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DE DOOS VAN PANDORA 

EEN KAART VAN MICHIEL COIGNET 

AD MESKENS* 

In augustus 1914 rukten de Duitse t roepen, in uit

voering van hun Von SchHeffenplan, door België 

op om door te stoten naar Frankrijk. Eén van de 

belangrijkste doelen in België was de vesting Ant

werpen en haar haven. Vesting Antwerpen was een 

negentiende-eeuwse verdedigingslinie die langs de 

huidige buitenwijken liep. Tussen 28 september en 

9 oktober 1914 lanceerden de Duitsers een succes

volle aanval op de vesting, die gepaard ging met 

hevige artilleriebeschietingen. 

Het personeel van het Stadsarchief had deze 

barre tijden verwacht en had de archiefstukken in 

de veilig gewaande kelders van het Antwerpse 

stadhuis opgeslagen. Daar bleef de rijke collectie 

maandenlang . . . zonder toezicht . . . in een vochtige 

omgeving . . . Papier werd een vochtige brij . . . Vele 

kostbare s tukken gingen toen verloren in een 

soort papierpulp. O n d e r de verloren stukken was 

een door Abraham Verhoeven gedrukte kaart van 

Michiel Coignet (1549-1623)': Tabula gcogrnphica 

indicniis iter novum inter Mediolanum et Antver-

piam (1621)-. Lange tijd werd gedacht dat hiermee 

het laatste exemplaar van de kaart verloren gegaan 

was. 

In de zomer van 1995 hield de universiteit van 

Leuven een tentoonstelling Ex Officinn Lovoniensi, 

waarop een exemplaar van deze kaart te zien was' . 

Het was de hoofdbibliothecaris p rof dr. J. Roegiers 

die me op het bestaan ervan at tendeerde. De kaart 

was in de eerste helft van de jaren tachtig bij een 

ant iquar iaa t aangekocht. Er is geen informatie 

over de herkomst van de kaart. 

Deze kaart is een eenbladsdruk. Het is onmoge

lijk te schatten op hoeveel exemplaren ze gedrukt 

werd, maar vermoedelijk loopt dit in de ettelijke 

honderden. Vaak waren dit soort kaarten gebruiks

voorwerpen, zodat ze dikwijls geen lang leven be

schoren waren. Het aantal overblijvende exempla
ren kan dan ook zeer klein zijn. 

Micliiel Coignet 

Michiel Coignet (1549-1623) was een Antwerps 

wiskundige en i n s t r u m e n t e n b o u w e r die een ge

varieerde carrière had. Hij begon zijn beroeps

loopbaan als onderwijzer (1568). In 1572/73 werd 

hij wijnroeier, d.i. een officieel b e a m b t e die de 

inhoud van een ton moest vaststellen o m de 

accijnzen te k u n n e n berekenen. In 1596 aanvaard

de hij een positie als wiskundige van de aartsher

togen Albrecht en Isabella. Hij zou deelnemen aan 

de belegeringen van Hulst (1598) en van Oostende 

(1602-1604). Naar het e inde van zijn leven toe 

superviseerde hij de bouw en het onde rhoud van 

verschillende forten op de Schelde. 

Michiel Coignet schreef verschillende boeken, 

waaronder bewerkingen van de rekenboekjes van 

Valentijn M e n n h e r en Willem Raets, de Epitome 

van Abraham Ortelius en schreef inleidingen voor 

de Speculum Orbis Terrarum van de )ode en latere 

uitgaven van het Theatrum orbis terrarum van 

Ortelius. Zijn bekendste werk blijft Nieuwe onder-

wijsinghe waarin hij verschillende ins t rumenten 

voor het gebruik op zee bespreekt. Een groot aan

tal manuscr ip ten is bekend waarin hij het heeft 

over de reductiepasser van Morden te en de p ro -

portionaalpasser. 

De reisweg tussen Milaan en Antwerpen 

Dat de kaart de reisweg tussen Milaan en Ant

werpen weergeeft is geen toeval, deze weg was één 

van de belangrijke handelsroutes tussen de Lage 

Landen en Italië en was bovendien één van de 

zogenaamde militaire corr idors door Europa-*. Dit 

waren erkende mili taire wegen die een leger in 

actieve dienst met haar recruteringsgebieden ver

bonden . Vanuit Antwerpen vertrokken twee grote 

handelsroutes naar Italië: de een langs het oosten 

van de Rijn en de ande r langs het westen ervan. 

' dr. Ad K4eskens, Dalenborchstraat 18, B-2800 Mechelen, België. 
1. Over Michiel Coignet zie: H.L.V. De Groote, 'Michiel Coignet', Nationaal Biografisch Woordenboek 3 

(Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten 1968) k. 184-191; 
zie ook: A. Meskens, Wiskunde tussen Renaissance en Barok: aspecten van wiskunde-heoefening te Antwerpen 
ISS0-1620. Publikaties van de Stadsbibliotheek 41-43 (Antwerpen: Stadsbibliotheek 1994) passim. 

2. I. Denucé, 'Oude Geographica te Antwerpen', Antwerpsch Archievenblad 2de reeks 2 (1927a) 1-13, m.n. 8. 
3. Ex Officina Lovaniensi. Tentoonstellingscatalogus (Leuven 1995) 20 (nr. 22). 
4. Volgende beschriiving van de Spaanse weg is ontleend aan G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish 

Road (Cambridge: Cambridge U.P. 1972). 
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De oostelijke route ging eerst naar Keulen en dan 
via Mainz naar Tirol om daar de Alpen over te ste
ken''. Er waren enkele westelijke routes, met name 
Antwerpen - Lyon - Marseille, Antwerpen - Lyon 
- Turijn en Antwerpen - Besani;on - Italië. Wat 
het eerste deel van de reisweg betreft is deze steeds 
dezelfde: langs de Maasvallei naar Vesoul. 

Een groot gedeelte van de weg die Coignet op 
zijn kaart beschrijft, loopt (bijna logischerwijze) 
samen met de zogenaamde 'Spaanse weg'. Deze weg 
werd door Filips H voorgesteld, nadat de overzeese 
bevoorrading van de troepen in de Nederlanden 
te gevaarlijk werd geacht. Hij had het voordeel dat 
hij voor het grootste stuk over gebieden liep die in 
Spaanse handen waren. Hij ging van Lombardije 
via Milaan en Piedmonte langs Savoye, Franche-
Comté en Lotharingen naar de Lage Landen. De 
koning van Spanje was ook hertog van Milaan en 
vorst van Franche-Comté en de Lage Landen. 
Spanje had vrije toegang tot de Ligurische havens, 

waardoor Lombardije bereikt kon worden. De her
tog van Savoye was een betrouwbaar bondgenoot 
van de Spanjaarden. De hertog van Lotharingen 
gedoogde de doortocht van de Spaanse troepen, als 
deel van een neutraliteits- en evenwichtspolitiek 
tegenover Spanje en Frankrijk. Het prinsbisdom 
Luik stelde geen problemen. 

Coignets kaart is wat onderlinge afstanden 
betreft niet zeer exact, maar de reisweg is wel goed 
te volgen. Vanuit Milaan gaat het in bijna rechte 
lijn naar Sesto aan het Lago Maggiore. Het meer 
wordt gerond naar Domodossola. Vandaar worden 
de Alpen overgestoken via de Simplonpas (ca. 2000 
m) naar Brig in de Rhónevallei. De Rhónevallei 
wordt gevolgd, via Martigny naar Noville. Daar 
wordt om het meer van Geneve getrokken, via 
Vevey tot Lausanne. Vanuit Lausanne vervolgt de 
weg door de lura, via Jougny, waar een 'péage' was 
en - hoewel niet aangeduid - vermoedelijk langs 
Pontarlier, naar Besancon. Vanuit Besan(,xin gaat 

5. W. Brulez, 'Les routes conimerciales d' .'\ngleterre en Italië au XVI'' siècle' in: Studi in onore di Amintore 
Fanfani IV (Milaan 1962). 131. 
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het naar Vesoul en Pagny aan de Maas. Van Pagny 
tot Yvois wordt de Maasvallei gevolgd. Het toen
malige Franse gedeelte van de Maas wordt verme
den door van Yvois door Lu.xemburg naar Bouillon 
te trekken. Van hieruit gaat het via Gemappe naar 
Brussel, Mechelen en uiteindelijk Antwerpen. 

Coignets kaart vermijdt duidelijk Savoye. In 
1610 sloot de hertog een tegen Spanje gerichte 
alliantie met Frankrijk. In 1620 mocht een Spaans-
Italiaans leger Savoye wel doortrekken, na het 
sluiten van een broze vrede, maar in 1622 zegde 
Savoye dit verdrag op." Opvallend aan de kaart is 
verder dat ook de volledige loop van de Rijn gege
ven wordt en verschillende steden tussen Luzern 
en Locarno, via de St-Gotthardt, als was het om 
een alternatieve weg aan te duiden. 

De weg die Coignet hier be.schrijft werd tijdens 
de zestiende eeuw nauwelijks gebruikt'. Eén van 
de redenen die Brulez aangeeft is dat de route via 
Bazel naar de Simplonpas veel korter is, en dus 
ook minder kostbaar. Coignet schrijft in de legen
da van de kaart: 

CAERTE ende atbeeldinghe van den wech die 
de nieuwe conduitte onder den naem sauve-
garde bescherminghe ende wapenen van hare 
hoocheden nemen zal, ghaende ende comende 
van Nederlandt naer Italien, met eene claer 
afmetighe van d'eene plaatse tot dandere door 
het Compas punctelijck afghemeten: mitsgaders 

oock de namen der weicke hen de Cooplieden 
addresseren zullen om hunnen Coopman-
schappen te bestellen ende oock degene die 
den seluen wech sullen willen gaen in forme 
van Passagiers. 

Rest de vraag waarom deze weg ineens aangeduid 
wordt als 'de Prince Conduitte, oft de Leurs 
Altezes'' of 'den wech die de nieuwe conduitte 
onder den naem sauvegarde bescherminghe ende 
wapenen van hare hoocheden nemen zal', zoals 
Coignet aangeeft. Hoewel we weten dat er aan het 
hof een interesse bestond voor de ontwikkelingen 
in Zwitserland'' zal verder onderzoek naar het 
gebruik van de handelswegen naar Italië dit moe
ten uitwijzen. 

Eeti vraag aan de lezers 
Een enigma rond Coignet dat naar een oplossing 
vraagt, is dat van de proportionaalpasser. D. Burger 
(Galileo Galilei. Phoenix Pocket 106 (Amsterdam 
1964) 31-32) meent twee proportionaalpassers van 
Coignet gezien te hebben gedateerd 1595 en 1596. 
Gezien de verwarring die rond dit soort passer 
bestaat, is het best mogelijk dat het reductiepas
sers waren. Er zijn echter geen zestiende-eeuwse 
passers van Coignet bekend. Aangezien Burger 
zijn bronnen niet vermeldde zit dit onderzoek op 
een dood spoor. Misschien weet één van de lezers 
raad? 

6. Parker (n. 4), Army, 70. 
7. Brulez (n. 5), Les routes commercialese 137-138. 
8. Nieuwe Tijdinghe 26 mei 1621, 8. 
9. Over de relaties van de Zuidelijke Nederlanden met Zwitserland zie: .•\lgemeen Rijksarchief Brussel, Raad 

van State en Audiëntie, 1452. 
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