






Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 Titelcartouche van de eerste kaartuitgave uit 1696(Nicolaas Visscher) ringswerk voor de grote wandkaart onomstotelijk vaststaat. Dat is depre-kadastrale kaart van het poldergebied ten zuiden van De Meern, die





Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 ?..^.^^?L^^^^-^^^^^^^-^^^v--^:^? iSS Profiel van Wijk hij Duurstede, gegraveerd door Thomas Does-burgh (randversiering van de kaart) van de metinge van alle de respectieve districten deser Provincie&quot; werddoor de Staten de wens geuit dat hij veel zorg en aandacht zou gevenaan de kartering van de diverse juridische grensscheidingen. De Roij opzijn beurt wenste zeker te kunnen zijn van de medewerking van instan-ties en personen met wie hij tijdens zijn karteringswerkzaamheden temaken zou krijgen. In de woorden van De Roij' :&quot;Dat ider district ende landscheydinge der Stichtse dorpen, hecrlijckhe- 12. Zie Sijmons (noot 1), die helaas geen archiefnummer opgeeft.





Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 ^t^t Detail Bunnik en Oostbroek met de boomgaarden. Dat het twintig jaar geduurd heeft voordat de kaart uiteindelijk van dedrukpers kwam heeft verschillende oorzaken gehad, onder meer despeciale eisen die de Staten aan de inhoud stelden, misschien waren erook tegenvallers bij de karteringswerkzaamheden van De Roij en moei-lijkheden met het vinden van geschikte graveurs. Naast Thomas Does-burgh werd de bekende kunstenaar Gerard Hoet aangezocht voor hetets- en graveerwerk van de titelbanderolle boven de kaart en de reedsgenoemde wapens. Een tweede uitgave van de kaart, aanzienlijk bijgewerkt (dit geldt nietvoor het Kromme Rijngebied) verscheen in 1743 bij Johannes Covensen Cornelis Mortier te Amsterdam. Een, later ingekleurd en gemon-teerd exemplaar van deze druk hangt onder andere in de gang op deeerste verdieping van het Rijksarchief te Utrecht. In

tegenstelling tot deeerste uitgave is deze tweede uitgave niet zo zeldzaam. Voorts ver-scheen nog een ongewijzigde derde uitgave (jaartal onbekend) en een







Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 11 telcartouche van de tweede uitgave uit 1743 (Covens & Mortier) rijkste kastelen en buitenplaatsen zijn bijvoorbeeld door een gebouwmet twee torens weergegeven. Een uitzondering hierop vormt kasteelHeemstede (bij Houten), waar een vrij geslaagde poging is gedaan hetgebouw en de bijbehorende beroemde tuin natuurgetrouw weer te ge-ven. Heemstede was, toen de kaart vervaardigd werd, in bezit van Dide-rick van Velthuysen (1651-1716). Hij was een zeer vermogende en




