van Leeuwarden en Franeker. De manier waarop ‘vyant’ is geschreven op Basts
nieuwsprent van het beleg van Grave is identiek aan de manier waarop Floris Balthasar
‘vyant’ schreef in zijn kaart van Grave. Net als de manier waarop hoofdletters extra dik zijn
aangezet [fig. 39]. Heeft misschien niet Bast, maar Balthasar hier de beletteringen
aangebracht? Als dit handschrift inderdaad dat van Floris Balthasar is, wordt het nóg
aannemelijker dat Balthasar de samensteller was van de geassembleerde kaart Beleg van
Grave uit 1602. In dat geval bracht hij zelf de beletteringen bij Basts gravure aan. Meerdere
prenten uit Den Nassauschen Laurencrans lijken qua stijl niet van Balthasar maar verraden
ook zijn handschrift.150 Mogelijk had Balthasar ook hier beletteringen aangebracht toen hij
zijn proefdruk vormgaf. Wederom wijst deze analyse op Balthasar als dé initiator en
samensteller van dit boek.
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Eijffinger, “Prent en puntdicht,” 178.
Zie Appendix V.
148
Zie Appendix V-A.
149
Zie Appendix V-B.
150
Dit heb ik waargenomen bij Inname van Calis-Malis, Slag bij Nieuwpoort (1 en 2) en Beleg van Oostende.
147
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Figuur 37. Links: Beleg van Grave, 1602 (detail). Midden: Floris Balthasar, Beleg van Oostende (detail). Rechts:
Bartholomeus Dolendo, Beleg van Groningen (detail).

Figuur 38. Links: Beleg van Grave, 1602 (detail). Midden: Floris Balthasar, Beleg van Oostende (detail). Rechts:
Bartholomeus Dolendo, Beleg van Groningen (detail).

Figuur 39. Links: Pieter Bast, Mislukte poging door Albrecht om Grave te ontzetten (detail). Midden: Floris Balthasar, Beleg
van Grave, 1602 (detail). Rechts: Floris Balthasar, Beleg van Grave, 1602 (detail).
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5. DE KAART EN DE HERINNERING

Figuur 40. Floris Balthasar (toegeschr.), Beleg van Grave, 1608-1610. Uit: Orlers, Den Nassauschen Laurencrans, 190-191.
Gravure en boekdruk op papier, 26,4 x 34,7 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.624.

Na Floris Balthasars Beleg van Grave uit 1602 ging er zes jaar voorbij voordat een nieuwe
versie van de kaart belandde in Sièges et batailles aux Pays-Bas, 1588-1604. Dit boek zou
nooit het licht zien. Orlers en Van Haestens kregen het wel voor elkaar om dit boek uit te
brengen, nu voorzien van tekst, voorwerk en onder een andere titel: Den Nassauschen
Laurencrans. Hoe verschilt het kaartnarratief uit 1610 met dat uit 1602? Hoe verschilt de
narratieve densiteit, hoe verschilt de vertelkracht? In 1610 zullen zowel de producenten als de
consumenten anders gekeken hebben naar het beleg van Grave dan in 1602, toen het
wapenfeit nog vers in het geheugen lag of zelfs nog niet bekend was onder het grote publiek.
Waar het beleg van Grave in 1602 deel was van de actualiteit had het boek uit 1610 een
andere functie: ter herinnering (en ter verering) van de daden van Maurits. Hoe blijkt deze
herinneringsfunctie uit Floris Balthasars Beleg van Grave zoals die in 1610 in Den
Nassauschen Laurencrans verschijnt? Hoe kunnen kaart en boek geplaatst worden in
herinneringspraktijken rondom het beleg van Grave (en de jaren daaromheen)?

Van nieuwskaart tot herinneringskaart
Het belangrijkste verschil tussen Beleg van Grave uit 1610 en 1602 is dat het grootste deel
van de parakaart is verdwenen in de latere uitgave [fig. 40]. De begeleidende tekstbladen en
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gravure van Bast, maar ook de cartouches, schaalstok en wapens zijn verwijderd.151 Ook de
legenda is ingekort. Alleen de windroos resteert nog.
De compositie van het kaartbeeld is vrijwel hetzelfde gebleven. Het kader is grotendeels
gehanteerd: de rand links in het westen is iets meer afgesneden waardoor het dorpje Keen er
niet meer op past. Het bovenste gedeelte is ingekort waardoor een narratief element is
geschrapt: de lange stoet ‘ruiters die naer de wacht reden’. De ‘wagens met ammunitie’
eronder zijn daarentegen wel overgenomen, maar doordat de tekst is verwijderd verliezen ze
hun betekenis [fig. 41]. Verder zijn de oriëntatie op het noorden, de manier waarop de Maas
door het landschap meandert, de kadasterverdeling van het land, de moerassen, wegen en
dorpen als Capelle en Velp vrijwel allemaal overgenomen. Enkele beletteringen lichten deze
plaatsen toe. Kortom: de topografische en geografische inhoud is voor het leeuwendeel intact
gebleven.
Balthasar heeft vooral bezuinigd op de belettering. Bij de kaart van 1602 had Balthasar
simpelweg meer ruimte, die hij ook optimaal gebruikte met zijn priegelige handschrift om
teksten en nummers in de plaat te etsen. Het blad uit 1610 is tweemaal zo klein (26 x 35 cm)
dan het gehele oorspronkelijke document (54 x 76 cm), en ook kaartbeeld is kleiner (22 x 32,2
cm tegenover 36 x 47 cm). De kaart moest immers in het boek ingepast worden. Ook was de
plaat (deels) gegraveerd met een burijn, die minder ruimte laat voor detail. De kaart is
desalniettemin nog steeds erg dens, maar de narratieve duidingen zijn verdwenen (alleen
enkele topografische namen zoals ‘Cuyck’ en ‘Ravestein’ zijn overgebleven).
De narratieve densiteit van de kaart is dus niet per se afgenomen. Alle narratieve
gegevens zijn er nog, maar zijn niet meer herkenbaar. Eerder bleek dat de relatie tekst-beeld
cruciaal is bij de vertelkracht van de kaart.152 Nu de tekst is verwijderd, communiceert de
kaart minder met de lezer. De narratieve details op de kaart verliezen voor een groot deel hun
betekenis. Maurits zelf, bijvoorbeeld, is op drie plaatsen op de kaart te vinden, maar hoe weet
de lezer ooit dat deze kleine figuur op een paard prins Maurits is, de grote ‘held’ van het
beleg? Wat de lezer rest, is slechts de ingekorte legenda die lang niet alles behandelt (en de
tekst in het boek, die geen directe relatie aangaat met de kaart).153
Deze ingrepen hebben als gevolg dat met name de vertelkracht is afgenomen. De
narratieve densiteit is hoog, maar de narratieve intensiteit is afgezwakt. De kaartlezer heeft
minder hulpmiddelen voor de interpretatie van het narratief. Welke gevolgen hebben deze
veranderingen voor het narratief zelf? Welke narratieve aspecten zijn wél op de kaart van
1610 te vinden en bepalen nu het verhaal dat de kaart vertelt?

151
Dit geldt niet voor alle exemplaren van de kaart van het beleg van Grave uit Den Nassauschen Laurencrans.
De platen uit dit boek zijn namelijk ook los gaan circuleren. Het exemplaar in het Rijksmuseum bijvoorbeeld is
los. En nog steeds worden de losse platen verspreid: in een Veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem veilde
recentelijk (veiling 72, 26-29 mei 2020) veertien illustraties uit Den Nassauschen Laurencrans (vermoedelijk de
tweede druk uit 1619).
152
Zie pagina 32.
153
Voor een transcriptie van de begeleidende tekst door Orlers, zie Appendix I.
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Figuur 41. Wagens met ammunitie, Beleg van Grave, 1602 (detail). Rechts: wagens met ammunitie, Beleg van Grave, 1610
(detail).

Temporele en causale samenhang
De kaartlezer is bij de kaart Beleg van Grave in Den Nassauschen Laurencrans aangewezen
op de legenda (en de tekst in het boek). Welk verhaal vertelt de legenda? Het eerste gedeelte
(tot en met legendanummer 11) is vrijwel hetzelfde als bij Beleg van Grave (1602). De
legendanummers 12-20 zijn daarentegen heel anders.154 Waar de legenda van 1602 zich
beperkt tot het toelichten van de kampementen, verwijzen nummers 17-20 van de legenda uit
1610 naar concrete narratieve fragmenten: een ontploft brandschip van de vijand
(legendanummer 17), het leger van Francesco de Mendoza (18), het achtergelaten
gereedschap (19) en het vertrek van de vijand (20).
Waar de kaartlezer van de kaart uit 1602 zich moeilijk een weg kan banen door de 143
legendanummers die bovendien amper worden toegelicht, is de legenda uit 1610 meer
behapbaar. Ook behelst deze summiere legenda het gehele tijdsbestek dat in kaart is gebracht
van begin tot eind: van de aankomst van Maurits tot aan het vertrek van Mendoza. Bovendien
is er, in tegenstelling tot de kaart uit 1602, een chronologische volgorde aangebracht tussen de
momenten. Het voorlaatste legendanummer, de mislukte inbraakpoging en het achtergelaten
gereedschap (19), wordt gevolgd door het laatste legendanummer, het vertrek van de vijand
(20). Dit markeert tevens het einde van het kaartnarratief. De kaart is op deze manier meer
temporeel-causaal samenhangend geworden en bevat enige kop en staart.

Canonisering van het ‘verlaten ghereedtschap’
De nachtelijke inbraakpoging heeft net als op de kaart uit 1602 ook op de kaart uit 1610 een
prominente plek. Wederom is slechts het achtergelaten gereedschap afgebeeld [fig. 42], maar
nu ontbreekt de prent van Pieter Bast die de voorafgaande scène weergeeft. De nachtelijke
inbraakpoging is nu slechts impliciet. Onder dit schijnbaar levenloze gereedschap, de
154

Zie voor beide legenda’s Appendix I. Legenda Beleg van Grave (1610): ‘1.2. Over dese loop-graven ende
baterye[n] commandeerde die guarde van zijn Excell[entie]. 3.4. Over dese die guarde van Graeff Wilm van
Nassau. 5.6. Over dese die guarde van Fr. Veer. 7. Twee galeyen [galerijen?] ghegraven ende ghemaeckt by die
soldaten van zijn Excell[entie]. 8. Die derde byde soldaten van Graeff Wilm van Nassau. 9. Die vierde by die
van Fr. Veer. 10. Des vyandts halve maen teghens over die stadt, aen d’ander sijde van den Rijn. 11. Batery daer
mede dese voorsz. halve maen beschoten ende ghewonnen wert. 12. Het quartier van zijn Excell[entie]. 13. Het
quartier van Graeff Ernst. 14. Het quartier vanden Grave van Hohenloo. 15. Het quartier van Graeff Wilm. 16.
Het quartier van Franciscus Veer. 17. Het brandt-schip by van den vyandt afgheveerdicht om die schip-brugghen
te doen springhen, het welcke te vroech aengaende, hem ghefaelieert is. 18. Het legher vanden admirant
Franciscus Mendosa. 19. Verlaten ghereedtschap, om het legher van zijn Excell[entie] te bestormen,
aenghebracht. 20. Des vyandts vertreck.’
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oppervlakkige laag, ligt deze gebeurtenis verscholen. De objecten staan niet op zichzelf, maar
staan voor twee fragmenten, in plaats van één. Ook de tekst van Orlers verhaalt deze episode
in geuren en kleuren, terwijl Orlers veel delen van het verhaal die op de kaart te zien zijn niet
beschrijft, zoals de inname van de halvemaan (legendanummer 10-11) en het ontplofte
brandschip (17).155

Figuur 42. Het verlaten gereedschap (links) en het vertrek van de vijand (rechts), Beleg van Grave, 1610 (detail).

Het detail van het achtergelaten gereedschap was een inventieve oplossing van Floris
Balthasar in 1602, maar had ook een propagandistische inslag. Waar de andere kaartenmakers
(zoals Giustiniano en de anonieme Duitse graveur) kozen voor een actieve weergave,
schildert Balthasar de vijand af als zwak en passief. Maurits had de ‘vijand’ verjaagd, hun
restanten werden naar het kamp gebracht als een soort ‘oorlogsbuit’. In 1610 wordt deze
episode opnieuw verhaald, nu als een climax, door de twee momenten in het slot van de
legenda op te nemen. Ook de houwelen, ladders, scheppen komen terug, op de kaart en in de
tekst van Orlers. Zijn deze voorwerpen echt zo arbitrair als ze op het eerste oog lijken, of
hebben ze meer betekenis?
Kunsthistorica Marianne Eekhout demonstreert in haar bijdrage in Memory before
Modernity hoe een voorwerp of motief de herinneringscultuur van een historische gebeurtenis
in de vroegmoderne Nederlanden kon domineren.156 Na het beleg van Breda (1590) was het
155
Orlers, Den Nassauschen Laurencrans, 192. ‘Den 20 des nachts heeft de vyandt eenighe scheuten ghedaen
van verre, soo op de brugghe legghende over de Mase aen’t quaertier van sijne Excell. als int quartier, quetsende
een persoon ofte twee, ende stracx daer aen op brekende, is met sijn volck by hun hebbe[n]de verscheyden
ladders, deelen, plancken, spaden, schuppen ende andere ghereetschap, ghecomen tot aen de trencheen des
Leghers, tusschen twee Redouten, ligghende ongheveerlick te midde-weghe tusschen de quartieren van sijne
Excell. ende van Grave Willem va[n] Nassau, in meeninghe soo het scheen aldaer, vermits de ghelegentheyt
vande plaetse, door te breken, ende alsoo een alarm gemaeckt hebbende, te sien of hy die vande stadt eenige
ververschinghe van volck hadden connen toebringhen: maer vermerckende dat sijne Excellentie op sijn hoede,
ende met alle het voclk [sic] in wapenen was, is schiedelick en[de] met groote vreese, sonder yet te attenteren,
weder te rugghe ghetoghen, latende eenighe ladders, deelen, ende ander ghereetschap onder wege ligghen [19],
t’welck terstont by den onsen ghehaelt ende int quartier ghebracht is.’ Zie ook Appendix I.
156
Marianne Eekhout, “Celebrating a Trojan Horse. Memories of the dutch Revolt in Breda, 1590–1650,” in
Memory before Modernity : Practices of Memory in Early Modern Europe, red. Erika Kuijpers et al. (Leiden:
Brill, 2013).
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turfschip, waarmee soldaten als een ‘Trojaans paard’ de stad binnendrongen om het te
belegeren, geëvolueerd tot een iconisch symbool dat deze overwinning belichaamde. Het
motief bleef nog op zijn minst een hele eeuw erna (en nog steeds) voortleven in de
herinnering. Heeft het achtergelaten gereedschap van de Mendoza’s troepen misschien een
vergelijkbare status gekregen? Is er sprake van herinneringscanonisering?
De specifieke gereedschappen worden ook expliciet genoemd in latere
geschiedschrijvingen, terwijl ze in de tekstbladen van veel nieuwskaarten nog niet
voorkwamen. Geschiedschrijver Emanuel van Meteren (1535 – 1612), die zelf bij het beleg
van Grave aanwezig was, schreef een uitgebreid verslag van het beleg in zijn Historien
(1608).157 Ook hij noemt letterlijk ‘leeren, schuppen, houweelen’ die na de inbraakpoging bij
Maurits gebracht werden. In de begeleidende tekst bij het beleg van Grave in Joan Blaeu’s
Toonneel der steden (1649) staan ze er weer: ‘ladders, schoppen, spaden, houweelen, en
diergelijck gereetschap’.158 Decennia later memoreert historicus Arnoldus Montanus (16251683) in 'T leven en bedryf der prinsen van Oranje (1664): ‘(…) tusschen de quartieren van
Maurits ende Graef Willem, welck om de groote wijdte tusschen beyden soo wel niet
voorsien waren, door sou bersten, en in de Stad komen, daer toe al ladders en spaeyen gereedt
waren, om de werken te beklimmen, of om verre te smijten (…)’.159 Ook de latere
geschiedschrijver Jean le Clerc (1657-1736) houdt de herinnering in stand: ‘Spina zelf trok
zoo schielyk te rug, dat hy by de beschansingen van Maurits zyne wagens, schoppen,
houweelen, en al wat hy had medegebragt, agterliet.’160 Vooral de schoppen (ook wel
‘schuppen’, ‘spaden’ of ‘spayen’ genoemd) worden lange tijd als voorwerp in stand
gehouden. Is dit toeval of komt de schop ook in ander herinneringsmateriaal van het beleg van
Grave terug?
Legpenningen vormden in de zeventiende eeuw een populair medium om herinneringen
te vereeuwigen en waren geliefde verzamelstukken. Tijdens de ‘tien jaren’ van Maurits
werden veel munten geslagen die overwinningen en innames vierden, soms werden deze
vergoed door de Staten-Generaal en geschonken aan officiers die mee hadden gevochten. De
ontwerpen waren niet zelden gebaseerd op prentmateriaal zoals nieuwskaarten, er was in ieder
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‘(…) hadde de[n] 21 Augusti snachts een aen-slagh gemaeckt om in Pr. Mauritz beschansinghen in te breken,
tusschen zijn en[de] Graef Willems quartier, maer terwyle datter leeren [ladders], schuppen [scheppen],
houweelen om door te breken byderhandt ghebrocht waren, is ‘tselfde ontdeckt, soo dat Pr. Mauritz Leger geheel
op de bene was, onde hem wederstant thooude, dies is daer van weder ghevlucht, latende zijn leeren, waghenen
mette ghereetschappe achter (…)’. Emanuel van Meteren, Commentarien ofte Memorien van-den
Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige
haerder ghebueren handelinghen, etc. Mede vervattende eenige haerder ghebueren handelinghen (Schotland,
buyten Danswijck [Amsterdam?]: Hermes van Loven, 1608), boek 24, 65.
158
‘Den Admirant begon gebreck van eetwaren te krijgen, dies hy, voor sijn vertreck, noch een aenval op ’t leger
wilde doen, en bracht vele ladders, schoppen, spaden, houweelen, en diergelijck gereetschap by elckander, om ’s
nachts tusschen Prins Maurits en Graef Willems quartier in te breken (…)’ Blaeu, Toonneel, tekstblad bij het
beleg van Grave.
159
A. Montanus, 'T leven en bedryf der prinsen van Oranje, Wilhelm de eerste, Maurits, Frederik Henrik,
Wilhem de tweede, Wilhem de derde : aengehecht met de daden der Nassouwsche stam, van het jaar 682 tot dese
tyd, 5 delen in 2 banden (A. Montanus: Amsterdam 1664). Band I: deel Maurits, 276-277.
160
Jean le Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die republiek tot op den
vrede van Utrecht in “t jaar 1713 en het Tractaat van Barriere in”t jaar 1715 gesloten (Amsterdam: Zacharias
Chatelain, 1730), 313-134 (deel 3, boek 7).
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geval sprake van een wisselwerking.161 De triomfpenningen speelden een belangrijke rol in de
herinneringscultuur. Zo bestaat er een legpenning ter ere van het beleg van Breda waarop een
turfschip is afgebeeld.162 Ook naar aanleiding van de overwinning in Grave zijn meerdere
penningen geslagen. Op de zijde van één zo’n penning is heel groot een schop met een
lauwerkrans afgebeeld [fig. 43]. Op de achtergrond is de stad Grave te zien, aangeduid met
‘Graef’. Was dit een verering van de ‘oorlogsbuit’, de achtergelaten gereedschappen van de
vijand?
Daar valt over te twisten, want het woord ‘Graef’ kon verschillende betekenissen hebben.
De bekende penningverzamelaar en historicus Gerard van Loon (1683-1758) meende dat de
schop een symbolische betekenis had, namelijk als verwijzing naar de manier hoe Graaf
Maurits Grave had ingenomen. Hij had Grave ‘niet min door de spade als den degen’
gewonnen: hij had zijn overwinningen niet zozeer te danken aan bloedvergieten, maar eerder
aan zijn voorbereidingen en verschansingen.163 Het Latijnse rondschrift beklemtoont dit:
Industria et labore MDCII. De ‘spade’ had een dubbele betekenis, men gebruikte toen ook
wel het woord ‘graaf’ voor een schop of spade. Zodoende vormde het gereedschap een
embleem of zinnebeeld voor de belegerde stad. De achterzijde van de penning bevat nóg een
zinspeling op de naam Grave [fig. 43]. ‘Grave’ is namelijk Latijn voor gewichtig of zwaar.
Een soldaat heft een molensteen op met de tekst Ars grave tollit onus (‘de kunst ligt het
zwaarwichtige’).164
Hoewel de gelauwerde schop niet noodzakelijk een link heeft met het door de
Spanjaarden achtergelaten gereedschap, had de schop voor de stad Grave in elk geval een
symbolische betekenis. Dit wordt onderstreept door de negentiende-eeuwse historicus P.
Hendrikx, die in zijn Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der stad Grave vermeldt dat
de stad Grave haar naam te danken zou hebben aan een leenheer uit de twaalfde eeuw die een
stuk grond voor zijn burcht mocht afgraven. Of deze etymologie waar is of niet, het ‘graven’
blijft meerdere eeuwen emblematisch doorklinken. In het stadhuis, zegt Hendrikx, hangt een
schilderij uit 1630 dat een onbewoond terrein verbeeldt waarop een man met een schop in de
aarde graaft, met daaronder de woorden: ‘Graeft voort’.165 Gezien de datering, relatief kort na
1602, is het goed mogelijk dat de schilder geïnspireerd was door de emblematische
penningen.
Het is niet bewijsbaar, maar op zijn minst aannemelijk, dat Floris Balthasar (en wellicht
ook Jan Jansz Orlers) zinspeelde op de schep, en deze verwerkte in zijn narratief van het
beleg van Grave. Andersom kunnen de makers van de gedenkpenningen ook geïnspireerd zijn
door het achtergelaten gereedschap van de vijand. De kaart van Floris Balthasar in 1602, en in
161

Zie een andere penning met het beleg van Grave. Hierop zijn de halvemaan en de stadsmuur te zien.
Amsterdam, Rijksmuseum, NG-VG-3-919. Klinkert behandelt ook veel penningen in relatie tot nieuwsprenten.
Klinkert, Nassau in het nieuws, 48.
162
Marianne Eekhout, “Material memories of the Dutch Revolt : the urban memory landscape in the Low
Countries, 1566 – 1700,” (proefschrift Universiteit van Leiden, 2014), 109.
163
Gerard van Loon, Beschryving der Nederlandsche historipenningen: of beknopt verhaal van't gene sedert de
overdracht der heerschappye van Keyzer Karel den Vyfden op Koning Philips Zynen Zoon, tot het fluyten van
den Utrechtschen vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen (’s-Gravenhage: Christiaan
van Lom, Isaac Vaillant, Pieter Gosse, Rutgert Alberts, en Pieter de Hondt, 1723), 568.
164
Ruurt Hazewinkel, “1602: Inname Grave,” Historiepenningen 17de eeuw, laatste update 19 april 2019,
geraadpleegd op 29 april 2020, https://historiepenningen-17de-eeuw.nl/1602-inname-van-grave/
165
Hendrikx, Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der stad Grave, 22-23.
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het bijzonder het motief van het achtergelaten gereedschap, kan in beide gevallen begrepen
worden als een herinneringspraktijk, maar ook als een memory agent, gezien de lange
navolging die dit fragment onderging.166 Het is een vorm van appropriatie, een toeëigening
van het motief die Marianne Eekhout ook constateerde bij het turfschip van Breda.167
Ook voor het kaartnarratief had de nadruk op de specifieke episode grote gevolgen:
doordat de scènes van het achtergelaten gereedschap aan het eind van de legenda zijn
geplaatst vormen ze als het ware het definitieve slotakkoord van het beleg. Hierdoor ontstaat
er als het ware een narratieve hiërarchie: bepaalde narratieve fragmenten krijgen meer nadruk
dan andere. De nachtelijke inbraakpoging zal als een tot de verbeelding sprekende,
sensationele gebeurtenis de ronde zijn gegaan.

Figuur 43. Inname van Grave, 1602. Geslagen koper, 3,1 cm × 6,60 gr. Amsterdam, Rijksmuseum, NG-VG-3-923.

Het metanarratief: trauma of triomf?
Vooral in vergelijking met de verhaalkaart uit Giustiniano’s Delle guerre di Fiandra (1609)
[fig. 24] valt op hoe partijdig Balthasars Beleg van Grave (zowel 1602 als 1610) is. Waar de
Spanjaarden (‘Cattholica’) de hoofdrol spelen en ook de individuele Spaanse figuren worden
geïdentificeerd, vertelt de kaart van Floris Balthasar het verhaal vanuit het perspectief van het
Staatse leger (bij Giustiniano: ‘Olandesi’), met Maurits aan kop.168 Floris Balthasar was
immers mee op reis met Maurits en maakte een kaart in opdracht van de Staten-Generaal.
Maar verdraaide hij ook de informatie die hij vergaarde? Liet hij doelbewust zaken weg, zette
hij andere zaken aan? In Orlers’ tekst bij Beleg van Grave is bijvoorbeeld nauwelijks
aandacht voor de gevallenen; op het ‘verlies van een Engelsch Capiteyn’ en ‘quetsende een
persoon ofte twee’ na leek er niemand zijn te overleden.169
Het was niet ongebruikelijk dat zeventiende-eeuwse verhaalkaarten een bepaalde versie
of kant van de geschiedenis presenteerden. Ruben van Luijk betoogde in zijn artikel dat
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kaarten van de slag bij Neerwinden in 1693 door beide partijen die aan front streden als
propaganda-instrumenten werden ingezet.170 Dit discours uitte zich onder andere door veel
sterfgevallen aan de kant van de tegenstander te vermelden of door een extra georganiseerde
weergave van de eigen partij. Het benadrukken van de zwakte van de tegenstander en het
benadrukken van de sterkte van de eigen partij is een praktijk die ook te herkennen is in het
beleg van Grave in Den Nassauschen Laurencrans. Was dit een propagandistische viering
van de triomf? Of was het eerder een vorm van traumaverwerking?
De rooskleurige wijze waarop het beleg van Grave wordt gememoreerd in tekst en beeld
is een vorm van ‘reframen’, een herinneringspraktijk die Judith Pollmann schetst in haar boek
Memory in Early Modern Europe.171 Het beleg van Grave stond niet op zichzelf.
Tegelijkertijd vond het beleg van Oostende plaats, dat door aartshertog Albrecht van
Oostenrijk (1559-1621) in 1601 was begonnen. Het beleg van Grave was als het ware deel
van een groter narratief, een ‘metanarratief’ over de jaren 1601-1604. Het verhaal van de
overwinning in Grave had een tweede functie naast het vieren van de overwinning: het moest
de catastrofale verliezen aan het front in Oostende overschaduwen.172 Dit komt naar voren uit
andere herinneringspraktijken rondom de jaren 1601-1604.
Dit blijkt om te beginnen uit een penning uit 1602 waarop een jager te zien is wiens
honden een haas achternazitten terwijl hij al een haas gevangen heeft [fig. 44].173 Dit beeld is
begeleid door een valk in de lucht die vogels achternazit terwijl hij een prooi in de klauwen
heeft. Het Latijnse rondschrift luidt: Parta tenens, non parta sequor (‘het bejaagde houd ik
vast, en het niet bejaagde vervolg ik’). Dat Oostende staat voor ‘het bejaagde’ en Grave voor
‘het niet bejaagde’ blijkt uit de achterzijde [fig. 44], dat een woordspeling op de twee plaatsen
is: GRAVAte licet, trophaea OSTANDAM dupla (‘ik zal dubbele zegetekens, hoewel met
moeite verkregen, vertonen’). Uit deze triomfpenning spreekt de hoop dat de Republiek zowel
Grave als Oostende zou overwinnen.
Deze hoop bleek ijdele hoop te zijn. Maurits moest Oostende uit handen geven. Maar dit
werd niet betreurd, althans niet in de legpenningen die ernaar waren geslagen. De verliezen in
Oostende werden gecontrasteerd met de overwinningen op Grave en andere plaatsen, zo blijkt
uit een penning uit 1604 [fig. 45].174 Op de ene zijde zijn de plattegronden van Sluis, Grave,
Aardenburg en Rheinberg geslagen, op de andere zijde de plattegrond van Oostende. De tekst
in de omliggende rand is in het Latijn: Plus triennio obsessa hosti rudera patriae. Quatuor ex
me urbes dedi. 1604. De vertaling door Van Loon: ‘Door myne meer dan driejaarige
belegering heb ik den viand puynhoopen en het vaderland vier steden gegeeven. 1604’ Waar
Oostende was verloren, had het Staatse leger vier steden ingenomen. Opvallend is dat het
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verlies niet letterlijk wordt genoemd, slechts het feit dat de Nederlanders er puinhoop hadden
achtergelaten. Wederom wordt de nederlaag verhuld, haast ontkend.
De glorieuze ‘tien jaren’ van Maurits waren achter de rug en de minder gunstige jaren die
daarna volgden hadden een positieve wending nodig. Het succesvolle beleg van Grave diende
blijkbaar als een verzachting van de nederlaag. Dit blijkt ook uit de tekst van Orlers uit het
hoofdstuk over het beleg van Oostende (1601-1604) in Den Nassauschen Laurencrans. Deze
jaren zijn een vreemde eend in de bijt omdat ze rampzalig hadden uitgepakt, ‘met groot
verlies van menschen bloedt, ende onuytsprekelicke oncosten, tot weynich voordeels en
profijt harer Landen’.175 Het Staatse verlies vormt dan ook niet meer dan een uitzondering in
het triomfrijke discours van het boek. Maar dit contrast is van korte duur, want als de lezer
verder leest, zal die ‘bevinden, ende bekennen, dat dese belegheringhe, den standt onser
Landen geen eene maer vele victorien te weghe gebracht heeft’. Wat hiermee wordt bedoeld,
blijkt uit de regels daarna:
(…) soo in ’t mannelick defenderen der selver Stadt, daer mede sy den vyandt grooten
afbreuck in sijn crijchs-volck gedaen hebben, als men hier nae volcomentlick lesen sal,
als dat sy geduyrende dees belegeringhe, vanden Erts-hertoghen ghewonnen hebben,
de steden van Rhijnberck, de Grave, ende Sluys, waer van yeder so veel waerdich
ende dese landen dienstich is, als de stadt Oostende, oyt geweest is oft heeft mogen
wesen.
Ondanks de mislukte verdediging had Oostende zich dusdanig verzet, dat de Spanjaarden niet
genoeg mankrachten hadden om andere steden (Rheinberg, Grave en Sluis) te beschermen.
Deze steden betekenden, aldus Orlers, nog veel meer voor de Republiek dan Oostende ooit
betekend had. ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel,’ zegt men ook wel in zo’n geval. Het is
verbluffend, haast schrijnend, hoe Orlers het beleg van Oostende, dat bekend staat als de
meest traumatische, bloederige uitputtingsslag van de oorlog waarin tienduizenden
slachtoffers vielen, verdraaide tot iets positiefs. Net als bij de penningen zijn het beleg van
Oostende en het beleg van Grave hier gememoreerd als ‘dubbele zegetekens’ in plaats van
twee enkele.
Het ‘reframen’ van de geschiedenis door de herinneringen te overschrijven met een
minder pijnlijk, meer positief narratief, was geen ongebruikelijke praktijk voor de
vroegmoderne Nederlander, die volgens Judith Pollmann (deels) een religieuze basis had.176
Door de focus te leggen op collective victimhood en heroïsch sacrificial bravery kon een
tragisch of zelfs traumatisch verleden toch nog omgebogen worden.177 Degenen die getuige
waren van de wreedheden van oorlog en rampspoed zochten betekenis in providentialism, het
geloof dat men zich dient te berusten in de goddelijke interventies die bijdragen aan een
groter goed dat van bovenaf is bepaald.178
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De goddelijke interventie, die de een spaart, en de ander offert, wordt ook aangekondigd
in het voorwoord van Den Nassauschen Laurencrans dat ‘alle Crijchshelden, die Godt als
waerdige instrumenten, tot dese mannelicke kloecke daden gebruyckt heeft’ vereert en
vereeuwigt.179 Verder, in de tekst en kaarten van het boek, treedt de goddelijke hand echter
meer op de achtergrond en is het legeraanvoerder Maurits die de touwtjes stevig in handen
heeft.
Eerder deze paragraaf stelde ik de vraag of er in Den Nassauschen Laurencrans een
discours heerst van traumaverwerking of een discours van politieke propaganda. In hoeverre
is er sprake van een tweedeling? Propaganda en traumaverwerking lijken hier juist dicht bij
elkaar te liggen, haast samen te vallen. Want is het produceren en consumeren van
rooskleurige, eenzijdige propaganda niet de ideale manier om een oorlogstrauma te verdrijven
uit het collectieve geheugen? En is het positieve verhaal, waarbij trauma wordt vervangen
door triomf, niet het perfecte propagandamiddel?

Figuur 44. Inname van Grave en verdediging van Oostende, 1602. Geslagen koper, 3,2 cm × 5,84 gr. Amsterdam,
Rijksmuseum, NG-VG-3-925.
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Figuur 45. Overgave van Oostende en inname van Rheinberg, Grave, Sluis, Aardenburg en de schans van IJzendijke.
Geslagen koper, 2,9 cm × 6,11 gr. Amsterdam, Rijksmuseum, NG-VG-3-953.
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CONCLUSIE
Het laatste hoofdstuk eindigde met de observatie dat propagandacultuur en
herinneringscultuur nauw verweven waren in de Nederlanden ten tijde van de Opstand. Het
‘reframen’ van het negatieve oorlogsverleden was een perfect propagandamiddel voor de
Republiek, en andersom was het propagandistische discours bij uitstek een manier om de
schaduwzijden van de Opstand te vergeten. Deze meerduidigheid bleek uit Floris Balthasars
Beleg van Grave. Deze verhaalkaart had niet één narratief of één functie. De uitgave heeft
meerdere facetten en kan op verschillende manieren gelezen en begrepen worden. Neem om
te beginnen het meervoudig gebruik van de kaart: eerst, in 1602, als losse nieuwskaart,
vervolgens, in 1610, als boekillustratie in Den Nassauschen Laurencrans. Met de heruitgave
in het boek in 1610 werd Beleg van Grave een herinneringskaart en propagandakaart in één,
en wellicht nog wel meer.
Doel van dit scriptieonderzoek was om de narratieven of metanarratieven van de
verhaalkaart aan te wijzen en te analyseren hoe narrativiteit is gestructureerd in de kaart. Hoe
bracht Balthasar narrativiteit aan in zijn Beleg van Grave? Versterkte of verzwakte de
narrativiteit bij de heruitgave in Den Nassauschen Laurencrans? Laten we terugkeren naar de
oorspronkelijke onderzoeksvraag: Welke factoren zijn bepalend voor de narrativiteit van de
verhaalkaart? Samenvattend zijn er drie factoren naar voren gekomen die bijdragen aan de
narrativiteit van Beleg van Grave: (1) de mate van narratieve densiteit en vertelkracht, (2) het
publicatiemedium en (3) de functie en publicatiecontext. Deze omstandigheden hangen
uiteraard sterk met elkaar samen, maar toch zullen ze in het hiernavolgende een voor een
uiteen worden gezet.
Allereerst zijn de visuele en fysieke eigenschappen van de kaart bepalend voor de
narrativiteit. De narratief-cartografische methode, geïntroduceerd in Hoofdstuk 2, wees uit dat
de nieuwskaart van Balthasar een hoge mate van narratieve densiteit bevat. Met Beleg van
Grave uit 1610, zo bleek in Hoofdstuk 5, is deze densiteit niet veel verminderd. Wel zijn de
essentiële tekst-beeld-relaties verloren gegaan. Veel van de narratieve details zijn aanwezig,
maar zonder betekenis. Toch is de vertelkracht sterker. Hoe kan dit?
De informatie in het kaartbeeld is minder diffuus en er is temporeel-causale samenhang
gecreëerd tussen de gebeurtenissen: het narratief bevat begin en eind, oorzaak en gevolg. Ook
bracht Balthasar hiërarchie aan tussen narratieve fragmenten onderling. De nachtelijke
inbraakpoging en het vertrek van de vijand kregen meer nadruk (mede alleen al door het feit
dat ze in de legenda worden genoemd), andere delen raakten minder van belang. De latere
editie is dus bondiger, behapbaarder en het narratief wordt directer overgebracht op de
kaartlezer. Belangrijk is om bij deze narratief-cartografische methode ook rekening te houden
met de stijl van de cartograaf. Elke cartograaf brengt op zijn bepaalde wijze en in bepaalde
mate narratieven aan in zijn kaarten. De hoge narratieve densiteit zal dus – ter relativering –
deels ook toe te schrijven zijn aan de stijl van Balthasar.
Ten tweede is het publicatiemedium bepalend geweest bij de narrativiteit. De ondergrond
van een grote plano biedt heel andere mogelijkheden en vrijheden dan wanneer de kaart als
illustratie in een boek is opgenomen. Beleg van Grave (1602) is relatief groot en met de
etstechniek vervaardigd, zodat Balthasar veel details kon aanbrengen en op een vrijere manier
te werk kon gaan dan wanneer hij de plaat moest inpassen in een boek. Ook bood het losse vel
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de mogelijkheid om te assembleren: tekstbladen en een extra prent konden worden
toegevoegd. Dit grote vel heeft bovendien veel verschillende vormen van parakaart die de
kaart inleiden.
Het boek als publicatiemedium bracht weer andere mogelijkheden én beperkingen met
zich mee. De parakaart is verschoven naar de paratekst van het boek, die van heel andere aard
is dan de parakaart, niet op de laatste plaats omdat het nu niet om slechts één kaart draaide,
maar om honderden bladzijden en meer dan veertig afbeeldingen. De begeleidende
tekstbladen zijn niet meer nodig, de pagina’s uit het boek vormen tekst en context bij de kaart.
Maar een gebonden boek is ook beperkend: het kleinere formaat leent zich niet voor
uitgebreide invulling van de plaat. Ook zijn de illustraties niet (volledig) in ets vervaardigd.
Noodgedwongen kaderde Balthasar de kaart in en elimineerde hij vrijwel alle beletteringen,
die juist cruciaal waren voor de vertelkracht.
Ten derde zijn de functie en publicatiecontext bepalend voor de narrativiteit van de kaart.
Deze hangen ook sterk samen met de intenties van de maker, het beoogde publiek en het
daadwerkelijke publiek. Tevens bepalen de functie en publicatiecontext niet alleen wélk
narratief wordt verteld, maar ook dát de kaart een narratief vertelt. Want waarom heeft een
kaart in de eerste instantie een narratief? Om een bepaalde boodschap over te brengen, om aan
een bepaalde functie te voldoen. Verschillende functies en publicatiecontexten passeerden in
voorgaande hoofdstukken de revue die steeds een andere boodschap overbrengen. Ze hebben
allemaal gemeen dat ze vereisen dat de kaart narrativiteit bevat.
Allereerst de nieuwscontext. Balthasar haastte zich in 1602 om snel een verslag in kaart
uit te brengen van de gebeurtenissen in Grave. De hoge informatiedichtheid en diffuse
verdeling van de gegevens over de kaart verraden deze functie van berichtgeving. Maar de
kaart uit de Bijzondere Collecties Leiden zal niet alleen als nieuwsvoorziening hebben
gediend. De kaart was van een luxe die niet als vluchtig nieuwsmateriaal werd verslonden om
vervolgens in de prullenbak te belanden. De kaart zal zijn bewonderd en vertoond. Het feit dat
exemplaren van Beleg van Grave op satijn werden gedrukt om ze te schenken aan
hoogwaardigheidsbekleders, bevestigt deze pronkfunctie. Het feit dat de kaart jaren later in
een boek belandde dat was voortgevloeid uit een monumentaal propagandaproject dat in
bestuurlijke gebouwen werd opgehangen, bevestigt de pronkfunctie nog meer. Het boek was
als het ware een verlengstuk van deze wandkaart. Dit onderstreept de Orangistische pracht en
praal die Beleg van Grave samen met de andere illustraties uit het boek moest uitstralen.
De propagandafunctie kwam dus al in de nieuwskaart uit 1602 tot uitdrukking. De
informatie op de kaart zelf is niet bepaald objectief te noemen: de kaart straalt de wakkere en
strategische overheersing van Maurits over het gebied uit, de Spanjaarden komen er bekaaid
van af en de belegering eindigt vlekkeloos in een klinkende overwinning. Dit narratief is
begrijpelijk, de Staten-Generaal en Maurits keken bijna letterlijk over de schouders van
Balthasar mee.
Het Oranjegezinde narratief werd versterkt toen de kaart opnieuw uitkwam in 1610.
Balthasar nam zijn eerdere nieuwskaart niet klakkeloos over. Sterker nog, hij bracht
veranderingen aan die het narratief bondiger, eenzijdiger én krachtiger maakte. Maar bij de
heruitgave in Den Nassauschen Laurencrans kwam er nog een functie bij: Beleg van Grave
moest, samen met de tekst en andere kaarten uit het boek van Orlers, de beeldvorming en
herinneringscultuur over de oorlogsjaren van Maurits in een positief daglicht zetten. Hierbij
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werden narratieven van leed en nederlaag vergoelijkt of overschreven door narratieven van
glorie en triomf. Dit was gunstig voor de Staten-Generaal én voor Maurits, die ten tijde van
het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) de oorlog snel wilde voortzetten. Orlers zette Beleg van
Grave (1610) niet alleen neer als (al dan niet intentionele) ‘memory agent’. Balthasars kaart
raakte sterk verankerd in de herinneringscultuur rondom het beleg van Oostende in de jaren
1601-1604.
Wat betreft deze herinneringsfunctie van de kaart kan men zich afvragen in hoeverre de
kaartlezers betrokken waren bij het oorlogsverleden. Had de consument daadwerkelijk
behoefte aan verwerking of herdenking van de (traumatische) oorlog? Een dergelijk kostbaar
boek was niet voor elke gewone burger die had geleden onder de oorlog beschikbaar. We
weten dat Jacques de Thou in het bezit was van een Frans exemplaar van Den Nassauschen
Laurencrans, maar de Franse historicus had op geen enkele manier te maken met de
slagvelden in de Zuidelijke Nederlanden. In de toekomst zou via veilingcatalogi,
bibliotheekcatalogi en administratie van uitgevers meer onderzoek gedaan kunnen worden
naar hoe zulke kaarten en boeken verspreid werden en bij wie ze terechtkwamen. Dit kan
meer inzicht bieden in hoeverre zo’n uitgave als nieuwsbericht, pronkstuk, propagandamiddel
of oorlogsmonument voortleefde in de samenleving.
Dit punt brengt me ten slotte bij een vierde factor die de narrativiteit bepaalt, die in dit
scriptieonderzoek weinig aan bod is gekomen: de consumptie van de kaart. Wie kochten
Balthasars nieuwskaart uit 1602? Wie hadden Den Nassauschen Laurencrans in de kast
staan? Hoe lazen deze gebruikers de kaart? Iemand die de nieuwskaart of het boek aanschafte
zal geen tegenstander van de stadhouders en het huis Oranje-Nassau zijn geweest. De
uitgaven zullen eerder de politieke overtuiging van de eigenaar hebben bevestigd dan
beïnvloed. Een pro-Orangistische consument zal vatbaarder zijn geweest voor het triomfrijke
narratief. De houding van de gebruiker, en daarmee bedoel ik de welwillendheid van de
kaartlezer om een bepaald narratief in een kaart te lezen, zal ook bepalend zijn geweest voor
de narrativiteit van de kaart.
En bij deze vier factoren hoeft het niet te blijven. In dit scriptieonderzoek heeft slechts
één casus centraal gestaan. Onderzoek naar meerdere casussen zou in de toekomst meer
factoren die de narrativiteit van kaarten bepalen kunnen opwerpen. Ook kan dan
bediscussieerd worden in hoeverre de hierboven geschetste eigenschappen van de
verhaalkaart representatief zijn voor andere verhaalkaarten in vroegmodern Europa. Het
proces, van nieuwskaart tot boekillustratie, heeft meer voorbeelden die wachten op een nadere
bestudering. In alleen al Den Nassauschen Laurencrans zijn meer van dit soort casussen te
vinden: Beleg van Sluis en Beleg van Zaltbommel, ook door Balthasar gemaakt, gaan
bijvoorbeeld ook terug op nieuwskaarten. Nader onderzoek kan meer inzicht bieden in de
sluiers waar het huidige onderzoek een tipje van heeft gelicht: Wat maakt een kaart tot een
narratieve kaart? Welke functies heeft de verhaalkaart? Hoe hangen de uiterlijke
eigenschappen van de verhaalkaart samen met de functie, de historische context en het
medium? Ook zet het huidige onderzoek hopelijk aan tot meer waardering van nadrukken en
kopieën van kaarten; een kopie, zo is aangetoond, hoeft niet van mindere kwaliteit en daarom
van mindere waarde te zijn, een kopie kan juist verbluffende inzichten bieden in
vroegmoderne kaart-, nieuws-, herinnerings- en propagandacultuur.
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In de voorgaande hoofdstukken heb ik de route uitgestippeld van Floris Balthasars kaart van
het beleg van Grave uit 1602 tot aan de publicatie van Den Nassauschen Laurencrans in
1610. Het was een turbulent traject, met de nodige dwalingen en kansloze omzwervingen.
Soms kwam ik voor een T-splitsing te staan: assembleerde Balthasar zelf de grote
nieuwskaart of was dit iemand anders zijn werk? Of kwam ik uit op een dood spoor, zoals bij
de vraag waarom Balthasar na 1608 de uitgave van zijn boek overdroeg aan Orlers en Van
Haestens. Zo nu en dan moest ik een stuk afsnijden. In enkele gevallen moest ik weer een heel
eind terugkeren om toch een andere weg in te slaan, omdat hypotheses waren weerlegd of
omdat bepaalde informatie niet meer klopte. Het zijn wellicht de kronkelingen die elke
onderzoeker zal herkennen. Ten slotte ben ik nu toch bij het eindpunt beland van de weg. Om
met de woorden van Michel Houellebecq’s personage Jed Martin af te sluiten: de weg is
interessanter dan de bestemming, net als dat de kaart is interessanter dan ‘het gheschiet’.

71

LITERATUURLIJST
A Dictionary of Narratology. Tweede editie. Lincoln: University of Nebraska Press, 2003.
Bal, Mieke. “Over narratologie, narrativiteit en narratieve tekens.” Spektator – Tijdschrift
voor Neerlandistiek 7 (1977-1978): 528-545.
Balkestein, Marjan. “Nieuwskaarten en historieprenten van Frans Hogenberg als illustratiemateriaal in 17de eeuwse geschiedkundige werken.” In“Doorgaens verciert met kopere
platen”. Nederlandse geïllustreerde boeken uit de zeventiende eeuw. Catalogus bij een
tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 6 juli tot 20
augustus 1990 ter gelegenheid van het internationaal boekhistorisch congres “Le
Magasin de l’Univers.”, red. Marjan Balkestein, Eveline Heuves en L.D. Couprie, 75-95.
Leiden, 1990.
Blaeu, Joan. Toonneel der steden van ’s konings Nederlanden, met hare
beschrijvingen, Amsterdam: [Joan Blaeu], 1649.
Brotton, Jerry, Nick Millea, en Benjamin Hennig. Talking Maps. Oxford: University of
Oxford, 2019.
Bodel Nijenhuis, J.T. “Over de Nederlandsche landmeters en kaartgraveurs, Floris Balthasar
en zijne drie zonen, onbekend aan de levensbeschrijvers.” Het Instituut (1845): 1-52.
Burke, Peter. Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence. Ithaca N.Y.: Cornell
University Press, 2001.
Burke, Peter. What is Cultural History? Cambridge: Polity, 2008.
Caquard, Sébastien. “Cartography I: Mapping Narrative Cartography.” Progress in Human
Geography 37, nr. 1 (2013): 135–44.
Caquard, Sébastien en William Cartwright. “Narrative Cartography: From Mapping Stories to
the Narrative of Maps and Mapping.” The Cartographic Journal 51, nr. 2 (2014): 101106.
Caquard, Sébastien en Stephanie Dimitrovas. “Story Maps & Co. Un état de l’art de la
cartographie des récits sur Internet/Story Maps & Co. The state of the art of online
narrative cartography.” M@ppemonde, 121 (2017).
Catalogus bibliothecae Thuanae. Deel 1. Parijs: Dom. Levesque, 1679.
Clerc, Jean le. Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die
republiek tot op den vrede van Utrecht in “t jaar 1713 en het Tractaat van Barriere in”t
jaar 1715 gesloten. Amsterdam: Zacharias Chatelain, 1730.
Cloeting, Jan Andriesz. Copie van seecker schrijvens gheschreven uyt het legher voor de stadt
Grave. Delft: Jan Andriesz Cloeting, 1602.
Const ende caert-register. Amsterdam: Cornelis Claesz, 1609.
Cornelisz, Lambert. Een cort ende warachtighe beschryvinge vant memorabelste datter
gheschiet is van sijn Princelicke Excellentie, vanden xix. Juny tot den xxj. Juli deses
teghenwoordighen Jaers 1602. Alles int corte beschreuen door Lambert Cornelisz
Ingenieur van sijn Excellentie, zijnde mede inden tocht gheweest. Amsterdam: Jan
Evertsz Cloppenburch, 1602.
Crampton, Jeremy W., en John Krygier, “An Introduction to Critical Cartography.” ACME:
An International E-Journal for Critical Geographies 4, nr. 1 (2005): 11-33.

72

Crupi, Gianfranco. “Volvelles of knowledge. Origin and development of an instrument of
scientific imagination (13th-17th centuries).” JLIS.it: Italian Journal of Library and
Information Science 10, nr. 2 (2019): 1-27.
Dijstelberge, Paul. De beer is los! Ursicula: een database van typografisch materiaal uit het
eerste kwart van de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken.
Amsterdam: Stichting A D & L, 2007.
Dillen, Kristiaan en Bram Vannieuwenhuyze. “Bedrieglijke eenvoud. Flandria Borealis tussen
kaart en historie, tussen afbeelding en uitbeelding.” Tijdschrift voor Geschiedenis 130, nr.
4 (2017): 521-543.
Donkersloot-de Vrij, Marijke. Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900.
Utrecht: 2003.
Dodt van Flensburg, J.J. Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid
van Utrecht. 7 delen. Utrecht: N. van der Monde, 1838–1848.
Eekhout, Marianne. “Celebrating a Trojan Horse. Memories of the Dutch Revolt in Breda,
1590–1650.” In Memory before Modernity: Practices of Memory in Early Modern
Europe, red. Erika Kuijpers, Judith Pollmann, Johannes Müller, Jasper van der Steen,
129-148. Leiden: Brill, 2013.
Eekhout, Marianne. “Material memories of the Dutch Revolt: the urban memory landscape in
the Low Countries, 1566 – 1700.” Proefschrift Universiteit van Leiden, 2014.
Eijffinger, Arthur. “Prent en puntdicht (Grotius’ Maurits-epigrammen).” Oud Holland Quarterly for Dutch Art History 92, nr. 3 (1978): 161–201.
Erika Kuijpers, Judith Pollmann, Johannes Müller, Jasper van der Steen, red. Memory before
Modernity: Practices of Memory in Early Modern Europe. Leiden: Brill, 2013.
Fruin, Robert. Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1899.
Genette, Gérard. Figures of Literary Discourse. Vertaling Marie-Rose Logan. New York:
Columbia University Press, 1982.
Genette, Gérard. Paratexts: Tresholds of Interpretation, vert. door Jane E. Lewin. Cambridge:
Cambridge University Press, 1997.
Giustiniano, Pompeo. Delle guerre di Fiandra. Antwerpen: Joachim Trognesius, 1609.
Helmers, Helmer. “Cartography, War Correspondence and News Publishing: The Early
Career of Nicolaes van Geelkercken, 1610-1630.” In News Networks in Early Modern
Europe, red. J. Raymond en N. Moxham, 350-374. Leiden; Boston: Brill, 2016.
Helmers, Helmer. “Public Diplomacy in Early Modern Europe: Towards a new history of
news.” Media History 22, nr. 3-4 (2016): 401-420.
Hendrikx, Piet. Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der stad Grave. Grave: Van
Dieren, 1846.
Herman, David, red. The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge: Cambridge
University Press, 2007.
Heyden, H.A.M. van der. Emanuel van Meteren’s History as Source for the Cartography of
the Netherlands. Leiden: Brill, 1986.
Hollstein, F.W.H. Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, ca.
1450-1700. Deel 5. Amsterdam: Hertzberger, 1951.
Horst, Daniel R. “’Deur Gods genade vroom in zijn daad’. Het beeld van prins Willem I in
propagandaprenten uit de eerste jaren van de Opstand.” In Stadhouders in beeld:
73

beeldvorming van de stadhouders van Oranje-Nassau in contemporaine grafiek 15701700, red. Sabine Giepmans, 69-108. Rotterdam: Barjesteh van Waalwijk van Doorn,
2007.
Houllebecq, Michel. De kaart en het gebied. Vertaling Martin de Haan. Amsterdam:
Arbeiderspers, 2011. Oorspronkelijke uitgave: La Carte et le Territoire. Parijs:
Flammarion, 2010.
Jacob, Christian. “Toward a Cultural History of Cartography.” Imago Mundi 48 (1996): 191–
198.
Jagersma, Rindert, en Trude Dijkstra. “Uncovering Spinoza’s Printers by Means of
Bibliographical Research.” Quaerendo 43, nr. 4 (2013): 278–310.
Joby, Christopher. The Dutch Language in Britain (1550-1702) : a Social History of the Use
of Dutch in Early Modern Britain. Leiden: Brill, 2015.
Keblusek, Marika. Boeken in de hofstad: Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw.
Hilversum: Verloren, 1997.
Keyes, George S. Pieter Bast. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1981.
Klinkert, Christi M. Nassau in het nieuws. Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire
ondernemingen uit de periode 1590-1600. Zutphen: Walburg Pers, 2005.
Koeman, Cornelis. Krijgsgeschiedkundige kaarten. Leiden: Stichting Het Ned. Leger-en
Wapenmuseum “Generaal Hoefer,” 1973.
Koeman, Cornelis en Marco van Egmond. “Surveying and Official Mapping in the Low
Countries.” In Cartography of the European Renaissance, red. D. Woodward, 12461295. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
Kolfin, Elmer. “Voor eenheid, victorie, vrede en welvaart. Beeldvorming van Frederik
Hendrik in contemporaine Noord-Nederlandse grafiek, ca. 1600-1650.” In Stadhouders in
beeld: beeldvorming van de stadhouders van Oranje-Nassau in contemporaine grafiek
1570-1700, red. Sabine Giepmans, 69-108. Rotterdam: Barjesteh van Waalwijk van
Doorn, 2007.
Koopmans, Joop W. “Oorlogen in het vroegmoderne nieuws. Nederlandse nieuwsbronnen
over militaire confrontaties.” Leidschrift 22, nr. 2 (2007): 103-121.
Kossmann, E.F. De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof. Den Haag:
Martinus Nijhoff, 1932.
Lombaerde, Piet. “Oostende afgesneden, belegerd, opgegeven en ingenomen: 1599-1604.” In
Dirk de Vries en Charles van den Heuvel. Oostende verloren, Sluis gewonnen, 1604.
Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden, 2004.
Loon, Gerard van. Beschryving der Nederlandsche historipenningen: of beknopt verhaal van't
gene sedert de overdracht der heerschappye van Keyzer Karel den Vyfden op Koning
Philips Zynen Zoon, tot het sluyten van den Utrechtschen vreede, in de zeventien
Nederlandsche gewesten is voorgevallen. Deel 1. ’s-Gravenhage: Christiaan van Lom,
Isaac Vaillant, Pieter Gosse, Rutgert Alberts, en Pieter de Hondt, 1723. Deel 2. ’sGravenhage: Christiaan Van Lom, Pieter Gosse, en Pieter de Hondt, 1726.
Luijk, Ruben B. van. “Maps of Battles, Battle of Maps: News Cartography of the Battle at
Neerwinden, Flanders, 1693.” Imago Mundi 60, nr. 2 (2008): 211–220.
Lynam, Edward. “Floris Balthasar, Dutch Map-Maker, and His Sons.” The Geographical
Journal 67, nr. 2: 158–61.
74

MacFarlane, Robert. The Wild Places. London: Granta Books, 2007.
Meteren, Emanuel van. Commentarien ofte Memorien van-den Nederlandtschen staet, handel,
oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige haerder
ghebueren handelinghen. Schotland, buyten Danswijck [Amsterdam?]: Hermes van
Loven, 1608.
Montanus, Arnold. ‘T leven en bedryf der prinsen van Oranje, Wilhelm de eerste, Maurits,
Frederik Henrik, Wilhem de tweede, Wilhem de derde : aengehecht met de daden der
Nassouwsche stam, van het jaar 682 tot dese tyd. Amsterdam: Arnold Montanus, 1664.
Mulder, Hans. “Wie drukten de tekst van Amsterdamse publicaties van Maria Sibylla
Merian?” De Boekenwereld 35, nr 3 (2019): 40-45.
Muller, Frederik Hendrik. De Nederlandsche geschiedenis in platen : beredeneerde
beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten :
verzameld, gerangschikt, beschreven. Amsterdam: Muller, 1863.
Nierop, Henk van. “Profijt en propaganda. Nieuwsprenten en de verbeelding van het nieuws.”
In Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw, red. Henk van Nierop,
E. Gabrowsky, A. Janssen, H. Leeflang en G. Verhoeven, 66-85. Zwolle: Waanders,
2008.
Orlers, Jan Jansz. Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien so te water als te
lande, die Godt Almachtich de Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde
Nederlanden verleent heeft, deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren
Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie, tot Leyden, by Jan
Janszoon Orlers en Henrick van Haestens inden jaere 1610. Leiden: Jan Jansz Orlers en
Henrick van Haestens, 1610.
Pollmann, Judith. Memory in Early Modern Europe 1500-1800. Oxford: Oxford University
Press, 2017.
Pollmann, Judith. “The Cult and Memory of War and Violence,” In The Cambridge
Companion to Dutch Golden Age, red. Helmer Helmers en Geert Janssen, 87-104.
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2018.
Prince, Gerald. The Form and Functioning of Narrative. Berlijn; New York; Amsterdam:
Mouton Publishers, 1982.
Schrier, Irene. “Nicolaes de Clerck, boeckvercooper ende constdrucker : boek en prent bij de
Delftse uitgever Nicolaes de Clerck (ca. 1599-1623).” Proefschrift Universiteit van
Amsterdam, 2019.
Segal, Zef en Bram Vannieuwenhuyze, red. Motion in Maps – Maps in Motion. Mapping
Stories and Movement Through Time. Amsterdam: Amsterdam University Press, [2020].
Shute, William. The triumphs of Nassau: or, A description and representation of all the
victories both by land and sea, granted by God to the noble, high, and mightie lords, the
Estates generall of the vnited Netherland Prouinces Vnder the conduct and command of
his excellencie, Prince Maurice of Nassau. Translated out of French by W. Shute Gent.
Londen, Adam Islip, 1613.
Steen, Jasper van der. Memory wars in the Low Countries, 1566-1700. Leiden; Boston: Brill,
2015.

75

t'Historiael iournael, van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen [...] onder tbeleyt
van Ioris van Speilberghen generael, anno 1601 [...] tot in t'eylant Celon. Delft: Floris
Balthasar, 1605.
Vannieuwenhuyze, Bram. “Reading History Maps: The Siege of Ypres in 1383 mapped by
Guillaume du Tielt.” Quaerendo, 45 (2015): 292-321.
Vannieuwenhuyze, Bram. “Laatmiddeleeuws Ieper verkleind (1383) en gekarteerd (1610).”
Tijdschrift voor Historische Geografie 3, nr. 2 (2018): 140-142.
Vannieuwenhuyze, Bram. “Entangled Maps: Topography and Narratives in Early Modern
Story Maps.” In Motion in Maps – Maps in Motion. Mapping Stories and Movement
Through Time, red. Zef Segal en Bram Vannieuwenhuyze, [n.p.]. Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2020.
Waerachtigh verhael, vande heerlĳcke victorie ende overwinninghe der stadt Rhĳn-berck.
Delft: Jan Andriesz Cloeting, 1597.
Wagner, Peter. Reading Iconotexts: From Swift to the French Revolution. Londen: Reaktion
Books, 1995.
Wood, Denis, en John Fels. The Natures of Maps: Cartographic Constructions of the Natural
World. Chicago: Chicago University Press, 2008.
Zandvliet, Kees. De groote waereld in’t kleen geschildert. Nederlandse kartografie tussen de
middeleeuwen en de industriële revolutie. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1985.
Zandvliet, Kees. Prins Maurits’ kaart van Rijnland en omliggend gebied. Alphen aan den
Rijn: Canaletto, 1989.
Zandvliet, Kees. Maurits, Prins van Oranje. Amsterdam: Rijksmuseum, 2000.
Websites
Hazewinkel, Ruurt. “1602: Inname Grave.” Historiepenningen 17de eeuw. Laatste update 19
april 2019. Geraadpleegd op 29 april 2020. https://historiepenningen-17de-eeuw.nl/1602inname-van-grave/.
Kamps, P.J.M., P.C. van Kerkum en J. de Zee, red. “Terminologie verdedigingswerken.”
Stichting Menno Coehoorn. Geraadpleegd op 21 februari 2020. www.coehoorn.nl.
Kartoweb. “Kartografisch woordenboek.” Geraadpleegd op 9 juni 2020.
https://kartoweb.itc.nl/KiN/woordenboek/index.html.
Limouze, Dorothy. “Dolendo family.” Grove Art Online. Gepubliceerd in 2003.
Geraadpleegd op 24 april 2020.
https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T023126.
Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie. “RKD Artists.” Geraadpleegd op 6 juli
2020. www.rkd.nl
Van Dale. “Dikke van Dale Online.” Geraadpleegd op 27 mei 2020. www.vandale.nl

76

APPENDIX I. TRANSCRIPTIES
Floris Balthasar, Beleg van Grave, 1602
Tekstbladen
Eigentliche und Kunstreiche Abbildung, in welcher ordnung und gestalt ihre Furstliche
Excell. Graff Mauritz von Nassauw Furst von Oranien, in seinem Lager (als er den Admirant
von Arragon, umb die Statt Grave zu entsetzen wartete) bereyt stundt.
[ornamenten]
Warhafftige Abcontrofeitung der machtigen und wunderbarlichen Belägerung der starcken
Statt Grave (an der Maass gelegn) der gleichen zu vor niemals in den Niderländen gesehen,
wie dieselbe von ihre Furstliche Excell. Graff Mauritio von Nassau, Fursten von Uranien, &c.
1602. Belagert und mit Accort einbekommen: Auch wie der Admirant von Arragon mit einer
grossen Herzstrafft (umb die zu entsetzen) da fur gekommen, aber widerumb hat mussen
abziehen.
[witregel]
Er habe die Mügende Heren Staten der Vereinichten Niderländen, fur güt angesehen, also der
Erthertzog Albertus, einde grosse Herskrafft versamlett, und bey einander gebracht hatte, und
dar uber vile Italianer war wartende, ehe er in deroselben Landen einen Einfall thätte, sich ins
Feld zu begeben, warumb sie dan einen schonen haüffen Kreigsvolck, zu Pferd und zu Füss
bey einander gebracht, und den 17. Julii zu Elten auf der Insel von des Grafen werth zu
Panderen, und in der selben gegent, gemünstert haben, mehr den 5000. Pferden, uber 18000.
Man zu Fuss undn 1930. Wagen, auss genommen alle Karchen und Wagens der Proviandierer
und dar uber noch 647. zug Pferde. Mit diesem schönen Volck, und ausserlesenem zeug, ist
ihre Fürstliche Durchleuchtighseitt Graff Mauritius von Nassauw den 19. und 20. desselben
Monats, auff und uber Rhein und Wahl gezogen, nach Nimwegen, und so vortan nach
Brabant zu, in meinüng entweder, dem Hochmutigen Feind eine Feldschlacht zu lifferen, wo
fern er dar zu kommen möchte, und also nach erlangter uberwindüng die statt Ostende,
welche nun mehr als II. Monaten belägert gewest, volko[m]lich zu entsetzen, oder aber so er
zur Feldschlacht nicht mochte kommen, dem trotzigen und hochtrabenten Feindt (welcher
anders nichts (so es sich ahn sehen liesse) suchte noch wünschte, den das er ihre Furstl.
Excellentii eind widerumb auf seinem bodem mochte bekomen, und sich ander slacht fur
Newporth in Flandern zu rechnen) seinen endelen rühm zu behehmen, und ihme den mündt
zu stopfen, und dan ettwas anders zu der Lanen woll fahrt in handen zü nehmen. Und ist den
17. Julii, mit sienem gantschen Läger gen halmale kommen bey St. Trüyen, und vernommen
dass der Feind, underm beleit des Admirants d’Arragon fur Thnen, sehr starck beschantzt
lage, ist darumb mit vil volck zu Fuss und zu Pferdt und 3. Feldstucken, nach dem feindt zu
gezoge[n], ob er ihm mochte zu einer Feldschlacht ausslocken: Dan also der feind sich im
geringsten nichts liess vernemmen, und sich nicht därffte, auss seinen vortheill begeben: Hat
ihre Princelicke Durchluchtigheit widerumb müssen in sem Läger abziehen, und hat des
anders tags sich in seinem Läger still gehalten, verwartende des Feindts ankünfft. Nachdem
aber der feindt nichts hatt dorffen aus ihre Läger attentieren, und sich gantz still in seiner
beschantzung gehalten (wor durch dan seine blodigkeit, und unverzagtes hertz gnugsam, ist
bekantt worden) hier zwisschen ihre Excellenti anschend die gelegentheit von wegen der
Proviand und Biures, nicht langer gutt geachtet aldar zu bleiben ligen, Ist den 10. widerumb
auff gebrochen, und zu rugk gezogen, und hatt den 15. Ednhoven und den 16. Helmundt
eingenommen, und den 18. desselben Monats ist er mit seinem gantzen Läger fur die Statt
Grave kommen. Den 19. hat ihre Princell. Excellenti die Statt besightiget und die quartieren
abgerissen, welcher den 20. und 21. angenomen sein zu machen, und hat ihre Excell. sein
quartier Osten van der Statt genomen, an den Maas. Ihre Gnade Graff Wilhelm Ludwich zu
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Hal, im Süden, und der Oberste Vehr, im Westen aüch an der Maas, darbeneben feind zwo
Bruggen, uber die Maas gelegt, eine gegen uber dem Läger von ihre Excell. die ander unden
an dem quartier des Generals Vehr. Den 22 sind des feinds soldaten, welche aüffm Scholl
Batenburch gelegen, darab gezogen: auch so ist auff den abent, die Schantz welche die von
der Statt uber der Maas an der Nortseite gehabt, von des Feindes Soldaten verlassen, welche
nachdem 318. schüss daraüf gethan waren, im finsteren abent in die Statt geslohen feind, und
von ihre Excell. ingenommen, und gegen die Statt versterckt worden, und also ihre Excell.
Graff Mauritius von Nassau vernommen, das der Admirant von Arragon mit seinem Läger
sterck (so man sagte) uber 20000 Man zu Pferd und zu Fuss, für Thienen aufgebrochen, und
same umb die statt Grave zu entsetzen, hat er grossen fleiss angewendet, sein gantzes Läger
von aussen wol zü verstärcken, insonderheit sein quartier alda der Feind müst ansomme[n].
Den 3. Augusti nachdem man gemunstert, und etzliche Wagen und zeüg pferde abgedanckt,
hat man angefangen nach der Statt zu graven, hier zwisschen sein sie Empfig gewest, die Statt
rundumb, mit einem Wall und Wassergraben zu beschliessen, und den mit nothwendigen
Redüten, Starckten und Pallisaden zü versehen. Es feind auch dar den Admirant müst
ankommen Battereyen gemacht, und grob Geschüt dar auf gestlet, neben versceiden feuwer
Pfannen, damit ein quartier dass ander bey nacht, ingefalle van Alarm mochte sonnen
warschouwen, under dessen hat der Admirant von Arragon, sich für Venloo nidergelegt, und
liess sich ansehen ob er uber die Maas wolte ziehen, und die Statt Rheinberg belageren, umd
also durch solch mittel ihre Excell. vaon dem Grave abzulocken. Warumb dan ihre Princ.
Excell. ihre G. Graff Ernst Casimir von Nassauw, mit 16. Fahnen fussvolck nach Reinberg
gesonden. Also ist der Admirant van Arragon den 4. lauffentes Monats für Venloo
aufgebrochten, hat den 9. etzlich volck in Beneff. (ein Statt dem Furst von Cleef zubehorend)
gelegt, und dan sein Lager geschlagen zü Grosse Linden, ein halbe stunde gehens von ihrer
Excell. Quartier, er hat sein Lager verbreit biss auf die Mase, darumb er er auch ein Brugge
geschlagen, das Schloss Heumen eingenommen und verstarcket. Es haben die belagerten der
Statt Grave, bissweiln aussgefallen, fürnemblich aber als sie den Admirant im gesicht gehabt,
darauf sie sich sehr vertröstet und andern de[n] 13. des morges frue nach deme sie ein feur
zeichen dem Admirant gegeben hatten, darumb man den meinte, das er zu gleich auch dass
Lager solte konnen bespringen, ist aber zu rugt blieben, und ist denen von der Statt manlich
widerstanden, und seind sonder grossen schaden ihrer Excell. volck, und mith verlierung der
ihren widerumb ingetrieben worde[n]. Den 15. liess es sich etwas widerumb ansehen ob der
Admirant solte dass Lager besprungen haben, waruber auch die von der Statt, sehr ernstlich
das Englisch quartier angefallen, seind aber alsbald sonder auss zu richten, eingetriben
worde[n]. Und ist ein Engliss Capitan todt blieben, under zwischen seind von tag zu tag viele
Soldaten von dem feind ubergelaussen, welche sich aüs laüter Armüth, so sie sagten, ihrer
Excell. ubergegeben, und also dieselbe samptlich verklarten, und man auch andere
sünstschafft hatte, das der feind sein grob Geschütz naher ahn gebracht hatte, in meinüng
folchen schaden in ihrer Excell. Lager mit schieffen zu thün, das er solte gezwüngen werden
sein Quartier zü veranderen: so hat man, fürnemlich hinder ihrer Excell. Logement
verscheidene traversen gemacht umb solchem schaden für zu kommen. Den 20. des nachts hat
der Find so auf die Brug gegen uber ihrer Excell. Quartier, als auch ins quartier selbst
etzlichmahl geschossen, darauff als bald aüfgebrochen, und mit viel volcks biss ahn die
Laüffgraben des Lagers, kommen, zwischen zwo Redüten in, ungefehr in die mitte zwischen
ihrer Excell. und ihrer G. Graff Wilhelm Ludwichs Quartier, mit Leiters, Deelen, Schaüffeln
und andern kriegs-gereitschafften, in meinüng so man können abnehmen, ahn ein oder dem
andern Ort durch zubrechen und frisch volck in die Statt zu bringen: Dan als er vornommen,
das ihre Exccell. mit seinem gantzen volck in Waffen gewest, ist er geschwindt zurück
gezogen und hat viele Leittern, Deelen und andere gereitschafften auf wegfallen lassen. Nach
dem nun dieser anschlag nicht geluckt, so ist der Admirant zwisschen dem 22. und 23. des
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nachts, sonder einich gelaut von Trommen und Trompetten, widerumb zuruck nach Luyck
gezogen, welchs, nach dem es ihre Excell. den 23. frue ist innen worden, hette ihme gerne
aslbald nachgejagt, ist aber durch einen dicken nebel eine zeitt lang verhindert und
aufgehalten worden und als er auf den weg kommen ist ihne der Feind gantz auss dem gesicht
gewest, warumb er dan alsbalt widerumb in zijn Lager gezogen ist, als nun der Feindt
widerumb abgezogen, hat er den weg genommen den er zu vor kommen, ist das heer dan
abermahl ein geschren gewest das er wölte Reinberg belageren, daruber ihre G. Graff Ernst
Casimir, (welcher auf ihre Excell. befelch widerumb ungefehr den Grave kommen) zum
anderen mahl in die Statt Reinberg gesonden worden, ist aber nichts dar aus gefolgt. Nach
dem abzug des Feinds ist man der Statt je langer naher kommen, also das erst das Bolwerck
recht gegen uber ihrer Excell. quartier, und darnach auch das fleme welches dar an gelegen,
einstheils durch galereien uber den Wasser graben gemacht, anderscheils durch undergraben
zum theil eingenommen und zum theil von des Feindts soldaten verlassen, und ihrer Excell.
volck mit dem undergraben biss oben ahn des fürnamste Bolwerck kommen ist, welches
gleich den Wallen von der Statt leigt, auch den hafen der Statt bedeckt, und mit einer ecken
von blauwen steinen gemacht sich loss in die Mass aus streckt. An der seitten von ihre G.
Graff Wilhelms quartier hatte man die galereien schon gebracht biss ubder die helft des
stattgrabens, die Engelschen waren an ihrem quartier biss and werck welches der Feind zu
beschermung der Dosdane gemacht, kommen, und wölten dasselbe erstes tags uberfallen umb
die Dosdane und der stattgraben zu erobern: Also nun dieses der Feind sahe, wie auch das auf
seine entsetzung mehr zu hoffen, hat er den 18. September einen Trommenslager ausgesonden
und umb parlementieren angesucht, warauff beiderseits Beiffelars sein aus gesonden, und den
19. der vertrag gemacht is, als hier nach volgt.
[het akkoord in 10 artikelen]
Nach laut dieses vertrags so hat der Feindt ihre Excell. den 20. die statt enigeraumt. Dan 28.
haben die Burgers von der statt ihre Excell. huldung gethan als heren von der statt und Grave
des Läds von Luyck und ist Beron Sidnisti Gubernator in die statt gestelt. Den letzten
September ist das Lager für der statt Grave auff gebrochen und ist ihre Excell. nach des
Grafen Hage gezogen, und seind die andere soldaten widerumb in ihre besatzungen gelegt
werden.
Legenda
1. Die Wacht von der Aproche von ihre Excell.
2. Batterey inder Approche von ein, zwo und drei halbe Canons.
3. Die Wacht von der Aproche vo[n] ihre G. Graff Wilhelm Ludwich von Nassauw.
4. Die Batterey.
5. Die Aproche von Mon sr. Vehr und die Batterey darin.
6. Die Wacht.
7. Die galerey von ihre F. Excell.
8. Die eine galerey von ihre G. Graff Wilhelm ahn Bolwerck beyder Hampfordt.
9. Die galerey von Mon sr. Vehr, beydem steinem Beer under der statt.
10. Der halbe Mohn des Feinds auf der Maass.
11. Zeigt ahn wie das 318. schoss, auss der Batterey von 6. halve Canons, auf gemelten
halben Mohn gethan.
12. Ein Batterey von 3. Feld stucken.
13. Heuser von dem Feind in brant geschossen als ihre Excell. die statt besichtiget.
14. Das haus darin ihre Excell. erst gelogiert ist, dar nach der Ed. Her. State[n] rathaus gewest
und darin ihre G. von Hohenloo, gelogiert und das mit seiner guarde besetzt hat.
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15. Zelten von ihrer Excell. dahinder seine guarde, under vonder Aa, die Compaignie von
Mon sr. Tempel, und der General Wyngarten logierten, und die Wagen von ihre Excell.
gestanden haben.
16. Quartier der Ed. Herrn Staten.
17. Das Regiment Nassauwischer Hochteutschen, under Kolonel Graff Ernst Casimir von
Nassau.
18. Das Regiment Walen von Mon sr. de Marquette.
19. Die sahnen Reutter under Marcellis Bax.
20. Der Orth alda das geschutzt und die Wagen auf welchen man die Achen aufm zug gefuhrt
gestanden haben.
21. Der Reisige zeug under ihre G. Graff Ludwich Gunder.
22. Das Regiment Francoisen under Colonel Mon sr. de Bervin.
Floris Balthasar, Beleg van Grave, 1610, uit: Den Nassauschen Laurencrans (1610)
Legenda
1.2. Over dese loop-graven ende baterye[n] commandeerde die guarde van zijn Excell[entie].
3.4. Over dese die guarde van Graeff Wilm van Nassau.
5.6. Over dese die guarde van Fr. Veer.
7. Twee galeyen [galerijen?] ghegraven ende ghemaeckt by die soldaten van zijn
Excell[entie].
8. Die derde byde soldaten van Graeff Wilm van Nassau.
9. Die vierde by die van Fr. Veer.
10. Des vyandts halve maen teghens over die stadt, aen d’ander sijde van den Rijn.
11. Batery daer mede dese voorsz. halve maen beschoten ende ghewonnen wert.
12. Het quartier van zijn Excell[entie].
13. Het quartier van Graeff Ernst.
14. Het quartier vanden Grave van Hohenloo.
15. Het quartier van Graeff Wilm.
16. Het quartier van Franciscus Veer.
17. Het brandt-schip by van den vyandt afgheveerdicht om die schip-brugghen te doen
springhen, het welcke te vroech aengaende, hem ghefaelieert is.
18. Het legher vanden admirant Franciscus Mendosa.
19. Verlaten ghereedtschap, om het legher van zijn Excell[entie] te bestormen, aenghebracht.
20. Des vyandts vertreck.
Tekst
[p. 191]
Sijn Excell. voor de Stadt Grave den 18 Julij ghecomen zijnde, heeft den 19 sijn quartieren
gheordonneert in deser voeghen: den Prince Maurits sloegh hem neder int Oosten van de
Stadt aen de Maes-cant, alwaer een Brugge over de Mase ghemaeckt wiert, 230 treden langh:
Graeff Willem van Nassau, lagh aen de Zuydt-zijde der stadt, ende d’Engelsche onder den
Generael Veer aen de Westzijde, alwaer noch een brugghe over de Mase gheslagen wiert,
alwaer dat terstont aen quamen veelderhande schepen uyt Hollandt, met alderhande goet
en[de] victualie, tot het belegheren van noode wesende.
Dan alsoo middeler tijdt d’eene tijdinghe op d’ander quam dat d’Admirante van Arragon met
sijn Legher, sterck over de 20000 man te voet ende te peerde, van buyten Thienen
opgehebroken zijnde, quam sacken nae het Landt van Luyck, ende van daer nae Ruermonde
ende Venloo, in meeninghe der Stadt Grave by het een oft het ander middel te ontsetten, is
sijne Excell. meestendeel besigh gheweest, met de Legher van buyten wel te verstercken,
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bysonder tegen die zijde daer de meeste apparentie was dat de vyandt soude moghen
aencomen, t’welck was t’quartier van sijn Excellentie daeromme sijn Excell. op alle
[p. 192]
advenuen wel heeft voorsien.
En also den circkel ende ommeloop van den gheheelen Leger rond omde Stadt, aen d’een
ende d’ander zijde vande Maes seer groot ende wijdt was, eens deels om de morasschen
tusschen beyden komende, anders-deels om sekere hoochten te winnen, die niet en diende
buyten gelaten, overmits het voordeel dat de vyandt va[n] buyten aecomende, daer mede
hadde conne winnen, is den selven ommeloop ront om wel begraven gheweest, ende met
Redouten, Forten ende Palissaden voorsien. Zijn oock teghen de voornaemste advenuen
baterijen ghemaeckt, ende artillerie daer op geset, neffens verscheyden vierbaeckens, daer
door de Quartieren in ghevalle van alarm by nachte malkanderen konden waerschouwen, met
welcke wecken (die vele ende groot waren) den tijdt meest is gepasseert vande[n] 26 Julij af
tot den 3 Augustus toe, op welcken dagh teghen den avont mae ghedane monsteringhe ende
affdanckinge van eenighe waghens ende treck-peerden, de aproches aengevanghen zijn
gheweest.
De Admirante daertussche[n] is met sijn Leger omtrent Venloo stil blijven liggen, sich
gelatende als of hy over de Mase hadden willen rucken, en[de] de stadt Rijn-berck
belegheren, om door dien middel sijne Excell. in alle ghevalle by tijts heeft willen voorsien,
na Rhijnberck schicke[n]de sijn neve Grave Ernst van Nassau, met 16 Compaginien
voetvolckx. TWelck den Admirant ghewaer gheworden zijnde, t’zy dat hy daer door sijn
dessem van naer Rhijnberck te gaen verandert, ende van ander beraet geworden is, of om
andere oorsaken, is den 4 Augusti van omtrent Venlo beginnen op te breken, ende wat naerder
ghecomen, marcherende seer lang-saem ende met cleynde dagh reysen, soo dat hy op den 9
volck gheleyt hebbende binnen het stedeke[n] Gennep, toebehoorende den Vorst van Cleve.
Op den 10 hy is comen logeren tot groot Linden een half ure gaens van het quartier van sijne
Excellentie, alwaer hy Legher gheslaghen heeft, den selven uytstreckende tot an de Mase,
slaende een brugghe over de Mase, streckende van sijnen Leger tot aen het huys te Deumen,
t’welck hy inghenomen ende ghesterckt heeft, hebbende voorts sijnen Legher van voren
geretrencheert en beset met eenige stucken gheschuts.
De Garnisoenen vande stadt Grave hebben oock altemet eenighe uytvallen ghedaen op de
aprochen, inden eersten aenvangh deser belegheringhe seer slappelick, maer nae dat sy haer
secours int gesicht hadden, heftelick, bysonder op den 13 des morghens inden dagheraet, nae
datse een vyerteecken gethoont hadden, soo datmen meynde dat de Vyandt daer op mede een
aenval op het Leger soude doen, maer en is niet naer gevolcht, zijnde de vyant sonder
merckelicke schade van het volck sijner Excell. ende met verlies vande sijne, vromelick
weder inde stadt ghedreven.
Den 15 gheliet sich de vyandt wederomme als of hy den Leger hadde willen aenvallen, daer
over die vande Stadt oock eenen furieusen uytval deden op het Engelsche quartier [x] maer is
den vyandt met verlies van een Engelsch Capiteyn, van onser zijde weder inghedreven ende
anders niet ghevolcht. Middeler tijdt hebben sich vele Soldaten vanden vyant (bysonder
Italiaenen) van daghe te daghe met grooter menichten aen sijn Excell. overghegeven uyt
enckel armoede, soos y seyden, ende alsoo de selve so veel als uyt eenen monde verclaerden
ende oock van elkders eenighe apparentie scheen te wesen, dat den vyant sijn gheschut
naerder gebracht hebbe[n]de, int quaertier van sijne Excell. groote schade meynde te doen
met schieten, om te sien of hy het selve soude connen doen delogeren, zijn hier en[de] daer
voor de principaelste logijsen ende tenten, bysonder achter het logijs van sijne Excell.
verscheyden traversen ghemaeckt, omme de selve schade daer mede te voorcomen.
Den 20 des nachts heeft de vyandt eenighe scheuten ghedaen van verre, soo op de brugghe
legghende over de Mase aen’t quaertier van sijne Excell. als int quartier, quetsende een
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persoon ofte twee, ende stracx daer aen op brekende, is met sijn volck by hun hebbe[n]de
verscheyden ladders, deelen, plancken, spaden, schuppen ende andere ghereetschap,
ghecomen tot aen de trencheen des Leghers, tusschen twee Redouten, ligghende
ongheveerlick te midde-weghe tusschen de quartieren van sijne Excell. ende van Grave
Willem va[n] Nassau, in meeninghe soo het scheen aldaer, vermits de ghelegentheyt vande
plaetse, door te breken, ende alsoo een alarm gemaeckt hebbende, te sien of hy die vande
stadt eenige ververschinghe van volck hadden connen toebringhen: maer vermerckende dat
sijne Excellentie op sijn hoede, ende met alle het voclk [sic] in wapenen was, is schiedelick
en[de] met groote vreese, sonder yet te attenteren, weder te rugghe ghetoghen, latende
eenighe ladders, deelen, ende ander ghereetschap onder wege ligghen, t’welck terstont by den
onsen ghehaelt ende int quartier ghebracht is.
Desen aenslagh alsoo ghefaelgeert zijnde, is de Admirante tusschen den 22 ende 23 des
nachts sonder trommel ofte trompette te roeren, met sijnen gheheelen legher te rugge
ghetoghen naer Cuyck, t’welck sijne Excell. op den 23 de morghens vroegh ghewaer
gheworden zijnde, hadde hem geerne terstont nae ghejaeght, maer is daer inne eenigen tijt
door eenen seer dichten nevel verhindert gheweest, onder het faveur vande welcke, de vyant
(die seer spoede) sich soo verre voorgemaect heeft, dat sijne Excell. die sich nae het vertreck
vanden nevel, met eenigh vock op het vervolgen des vyandt begeven hadde, siende dat met
het vervolgen nietuyt te rechten en was terstont wederom ghekeert is.
Verhaalkaarten door atelier van Frans Hogenberg
Onderschrift Beleg van Grave
Ein starcke Stat, der Grave gnant,
Ligt auff der Masen wol bekannt,
Hat umb sich hin ein fruchtbar grunt,
Belegert is zu diser stundt
Vom Graven Mauritz off das best
Die Stat sich drumb mit schrecken lest:
Ihm widersteht gantz wolgemut,
Und wagen dran ihr leib und gut.
Titel en onderschrift Inname van Grave
Eigentliche contrafactur des Statischen Legers vor der Stat und vestung Grave (...)
Nach dem des Konigs Admirant
Und andre Haubtleuth wol bekant
Vor eindem Mondt vergebentlich
Entsatz zu thun bemuhten sich:
Die Bsatzung zeitlich sich bedacht,
Mit Mauritz gut geding gemacht.
Zieben hinaus gantz wol gemut,
Behalten waeffen, leib, und gut.
Nieuwskaart van het beleg van Grave door Baptista van Doetecum (graveur), Lambert
Cornelisz (cartograaf), Jan Evertsz. Cloppenburgh (uitgever)
Legenda (op achterzijde)
Aenwijsinghe so op den Legher als op de Stadt.
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1. Het quartier van syn Princ. Excellentie Graef Mauritius van Nassouwe, Velt-Overste ende
Capiteyn generael.
2. De Tente va syn Excellentie voorsz.
3. Baterije tegen den vyandt, aent quartier van syn Excell.
4. Corps degardes buyten het quartier van syn Excell.
5. Rijnnakers inde welcke de wacht stadicklijcken gehouden werdt om op te houden ende te
schutten ‘tgene de vyant hadde moghen laten af dryven, zijnde van onder’t water met ysere
kettinghen aenden anderen vast.
6. Twee brugghen tusschen de quartieren van syn Excell. ende Graef Ernst, dweers over de
Mase op schepen dryvende.
7. De loop-graven ende Corps de gardes boven de stadt.
8. Batteryen van syn Excell. teghen de Stadt.
9. Onse batteryen op s’vyants contrescharp.
10. Twee Gaelderyen boven de Stadt, door de Grachte van s’vyants contrescharp.
11. Dry Gaelderyen boven de Stadt, door Stadts grachten.
12. Onse corps de garde op s’vyants contrescharp.
13. Het blauwe Hooft, waer op de onse ghecomen waren.
14. Het quartier van sy genade Graef Willem mette Vriessche soldaten.
15. Harer ghenaden Graef Willems Tente.
16. Den Dam door den welcke die vande Stadt het water benomen wert, soo dat hunlieder
grachten niet veel meer als 2.voet waters bleve[n] diepte houwen.
17. De loop-graven van Graef Willems quartier.
18. Baterije der Vriesen teghens de Stadt.
19. Het quartier van Colonnel Veer mette Engelsche soldate[n].
20. De Tente van Graef Hendrick.
21. De scheeps-brugghe over de Mase aent Enghels quartier.
22. Victualie schepen.
23. Ammonitie schepen. (ook opschrift)
24. De loop-graven ende corps de garden beneden de Stadt.
25. Batterijen der Engelsche teghen de Stadt.
26. Sloepen die de wacht houden tegen de swemmers na oft uyt de Stadt.
27. De Batterye van syn Excell. over de Mase.
28. Het cleyn schanske[n] dat syn Excell. eerst in-nam, daer nu drie Mortieren staen die
gestadichlijcken vyerballen inde Stadt worpen.
29. Het quartier van Graeff Ernst.
A. Dat huys oft Slot.
B. De Ham Poorte.
C. Bolwerc voor de Ham Poorte
D. Bolwerck achtert huys.
E. Bolwerck opt nieuwe werck.
H. De Maes Poorte.
J. Het blauwe Hooft.
K. De Haven.
L. De Brugh-poorte.
M. Bolwerc voor de Brug-poorte.
N. Des vyants Contrescharpen.
O. Katte opt nieuwe werck.
P. De Kerck.
Q. Het Stadthuys.
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R. De Merct.
S. Katte aende Hampoort.
T. Watermeulen.
V. Het verlaten Leger des vyants.
W. Een begonnen Fort des vyants.
X. Schips-brugge des vyants.
Y. Des vyants naeste halve maen aen onsen Legher.
Z. Des vyants Ruyter-wacht.
Verhaalkaart uit Delle guerre di Fiandra door Pompeo Giustiniano (1609)
Legenda (Italiaans):
A. Fortificationi e quartieri de gl’ Olandesi accampati sotto Grave.
B. Redutti de gl’ Olandesi fuora delle fortificationi.
C. Trinciere de gl’ Olandesi approssimatosi à Grave.
D. Fortificationi e ponte fatto da Cattholici per soccorrer la Terra.
E. Gente Cattholica con Giovanni Thomaso Spina, quali andorono affaltar le fortification de
gl’Olandesi, & entrar in Grave.
F. Caminoche va à Ravestain.
G. Marchese Spinola avanzatosi per dar arma al campo Olandese.
H. Campo Cattholico che si retira, visto non poter soccorrer Grave.
I. Alloggiamento de’Cattholici abbrusciato da loro nel partirsi.
Vertaling (door auteur):
A. Nederlandse vestingwerken en districten die onder Grave gelegerd waren.
B. Redouten van Nederlanders buiten de vestingwerken.
C. Nederlandse loopgraven dichtbij Grave.
D. Vestingwerken en een brug gemaakt door de katholieken om te helpen.
E. Katholieken met Giovanni Thomaso Spina, om de vestingwerken van de Nederlanders te
bestormen en Grave binnen te gaan.
F. Caminoche gaat naar ravestijn.
G. Marchese Spinola rukte gewapend op om het Nederlandse kamp aan te vallen.
H. Katholieken trekken zich terug, aangezien Grave niet kan worden gered/geholpen.
I. Accommodatie van katholieken verbrand door hen bij hun vertrek.
Van Meteren, Commentarien, boek 24, 64-65
(…) daer na werdt vanden Prince van Parma belegert Anno 1586, als wy vooren in’t 13
Boeck verhaelt hebben, ende werdt hem slechtelijck over-gegheven vande[n] Heere van
Gemert, sints is die stadt (seer sterck van gheleghentheyt) noch veel stercker ghemaeckt met
Bol-wercken, Ravelins en[de] Contre-scharpen, zijnde een vande sterckste in Nederlandt: daer
was voor Gouverneur binnen Antonio Gonzales Spaengiaert, maer soo daer Belech ghevreest
was, soo begaf hem mede daer binnen Don Inigo Dotaiola een ervaren Crijghs-man, met
eenigh volck meest Italianen ende Spaengiaerden, ende eenighe Vendleen Hooghduytschen,
onder Paugus Gallays uyt Tyrol, Lieutenant vanden Colonel Tyslingh, samen wel sterck 1500
manne[n] behalven de borgers, die mits den overlast van’t garnisoen boven drie ofte 400 niet
sterck en waren: de stadt was dan als wel versien, van gheschut, ammunitie ende victualie.
Den 8 Augusti vielen die vander stadt uyt op Graef Willems trencheen, ‘tgevecht duerde een
ure, met verlies van 13 man, ende va[n]de Beleghers wel 30 soo verslaghen als ghequetste.
Den Admira[n]t van Arragon met Graef Frederick vanden Berghe, ende ander Overste des
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Eerts-hertoghs Legher, nu sterck by een vergadert, is nae het Landt van Cuyck ghecomen, en
daer eenighe daghen gheleghen: ter wyle dat Pr. Mauritz nu zynen Leger seer al-omme
gesterct hadde, soo is hy den 10 Augusti met schoonen daghe comen marcheren na het Leger
en quartier van Prince Mauritz, tot op een half ure na by, al-waer neder-gheslaghen is in’t
Dorp van groot Lijnde, ende om te beter victualie te hebben, heeft een brugghe over de Mase
gheslaghen, ende hem wel verschanst, dit die va[n]der stadt siende, triumpheerden van
blyschappe met schieten: tusschen den 12 ende 13 Augusti schoten die van der stadt eenige
signael schoten, ende deden viertecken, daer op den Heer Admirante weder schoot ende
signael dede: den 13 vroech dede[n] die vander stadt een stercken uyt-val op ’t voorsz. Graef
Willems quartier, ende ten selven daghe so verthoonde hem den Admirante met zijn Logher
naerder te voete ende te peerde: maer van alle kanten uyt Pr. Mauritz Leger dapper beschoten
zijnde, keerde weder na zijn Logement. Die van binnen vielen oock den 15 uyt opt Enghels
quartier wel 300 sterck, treften d’een den anderen soo naer, dat zy met Spiessen malkanderen
op ’t lijf staken: daer bleven doodt van de Engelssen, Capiteyn Keys Hertoghsen, een
gebooren Deen, maer Capiteyn onder d’Engelse met 16 ofte 17 anderen, ende wel 50 van die
van binnen, soo doodt als ghequetst.
Den 17 Augusti deden die vander stadt weder eenen uyt-val wel 700 sterck op ’t Enghels
quartier, het ghevecht duerde een goede wyle, dan alsoo het gheschut al-omme op haer gestelt
werde, moesten zy vertrecken, daer bleven eenighen aen weder-zyden: Den Admirants Leger
verthoonde hem mede in een ghedeelte van over’t water, maer en deden gheen ghewelt, dan
eenighe scharmutselen vanden wachten van weder-zyden, ende brochte op de andere zyde
zijn gheschut soo nae als hy conde, soo dat hy schoot in’t Legher van Pr. Mauritz ende
andere, dies datmen daer dicke beschansinghen moeste tegen maken van dicke aerde wallen.
Daer bleven hier ende daer vast cloecke mannen geschoten, als den kloecken Ingenieur
Andries de Roy, in e[n]e wit Wambays over de trencheen siede, een man daer Pr. Mauritz
veel van hiel, om zijn industrie, wetenschap, verstant in beschansinghen ende belegh van
steden, hem toeschryvende het winne[n] der steden: daer bleef mede een ander Ingenieur
Jacob vanden Bossche: den Capiteyn Meerkercke werdt seer sorghelijcken door de
schouderen geschoten, also oock Capiteyn Morgam.
Den 22 Augustui werdt den Generael vande Enghelse Sire Francoys Vere inden hals ende
kake gheschoten, daer werdt ghesuspecteert dat eenighe van zijn eygen volck dat mochte
gedaen hebben, zijnde onder vele van zijn volck niet wel bemint, en soo hy ongheneselijck
ghequetst was, ja doot gheseyt was, [?] werdt in zijn Enghels quartier Overste gestelt in zijn
plaetse, de[n] Grave Hendrick Frederick van Nassou, Pr. Mauritz broeder.
Den Admirant begoste in zijn Leger gebreck van victualie te hebbe, mits dat het in Brabant alomme af-geteert was, dat welcke mits quade betalinghe onwillicheydt onder zijn Crijghsvolck
maeckte, dies op Pr. Mauritz Legher soo sterck beschanst, qualijck yet heeft connen
voornemen, waer-omme al-daer niet langher conde blyven ligge[n], maer hadde de[n] 21
Augusti snachts een aen-slagh gemaeckt om in Pr. Mauritz beschansinghen in te breken,
tusschen zijn en[de] Graef Willems quartier, maer terwyle datter leeren, schuppen, houweelen
om door te breken byderhandt ghebrocht waren, is ‘tselfde ontdeckt, soo dat Pr. Mauritz
Leger geheel op de bene was, onde hem wederstant thooude, dies is daer van weder
ghevlucht, latende zijn leeren, waghenen mette ghereetschappe achter, die daer smorgens
ghevonden werden, ende is metten gantsen Legher den 23 Augusti op -ghebroken den selven
morghen-stondt zijn bagagie voor-sendende.
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APPENDIX II. BIBLIOGRAFISCHE BESCHRIJVING VAN
DEN NASSAUSCHEN LAURENCRANS
1610 Jan Jansz Orlers, Den Nassauschen Laurencrans. Leiden, Jan Jansz Orlers en
Henrick van Haestens.
Exemplaar
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: OTM: KF 61-34
Korte titel
Den Nassauschen Laurencrans
Lange titel
Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien so te water als te lande, die Godt
Almachtich de Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden verleent
heeft, deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt
gegeven tot een eewige memorie, tot Leyden, by Jan Janszoon Orlers en Henrick van
Haestens inden jaere 1610
Auteur
Jan Jansz Orlers (1570-1646)
Impressum
Leiden: Jan Jansz Orlers en Henrick Lodewijcxsoon van Haestens, 1610.
Druk: eerste.
Collatieformule
2°: π4 A-2D4 2E2 [E2 als D2, N3 als O3]
Paginaformule
[4] 1 2-220 [187 als 178, 204 als 205]
Inhoudsopgave
π1r
Franse titel Den Nassauschen lauren-crans.
π1v (blanco)
π2r
Gegraveerde titelpagina door Jacob II de Gheyn (1565-1629)
π2v Wapen van het Huis Oranje-Nassau en Maurits van Oranje-Nassau
π3r
Portret van Maurits van Oranje-Nassau door Jacob Matham (1571-1631)
π3v Opdracht aan Maurits van Oranje-Nassau
π4r-v Voorwoord door Jan Jansz Orlers en Henrick van Haestens
A1r-A3r
Waerachtighe ende corte beschrijvinghe der Nederlandsche provincien.
A3v-A4r
Beschrijvinghe vanden Hage, ende het Hoff van Hollandt
A4v-B2v
Geslachte ende affcomste van Willem van Nassau, Prince van Oraingien, &c.
B3r-2E2v
Tijdt wanneer Maurits van Nassau t’gouvernement deser landen ontfanghen
heeft.
2E2v Orden waer naer den Boeck-binder hem sal hebben te schicken, in het binden ende
invoughen vande platen die in desen boeck begrepen sijn.
2E2v [colofon] Ghedruckt ende uyt-ghegeven tot Leyden, by Jan Jansz. Orlers, boeckvercooper ende Henrick van Haestens, boeck-drucker inden jare onses salichmakers 1611.
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43 platen in dubbelblad, waarvan 25 met typografische onderschriften (legenda’s).
Illustraties
Titelprent, wapen en portret in gravure. 43 platen in koperdiepdruk. Door het hele boek heen
sierinitialen en ornamenten in houtsnede.
Exemplaargegevens
Band: perkament, goudgestempelde ornamenten.
Referenties
Frederik Hendrik Muller 115-117, noot 1.
Hollstein Dutch, deel 5, pagina 260 (nr. 47-89).
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APPENDIX III. OVERZICHT EDITIES EN EXEMPLAREN
VAN DEN NASSAUSCHEN LAURENCRANS
III. OVERZICHT EDITIES EN EXEMPLAREN DEN NASSAUSCHEN LAURENCRANS
In dit schema zijnAPPENDIX
de geïllustreerde
exemplaren van Den Nassauschen Laurencrans die online
In dit schema zijn zijn
de geïllustreerde
Den Nassauschen Laurencrans
die online
zijn in een
schema ondergebracht
raadpleegbaar
in een exemplaren
schemavan
ondergebracht
(in totaal
elf raadpleegbaar
verschillende
drukken).
(in totaal elf verschillende drukken/edities).

nr

impressum

jaar

O & VH

1610

taal en
druk
NL - 1

legenda

1

Onder in
NL

Beschrijvinghe ede af-beeldinge van alle de VICTORIEN, So te Water als te Lande, die Godt
Almachtich De Eedele Hooch-mogende HEEREN STATE der Vereenichde Neder-landen verleent
heeft, Deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts MAVRITS van NASSAV, uyt
gegeven tot eewige memorie.

2

O & VH
(als 1)
O & VH

1610

NL - 1

idem

1612

Duits - 1

Onder in
NL
geen

O & VH
(als 3)
O & VH

1612

Duits - 1

geen

1612

Frans - 1

in tekst

O & VH
(als 5)
O & VH
(als 5)
O & VH

1612

Frans - 1

in tekst

1612

Frans - 1

in tekst

1615

Frans - 2

in tekst

O & VH
(als 8)
O & VH

1615

Frans - 2

in tekst

10

1617

Duits - 2

in tekst

Warhafftige Beschreibung vnd eigentliche Abbildung aller Züge vnd Victorien [...] die Gott [...] den
hochmögenden Herrn Staten der Vereinigten Niderlendischen Prouintzen verliehen hat.
(Der newe verbesserte Nassawische Lorberkrantz)

11

O & VH

1618

Duits - 3

in tekst

12

O & VH

1619

NL - 2

in tekst

toegev: portretten

Warhafftige Beschreibung vnd eigentliche Abbildung aller Züge vnd Victorien [...] die Gott [...] den
hochmögenden Herrn Staten der Vereinigten Niderlendischen Prouintzen verliehen hat.
(Der newe verbesserte Nassawische Lorberkrantz)
Warachtige beschrijvinghe van alle de belegeringhen ende victorien, te water ende te lande. Die
God almachich[!], tot welvaren der Vereenichde Nederlanden te wege gebracht ende gegeven heeft.
(De oorlochs-daden vanden doorlichtigen vorst Mavrits van Nassav. Of den nievven vermeerden
Nassavschen lauren-crans)

13

O & VH

1620

Frans - 3

in tekst

toegev: portretten en
stamboom fam.
Nassau (uitvouwbaar)

14

Janssonius

1624

Duits - 3

in tekst

15

Janssonius

1624

Frans - 4

in tekst

16

Janssonius
(als 14)
Janssonius

1624

Frans - 4

in tekst

1651

NL - 3

geen

Janssonius
(als 16)
Janssonius
(als 16)

1651

NL - 3

1651

NL - 3

3
4
5
6
7
8
9

17

18
19

verschillen in
illustraties

titel

Warhafftige Beschreibung vnd eigentliche Abbildung aller Züge vnd Victorien [...] die Gott [...] den
hochmögenden Herrn Staten der Vereinigten Niderlendischen Prouintzen verliehen hat.
(Der Nassawische Loorberkrantz oder Triumphwagen)
idem
Déscription et representation de toutes les victoires, sous ta condicte de Maurice de Nassau. A
Leyde J.J. Orlers et Henry de Haestens.
idem
idem
toegevoegd: portretten
en stamboom fam.
Nassau (uitvouwbaar)
idem

toegev: portretten en
stamboom fam.
Nassau (uitvouwbaar)
idem

La genealogie des illustres comtes de Nassav [...] avec la description de toutes les victoires
idem

La généalogie et lauriers de très noble et ancienne famille des comtes de Nassau
Warhafftige Beschreibung, vnd eygentliche Abbildung aller zuge vnd Victorien [...] die Gott [...] den
hochmogenden Herrn Staten, der vereinigten Niderländischen Provintzen geben hat.
La genealogie des illustres comtes de Nassau [...] avec la description de toutes les victoires.
idem
Wilhelm en Maurits van Nassau, princen van Orangien, haar leven en bedrijf.

geen

toegev: Willem v
Oranje; Beleg van
Gulik; Koning van
Groot-Brittanië;
Inname Todos Sanctos
1624; Uitvaart Maurits
1625
idem

geen

idem

idem

idem
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Links naar de exemplaren:
1

Picarta
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840100590

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

idem
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=84012497X
idem
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=840216521
idem
idem
http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=84013682X
idem
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=238642968
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=059622830
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=115651489
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=850045282
http://picarta.nl/xslt/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=850320720
idem
http://picarta.nl/DB=3.11/XMLPRS=Y/PPN?PPN=850160928

18
19

idem
idem
Online versie

1
2

https://books.google.nl/books?id=cFRDAAAAcAAJ&prints
ec=frontcover&hl=nl
https://books.google.nl/books?id=N2NhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

3

https://books.google.nl/books?id=aNFfAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

4

https://books.google.nl/books?id=rNBOAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

5

https://books.google.nl/books?id=jVQiaooxS4cC&printsec=frontcover&hl=nl

6

https://books.google.nl/books?id=XUdDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

7

https://books.google.nl/books?id=r7JJAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

8

https://books.google.nl/books?id=YIBjAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

9

https://books.google.nl/books?id=tsyRPAJYMacC&printsec=frontcover&hl=nl

10

https://books.google.nl/books?id=U3TA0zBYO1AC&printsec=frontcover&hl=nl

11

https://books.google.nl/books?id=sqqSzhf_KkoC&printsec=frontcover&hl=nl

12

https://books.google.nl/books?id=IX5pq1jqkO8C&printsec=frontcover&hl=nl

13

https://books.google.nl/books?id=rzH2Tm6oauUC&printsec=frontcover&hl=nl

14

https://books.google.nl/books?id=wS9hAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

15

https://books.google.nl/books?id=t8hkAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

16

https://books.google.nl/books?id=VOFLAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

17

https://books.google.nl/books?id=PMRkAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

18

https://books.google.nl/books?id=MJVjAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

19

https://books.google.nl/books?id=d_ZM1x304_sC&printsec=frontcover&hl=nl
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APPENDIX IV. ILLUSTRATIES IN DEN NASSAUSCHEN
LAURENCRANS
onderwerp

datum

pagina

privilege

legenda

proefdruk

Titelprent

π2r

x

Wapen van Nassau

π2v

Portret van Maurits

π3r

1

Kaart van de Nederlanden

2

2

Hof van Holland

6

3

Spaanse vloot

1588

34

4

Beleg van Bergen op Zoom

1588

56

5

Inname van Tienen

1588

72

6

Inname van Breda

1588

72

7

1590

76

8

Bestormen van de schans van
Noordam / Fort Noordam
Beleg van Zutphen

30-5-1591

78

ja

NL

x

9

Beleg van Deventer

1591

80

ja

NL

x

10

Slag van Knodsenburg

1591

80

11

Beleg van Hulst

19-9-1591

82

ja

12

Beleg van Nijmegen

14-10-1591

84

ja

NL

x

13

Beleg van Steenwijk

5-7-1592

84

ja

NL

x

14

Beleg van Coevorden

12-9-1592

88

ja

NL

x

15

Beleg van Geertruidenberg

25-7-1593

90

ja

NL

x

16

Ontzet van Coevorden

1594

96

ja

NL

x

17

Beleg van Groningen

22-7-1594

98

ja

NL

x

18

Nova Zembla

1594-1595

102

19

Oost-Indie

1594-1595

102

20

Inname van Calis-Malis / Cadiz

1596

108

NL

x (andere
plek: na
Cadiz)
x (andere
plek: na
Cadiz)
x

21

Slag bij Turnhout

1597

114

22

Beleg van Rheinberg (1)

1597

118

23

Beleg van Meurs

1597

120

24

Beleg van Grol

1597

25

Beleg van Breevoort

26

x
NL

x
x

NL

x
x

x
x

x
NL

x

ja

NL

x

120

ja

NL

x

1597

122

ja

NL

x

Beleg van Oldenzaal

1597

124

ja

NL

x

27

Beleg van Lingen

1597

124

ja

NL

x

28

Beleg van Zaltbommel

1599

126

NL

x

29

Inname van Canarische Eilanden

1599

134

30

Beleg van Wachtendonck

1600

142

31

Schans van Sint-Andries

mei 1600

144

32

Scheepstocht naar Vlaanderen /
Vlootlanding (uitvouwblad)

1600

148

90

x
ja

NL

x

NL

x
x

33

Slag bij Nieuwpoort (1)

1600

152

x

34

Slag bij Nieuwpoort (2)

1600

152

x

35

Zwarte Galeye

1601

160

36

Beleg van Rheinberg (2)

1601

162

37

Slag van Bantam

1601-1604

166

38

Beleg van Oostende

1602

170

39

Tocht in Brabant

1602

186

40

Beleg van Grave

1602

41

Scheepsslag bij Sluys

42
43

NL

x
x

NL

x (andere
plek: na
Sluis)

190

NL

x

1604

198

NL

Beleg van Sluys, Isendijk, etc.

1604

200

NL

Slag van Admirael Heemskerck,
Gibraltar

1607

x

extra: Beleg
van Hulst
1596 (na
Groningen)
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APPENDIX V. TOESCHRIJVINGEN EN STIJLDOSSIER VAN
DE ILLUSTRATIES IN DEN NASSAUSCHEN LAURENCRANS
A. SCHEMA TOESCHRIJVINGEN180
Namen graveurs
JG = Jacob de Gheyn II
JM = Jakob Matham
BD = Bartholomeus Dolendo
PB = Pieter Bast
FB = Floris Balthasar
FH = Frans Hogenberg
onderwerp

signatuur

Titelprent

JG

auteur

Eijffinger

Keyes

RPK

Wapen van Nassau
Portret van Maurits

JM

Kaart van de Nederlanden
Hof van Holland

BD

Spaanse Vloot
Beleg van Bergen op Zoom

BD

BD

Inname van Tienen

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

Inname van Breda
Bestormen van de schans van Noordam

BD

Beleg van Zutphen

FB

PB?

niet PB

BD

Beleg van Deventer

PB

PB?

PB

PB

Slag van Knodsenburg

BD

BD

Beleg van Hulst

PB

PB?

PB

BD

PB

PB

PB

Beleg van Nijmegen

PB

BD

Beleg van Steenwijk

BD

PB?

niet PB

BD

Beleg van Coevorden

PB

PB?

PB

PB

Beleg van Geertruidenberg

FB

PB?

niet PB

BD

Ontzet van Coevorden

BD

BD

BD

Beleg van Groningen

BD

BD

BD

Nova Zembla

BD

Oost-Indie
Inname van Calis-Malis

FB

Slag bij Turnhout

FB

JG

Beleg van Rheinberg (1)

FB

PB?

niet PB

BD

Beleg van Grol

PB

PB?

PB

PB

Beleg van Meurs

PB

PB?

PB

PB

Beleg van Brevoort

PB

PB

PB

Beleg van Oldenzaal

PB

PB

PB

180

BD

PB?

BD

Dit schema is op basis van de volgende literatuur: Keyes, Pieter Bast; Hollstein, Hollstein’s Dutch and
Flemish; Eijffinger, “Prent en puntdicht.”
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Beleg van Lingen

BD

Beleg van Zaltbommel

FB

BD

BD

FB?

BD

Inname van Canarische Eilanden

BD

Beleg van Wachtendonck

BD

BD

Schans van Sint-Andries

PB

PB?

PB

Scheepstocht naar Vlaanderen

BD (naar
FH)
PB
anoniem

Slag bij Nieuwpoort (1)

FB/BD

BD

BD

Slag bij Nieuwpoort (2)

FB/BD

FB

BD

Zwarte Galeye

BD

Beleg van Rheinberg (2)

FB

BD
PB?

niet PB

Slag van Bantam

BD

Beleg van Oostende
Tocht in Brabant

PB

BD

FB

FB

Beleg van Grave

FB

FB

BD

Scheepsslag tussen Galeyen van Sluys en oorlogsschepen

BD

Beleg van Sluys, Isendijk, etc.

FB

Slag van Admirael Heemskerck, Gibraltar

FB

BD

FB

BD

B. STIJLDOSSIER
motief

BD

Bartholomeus Dolendo

Pieter Bast

water:
rivier of gracht
(geen zee)

93

Floris Balthasar

Soldaten

Ronde helm:

Puntvormig of met klep:

Kanonnen

94

Rond, hoed of zonder
hoofddeksel:

Bomen

Handschrift

95

Afbeeldingenlijst
Bartholomeus Dolendo
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.161
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.090
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.120
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.080
Pieter Bast
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.126
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1905-5685
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.623
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.379
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1878-A-499
Floris Balthasar
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-BI-1042
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-BI-1043
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1893-A-17989A
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.450
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-80.656
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