
Stadszegel aan transportakte van 1706 (vergroot). Contra-zegel met wapen van de stad Montfoort (vergroot). 

Noten: 
1. Oud-Archief Montfoort — inv.nr. 25-(5) Notulen van de vroedschap 1688 
2. Familie-archief F.A.L. de Goederen, Linschoten. 
3. Oud-Archief Montfoort — inv.nr. 269(d) Stadsrekeningen, rekening 1797. 

1699, 5 november 1694 fol. 155. 

De kaart van 'T HOOGHE HEYMRAEDTSCHAP VANDE 
LANDEN VAN WOERDEN 

door drs. M.M.Th.L. Hameleers 

Inleiding 
In het jaar 1670 werd er in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden een gedrukte overzichtskaart van het 
Hoogheemraadschap van Woerden uitgegeven. Deze kaart, op een schaal van circa 1 : 17.200, kreeg de titel: 
'T HOOGHE HEYMRAEDTSCHAP VANDE LANDEN VAN WOERDEN (zie afbeelding 1). 
Deze kaart in negen bladen behoort tot een vrij kleine groep van grootschalige, meerbladige waterschapskaarten 
die in ons land met name in de 17e eeuw vervaardigd werden. Enkele uitgaven die een grote verwantschap 
vertonen met de kaart van Woerden zijn de kaart van Schieland in negen bladen uit 1660 (schaal circa 1: 14.000) 
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en de kaart van Rijnland in twaalf bladen (schaal circa 1: 30.000)'). De eerste druk van deze laatste kaart dateert 
van 1647. Deze twee kaarten worden hier genoemd omdat ze, zij het om verschillende redenen, 
verwantschappen hebben met de kaart van Woerden, die het onderwerp van dit artikel vormt. 
In 1974 verscheen er een facsimile van de grote kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden2). Hierbij 
werden twee inleidingen geschreven. Eén van de hand van C.J. van Doorn, die een algemeen historisch overzicht 
gaf van de ontwikkeling van het Groot-Waterschap van Woerden (de termen Hoogheemraadschap en Groot-
Waterschap worden in dit artikel naast elkaar gebruikt). 
De inleiding door L.C.M. Peters is een bespreking van de kaart zelf. Dit artikel wil geen uitbreiding of verdieping 
geven van het inzicht dat Van Doorn verschafte, maar een aantal aanvullingen geven op de inleiding van Peters. 
Dit op basis van recent verricht onderzoek. 

Doel van de gedrukte waterschapskaarten 
De uitgave van grootschalige meerbladige waterschapskaarten had twee doelstellingen3). Zij diender, overzicht 
en een goede representatie van zowel gebied als bestuur te geven. Het overzicht was onder meer nodig ten 
behoeve van de administratie. We denken dan onmiddellijk aan de waterschapsheffingen. De bedragen die de 
ingelanden dienden op te brengen waren afhankelijk van de oppervlakten van de gebieden die ze in eigendom 
hadden. Om deze bedragen te kunnen bepalen was het noodzakelijk voor de dijkgraaf, de hoogheemraden en 
vooral de penningmeester om een beeld te hebben van de kavelindeling en -grootte van het gebied. 
Indien een waterschapskaart vervaardigd werd om als hulpmiddel te dienen bij de inning van de heffingen, dan 
werden de percelen beletterd of benummerd. 
Deze letters of cijfers corresponderen met al dan niet op de kaart afgebeelde lijsten met perceelgrootten4),5). In 
een aantal gevallen werden de afmetingen van de percelen in de kavels zelf geplaatst6). Vervolgens dienden de 
kaarten om een overzichtsbeeld te geven van de waterstaatkundige situatie van het gebied. Waar liepen de 
rivieren, vaarten, boezemwateren en sloten, en waar liggen de waterstaatkundige werken als sluizen en molens ? 
De meest voorkomende overzichtsfunctie van de waterschapskaarten bestaat uit het geven van een beeld van de 
waterstaatkundige toestand van het gebied. Ook de kaart van Woerden behoort tot deze groep. Voor het heffen 
van de waterschapslasten zal de kaart in veel mindere mate geschikt geweest zijn omdat er geen poldersloten 
ingetekend zijn. Hierdoor was het niet mogelijk de precieze perceelsgrootten te bepalen. 
Het tweede doel waartoe de 17e eeuwse waterschapskaarten vervaardigd werden is representatief te noemen. Dit 
geldt voor zowel de representatie van het gebied als geheel ais ook voor het waterschapsbestuur. Het lijkt niet 
overdreven om te spreken van een statusfunctie van de kaarten. Op de representatieve functie van de 
waterschapskaarten willen we wat dieper ingaan. Het valt op dat er verschillen in detaillering zijn tussen enerzijds 
het gebied dat behoort tot het waterschap zelf en anderzijds het gebied dat wel op de kaart staat, maar dat niet tot 
het „eigen" terrein behoort. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de kaart die Floris Balthasars in 1614 maakte van 
Rijnland7). 
Het verschil in detaillering was natuurlijk kostenbesparend, maar hield natuurlijk ook in dat het eigen gebied er 
„uitsprong". 
De meeste 17e eeuwse waterschapskaarten hadden, naast hun overzichtsfunctie ook een functie als statussym
bool voor het zittende bestuur. 
Bijna alle waterschapskaarten worden gekenmerkt doordat er aan weerszijden van en/of boven het kaartbeeld 
wapenschilden met namen en functies (en dat waren er niet zelden vele, zie hiervoor afbeelding 7 en 8) afgebeeld 
werden. Deze konden op dezelfde koperplaten als die waarop het kaartbeeld staat gegraveerd worden, maar ook 
op afzonderlijke platen. In het laatste geval moesten de bladen met de wapenschilden later rond het kaartbeeld 
geplakt worden. Om aan te geven dat het verkrijgen van status, voor in ieder geval een aantal kaarten, voor het 
waterschapsbestuur een doel op zich was, gaan we in op een aantal kwaliteiten van de gravures. 
Ten eerste blijkt de statusfunctie al uit het feit dat er wapenschilden aangebracht zijn. Dit had als doel het bestuur 
dat verantwoordelijk was voor de uitgave te vereeuwigen. 
Ten tweede valt het op dat er een aantal waterschapskaarten zijn die meerdere uitgaven gekend hebben, maar dat 
deze in kartografisch opzicht geen enkele aanpassing laten zien. Als voorbeeld kan hiervoor dienen de Kaerte 
vande Eemlandtsche Leege Landen, waarvan er minstens zes verschillende uitgaven geweest zijn. Deze 
onderscheiden zich slechts door de afbeelding van verschillende wapenschilden met namen en functies van de 
waterschapsbestuurders. In de 167 jaar8) dat deze kaart in gebruik was, is het kaartbeeld niet eenmaal gewijzigd. 
Terwijl toch nauwelijks aan te nemen is dat er in al die jaren geen wijzigingen in het gebied plaatsgevonden 
hebben, die een verandering van het kaartbeeld zouden rechtvaardigen. Hoewel het kaartbeeld hierbij dus niet 
aangepast werd, suggereren de opeenvolgende wijzigingen van de wapenschilden met de daarbij behorende 
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T HOOGHE HEYMRAEDTSCHAÏ 

1. Verkleining van de eerste uitgave van de kaar 
WOERDEN, gedateerd 1670, uitgegeven in 1671, oj. 
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namen dat wel. Hieruit kunnen we concluderen dat het niet zelden belangrijker was om een actueel bestuur via 
een nieuwe uitgave aan den volke te tonen, dan een actueel kaartbeeld. 
Ten derde wordt de statusfunctie van een aantal kaarten aangetoond door de schaal en de inhoud van de kaart. 
Dit vraagt om een nadere toelichting. 
In 1670 droeg het bestuur van het Hoogheemraadschap van Woerden aan de gebroeders Johannes en Justus 
Vingboons op om een kaart van het waterschap te vervaardigen. Expliciet werd in de opdracht bepaald dat de 
gebroeders Vingboons de kaart „naer advenant ende gelijckheyt van 't gethoonde werck van Schielant"9) 
dienden uit te voeren. De kaart van Schieland was eveneens door beide Vingboonsen vervaardigd. Waarom viel 
juist deze kaart bij het bestuur van Woerden in een zo goede aarde ? 
Waarom werd niet de grote kaart van Rijnland van 1647 als voorbeeld genoemd ? Ons inziens omdat indien de 
schaal van de kaart van Rijnland aangehouden zou worden (circa 1: 30.000) de afmetingen van de nieuwe kaart 
van het Hoogheemraadschap van Woerden afmetingen zou krijgen van ongeveer 35 x 35 centimeter. De kaart 
van Schieland had de onnodig grote schaal van circa 1 : 14.000. Onnodig als we de afmetingen van de kaart 
relateren aan het kaartbeeld. Iets dergelijks moet ook het Woerdens bestuur voor ogen gestaan hebben. Alleen bij 
een dergelijke grote schaal kon het eindproduct nog met recht representatief genoemd worden. Om nog maar te 
zwijgen over wat er met de wapens zou moeten gebeuren bij een afmeting van 35 x 35 centimeter. 
Uiteindelijk kreeg de kaart van Woerden een schaal van circa 1: 17.200, waarbij de graveurs uitgingen van negen 
bladen conform de kaart van Schieland. 
Bovendien bleef er dan nog zoveel ruimte over, dat ook de wapenschilden met de namen en de functies van de 
bestuursleden op dezelfde koperplaten te plaatsen waren. Dus niet op afzonderlijke bladen, zoals bij een aantal 
andere waterschapskaarten. De verhoudingen van de afmetingen van de Hoogheemraadschappen van Rijnland, 
Schieland en Woerden worden pas goed duidelijk bij het bekijken van afbeelding 2. De oppervlakten van de 
ingetekende vakjes van de bladwijzer illustreren duidelijk de noodzaak om de schalen van de kaarten van 
Woerden en Schieland flink te vergroten. Alleen dan zouden ze, net als de kaart van Rijnland „representatieve 
afmetingen" krijgen. 

Enige achtergronden van de kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden 
Naast de oppervlakteverhoudingen van de drie hoogheemraadschappen is er nog een tweede zeer opvallend punt 
uit de bladwijzer op te maken. Namelijk, het hele gebied dat tot het Hoogheemraadschap van Woerden behoort, 
stond reeds in zijn geheel afgebeeld op de kaart van Rijnland van 1647. Deze werd vervaardigd door Johannes 
Dou en Steven van Broeckhuysen en gegraveerd door Cornelis Dankerts. Als we het kaartbeeld van de eerste 
uitgave van de kaart van Rijnland van 1647 vergelijken met dat van de kaart van Woerden, dan blijkt dit 
praktisch identiek te zijn (voor het overlappende gedeelte, zie afbeelding 2). Het enige verschil is de gehanteerde 
schaal. Zie hiervoor de twee detailopnamen van hetzelfde gebied. Het eerste (afbeelding 3) geeft een deel van de 
kaart van Rijnland weer, het tweede (afbeelding 4) een deel van de kaart van Woerden (beide opnames zijn op 
ongeveer dezelfde schaal afgebeeld). 
Indien we dan de rekening lezen die Justus Vingboons aan het bestuur van het Hoogheemraadschap van 
Woerden stuurde met daarop een post van 8 gulden en 10 stuivers voor de aankoop van „een Caert van 
Rijnlandt"10), die door Vingboons „Door Order vande wel geboore d'E.E. Heeren"11) werd aangeschaft, dan 
leidt dit tot de volgende conclusie. De eerste uitgave van de kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden is 
voor wat betreft het kaartbeeld niet veel meer dan een tot de schaal 1: 17.200 vergroot gedeelte van de kaart van 
Rijnland van 164712). Het is daarom niet langer aannemelijk dat de kaart van Lucas Dammasz. de Hoy uit 1648 
of 1649 aan de basis gestaan heeft van de grote kaart van het Hoogheemraadschap van Woerden, zoals Peters 
stelde. Ook al wordt hoogst waarschijnlijk de kaart van De Hoy bedoeld toen op 1 oktober 1670 tijdens een 
vergadering van bestuur en hoofd-ingelanden genotuleerd werd: „of niet nodich ende ten hoogsten dienstig sou 
wesen voor 't gemeene waterschap, dat seeckere oude kaerte al over ettelijcke jaeren geconcipieert ende in casse 
van den waterschap berust hebbende op nieuws moge werden gecorrigeert, geamplieert ende gesneden, 
mitsgaders geprint ende uytgegeven"13). Zekerheid hierover valt niet te krijgen omdat de bedoelde kaart van De 
Hoy tot op heden niet teruggevonden is. Het blijkt na vergelijking van de afbeeldingen 3 en 4, dat de kwaliteit van 
de kartografische inhoud van de kaart van Woerden en van het overlappende gedeelte van de kaart van Rijnland 
praktisch gelijk is, zodat als enige mogelijkheid overblijft dat De Hoy zelf ook kopieerde van de kaart van 
Rijnland. Hiervoor zijn twee aanwijzingen. Ten eerste werd De Hoy voor zijn diensten in 1649 door de 
penningmeester van het Hoogheemraadschap van Woerden uitbetaald voor het „formeren ende opmaecken" 
van een kaart van het waterschap14). Dit is twee jaar nâ het verschijnen van de kaart van Rijnland. Ten tweede 
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2. Bladwijzer. Ingetekend werden de contouren van de kaarten van Woerden van 1670 (= nr. 1), Rijnland van 1647(= nr. 2) 
en Schieland van 1660 (= nr. 3). Als ondergrond werd een detail genomen van de kaart: Comitatus Hollandiae novissima 
descriptio Balthazaro Florentio, uit 1629. De kaart werd gegraveerd door Salomon Rogiers en uitgegeven door Henricus 
Hondius. 
Het gebruikte origineel bevindt zich in de kaartenverzameling van het Geografisch Instituut van de Universiteit van Utrecht 
(VIIIB.b. 76). 
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ontving De Hoy voor zijn diensten een bedrag van slechts 41 gulden en 10 stuivers15), een bedrag dat ook voor het 
midden van de 17e eeuw wel erg laag lijkt te zijn voor een nieuw te meten en te vervaardigen kaart van een gebied 
als dat van het waterschap van Woerden. Zeker als dit bedrag vergeleken wordt met dat wat genoemd wordt in 
het contract tussen de gebroeders Vingboons en A. Costerus, de secretaris van Woerden, en waarin staat dat „de 
geseyde architecten (hiermee worden Johannes en Justus Vingboons bedoeld) bedongen hebben, duysent 
carolus guldens ende noch twee hondert gelijcke guldens voor alle de vacatien ende reysen die sij albereyts op 
Woerden hebben gedaen ende noch doen sullen moeten tot effective voltreckinge van 't werck. ."">). Dit zijn 
bedragen van een heel andere orde dan waarvoor De Hoy moest werken. Het bedrag van 41 gulden en 10 
stuivers lijkt echter niet te laag indien De Hoy daarvoor het overlappende deel van de kaart van Rijnland 
kopieerde. Mogelijk bracht hij daarnaast nog enige wijzigingen aan. 
De mogelijkheid dat het Woerdense gebied op de kaart van Rijnland gekopieerd werd van de kaart van De Hoy 

3. Detailopname van de kaan van Rijnland van 1647. De originele schaal van deze kaart is circa 1: 30.000. 
Vergelijk met afbeelding 4. 
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menen we uit te moeten sluiten. Volgens Fockema Andreae en Van 't Hoff17) werd de karteringsarbeid door Dou 
en Van Broeckhuysen voor de kaart van Rijnland in de jaren 1642 tot 1646 verricht. Als de graveur Cornells 
Danckerts daarna gebruik gemaakt heeft van een kaart van De Hoy, dan moet deze vóór 1647 gereed geweest 
zijn. Iets wat op zich niet onmogelijk was, maar dan is het toch wel uiterst merkwaardig te noemen dat De Hoy 
voor zijn diensten pas in 1649 uitbetaald werd18). Terwijl dan ook het lage bedrag onverklaarbaar blijft. 
Na vergelijking van de twee meerbladige kaarten kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat 
Johannes Dou en Steven van Broeckhuysen aan de wieg stonden van de kaart van het Hoogheemraadschap van 
Woerden. De gebroeders Vingboons hebben de gegevens van de kaart van Rijnland simpelweg gekopieerd en de 
schaal vergroot tot circa 1 : 17.200. Hierbij is het wel mogelijk dat het geringe aantal kartografïsche verschillen 
tussen de twee kaarten, voor zover het de overlap betreft, afkomstig zijn van een bijgewerkte kopie van de kaart 
van Rijnland door Lucas Dammasz. de Hoy. 

4. Opname van dezelfde uitsnede als afbeelding 3, maar dan van de kaart van Woerden van 1670. De originele schaal van deze 
kaart is circa 1: 17.200. Om vergelijking te vergemakkelijken werden de detailopnamen naar elkaar toe geschaald 
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De verschillende uitgaven van de kaart van Woerden 
Er zijn van de negen koperplaten zes verschillende staten geweest. Er zijn echter zeker dertien verschillende 
uitgaven vervaardigd. Daarnaast bestaat er een „afgedekte vorm" van de bladen 1, 3,4,6,7 en 9 (zie afbeelding 
5). 
In het schema (zie pag. 112) zijn de verschillende staten en uitgaven duidelijk voorgesteld. 
Met de zes verschillende staten wordt bedoeld dat er vijf maal één of meerdere wijzigingen op de koperplaten 
aangebracht werden. De jaren van uitgifte waren achtereenvolgens: 1670/'71, 1675, 1684, 1690, 1723 en 
1739/'40. Nâ 1740 moeten er nog zeven uitgaven geweest zijn met het kaartbeeld van 1739/'40. Deze lieten een 
nieuwe serie wapenbladen zien en bovendien een nieuw gedateerd lijstje met namen van de „Hooft-Ingelanden 
ofte Waersluyden" (zie afbeelding 5 onder de letter c, afbeelding 6 en vergelijk met afbeelding 1). Bij al deze 
uitgaven werden de wapenschilden, namen en functies van de bestuursleden van 1739/'40 afgedekt door bladen 
papier te leggen tussen de koperplaten en het toekomstige kaartblad. Het is in dit geval moeilijk om van een 
nieuwe staat van de koperplaten te spreken, aangezien het mogelijk was om nâ de afdekking alsnog de 
oorspronkelijke zesde staat te vervaardigen. Het was de bedoeling om nieuw te graveren en af te drukken bladen 
met wapenschilden, namen en functies van nieuw benoemde bestuursleden op deze afgedekte plaatsen te 
plakken. Losse afgedekte bladen van de kaart kunnen worden aangetroffen in het archief van het Groot-
Waterschap van Woerden en in het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden. 
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5. Schematische voorstelling van de kaart van Woerden (Vergelijk met aßeelding 1). 

Hoe komen we tot een aantal van dertien verschillende uitgaven van de kaart van Woerden ? Over de eerste zes 
hoeft niet uitgebreid gesproken te worden. Ze zijn door de afdrukken van de verschillende staten van de 
koperplaten vrij simpel vast te stellen. De aangebrachte wijzigingen worden bij Peters' inleiding19) besproken (zie 
schema pag. 112). Wij werden om meerdere redenen op het spoor gezet dat er meer uitgaven bestaan moeten 
hebben dan de zes eerder genoemde, en die van 1788 en 1818 die ook door Peters genoemd worden, en waarbij 
de „afdektechniek" gebruikt werd. Ten eerste bevinden zich in het archief van het Groot-Waterschap van 
Woerden vier losse, gedrukte cartouches met daarop de namen van de „Hooft-Ingelanden ofte Waersluyden". 
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6. De vier gedateerde, op te plakken lijstjes met „Hooft-Ingelanden ofte Waersluyden ". 
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7. Wapenschild met naam en eerste functieopsomming van de hoogheemraad Dirk de Raet. 

Deze zijn gedateerd, achtereenvolgens 1746, 1763, 1768 en 1778 (zie afbeelding 6). Het was de bedoeling om 
deze naamstroken over de niet-afgedekte cartouche van het jaar 1739/"40 heen te plakken. Ten tweede bevinden 
zich in het archief een groot aantal gedrukte wapenschilden met namen en (soms meerdere) functies, die op geen 
enkele bekende kaartuitgave voorkomen. Deze wapens zijn bedoeld om geplakt te worden op de afgedekte 
bladen van de zesde staat. Met behulp van een lijst van dijkgraven en hoogheemraden waarop de jaren vermeld 
stonden waarin zij in functie waren20) was het mogelijk om de samenstelling van de besturen na te gaan voor de 
vier jaren die vermeld staan op de vier lijstjes met „Hooft-Ingelanden ofte Waersluyden". Het bleek dat er op een 
enkele uitzondering na, van al de bestuursleden wapenbladen in het archief van het Groot-Waterschap van 
Woerden bewaard zijn. Op grond hiervan concluderen we dat er in de jaren 1646, 1663,1668 en 1778 uitgaven 
van de grote kaart van Woerden geweest moeten zijn. Ook al is er van deze uitgaven geen enkel gemonteerd of 
gebonden exemplaar bekend, toch is het mogelijk vast te stellen hoe deze uitgaven er uit gezien moeten hebben. 
De vier genoemde jaren blijken ook jaren te zijn waarin een nieuwe dijkgraaf benoemd werd. Ook bleek dat er 
nog een wapenblad van één dijkgraaf „over" was, namelijk dat van Jacob George Rutger baron van den 
Boetzelaer die in de periode van 1755 tot 1763 in functie was. Er is nu voldoende reden om aan te nemen dat er 
bij de benoeming van Van den Boetzelaer nog een uitgave geweest moet zijn, ook al is van deze uitgave geen lijstje 
met „Hooft-Ingelanden ofte Waersluyden" bewaard gebleven. Hiervoor zijn nog twee aanwijzingen te vinden. 
Ten eerste blijkt dat er van de hoogheemraad Dirk de Raet twee verschillende functieopsommingen bestaan (zie 
afbeeldingen 7 en 8). Dit duidt er op dat hij in twee besturen gezeten moet hebben die verantwoordelijk gesteld 
moeten worden voor een kaartuitgave. 

Dirk de Raet was hoogheemraad in de volgende perioden: 1730-1732, 1734-1735, 1737-1739, 1741-1743, 
1745-1747, 1749-1751, 1753-1756 en 1758-1760. Hieruit blijkt dat hij slechts bij één uitgave een plaats kon 
vinden, namelijk die van 1746. Echter van Dirk de Raet hebben we een tweede functieopsomming. Dit 
ondersteunt de these dat er vóór 1760, het jaar waarin Dirk de Raet voor het laatst in functie was, nog een 
kaartuitgave moet zijn geweest. Hoogst waarschijnlijk zal dit in 1755 geweest zijn, bij het aantreden van de 
nieuwe dijkgraaf Van den Boetzelaer. Een tweede aanwijzing bestaat daaruit dat, indien we uitgaan van het jaar 

110 



8. Wapenschild met naam en tweede functieopsomming van Dirk de Raet. 
De naam en functies werden opnieuw gegraveerd en op een afzonderlijke strook papier afgedrukt. Deze strook plakte men over 
de oude functieopsomming heen. 

1755 als jaar van uitgifte, dat het dan met de in het archief van het Groot-Waterschap van Woerden bewaarde 
losse wapenbladen mogelijk is om een compleet bestuur samen te stellen voor dat jaar. Hetzij met mensen die in 
1755 nog in functie waren, maar dat in 1763 (bij de volgende uitgave) niet meer waren, hetzij met mensen die in 
1755 benoemd waren, maar in 1746 (bij de voorgaande uitgave) nog niet. 
Naast de vijf „beredeneerde" uitgaven zijn er nog twee, wel bewaard gebleven, kaartuitgaven. Deze dateren uit 
17882l)en 181822) en worden in Peters'inleiding genoemd. Voor de uitgaven van 1746,1755,1763,1768,1778 
en 1788 werd de „afdek- en opplaktechniek" gebruikt. Bij de uitgave van 1818 werd nog iets anders gehandeld. 
Bij deze kaart werden wèl de afgedekte bladen gebruikt, echter de wapenschilden werden er in manuscript op 
getekend. 
Wat valt er te zeggen over de kartografie van de dertien onderscheiden kaartuitgaven ? Voor de eerste zes 
drukken geeft Peters een beeld van een aantal wijzigingen die in het kaartbeeld aangebracht werden. Voor een 
volledig overzicht daarvan verwijzen we naar zijn inleiding. Bij vergelijking van het kaartbeeld van 1739/'40 en 
dat van 1818 valt het op dat er geen wijzigingen aangebracht werden. We kunnen er van uitgaan dat het 
kaartbeeld van alle tussenliggende uitgaven ook gelijk is aan dat van de uitgave van 1739/'40. 

Slot 
In dit artikel is bewust vermeden om een compleet overzicht te geven van de namen en functies van al diegenen 
die enige invloed hebben gehad op het verschijnen van een nieuwe uitgave van de kaart van het 
Hoogheemraadschap van Woerden. Dit zou de leesbaarheid zeker niet ten goede gekomen zijn. 
Het is de bedoeling dat er wel een volledig overzicht van deze kaart geboden wordt in een eind 1985 te 
verschijnen inventarisatie van Nederlandse gedrukte polder- en waterschapskaarten. De opzet van dit artikel was 
om een overzicht te geven van het aantal verschillende uitgaven die de kaart van Woerden gekend heeft, en 
vooral om aan te geven dat nä circa 1740 het belangrijkste doel van een nieuwe uitgave was om te dienen tot 
meerdere eer en glorie van het bestuur. Ik hoop daarin geslaagd te zijn. 
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Nr. Jaar van uitgift ; Opmerkingen en/of wijzigingen bij de uitgaven 

1. 1670/71 Gheteeckent en int Cooper gesneden door Iustus en Davidt Vingboons (zie afb. 
5, letter m.) 
T'Amsterdam Ghedruct bij Justus en Davidt Vingboons, op St. Antonis 
Breestraet op de Hoeck vande Salmander Steeg (zie afb. 5, letter n.) 

2 1675 Op blad 5 werd de naam WEYPOOPT gewijzigd in WEYPOORT (= enige 
wijziging). 

3. 1684 Gheteeckent en int Cooper gesneden door Iustus en Davidt Vingboons en 
gedruckt by Frederick de Wit (zie afb. 5, letter m.) 
Het drukkersadres van de gebroeders Vingboons bleef bij deze uitgave, ten 
onrechte, staan. 
Geen wijzigingen in kaartbeeld en wapenschilden. 

4. 1690 Gedruckt tot Amsterdam by Frederick de Wit inde kalverstraat aanden dam 
inde Witte Pascaart (zie afb. 5, letter m.). 
Het drukkersadres van de gebroeders Vingboons (zie afb. 5, letter n.) werd 
weggehaald. Hiervoor kwam een kleurenlegenda in de plaats in de vorm van 
zes verschillende gearceerde wapenschildjes. 
Het lijstje met Hoofd-Ingelanden (zie afb. 5, letter c.) en de wapenschilden met 
namen en functies (zie afb. 5, letters e. t/m 1.) werden aangepast. 
Meerdere wijzigingen in het kaartbeeld. 

5. 1723 Wapenbladen met namen en functies aangepast. 
Lijstje met Hoofd-Ingelanden aangepast. 
Enige wijzigingen in het kaartbeeld. 
Drukkersadres van Frederick de Wit werd weggehaald. 
Hiervoor kwam niets in de plaats. 

6. 1739/'40 Zie opmerkingen bij de uitgave van 1723. 

Nâ 1740 Vanaf dit jaar werden er kaartbladen vervaardigd waarvan de wapenbladen 
afgedekt werden. Het kaartbeeld bleef tot en met de uitgave van 1818 
ongewijzigd. Losse wapenbladen bevinden zich in het archief van het Groot-
Waterschap van Woerden. 

7. 1746 Gedateerd lijstje met Hoofd-Ingelanden in het archief van het Groot-
Waterschap van Woerden. Géén compleet exemplaar (gemonteerd of 
ingebonden) bekend. 

8. 1755 Lijstje met Hoofd-Ingelanden ontbreekt. 
Géén exemplaar bekend. 

9. 1763 Zie opmerkingen bij de uitgave van 1746. 

10. 1768 Zie opmerkingen bij de uitgave van 1746. 

11. 1778 Zie opmerkingen bij de uitgave van 1746. 

12. 1788 Van deze uitgave wordt in het archief van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland een gebonden exemplaar bewaard (Atlas nr. 46). 

13. 1818 Eén exemplaar bekend. Ingelijst en opgehangen in de Anti-Chambre van het 
Provinciehuis van Utrecht. De wapenschilden zijn hierop in manuscript aange
bracht. 

Schema van de te onderscheiden uitgaven die de kaart van 'THOOGHE HEYMRAEDTSCHAP VANDE LANDEN VAN 
WOERDEN gekend heeft a). 
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Noten: 
1. Een compleet exemplaar van de eerste druk van de kaart van Rijnland van 1647 bestaat uit de 12 kaartbladen, 8 bladen 

waarop 10 bestuurswapens met namen en functies en 2 ovale wapenschilden, één met tekst en één met het wapen van 
Rijnland. Daarnaast heeft de kaart een apart gegraveerde titel in 4 stroken die boven, en een octrooivermelding in 3 stroken 
die onder het kaartbeeld gemonteerd dienden te worden. Een compleet exemplaar van de kaart vinden we onder andere in 
de Universiteitsbibliotheek van Leiden (port. 13, nr. 9). 

2. Kaartboek van het Groot-Waterschap van Woerden, (1670). Uitgegeven 1974, Canaletto, Alphen aan den Rijn. Met een 
algemene inleiding bij de oude kaart van het Groot-Waterschap van Woerden door CJ. van Doorn, en een inleiding 
toegespitst op de kaart zelf door L.C.M. Peters. Met medewerking van het Groot-Waterschap van Woerden en de 
Stichts-Hollandse Historische Vereniging. 

3. Naar C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1983, p. 135. 
4. Y.M. Donkersloot-de Vrij spreekt in dit verband van de kadastrale functie van de kaarten. In Topografische kaarten van 

Nederland vóór 1750. Wolters-Noordhoff BV. / Bouma's Boekhuis BV., Groningen, 1981, p. 33. 
5. Een voorbeeld waarbij de corresponderende perceelsgrootten op de kaartbladen worden vermeld is de Kaerte vande 

Eemlandtsche Leege Landen. Deze kaart werd door Dirck Brekens Groenouw vervaardigd en in 1666 voor het eerst 
uitgegeven. Een exemplaar van de eerste staat van deze kaart bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek van Leiden (port. 
41, nr. 2). 
Een voorbeeld waarbij de perceelsgrootten apart vermeld en uitgegeven werden is de Caerte vande Generale Dyckasie 
Slants van Voorne, uitgegeven in 1675 door Pieter Engelvaert. De titel van deze aparte publikatie luidt: Verklaringe van de 
grootte van de Landen inde Caerte van de Generale Dycagie van den Lande van Voorne afgebeeld Een exemplaar van 
zowel de kaart als het begeleidend boekje werden in de Universiteitsbibliotheek van Leiden aangetroffen (port. 19, nr. 61). 

6. Een voorbeeld waarbij de afmetingen in de percelen zelf geplaatst werden is de door Cornelis Leennartsz. Kouter 
vervaardigde Kaarte van de Vry-Heerlykheyd Velgers Dyck. Expliciet wordt in de links-onder op de kaart aangebrachte 
cartouche vermeld dat „de Nommers en de Groote in elk Stuk aangeteekent" werden. De kaart dateert van 1641. Een 
exemplaar bevindt zich in het Rijks Prenten Kabinet te Amsterdam; Kaarten van Holland, Halma port. 14b, nr. 65. 

7. Bibliografische gegevens over deze kaart worden door Donkersloot-De Vrij gegeven. Topografische kaarten van 
Nederland vóór 1750, p. 141, nr. 714 (zie noot 4). 
In 1929 en 1972 werden heruitgaven van de kaart vervaardigd met inleidingen van respectievelijk S.J. Fockema Andreae 
en G. 't Hart. Beide uitgaven zijn getiteld: De kaart van Rijnland door Floris Balthasars. De oudste uitgave werd 
vervaardigd bij Nijhoff in 's-Gravenhage, de tweede bij Canaletto, Alphen aan den Rijn. 

8. De eerste staat van deze kaart dateert van 1666. Hij is in gebruik geweest tot 1833, het jaar waarin een nieuwe kaart 
vervaardigd werd. De titel hiervan luidt: Kaart van de Polders der Eemlandsche Lage Landen, en werd vervaardigd door de 
landmeter der eerste klasse bij het Kadaster in de provincie Utrecht H.L. Woudsma. Een exemplaar van deze kaart wordt 
bewaard in de Universiteitsbibliotheek van Leiden (port. 41, nr. 3). 

9. Zie de inleiding van Peters (noot 2), pag. 1, kolom 3 en 4. Het contract wordt bewaard in het archief van het 
Groot-Waterschap van Woerden onder nummer: G.W.W. D.l, nr. 5. 

10. Zie Peters (noot 2), pag. 2, kolom 3. Archiefnummer van de rekening: G.W.W. C. pargr. 2 (K9), rekening 1670/1671. 
11. Dit citaat werd genomen van de rekening die bij noot 10 genoemd wordt. 
12. Bibliografische gegevens over deze kaart worden door Donkersloot-De Vrij gegeven. Topografische kaarten van 

Nederland vóór 1750, p. 141, nr. 715 (zie noot 4). 
In 1969 verscheen er een heruitgave van de 3e staat van de kaart met een inleiding van G. 't Hart. Canaletto, Alphen aan 
den Rijn. 

13. Zie Peters (noot 2), pag. 1, kolom 2. Archiefnummer: G.W.W. E. pargr. 7, nr. 3, notulen 1640-1701, pag. 75vo . 
14. Zie Peters (noot 2), pag. 1, kolom 1. Archiefnummer: G. W. W. C. pargr. 2 (K3), rekening 1648/1649 ( 1 mei — 30 april). 
15. Zie noot 14. 
16. Zie noot 9. 
17. S.J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff, Geschiedenis der Kartografie van Nederland (1947), p. 68. 
18. Zie noot 14. 
19. Zie Peters (noot 2), pag. 2, kolom 4 e.v. 
20. Deze lijst is niet gepubliceerd. Hij werd mij door de archivaris van het Groot-Waterschap van Woerden ter beschikking 

gesteld, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. 
21. Het enig bekende exemplaar van deze uitgave is in een atlas gebonden. Deze bevindt zich in het archief van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden (Atlas nr. 46). 
22. Ook van deze uitgave kennen we slechts één exemplaar. Dit is gemonteerd en ingelijst. Het hangt in de Anti-Chambre van 

het Provinciehuis van Utrecht, en bevindt zich, helaas, in een buitengewoon slechte toestand. 
23. Een deel van de gegevens die in het schema vermeld staan, werden overgenomen uit de inleiding van Peters (zie noot 2). 
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