
Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 10 Oude kaarten. Welke zijn er van het Kromme Rijngebieden waar zijn ze te vinden? Iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de eigen plaats ofstreek zal van tijd tot tijd oude kaarten willen raadplegen'. Kaarten immerskunnen de topografische situatie en de toponiemen die in de loop der eeu-wen aan veranderingen onderhevig waren verduidelijken. Ze zijn eigenlijkonmisbaar als aanvulling op de geschreven bronnen. Het opzoeken vankaarten die de onderzoeker verder kunnen helpen is lastig. In de historischecartografie - die in ons land wordt gedoceerd aan de Utrechtse universiteit -wordt dan ook grote nadruk gelegd op het beter toegankelijk maken van deoude kaarten^ Met name de laatste decennia zijn er heel wat publikatiesverschenen die het vinden van kaarten vergemakkelijken. Er is van deKromme Rijnstreek nog geen

afzonderlijke kaarteninventarisatie uitge-voerd, zoals dat recentelijk bijvoorbeeld wel voor de Gelderse Vallei werdgedaan\ In dit artikel wil ik in het kort nader ingaan op de vraag welke kaarten erzoal zijn en waar men ze vinden kan, en dat toegespitst op het KrommeRijngebied. De oudste kaarten Kaarten zijn al uit de prehistorie bekend, dus nog voordat men het schriftkende. Uit ons land zijn daarvan geen voorbeelden te geven, men moet 1.     Zie W.J.Alberts en A.G. van der Steur, Handleiding voor de beoe-fening van lokale en regionale geschiedenis. Weesp, 1984 (twee-de druk) en J.J.J.M. Beenakker, Historische geografie: landschapen nederzetting. (Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis,3). Zutphen, 1989. In beide publikaties zijn aparte hoofdstukken opge-nomen over het raadplegen van oude kaarten. 2.     G.Schilder, &quot;Historische Cartografie: quo

vadis?&quot; in KartografischTijdschrift 15 (1989), 2, p.23-31. 3.     H.P.Deys, De Gelderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten.Utrecht, 1988; zie bijlage 2 (p.153-243) waarin 690 kaarten zijn be-schreven.









Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 14 a/fe. 2: (pagina 14 en 15): De kaart van Cornelis Anthonisz.Hornhovius, 1599, gegraveerd door Jodocus Hondius,



Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 r 15 uitgegeven door Clement de Jonghe, derde kwart 17de eeuw. (Rijksarchief Utrecht TA nr 11)





Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 17 Zeer recent' is vast komen te staan dat Hornhovius rond 1565 enige jarenmonnik is geweest in de St.Laurens Abdij in Oostbroek. Deze abdij is in1580 afgebroken; de kloostergoederen gingen toen over in het bezit van deStaten van Utrecht. Later was Hornhovius proost van het klooster Klaarwa-ter (Hattem). Rond 1580 zei hij het katholieke geloof vaarwel en werdpredikant te Zeist in de periode 1581 tot 1594 (of mogelijk later). In 1592wordt hij in de archivalia genoemd in de hoedanigheid van 'administratorvan den convente van Oostbrouck'. De naam Hornhovius nam hij pas op heteind van zijn leven aan. Het meest staat hij bekend als Cornelis Anthonisz.van Utrecht, terwijl hij korte tijd ook de naam Molenaer aannam. Hij is in1540 of 1541 geboren en in 1601 of 1602 overleden. Hornhovius - deze naamstaat op de kaart vermeld - was dus

geen kaartmaker van beroep. Zijn kaartvan de provincie Utrecht is het enige kartograf ische produkt dat hij maakte,voor zover thans bekend. Er waren reeds vermoedens, maar nu is toch weldefinitief aan te nemen dat hij de gegevens voor de vervaardiging van diekaart putte uit de bibliotheek van de Oostbroekse Abdij, waar veel geogra-fische en kartograf ische informatie over de provincie Utrecht voorhandenwas. Bernard de Roij (1638 - 1707) daarentegen was landmeter van beroep en alskaartmaker zeer produktief. Hij was afkomstig uit Holland, maar voorna-melijk werkzaam in de provincie Utrecht. Zijn kaart van de provincie be-rust grotendeels op eigen metingen en terreinopname. Overzichtskaarten van waterschappen en polders Een andere, specifiek Nederlandse, categorie overzichtskaarten wordtgevormd door de kaarten van waterschappen en polders. Ze werdenmeestal

vervaardigd in opdracht van de bestuurscolleges, dijkgraaf en(hoog)heemraden, van de verschillende grote en kleine waterschappen enbevatten met name de voor de waterstaatszorg relevante topografie (dijken,sloten, sluizen, molens enz.). Deze kaarten werden veelal in druk uitgege-ven en opgesierd met de familiewapens van de leden van het waterschaps-bestuur en andere decoraties, waardoor ze ook heel duidelijk een represen-tatieve functie vervulden. Vooral van de waterschappen in Noord- en Zuid- 9. M.P. van Buijtenen en A.K. de Meijer, Herfsttij over OostbroeksAbdij. Politiek rond abtsbenoemingen uit de nadagen gespie-geld aan het begin. Zeist, 1990, p.39,107-110.



Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 18 ( } 'V^f/'/^r//A7 'J / J, r Afb. 3: Detail van de kaart van Jacob Perrenot, ca. 1760. {Universiteitsbibliotheek Leiden, CBN 41-28).







Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 21 grondgebruik (bouwland is dan vrijwel altijd met de kleur geel of bruinaangegeven en hooi-of weiland met olijfgroen). Doordat ze meestal op eengrote schaal zijn getekend, ca. 1:1000 tot ca. 1:3000, kunnen ze veel bijzon-dere topografische details bevatten. Met name hierdoor zijn ze voor hetlokale historische onderzoek van groot belang. Een groot aantal van dezesoort kaarten is als serie vervaardigd en veelal in een band (met een bijbe-horend register met informatie over de percelen) samengevoegd. Zulkeverzamelingen worden kaartboeken genoemd. Terwijl de oude functie vanlosse pre-kadastrale kaarten&quot; niet altijd meer is vast te stellen, geldt voorde kaartboeken en series dat ze verband hielden met de administraties vaninstitutioneel (groot)grondbezit, met name die van landgoederen van abdij-en, kloosters, kapittels en gasthuizen en in

mindere mate met die van par-ticulier grondbezit. Bij enkele kaartboeken hebben de gemeten percelenbetrekking gehad op de verdeling van dijklasten, waterschapsbelasting ofverponding. Het aantal kaartboeken, met name van kapittels en kloostersen gasthuizen, dat bewaard wordt in het Rijksarchief in Utrecht (afb.4) enhet Gemeentearchief van Utrecht is zeer groot'*. Hierin komen ook pre-kadastrale kaarten van gebieden in de Kromme Rijnstreek voor&quot;. Aan dezekaarten zijn onder meer de namen verbonden van de landmeters Jan vanBerck (werkzaam laatste kwart zestiende eeuw), Jan Rutgersz. van denBerch (werkzaam tussen 1593-1610), Henrick Verstralen (werkzaam eerstehelft zeventiende eeuw). Jan van Diepenem (werkzaam vanaf 1631) en zijnzoon Floris van Diepenem (werkzaam vanaf 1661), Bernard de Roij (werk-zaam tweede helft zeventiende eeuw) en Justus van

Broeckhuysen (werk-zaam tussen 1695-1724). 13.   De in noot 7 genoemde literatuur ( nrs 347 t/m 353 en nr 357) geeft vanenkele losse pre-kadastrale kaarten van gebieden in de Kromme Rijn-streek de beschrijving. 14.   De in noot 7 genoemde literatuur geeft de beschrijving van de kaart-boeken in het Rijksarchief in Utrecht op p.168, kaartboek nr 26 blad-wijzer VIII e.v. De kaartboeken van het Gemeentearchief wachten nogop een beschrijving. 15.   C.Dekker heeft er - hoe kan het ook anders - bij zijn historisch onder-zoek in het Kromme Rijngebied veelvuldig gebruik van gemaakt en erin zijn publikaties de nodige afbeeldingen van opgenomen.



Tussen Rijn en Lek 1990 3. - Dl.24 3 2Z 4 De kaartboeken die bewaard worden in het Rijksarchief Utrecht,diverse landmeters, 16de t/m ISde eeuw. Civiei- en cultuurtechnische kaarten De kaarten die gemaakt zijn naar aanleiding van civiel- en cultuurtechni-sche werken zijn onder andere in verband te brengen met landontginning(veenafgraving en het in cultuur brengen van woeste gronden), wegaanleg,bebouwing en riviercorrectie (de aanleg van dammen, dijken, kribben,sluizen, kanalen enz.). Er is over het algemeen weinig van deze kaarten inde archieven en de afzonderlijke kaartcnverzamelingen terug te vinden. Deoorzaak hiervan is niet geheel duidelijk, maar verhoogde slijtage door hetwerken met dit soort kaarten in het terrein kan ertoe hebben bijgedragendat ze eerder werden weggegooid. De rivierkaarten zijn nog het meestbewaard gebleven. Van de Kromme Rijn afzonderlijk zijn geen

kaartenbekend, maar wel van de Lek&quot;. Bij deze technische kaarten moet men er 16. Zie C.Koeman. Handleiding voor de studie van de topografischekaarten van Nederland 1750-1850. Groningen, 1963. Nrs R 129, R154, R 156, R 157, R 158, R 159 en de in noot 7 genoemde literatuur op












