
1. Fortificaties in de Zwinstreek en het Brugse Vrije tussen 1579 en 
1839 in de klassieke cartografie. 

Zijn collectie kaarten komt weer goed van pas wanneer hij voor het 
tijdschrift Vesting schrijft over fortificaties in de Zwinstreek. Vesting is een 
driemaandelijks tijdschrift van de Simon Stevinstichting. Op haar webstek 
lezen we: “Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum ijvert sinds 
1964 voor het behoud, ontsluiting en herbestemming van historische 
versterkingen zoals forten, omwallingen, bunkerstellingen en andere 
historische verdedigingswerken.”   

De studie Fortificaties in de Zwinstreek en het Brugse Vrije tussen 1579 en 
1839 in de klassieke cartografie  verscheen in 1996 in drie delen: 

I. De Tachtigjarige Oorlog. Van de Unie van Utrecht (1579) tot het 
Twaalfjarig Bestand (1621).  In zijn artikel verwijst Bossu regelmatig naar 
zijn boek Vlaanderen in oude kaarten.  
Het stuk is geïllustreerd met 12 afbeeldingen die uit zijn persoonlijke 
collectie kaarten komen.  Nr. 4 bv is een detail van de kaart die men in 
kleur kan bewonderen in Vlaanderen in oude kaarten op p. 74-75.  
 

II. De Tachtigjarige Oorlog. Van het Twaalfjarig Bestand (1621) tot aan de 
Vrede van Munster (1648). Voor dit tweede deel zocht hij in zijn kisten 
enkele kaarten die hij kritisch onder de loep nam, bij voorbeeld: 
Flandriae teutonicae pars orientalior van Willem en Joan Blaeu (CB 
2007/500) en 3 kaarten van Cl. Jansz. Visscher (1622, 1627 en 1640). Ze 
staan ook in Vlaanderen in oude kaarten: de kaart van 1622 Caerte van ’t 
Vrye (CB 2007/465) op p. 29; 1627 Kaerte van Sluys, het Zwin, en de 
schansen aen weder syden (CB 2007/464); 1640 Caerte van ’t Vrye synde 
een gedeelte van Vlaendren van nieus gecorrigeert en met vlijt gebetert 
(CB 2007/466) op pp. 78-79.  Zijn voorkeur gaat uit naar de kaart van 
1627. “[Deze kaart ] is de mooiste cartografische weergave van het Zwin 
die we kennen.” 
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IV. Van de Vrede van Munster (1648) tot het Verdrag van de Vierentwintig 
Artikelen (1839). In dit deel haalt hij er de kaarten van Delisle , Frix, de 
Ferraris en Vandermaelen bij. Er werd in de streek blijkbaar voortdurend 
gevochten. Hij eindigt zijn artikel met een zin die je aan het denken zet: 
“De betonnen bunkers die we nu binnen de omlijning van het 
Hazegrasfort aantreffen dateren uit de eerste en de tweede 
wereldoorlog.”                                                                                                                                           
Jozef Bossu schonk de drie nummers van Vesting aan de 
Cultuurbibliotheek (CB 2019/1288) “In de hoop dat deze bijdrage nuttig 
is.” 

 


