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‘Vught en Cromvoirt in kaart’ is een project van de Stichting Lokale 
Geschiedschrijving van Vught en het Vughts Museum en verschijnt 
begin november 2017. Haes Producties in De Bilt treedt op als uitgever. 
Deze historische atlas telt 80 pagina’s en presenteert de kaarten op 
groot formaat (30 bij 37 cm). 

Door in te tekenen krijgt u de atlas voor een aantrekkelijke prijs. 
U kunt zich tot 15 juli verzekeren van een exemplaar door € 22,50 
over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0139895353 
ten name van Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught onder 
vermelding van ‘Atlas’ en uw adres. U kunt ook bijgaande antwoord-
kaart insturen.

Ja, ik wil intekenen op de historisch atlas ‘Vught en Cromvoirt in kaart’. 

Aantal exemplaren: 

Ik zal voor elk exemplaar € 22,50 overmaken op bankrekeningnummer 
NL67RABO0139895353 ten name van Stichting Lokale Geschied-
schrijving van Vught onder vermelding van ‘Atlas’.

Naam ...................................................................

Straat ..................................................................

Nummer.............................................................

Een fascinerende ontdekkingsreis door ruimte en tijd, dat belooft deze 
atlas van Vught en Cromvoirt de kijker-lezer. Sinds de zestiende eeuw 
zijn er kaarten gemaakt waar onze dorpen op voorkomen. Het zijn er 
veel meer dan verwacht. Handgetekende en gedrukte kaarten. Militaire 
kaarten van belegeringen, verdedigingslinies en onderwaterzettingen. 
Civiele kaarten van polders en grensscheidingen, tienden en grondbezit, 
weg- en kanaalontwerpen. Vanaf de 19de eeuw zijn er hoogwaardige, 
uniforme stafkaarten, waarop de enorme veranderingen in infrastruc-
tuur te volgen zijn: de aanleg van Lunetten, wegen en spoorwegen, 
de IJzeren Man en het Drongelens kanaal. In de 20ste eeuw volgt een 
explosieve groei van de bebouwing en de aanleg van snelwegen. 

Centraal staat de ruimtelijke ontwikkeling van Vught en Cromvoirt. 
Het natuurlijke landschap in onze omgeving is van grote betekenis 
voor de wijze waarop de mens het gebied heeft ingericht. Historica en 
oud-eindredacteur van de Vughtse Historische Reeks, Ottie Thiers, 
neemt u mee in de periode na 1500, vanaf het moment dat de eerste 
kaarten verschijnen. In de toelichtingen gaat zij in op de achtergrond 
van de kaarten; waarom, door en voor wie zijn ze gemaakt? Hoe be-
trouwbaar zijn ze? En vooral: wat zien we op de topografische kaarten 
van Vught en Cromvoirt? Ook Deuteren komt aan bod. Dat behoorde 
tot 1933 bij Cromvoirt. De auteur is bij het ‘lezen’ van de kaarten ge-
holpen door digitale projecties die Herman Voet van de kaarten heeft 
gemaakt op een moderne basiskaart. Sommige projecties zijn in de atlas 
opgenomen. 
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Postcode.............................................................

Plaats...................................................................
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