
ACHTER BERG EN RIJN X 3) .

Hét kaartfragnient van de 'NIEUWE KAART VAN DEN LANDE:
UTRECHT' van Bernard de Roy., weergegeven als af b . l .
in het boek 'Achter Berg en Rijn' ,(=ABR), maakt deel
uit van een belangrijke kaart van de provincie utrecht.
Hoewel Koeman (hoogleraar in de Kartografie te Utrecht
van 1969-198!) deze kaart de 'grootste gebeurtenis in
drie eeuwen geschiedenis van de Utrechtse kartografie'
noemt , neemt volgens Sijmons deze kaart een mi'daenpo--
sitie in tussen nauwkeurige opmeting en. overname van ;
andere kaarten., zonder overigens afbreuk te doen aan
het grote belang van aeze .uitgave.. De kaart van de Ro;y
blijkt nog zijn invloed op de Utrechtse kaarten te
hebben gehad tot 1820, toen de nieuwe Topografische
Kaart van' Kra.iye.nhof f verscheen. -

Toen de Staten van Utrecht in 1676 besloten een
kaart van de provincie samen te laten stellen, gave.a
si j ;aan Bernard de Roy de opdracht de gehele provincie' .,
Utrecht op. te meten en zij verschaften hem dan ook ie '
bevoegdheden overal toegang te verkrijgen,, ook tot. .iet
•copie.eren van bestaande kaarten. De opmeting van de.
provincie heeft acht jaar geduurd. De kaart .werd ge-
graveerd door Thomas Doesburgh en de eerste eaitie
kwam uiteindelijk in 1696 bij Nicolaas Visscher te -La-
sterdam van de pers. hierbij is gebleken dat de kaart
niet geheel voldeed aan de hoge verwachtingen die de
Heren Staten ervan hadden. Hoewel de cartograaf aan _de
ene kant getracht had zoveel mogelijk allerlei poldert:,
rechtsgebieden etc. aan te geven en te benoemen, heeft
hij toch ook veel niet of zelfs fout ingetekend. OoiC
kwamen er onjuistheden in grensscheidingen e. d. op voer.
zodat de kaart niet, als bedoeld, bij reent sgeaingen
als juridisch document kon worden aangehouden. De Roy
had dus kennelijk niet zelf alle opmetingen opnieuw
uitgevoerd. Het is gebleken, dat hij gebruik neeft ge-
maakt van de uitstekende kaart van 't HOOGE HEEMRAAD-
SCHAP VAN RHIJNLAWD (1647) van Dou en Steven van Broec-:-
huysen^die echter slechts voor het westelijk deel van
de provincie Utrecht kon worden geraadpleegd. Van
Broeckhuysën i's een bekende naam onder de landmeters-
kaarttekenaars . Justus van Bro^eckhuysen heeft in de



jaren rond 1700-1720 veel cartografisch, werk verricht,
ook in de streek rondom Rhenen en Veenendaal. Hierover
in de toekomst meer.
Op de kaart van de Re-y zijn vele kastelen, landhuizen
enz. aangegeven. Vermoedelijk hebben de eigenaars voor
deze vermelding moeten betalen. In de tweede druk name-..,
lijk staat een mededeling die bezitters van Hofsteden,
die niet op de kaart zijn vermeld, oproept zich met de
uitgever in verbinding te stellen. Zo'n hofstede werd
dan alsnog op de kaart gegraveerd, wanneer de eigenaar
een exemplaar van de nieuwe druk bestelde.
De kaart bestaat uit een tiental kaartbladen en enkele
bladen met gravures. Het was de bedoeling dat de bladen
tot een grote wandkaart zouden worden gemonteerd om te
worden opgehangen in raadszalen e.d. De afmetingen van
een gemonteerde kaart bedragen ca. 1.65 x 2,26 ml
De tweede druk van deze kaart verscheen in 17^3 bij
Covens en Mortier, bekende en belangrijke kaartenuit-
gevers, eveneens te Amsterdam. Deze druk was aanmerke-.
Ijk verbeterd, onder meer werdengevens van kaarten van
Justus van Broeckhuysen overgenomen.
Wanneer wij van de tweede druk het blad, waar Rhenen op
voorkomt, dus ABR afb. l, vergelijken met hetzelfde
kaartblad uit de eerste editie, dan blijkt dat de be-
langrijkste veranderingen de volgende zijn:
- de stadsplattegrond, in de eerste druk blanco, werd
ingevuld, overigens zonder ook maar bij benadering
te kloppen met de werkelijkheid

- de ontveningen in Veenendaal, die Reenense Veenen,
werden op de nieuwe kaart aangebracht (geheel midden
boven)

- een aantal namen en aanduidingen op de kaart werd
verplaatst of toegevoegd of in een ander lettertype
opnieuw ingegraveerd

- de tekst in het prachtige ornament op de onderste
helft werd aanzienlijk uitgebreid. Oorspronkelijk
luidde de tekst van 1696: NIEUWE CAERTE vande PROVIN-
CIE van UTRECHT. Door Bernard de Roy Ingenieur met
Privilegie

Bij de tweede druk was een aantal familiewapens van be-
langrijke autoriteiten gevoegd, evenals vijf prachtige
gravures van de steden Utrecht, Amersfoort, Montfoort,
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Rhenen en Wijck bij Duerstede, van de hand
T. Doesburgh. Het is merkwaardigerwijs niet bektac of
deze gravures en wapens ook bij de eerste aruk hebben
behoord. De gravure van Rhenen is in Ai3R opgenomen
als afb. 49.
De kunstenaar G. Hoet zorgde voor de orname.it er ing en
hij heeft bijvoorbeeld de onderste helft va.i ae 'citel-
pagina verzorgd (ABR afb. 1). Van deze kaar;s uie or-
danks onvolkomenheden en gebreken, toch een belang-
rijke en invloedrijke uitgave is geweest en ons veel
informatie uit die tijd verschaft, verscneei nog t^r
derde druk en tenslotte in 1799 een vierde Iruk.
Bij Canaletto (Vis) in Alphen aan de Rijn vart-he^n iu
1973 een repro-uitgave, van uitvoerig comme ita^r voor-
zien door A.H. Sijmonsa hoofd van de kaarte i verzaai-
ling van de Bibliotheek van de Universiteit van ,im-
sterdam.
Bernard de Roy of de Roij (later door Covenj en Mor-
tier verfransd tot du Roy)3 leefde van 1630 tct 1707.
Hij was een belangrijk lan meter en-kaartte.cenecir.
Voor Rhenen is nog interessant te vermelden dat 't,j.jn
zoon en zijn kleinzoon beide directeur van 's Lanaj
Fortificaticn zijn geweest en dat zijn kleiaaoon,
B.J. de Roy in 1741, op 25-jarige leeftijd, als inge-
nieur, kolonel bij de genie en directeur aer JJorfcifi-
catiën, cie opdracht kreeg voorstellen in te dienen uot
het opstellen van een plan tot de aanleg van de ürebje
linie. Tussen 1742 en 1755 werden, naast een aantal
andere kunstwerken, verbeteringen aan de Grebbesluis
aangebracht en werd het hoorriwerk tot dekking van de
Grebbesluis aangelegd. Hierover in een later artikel
meer. . . - " • . . . •
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