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Hoofdpersoon in dit artikel is de Utrechtse landmeter Justus van Broeckhuijsen. 
Na een korte inleiding over landmeters in het algemeen en Utrechtse landmeters in 
het bijzonder wordt nader ingegaan op het leven en werk van Van Broeckhuijsen, 
die in het eerste kwart van de achttiende eeuw als landmeter, kartograaf en advi
seur werkzaam is geweest. Aan de hand van archiefstukken wordt een vrij gede
tailleerde beschrijving gegeven van zijn gangen gedurende enkele perioden in zijn 
actieve leven. 
In een bijlage wordt een overzicht gegeven van alle thans bekende, door hem ver
vaardigde kaarten en kopieën die bewaard zijn gebleven, alsmede van de bekende 
rapporten, door of met hem opgesteld. 

De landmeters 

In het eerste kwart van de 18de eeuw is in de provincie Utrecht, maar ook enkele 
keren daarbuiten, een groot aantal metingen en karteringen van percelen grond, 
landerijen en enkele landgoederen verricht door de Utrechtse landmeter Justus van 
Broeckhuijsen. Hij zette hiermee een traditie voort, die reeds meer dan een eeuw 
vóór hem werd gegrondvest, een traditie die ook na hem nog zou worden voortge
zet. 
Landmeters waren beëdigde functionarissen, die opgeleid waren in het uitvoeren 
van metingen van oppervlakken van stukken grond, het vaststellen van perceel
grenzen of bepaalde markante punten in het landschap en het in kaart brengen, dus 
het karteren van de gevonden resultaten. Er bestaan over het beroep van landmeter 
enkele belangwekkende werken, welke veel informatie verschaffen over deze 
beroepsgroep. 
In een diesrede gaf Dieperink' een beknopt overzicht over landmeters in een twee
tal perioden in de geschiedenis. In het kort behandelde hij ten eerste de taken en de 
landmeetkundige kennis ten tijde van de Oudheid, nl. bij de Egyptenaren, de 
Joden, de Babylonieërs. de Grieken en Romeinen. Voor het tweede door hem 
besproken tijdperk bleef hij in eigen land waarbij hij in vogelvlucht enkele hoogte
punten van de Nederlandse landmeetkunde vanaf omstreeks 1500 tot ongeveer 
1927 beschreef. Fockema Andreae en Van 't Hoff hebben in diverse hoofdstukken 
van hun handboek aandacht besteed aan Nederlandse landmeters. Een Belgische 
tentoonstellingscatalogus over landmeters' bood de gelegenheid dieper in te gaan 

J. W. Dieperink, De Techniek van het Landmeten in een Tweetal Tijdperken der Geschiedenis 
(Wageningen. 1928). 

: S. J. Fockema Andreae en B. van 'I Hoff, Geschiedenis de Kartografie ran Nederland ('s-Gra-
venhage, 1947). 

' R. Schonaerts (red.). De Landt-meeters van de XVIe tot de XVIIIe Eeuw in onze Provincies (Brussel, 
1976). 
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op de Zuidnederlandse landmeetkunde vanaf het midden der 16de eeuw tot aan de 
tijd van het kadaster, begin 19de eeuw. Uitgebreid wordt de opleiding en examine
ring van de kandidaten besproken evenals de toegepaste techniek, de gebruikte 
apparatuur en de officiële bepalingen en voorschriften, waaraan de landmeter zich 
had te houden. Een probleem vormden hierbij de verschillende lengte-eenheden, 
die toen zelfs per provincie konden wisselen. De catalogus zelf bevat 200 num
mers van kaarten, handboeken, dokumenten en instrumenten. Door Harmsen4 

werd een monografie gewijd aan de Zuidhollandse landmeter Mattheus van 
Nispen. waarbij, naast een inventarisatie van diens karteringen, een overzicht 
wordt gegeven over landmeetkundige aspecten van de kartografie: wiskundige 
achtergronden, toegepaste lengte-eenheden, enkele instrumenten en enige praktijk
voorbeelden, en natuurlijk het in de titel van de monografie genoemde handboek 
van de landmeter Van Nispen. Het beroep van landmeter komt ook ter sprake in de 
dissertatie5 van Lintsen, die voornamelijk de ingenieurs in de negentiende eeuw tot 
onderwerp heeft. 

Het Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters van Teeling6 biedt een onuit
puttelijke bron aan informatie, vooral daar het naast jaartallen tevens een korte 
aanduiding van de verrichtingen van de in archiefinventarissen en literatuur voor
komende landmeters bevat. Ook zijn tweede werk over landmeters, namelijk die 
van het Kadaster7 dient hier te worden vermeld. Marijke Donkersloot heeft een 
aantal belangrijke gegevens samengebracht in haar studie van de Topografische 
Kaarten van Nederland8, waarbij zij in 'Repertorium van kaartmakers, landmeters 
enz.' van een groot aantal landmeters biografische gegevens vermeldt. Een apart 
hoofdstuk is gewijd aan kaartmakers. 
In de herdenkingsuitgave van het Kadaster" wordt in een tweetal hoofdstukken 
aandacht besteed aan de meer moderne landmeetkunde. Dat ook Koeman als land
meter in hart en nieren veel aandacht aan landmeters en hun praktijk besteedt is 
een vanzelfsprekende zaak. In zijn Geschiedenis van de kartografie van 
Nederland'" heeft hij van de 17 hoofdstukken er één gewijd aan de landmeetkunde 
en één aan landmeters en kartografen uit de 16de en 17de eeuw. De vele gegevens 
verschaffen een goed inzicht in dit oude vak. Voorts werden door Muller en 
Zandvliet" de resultaten van uitgebreid gericht archiefonderzoek over admissies 
van landmeters en aanverwante zaken gepubliceerd. 
In de meest recente publicatie tenslotte, de dissertatie van Scholten12 is onderzoek 
gesublimeerd naar de militaire kartografie en haar ingenieur-landmeters. De wis-
; Th. W. Harmsen, De Beknopte Lant-Meet-Konst (Delft, 1978). 
1 H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de Negentiende Eeuw ('s-Gravenhage, 1980). 
6 P. S. Teeling, Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw (2 dln.; /. pi. 

[Apeldoorn], 1981). 
7 P. S. Teeling. Landmeters van de Kadastrering van Nederland (z. pi. [Apeldoorn]. 1984). 
" M. Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 (Groningen, 1981 ). 
' G. A. van Wely, 'Landmeetkunde en Kadaster', en W. M Schakel. 'Ervaringen met de landmeter-

deskundige in een ruilverkaveling' in: Op Goede Gronden-een bundel opstellen ter gelegenheid von 
het 150-jarig bestaan van de dienst van het kadaster en de openbare registers ('s-Gravenhage, 1982) 
resp. 87-100 en 175-188. 

"' C. Koeman, Geschiedenis van de Kartografie van Nederland (Alphen aan den Rijn. 1987). 
' E. Muller en K. Zandvliet (red.). Admissies als Landmeter in Nederland voor 1811 (Alphen aan den 
Rijn, 1987). 

12 F. W. J. Scholten. Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795 
(Alphen aan den Rijn, 1989). Zie ook het recent verschenen P. J. van Winter. Hoger beroepsonder
wijs avant la lettre. Bemoeiingen met de vorming van landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse 
universiteiten van de 17e en 18e eeuw (Amsterdam. 1988). 
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D E I N G E N I E U R . 

pelturigheid van de overheid en het gebrek aan een beleid op lange termijn blijken 
daarbij een grote negatieve invloed op onze landsverdediging te hebben gehad. 
Naast de genoemde werken wordt in vele aan (historische) kartografie gewijde uit
gaven in min of meerdere mate aandacht besteed aan de landmeetkunde en haar 
dienaren. 

Landmeters in de provincie Utrecht 

Het is bekend dat in verschillende provincies landmeters in dienst waren van het 
provinciale Hof. Marijke Donkersloot" beschrijft dit fenomeen voor Friesland, 
Groningen. Drenthe. Overijssel en Gelderland. Voor de provincie Utrecht is deze 
kwestie naar mijn mening nog niet voldoende uitgezocht. Enkele Utrechtse land
meters voerden de titel 'landmeter 's Hoofs van Utrecht', zonder dat wij precies 
op de hoogte zijn van de betekenis van deze omschrijving. Volgens Donkersloot14 

houdt dit niet meer in dan dat de betrokken landmeter door het Hof van Utrecht 
zou zijn beëdigd en geadmitteerd, dus bevoegd verklaard tot het uitoefenen van 
het beroep. Er zijn in de Utrechtse archieven ook geen meldingen te vinden van 
officiële aanstellingen van een landmeter door het Hof, net zo min als dit het geval 
is bij notarissen, die ook wel de toevoeging ' 's Hoofs van Utrecht' voerden. Toch 
zijn er in een aantal gevallen wel degelijk aanwijzingen die het bestaan van een 

13 Donkersloot. Topografische kaarten. 46. 
14 Marijke Donkersloot-de Vrij. persoonlijke mededeling. Zie verder ook Donkersloot. Topografische 

kaarten. 8. 24 en 46. 
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aangestelde landmeter waarschijnlijk maken. In het volgende zal ik hier nader op 
ingaan. Dat een landmeter toen een zekere mate van standing bekleedde volgt uit 
het feit. dat op eenzelfde rekening aan de ene kant gesproken wordt over Dirk van 
Pothuijsen en Hendrick van Duiren, beiden aannemers, en aan de andere kant over 
de heer Torek en de heer Justus van Broeckhuijsen. 
In Utrecht is door de eeuwen heen een aantal landmeters van naam werkzaam 
geweest. Een van de vroegst bekende landmeters in deze provincie was Evert van 
Schaick of van Schawijck. Vermoedelijk is hij de opsteller geweest van het uitge
breide verslag van 1545, waarin de resultaten zijn weergegeven van terreinopme-
tingen in de Stichtse Venen rond Veenendaal en Rhenen ten behoeve van de verbe
tering en verlenging van de Bisschop-Davids-grift, welke leidden tot het octrooi 
van Karel V'\ Zeer minutieus werd door de landmeter het terrein beschreven, 
waarbij vele malen de aanwijzingen van het kompas werden opgetekend"'. Het 
staat wel vast dat Van Schaick in 1549 in aanwezigheid van de Nijmeegse landme
ter Nicolaes de Wael diens opmetingen van de Eder venen uit 1545 heeft 
hermeten17. 
Iets later dan Van Schaick leefde Jan van Berck, die werkzaam was tegen het eind 
van de 16de eeuw en naast zijn naam en de vermelding landmeter de toevoeging 
'van der Hove' of 'Geometer' gebruikte. Een belangrijk landmeter rond 1600 is 
Marcelis van Oort geweest, waarvan een betrekkelijk groot oeuvre bewaard is 
gebleven en die vermoedelijk zijn vader als landmeter is opgevolgd. Van Van Oort 
is bekend, dat hij, naast de gebruikelijke karteringen van landerijen voor kapittels 
en kloosters, ook militaire werken in kaart bracht en vermoedelijk ook zelf ont
wierp. Zo werd onlangs een tweetal anonieme vestingplattegronden van de schans 
bij Woudenberg aan hem toegeschreven18. De landmeter Jan Rutgersz. van den 
Bergh, werkzaam rond 1600, heeft veel voor enkele Utrechtse kapittels gewerkt. 
Een wellicht wat onderschat landmeter was Cornells Montfortius of van Mont-
foort, werkzaam in de provincie Utrecht. 

Hendrik Verstralen noemde zich 'geswore lantmeter voorden Hoove van Utrecht', 
'landmeter bij het Hof van Utrecht', 'geswooren lantmeter' of gewoon 'lantme
ter'. Wat minder bekende landmeters in het midden van de 16de eeuw waren Jan 
Willemsz., "geswooren lantmeter der Stadt Utrecht', en Jan van Mijst, 'notaris 
ende gesworen lantmeter wonende binnen Woerden'. 
Bij de Utrechtse landmeters Balthasar Lobe en Jan van Diepenem doet zich het 
geval voor, dat zij zich beiden, vrijwel gelijktijdig, 'gesworen lantmeter 's Hoofs 
van Utrecht' noemden1''. Van Van Diepenem is een groot aantal kaarten bekend. 
" H. P. Deys. De Gelderse Vallei - Geschiedenis in oude Lianen (Utrecht, 1988), hoofdstuk 5. Hierin 

een uitgebreide weergave van het rapport. 
!" 'Declaratie vanden Carte gemaickt op situatie van die veenen gelegen bij Renen', juni 1545. RAU. 

Staten van Utrecht, 368-1; 'Declaratie ghemaeckt op dije situatie vande gherechte ende Rhenenschen 
veenen mitten landen en waetergangen daer omtrent gelegen anno XVCXLV in junio'. RAG, Hof, 
4494. Zie verder bij n. 15. 

7 Deys, De Gelderse Vallei, 64. 
"Idem. 172, de kaarten 139 en 140. 
" Zie bijvoorbeeld op de aanvankelijk verloren gewaande kaart van Scherpenzeel door Van Diepenem 

(Deys: 227), maar onlangs teruggevonden in het RAG, Arch. Kasteel Scherpenzeel, 101. Deze kaart 
van 1641 werd vervaardigd in verband met een proces over een grensgeschil tussen Utrecht en 
Gelderland, waarbij een dode man over de provinciegrens werd versleept. Hierbij behoort ook een 
kaart, getekend door B. Lobe, die in 1642 het predikaat 'gesworen Lantmeeter 's Hoofs van Utrecht' 
voerde. Het is niet waarschijnlijk dat Van Diepenem toen inmiddels zijn mogelijk officiële titel zou 
zijn kwijtgeraakt. Dit geval pleit dus tegen het bestaan van één officiële provinciale landmeter in het 
Utrechtse. 
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Ook Lobe heeft vele belangrijke kaarten nagelaten, waarbij onlangs:" een grote 
anonieme kaart, waarop het ontworpen traject van de aan te leggen Slaperdijk 
(1651/52) is aangegeven, aan hem kon worden toegeschreven. Lobe ondertekende 
ook wel als 'ick geswooren lantmeter 's Hoofs van Utrecht, Holland ende West 
Vrieslant'. Behalve Lobe is ook de bekende landmeter Dirk (Brekens) van 
Groenou betrokken geweest bij de aanleg van de Slaperdijk en wel als begeleider 
en adviseur. In deze periode was ook werkzaam Adam van Vianen. 'gesworen 
lantmeter 's Hoofs van Utrecht'. 
Een belangrijk landmeter was Bernard de Roij die leefde aan het eind van de 17de 
eeuw. Hij is de auteur van de grote 'Nieuwe caerte vande Provincie van Utrecht' 
die omstreeks 1696 in druk verscheen. De Roij noemde zich wel 'ingenieur en 
landtmeter der Ed: Mog: heeren Staten 's Lands van Utrecht':l. Hij stelde in 1701, 
samen met de 'coming man' Justus van Broeckhuijsen. op verzoek van de Staten 
van Utrecht een onderzoek in naar de mogelijkheid de Gelderse Vallei te inunde-
ren. Van Broeckhuijsen was. voor zover ik heb na kunnen gaan, als landmeter 
werkzaam tussen 1700 en 1723. Tegelijkertijd met hem werkte in de provincie 
Utrecht Willem de Roij, die zich in 1700 'geswooren lantmeter' noemde, maar 
ook (in 1717 bijvoorbeeld) 'geswooren lantmeter 's Hoofs van Utreght'. Van hem 
zijn slechts weinig kaarten bekend. Na Van Broeckhuijsen werden er kaarten ver
vaardigd door Johan Hersant, 'gezworen lantmeter 's Hoofs van Utrecht"2. 
Tenslotte vermeld ik hier nog de 'advocaat en gezworen landmeter Hoofs provin
ciaal van Utrecht' Gerbrand Nicolaas Back, die werkzaam was rond 1758-1775. 
Het zou de moeite waard zijn, de kwestie van het al of niet toekennen van een offi
ciële betekenis aan de toevoeging ' 's Hoofs van Utrecht' nader te onderzoeken, 
bijvoorbeeld door een systematisch onderzoek in te stellen naar de predikaten, 
gevoerd door de Utrechtse landmeters en deze onderling te vergelijken. Ik heb 
nagegaan, hoe Justus van Broeckhuijsen zelf op zijn kaarten met de toevoeging 
omging. Zijn eerste en laatst bekende kaart waren ondertekend met 'geadmitteerd 
landmeter 's Hoofs van Utrecht', een predikaat dat hij voor zover bekend in totaal 
53 keer heeft gebruikt. Op zijn overige kaarten, voor zover door hemzelf onderte
kend of in de kopie vermeld, gebruikte hij 3 keer de benaming 'landmeter', 3 keer 
'geadmitteerd landmeter', 2 keer 'gesworen landmeter', 1 keer 'besworen en 
geadmitteerd landmeter 's Hoofs van Utrecht' en 5 keer 'landmeter 's Hoofs van 
Utrecht'. Van een klein aantal kaarten is niet na te gaan hoe hij zijn beroep precies 
omschreef, omdat het hier kopieën betreft waarop geen nadere aanduidingen ver
meld staan. Tot slot noem ik de hierna nog te vermelden notariële akte, volgens 
welke hij 'landmeter van de Provincie' was en het Rapport no. 6. waarin hij 'land
meter van de provincie Utrecht' wordt genoemd, naast de 'landmeter des 
Vorstendoms Gelre en Graafschap Zutphen Isaak van den Heuvel'. 
Omdat landmeters vaak ook betrokken waren bij grensgeschillen tussen provincies 
werden bij de noodzakelijke karteringen landmeters uit beide betrokken provin
cies ingeschakeld. Zo zijn gemeenschappelijke activiteiten bekend van de reeds 

20 Zie voor Lobe: Deys: 425. 
:' Zie voor De Roij: Deys: 547 en 548. 
- Soms ondertekende hij zijn landkaarten als 'gezworen landmeter', maar ook als 'gezworen landmeter 

's Hoofs dezer provintie'. zie bijv. RAU. kaartboek KKK 774. waarin kaarten van hem uit 1728, 
1735, 1736, 1739. 1741 en 1742. Hierin komt ook een kaart van de Lage Weide voor uit 1727 door J. 
D. de Roij, 'geswoorne landmeter'. Van Johan de Roij zouden 'lot dusver' nog geen kaarten bekend 
zijn (Donkersloot. Topografische kaarten. 209). 
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genoemde Van Schaick en De Wael in de Gelderse en Stichtse Venen, van De Roij 
en zijn Gelderse confrater Passavant en van Van Broeckhuijsen met Van den 
Heuvel in de Gelderse Vallei. In een grensgeschil in het Gooi zien wij tenslotte 
Van Broeckhuijsen karteringen verrichten samen met de 'ordinaris landmeter van 
de stad Amsterdam' Maurits Walraven, die in opdracht van de Staten van Holland 
handelde. 

Justus van Broeckhuijsen en zijn afkomst 

Het was tot voor kort onbekend, wanneer Justus van Broeckhuijsen precies 
geleefd heeft, waar en wanneer hij geboren is en waar en wanneer hij is overleden. 
Slechts de datum van zijn 'admissie' en beëdiging waren bekend23. Het leek mij 
voor de hand te liggen een mogelijke familierelatie te veronderstellen met de 
bekende landmeter van het hoogheemraadschap Rijnland, Steven van Broeck
huijsen. Mijn onderzoek hiernaar liep echter op niets uit24. Omdat de naam Justus 
of Joost weinig algemeen is, leek het de moeite waard in de vele bestaande regis
ters van familienamen te zoeken naar een Justus van Broeckhuijsen. Ik had geluk. 
In de opgave van de inwoners van Veenendaal volgens de lijst van de Liberale 
Gift (1747/49) kwam ik de naam Joost of Justus van Broeckhuijsen tegen. Deze 
bleek een neef van de gelijknamige landmeter te zijn25. Door deze vondst kwam 
zijn verwantschap met de Veenendaalse tak Van Broeckhuijsen aan het licht. 
De ouders van Justus waren Jan van Broeckhuijsen en Barbara Joosten Steek, 
wonende in Stichts Veenendaal. Er was vroeger sprake van een Stichts en een 
Gelders Veenendaal: de provinciegrens liep namelijk midden door de Grift, die het 
dorp in twee delen scheidde. Justus had nog twee broers en twee zusters: respec
tievelijk Willem, Peter, Hillichje en Grietje. Deze laatste was 'innocent en impo
tent'. Van de familie is bekend dat deze doopsgezind was, waardoor het moeilijk 
is in de kerkelijke registers gegevens over hen terug te vinden. Een neef van 
Justus was diaken bij de Vlaamse menistengemeente te Veenendaal. 
Er zijn enkele notariële akten die wat nadere informatie over zijn familierelaties 
verschaffen. In 1684 compareerden zijn broers Willem en Mr. Peter, chirurgijn25 te 
Veenendaal, wonende in de Boven Middelbuurt2" mede voor hun 'absente broer 
Joost', die toen dus kennelijk al de deur uit was. Uit een akte van 1709 blijkt dat 
deze Peter inmiddels chirurgijn te Arnhem was geworden en aldaar in dat jaar is 

:i Donkersloot, Topografische kaarten: Muller en Zandvliet. Admissies. 
'J Over de woon- en geboorteplaats van deze landmeter is niets bekend. Wel vond ik aanwijzingen dat 

deze familie Van Broeekhuijsen in Zoeterwoude thuishoorde. Zie GA Leiden. Transporten van de 
Stadshcerlijkheden, Zoeterwoude: anno 1657 Pieter Stevens van Brouckhuijsen (no 4777). anno 1660 
mr. Steven van Brouckhuijsen (no 4619) en 1671 idem (no 4085). Zou dit de bekende landmeter zijn 
geweest? In de bevolkingsgegevens van Leiden vond ik geen enkele verwijzing naar deze beide per
sonen. 

" J. W. van de Kuinder-Hamer, Lijsre A. van de Hoofden der Huysgesinnen — B en ran de opgesete-
nen van de Stigtse Sijde van Veenendaal (de Liberale Gift), 1747-1749) (Veenendaal, z. j.). Ik dank 
mw. H. A. Gijsbertsen te Middelburg en de heer D. van Manen te Veenendaal. van wie een groot deel 
van de genealogische gegevens met betrekking tot de Veenendaalse Van Broeckhuijsens afkomstig 
zijn. 

;" RAU, Notariële Archieven Veenendaal. V002a001 no 101 (8-2-1684): /ie o. m. Oud archief Rhenen, 
inv. 420 en 429. Peter van Broeckhuijsen, verschijnt in de Rhenense registers van het familiegeld als 
'Mr. Peter van Broeckhuijsen, chirurgijn' nâ 1681. In dat jaar was voor het laatst sprake van een 'Mr. 
Joost, chirurgijn', die reeds sinds 1675 als zodanig voorkwam en toen een vrouw met '5 kleijne kin
deren' bezat. 

11 RAU. Notariële Archieven Veenendaal, V003a001 no 688 (7-7-1709). 
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overleden27. Diens zoon Jan was hem in Veenendaal als zodanig opgevolgd, deze 
woonde in 1722 in de Beneden Middelbuurt2". Hij had uit zijn tweede huwelijk 
onder anderen een zoon Gerardus en een zoon Joost. Uit diverse akten is bekend 
dat Justus (de landmeter) in 1678 onmondig was, in 1693 en in 1703 in Utrecht 
woonde en in 1709 samen met zijn broer Willem tot voogd over de minderjarige 
kinderen van hun broer Peter werd benoemd. Enkele andere familieleden, onder 
anderen zijn neef Hendrik evenals diens zoon Cornelis, waren brouwer te 
Veenendaal in de Beneden Middelbuurt. Tenslotte is er een belangrijke akte uit 
1724, waarin neef Jan zijn huisvrouw Agneta van de Poel (met haar ouders) 
machtigt om de erfenis van zijn oom Joost van Broeckhuijsen, overleden te 
Utrecht, 'in leven landmeter van de Provincie', te regelen2'. 
Hoewel dus het geboortejaar onbekend blijft, was ik wel zo gelukkig het jaar van 
overlijden te vinden. In de Utrechtse overlijdensregisters, op 17 februari 1724, 
staat als overleden vermeld: 'reguliers kerk, Justus van Broeckhuijsen, bejaerd 
jonghman laet na een mondige broeder en is overleden in de Schoutesteegh 12 d'2'". 
De Schoutensteeg, gelegen tussen de Ganzenmarkt en de Neude, was een deftige 
buurt. De gegevens zijn echter te summier om zijn ouderdom te schatten. In geen 
van de bekende ingangen gelukte het mij nadere gegevens over zijn geboorte te 
vinden. Wij moeten aannemen, dat Justus van Broeckhuijsen in Veenendaal is 
geboren, naar schatting omstreeks 1670. In elk geval is nu dus bekend dat hij 
ongehuwd was en op leeftijd is overleden. De mondige broer moet Willem zijn 
geweest. Het is zeer de vraag of Justus in zijn Utrechtse periode belijdend doops
gezind was. In geen van de archivalia van de Utrechtse Doopsgezinde Gemeente 
(lidmatenregister, register op de attestaties, notulenboeken van de kerkeraad etc.) 
kwam ik zijn naam tegen. Zou hij zich wellicht aangesloten hebben bij een kleine
re splintergroep, zoals de Zonsche Sociëteit? 

Wij komen Justus van Broeckhuijsen als landmeter voor het eerst tegen in 1696. 
Hij kreeg toen zijn officiële erkenning, zijn commissie als landmeter. Deze com
missie voor Justus van Broeckhuijsen is te vinden in het Utrechtse Statenarchief". 
In een breedvoerig gestelde formulering, die toen voor vele landmeters geheel 
gelijkluidend was, werden zijn rechten en plichten omschreven. Uit de tekst valt 
op te maken, dat hij een examen moet hebben afgelegd, waarin onder meer de 
'const van de Geometria' werd getoetst. Op 14 januari 1696 werd hij, op verkre
gen advies van het 'Ed. hove 's lants van Utrecht', door de Gedeputeerden van de 
Staten van Utrecht na de afgelegde eed 'tot de exercitie vande lantmeter ampte 
geauthoriseerd ende gepromoveert'. 
Er zijn nog andere Van Broeckhuijsens bekend als landmeter of kartograaf: Adam 
van Broeckhuijsen. van wie een gedrukte kaart van een militaire aanval bij 
Doornik32 bekend is, en een G. van Broeckhuijsen (= de bovengenoemde Gerar
dus?), van wie enkele manuscriptkaarten en gedrukte kaarten bestaan naar opme
tingen in 1708 door hem verricht op Java22. 
]* Zie n. 26. 
:» Idem. V003a004 no 53 (22-10-1724). 
"'GAU, Overlijdensregisters, 17 Februari 1724. 
•" RAU, Staten van Utrecht, 349-46, 14 januari 1696. Het complete formulier is opgenomen in Don

kersloot Topografische kaarten. 50. Een instructie en reglement voor de landmeters van het hoog
heemraadschap van de Alblasserwaard is weergegeven in Harmsen, Beknopte Lant-Meet-Konst. 123. 

,; U. B. Leiden, Coll. Bodel Nijenhuis, 75-25. De onder no 69-9 vermelde H. van Broeckhuijsen moet 
Adam zijn: de geschreven hoofdletter A is bij de (oude) inventarisatie voor een H aansezien. 

" Idem. pon. 57 nos 75. 76. 82. 86 en 87. 

79 



Justus van Broeckhuijsen is dus vermoedelijk omstreeks 1670 in Stichts 
Veenendaal geboren. In 1684 was hij het huis uit, wellicht in opleiding te Utrecht. 
In 1693 woonde hij te Utrecht, waar hij vermoedelijk tot zijn overlijden op 17 
februari 1724 in de Schoutensteeg heeft gewoond. In 1696 werd hij tot landmeter 
beëdigd. 

Justus van Broeckhuijsen als landmeter 

Van Broeckhuijsen heeft in de jaren 1700 tot en met 1723 voor een grote verschei
denheid aan opdrachtgevers karteringen uitgevoerd. Een belangrijk deel van deze 
karteringen werd tussen 1700 en 1714 verricht ten behoeve van het kapittel van 
Sint Marie te Utrecht. Niet minder dan 40 van de 92 van hem bekende kaarten zijn 
het resultaat van zijn arbeid ten behoeve van deze instelling: één kaart betrof een 
geschil, dertien werden ten behoeve van pacht vervaardigd en zesentwintig hiel
den verband met tiendheffing. Omdat het kapittel ook op tienden buiten de provin
cie aanspraak kon maken, is Van Broeckhuijsen ook in de provincie Gelderland 
(Apeldoorn, de Tielerwaard) werkzaam geweest. Onder de overige opdrachtgevers 
zijn te noemen de Staten van Utrecht, de Staten van Holland en Utrecht samen, de 
Raad van State, de kapittels van de Dom en Sint Jan te Utrecht, de finantiekamer 
in deze stad en de regenten van de Armenpot van de Sint Jacobskerk aldaar, de 
regenten van het Pieters Gasthuijs te Amersfoort, de stad Amersfoort, het college 
tot Directie van de Slaperdijk, het college van de Exonererende Landen en andere 
opdrachtgevers, waaronder zeker een zestiental particulieren. In de provincie 
Holland heeft hij ten behoeve van de stad Naarden een kartering van Gooiland 
verricht en voor het hoogheemraadschap van de Vijfherenlanden een kartering bij 
Vianen. 

Hoewel Van Broeckhuijsen zeer veel voor het kapittel van Sint Marie heeft 
gewerkt was hij niet de enige landmeter die kaarten voor dit kapittel vervaardigde. 
Op 4 mei 1714 namelijk werd door het kapittel de meting van een stuk land in de 
Hoge Weide bij Utrecht opgedragen aan 'landmeter de Roij'. Van Broeckhuijsen 
was toen kennelijk niet ter beschikking, hij was , zoals wij zullen zien, gedurende 
het eerste halfjaar van 1714 werkzaam in de Gelderse Vallei. Overigens heeft hij 
hierna niet meer gewerkt voor dit kapittel. Met uitzondering van een kaart van 
enige percelen tussen Heicop en Portengen door De Roij in 1719 heeft het kapittel 
tijdens Van Broeckhuijsens leven geen karteringen meer laten verrichten. De 
enige en laatste kartering voor dit kapittel na 1719 geschiedde in 1728 door Jan de 
Wit34. 

We kunnen elf van de kaarten van Van Broeckhuijsen beschouwen als zogenaam
de landgoedkaarten. Dit zijn kaarten van de heerlijkheid Breukelerweerd (kaart 6), 
van het buiten Harteveld (kaart 10), van de ridderhofstad Moersbergen (kaart 16), 
van Hoogewel (kaart 17), van de Oude Rijst (kaart 54), van de heerlijkheden 
Maarsbergen en Woudenberg (kaarten 69 en 72), van de hofsteden Dennenburg en 
De Hoeven (kaart 74), van Mariëndaal (kaart 76), van de Schothorst (kaart 77) en 
tenslotte van het landgoed Houdringe (kaart 83). 

" RAU, Sint Marie, 41-26, 4 mei 1714: de kaart van drie percelen land aan de Vleutense weg bij de 
hofstede De Hoed; idem, 1042. De landmeter was de 'Ingenieur en geswooren landmeeter 's Hoofs 
van Utrecht' W. de Roij. De kaart van 1719: idem 1181. De kaart anno 1728 van Jan de Wit, architect 
en geometer: idem 1141. 
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Van Broeckhuijsen heeft vermoedelijk de bijschriften op de kaarten niet zelf 
geschreven. Zijn handschrift was dermate slordig en onleesbaar dat dit niet accep
tabel moet zijn geweest op de officiële presentaties. Het handschrift op de kaarten 
is meestal veel minder slordig dan dat van zijn rekeningen en verbalen. Dit is ver
moedelijk tevens een verklaring voor het feit, dat in zijn kaartteksten steeds Justus 
van Broekhuisen (zonder ck) wordt geschreven, zijn handtekening daarentegen 
luidt Van Broeckhuijsen. Het valt echter wel op dat het 'nette' handschrift op de 
kaarten in de loop der jaren nauwelijks verandert, hetgeen er weer voor pleit dat 
hij zelf de schrijver ervan moet zijn geweest, of hij moet zijn leven lang dezelfde 
'netschrijver' hebben gehad. 
Zijn oudst bekende werkstuk (kaart 1) is een kaart van een hofstede in het Zeg
velderbroek. Daarna volgde een kaart van de tienden in de baronie van IJsselstein, 
eigendom van het kapittel van Sint Marie te Utrecht. De opdracht tot de kartering 
van deze landerijen verkreeg hij in juni 1700, toen het kapittel besloot de meting 
van de tienden in het Geijn. de Hogewaard en de Replikwaard op te dragen aan 
'een gesworen landmeter' voor de niet geringe som van 325 gulden. Er zijn twee 
benaderingen om de grootte-orde van dit bedrag te evalueren. Het totale door hem 
gemeten oppervlak bedroeg ruim 1418 morgen. Het is mij bekend dat Van 
Broeckhuijsen voor het opmeten van grondoppervlakken 4 stuivers per morgen 
vroeg (bijvoorbeeld bij de kaarten 60 t/m 65) en daarenboven zo'n 25 gulden voor 
het uittekenen van een kaart. Van de 325 gulden zouden dan 300 gulden resteren 
voor de opmeting. Delen wij deze 6000 stuivers door 4 dan resulteert dit in 1500 
morgen. De tweede benadering gaat uit van de dagvergoeding die hij placht te 
declareren: 4 gulden of 80 stuivers, zodat hij dus per dag 20 morgen kon opmeten. 
Voor 1418 morgen moet hij dus 71 dagen bezig zijn geweest. Voor de verdiende 
300 gulden komt dit neer op 75 dagen hetgeen dus in grote trekken met elkaar in 
overeenstemming is. 

In het volgende jaar is Van Broeckhuijsen enkele keren in de Gelderse Vallei 
werkzaam geweest. Hij stelde er in eerste instantie, in opdracht van de Raad van 
State, een onderzoek in naar de mogelijkheid deze vallei te inunderen om de wes
telijke provincies te beschermen tegen een vijandelijke inval vanuit het oosten. 
Het betreft hier een van de eerste onderzoeken naar de aanleg van de zo bekende 
Grebbelinie. In een rapport of Memorie7,5 vermeldt hij dat de verstrekte adviezen 
beschouwd moeten worden 'relatief tot de kaart tot dien einde gemaakt en deesen 
annex'. Deze kaart is zoek geraakt doch er bestaat een in 1751 gemaakte kopie'6, 
die zonder twijfel naar de bedoelde kaart werd vervaardigd. Het is een vrij een
voudige kaart van de Gelderse Vallei, van de Rijn tot aan Amersfoort. Vanaf 
Emmikhuizen, aan het eind van de Renswoudse Steeg, is via De Groep tot aan de 
Schoonderbeekse grift een 'nieuw gegraaven graft' ingetekend, kennelijk ter toe
lichting van zijn advies in de Memorie: 'Mits dat van den Renswoude Steeg door 
de Groep tot in de Schoonderbeekse grift, wordt gegraaven een graft...'. Het is 
niet bekend of 'de oude Ruijsch'. in de titel van het rapport vermeld, toen ook bij 
de opmeting aanwezig was, of dat oudere gegevens van de waterpassing aan het 

" Rapport 1. Enkele weken eerder, in maart, had er reeds een onderzoek plaatsgevonden door de 
Gelderse landmeter G. Passavant en de Utrechter B. de Roij, op verzoek van baron Menno van 
Coehoorn, generaal der artillerie en generaal-directeur der fortificatièn der Verenigde Nederlanden. 
ARA, OMM G 65: Arch. E. L., 72. Dit rapport werd gekraakt door de Edese schout Joh. Ottens, 
Arch. E. L.. 73. 

" Kaart 4. 

81 



rapport werden toegevoegd. Wel is nagenoeg zeker, dat het hier de bekende hoog
leraar in de fortificatiën Hugo Ruijsch betreft omdat in een later rapport" melding 
wordt gemaakt van oude. in het bezit van Van Broeckhuijsen zijnde gegevens over 
vervallen, 'gesteld op een overleeveringe vande hr. professor Ruijsch'. Het advies 
over de inundatie viel positief uit: bij het 'opstoppen' van de Grebbesluis bij wei
nig water en door het openen van de Grebbesluis ten tijde van hoog water zou tot 
aan de Slaperdijk een gebied van 6 à 7000 morgen, gelegen half in Gelderland en 
half in 't Sticht, ongeveer 6 à 7 voet (ca. 2 meter) onder water komen te staan. 
Deze hoeveelheid water zou voldoende zijn om vervolgens het gebied tot aan 
Amersfoort te inunderen. 
Een maand na het hierboven beschreven onderzoek, in juni 1701, was Van 
Broeckhuijsen met Bernard de Roij betrokken bij een soortgelijk onderzoek, nu op 
verzoek van de Staten van Utrecht. In dit rapport (zie Rapport 2) werden nage
noeg dezelfde aanbevelingen gedaan als die welke in maart werden voorgesteld. 
Het kernpunt was het aanleggen van een liniedijk in de richting van Amersfoort 
met daarop loodrecht enkele dwarskaden. Door een gefaseerde onderwaterzetting 
van de gebieden tussen de dwarskaden kon een beheersbare inundatie worden ver
kregen. Van Broeckhuijsen heeft bij het rapport een grote kaart van de gehele 
Gelderse Vallei'8 geleverd. Deze kaart is veel gedetailleerder en nauwkeuriger dan 
zijn vorige kaart. Kennelijk dankzij zijn contact met De Roij heeft hij voor een 
zeer groot deel gebruik kunnen maken van het oostelijk deel van de toen niet lang 
geleden verschenen gedrukte kaart van Utrecht van B. de Roij39. Enkele onnauw
keurigheden, zoals de ligging van Lambalgen heeft Justus er, dankzij zijn kennis 
van de Vallei in verbeterd. Ook de topografie rondom en ten noorden van 
Wageningen heeft hij zelf aan zijn kaarten toegevoegd. De gedrukte kaart heeft 
Van Broeckhuijsen hierna zeker nog drie keer als basiskaart gebruikt voor de ver
vaardiging van nagenoeg identieke kaarten van de Vallei, elk echter aangepast aan 
het specifieke doel waarvoor de kaart door hem werd getekend. 

Afwateringsproblemen in de Gelderse Vallei 

Van Broechuijsen is als adviseur zeer nauw betrokken geweest bij één van de 
belangrijkste knelpunten die eeuwenlang de slechte verhouding tussen het Sticht 
en Gelre, de latere provincies Utrecht en Gelderland, hebben beïnvloed. Ik doel 
hier met name op de afwateringsproblematiek die in dit gebied nog tot in onze 
eeuw een vrijwel onoplosbaar probleem vormde. 
Dankzij het feit dat in de archieven van het college tot de directie van de 
Slaperdijk en van het college van de Exonererende Landen veel gegevens van 
allerlei aard bewaard zijn gebleven, is het mogelijk een reconstructie te maken 
van de werkzaamheden van Van Broeckhuijsen, werkzaamheden die soms zelfs 
van dag tot dag te volgen zijn. Met betrekking tot Van Broeckhuijsen is. voorna
melijk uit de periode 1704-1705. een aantal declaraties bewaard gebleven en wel 
van de landmeter zelf. van zijn metgezel de dijkbode van de Slaperdijk Abraham 
van Moesbergen, de secretaris van het college tot de directie van de Slaperdijk 

Rapport 6. De door Ruijsch gemeten vervallen komen reeds voor op een profieltekening van de 
Gelderse Vallei, aanwezig in het RAU. Top. Atlas. 145: Deys: 166. 

38 Kaart 5. Zie hiervoor ook Deys. De Gelderse Vallei. 45. 
" Do: 754: Deys: 243. 
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Anthony van Goudoever, een van de gecommitteerden van dit college Willem van 
Geijn en van een viertal herbergiers. Het frappante is dat de meeste rekeningen 
elkaar aardig aanvullen, zodat wat de ene nota niet vermeldt of wat daarin ondui
delijk blijft, op een andere declaratie juist wel gespecificeerd blijkt te worden. 
Ook uit een tweede belangrijke periode waarin Van Broeckhuijsen in de Gelderse 
Vallei aanwezig was. het eerste halfjaar van 1714, zijn nauwkeurige details 
bekend dankzij notulen en rekeningen uit het archief van het college van de 
Exonererende Landen. 

Slaperdijk 

In de Gelderse Vallei werd in de jaren 1652-1653, vanaf het Egelmeer aan de 
noordwestkant van Rhenen, in noordelijke en noordoostelijke richting tussen 
Veenendaal en Renswoude, tot aan de Lunterse Beek een dijk aangelegd. Het was 
een vertwijfelde, doch geslaagde poging een eind te maken aan de sinds mensen
heugenis steeds weerkerende wateroverlast vanuit Gelderland. De directe aanlei
ding tot de aanleg van deze dijk was de doorbraak in 1651 van de Grebbedijk tus
sen Rhenen en Wageningen4". Met toestemming van de Staten van Utrecht namen 
toen de stad Amersfoort en de gerechten Leusden, Woudenberg en Renswoude dit 
project ter hand. 
Omdat deze dijk geen normale waterkerende dijk in de gebruikelijke zin was en 
slechts bij een eventuele doorbraak van de Rijnbandijk behoefde te functioneren, 
kreeg deze dijk de naam van Slaperdijk. Het toezicht op de aanleg en het toekom
stige onderhoud van deze dijk kreeg het in 1653 door de Utrechtse Staten ingestel
de college tot de directie van de Slaperdijk. gevestigd te Amersfoort. Een van de 
leden van dit college was de bekende, in Amersfoort wonende bouwmeester Jacob 
van Campen. 
De dijk heeft zijn nut bewezen. In geval van hoog water op Gelders grondgebied 
ten oosten van deze dijk als gevolg van overvloedige regenval of van een door
braak van de Rijnbandijk, werd het water in zijn loop naar het lager gelegen 
Utrechtse territoir tegengehouden. Slechts een sluisje in de Juffrouwwijk bij 
Emmikhuizen en een kleine heul wat noordelijker waren de enige mogelijke pas
sages in de Slaperdijk voor het water, dat als gevolg van het verval van de 
Gelderse Vallei in westelijke en noordelijke richting een uitweg zocht. 
Deze dijk was juist vijftig jaar oud, toen ongeveer in de voorzomer van 1704, het 
dagelijks bestuur van het toezichthoudend dijkcollege op een vergadering liet 
notuleren: '... en sal aan 't Collegie voorgedragen werden de noodsaeckelijckheijd 
van het maecken van een nieuwe kaart op dat geen hoven off houtgewasch tot den 
dijck behorende werd vervremt'41. Met andere woorden, er moest een kaart van de 
Slaperdijk komen. Het college tot directie van de Slaperdijk bestond toen uit de 
volgende heren: Willem van Geijn, Antonie Loogen, Steven van Lynden, heer van 
Geeresteijn, Gerhard Maximiliaan Pijnssen van der Aa, heer van Deil. Anthonij 
van Goudoever, secretaris, Jacob Jordaen van Westrenen, heer van Koelhorst. 
Traiectinus Boll, heer van Bruijnenburg, Anthonis Godin, heer van Kockengen en 
Elias Verschuir. 

"' Zie hiervoor Deys. De Gelderse Vallei, hoofdstuk 6. 
41 Arch. Slaperdijk, 15. zonder datum. De verschillende besluiten zijn terug te vinden in de notulen en 

resoluties, inv. nrs 15 en 16. 
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Omstreeks deze tijd had Frederick Adriaan van Rheede, vrijheer van Renswoude 
en Emmikhuizen, wonende ten westen van de Slaperdijk, behoefte aan een verbin
ding met de aan de andere zijde gelegen Lunterse beek. Hierdoor zou het mogelijk 
worden het nieuwe door hem voor zijn kasteel aangelegde kanaal (het z.g. Grand 
Canal) van water te voorzien. Op zijn verzoek en na een door de secretaris van de 
Slaperdijk uitgebrachte rapport kreeg hij toestemming een heul door de Slaperdijk 
te graven om water naar Renswoude te kunnen transporteren. Voorwaarde was 
echter dat deze heul door middel van een klep of schut zou kunnen worden afge
sloten42. 
Van Broeckhuijsen was, voor zover bekend, eenjaar of vier werkzaam als landme-
ter toen hij betrokken werd bij de kartering van de Slaperdijk. Men heeft van zijn 
deskundigheid op het gebied van de waterhuishouding gebruik gemaakt door hem 
tevens te betrekken bij de kwestie van de heul in de dijk. Op 14 juni 1704 was het 
college voltallig aanwezig, toen het besluit werd genomen, dat de secretaris naar 
Renswoude zou gaan om de situatie op te nemen. Tevens zou onderzocht worden 
waar de heul zou moeten worden gelegd zonder schade aan de geërfden toe te 
brengen. Ook zou hij met "de heer van Renswoude en de heer van Geresteijn' 
spreken en bovendien 'verbaall maeken, en rapport doen. oock nae te sien de 
kaarten op Renswoude mette landmeter Broekhuijsen"'. Van Broeckhuijsen kwam 
diezelfde dag nog uit Utrecht en werd door de dijkbode Abraham van Moesbergen 
met een sjees van Amersfoort naar Renswoude gereden. 
Van Broeckhuijsen is van 14 tot 17 juni, in aanwezigheid van Van Goudoever en 
de dijkbode Van Moesbergen, bezig geweest met het opmeten en bestuderen van 
de loop van 'een zeekre slood aenden slaperdijk' waarvoor hij 4 gulden per dag 
declareerde. Een door hem gemaakte (verloren geraakte) kaart, 'om te dienen tot 
bericht', kostte 3 gulden. In een ongesigneerd rapport van 16 juni 170444 bracht hij 
over deze sloot ten behoeve van de heer van Renswoude een advies uit betreffen
de de aan te brengen voorzieningen. Het rapport eindigt met de declaratie voor de 
vertering van zijn paard (4 gulden, 16v stuivers), vertering van de gevangenen (6 
gulden, 6 stuivers) en zijn eigen vertering (2 gulden, 19 stuivers). De gevangenen 
hebben vermoedelijk mee moeten helpen bij het trekken en verslepen van de 
meetkettingen tijdens de opmetingen. Op 17 en 18 juni verbleef de landmeter met 
de dijkbode aan de Greb en in de omgeving van Wageningen. 
De contacten met de landmeter zijn kennelijk in positieve zin uitgevallen: op 25 
juli werd er officieel een commissie ingesteld: 'de gecommitteerden Coelhorst, 
van Geijn, Geresteijn en Bruijnenburg' werden belast met de uitvoering van de 
nieuwe dijkkaart. Van Broeckhuijsen was reeds een maand aan het werk; in eerste 
instantie besteedde hij twintig dagen, van 27 juni tot 21 juli, aan de opmeting van 
de Slaperdijk. Hiervoor declareerde hij 4 gulden per dag. Hij was met zijn metge
zel nogal ambulant, want Van Moesbergen schreef 'van den 28 Juni tot den 20 
Julij in deese 20 dagen verschoten met gaen naer Renswoude onder wegen en 
wederom komende en int Veen en aen de Klomp aen eten en dranck en aan andere 
kleinighede f 16-10-0'. Ze huurden in deze periode elk drie dagen lang een paard. 
Het is gedeeltelijk bekend bij wie zij onderdak vonden. Op de 28ste juni verble
ven zij bij Hendrick Bosch. Waar deze herberg stond is mij niet bekend. Op 30 
i : Arch. Slaperdijk. 101. 16 mei 1704. 
" Arch. Slaperdijk, 15, 14 juni 1704. 
" Rapport 3. 
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juni logeerde Van Broeckhuijsen met Van Goudoever en Van Moesbergen bij Aert 
Jansz., herbergier en koster te Renswoude. Deze drie heren waren er met twee 
paarden. Van Broeckhuijsen en Van Moesbergen logeerden regelmatig bij 'slock 
in 't Veen'. Deze Hendrik Slok was substituutschout of onderschout in 
Veenendaal". Hij dreef tevens een herberg in Gelders Veenendaal, waar regelma
tig werd vergaderd. Een verblijf aldaar van de landmeter en de dijkbode van 2-15 
juli kostte aan logies en vertering 32 gulden en 4 stuivers. Aan de arbeider die de 
schuit naar de Greb trok en voor het heen en weer brengen betaalde men men 4 
gulden en 4 stuivers. Op 12 juli sliep het tweetal echter in Renswoude bij de kos
ter. Op de 23ste en 24ste juli was het tweetal weer bij Slok te gast, nu betaalden 
zij 'voor eten en bier en wijn en brandewijn en slapen 3 gulden en 12 stuivers'. 
Van Moesbergen betaalde over de periode van 21 tot en met 26 juli bijna 5 gulden 
wegens uitgaven voor hem en Van Broeckhuijsen voor eten en drank, het heen en 
weer gaan naar Renswoude en Woudenberg. Voor 1 pond koffie en aan vlees 
declareerde hij 2 gulden en 17 stuivers. Tot slot betaalde hij 1 gulden en 10 stui
vers voor de reiskosten van Van Broeckhuijsen van Renswoude naar Utrecht. 
Het geheugen van Van Broeckhuijsen was wat minder sterk of zijn aantekeningen 
moeten slordig zijn geweest, want hij vermeldde in zijn rekening dat hij van de 
21ste tot en met de 27ste juli aan de Grebbedijk aanwezig zou zijn geweest. Op 27 
juli troffen Van Broeckhuijsen en Van Moesbergen Anthonie van Goudoever in de 
herberg te Renswoude, waar gezamenlijk de maaltijd werd genuttigd en ook werd 
geslapen. Van Goudoever had vier dagen uitgetrokken 'om de voltrecking vande 
metinge' bij te wonen. 

Op de 5de augustus was de landmeter met Van Goudoever en Van Moesbergen in 
de herberg van de weduwe van Rutger van Geijn, vermoedelijk in Amersfoort, 
doch dit staat niet op de rekening vermeld. Ook de volgende dag moet hij er 
geweest zijn met de heren Willem van Geijn en Anthonie Van Goudoever: op 7 
augustus reden zij naar Renswoude. Vanuit de herberg namen zij 227: kan wijn 
mee, waarvoor 20 gulden en 5 stuivers gerekend werd. 
Van Broeckhuijsen was met Van Moesbergen volgens de declaratie van Slok op 5, 
6 en 7 augustus weer present in diens herberg. Deze schreef op de rekening 'de 
dijck heeren den lantmeter en Moesbergen en de knegs en booden in eten en bier 
en wijn en slapen samen in een som 19 gulden en 18 stuivers'. De rekening van 
Slok was zeer goed gespecificeerd: voor 8 augustus schreef hij op: 'menheer van 
Geijn en Broekhuijsen Moesbergen voor eeten en wijn en slapen toeback en pij
pen samen 4 gulden 10 stuivers". Ten behoeve van acht paarden werd nog ruim 2 
gulden uitgegeven aan haver en hooi. De data van de declaratie van de weduwe en 
die van Slok vallen soms samen. Er werd daarbij steeds bij Slok geslapen en ver
moedelijk tussen de middag bij de weduwe gedineerd. We weten niet waar Van 
Broekhuijsen op 9 augustus sliep, wel dat hij op 10 en 11 augustus weer bij Slok 
logeerde en er wijn. bier en brandewijn nuttigde. Omstreeks de 18de augustus 
woonde van Broekhuijsen enkele vergaderingen bij, ik heb echter in dit verband 

45 Stichts Veenendaal behoorde tot 1795 onder de jurisdictie van de Vrijheid van Rhenen. In Rhenen 
zetelde de hoofdschout of hoofdofficier. In Veenendaal fungeerde zijn tweede man. de substituut- of 
onderschout. In 1747 was Willem Budding onbezoldigd substituut-schout, hij was herbergieren had 
een kostganger: Hendrik Slok! Margareta van Broeckhuijsen, een nicht van de landmeter en toen 
weduwe van Reinier van Maarseveen (zie kaart 75). woonde gedurende deze jaren in bij haar dochter 
Dina Aletta van Maarseveen. getrouwd met Teunis Slok. Er waren maar enkelen met de naam Slok, 
zodat een familierelatie zeer waarschijnlijk is. 
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geen nadere mededeling gevonden waar dit was en waarom. 
Inmiddels declareerde hij weer een bedrag voor een verblijf gedurende de periode 
van 6 tot 11 oktober aan de Greb en in het Veen. Het verblijf aan de Greb hield 
vermoedelijk verband met opmetingen aan de Grebbedijk en omgeving ten behoe
ve van de inzetkaart van de Grebbedijk. die rechts onderaan op zijn gedrukte kaart 
van de Slaperdijk (kaart 13) is aangebracht. Deze inzetkaart had een duidelijke 
functie op de grote kaart. De Grebbedijk was immers de bron van alle kommer en 
kwel, die als gevolg van de dijkdoorbraken over het gehele kwartier van Eemland 
werden uitgestort. Hij was hier met van Moesbergen die zelf vlees had meege
bracht. Deze declareerde 'vanden 5 October tot d' i l dito met Broekhuijsen naer 
den Slaperdijk geweest ende medegenomen aen vlees ende heen en weer verteert 
met 2 peerden f 5-9-0. 3 dagen paerden huer 7-10-0'. De paardehuur bedroeg dus 
1 gulden 5 stuivers per dag. Ook nu was de landmeter van Utrecht via Amersfoort 
gekomen. Nergens declareerde hij reiskosten van Amersfoort naar de Greb of het 
veen. Omdat Van Moesbergen enkele keren een dergelijke 'vracht' declareerde, 
soms ook met vermelding van Van Broekhuijsen, moeten wij aannemen, dat Van 
Broekhuijsen steeds met van Moesbergen meereed. De weduwe Van Geijn decla
reerde begin oktober (zonder datum) een vertering in haar herberg ten behoeve 
van Van Broeckhuijsen en Van Goudoever. 

Van Broeckhuijsen en Van Moesbergen logeerden rond 8 oktober twee dagen bij 
Slok, elk was er toen met een paard. Voor 8 en 9 oktober declareerde Aert Jansz. 
ten behoeve van het verblijf van de landmeter en Van Moesbergen een bedrag van 
ruim 4 gulden 'in cost en dranck en slapen en voerage voor 2 paerden'. Daarna 
werden beide heren door hem voor 1 gulden en 12 stuivers naar Amersfoort 
gebracht, naar ik aanneem naar de weduwe Van Geijn. Voor de 11de oktober stond 
zijn verblijf aldaar tenminste op de rekening. 
Op 27 oktober werd te Utrecht, de verblijfplaats van Van Broekhuijsen. door de 
commissie 'tot voltrecken van de kaart', aangevuld met Pijnssen van der Aa en 
Godin, het ontwerp van de kaart aan een kritisch onderzoek onderworpen. De 
kaart werd, behoudens enkele nog aan te brengen veranderingen, goedgekeurd. 
Tevens werd er onderhandeld met Caspar Specht, de bekende Utrechtse kopergra
veur, om tot een afspraak te komen ten aanzien van het graveren op koperen pla
ten. Ook werd besproken hoe de rangschikking van de wapens van de aan de dijk 
meebetalende communiteiten en die van het dijkbestuur op de kaart zou moeten 
worden vastgesteld (kaart 11). Gewoonlijk vonden de vergaderingen te Utrecht 
plaats in de Domtoren, waar Dionysus Pauw een herberg dreef. Ook hier zijn vele 
rekeningen van bewaard gebleven. 

Van Broeckhuijsen verbleef begin november4" nog enkele dagen in de omgeving 
van het Heereveen ten noorden van de Klomp, tussen Veenendaal en Renswoude. 
Op de 3de november 1704 trof Van Broeckhuijsen de heren Van Geijn en Van 
Goudoever in de herberg van de weduwe Van Geijn. waar zij de nacht doorbrach
ten. Van Goudoever declareerde op 4 november 'expres nae Renswoude ende 
Slaperdijck paardhuer en vertering 4-:-'. Van Broeckhuijsen ging de volgende 
morgen met Van Geijn op weg naar de Slaperdijk. Op 4 november treffen we Van 
Broeckhuijsen en Van Moesbergen weer aan bij de koster Aert Jansz in 
Renswoude. Op de 6de november voegde Van Goudoever zich in de herberg van 
46 Volgens zijn eigen declaratie van 3 t/m 7 november doch volgens de declaratie (zie n. 47) van de 

weduwe Van Geijn moet hij de 4e bij haar vertrokken zijn en de 6e weer zijn teruggekomen. 
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Jansz bij het gezelschap dat diezelfde avond terugkeerde bij de weduwe Van 
Geijn. De komst van Van Broeckhuijsen werd door hemzelf verduidelijkt: hij 
moest hier nog een gebied kaarteren 'tot vullingh vande caert'. Volgens zijn decla
ratie reisde hij daarna naar Utrecht. Hier heeft hij vijf dagen 'voor eigen rekening' 
gewerkt aan het uitrekenen van de minuten, zoals hij schrijft. Toch declareerde hij 
hier 5 gulden per dag voor. Vermoedelijk op 17 november vond er te Utrecht een 
bespreking plaats tussen Van Goudoever en Van Broekhuijsen over het opstellen 
van een reglement voor de schouw van de Lunterse beek en het plaatsen van palen 
langs de oevers. Deze palen dienden om de vakken te markeren, waarvoor de indi
viduele ingelanden verantwoordelijk waren. 
Secretaris Van Goudoever werd op de 24ste februari 1705 belast om met de heren 
'van de kaart' over de kosten van de onderneming te spreken. Van Broekhuijsen 
diende zijn gespecificeerde rekening in op 5 april 1705. Deze werd door het colle
ge nagezien, waarna het gedeclareerde bedrag van 377 gulden om mij onbekende 
redenen werd teruggebracht tot 325 gulden. De grote kaart werd door hem gete
kend voor 40 gulden, en voor 'het model om het zelve in kooper te snijden' reken
de hij 70 gulden. De grote kaart werd op linnen geplakt hetgeen 3 gulden extra 
kostte. Wel kreeg hij nog 15 gulden extra voor de later op de kaart aangebrachte 
veranderingen, zoals afgesproken op 27 oktober. De bode Van Moesbergen kreeg 
voor het assisteren van de landmeter en voor het trekken van meetkettingen bij de 
opmeting van de Slaperdijk een 'tractement' van 40 gulden. Ook werd zijn decla
ratie van in totaal 103 gulden en 11 stuivers betaald, voor het grootste deel betrof 
die uitgaven welk verband hielden met de kartering van de Slaperdijk47. 
Op 29 april reisden Van Goudoever, Van Broekhuijsen en Van Moesbergen naar 
Geerestein om samen met Van Lijnden de waterhoogten van de Lunterse beek te 
peilen van Geerestein tot aan de 'Meulen brugh'. Eind april arriveerde Van Geijn 
met een gehuurde sjees te Utrecht om de vorderingen met betrekking tot de kaart 
te inspecteren. Ook Van Westrenen kwam voor de 5de mei een keer in Utrecht 
poolshoogte nemen. Van Broekhuijsen moet toen vrijwel gereed zijn geweest met 
zijn werkzaamheden. 

In de loop van de zomer overlegden de 'gecommitteerden tot de kaart' weer met 
Caspar Specht, waarna men op de vergadering van 4 augustus 1705 mededeling 
kon doen dat er een accoord was bereikt. Specht zou voor 325 gulden de kaart van 
de Slaperdijk in koper snijden, inclusief de materiaalkosten. Hoewel op de 
gedrukte kaart (kaart 13) vermeld staat dat deze werd geleverd in september 1705, 
is deze toch vermoedelijk pas in 1706 gereed gekomen. Specht kreeg op 2 decem
ber 1705 100 gulden voorschot op de kaart en de platen48. Willem van Geijn 
ondertekende op 30 maart 1706 een besluit, volgens welke de secretaris aan 
Caspar Specht 161 gulden en 10 stuivers zou betalen voor de levering van zeven
tien ingekleurde kaarten, ingelijst en wel. De stukprijs bedroeg 9 gulden en 10 
stuivers. Voor het drukken van 50 exemplaren, elk voor 7 stuivers en 8 penningen, 
werd 18 gulden en 15 stuivers betaald. De verzending, waarbij tevens de koperen 
platen4' werden geleverd, kostte aan vracht 8 gulden en 8 stuivers, in feite een 

47 De verantwoordingen van de rekeningen bevinden zich in Arch. Slaperdijk. 61. de bewaard gebleven 
nota's en kwitanties, per jaar geliasseerd, zijn aanwezig onder no 64. 

"• Zie vorige noot. 
" Deze zeven platen bevinden zich thans in het Museum Flehite. Amersfoort. Deze gedrukte kaart 

(kaart 13) is met zijn 76 x 194 cm vermoedelijk het grootste werkstuk geweest, dat Caspar Specht 
ooit heeft gedrukt. 
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immens bedrag. Hierna zijn er op de kaart nog vele nabestellingen gevolgd. Nog 
in hetzelfde jaar 1706 een voor vier kaarten en even later nog voor een. In het 
boekjaar 1706/07 kreeg Specht 135 gulden 12 stuivers voor 12 kaarten en nog in 
1709/10 werd aan Specht 28 gulden 18 stuivers betaald voor de geleverde kaarten. 
Volgens Donkersloot heeft het graveursbedrijf van Specht bestaan van 1684 tot 
1708. Eind 1714 was er sprake van een uitbetaling van 10 gulden 12 stuivers aan 
Johanna de With, de weduwe van Caspar Specht. Dit betrof een op 5 juni 1712 
bestelde kaart van de Slaperdijk met een vergulde lijst. In de jaren 1713 (vanaf 28 
september) tot en met 1716 blijken kaarten geleverd te worden door Johan Ratius. 
In juli 1715 werd aan de landmeter Van Broekhuijsen 12 gulden 12 stuivers 
betaald 'voort overgeven van de oude groote dijcxkaarte', hijzelf kwiteerde voor 
'een groote caert van de Slaperdijk'. 
Het bedrijf van Specht ging omstreeks 1719 over op Jan Kanneman, die tot 1732 
nog enkele kaarten leverde. In 1721 werd door Kanneman voor het dijkbestuur 
'een boek caarten van denzelven dijk, zijnde 24 caarten, 6 boek papier à 18 stui
vers 1 boek' gedeclareerd, totaal 5 gulden 8 stuivers. Het drukken kostte 2 gulden 
14 stuivers. Het betreft hier, gezien de prijs, vermoedelijk een niet aan elkaar 
geplakte versie waarin de losse bladen in één deel waren gebonden. Tegelijkertijd 
werd namelijk nog een opgemaakte kaart 'van dezelve' geleverd voor 12 gulden. 
In 1732 vinden wij de laatste levering en wel een van twee ingelijste kaarten, een 
voor de heer Schagen en de andere voor de heer Lilaar5", de kosten bedroegen 24 
gulden. In totaal heb ik de leverantie van 80 kaarten en één kaartboek kunnen ach
terhalen, lopende over de jaren 1706-1732. 
De vraag doet zich voor, hoe de latere leveringen van kaarten plaats konden vin
den. De koperen platen waren immers reeds bij de levering van de eerste exempla
ren aan het dijkbestuur in handen van dit college overgegaan. Was er een grotere 
voorraad gedrukt, of werden de platen af en toe naar Utrecht gehaald? Voor deze 
laatstgenoemde mogelijkheid heb ik geen aanwijzingen gevonden. Hier zou toch 
zeker vracht voor moeten zijn gedeclareerd. Wat moeten wij dan aan met de opga
ve van Kanneman, die in 1721 drukkosten opgaf? 
Uit de bedragen die in de rekeningen verantwoord werden aan verteringen en 
andere verblijfskosten blijkt, dat de heren het er toen goed van genomen hebben. 
Dit blijkt te meer wanneer we de uitgaven aan maaltijden en drank vergelijken 
met een dagloon. Wat at en dronk men toen gewoonlijk? Van Moesbergen werd 
bij diverse gelegenheden door de heren van het dijkcollege voor boodschappen 
weggezonden. Nu eens ging het om een ham en brood en '/2 pond koffie, dan was 
het voor foelie, noten, suiker, vis, groenten en asperges. Er is trouwens nog veel 
meer te noemen: tafelkoeken, 'sieteroen', metworst, '/: lam, een kalfskop en een 
kalfsrib, een kalfsbout en een tong met specerijen. Ook bouten van kapoenen 
waren niet te versmaden. Eens werd de bode speciaal naar Bunschoten gezonden 
om er 'tong, bot, aal en garnaal' te kopen. 
Een lamsbout kostte 1 gulden 10 stuivers, een haas met hutspot 5 gulden, een 
lamsborst met hutspot en gehakt 4 gulden 14 stuivers en een kalfsrib, een lams
bout en 2 'perdrijke' (patrijzen) kwamen op 6 gulden. Eén van de rekeningen van 
Van Moesbergen vermeldde: 'het eten rede gemaakt voor de Heere op het huijs te 
Emmickhuijsen, betaelt voor verteringe als aen broot. haringh, sitroen, specerije, 
50 Franciscus Josephus van Lilaar was gecommitteerde van de Slaperdijk. Schagen vermoedelijk even
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koffij, suiker, brandtwijn, slaa, olij, asijn en het gelagh bij Hendrick Geijtenbeeck 
25 gulden. Aen hoenders, entvogels en voeden en late plukken 4-18-0. aan coffij, 
candij. thee. specerije. olij. poeder 6-10-0. aan labberdaan (gezouten kabeljouw), 
haringh, slaa. mierxwortel, scherlotten, kool en andere kleijnghede 1-10-0. voor 
een ham en kaas, scherlotten en sitroen. wijn. asijn. brandewijn. 4 keerse. 1 kan 
wijnasijn...'. 

De Rijnbandijk 

Het meest zuidelijk gelegen deel van de Gelderse Vallei, dat tevens het smalste 
gedeelte ervan uitmaakt, werd begrensd en in zekere mate ook beveiligd door de 
Rijnbandijk, de aan de rechter Rijnoever gelegen dijk die de Rijn bij hoog water 
binnen de oevers moest houden. Deze dijk lag op grondgebied van de provincies 
Gelderland en Utrecht, tussen de hooggelegen Wageningse Berg, uitloper van de 
Veluwe, en de Grebbeberg (vroeger Heimenberg geheten), uitloper van de 
Utrechtse Heuvelrug. Het Gelderse deel van deze dijk werd vroeger ook wel 
Wageningse dijk genoemd. Deze maakte 9/14 deel van de totale lengte van ruim 6 
km uit. Het onderhoud van deze dijk viel onder verantwoordelijkheid van de 
Gelderse dijksteel van Wageningen en Bennekom. Het resterende, op Utrechts 
grondgebied gelegen 5/14 deel heette de Grebbedijk en viel onder de zorg van het 
Utrechtse hoogheemraadschap van de Rhenense Nude en Achterbergse 
Hooilanden. 
Een en dezelfde rivier bleek dus onder de zorg van twee verschillende colleges te 
vallen, die in twee provincies gevestigd waren, provincies die elkaar vaak niet zo 
vriendschappelijk gezind waren als men in de aanhef van de correspondenties wel 
deed voorkomen. De bereidheid tot het treffen van afdoende maatregelen tegen 
wateroverlast, zoals verbetering van de Wageningse dijk of verbetering van de 
waterafvoermogelijkheden in Utrecht was in elk geval niet groot genoeg om tot 
een oplossing van het probleem te komen. 

Wateroverlast in Gelderland 

Met de aanleg van de Slaperdijk in 1652/53 kreeg Utrecht echter een belangrijke 
troef in handen. Weliswaar was door de aanwezigheid van deze dijk in het Sticht 
de overlast als gevolg van het uit Gelderland afkomstige water in belangrijke mate 
afgenomen, in Gelderland bleek men juist met een toegenomen overlast te zijn 
opgescheept en wel omdat het water nu niet meer naar het Utrechtse kon wegstro
men. Dit gaf aanleiding tot het aanknopen van contacten door Gelderland met de 
Staten van Utrecht. Naarmate de Gelderse nood steeg namen deze contacten toe, 
maar namen weer af naarmate het op het gebied van de wateroverlast rustig bleef. 
Zo was er in 1671 een conferentie tussen Utrecht en Gelderland gehouden, waarin 
Utrecht de Geldersen had aangespoord de Grebbedijk te verhogen, waarop de 
Geldersen eisten dat Utrecht eerst het zgn. Rhenense accoord moest naleven. In 
dit accoord. nog vóór de aanleg van de Slaperdijk in 1651 te Rhenen gesloten tus
sen de twee provincies, waren onder meer afspraken gemaakt over de bouw van 
enkele watermolens. In datzelfde jaar 1651 boden de Staten van Utrecht aan 
Gelderland een bedrag van 1000 zilveren rijders, op conditie dat de Grebbedijk 
behoorlijk zou worden onderhouden. Dit aanbod werd geaccepteerd. Ook in 1677 



werd een dergelijk aanbod gedaan: Utrecht beloofde 1900 gulden te betalen ten 
behoeve van het herstel van de Grebbedijk. 
Na de doorbraak van de Grebbedijk in 1682 was er sprake van een intensieve cor
respondentie tussen de diverse belanghebbende partijen. In 1687 zou er weer een 
conferentie worden gehouden die echter werd uitgesteld. In 1669 trachtte de 
Dijkstoel van Wageningen en Bennekom tevergeefs een waterlossing door de 
Slaperdijk te verkrijgen, een kwestie die jarenlang actueel zou blijven. In 1693 
werd opnieuw aan een conferentie gedacht van de Dijkstoel van Wageningen en 
Bennekom en de geërfden van de Rhenense Nude en de Achterbergse Hooilanden. 
Om beter beslagen ten ijs te komen werd de problematiek eerst op een geërfden-
dag besproken. De conferentie vond, na eerst weer te zijn uitgesteld, uiteindelijk 
plaats in 1694. Besloten werd de waterlossing te helpen bevorderen. Nadien is er 
nog enkele keren gecorrespondeerd en geconfereerd over deze kwestie, zonder dat 
tot afdoende maatregelen werd overgegaan. 

De Gelderse druk op Utrecht om mee te werken aan een verbetering van de water
lossing nam echter geleidelijk toe. Vermoedelijk om een indruk te krijgen van de 
capaciteit van de waterlopen, gelegen ten westen van de Slaperdijk. in het 
Utrechtse dus, in verband met een eventuele toestemming tot een waterlossing 
door deze dijk, heeft het college van de Slaperdijk aan Justus van Broeckhuijsen 
een -oculaire inspectie' opgedragen. Deze inspectie betrof de waterlopen ten wes
ten van de Slaperdijk. In een rapport van 9 juli 1707 deed deze daarop verslag van 
zijn bevindingen. Hij heeft hiervan, naar hij schrijft, een 'kaarte daar van opge-
stelt', dit is vermoedelijk de ongedateerde kaart 18. Dit onderzoek leidde tot enke
le adviezen, voornamelijk betrekking hebbend op verbreding en verdieping van 
delen van de beschreven waterloop. 
Twee jaar later, in mei 1709 deed Van Broeckhuijsen in opdracht van de gecom
mitteerden tot de Slaperdijk opmetingen van de hoogte van de Grebbedijk en de 
Slaperdijk". Deze opmetingen, in aanwezigheid van de secretaris Van Goudoever 
en met behulp van Van Moesbergen, verrichtte hij in 8 dagen: van 21 tot en met 28 
mei. Hiervoor moest hij een sjees huren, zoals hij ook deed voor de bespreking 
van dit rapport op 24 en 25 juni. Cornells de Stoter heeft het gezelschap met een 
schuit 'gehaelt uijt de greb en gebracht int veen' voor 2 gulden en 4 stuivers. Men 
vertoefde in de herberg van Slok in 't Veen, waar 'de meijden' op verzoek van Van 
Goudoever 18 stuivers kregen. Voorts was men nog in de herbergen De Mof en De 
Holevoet. 

In zijn rapport van 28 mei kwam Van Broeckhuijsen tot de schrikbarende conclu
sie dat de Grebbedijk niet overal even hoog was. Ter hoogte van de Grebbesluis 
stak deze op de laagstgelegen plaatsen 3 voet en 3 duim (ca. 110 cm) boven het 
peil of klokkegeslag". De Wageningse dijk (het verlengde. Gelderse deel van de 
Rijnbandijk) kwam bij de boerderij de Doove daarentegen slechts 1 voet en 3 
duim (40 cm) boven dit peil uit en verderop tot aan Wageningen toe afwisselend 
40 tot 50 cm. Aan de Slaperdijk was de situatie al even ernstig. Hier bleek dat 
voor het grootste deel van deze dijk de hoogte van de kruin lager lag dan het klok
kegeslag, in de gunstigste gevallen was deze even hoog. Dit is dan ook de reden 
" Rapport 4. 
, : Rapport 5. Van Broeckhuijsen ontving hiervoor 54 gulden en 10 stuivers, Arch. Slaperdijk, 61-IA. 
, : Onder klokkegeslag of klokslag verstond men die hoogte van het peil van het buitenwater, waarbij de 

klok geslagen moest worden om de manschappen van het dijkleger op te roepen. A. A. Beekman. 
Het Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland vóór 1795 ('s-Gravenhage. 1907) II. 997. 
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geweest dat de gecommiteerden tot de Slaperdijk in 1710 aan de Gedeputeerde 
Staten van Utrecht toestemming vroegen tot het uitschrijven van een lening van 
5000 gulden tegen 4% ten behoeve van het verzwaren en verhogen van deze dijk 
en de vernieuwing van een schut aan het einde van de dijk. Men was hiermee niets 
te vroeg, want reeds in 1711 vond opnieuw een grote dijkdoorbraak van de 
Wageningse dijk plaats, een gebeurtenis die van groot belang zou blijken te zijn 
voor de verhoudingen in de Vallei. Het Rijnwater kwam tot aan de kruin van de 
Slaperdijk maar deze hield stand, mede dank zij de inzet van het uitgebreide dijk-
leger. Een verslag van de gebeurtenissen en de inventarissen van de dijkgereed-
schappen zijn zelfs bewaard gebleven. 
Deze laatste doorbraak bracht iedereen in Gelderland tot het besef, dat er weer 
onderhandeld moest worden met Utrecht. In de betreffende archieven zijn vele 
stukken over conferenties en voorts correspondenties, rapporten en beschouwin
gen te vinden die wijzen op een toegenomen behoefte aan een oplossing van het 
aloude probleem. Zo kwamen gecommiteerden van de Dijkstoel van Wageningen 
en Bennekom samen met die van de Rhenense Nude en de Gelderse en Stichtse 
veenraden, geassisteerd door de landmeters Isaak van den Heuvel en Justus van 
Broekhuijsen op 13 augustus 1712 bijeen op de Slaperdijk bij de Rode Haan (gele
gen aan de Slaperdijk bij Veenendaal). Hier constateerde men dat het waterpeil in 
de Schoonderbeekse grift (dus aan Utrechtse zijde) 3 voet (1 m) lager stond dan 
aan de zijde van Veenendaal. Het gezelschap ging vervolgens via de genoemde 
grift en de Broeksloot naar de Lunterse beek waar men ten opzichte van 
Veenendaal een verval van 8 voet (ruim 2,5 m) mat. De Schoonderbeekse grift 
werd gevolgd tot aan de samenkomst met de Uunterse beek, achter Woudenberg 
om dus. Deze grift bleek veel vaste dammen te bevatten en zij was op vele plaat
sen verzand. In de Uunterse beek trof men vele bochten aan, die een goede door
stroming van het water belemmerden. Deze zouden gemakkelijk kunnen worden 
afgesneden. 

De volgende dag werd de situatie rond Emmikhuizen bestudeerd. Hier zou een 
nieuw kanaal naar de Uunterse beek kunnen worden gegraven, waarover dan ech
ter een aantal bruggen zou moeten worden aangelegd. Er is van deze inspectiereis 
een officieel rapport opgesteld54. Hierin werd vermeld dat dit rapport in relatie 
moest worden gezien met een kaart van de Vallei van Van Broekhuijsen uit 1709 
en dat de vervallen verband hielden met gegevens van 'de heer Prof. Ruijsch', die 
Van Broekhuijsen nog in zijn bezit had55. Van Broekhuijsen voerde tevens een cal
culatie uit van de kosten, verbonden aan een drietal alternatieve oplossingen. De 
eerste hield een kostenopgave in van de afwatering via het traject door de 
Broekersloot. Inclusief de heulen in de Slaperdijk, het graven tot de Broekersloot 
en het vergraven van deze sloot en de bruggen over de Schoonderbeekse grift 
werd deze versie begroot op 6300 gulden. Een tweede mogelijkheid was een 
nieuw kanaal vanaf de Swaij bij Emmikhuizen tot aan de Uunterse beek bij de 
Vliert, die met bruggen op 7280 gulden zou komen te staan. De duurste mogelijk-

54 Rapport 6. Er bestaan twee versies van dit rapport, waarbij de rol van Van den Heuvel op verschillen
de wijze naar voren komt. 

55 Er bestaat een lengteprofiel van de Vallei, waarin de vervallen tussen een aantal plaatsen zijn weerge
geven. Deys: 166. zie n. 37. Zie ook achterin Rapport 1, waarin dezelfde waterpassingen, door "den 
ouden Ruijsch' zijn vermeld. De mededeling over een kaart uit 1709 moet op een vergissing berus
ten. Vermoedelijk werd bedoeld kaart 18. die naar aanleiding van de inspectie van 1707 werd ver
vaardigd. 
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heid was die, waarbij de Schoonderbeekse grift weer in gebruik zou worden geno
men. Dit zou. met heulen in de Slaperdijk. een aantal nieuw te bouwen bruggen, 
maar vooral met het uitgraven van deze grift, het duurste onderdeel, meer dan 
14.000 gulden kosten. Hoewel hij dit niet expliciet vermeldde, had Van 
Broekhuijsen naar aanleiding van dit rapport een prachtige kaart5'' van de Gelderse 
Vallei gemaakt, waarin een van de voorgestelde versies, het kanaal van Emmik-
huizen tot aan de Vliert, door middel van een stippellijn is aangegeven (versie 2) 
terwijl over de Schoonderbeekse grift met nadruk de nieuwe zijn weergegeven, 
noodzakelijk geacht in versie 3 van het Rapport 6B. 

De conventie van 1714 

In 1714 was het eindelijk zover: op 11 januari werd in het Wageningse raadhuis de 
'Conventie over het toemaacken en verswaaren van den Dyck tussen Wageningen 
ende de Grebbe. Ende het maacken van een Waterlosinge door den SLAPERDIJK, 

Na Amersfoort in de Eem en Zuyder-Zee' gesloten. Deze overeenkomst bevat 32 
artikelen waarin ongetwijfeld mede een aantal adviezen van Van Broeckhuijsen is 
verwerkt. Zo werd onder meer bepaald dat de doorgebroken delen van de dijk zou
den moeten worden gevuld met kleiachtige aarde en zand en zowel aan de binnen
zijde als buiten met goede taaie zoden moesten worden bedekt. De hoogte van de 
dijk zou worden gebracht op de hoogte van het peil van de Grebbesluis en de 
kruin zou worden verbreed tot 18 Rijnlandse voet. De benodigde aarde, zoden, 
zand en het hout zou tegen geschatte waarde worden vergoed aan de eigenaar uit 
wiens land het materiaal werd gehaald. Alle onkosten van herstel, verzwaring, ver
hoging, verbreding en bezanding van de dijk, alsmede de kosten van de gebruikte 
aarde, zoden, zand en hout zouden voor de helft worden gedragen door de 
Exonererende Landen, gelegen boven de Slaperdijk en voor de andere helft door 
de landen beneden of binnen deze dijk liggend. In dit artikel werd het begrip 
Exonererende Landen voor het eerst officieel aangewend voor de gezamenlijke 
dijkstoelen of waterschappen, gelegen ten oosten van de Slaperdijk. Zij vormden 
de tegenpool van de Utrechtse gerechten, georganiseerd in het college tot directie 
van de Slaperdijk. In verschillende artikelen werden bepalingen opgenomen, die 
maatregelen bij onverhoopte dijkdoorbraken voorschreven. Ging het in de voor
gaande artikelen voornamelijk om het belang van Utrecht, in artikel 11 kwam het 
Gelderse belang tot uiting: tot gerief van de geërfden buiten de Slaperdijk zou een 
waterlossing worden aangelegd vanuit de Veengrift naar de Rode Haan. Hier zou
den drie heulen" in de Slaperdijk worden aangelegd, waardoor het water via een 
deel van de Schoonderbeekse grift, de Broeksloot en de Lunterse beek tot in de 
Eem en de Zuiderzee zou kunnen worden afgevoerd. Deze oplossing kwam over
een met versie I van de kostenberekening van Van Broeckhuijsen uit 17125s. De 
bestaande in aanmerking komende waterlopen zouden worden uitgediept en krom
mingen en bochten daarin afgesneden. De kosten van de omschreven waterlossing 

* Kaart 53. 
Een heul is een opening in een dijk. die door middel van een schuif afsluitbaar is. In tegenstelling tot 
een sluis of schut is een heul niet bevaarbaar en is daarmee dus te vergelijken met een duiker. De stad 
Utrecht heeft zich in het verleden altijd sterk gekeerd tegen elke mogelijke bevaarbare waterverbin
ding tussen Amersfoort en de Rijn, vandaar de keuze van heulen in de Conventie van 17 14. 

'" Vermoedelijk is bewust teruggegrepen op dit oudere rapport 6A, omdat er inmiddels niet veel in de 
situatie gewijzigd was. 
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zouden uitsluitend worden gedragen door de buiten de Slaperdijk gelegen landen, 
die hun water door de Slaperdijk 'exonereerden', afvoerden. Met de vele andere 
artikelen over aan te brengen peilen en bruggen en de artikelen betreffende ver
bodsbepalingen om later veranderingen in de werken aan te brengen trachtte men 
in de conventie zo veel mogelijk veiligheden in te bouwen. Afgezien van enkele in 
1727 aangebrachte wijzigingen en aanvullingen heeft deze conventie in redelijke 
mate gefunctioneerd tot 1949. Als gevolg van het gereed komen van het 
Valleikanaal werd deze overeenkomst toen wederkerig opgezegd. 
Het spreekt voor zich dat er met het sluiten van deze conventie nog veel werk aan 
de winkel was. Enkele dagen vóór de ratificatie van de conventie, op 7 en 8 janu
ari 1714, was door Justus van Broeckhuijsen en Isaak van den Heuvel het traject 
uitgezet van de nieuw aan te leggen verbinding tussen het Gelderse water, de 
Veengrift, en het Utrechtse water, de Schoonderbeekse grift. In een rapport"' werd 
het bedoelde traject nauwkeurig aangegeven en Van Broeckhuijsen heeft er tevens 
een grote kaart van de gehele Gelderse Vallei bij geleverd60, waarop dit traject staat 
aangegeven. Dit traject is later inderdaad volgens plan uitgevoerd. 
Op een gemeenschappelijke conferentie61 op 28 januari, waarin de uitwerking van 
de bepalingen van de conventie werd besproken, gaf men aan de landmeters Van 
den Heuvel en Van Broeckhuijsen opdracht de bestekken te laten maken van de 
waterlossingen, heulen, bruggen, schotbalken, beren en alle andere toebehoren. De 
veenraden van de Gelderse en Stichtse venen stelden enkele personen ter beschik
king die in het terrein aanwijzingen zouden kunnen geven. Men besloot echter 
voorrang te verlenen aan de afbakening van de Grebbedijk en het opstellen van de 
benodigde bestekken, waartoe de beide landmeters werd verzocht deze zo moge
lijk op 5 februari gereed te hebben. 

Tevens werd afgesproken dat de betaling van de landmeters zou geschieden op 
dezelfde wijze als in de conventie was vastgelegd ten aanzien van de hermaking, 
verzwaring en verhoging van de dijk, namelijk door beide partijen de helft. Met 
hen werd overeengekomen dat aan elk per dag zou worden vergoed een bedrag 
van zeven gulden, inclusief het loon voor hun knecht. Voor reiskosten kregen zij 
elk twee gulden per dag. Na deze conferentie gingen alle aanwezigen de dijk langs 
tot op de Stichtse bodem, waarbij men 'alle de quade gaeten' examineerde. 
In de vergadering van 5 februari sprak men af op de volgende avond de bestekken 
van de landmeters te bestuderen, 'de andere gecommitteerden' (vermoedelijk die
genen die van verre kwamen) verzochten de bestekken te laten toezenden. Het 
advies van de landmeters, de glooiing aan de buitenkant van de dijk op 27: en aan 
de binnenkant op l'/2 Rijnlandse voet te houden werd aangenomen. Nadat 
men op 8 februari in Veenendaal het voorgestelde traject van de waterlossing had 

59 Rapport 7. 
60 Kaart 66. 
61 De volgende gegevens zijn grotendeels afkomstig uit de notulen van de vergaderingen der 

Exonererende Landen, inv. 88-A. Om een indruk te geven van de samenstelling van deze vergaderin
gen volgt hier de presentielijst van een van deze bijeenkomsten: voor de Dijkstoel Wageningen en 
Bennekom de heren Torek en Van Eek, voor de Dijkstoel van de Rhencnse Nude en de Achterbergse 
Hooilanden de Rhenense schout Smissaert, de burgemeesters Van Deventer en Brienen en de secreta
ris Van Deventer, van de veenraden der Gelderse en Stichtse Venen de raad Van Holten, de kameraar 
Anth. Stip en de secretaris Verschuur en voor de Buitenpolder Manen en Veldhuizen de Edese schout 
Ottens. In enkele gevallen waren hier nog enkele andere autoriteiten van de 'andere kant' bij aanwe
zig, zoals namens het College van de Slaperdijk de heren Van Bruinenburg. Van Natewisch en de 
secretaris Van Goudoever, alsmede uit Amersfoort de burgemeester Morraij en de heer Camerbeek. 
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Kaart van de Gelderse Vallei van 1714 (kaart 66) door Justus van Broeckhuisen. Deze kaart vervulde 
een belangrijke rol bij de Conventie van 1714 tussen Utrecht en Gelderland omdat hierop de voorge
stelde afwatering door de Slaperdijk is aangegeven. 

bezichtigd werd afgesproken dat de landmeters de bestekken voor de waterlossing 
op de 20ste gereed zouden hebben wanneer deze in de herberg de Rode Haan zou
den worden besproken. 
Om de waterverbinding volgens plan uit te voeren moest er een weg over een 
afstand van enkele roeden worden verlegd. Nu was dit geen probleem, ware het 
niet dat de tol op deze weg deel uitmaakte van de geconfiskeerde goederen van het 
voormalige kartuizerklooster te Utrecht''2. Men besloot de rentmeester Gerard van 
Beeck'r' aan te schrijven met de vraag of hij het nodig achtte, op de 20ste aanwezig 
te zijn bij de vaststelling van het gewijzigde traject. Inderdaad bleek Van Beeck er 
op de bewuste dag te zijn. Hij verklaarde de Utrechtse Staten te zullen adviseren 
toestemming tot de verplaatsing van de tol te verlenen. Hij had van de Staten ech
ter opdracht te informeren, wie zijn reis- en andere onkosten zou vergoeden64. Men 
kwam tot een beginselovereenkomst over de exacte ligging van de uit te voeren 
waterverbinding met Utrecht. Ten aanzien van het herstel van de Grebbedijk werd 
besloten de dijk in een elftal percelen te verdelen en de bezanding ervan in twee 
percelen, welke alle apart zouden worden aanbesteed. 

": Arch. E. L., 88-A, 5 februari 1714. Het betreft hier het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht, dat 
in de omgeving van Veenendaal veel grondbezit had. 

63 In de notulen wordt consequent N. van Beek geschreven, hijzelf ondertekende met G. van Beeck, 
boven de declaratie stond Gerard van Beeck. 

"J Zijn rekening bedroeg aan reiskosten 8 gulden en 15 stuivers, voor twee dagen presentiegeld rekende 
hij 8 gulden en aan vertering inclusief de voerman en de paarden had hij 7 gulden en 16 stuivers uit
gegeven, tezamen 24 gulden en 11 stuivers. Deze rekening werd vergoed door de gezamenlijke colle
ges. 
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Op 24 februari werd het rapport van de landmeters over de schotbalken bij 
Amersfoort aanvaard6', evenals de door hen ingediende bestekken voor de water
lossing, de heulen in de Slaperdijk, de aan te leggen beren in de Lunterse beek en 
andere voorzieningen. De aanbesteding werd op 10 maart in de Grebbe ten huize 
van de Weduwe Van Ommeren gehouden. De respectievelijke aannemers en hun 
borgen werd toegestaan om in het gelag voor 10 gulden te verteren, de bode van 
Rhenen mocht voor het afslaan voor 3 gulden en de koster van Veenendaal voor 2 
gulden verteren. 
Het te herstellen deel van de dijk, 1631 roeden (ruim 6 km), was door de landme
ters verdeeld in elf vakken of percelen van ongeveer 150 roeden elk (570 m). 
Vermoedelijk werden de binnen- en buitendijkse taluds van de dijk apart berekend, 
zodat we in feite met ongeveer 3,1 km dijkherstel te maken hebben. Het belang
rijkste onderdeel, het herstel van de dijk zelf, werd door Hendrik van Duuren (vijf 
percelen) en Dirk van Pothuijsen (drie percelen) en een drietal andere aannemers 
aangenomen. Het hiermee gemoeide bedrag kwam op ongeveer 13.900 gulden. 
Daar kwam nog veel bijwerk bij zoals aankoop van land, wilgebomen, het maken 
van een tijdelijke afweg enz. De aannemers beklaagden zich er over dat de onder
linge afstand tussen de op de dijk geplaatste mallen te groot was, waardoor zij het 
werk niet nauwkeurig genoeg konden opleveren. Besloten werd dat een der land
meters. (Van den Heuvel) nog een aantal extra mallen en palen zou plaatsen, overi
gens moesten de aannemers de kosten hiervan zelf betalen! 
Er werden twee opzichters benoemd. Elk zou op de helft van de dijk toezicht hou
den en van week tot week zou men rouleren. Om diefstal van de mallen en palen 
op de dijk te voorkomen werd besloten dat er dag en nacht zou worden 

6S Rapport 8. 
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gepatrouilleerd door soldaten van het garnizoen te Wageningen. Zij zouden na 
beëindiging van de patrouilles een ton bier krijgen. 
In de vergadering van 11 maart werden de rekeningen van de landmeters goedge
keurd. Van Broeckhuijsen kreeg 104 gulden en 9 stuivers voor vacatie, verteringen 
en vervoer voor hemzelf en zijn knecht, in verband met het maken van de bestek
ken voor de Grebbedijk66. De volgende dag werden de rekeningen van de landme
ters voor hun vacatiën, verteringen en wagenvrachten, evenals die voor hun 
knechts in verband met de bestekken voor de waterlossing goedgekeurd. De reke
ning van Van Broeckhuijsen bedroeg 246 gulden, die van Van den Heuvel 208 gul
den. 
Als gevolg van het hoge water en het regenachtige weer raakte men achter op het 
tijdschema, maar op 17 juni kon door de landmeters een inspectie van de gereed
gekomen werken worden uitgevoerd. Vergeleken met de bestekken vonden zij dat 
de zoden over het algemeen niet de vereiste dikte bezaten en dat zowel de buiten-
als de binnendijkse sloten in de percelen van Van Pothuijsen en Van Duuren, die 
tot op het zand waren uitgegraven, weer dienden te worden opgevuld. Desge
vraagd deelden de landmeters de vergadering mede dat de zoden die reeds waren 
'bekleeven' het wel zouden redden maar dat van de zoden die nog niet waren aan
geslagen de reten met losse aarde moesten worden volgestopt. De landmeters zet
ten daarom ergens op de dijk een model op, volgens welke de zoden, zoals in het 
bestek was opgegeven, moesten worden geplaatst. 
Ook over 1714 zijn met betrekking tot de werkzaamheden van Van Broeckhuijsen 
vele rekeningen bewaard. Behalve alle rekeningen van de aannemers en van de 
grondaankopen zijn er ook rekeningen van herbergen bewaard gebleven67. Uit de 
rekening van Pieter Amberg te Rhenen6" valt op te maken, dat Van Broeckhuijsen 
bij hem op 24 januari heeft gegeten en er een mengel wijn (ca. 1 liter) gedronken 
en tevens een bol mol (een soort wit bier). Hij heeft er geslapen, de volgende och
tend koffie gedronken en tussen de middag in zijn eentje op zijn kamer gegeten. 
Hij dronk hier twee pintjes wijn bij en een bol mol. Voorts sliep hij er nog de 27ste 
t/m 30ste januari. Het slapen kostte 6 stuivers, inclusief vuur op de kamer was dit 
12 stuivers, evenveel als de maaltijd. 
De volgende dag, 31 januari was hij, zoals blijkt uit de rekening, bij de weduwe 
van Hendrik van Ommeren69. Hij at en dronk er mol, wijn en brandewijn. De vol
gende dag, 1 februari was hij hier met Van den Heuvel en vijf boden, die hadden 
geholpen bij de waterpassing van de dijk en allen meeaten en dronken. De land
meters sliepen en aten er. Op 3 en 4 februari werd er alleen gedronken, de 5de 
februari aten en dronken de landmeters met totaal elf personen en op de 6de en 
7de verteerden zij nog het een en ander. Een rekening van Van Broeckhuijsen zelf 
over 6, 7 en 8 juni en 15 t/m 18 juni 1714 bedroeg 56 gulden. 
Zo eindigt de rol van Van Broeckhuijsen in de Gelderse Vallei. Wij kunnen con-

*" Arch. E. L., 88. 11 maart 1714. De kwitanties (acquitter!), alle van een volgnummer voorzien, bevin
den zich in Arch. Slapcrdijk, 112. en in Arch. E. L., 73. In Arch. Slaperdijk. 111 is een door de oud
ste heemraad van Wageningen-Bennekom, Lubbert Adolf baron Torek opgestelde verantwoording 
van alle gemaakte kosten, verdeeld over een aantal capita, nauwkeurig gespecificeerd. De kosten 
werden volgens de overeenkomst gelijkelijk verdeeld over de beide partijen, namelijk die binnen en 
die buiten de Slaperdijk aeleszen. 

" Arch. E. L.,73. 
" Idem, caput I no. 65. 
"" Idem, caput I no. 21. Het betreft hier de bekende herberg onderaan de Grebbeberg. bij de 

Grebbesluis. 
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stateren dat hij, behalve als landmeter, ook als adviseur een belangrijke rol heeft 
gespeeld. 

De karteringen in de Tielerwaard 

Van Broeckhuijsen heeft zes kaarten van gebieden in de Tielerwaard gemaakt. Er 
is wat merkwaardigs aan de hand met de dateringen van deze karteringen. Twee 
van de kaarten zijn namelijk in de titel bovenaan het kaartblad gedateerd A° 1713. 
de overige vier kaarten zijn in de titel gedateerd A° 1714. Op één van de twee 
kaarten A° 1713 wordt in de grote kartouche vermeld: 'in den Jaare 1714 gemeten 
met Utrechtse maaten'. bij andere wordt in de kartouche het jaar 1713 genoemd. 
Van de vier kaarten A° 1714 vermelden er drie 'in den Jaare 1714 gemeeten met 
Utrechtse maaten', doch op de vierde staat 'in den Jaare 1713 gemeten'. 
Deze mededelingen kunnen onmogelijk geheel juist zijn. In de vergadering van 6 
oktober 1713 van het Utrechtse kapittel van Sint Marie werd namelijk op voorstel 
van de deken aan de domheer Godin verzocht met de landmeter Justus van 
Broeckhuijsen overleg te voeren over de meting van de tienden in de Tielerwaard 
en tevens te onderhandelen over zijn gage™. Op 13 oktober rapporteerde Godin dat 
hij met Van Broeckhuijsen was overeengekomen dat deze voor de opmetingen vier 
stuivers per morgen zou krijgen, buiten de kartering ervan. 

De 11de januari 1714 werd de rekening van Van Broeckhuijsen in de vergadering 
behandeld, waarbij besloten werd deze door de heren kameraars te laten controle
ren. De ingediende rekening71 luidde als volgt: 
... en de tienden sijn samen grood seven en dertich hondert en 
vijftien mergen, drie hondert roeden gemeten inden Jare 1713 en 1714 
en monteerd tegens vier stuyvers vant mergen... 743-2-0 
ses caerten daervan gemaeckt het stuk vijf en twintich guld. monteerd 150-0-0 
fasit 893-2-0 
Er bleek kennelijk een rekenfout in de opstelling voor te komen (ik kom tot 3656 
morgen en 314 roeden) want op 18 januari 1714 werd na enige discussie naar aan
leiding van het verslag van de oude en nieuwe kameraars besloten aan de heren 
'clavigeri van de archieven' op te dragen aan de landmeter 850 gulden uit te beta
len ter voldoening van zijn rekening van 893 gulden en 2 stuivers. Hij kwam hier
bij naar mijn berekening 30 gulden te kort. 
Wat Van Broeckhuijsen nu werkelijk in 1713 dan wel in 1714 heeft opgemeten zal 
wel voor altijd een raadsel blijven. Reeds vanaf 7 januari 1714 was hij namelijk, 
zoals we boven hebben gezien, gedurende een zestal maanden vermoedelijk 
geheel of in elk geval grotendeels betrokken bij werkzaamheden in de Gelderse 
Vallei! Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat hij in de wintermaand januari in 
enkele dagen vier gebieden op kon meten en ook nog in kaart brengen. Het gehele 
project roept trouwens vragen op want Van Broeckhuijsen moet bij een gemiddel
de door mij geschatte werkzaamheid van 20 morgen per dag voor ruim 3656 mor
gen toch wel 182 dagen nodig gehad hebben, dus zo'n 6 maanden. Volgens de 
beschikbare gegevens zou hij het werk geklaard moeten hebben tussen 13 oktober 
1713 en 6 januari 1714! 

70 RAU. Sint Marie. 41-26. 18 januari 1714: idem. 1789-2. 18 januari 1714 (het jaartal is hierbij later. 
met andere inkt, veranderd in 1715). 

71 Idem. 1789-2. De verantwoording is te vinden in de rekeningen. 1787-a. 
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Gooiland 

Justus van Broeckhuijsen heeft in 1709 op verzoek van burgemeesters en regeer
ders van Naarden en de burgemeesters van de omliggende dorpen in Gooiland een 
kartering van het gehele gebied van Gooiland verricht (kaart 38). De aanleiding tot 
deze opdracht is mij niet bekend, vermoedelijk hield deze verband met kwesties 
betreffende de erfgooiersgronden. Het is evenmin bekend, waarom hiervoor een 
Utrechtse landmeter werd gekozen. 
Er hebben zich met betrekking tot de grenzen van het Gooiland, vooral de ooste
lijke en zuidelijke grenzen, waarin belangrijke veengebieden voorkwamen, proble
men voorgedaan tussen de provincies Holland en Utrecht72. Op 14 juli 1719 werd 
te Utrecht een conventie tussen de Staten van Holland en de Staten van Utrecht 
ondertekend. Hierbij werden de grenzen van Gooiland vastgesteld, waarbij onge
twijfeld gebruik is gemaakt van de kaart van Gooiland door Van Broekhuijsen 
(kaart 38). De grens werd nog in datzelfde jaar 1719 opgemeten en afgepaald (zie 
akte van meting op kaart 85) en om de grens duidelijk aan te geven zouden grep
pels worden gegraven. Het graafwerk zou in het openbaar worden aanbesteed". In 
februari 1720 bleken er klachten van de schout van Hilversum binnengekomen te 
zijn, volgens welke 'die van het Stigt van Utrecht sich hadden vervordert van de 
drie stenen af na roeters wal toe op gooijsen boodem te ploegen', waarbij een 
groot aantal morgentalen in het geding was. Omdat er ook overigens nog niet vol
ledig uitvoering was gegeven aan de bepalingen van de conventie, waarbij enkele 
met name genoemde stukken niet voldoende van greppels zouden zijn voorzien, 
schreven de Staten van Holland in mei 1 720 aan de Utrechtse Staten een brief, 
waarin zij voorstelden het gehele werk 'door de wederzijdse gecommiteerden en 
geadsisteert door de respectieve geemployeerde lantmeters' te laten opnemen en te 
controleren of door de aannemers wel aan de eisen van het bestek was voldaan. 
Bij een gedeelte van de grens, namelijk tussen de palen 16 en 21 (vanaf de Drie 
Stenen, thans de Bosberg, tot aan de Weersloot bij Loosdrecht) was een strook van 
5 roeden (Gooise maat) aanwezig waarop 'die van Goylandt' de vrije overdrift van 
schapen was toegestaan. Vermoedelijk werd bij die gelegenheid afgesproken dat 
de juiste ligging van de grens van Gooiland zou worden gemeten, afgepaald en 
gekarteerd door de Amsterdamse landmeter Maurits Walraven en Justus van 
Broeckhuijsen, hiertoe geauthoriseerd volgens artikel 15 van de conventie van 
1719. Zij hebben hier om onbekende redenen lang over gedaan. In elk geval wer
den de vier kaarten (kaarten 85 t/m 88) pas 'opgeleverd' in 1722. In 1723 heeft 
Walraven op verzoek van de gecommiteerden van Holland een overzichtskaart 
(kaart 90) van Gooiland vervaardigd, waartoe hij de kaart van Van Broeckhuijsen 
(kaart 38) kopieerde. Deze kopie bevat naast de nieuwe grenzen een aantal aanvul
lingen en er is vermoedelijk een enkele hermeting aan vooraf gegaan omdat van 
de 37 in 1709 door Van Broeckhuijsen opgemeten percelen er twee door Walraven 
enigzins afwijkend zijn opgegeven. Het oppervlak van de heide wijzigde hij van 
4367 morgen. 3 hond en 38 roeden in 4579'0'29' en voor perceel 18 werd nu 
120'0'3' opgegeven in plaats van 132 morgen, 3 hond en 14 roeden. Het totale 
oppervlak van Gooiland kwam daardoor op 6732'3'90' in plaats van 6634'3'90' 

12 Zie ARA. Grafelijkheidsrekenkamer: Register 755 en 755a. Portefeuille Kennemerland etc. vóór 
1728. Gooiland I, met onder meer grenzen 15e en 16e eeuw, geschillen 1539. 

" RAU. Staten van Utrecht, 364-2197 



te staan. Op de kaart werd, naast de oorspronkelijke akte van meting de originele 
kaart 38, in een tweede akte van meting in extenso vermeld wie de gecommiteer-
den van de beide opdrachtgevende provincies waren. Tevens werd vermeld dat de 
meting, de afpaling en de kartering van de 'limietscheijdinge van Goyland ende 
Stigt van Utrecht' door Maurits Walraven en Justus van Broeckhuijsen als land-
meeters bij den Ed: Hove van Holland ende Utregt geadmitteerd' op vier "sepera-
te' kaarten, 'yder aan haare Heeren Principalen' en 'geteekent met de letteren 
A.B.C, en D.' was geschied en ondertekend op I november 1722. De exemplaren 
aanwezig in het Algemeen Rijksarchief zijn kennelijk die, welke bestemd waren 
voor Holland: zij zijn ook geheel of grotendeels door Walraven getekend. De 
exemplaren bestemd voor Utrecht heb ik niet teruggevonden74. 

Slot 

Justus van Broeckhuijsen heeft een arbeidzaam leven gehad, getuige de kleine 
honderd kaarten die er van hem bekend zijn. Wij zullen wel nooit te weten komen 
wat hij heeft gedaan tussen 1696, het jaar van zijn beëdiging, en 1700. toen hij de 
eerste ons bekende kaart vervaardigde. Overigens zijn, met uitzondering van 1704, 
uit ieder jaar tot aan zijn laatste levensjaar een of meer kaarten bewaard gebleven. 
Een onbekend aantal is verloren gegaan, maar misschien zullen er in de toekomst 
nog wel enkele aan de vergetelheid worden ontrukt. Toen in 1909 de tiendplichtig-
heid wettelijk werd afgeschaft zijn er bij de formele afhandeling talloze oude kaar
ten uit particulier bezit op notariskantoren in behandeling geweest. Een onbekend 
aantal tiendkaarten, waaronder exemplaren van Van Broeckhuijsen, is later weer 
naar de eigenaars teruggezonden zoals, in enkele archieven" voor een aantal kaar
ten is te achterhalen. 
In elk geval kunnen wij constateren dat Van Broeckhuijsen niet alleen, zoals in het 
overlijdensregister van de Utrechtse regulierenkerk vermeld, een mondige broeder 
naliet, maar ook, en voor het nageslacht wellicht nog wel zo belangrijk, een groot 
aantal documenten op kartografisch gebied, voor het grootste deel ondertekend 
met 

: Zie voor Gooiland ook P. W. J. van den Brink, De Bodel Nijenhuijscollectie van de Rijksuniversiteit 
in Leiden (doktoraalscriptie Utrecht. 1986), de kaarten 72. 74 en 75. waarbij opmerkingen over 
Albertus Perk, van belang in verband met de grenskwesties. 

' RAU. Archieven van de Tiendkommissies (1909-1938); Archieven van het Kroondomein Rentambt 
Utrecht (1823-1919). 
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Lijst van kaarten 

In de volgende lijst zijn alle door mij gevonden kaarten opgenomen die door Justus 
van Broeckhuijsen werden vervaardigd of kaarten, die door anderen naar originelen 
van hem werden vervaardigd. Vermeld zijn de originele titel of. voor zover deze ont
breekt, tussen haken een omschrijving van het kaartbeeld, voorts de datum van ver
vaardiging, omschrijving van het kaartuiterlijk (ms. = manuscript), de afmetingen, 
schaalaanduiding, de richting van de noordpijl. voor zover vermeld het oppervlak van 
het opgemeten gebied (in morgen, hond en roede: m'h 'r ' ) , een toelichting bij de kaart, 
de vindplaats en voor zover deze reeds eerder werd beschreven de nummering volgens 
Deys"*, gekodeerd Deys:.... en door Donkersloot71, gekodeerd Do:.... 
1 morgen = 6 hond = 600 roeden. 1 roede = 3,8 m (afgerond) als lengtemaat of 14,4 nr 
als oppervlaktemaat. 
Met TMK wordt bedoeld de nettekeningen van de Topografisch Militaire Kaart, die in 
het Algemeen Rijksarchief als kleurenfoto's ter raadpleging aanwezig zijn en met 
Bonneblaadjes de bladen van de Cromo-topografische kaart van het Koninkrijk der 
Nederlanden 1:25.000, die eveneens in het Algemeen Rijksarchief zijn te bestuderen. 
De volgende afkortingen worden gebezigd: 
ARA = Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage 
Arch. E.L. = Archief der Exonererende Landen (in Gemeentearchief Wageningen) 
GAU = Gemeentearchief Utrecht 
OM M = ARA, Archief der Genie, memories 
RAU = Rijksarchief Utrecht 
TMK = Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 

(nettekeningen) 
VROA = Verslagen van 's Rijks Oude Archieven 
VTH = Verzameling binnenlandse kaarten van het ARA (inventaris Hingman) 
VTHR = Idem (supplement Rozemond) 

[Kaart van een hofstede in het Zegvelderbroek.] 
1700 juli 2, ms. gekleurd op papier, 32 x 118 cm., schaal ca. 1 : 2400, het noorden 
linksboven, oppervlak 24'2'65'. 
De kaart werd vervaardigd op verzoek van het kapittel van Sint Marie te Utrecht, toen
tertijd bezitter van de heerlijkheid Zegveld, alsmede op verzoek van Justus de Milan, 
de kameraar Rudolf van Alendorp, heer van Oudegein, de secretaris mr. Ludolf 
Adriaan de With en de rentmeester Koenraad van Oosterhoudt, op aanwijzing van de 
pachter Jacob Peterse Hoogeveen. Het perceel lag ten zuiden van de Meije. De gete
kende bocht in de Meije is vermoedelijk die bij Rozenhout. De belendingen zijn: noord 
de Meije, oost Claas Teunissen, Bos. Willem Dirksen baljuw, west de weduwe van 
Sijmen van Eijk en de heer van Heemstede en zuid de (Haak)wetering. Het perceel 
werd doorsneden door de (Slimmen)wetering. Aanleiding tot de meting was het resul
taat van een rapport van de kanunnik Justus de Milan Visconti en enkele andere 
gecommiteerden. volgens welke ongeveer een hond land, dat voorheen door wijlen 
Cornells Dirck Doedes was gepacht tegen drie gulden per jaar, in eeuwige erfpacht 
werd vergeven aan Bernard Houtman, koopman in wijnen te Amsterdam. De opdracht 
tot de meting door Van Broeckhuijsen werd op 28 juni 1700 goedgekeurd. Het kapittel 
had nog meer bezittingen in Zegveld en Zegvelderbroek, onder meer 20 morgen, in 
gebruik bij Jan Meijnders, alwaar men in mei 1700 de grond bezichtigd had. Het kapit-

76 Zie n. 15. 
"Zien. 18. 
'* RAU, Sint Marie, 41-23. 21 juni en 11 oktober 1700. 
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tel bezat ook het recht op molengeld over grote gebieden in Zegveld en Zegvelder
broek. 
RAU, Sint Marie. 1228. 

2 Caerte van tienden competerende het Keijserlijcke Capittel, der Kercke ran St. Marie 
binnen Utrecht, geleegen, soo in de Baronnie van IJsselstein ah in de provintie van 
Utrecht, lang de rieviere de Ussel. 
1700 november 2. ms. gekleurd, papier op linnen. 54 x 89 cm., schaal ca. 1 : 10000. 
het noorden rechtsonder, oppervlak 1418'27'89'. 
Deze niet gesigneerde kaart werd vervaardigd in verband met de administratie van 
tiendblokken, waarvan er een twintigtal op de kaart wordt genoemd. Bij de kaart 
behoort een 'Verbael of Uuijtreeckeningh van de Caart der twintich blockken Tienden, 
gelegen in de Baronni van IJsselsteijn, en int Geijn cum suis; gemeten, en op het 
papier gebracht door Justus van Broeckhuijsen geadmitteerd Landmeter 's Hoofs van 
Utrecht, op den 2en Novemb. 1700'. Het grondgebruik voor de percelen is afzonderlijk 
vermeld: bouwland, boomgaard, weiland, griend en elzenbos. Een vrij primitieve 
19de-eeuwse kopie van deze kaart bevindt zich in het archief van het huis Oudegein 
(inv. 160). Het weergegeven gebied is gelegen langs beide zijden van de Ussel, vanaf 
de Lek (bij de Geinpolder) tot aan de Meernsedijk. IJsselstein en het goed Oudegein 
zijn weergegeven. De commissie tot deze kartering van tienden te IJsselstein werd ver
leend op 29 juni 17007''. De meting en kartering hebben 325 gulden gekost™, voor het 
verbaal ontving de landmeter 9 gulden 9 stuivers"1. Er heeft vermoedelijk nog een 
grote versie van deze kaart bestaan want Dirk van Atteveld ontving 18 gulden voor het 
'schilderen van de wapens van de heeren op de kaart van Usselstein's:. 
In het bijbehorend verbaal zijn door Van Broeckhuijsen de volgende twintig blokken 
gespecificeerd, welke alle op de kaart zijn terug te vinden: het Looije Block, Sluijs 
Block. Ronde-Block, de Novalia, het Juff. Angheniete-Block, de Mus of Muijs-ackker, 
het Literse-Block. het Pape-Block. het Meule-Block. het Geijn en Hoogeweert. de 
Riplikerweert, de Klinck-Hoef. het Leege-IJsselvelt, het Geest Block, het Ridder 
Block, de Hooge-Weerd, de Poelweert, de Kipper-Sluijs. de Bevidt, de Oevers. 
RAU, Sint Marie, 809; Do: 336. 

3 [Kaart van een hofstede onder Heicop in het land van Vianen.J 
1701 mei 2. ms. gekleurd, 31 x 147 cm., schaal ca. 1 : 1200, het noorden linksonder, 
oppervlak 20'0'54'. 
Het opgemeten gebied behoorde aan twee verschillende eigenaars toe. De kaart werd 
dan ook vervaardigd op verzoek van mr. Trajectinus Bol, heer van Bruinenburg (als 
vertegenwoordiger van Jaques de l'Homme, heer van la Farre, drost) en Willem van 
Zuijlen. ordinaris raad in de Kamer van Justitie van Vianen, door deze kamer afgevaar
digd. De meting betreft een hofstede te Heicop. Het op dit perceel staande huis bleek 
over de eigendomsgrens heen gebouwd te zijn. Dit feit is duidelijk op de kaart aange
geven. Het perceel, waarop de naam de Hennipwerven voorkomt, wordt begrensd door 
Heicop en de Huibert, het wordt doorsneden door de Wetering. Het betreft hier een van 
de oostelijke percelen, gelegen tussen de tegenwoordige Heicopse weg in Heicop en de 
Huijbert, tegenover de uitmondinsi van de Zeilkade in de Huijbert, zie het Bonnen
blaadje 506. 
ARA. VTH. 4210. 

T" Idem. 28 juni 1700. 
so Idem, 41-24. 18 maart 1701. 'Ordonnantie tot betalinge van den landmeter Brouchuijsen voort meten 

van thienden in t Gheijn en inde Lande van IJselsteijn'. 
sl Idem. 1789-2. jaar 1701. De kwitantie is als volgt gespecificeerd: 'Omvangen van den rentmeester 

Oosterhout neegen gl. neegen sts voor een pistool voor het verbaal van de kaart off landen onder de 
tijnden van IJselstijn geleegen in den jaare 1700 gemeeten 9-9-:'. Hierbij ook de betaling aan Van 
Atteveld. 

*: Zie n. 80. 
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4 Kaart ran de Waterlosinge van de Veenen en Landerijen geleegen tussen de Gelderse 
en Stichse Bergen, strekkende van de Wageninsen dijk, tot aen den Slaaperdijk — en 
tot aen de Stadt Amersfoort, dienende tot een consept van Inundatie tot deckinge onser 
Provintien. 
1701 mei 12 (kopie uit 1751 door W. B. van Hasselt), ms. gekleurd. 69 x 84 cm., 
schaal ca. 1 : 40.000, het noorden boven. 
Deze kaart is een kopie van een verloren gegane kaart die door Van Broeckhuijsen 
werd gemaakt bij een rapport: 'Speculatien raakende het onderwater zetten" (Rapport 
1). Deze kaart moet daar bij hebben gehoord. Het betreft hier een van de oudste kaar
ten die betrekking hebben op plannen tot de aanleg van de Grebbelinie. Vermoedelijk 
behoort hier tevens bij het profiel, vervaardigd door H. Ruijsch (en niet J. Ruijsch, 
RAU. Top. Atlas 145). 
ARA, VTHR, 4104: De: 271. 

5 [Kaart van de Gelderse Vallei.] 
1701 juni 12, ms. gekleurd, 40,5 x 125 cm., schaal ca. 1 : 40.000, het noorden rechts
boven. 
De kaart werd vervaardigd door Van Broeckhuijsen, nadat hij op verzoek van de Staten 
van Utrecht met Bernard de Roij een onderzoek in de Gelderse Vallei had ingesteld ter 
toelichting bij het door beide landmeters opgesteld 'Bericht' (Rapport 2) over de 
mogelijkheden tot inundatie van de Vallei"''. Bij dit Bericht behoort tevens nog een 
'Explicatie deeser Caarte'. De betekenis van de op de kaart voorkomende en ook in de 
"Explicatie' genoemde cirkelbogen rondom Amersfoort is nog niet duidelijk. In de 
akte van meting op de kaart staat vermeld: 'Dese gecopieert na de groote Caarte van 
Sticht van Utrecht, en met eenige plaatsen vermeerdert tot desen eijnde dienende, op 
den 12de Juni 1701 door mijn ondersz. geadmitteerd lantmeter. J: V: Broeckhuijsen'. 
De grote kaart waar hij op doelt is die van De Roij, de 'Nieuwe Caerte vande Provincie 
van Utrecht' van 1696 (Do: 754). Zie ook de kaarten 18, 53 en 66. 
RAU, Top. Atlas, 148; Deys: 249; Do: (800). 

6 Caerte vande Ambagts Heerlijkheijd Breukelreweerdt. 
1701 september, ms. gekleurd, op perkament, 75 x 85 cm., schaal ca. 1 : 4000. het 
noorden rechtsonder, oppervlak 188'4'79'. 
Er bestond reeds een 'Caert vande Ridderhofstat Nienrode en de Ambagtsheerlijckheijt 
van Breukelen', door Bernard de Roij gemaakt in 1678, thans nog aanwezig in het 
Rijksprentenkabinet te Amsterdam. De kartering en de vervaardiging van deze nieuwe 
prekadastrale kaart werd verricht op verzoek van de heer van dat gebied, Jan Raije"4. 
Deze heerlijkheid was in 1660 door diens vader gekocht van het kapittel van Sint 
Marie te Utrecht85. De nieuwe kaart moet hebben gediend voor grondboekhouding, de 
directe aanleiding is niet bekend. In drie kolommen, links en rechts op de kaart, is van 
130 percelen het oppervlak vermeld. Bouw- en weilanden zijn onderscheiden door de 
kleuren geel en groen. Middenin is een eendekooi getekend. Het gekarteerde gebied, 
de polder Breukelerweerd, is thans door het Amsterdam-Rijn-kanaal en de Rijksweg 
A2 in twee delen gesplitst. De kaart is door Donkersloot"" afgebeeld: kaart 23 en in 
kleur op de binnenflap van de omslag. 
RAU. Top. Atlas. 158; Do: 317. 

" Zie Deys. De Gelderse Vallei. Hfdst. 4. 
*J RAU. Sint Marie. 41-23. 9 augustus 1700: 'Ter vergaderinge voorgebracht het versoeck van den heere 

van Breukelreweerdt, omme te mogen hebben de oude brieven en charters, raeckende die ambachts-
heerlickheijt van Breuckelreweerdt, de vischerije dagelijxe gerechte thins en thienden aldaar bij den 
heere Johan Raije sijn wel Ed: vader zal: van den capittule inden jare 1660 gecoft waarover gedelib-
reert hebbend heeren deken en capittule in het selve versoeck geconsenteert en de secretaris gelast aan 
de voorn, heere van Breuckelreweerdt de voorsz. oude brieven en charters te overhandigen'. 

S5 A. A. Manten. 'Het gerecht Breukelerweerdt', Tijdschrift Historische Kring Breukelen. II (1987) 107-
118. 

'" M. Donkersloot-de Vrij, De Vechtstreek (Weesp, 1985). 
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7 [Kaart van zes tiendblokken] gelegen inde Gerechte van Stoetwegen. 
1701 september/oktober, ms. gekleurd, beschadigd, 125 x 190 cm., schaal ca. 1 : 1900, 
het noorden linksboven, oppervlak 2 9 T 5 7 ' . 
Deze kaart werd vervaardigd in opdracht van Frederik Hamel, heer van Stoetwegen, 
raad en oud-schepen van Utrecht, in verband met de administratie van tiendlanderijen. 
In legenda is de oppervlakte van de diverse percelen gegeven, verdeeld over de vol
gende tiendblokken: 1 Blickenburghse Blok, 2 Kleijne Stoetweegse Blok, 3 Groote 
Stoetweegse Blok, 4 Goudenhoefse Blok, 5 Veerhoefse Blok, 6 Flipse Hoefje. De akte 
van meting is op 26 oktober behalve door Van Broeckhuijsen, ook ondertekend door 
de schout Pieter Leechburgh en de schepenen van Stoetwegen. De percelen zijn gele
gen ten noordoosten van de Kromme Rijn, tussen Cothen en Werkhoven 
RAU, Top. Atlas, 2205-1 ; Do: 350. 

8 [Kaart van een boomgaard met huis, gelegen in Schalkwijk tegenover de kerk aan de 
Schalkwijkse Wetering.] 
1702 mei. ms. gekleurd, 33 x 41,5 cm., schaal ca. 1 : 450, het noorden rechtsboven. 
De meting geschiedde op verzoek van de 'Heer Lobbrecht Procureur voor de Ed: 
Gerechte der Stad Utrecht, en Schout van Schalkwijck'. Het perceel, dat in erfpacht 
was uitgegeven, is gelegen in de polder Blokhoven, tegenover de kerk, aan de zuidzij
de van de Schalkwijkse Wetering. Op 6 juli 1714 werd een blok tienden in Schalkwijk, 
genaamd Blockoven, aangekocht van de Staten van Utrecht87. 
RAU, Dom. 1205. 

9 [Kaart van enkele landerijen in de Lageweide.] 
1702 oktober, ms. gekleurd, 31 x 39 cm., schaal ca. 1 : 1300, het noorden linksboven, 
oppervlak 2'5'92'. 
De perceeltjes, gemeten op verzoek van Splinter de Cooten liggen tussen de 'Leegen 
weijdsen Dijck' en de Liesvelder wetering. De belendingen zijn verder het Duitse Huis 
en het Crane gasthuis. De reden van kartering is vermoedelijk pacht geweest™. 
GAU, Top. Atlas, Ae 11. 

10 [Kaart van het buiten Harteveld.] 
1703 december (kopie van een kaart uit 1670 door J. van Diepenem), ms. gekleurd, 
56,5 x 114 cm., schaal ca. 1 : 700, het noorden boven, oppervlak 12'402'0'. 
Harteveld lag aan de Vecht, even boven Maarssen. De kaart werd op verzoek van Jan 
Raije, heer van Breukelerweerd, getekend naar een oudere kaart van Jan van 
Diepenem. Het landgoed was toen in het bezit van Everard Schoth. In een kadertje is 
onder 16 nummers van 18 percelen het oppervlak en een omschrijving van het grond
gebruik aangegeven: veel hooiland, voorts een moeshof, hof en boomgaard, een huis 
en hof met zijn grachten, boomgaarden enz.8'. 
RAU, Top. Atlas, 1487. 

11 [Schetsplan voor een kaart van de Slaperdijk en omgeving.] 
[1705], ms., zeer eenvoudige schets, ongesigneerd. 
Het betreft een zeer eenvoudige ongesigneerde schets, waarop gedachten over de topo
grafie en de plaatsing van de wapens van de gecommitteerden tot de directie van de 
Slaperdijk en die van de meebetalende communiteiten zijn aangegeven. 
Arch. Slaperdijk, 40. 

' RAU, Sint Marie, 41-26, 6 juli 1714. 
' Zie ook de kaart van Caspar Specht in Donkersloot. Vechtstreek, kaart 22. en M. Donkersloot-de Vrij. 
Kaarten van Utrecht (Utrecht, 1989), kaart 140 (met afbeelding). 
Een korte beschrijving ervan met een historisch overzicht wordt gegeven door Jac. Zwarts, 

'Harteveld de plaets van den Hr. David Mendcs da Silva (te Maarssen)', Jaarboekje Nifterlake, 1938, 
8-24. Hierin een detail van de kaart. 
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Kaart van de Slaperdijk (kaar! 13) door Justus van Broeckhuijsen en gegraveerd door Caspar Specht, 
(1705). De bijzondere detaillering van deze kaart kamt hier goed tot uiting. 

12 [Kaart van de Slaperdijk met de annexe landerijen, strekkende van de Stichtse Bergen 
tot aan de hoogte van Gelderland.] 
1705 september, ms. gekleurd, 85 x 304 cm., schaal ca. 1 : 3000, het noorden rechtsbo
ven. 
De kaart geeft het gehele traject van de Slaperdijk weer. In twee tabellen wordt van 55 
vakken het oppervlak vermeld. Bij het nieuwe kanaal, van het huis Renswoude naar de 
Lunterse beek staat vermeld 'Nieuwe watersloot uijt de Lunterse Beeck tot inde Graft 
van Renswoude, gegraven met consent vande Heeren President en Heemraden vande 
Slaperdijk'. Op de gedrukte versie (kaart 13) staat hier slechts 'Nieuw gegrave water 
sloot na Renswoude'. Een afbeelding in Deys: afb. 43, zie ook hoofdstuk 6. Deze kaart 
is zeer waarschijnlijk een voorstadium van de gedrukte kaart van de Slaperdijk. Op 
deze laatste kaart is echter veel meer weergegeven, zodat er nog andere minuutkaarten 
moeten hebben bestaan. 
ARA, VTH, 3032. 

13 Caarte van den Slaperdijk streckende vande Stichtse bergen tot aan de hoogte van 
Gelderland. Bij de inzetkaart: Caarte vanden Wageningsen en Grebbedyck streckende 
van den Wageningsen Bergh, tot aan den Heijmenberg of Stichtse Bergen. 
1705, kopergravure door Caspar Specht, bestaande uit 7 bladen, diverse formaten, totaal 
76 x 194 cm., schaal ca. 1 : 6000 (de inzetkaart ca. 1 : 2600), het noorden rechtsboven. 
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tfB hwatc ymi ût^CrlciTid.jj^^ 

Deze kaart is vervaardigd op verzoek van de gecommitteerden tot de directie van de 
Slaperdijk. Zeer fraaie en zeer gedetailleerde kaart. Het is de enige van hem bekende 
gedrukte kaart. Het inzetkaartje benadrukt op een opvallende wijze de aanleiding tot 
de aanleg van de Slaperdijk: de overstromingen als gevolg van doorbraken van de 
Grebbedijk. De originele koperen platen worden bewaard in Museum Flehite te 
Amersfoort. Op de kaart staan de wapens van de gecommitteerden afgebeeld, evenals 
die van Woudenberg en Gerestein, van Amersfoort, Leusden, Renswoude en van de 
Slaperdijk. In het RAU bevindt zich een exemplaar van de kaart waarop enkele 
wapens van de gecommitteerden zijn vervangen door opgeplakte wapens van opvol
gers uit ca. 1750. Deze kaart was een geschenk van N. v. d. Monde. 
Ik heb de leverantie van ongeveer 80 exemplaren van de kaart, over de jaren 1705-
1732 kunnen achterhalen. Zie Deys: afb. 44. Een fragment van de kaart ook bij 
Philips"0. 
ARA. VTH 3032; RAU. Top. Atlas. 266 etc.; Deys: 251; Do: 408. 

14 [Kaart van de uiterwaard Kersbergen in de Vijfheerenlanden.] 
1706 februari, ms. gekleurd. 36 x 61 cm., schaal ca. 1 : 2000, het noorden boven. 
De kaart werd vervaardigd op verzoek van Louis Gordon, rentmeester van Vianen. De 
meting betreft een deel van een uiterwaard, gelegen langs de Lek, waarop een steen
oven genaamd Luijsbuijl stond met als belending Van Maurick. Het doel van de 

D. Philips, 'Een Stichts-Gelders conflict dat ruim vier eeuwen duurde' 
(1955)22-24. 

Maandblad Oud-Utrecht, 28 
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meting is niet bekend, ik heb er ook geen gegevens over gevonden in het archief". Wel 
was er in 1665 sprake van een conflict, waarbij Herbert Petersz. en Leenden Adriaens 
Kersbergh zich als gehoefslaagden van de schoordijk bij Kersbergen in een rekest 
richtten tot dijkgraaf en hoogheemraden van de Vijfheerenlanden. Zij verklaarden hier
in dat er tegenover de schoordijk aan de oever van de Lek twee steenovens stonden, 
toebehorend aan resp. Adriaen Jans Blommendael en Adriaen Jansz. van Maurick. 
Vroeger was de ruimte tussen de steenovens en de rivier nooit breder dan vier of vijf 
voet geweest, zodat de trekpaarden hierover konden 'passeren'. Wanneer deze ruimte 
van tijd tot tijd breder werd, waren dijkgraaf en hoogheemraden hier steeds tegen 
opgetreden. Dit was nu in lange jaren niet gebeurd en Blommendael en Van Maurick 
hadden door het storten van stenen en puin in de rivier deze strook wel 2 of 3 roeden 
breed gemaakt waardoor de stroom in de rivier werd afgebogen en recht op de schaar-
dijk was komen te liggen. De uitspraak van de dijkgraaf en hoogheemraden, na oculai
re inspectie, luidde dat de in de rivier gestorte stenen binnen 40 dagen moesten worden 
verwijderd, zodanig dat de strook niet meer dan 5 voet mat. Vermoedelijk heeft de 
kaart van Van Broeckhuijsen met een soortgelijk probleem verband gehouden. Op de 
kaart zijn de belendingen: de Lek. Van Maurick en Dirck Stout. De beide steenovens 
zijn vrij gedetailleerd weergegeven. 

Kersbergen is de naam van een gebied, gelegen in de huidige polder Achthoven, ten 
noordwesten van Lexmond. Er hebben hier langs de Lek verscheidene steenovens 
gestaan, onder meer in de Doornwaard, de Middelwaard en de steenoven van Rietveld 
in de Mijnsheerenwaard bij Vianen. Op de kaart van de Lek door Melchior Bolstra 
(1751-1764) is op blad 6 het 'schoor van Kersbergen' aangegeven en vermoedelijk 
ook een van de steenovens. Ook op de kaart van de Lek door baron van Derfelden van 
Hinderstein ( 1824) zijn enkele gebouwen bij Kersbergen getekend'2. Op deze kaart is 
inmiddels het Kersbergse Veer er bij gekomen. 
Gemeente-archief Dordrecht, Arch, hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden, 615 G. 

15 [Kaart van een Hofstede en landerijen genaamd Strijland, gelegen onder het Gerecht 
van de Hoge Weijde.] 
1706 maart, ms. gekleurd, 53 x 80 cm., schaal ca. 1 : 2000, het noorden linksboven, 
oppervlak 44'5'37'. 
De kaart werd vervaardigd ten behoeve van het kapittel van Sint Marie. Van een elftal 
percelen zijn de oppervlakken aangegeven. Het weergegeven gebied betreft twee hof
steden, gelegen ten noorden van de bocht in de Leidse Vaart bij 't Hommeltjen (De 
Hommel), ten westen van de stad Utrecht. Het wordt nu ingenomen door gedeelten 
van Oog in Al, het Amsterdam Rijnkanaal en de Rijksweg naar Amsterdam ter hoogte 
van de afrit bij de Meernbrug. Het voormalig huis Voorn is aangegeven. 
Op de kaart en in de toelichting is sprake van een vrije uitgang voor de twee hofsteden 
over grondgebied van het kapittel van Oudmunster. De reden tot het maken van de 
kaart is geweest de verkoping van land ten behoeve van verbreding van een steeg, door 
het kapittel van Sint Marie aan de vrouwe van Voorn. Overeengekomen was dat zij 
deze 200 roeden tegen 25 stuivers per roede zou kopen, met de bepaling dat de pach
ters Gerrit Peek en Cornells Backer of hun opvolgers hun uitweg zouden mogen 
behouden. Tevens zou de vrouwe van Voorn een goede dam of brug aanleggen op 
zodanige wijze, dat de pachters via de steeg op de landen van de Wiel zouden kunnen 

'" Gemeentearchief Dordrecht, Arch. Hoogheemr. Vijfheerenlanden, 2171 (1665). Het archief van het 
hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden bestaat uit de volgende onderdelen: hel dijkscollege 
van Vianen, het dijkscollege van Hagestein, het dijkscollege van Evcrdingen, het dijkscollege van ter 
Leede en Schoonrewoerd, het dijkscollege van het land van Arkel boven de Zouwe. het College van 
de Lek. het College van de Vijfheerenlanden en dat van het hoogheemraadschap van de Vijfheeren
landen. 

": C. Koeman, Handleiding voor de studie van de Topografische kaarren van Nederland 1750-1850 
(Groningen, 1963; 2de dr.: Culemborg, 1978), resp. de kaarten rl05 en 106. 

" RAU, Sint Marie, 41-24. 26 maart 1706. 
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komen. Cornells Backer zou bovendien de sloot of de wetering, die naast het land van 
Voorn in de Leidse Vaart uitkwam, mogen blijven gebruiken". De topografie is goed te 
volgen op de kaart van de Vrijheid van de Stad Utrecht van Specht'4. 
De goedkeuring tot de opmeting van de landerijen op Strijland door Van Broeck-
huijsen werd afgegeven op 16 april 1706. Vreemd is dat hij zijn kaart reeds dateert op 
maart 1706. Op 24 augustus werd met de vrouwe van Voorn overeengekomen dat er 
128 roeden land zouden worden verkocht ter verbetering van de Voornse steeg. 
Op 8 augustus 1710 werd een door Cornelis Backer ingediende doleantie (klacht) 
behandeld'5, volgens welke de heer van Voorn moeilijkheden maakte over de 'over
weg'. Op de 15de werd rapport over deze zaak uitgebracht, waarbij bleek dat de vrou
we van Voorn nog steeds geen dam of brug had aangelegd. Er was toen overleg 
gevoerd met de jongeheer van Voorn, die weer klachten had ingediend tegen de pach
ter. In 1715 werd nog een klacht behandeld van Jan van Melis'6,pachter van 11 morgen 
grond in de Hoge weide bij de hofstede De Hoed'7, over het afbakenen van 'bomen-
land' door Cornelis Backer, pachter van het land van het kapittel op Strijland. Een 
kopie van deze kaart door D. v. d. Werf in GAU. Ae 12. 
RAU, Sint Marie, 1041; Do: 328. 

16 [Kaart van de Ridderhofstad Moersbergen gelegen in het gerecht van Doorn met de 
toebehorende lanen, wegen, grachten, bossen, waranden, de hofsteden, landerijen.] 
1706 december, ms. gekleurd, papier op linnen, 92 x 190 cm., schaal ca. 1 : 1600, het 
noorden rechts, oppervlak 191' 1 '97'. 
De kaart werd vervaardigd in opdracht van de vrouwe van Moersbergen in verband 
met boekhouding van het tiendrecht. In een aparte kolom worden de oppervlakten van 
53 percelen gegeven. Geheel linksboven staat de opmerking: 'Men seijt dat tot hier aan 
toe de 10de uijtgaet, volgens 't seggen van C. Gerritsen en andere Tientnaers'. Het 
gebied bevindt zich ten westen van de dorpskern van Doorn, tussen de Goyer Wetering 
en 'den Beerenweg' bij Hoog Moersbergen. Wij moeten aannemen dat deze kaart naar 
een ouder exemplaar is nagetekend want de landmeter vermeldde in zijn toelichting 'in 
de maand van December 1706 gemeten en gecopieert de Ridder Hofstadt Moers
bergen'. Welke kaart hij kopieerde is niet bekend. No. 2 op de kaart is de hofstede met 
de gracht, no. 16 is Kruisbergen, 42 is thans het militair revalidatiecentrum, 10, 16 en 
19 vormen thans het Gimborns park. Op de kaart staan enkele (latere?) toevoegingen 
in potlood. 
RAU, Top. Atlas, 1611; Do: 352. 

17 Caarte van Hoogewel. 
1707 (kopie uit 1759 door H. J. Wilmott), ms. gekleurd, 73 x 104 cm., schaal ca. 1 : 
1550, het noorden rechtsboven, oppervlak 14'0'68'. 
De kaart werd vervaardigd in opdracht van Rogier van Camerbeecq, raad en burge
meester van Amersfoort. Op de kaart de hofsteden en landerijen Hoogewel, Rollecoot 
en het Maele Slagh onder Hoogland. De belendingen zijn: in het westen de weg naar 
Amersfoort, noord de Hoijsteeg en oostelijk de Nieuwkerker steeg. Van 39 akkers 
wordt de naam en het oppervlak gegeven. 
Museum Flehite, Amersfoort, C 7: Deys: 48. 

18 Caarte vande Valije gelegen tusschen de Stigze Bergen ende de Hoogte van Gelder
land, strekkende vande Zuijder Zee bij Bunschoten tot in den Rijn tusschen Rhenen en 
Wageningen. 
[1707?], ms. gekleurd, op linnen. 44 x 124 cm., schaal ca. 1 : 40.000, het noorden 
linksboven. 

" Donkersloot, Kaarten van Utrecht, kaart 140, met afbeelding. 
95 RAU, Sint Marie, 41-25, 8 augustus 1710. 
"Idem, 41-26. 29 mei 1715. 
97 Zie n. 34. 
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Deze kaart behoort vermoedelijk bij een rapport, vervaardigd in verband met een 
'Inspectie oculair' in juli 1707 (Rapport 4) door Van Broeckhuijsen uitgevoerd ten 
behoeve van plannen tot het uitvoeren van een verbeterde waterlossing. Zie ook de 
kaarten 5, 53 en 66. 
RAU, Top. Atlas, 150; Deys: 252; Do: 800. 

19 Caarte van 't blok d'Blinde-Huur onder Apeldoorn. 
1708 oktober, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 3000, het noorden rechtsboven, 
oppervlak 34'0'5' . 
Van Broeckhuijsen heeft in oktober 1708, zoals hij in het schutblad van het kaartboek 
vermeldt, op verzoek van het kapittel van Sint Marie 19 tiendblokken gemeten en in 
kaart gebracht, alle gelegen op de Veluwe in de buurt van Apeldoorn en Wenum. Het 
totale gemeten oppervlak bedroeg 381'4'33'. Ik heb geen opdracht kunnen vinden tot 
het uitvoeren van deze karteringen. Wel werd in de notulen van de vergadering van het 
kapittel van 18 oktober 1709 vastgelegd: 'de landmeter Brouchuijsen heeft ter verga
dering overgelevert de caarten van de Thienden van desen capittule in Veluwe mits
gaders de reeckeninge van deselve om in 't kaarten boeck gelegt te worden'. Tevens 
werd toen de heer Van Eijckveld als fabriekskameraar 'versocht om de selve in lijsten 
te laten brengen en in den Capittelhuijse te plaatsen"*1. De eerste kaart, 10a, die 58 per
celen weergeeft, vormt het eerste blad van 19 kaarten in het kaartboek. De volgorde 
van de bladen is niet geheel conform de nummering: blad 27a bevindt zich tussen de 
bladen 23a en 24a. Een later aangebrachte nummering van 1 t/m 18 (het eerste blad 
bleef ongenummerd) is vermoedelijk aangebracht in de Franse tijd, toen de kaarten 
voor administratieve doeleinden zijn gebruikt. Op de verschillende bladen komen vele 
papier- en kopermolens voor'". 
Van Broeckhuijsen declareerde aan het kapittel 45 gulden voor het maken van 15 kaar
ten van tiendblokken op de Veluwe, à 3 gulden het stuk. Hier kwam bij 2 gulden en 5 
stuivers voor papier, hetgeen het totaal op 47 gulden en 5 stuivers bracht. Hij ontving 
dit bedrag op 9 november 1709. In 1710 werd dit bedrag 'voor 15 kaarten van de 
Tijnden op Veluwe' in de boeken verantwoord1"". Ik heb geen verklaring voor de dis
crepantie tussen de 19 getekende kaarten en de declaratie voor slechts 15 stuks. 
Dit eerste blok is gelegen pal ten westen van Apeldoorn, tussen de weg naar Arnhem 
en de beek, met als toponymen 'Driehuis' en 'de Elft'. Het blok op dit blad grenst ten 
zuiden tegen het blok op kaart 21. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 10a (0); Do: kb. 12. 

20 Caarte van 't blok d'Kruijs-Acker onder Apeldoorn. 
1708, ms. gekleurd. 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2500, het noorden rechtsboven, opper
vlak 26'1'72'. 
Op de kaart de Kruijs Akker, ten oosten ervan de weg naar Hasselt. Er zijn 66 percelen 
weergegeven. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 1 la (1), (in kaartboek); Do: kb. 12. 

'RAU, Sint Marie, 41-25. 18 oktober 1709. 
' Literatuur over kopermolens: S. W. Verstegen en A. Kragten, 'De Veluwse kopermolens in de negen
tiende eeuw: een raadsel voor historiografen?', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en 
Techniek (Zeist, 1984) 172-187; J. Verduin, 'De kopermolen aan de Tweede Steeg', Historische 
Kring Leusden. IV (1988) 187-196. De molens in Apeldoorn en Wenum werden uitvoerig beschre
ven door R. Hardonk, Koornmullenaers, pampiermaeckers en coperslaghers (Apeldoorn, 1968). 
Deze publicatie is ook van belang voor de positionering van de verschillende tiendblokken. Zie hier
voor ook de Veluwekaart van De Man, bijvoorbeeld in de facsimileuitgave: Topografische Kaan 
van de Veluwe en de Veluwe-ioom door M. G. de Man 1802-1812 met inleiding door K. Zandvliet 
(Alphen aan den Rijn, 1984), kaartblad 24. Bij de positionering van de blokken heb ik tevens 
gebruik kunnen maken van de kennis van prof. dr. ir. L. Aardoom te Hoog-Soeren. die ik hiervoor 
van harte dank zeg. 

1 RAU, Sint Marie, 1789-2. 
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21 Courte van 't blok Lever en Long onder Apeldoorn. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2500, het noorden rechtsboven, opper
vlak 29'0'30'. 
Op deze kaart zijn 74 percelen gespecificeerd. Onder meer zijn aangegeven de Sint 
Teuniskapel en het Vrouwe Bergje. Het blok grenst aan het noorden tegen het blok, 
weergegeven op kaart 19. Zie verder bij kaart 19. 
RAIL Sint Marie. 415 blad 12a (2), (in kaartboek); Do: kb. 12. 

22 C aart e van 't blok 't Enkhold onder Noord Apeldoorn. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2000, het noorden onder, oppervlak 
19'2'12'. 
De kaart geeft het paleis Het Loo weer met directe omgeving: de herberg ten oosten en 
het gebied ten zuidwesten van het paleis. Er worden 6 percelen weergegeven. Zie voor 
het Loo ook van de Bonnenblaadjes blad 393. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 13a (3), (in kaartboek): Do: kb. 12. 

23 Caarte van 't Rapen-blok onder Noord Apeldoorn. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2000. het noorden onder, oppervlak 
37'1'11' . 
De kaart sluit aan bij kaart 22: weergegeven is het gebied ten oosten en zuidoosten van 
het paleis het Loo. Er zijn 43 percelen gespecificeerd. De kaart is afgebeeld in 
Donkersloot, Topografische kaarten, afb. 42. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 14a (4), (in kaartboek); Do: kb. 12. 

24 Caarte van 't blok uijt Velt huizen. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2000, het noorden linksboven, opper
vlak 20'1 '9 ' . 
Ten noorden 'Heijvelt', oost de Nagtegaal en west 'Den Velthuijser Tiend tot ontrend 
D'Grift' (bij Apeldoorn). Er zijn 26 percelen weergegeven. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie. 415 blad 15a (5). (in kaartboek); Do: kb. 12. 

25 Caarte van 't Dorpel-blok onder Wainum. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 4000, het noorden boven, oppervlak 
3 7 T 6 8 ' . 
Het weergegeven blok ligt in het centrum van Wenum tussen de weg van Apeldoorn 
naar Hattem en de Grift. Op de kaart 'De Olde Kampen' (zie kaart 26), de 'Martelaar' 
(zie kaart 27) en voorts de (Wenumse) beek, een korenmolen en een papiermolen. Er 
zijn 50 percelen getekend. Het blok komt ook voor op kaart 35. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie" 415 blad 16a (6). (in kaartboek); Do: kb. 12. 

26 Caarte van 't blok d'Olde-Kampe onder Wainum. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 3000, het noorden linksboven, opper
vlak 48'4'25' . 
De begrenzingen van dit blok onder Apeldoorn gelegen zijn ' 't Gemen Heijveld' en 
'Het Dorper blok', de kaart sluit dus in het noorden aan bij kaart 25. Het blok komt 
ook voor op kaart 35. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 17a (7), (in kaartboek); Do: kb. 12. 

27 Caarte van 't blok d'Martelaar in Wainum. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 3000, het noorden boven, oppervlak 
33'5'51' . 
Dit blok met 63 percelen is gelegen ten oosten van het blok op kaart 26 en het grenst 
ten noorden aan kaart 27. Weergegeven zijn onder meer de Grift met de Ramsbrug en 
ten oosten ervan De Belt. Het blok komt ook voor op kaart 35. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 18a (8), (in kaartboek); Do: kb. 12. 
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28 Caarte van 't blok d'Wilde Kampe onder Wainum. 
1708, ms. gekleurd. 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 3000. het noorden linksboven, opper
vlak 12T79 ' . 
Bijzonderheden op de kaart zijn een papiermolen en een korenmolen, evenals de aan
duiding 'vergaderplaats der boeren van Wajnum'. Het blok ligt ten westen van de Grift 
en ten noorden van Apeldoorn, er zijn 22 percelen te onderscheiden. Zie verder bij 
kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 19a (9), (in kaartboek); Do: kb. 12. 

29 Caarte van 't blok Hajseveld onder Apeldoorn. 
1708, ms. gekleurd. 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2000. het noorden linksonder, opper
vlak IOM'24'. 
De begrenzingen van het blok, dat 22 percelen telt, zijn zuid de Arnhemse weg en west 
't voetpad en de Tepel Bergh met de Brink. Zie verder bij kaart 19. 
RAU. Sint Marie. 415 blad 20a (10). (in kaartboek): Do:'kb. 12. 

30 Caarte van 't blok uijt d' Hofstede Schoonbroek. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2200, het noorden boven, oppervlak 
6'4'35'. 
Het blok is gelegen in het noorden van Apeldoorn ten oosten van de Grift en ten zui
den van het goed Schoonbroek, dat vrij gedetailleerd is weergegeven. Zie verder bij 
kaart 19. 
RAU. Sint Marie, 415 blad 21a (11). (in kaartboek); Do: kb. 12. 

31 Caarte van 't blok uijt d' Hofstede Sprenkelaar. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2200, het noorden onder, oppervlak 
5 T 5 0 ' . 
Het blok, met 2 percelen, is gelegen in noord Apeldoorn, ten oosten van de Grift in het 
Ankelaarse veld. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 22a (12), (in kaartboek): Do: kb. 12. 

32 Caarte van 't blok uijt d'Hofstede Huijskamp. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2000. geen noordpijl, oppervlak 
3'2'75'. 
Het blok heeft 3 percelen. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 23a (13), (in kaartboek): Do: kb. 12. 

33 Caarte van 't blok d'Hofstede den Ankelaar. 
1708, ms. gekleurd. 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2200, het noorden linksboven, opper
vlak 6'3'32'. 
Dit blok met 2 percelen, in noord Apeldoorn ligt ten oosten van de Grift in de buurt 
Ankelaar. Zie verder bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 27a (14), (in kaartboek); Do: kb. 12. 

34 Caarte van 't blok den Daal-Acker onder Apeldoorn. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2200, seen noordpijl. oppervlak 
2'3'53' . 
Dit blok met 3 percelen is op de huidige kaarten niet te traceren. Het ligt vermoedelijk 
ten zuidwesten van de dorpskern van Apeldoorn, bij de Achterlanden en Driehuizen. 
Zie verder bij kaart 19. 
RAU. Sint Marie. 415 blad 24a ( 15). (in kaartboek): Do: kb. 12. 

35 Caarte van 't blok den Happen onder Wainum. 
1708, ms. gekleurd. 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 5000, het noorden boven, oppervlak 
11'2'68'. 
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Het blok met 27 percelen wordt begrensd door: oost de Grift bij de 'Papegaj', zuid de 
beek met een papiermolen en een korenmolen. Het gebied wordt doorsneden door de 
Middelweg en is gelegen tussen Wenum en het Wenumse Veld benoorden Apeldoorn. 
Op deze kaart komen de blokken van de kaarten 25. 26 en 27 voor. de kaart is te 
beschouwen als een overzichtskaartje. Zie verder bij kaart 19. 
RAU. Sint Marie. 415 blad 25a (16). (in kaartboek): Do: kb. 12. 

36 Caartc van 't Holdhuijzer blok onder Apeldoorn. 
1708, ms. gekleurd, 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2000, het noorden boven, oppervlak 
17'5'74'. 
Het blok ten zuiden van Apeldoorn met 39 percelen wordt onder begrensd door de 
Grote Bee met de Tepel Molen en een andere watermolen. Het wordt doorsneden door 
de Arnhemse weg. De kaart sluit bij 29 aan en overlapt deze gedeeltelijk. Zie verder 
bij kaart 19. 
RAU, Sint Marie, 415 blad 26a (17). (in kaartboek); Do: kb. 12. 

37 Caartc van 't blok uijt d'Hofstede Hoog-Buurloo. 
1708, ms. gekleurd. 46 x 59 cm., schaal ca. 1 : 2200, het noorden (rechts) boven, 
oppervlak 20' 1 '60'. 
Dit blok bij Apeldoorn bestaat uit 4 percelen. Zie verder bij kaart 19. 
RAU. Sint Marie, 415 blad 28 (18), (in kaartboek); Do: kb. 12. 

38 Caarte van GoylandA° 1709. 
1709, ms. gekleurd, papier op linnen, 105 x 128 cm., schaal ca. 1 : 14.000. het noorden 
linksonder, oppervlak 6634"3'90'. 
Ten tijde van mijn onderzoek was de kaart in restauratie. De kaart werd vermoedelijk 
vervaardigd in verband met erfgooierskwesties op verzoek van de burgemeesters en 
regeerders van Naarden en de burgemeesters van de dorpen van Gooiland, die ook de 
grootte van de percelen hebben aangewezen. Bij de opmeting werd onderscheid 
gemaakt in heide, weiland, vergraven venen, beemden en waranden, welke op de kaart 
in verschillende kleuren werden weergegeven. In een aparte kolom wordt van 37 per
celen de oppervlakte gegeven. Het gekarteerde gebied strekt zich uit langs de 
Zuiderzee, van Muiderberg tot voorbij Huissen, Eenmes, 'De Vuerst' (De Vuursche), 
Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen met centraal de plaatsen Naarden, Laren en 
Hilversum. Zie ook kaart 90. 
ARA. VTH 2592; Do: 798. 

39 [Kaart van Amersfoort en de gehele stadsvrijheid met de 'limietscheijdinge' van 
Leusden, Zeist en Soest.] 
1709 april (kopie uit 1718 door Willem de Roij), pentekening, gekleurd, 59 x 94 cm., 
schaal ca. 1 : 15.000, het noorden boven. 
Vervaardigd op verzoek van de magistraat van Amersfoort omdat onzekerheid bestond 
over de grenzen met Leusden, Zeist en Soest. De kaart omvat de gehele stadsjurisdic
tie, behalve het uiterste noordoosten, doch slechts de grenzen met Leusden. Soest en 
Zeist zijn aangegeven. Alleen om de stad is enige detaillering in de wegen en waterwe
gen getekend, in de richting Leusden. Zeist en Soest nauwelijks details. Wel is langs 
beide zijden van de weg, vanuit de stad naar 't westen, een percelering of vakverdeling 
aangegeven, in westwaartse richting genummerd van 1 t/m 15 en weer aflopend tot 1. 
In enkele vakken zijn namen ingetekend"". 
Gemeentearchief Amersfoort, K 12/4; Deys: 167. 

40 [Kaart van een hofstede en landen gelegen in het gerecht van Lopik.] 
1710 februari, ms. gekleurd, 46 x 58 cm., schaal ca. 1 : 4000. het noorden rechtsonder, 
oppervlak 15'2'10'. 
"" Zie A. van Bemind. Besehryving der stad Amersfoort (Utrecht. 1760) II. 827. 
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In de toelichting vermeldt de landmeter dat het gemeten stuk land zich bevindt in het 
Neder Eijnd even voorbij de Damweg naar Polsbroek. De pachter was toen Bastiaan 
Abrahamsz. Kruijt. De belendingen zijn noord Polsbroek (de Achterkade), oost de 
weduwe Pool. gewezen maarschalk uit Montfoort, zuid Cabauw. de Lopikervaart. en 
west Mechtelt De Coole. Het perceel, dat doorsneden wordt door De Weetering en De 
agter Wetering (Eerste en Tweede Wetering)"12 is zeer goed te traceren omdat er een 
eendekooi op aangegeven staat welke nog op de minuten van de TMK en op het 
Bonneblaadje 484 (1873) terug is te vinden. Het is niet duidelijk wat de aanleiding is 
geweest tot het opmeten van dit perceel. In de notulen van het kapittel wordt slechts 
vermeld dat Van Broeckhuijsen op de vergadering van 16 mei 1710 'kaarten van drie 
partijen van Landen in Lopik gemeten' heeft overhandigd. Op 27 februari 1711 werd 
op voorstel van de rentmeester van het kapittel besloten aan Van Broeckhuijsen de 
meting op te dragen van drie morgen land in Lopik. die men tot dan toe had verhuurd 
voor twee morgen aan de erfgenamen van Jacob Clever. Het land behoorde tot de vica-
rie van het Sint Nicolaasaltaar in de Lopiker kerk. 
Van Broeckhuijsen ontving op 9 oktober 1709 47 gulden en 5 stuivers voor het meten 
van enige percelen landen in Lopik1"'. Deze percelen heeft hij toen vermoedelijk niet in 
kaart gebracht. In 1706 werd de schout van Lopik Johan Rietveld opgedragen uit de 
opbrengst van de boezemgelden van 1705 aan Van Broeckhuijsen 44 gulden te betalen 
wegens het kopiëren van twee oude kaarten van de Hoge Boezem achter Haastrecht"". 
RAU, Sint Marie, 1389; Do: kaartserie 33. 

41 [Kaart van een hofstede met landerijen, gelegen in de Swesereng onder Zuilen.] 
1710 februari, nis. gekleurd, 39 x 100 cm., schaal ca. 1 : 1500, het noorden rechtsbo
ven, oppervlak 32'0'5 ' . 
Deze kaart van een negental percelen werd gemaakt op verzoek van het kapittel van 
Sint Jan en Willem Gijsbert van Egmond vanden Nijenburg, heer van Weerdenstein. 
Van de 9 gemeten percelen behoorde een kwart aan het kapittel en driekwart aan 
Willem Gijsbert van Egmond. De kaart bevindt zich als latere toevoeging in een kaart-
boek met oudere kaarten van vele andere beroemde landmeters. Het weergegeven 
gebied, tussen de Lageweidse dijk bij de Zuilense steeg is thans niet meer terug te vin
den, het is geheel opgeslokt in de nieuwbouw van Maarssenbroek. Op oudere kaarten, 
bijvoorbeeld die van de Vrijheid van de Stad Utrecht van Caspar Specht uit 16961"" zijn 
de percelen te localiseren in de Swesereng aan weerszijden van de meest westelijk 
gelegen steeg, welke via de Zuilense steeg op het huis Zuilen opkomt. 
RAU, Sint Jan, 328 kaart 28. 

42 [Kaart van een hofstede en landen gelegen in het gerecht van Lopik.] 
1710 februari, ms. gekleurd, 42 x 60 cm. (rand afgescheurd), schaal ca. 1 : 4000, het 
noorden rechtsonder, oppervlak 26'5'82'. 
Het perceel lag bij de Fuikenbrug, waar het Zandpad bij de korenmolen op de Lopiker
vaart uitkwam. Noordelijk de Benschopse Zuidzijdskade, oost Eewout Coenen, 'stene 
Kamer', zuid de Lopikervaart, west Cornells van Baaren. Pachter was Gerrit Piters 
Bendervoet. Het perceel werd doorsneden door de Oude Weetering (Eerste Wetering) 
en De Nieuwe Weetering (Tweede Wetering). Zie verder bij kaart 40. 
RAU. Sint Marie, 1390; Do:kaartserie 33. 

43 [Kaart van een hofstede en land gelegen in het gerecht van Lopik, even beneden de 
kerk aldaar.] 

102 Voor het deel ten westen van Lopik worden op de TMK de Eerste en Tweede Wetering andersom 
benoemd als op de Bonneblaadjes. Ten oosten van Lopik zijn deze weteringen op de TMK niet 
benoemd. 
RAU. Sint Marie. 1787-a. Rekeningen van de clavigeri. 

"M Idem, 41-24. 24 september 1706. 
105 Donkersloot. Vechtstreek, kaart 22. en idem. Kaarten ran Utrecht, kaart 140. 
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1710 februari, ms. gekleurd, 45 x 57 cm., schaal ca. 1 : 4000, het noorden rechtsonder, 
oppervlak 12'2'81 '. 
Het perceel werd gepacht door Claas Koenen, de belendingen zijn noord Benschop, 
oost de erfgenamen van Joffr. Hertman. zuid Jaarsveld en west Jan Gertzen De Langh. 
Het wordt doorsneden door drie vaarten, van noord naar zuid: de Agter Weetering. de 
Middel Weetering en de Voor Weetering. Dit perceel lag vermoedelijk ten westen van 
Lopik, aangezien hier toen tussen de Lopikervaart en de Benschopse Zuidzijdskade 
drie weteringen liepen: de Eerste Wetering die afboog naar de Tweede Wetering welke 
zich even daarvoor in tweeën had vertakt. Hier lag de Nicolaas Hoeve, wellicht ver
bonden met de naam van Claas Koenen. Zie verder kaart 40. 
RAU. Sint Marie. 1391; Do: kaartserie 33. 

44 [Kaart van een hofstede met landerijen in het gerecht van Zegveld.] 
1710. ms. gekleurd, 47 x 60 cm., schaal ca. 1 : 2000, het noorden rechtsboven, opper
vlak 1 6 T 9 ' . 
De kaart werd gemaakt op verzoek van het kapittel van Sint Marie. De pachter van het 
perceel was toen Jan Dirks van Vliet. Het perceel is gelegen in de polder van Zegveld 
tussen de Greft (thans Grecht geheten) en de Rietveldse kade en wordt doorsneden 
door de weg en de wetering van Zegveld naar Woerden. 
RAU, Sint Marie, 1213; Do: kaartserie 33. 

45 [Kaart van het warmoesierseiland in de Nieuwe Waard.] 
1710 oktober, ms. gekleurd, dik papier. 42 x 53.5 cm., schaal ca. 1 : 2000, het noorden 
linksonder, oppervlak 0'0'55'. 
Het kaartje werd gemaakt op verzoek van de regenten van de Armenpot van de Sint 
Jacobskerk te Utrecht, eerste potmeester was toen mr. Sijprianus van Ewijk. De aan
wijzing van de perceelsgrenzen geschiedde door de pachter Willem Snoek, die de 
belende percelen reeds in pacht had. Aanleiding tot de kartering was vermoedelijk de 
afsluiting van een nieuw pachtcontract. Dit perceel warmoesiersland (tuinbouwgrond) 
grensde aan een sloot of kanaaltje met aan de overkant de muur van de Bemuurde 
Weerd. Wij moeten dit perceel dan ook zoeken ten noordoosten van de Bemuurde 
Weerd. Langs de steile kade van het kanaaltje is een stenen trap getekend. 
GAU. Bewaarde Archieven. II, 622. 

46 [Enkele percelen land gelegen in het gerecht van de Lageweide.] 
1710 (kopie uit 1735 door Johan Hersant), ms. gekleurd, perkament. 31 x 32 cm., 
schaal ca. 1 : 2500, het noorden rechtsboven. 
De kaart komt voor in een kaartboek dat 30 ms. kaarten bevat. Het werd in 1662 aan
gelegd door J. Ruijsch, die de landerijen van het Juffrouwenconvent van de Sint 
Stevenabdij te Oudwijk in aanwezigheid van rentmeester Willem van Ochten heeft 
opgemeten. Later werden hieraan toegevoegd kaarten van J. de Roij (1727)"*, gezwo
ren landmeter, en van Johan Hersant (1728, 1735, 1739, 1741, 1742), gezworen land-
meter 's Hoofs van Utrecht. In deze tijd was de rentmeester Arnoldus van Noordwijk. 
RAU. Arch. KKK. 774: Do: kb. 37. 

47 [Kaart van een stuk maasland gelegen tussen de Eem en de Oude Eem. bij de zes 
boompjes.] 
1711 augustus, ms. gekleurd, 49 x 72 cm., schaal ca. 1 : 1400, het noorden linksboven, 
oppervlak 10'0'69'. 
De kaart van een zestal percelen werd vervaardigd op verzoek van de regenten van het 
Sint Pieters Gasthuis te Amersfoort. Volgens een verantwoording in het rekeningboek 
1712 van het gasthuis ontving Van Broeckhuijsen 11 gulden voor deze kartering. Het 
jaar 1711 ontbreekt in dit boek. De kaart bevindt zich, als latere toevoeging, in het 

'""Zien. 22. 
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kaartboek van het Sint Pieters Gasthuis, waarin hoofdzakelijk kaarten van Balthasar 
Lobe, uit 1651. Het beschreven gebied bevond zich ten noorden van de stadskern van 
Amersfoort, tussen het noordelijk deel van de Oude Eem en de Eem. De zes bomen 
zijn o. a. weergegeven op de kaart van de Roij van de Eem en beken A° 1692, Do: 
755; Deys: 40, afb, 4. 
Gemeentearchief Amersfoort, Sint Pieters Gasthuis. I. 24. 

48 |Kaart van een stuk weiland gelegen onder Bunschoten te Veen in de eerste Nicolaas 
polder.] 
1711 augustus, ras. gekleurd, 48,5 x 60 cm., schaal ca. 1 : 1000, het noorden linksbo
ven, oppervlak 3'3'47'. 
De meting werd verricht op verzoek van de regenten van het Sint Pieters Gasthuis te 
Amersfoort. Op aanwijzingen van Abraham van Moesbergen werd een oppervlak van 
drie dämmet (dammaten, dagmaten), drie hond en 47 roeden gemeten. Het perceel, dat 
in de tegenwoordige Bikkerspolder ligt, belend door Monsr. Bens, Willem Evertzen, 
de Kerkekamp en Ferrijn, is niet nauwkeurig meer te traceren. De oriëntatie van de 
percelering stemt wel overeen met die ter plaatse. Zie voor betaling van de opmeting 
kaart 47. 
Gemeente Archief Amersfoort, Sint Pieters Gasthuis, I, 24. 

49 [Kaart van een stuk wei- en bouwland, in het gerecht Lopik.] 
1712 mei 11. ms. gekleurd. 44 x 57 cm., schaal ca. 1 : 3500, het noorden links, opper
vlak 19'3'32'. 
De belendingen van dit perceel, waarvan pachters waren Jan Jacobze De Bras en 
Gerrit Jacobse Klever cum suis, zijn: noord de Benschopper landscheiding, oost het 
kapittel van Oudmunster, zuid de Vaart en west Frank van Es. Het perceel wordt door
sneden door twee weteringen. Het oostelijk deel van dit perceel is identiek met dat, 
weergegeven op kaart 50. Zie verder bij kaart 40. 
RAIL Sint Marie, 1392: Do: kaartserie 33. 

50 [ Kaart van een stuk wei- en bouwland in het gerecht Lopik.] 
1712 mei 11. ms. gekleurd. 47 x 60 cm., schaal ca. 1 : 3000. het noorden links, opper
vlak 9'3'2'. 
Het perceel was in gebruik bij Jan Jacobze de Bras. Willem de Ruijter was aanwezig 
bij de aanwijzing van de perceelsgrenzen, deze zijn: noord de Benschopper landschei
ding, oost het kapittel van Oudmunster, zuid Jaarsveld en west Frank van Es en Gerrit 
Jacobze Kleever cum suis. Het perceeltje is de oostelijke helft van het gekarteerde 
gebied, weergegeven op kaart 49. Zie verder bij kaart 40. 
RAU, Sint Marïe. 1393: Do: kaartserie 33. 

51 [Kaart van een stuk wei- en bouwland in het gerecht Lopik.] 
1712 mei 11, ms. gekleurd, 45 x 60 cm., schaal ca. 1 : 3000. het noorden links, opper
vlak 9'3'53' . 
Pachter van het perceel was Willem Cornelisse de Ruijter, Willem de Ruijter was aan
wezig bij de opmeting. De belendingen zijn: noord de Benschopper landscheiding, 
oost Gerrit Jacobze cum suis en de weduwe van Jan Evertze. zuid Jaarsveld en west 
Evert Hermze Boode. Zie verder kaart 40. 
RAU, Sint Marie, 1935: Do: kaartserie 33. 

52 [Kaart van twee waarden bouw- en weiland in het gerecht Lopik.] 
1712 juni 14, ms. gekleurd, 45 x 58 cm., ca. 1 : 4500, het noorden rechts, oppervlak 
18'5'85'. 
De percelen, waarvan de pachters waren Johannes Hendrikx Straver (het oostelijk 
deel) en Dirk Cornelisse Rijsoort (het westelijk deel), worden belend door: noord de 
landscheiding van Benschop, oost Arnoldus van Rietveld, zuid Jaarsveld en west Van 
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Rietveld, schout van Lopik. Drie weteringen doorsnijden de percelen: de Agterste 
Watering, de Middelste Watering en de Voorste Watering. Zie verder bij kaart 40. 
RAU, Sint Marie. 1394: Do: kaartserie 33. 

53 Caarte der Valije gelegen tussen de Stigze bergen en hoogte van Gelderland A ° 1712. 
1712, ms. gekleurd, kompasroos en passer met goud opgehoogd. 55,5 x 116 cm., 
schaal ca. 1 : 40.000, het noorden linksboven. 
In de akte van meting wordt de toevoeging 'nevens de Lemiet schijding tussen dezelve 
Provintie strekkende uijt de diepte van de Zuijder Zee bij Bunschoten tot in den Neder 
Rijn tussen Reenen en Wageningen' vermeld. Een kopie van de kaart bevindt zich in 
het RAU, Top. Atlas, 148. Deze fraaie kaart behoort zeer waarschijnlijk bij Rapport 6, 
met medewerking van Van Broeckhuijsen en I. v. d. Heuvel opgesteld in verband met 
een verbetering van de afwatering. Een afbeelding in Deys: afb. 19, en in De Vries"17 

afb. 28. Zie ook de kaarten 3, 18 en 66. 
Rijksuniversiteit Leiden. Collectie Bodel Nijenhuis, 40-114; Deys: 255, afb. 19. 

54 [Kaart van de] Hofste den Ouden Rijst Bij Stoutenburgh. 
1712 september, ms. gekleurd, schaal ca. 1 : 2200, het noorden rechtsonder. 
Deze kaart werd in verband met tiendplichtigheid vervaardigd op verzoek van Anthoni 
van Goudoever, raad en schepen van Amersfoort. Weergegeven zijn een hofstede en 
landerijen genaamd 'den Ouden Rijst', gelegen in het gerecht van Stoutenburg. De 
belendingen zijn: west 'den Nieuwen Rijst', en de Modderbeek, noord 'den Enck' en 
oost de Barneveldse weg. Er zijn 10 percelen gemeten doch niet benoemd. 
Museum Flehite Amersfoort, C 6; Deys: 169. 

55 [Kaart van een drietal percelen langs de Biltstraat te Utrecht.] 
1713 februari 11, ms. gekleurd, 40,3 x 61 cm., schaal ca. 1 : 3000, het noorden links, 
oppervlak 0 '95 '1 ' . 
De meting van de percelen geschiedde op verzoek van de finantiekamer van de stad 
Utrecht. Het betreft twee percelen 'ruientiens', braak liggend bouwterrein ten westen 
van de Gasthuissteeg en een ten westen van de Ktiijperssteeg (thans Obrechtstraat), 
beide zijn zijstraten van de Steenstraat, thans Biltstraat. De vermelde belendingen zijn 
Hendrik Klos, Knelis Teunisse van de Bilt, Theuntie Meijburg en Anthoni van 
Werkhoven. Op het braakliggend stuk grond hoek Biltstraat/Gasthuisstraat is na de 
opmeting vermoedelijk het huis gebouwd, dat door Jan de Beijer in 1745 werd gete
kend rechts van de slagboom voor de Gasthuisstraat1™. Ook de poort links op deze 
tekening is op de kaart van Van Broeckhuijsen aangeduid. 
GAU. fop. Atlas. Ah 3. 

56 [Kaart van een hofstede met wei- en bouwland in het gerecht Lopik boven de kerk.] 
1713 mei 11, ms. gekleurd, 47 x 60 cm., schaal ca. I : 3000. het noorden rechts, opper
vlak 12'0'14'. 
De op de kaart opengelaten plaats om de pachter in te vullen is open gebleven. De 
belendingen zijn: noord Benschop, oost Arien Willemze Blom, zuid Jaarsveld en west 
Everd Coenen. Twee weteringen doorsnijden het perceel: de Achter Weetering en de 
Voor Weetering. Zie verder bij kaart 40. 
RAU. Sint Marie, 1396: Do: kaartserie 33. 

57 [Kaart van een hofstede met bouw- en weiland in het gerecht Lopik beneden de kerk.] 

D. de Vries (red), Kaarten met geschiedenis 1550-1800 (tentoonstellingscatalogus van de selectie 
van manuscriptkaarten uit de collectie Bodel Nijenhuisl (Utrecht. 1989). 
Een afbeelding in H. Romers (red), Achttiende eeuwse gezichten ran sleden, dorpen en huizen, naar 
het leven gerekend door .1. de Beijer. III (Alphen aan den Rijn. 1987) 753; 'Jan de Beijer in Utrecht'. 
Tentoonstcllingsgids Gem. Archiefdienst Utrecht. 1987, afb. 753. 
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1713 mei 11, ms. gekleurd, 46,8 x 59 cm., schaal ca. 1 : 3500. het noorden rechts, 
oppervlak 13'5'97'. 
Pachter van dit perceel was 'De Veen-Boer', het wordt belend door: noord Benschop, 
oost Poulus Panken Strave, zuid Jaarsveld, west Gerrit Hartzen Kooij. De Achter 
Weetering en de Voor Weetering doorsnijden het stuk. Zie verder bij kaart 40. 
RAU, Sint Marie, 1397; Do: kaartserie 33. 

58 [Kaart van een stuk wei- en bouwland in het gerecht Lopik bij Lopikerkapel.J 
1713 mei 11, ms. gekleurd, 45 x 60 cm., schaal ca. 1 : 3000, het noorden rechts, 
oppervlak 9'2'65' . 
Pachter van dit perceel was in die tijd Arien Lankhaar. de belendingen zijn: noord 
Benschop, oost Scherpenzeel en Andries Rijnnesteijn, zuid Jaarsveld en west het 
kapittel van de Dom en de heer Schuijlenburch. Het perceel wordt doorsneden door 
drie weteringen: de Nieuwe Weetering, Doude Weetering en den Achterdijk. De oude 
wetering was de verzande zuidelijke vertakking van de Tweede Wetering (zie de minu
ten van de TMK). Zie verder kaart 40. 
RAU, Sint Marie, 1398; Do: kaartserie 33. 

59 [Kaart van een stuk wei- en bouwland in het gerecht Lopik bij Lopikerkapel.] 
1713 mei 11, ms. gekleurd, 45 x 60 cm., schaal 1 : 3000, het noorden rechts, oppervlak 
3'4'58'. 
De pachter van dit perceel was Arien Lankhaar. De belendingen zijn: noord Benschop. 
oost het Duitse Huis, zuid de Achterdijk (van de Voortse Wetering) en west het kapittel 
van Oudmunster. Zie verder bij kaart 40. 
RAU, Sint Marie, 1399; Do: kaartserie 33. 

60 Cacute van thienden vanden Capittule van Ste Marie t'Utrecht, over Rumpt in 
Tielreweerd.A0 1713. 
1713, ms. gekleurd, papier op linnen, 94,5 x 171.5 cm., schaal ca. 1 : 4000, het noor
den links, oppervlak 767'3'64'. 
Van Broeckhuijsen heeft in 1713 en 1714 ten behoeve van het kapittel van Sint Marie 
6 kaarten vervaardigd van tiendblokken in de Tielerwaard: de kaarten 60 t/m 65. In de 
specificatie van de oppervlakten wordt onderscheid gemaakt in bouwland, boomgaar
den, wei- en griendlanden en bos. Deze kaarten zijn alle zeer gedetailleerd en voorzien 
van een fraaie, doch grof uitgevoerde cartouche. 
Op kaart 60 zijn vier tiendblokken aangegeven: Oosterling blok, Spijk blok. Steeg-
akker blok en Leegevelds blok. De percelen werden aangewezen door de schout en de 
tiendkervers. Het gebied is gelegen ten westen van het verkeersplein Deil. in de 
Lingebocht tussen Rhenoy en Beesd en wordt begrensd door de Linge, de Bouten-
steinse Wetering en de Haaftense Molenvliet (toen de Mark geheten). 
RAU, Sint Marie, 874: Do: 371. 

61 Caarte vande Thienden vanden Capittule van Ste. Marie t'Utrecht, over Deyl. in 
Tielreweerd.A0 1713. 
1714. ms. gekleurd, papier op linnen. 99 x 170 cm., schaal ca. 1 : 4500, het noorden 
rechtsboven, oppervlak 525' 1'21'. 
Op deze kaart een viertal tiendblokken: Oosterlingblok, Weerdblok, Achterdorpse blok 
en Leegevelder (= Midden) blok. Niet opgemeten doch wel weergegeven (maar wit 
gelaten) zijn het Vurisse (Vuursche) blok en het Pastorieblok. Het weergegeven gebied 
is gelegen ten zuiden van de Linge vanaf Enspijk via Deil tot aan de Voorvliet in het 
noorden en ongeveer de huidige Rijksweg in het zuiden. De landhuizen Bolkenstijn en 
Palmestijn zijn getekend. In de cartouche wordt vermeld dat de kaart in 1714 werd 
opgemeten. Zie verder bij kaart 60. 
RAU.Sint Marie. 877, Do: 369. 



62 Caarte vande Thiende, vanden Capittule van Ste Marie f Utrecht, over Geldermalsen 
in Tielreweerd. A ° 1714. 
1714 januari, ms. gekleurd, papier op linnen, 124 x 174 cm., schaal ca. 1 : 4000, het 
noorden boven, oppervlak 1365'2' 16'. 
Deze kaart, ten noorden aansluitend op kaart 64 geeft een achttal tiendblokken weer 
onder Geldermalsen: Den uijtterdijk, Het Rot, Hooge-eijndesehoeve, Het honds gemet. 
De polder, Den Hang-weerd, Laage-eijndsehoeve. Degentel. Enck en 't heegeveld. De 
begrenzingen zijn noordwaarts de Linge, oostelijk de huidige gemeente Wadenoijen, 
zuidwaarts de gemeente Meteren en een deel van de Mark en westelijk de gemeente 
Deil. Zie verder bij kaart 60. 
RAU. Sint Marie. 882; Do: 372. 

63 Caarte vande Thienden, vanden Capittule van Ste.. Marie t'Utrecht, over Varik in 
Tielreweerd. A° 1714. 
1714 januari, ms. gekleurd, papier op linnen, 71 x 133 cm., schaal ca. 1 : 4000. het 
noorden boven, oppervlak 388'0'83'. 
Op de kaart een viertal tiendblokken: Bovenste. Voorste middel, Benedenste en 
Achterste blok. Het gebied bevindt zich ten noorden van de Waal bij Varik, tussen 
Heesselt en Ophemert. Zie verder bij kaart 60. 
RAU, Sint Marie, 899; Do: 367. 

64 Caarte vande Thienden. vanden Capittule van Ste. Marie f Utrecht, over Meet' ren in 
Tielreweerd. A°. 1714. 
1713, ms. gekleurd, papier op linnen, 96 x 129 cm., schaal ca. 1 : 4000, het noorden 
boven, oppervlak 471'3'12'. 
De twee weergegeven tiendblokken zijn: Den Bergakkeren en het Achterveldse blok. 
gelegen in het gebied rond Meteren met als westelijke en noordelijke begrenzing de 
gemeente Geldermalsen, ten oosten de gemeente Eist en in het zuiden de (Neerijnense) 
Mark. De opmeting van het gebied werd volgens de akte van meting verricht in 1713. 
Zie verder bij kaart 60. 
RAU, Sint Marie, 889; Do: 368. 

65 Caarte vande Thienden. vanden Capittule van Ste. Marie t'Utrecht over Hessel in 
Tielreweerd. A°. 1714. 
1714. ms. gekleurd, papier op linnen. 72 x 96,5 cm., schaal ca. 1 : 4000, het noorden 
linksboven, oppervlak 179'4'18'. 
De vier tiendblokken, Den Hoi-Akker, Voor en Achterste Daal weij, Rhee-akker, Weij-
akker en Geere en Paal, Hoenderkamp en Verkenschot liggen in een binnendijks 
gebied behorend tot Heesselt, omsloten door de Waalbandijk en de gemeenten Opijnen 
en Varik. Zie verder bij kaart 60. 
RAU. Sint Marie, 894; Do: 370. 

66 Caarte der valije. gelegen tusschen de Stichtse Bergen, end' hoogstens van 
Gelderland. 
1714 januari, ms. gekleurd, 49 x 156 cm., schaal ca. 1 : 40.000, het noorden linksbo
ven. 
In fraaie cartouche links: 'Caarte — van Gelderland, mitsgaders de Limietscheijdinge 
der Wel gemelte provincie strekkende van de Zuijder-Zee bij Bunschoten tot in den 
Rhijn; tusschen Rheenen en Waageningen'. Bij Veenendaal is een nieuwe verbinding 
vanaf de Grift naar de Rode Haan aangegeven. Deze kaart moet zijn gemaakt ter toe
lichting van de afwatering in de Gelderse Vallei en met name om een nieuw te graven 
verbinding aan te geven, tussen de Gelderse en Utrechtse waterlopen, zoals overeenge
komen in de Conventie van 11 januari 1714, Rapport 7. Zie ook de kaarten no. 3, 18 en 
53. 
RAU, Top. Atlas. 149; Deys: 256: Do: 800. 
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De kaart van de tienden in Meteren in de Tielerwaard (kaart 64) door Justus van Broeckhuijsen. In de 
titel wordt het jaar 1714 vermeld, volgens de akte van meting (zie de cartouche) geschiedde de opme
ting in 1713. 

67 [Kaart van een terrein bij de Leidsevaart onder Utrecht waarop een te bouwen stijfsel-
fabriek. ] 
1715 maart 15, ms. gekleurd, 45,5 x 64,5 cm., schaal ca. I : 1200, het noorden rechts
boven, oppervlak 7'3'86'. 
Het weergegeven gebied ligt tussen de Leidse Vaart en de hiermee parallel lopende 
Cruijsvaart en de Eerste resp. Tweede Nieuwe Vaart, ten westen van de Utrechtse 
stadsgracht. Midden in het vierkante perceel is een morgen opengelaten voor de stijf-
selmakerij. De opdrachtgever wordt niet vermeld doch deze moet in het Utrechtse 
stadsarchief te vinden zijn. 
GAU, Top. Atlas, Af 32. 

68 [Kaart van twee bouwterreinen ten oosten van de Vaartse Rijn in de Fliersteeg buiten 
de Tolsteegpoort te Utrecht.] 
1715 maart 21, ms. gekleurd. 28 x 64 cm., schaal ca. 1 : 140, het noorden onder, 
oppervlak O'O'ló'. 
In de Vaartse Rijn, even onder Utrecht, mondde de Burgwal uit. Hier lag ook de 
Fliersteeg. Tussen deze steeg en de Burgwal lagen twee percelen braak. Deze percelen 
lagen tussen die van Anthoni van Benschop, de weduwe Baak, Herman Meertens en 
Van der Lip. Deze meting geschiedde in opdracht van de finantiekamer van de stad 
Utrecht, vermoedelijk in verband met nieuwbouw of verkoop van percelen10". 
GAU, Topografische Atlas, Ef 3. 1. 

69 Caerte vande Ambachts Heerlikheid, en landerije van Meersbergen. 
1716, ms. gekleurd, beschadigd door inktvraat, 120 x 190 cm., schaal ca. 1 
noorden linksonder, oppervlak 1699'5'52'. 

3000. het 

"" Deze kaart is afgebeeld in de tentoonstellingscatalogus M. Donkersloot-de Vrij. Utrecht in kaart 
gebracht, kartografie van de stad 1541-1990 (Utrecht, 1990) nr. 30. 
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De kaart werd vervaardigd op verzoek van de erfgenamen van Zamuel d'Marres, heer 
van Maarsbergen, en zijn vrouw Margareta Trip. Op de kaart wordt een specifikatie 
gegeven van de oppervlakten van bouwland, weiland, 'plantagi'. heiveld en driest. 
Ook de lanen werden apart opgemeten. Het weergegeven gebied is nog goed te trace
ren op de huidige topografische kaarten. Het huis Maarsbergen als centraal gegeven, 
met de weg Leersum-Maarsbergen, die voor het grootste deel loopt over het oude 
tracé, die op de kaart 'Laan na den Valken Engh', en 'de Maat wegh' heten. De 
'Utrechtse wegh' is ook nog aanwezig: de weg van Maarn naar Maarsbergen. In de 
niet met name genoemde Heigraaf is ter hoogte van de huidige De Kom een schut 
getekend, het water was afkomstig van een van de plassen. Voorts zijn aangegeven ' 't 
Haam-gat" bij De Halm, de 'Soers kolck', de Schoonderbeekse grift, ' 't Cruijs' en 
'Cruijs bosje' ter hoogte van de Griftheuvel en de belendingen Reumelaer, d'Ruijge 
poel, d'Ringel-poel, Leersum, Darthuijsen. Van Iterson"" gaat uitgebreid in op de 
rechtshistorische aspecten, verbonden aan het op de kaart weergegeven gebied. De 
kaart was besteld door de erfgenamen ter verdeling van de boedel, nagelaten door de 
vrouwe van Maarsbergen. De wil van testatrice was echter dat het huis Maarsbergen 
met alle bijbehorende gebouwen, hofsteden, landerijen en grond ongeschonden en 
onverdeeld zou blijven. Hoewel deze kaart een zeer groot gebied weergeeft, in eigen
dom van één persoon, is deze kaart met zijn ruim 1699 morgen toch lang zo groot niet 
als die van de heerlijkheid Woudenberg (kaart 72). 
RAU, Top. Atlas, 168; Do: 410. 

70 Caerte vanden Holk-Thiend. 
Zonder jaar (verkleinde kopie uit 1717 door Theodorus Backer) ms. gekleurd, perka
ment, 66 x 68 cm., schaal ca. 1: 4000, het noorden linksboven. 
De Holktiend, in het gerecht van Odijk, behoorde toe aan Jacob Woertman. De kaart, 
kennelijk gemaakt in verband met tiendheffing. geeft vrijwel het gehele gebied weer, 
gelegen tussen de huidige provinciale weg en de grote lus van de Kromme Rijn, dus 
het gebied ten noorden en oosten van de dorpskern van Odijk. 
RAU, Arch. Herv. kerk Odijk, 151 (krt. verz. C 23); Do: 350*. 

71 [Tiendkaart van het land onder Werkhoven.] 
1717. 
Teeling"1 vermeldt deze kaart onder UA 12 als voorkomend in VROA 1918, 246, nr. 
VIII-3. Deze kaart is echter onbekend bij het RAU. 

72 Caarte vande AmbachtsHeerlikheijd van Woudenberg A° 1717. 
1717. ms. gekleurd, papier op linnen, 128 x 210 cm., schaal ca. 1 : 7000, het noorden 
linksboven, oppervlak 3913T69 ' . 
De kaart werd vervaardigd in opdracht van Andries Abbema, kanunnik van Sint Marie 
en heer van Woudenberg en Lichtenberg, die in 1714 door aankoop van de Staten van 
Utrecht eigenaar van de heerlijkheid was geworden. De begrenzingen zijn: de Treek en 
Lunterse Beek, Asgatter beek, Donkelaar, grenzen van Renswoude en Amerongen, 
Schoonderbeekse grift, grenzen van de jurisdictie Maarn, Zeist, Leusden, Geerestein. 
De kaart geeft een groot aantal percelen aan: 44 worden er met oppervlak in hond en 
roede vermeld. Er behoort een verhaal bij, waarin van 58 goederen, met elk een groter 
of kleiner aantal percelen, de oppervlakte wordt opgegeven. Het is de grootste kaart 
die van Van Broeckhuijsen bekend is, en die wat betreft het oppervlak van het weerge
geven gebied slechts wordt overtroffen door zijn kaarten van de Gelderse Vallei. Een 
foto van de kaart in De Beaufort"2 en kleurenreproducties van de kaart en van een 

110 W. van Iterson. De Historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht 
(Leiden. 1932)290-320. 

" Zie n. 6. 
: R. F. P. de Beaufort en L. H. Jansen. Over Geschiedenis & Volksleven van Woudenberg ('s-

Gravenhaac. 1969) 35. 



Vogelvluchtperspectief van het landgoed 'de Lichtenberg' hij Woudenberg, als inzet getekend op de 
kaart van de heerlijkheid van Woudenberg (kaart 72) door Justus van Broeckhuijsen. Het is de enige 
bewaard gebleven afbeelding van dit landgoed. 

detail met het landgoed de Lichtenberg in Deys"'. 
Het kapittel van Sint Marie bezat veel grond, verspreid over de gehele provincie 
Utrecht, doch niet in de heerlijkheid Woudenberg, de kartering is dus een privé aange
legenheid van Abbema geweest. Abbema was kanunnik van dit kapittel en het lag dus 
voor de hand, dat Van Broeckhuijsen de opdracht tot de kartering kreeg. Na het overlij
den van Abbema in 1752 werd de heerlijkheid in 1754 door zijn tweede vrouw ver
kocht aan Jacob Hendrik graaf van Rechteren. 
Het Schoutenhuis BV, Woudenberg; Deys: 171. 

73 Caarte van Menden inde Wierster polder soo aan Zuijd-zijd als Noord-zijd van de 
Schalkwijkse Wetering. 
1718. ms. gekleurd, papier op linnen, 107 x 150,5 cm., schaal ca. 1 : 2000. het noorden 
linksonder, oppervlak 264'5'99'. 
De kaart werd vervaardigd op verzoek Joan van Leenen, kanunnik van Sint Pieter, 
bewoner van het huis Wierst en eigenaar van de Wierster polder. In totaal werden 46 
percelen ten noorden van de Schalkwijker wetering gemeten en 77 percelen aan de 
zuidzijde ervan. De volgende naamsaanduidingen komen bij verschillende percelen 
voor (in de originele spelling): de Buurkerk, 't clooster Zeiphaas, Dallenoord, Hr. 
Natouwish, 't Craane-Gasthuis, 't Capittel St. Jan. Oud-Munster, Eldert Mastwijk, 
Bartholomeus gasthuis, erfgenamen van Steven van Dijk, Juff. Lamsweerd, d' Mulder 
v. Zuijlen, Thomas van Eijstveld, Colnel Croonstroom, Hr. van Wiessen, erfgenamen 
van Rhijn, erfgenamen van Heycop, Hermen Ruijs, Gerst van Schaik, het Spin huijs, 
Steven van Roojen, 't Capittel ten Dom. drie akkers 't Frater-huijs. Gerrit Blok en 
natuurlijk de heer van Leenen. 
RAU. Top. Atlas 2215-2; Do: 347. 

1,1 Zien. 15. 
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74 Courte van de Hofsteden ende Landerijen toebehorende den beere Christiaan 
Uijttenbogaard onder den Gerechte van Driebergen tusschen den Arnhemse bovenweg 
ende de Langbroeker weeteringe gelegen — ende de Landen gelegen tusschen de 
Doornse weg, en de Langbroeker Weeteringe. 
1718 (kopie naar een origineel uil 1684 door Bernard de Roij). ms. gekleurd, papier op 
linnen, 44 x 132 cm., schaal ca. 1 : 3000, het noorden onder, oppervlak 3 1 'O'O'. 
De kaart werd door Van Broeckhuijsen gekopieerd ten behoeve van Christiaan 
Uijttenboogaard die de ene helft van het landgoed bezat; de andere helft behoorde toe 
aan zijn nicht Alette Uijttenboogaard, gehuwd met Jan Baptista du Bertijn. Het betreft 
een kaart van de hofsteden Denneburg en De Hoeven, gelegen onder Driebergen tus
sen de Langbroeker wetering en de Arnhemse bovenweg. Op de kaart is sprake van 
een uitweg van percelen, ten zuiden van de Driebergse Vaart of Kleine Wetering in 
noordelijke richting naar de Doornse weg en uitkomend ten oosten van de Traay. De 
reden waarom Van Broeckhuijsen de kaart kopieerde heb ik niet kunnen achterhalen. 
De originele kaart van De Roij. die wat fijner van uiterlijk is. bevindt zich in hetzelfde 
archief onder nr. 106-2. Van Broeckhuijsen maakte een opvallende vergissing bij de 
(na)tekening van de schaalstok. Hij verdeelde de schaalstok van 100 roeden in 9 gelij
ke delen van 10 roeden maar hij moest er een verlenging bij aanbrengen om er de 100 
roeden (= 13.8 cm.) van te maken, die op het origineel van de Roij voorkomen. 
RAU, Fam. arch. Van der Muelen, 106-3. 

75 [Kaart van een perceel bouwland met schuur in Veenendaal aan de Stichtse zijde.] 
1719 maart 28, ms., 32.5 x 79 cm., schaal ca. 1 : 100 en 1 : 800, het noorden linksonder. 
De kaart heeft gediend bij een proces voor het stadsgerecht van Rhenen door de hoofd
schout Balthasar Smissaert tegen Reijnier Maarsseveen in de jaren 1719-1720. 
Laatstgenoemde, gehuwd met Margrietje van Broeckhuijsen, was grutter. Hij bezat een 
tabaksschuur in het Zand te Veenendaal, grenzend tegen de zuidoever van de Grift. Het 
geschil hield verband met onenigheid tussen Maarsseveen en zijn buurman Govert van 
Wulven over de sleutel van een hek en de toegang via dit hek over diens land. Justus, 
een neef van Margrietje. heeft de kartering vermoedelijk op verzoek van de gedaagden 
als familiedienst verricht. 
RAU, Stadsgerechten, 258 A 1. 

76 [Kaart van Mariëndaal.] 
1720 februari (kopie door Van Tuyl van Serooskerken), ms., schetsmatig. 32.8 x 41 
cm., het noorden linksboven. 
De originele kaart is vermoedelijk verloren gegaan. Er bestaan echter twee kopieën 
van een deel van de kaart, in oktober 1783 door Van Tuijll van Serooskerken gemaakt. 
Hij vermeldt dat hij de kaart van Van Broeckhuijsen bij de verkoop van Mariëndaal 
heeft kunnen lenen, bij welke gelegenheid door hem de kopieën werden vervaardigd. 
Weergegeven is het gebied tussen de Vecht en de Daalse dijk. Het landgoed komt niet 
voor in de bekende werken over de Vecht. Mariëndaal was een cisterciënservrouwen-
klooster, gesticht in 1245 en in 1586 gesloopt. Het lag tussen de Daalse dijk en de 
Westelijke Vechtoever, iets benoorden Rozendaal en 'de Clop' (Klophamer). Op de 
kaart ook nog een aanduiding van het goed " 's Lands Welvaren'. 
RAU. Arch. Slot Zuilen, 308-1 en 308-2. 

77 Caarte van 't Goed. en Erve. Schothorst A° 1721. 
1721 augustus, ms. gekleurd, 60 x 115 cm., schaal ca. 1 : 2000. het noorden rechts, 
oppervlak 57'4' ! 1 '. 
Het landgoed de Schothorst lag in Hoogland, ten noorden van Amersfoort en westelijk 
van Den Ham. De kaart werd gemaakt op verzoek van Geertruyd van Geijn, weduwe 
van Nicolaus Kraak, vermoedelijk in verband met pachtinning. In een tabel linksonder 
wordt onderscheid gemaakt in de 'Eijge Landen" van Schothorst (24 percelen) en in de 
landerijen die 'onder Schothorst Thiende geven'. Op de kaart, die door Marijke 
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Donkersloot"4 is afgebeeld, komen vele veldnamen voor. 
Museum Flehite. Amersfoort: Deys: 44-a. 

78 Extract uit een oud kaartje in 1721 opgemeten door Justus van Broeckhuijsen, zijnde 
een gedeelte der landen liggende langs den Krommen Rijn in Abstede buiten de 
Tolsteegpoort te Utrecht. 
1721 (kopie uit ca. 1855 door Van Buuren naar een vermoedelijk verloren gegane kaart 
van Van Broeckhuijsen), ms. in inkt, 33,2 x 45.3 cm., schaal ca. 1 : 700. het noorden 
linksonder, oppervlak F3 '75 ' . 
De twee gekarteerde perceeltjes liggen langs de Absteder weg, die hier samen met een 
sloot op de Kromme Rijn uitkomt. 
GAU, Topografische Atlas, Ah 9. 

79 [Kaart van een perceel land onder Odijk, ten zuidwesten van de 'Heeren Voorwegh', 
aan weerszijden van de Vlowijker wetering.] 
1722 maart 4, ms. gekleurd, papier op linnen, 27/28 x 87 cm., schaal ca. 1 : 500, het 
noorden linksonder, oppervlak 4'0 '12' . 
Het perceel werd gemeten op verzoek van het domkapittel, op aanwijzing van de 
schout van Odijk Theodoras Backer. De precieze ligging ervan is niet exact aan te 
geven, deze moet ten zuidwesten van Odijk gesitueerd worden. Zie de kopie kaart 80. 
RAU, Dom, 1748. 

80 [Kaart van een perceel land onder Odijk, ten zuidwesten van de 'Heeren Voorwegh', 
aan weerszijden van de Vlowijker wetering.] 
1722 maart 4. ms. gekleurd, perkament, 30/32 x 72 cm., schaal ca. 1 : 500. het noorden 
linksonder, oppervlak 4'0'12' . 
De kaart is een kopie van kaart 79. De kompasroos is op een andere plaats gesitueerd, 
vermoedelijk samenhangend met de afmetingen van het stuk perkament. De kaarten 
zijn kennelijk in verband met pacht vervaardigd. 
RAU, Dom, 1749. 

81 [Kaart van een hofstede met landerijen in Abcoude, Sint Pieters gerecht, aan de over
zijde van het Gein.] 
1722 april, ms. gekleurd. 55 x 84,5 cm., schaal ca. 1 : 1700. het noorden linksboven, 
oppervlak 24'2'88' . 
De kartering geschiedde op verzoek van het domkapittel in aanwezigheid van de 
kanunnik Benjamin Witheim en van Jacob IJsbrands van Velsen. Van de 24 morgen en 
288 roeden behoorden er 19 morgen, 4 hond en 38 roeden aan laatstgenoemde, terwijl 
de resterende 4 morgen, 450 roeden aan het kapittel toebehoorden. De percelen zijn op 
moderne kaarten nog zeer goed terug te vinden: in de huidige Broekzijdsche Polder, 
vanaf de bocht in de 'Gein' in noordwestelijke richting tot aan de 'Stichtse Kade', de 
grens met Noord-Holland. 
RAU. Dom, 1536. 

82 [Kaart van een perceel land onder Odijk, ten noordoosten van de Heerenweg naar 
Odijk.] 
1722 mei 19 (kopie door Frederick Backer) ms. gekleurd, perkament. 32,5 x 59 cm.. 
schaal ca. 1 : 1300. het noorden linksboven, oppervlak 2'2 '65' . 
Het perceeltje werd gemeten op verzoek van de Odijkse schout Frederik Backer. Het is 
niet nader te traceren dan dat het onder Odijk moet lissen. 
RAU. Dom. 1747. 

14 MDonkersloot-de Vrij, 'Een kaart van Justus van Broeckhuijsen van de ondergane gered' Caert-
Thresoor, II (1983) 30. 
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83 Caarte van 't Goed, H audi; ringe, gelegen inden Geregte vande Bilt. A ° 1722. 
1722 juli 20, ms. gekleurd. 87 x 141 cm., schaal ca. 1 : 2000. het noorden linksonder, 
oppervlak 118'0'79'. 
Op deze (linksonder) licht beschadigde kaart is het gebied van het landgoed Houdringe 
weergegeven, begrensd door de Soesterweg, oost Mevrouw Mertens. zuid de Biltse 
Steenstraat (waar zich het huidige KNMI bevindt) en west de 'Steen Kamer' aan de 
Groenekanse steeg. Opdrachtgever was. volgens de toelichting in de cartouche Frede-
rik Mamuchet, heer van Mariege Greunerie en Houdringe. De grote cartouche linkson
der bestaat uit een jager met Jachtattributen en een in 'zondagskleren' geklede visser 
met vele visattributen. Bovenin de cartouche de zinspreuk van de opdrachtgever: 
'Sousi lombre de ses ailes Mamuche'. Op de kaart zijn aantekeningen van latere datum 
aanwezig betreffende koop of ruil van grond over de jaren 1734, 1779 en 1812. Er is 
voldoende literatuur aanwezig"5, met reproducties van de gehele kaart en van een 
detail. 
Gemeentehuis De Bilt, Burgemeesterskamer (anno 1989). 

84 Caart vande Lekkendijk beneden Dams streckende vande Usseldam tot beneden 
Schoonhoven A° 1722. 
1722 (kopie naar het origineel uit 1659/60 door J. van Diepenem), ras. gekleurd, zwaar 
beschadigd, 88 x 254 cm., schaal 1 : 4000. het noorden linksonder. 
Deze zwaar beschadigde kaart kan nog slechts via foto's worden bestudeerd. Zichtbaar 
zijn o.m. nog 'den Vaart ten Rhijn', 't Huijs Oude Gijn', 'd Vuurt', 'Vianen', 'Capel', 
'Bolsweerd', 'Leksmond', 'Laanwijk', 'Schoonhoven' en 'Nipoort'. Tegenover 
Langerak, bij de Willige Langerak enkele zeer gedetailleerde strekdammen langs de 
rechter Lekoever. Er bestaat nog een kopie door G. Reets (1692?), die als wandkaart 
hangt in de kaartenzaal van het RAU. In de notulen van het dijkcollege"6 kon ik geen 
opdracht tot het maken van de kaart vinden. 
RAU. Lekdijk Bovendams. 4; Do: 343. 

85 Limiet Scheydinge tusschen Goijlandt, ende het Stigt van Utregt, na de conventie van 
A° 17'19. Caart A strekkende van de Zuijder Zee; tot aan de hoek, bij de Leeuwen-Paal. 
1722 november 1, ras. gekleurd, 118 x 26 cm., schaal ca. 1 : 15.000, het noorden 
rechtsonder. 
Deze kaart is de eerste van vier kaarten, als volgt ondertekend: 'gemeeten en afgepaalt 
A° 1719 Ende vervolgens gecaarteert bij ons ondergesz. Geadmitteerde Landtmeeters 
den 1 November A° 1722. Op ordre als in het nevensgaand verhaal Maurits Walraven 
Stads Landmeeter a Amsterdam J. V. Broeckhuijsen". De kartering geschiedde naar 
aanleiding van de conventie tussen de Staten van Utrecht en die van Holland tot het 
vaststellen van de grenzen van Gooiland. Walraven en Van Broeckhuijsen hebben in 
1722 vier lange kaarten, gemerkt A., B., C. en D. geleverd van het grensgebied tussen 
de beide gewesten, lopend vanaf de Zuiderzee tot aan Loosdrecht. De kaarten zijn ver
moedelijk geheel of grotendeels door Walraven getekend. Ook Van Broeckhuijsen 
moet vier kaarten van hetzelfde traject hebben vervaardigd. Deze heb ik echter niet 
teruggevonden. Kaart A geeft het gebied weer vanaf de Zuiderzeedijk even ten westen 
van de Eemmond, langs de Huijsermeent (thans Oostermeent) in westelijke richting 
langs de Gooijergracht en Gooierweg tot aan de Leeuwenpaal. Zie voor de grenzen 
van Gooiland met Utrecht ook de kaart van Gooiland na de heideverdeling van 1843"7. 
Zie voor het vervolg kaart 86. 
ARA. VTH. 2594. 

"! M. Donkersloot-de Vrij, 'Oude kaarten in Utrechtse gemeentehuizen'. Maandblad Oud-Utrechl 59. 
(1986) 18: P. H. Damsié. 'De Hoeve' te Bilthoven. Jaarboek Oud-Utrecht 1970. 63: K. B. Nanning 
(red) Houdringe. historie van een Bilr.se Buitenplaats (De Bilt. 1987). (Met reproducties). 

116 Koeman. Handleiding r80: Kaart van Gooiland na de heideverdeling van 1843 door A. van 
Oosterhout en N. Nelemans met medewerking van A. Perk. 1843. 

"' RAU. Lekdijk Bovendams. 85. 
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86 Limiet Schydinge tussen Goijlandt. ende het Stigt van Utregt, na de conventie van A ° 
1719. Caart B strekt ran de Leeuwen paal, tot de paal no 6 en 7 bij Jan Swarten steeg; 
oft het scheydt van Immenes binne en Baare. 
1722 november 1, ms. gekleurd, 262 x 26 cm., schaal ca. 1 : 15.000, het noorden links
onder. 
Deze kaart is de tweede van een serie van vier kaarten ter vaststelling van de grens van 
Gooiland tussen Utrecht en Holland, zie bij kaart 85. Het op deze kaart weergegeven 
gebied loopt van de Huijsermeent bij de Leeuwenpaal via "De Goijer gracht' en 
'Ruijsdaal' in zuidwestelijke richting tot aan de Meene steeg bij paal 1 en vanaf paal 2 
verder in zuidwestelijke richting langs de westgrens van 'Eemenes Binnen' via de 
palen 3, 4 en 5 tot paal 6 westelijk van Eemeroord, bij de 'Catoen Baal of Roeters'. De 
palen zijn nog op de laatste resp. voorlaatste edities van de Topografische kaarten 1 : 
50.000 terug te vinden als Gp 2, Gp 3 enz. Zie voor het vervolg kaart 87. 
ARA. VTH. 2594. 

87 Limiet Schydinge tussen Goijlandt, ende het Stigt van Utregt, na de convenue van A° 
1719; Caart C strekt van 't Scheydt van Emenes en Baaren hij Paal J; tot aan de Paal 
no 16, op de hoek hij de drie Stenen. 
1722 november 1, ms. gekleurd, 234 x 26 cm., schaal ca. 1 : 15.000, het noorden links
onder. 
Deze kaart is de derde van een serie van vier kaarten ter vaststelling van de grens tus
sen Utrecht en Holland, zie bij kaart 85. Het op deze kaart weergegeven gebied loopt 
van paal 6 in zuidwestelijke richting langs 'Catoen-Baal of Roeters', Baaren, Draken-
burg tot aan 'De Vuurst' en de 'Goier schans'. Na een kleine knik wordt de grens ver
volgd tot aan paal 16, de hoek bij de Drie Stenen (gelegen bij de Bosberg boven 
Hollandse Rading). Ook deze grenspalen zijn op de Topografische kaarten nog aange
geven. De landmeters hebben op deze kaart nauwkeurig de resultaten van hun hoek-
metingen in graden en minuten aangeaeven. Zie voor het vervolg kaart 88. 
ARA, VTH, 2594. 

88 Limiet Schydinge tussen Goijlandt, ende het Stigt van Utregt, na de conventie van A° 
1719; Caart D Strekt van de Paal no 16. staande op de hoek hij de drie steenen; tot de 
laatste Paal no 22. aan de Weer. 
1722 november 1, ms. gekleurd, 140 x 26 cm., schaal ca. 1 : 15.000, het noorden 
onder. 
Deze kaart is de laatste van een serie van vier kaarten ter vaststelling van de grens tus
sen Utrecht en Holland, zie bij kaart 85. Het op deze kaart weergegeven gebied loopt 
van paal 16, de hoek bij de Drie Stenen via de palen 18, 19 en 20 langs 'Achtien-oven' 
en 'Westbroek' tot aan de palen 21 en 22 in Loosdrecht bij de Weersloot en de 
Egelshoek. Tussen de palen 16 en 21 is een strook aangegeven, waarbij vermeld staat: 
'den Vrije overdrift vijf Roeden breet (Goyse maat) aan die van Goylandt toegestaan' 
ARA. VTH. 2594. 

89 [Enige percelen land tussen Bilthoven en de Lage Vuursche.J 
1721 december (kopie naar het origineel uit 1594 door Jan Rutgersz. van den Bergh), 
ms. gekleurd, op linnen, 41 x 227 cm., schaal ca. 1 : 2000, het noorden links, opper
vlak 109'5'93'. 
De kopie werd vervaardigd op verzoek van Gerard van Hoorst, kanunnik en kameraar 
van het dpmkapittel. De originele kaart van Van den Bergh. 'landmeter zijnde onder 
den Eedt voor den Hove van Utrecht', was gemaakt op verzoek van Willem van 
Lamsweerdt. Van Broeckhuijsen gebruikte hier in zijn handtekening voor het eerst een 
moderne schrijfletter e, in plaats van de oud-Nederlandse v-vormige e, zoals hij voor
heen gewend was. 
Het weergegeven gebied, volgens de schaal ongeveer 4 km lang, lag ten noorden van 
de Biltse duinen. De kaart is in verband met te grote verhoudingsverschillen niet tot 
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dekking te brengen op de moderne topografische kaarten. Het gebied bestaat voor een 
groot deel uit veen; op diverse plaatsen zijn turfhopen getekend (geen bijenkorven!) en 
een belendend perceel heet de Ridder Veenen. Twee boerderijen zijn aangegeven: de 
Vogelaar en de kleijne Voegelaar. 
RAU, Top. Atlas. 2213: Do: 324. 

90 GOYLANDT, met de nieuwe Limietscheyding tussen Goylandt en het Sticht van 
Utrecht, volgens de Conventie in dato 14 Julij A° 1719. 
1723 januari (kopie door Maurits Walraven), ms. gekleurd. 125 x 111 cm., schaal ca. 
1 : 15.000, het noorden linksonder, oppervlak 6732'3'90'. 
De kaart vermeldt onder meer: 'Door J. van Broeckhuijsen in 1709 opgemeten in 1719 
geauthoriseerd tot het meten en afpalen ende carteren van de voorsch. limietscheiding 
en daarvan 4 separate kaarten overgelevert getekend met de letters A B C en D zijnde 
van bijde ondertekent 1 Nov. 1722'. Deze kaart, op verzoek van de gecommitteerden 
van Holland in 1723 gekopieerd door Walraven, is gebaseerd op de kaart van Justus 
van Broeckhuijsen uit 1709 (kaart 38). Op de kaart werd de originele akte van meting 
overgenomen en een uitgebreide nieuwe er aan toegevoegd. Van twee percelen werd 
het oppervlak herzien. Een tweede exemplaar van deze kaart door Walraven (ms., 115 
x 130 cm.) hangt in het Gemeentehuis te Huizen. Een reproduktie ervan in kleur in 
Heslinga118. 
ARA, VTH, 2592. 

91 [Kaart van het Sterrenbos buiten Utrecht.] 
1723 januari 14, ms. gekleurd (sterk verdonkerd). 52 x 109 cm., schaal ca. 1 : 750, het 
noorden linksonder, oppervlak 5'2'94'. 
De landmeter vermeldde dat hij op last van de finantiekamer van Utrecht het weerge
geven stuk land gekarteerd heeft 'en 't Dezijn van bepootinge vertoond, mitsgaders de 
bepootinge, van de twee andere stukken, en hoe de selve tot een alsierigh gesicht ton
nen gemaakt werden'. Op de kaart is, ten westen van de 'Walgangh', de stadsmuur met 
de Smeetoren en twee bastions, en de 'Stadsgracht' een vierkant stuk tuinaanleg gete
kend met stervormig georiënteerde lanen. Voorts ten westen hiervan nog twee grote 
bospercelen, het geheel gelegen tussen de stadsgracht (Catharijnesingel) en de 'Darde 
Nieuwe Vaart'. Het Sterrenbos is inderdaad ten uitvoer gebracht zoals blijkt uit de plat
tegrond van Utrecht van Tirion uit 1758"". Het werd later door de patriotten in gebruik 
genomen als exercitieterrein. Op de plattegronden van Van der Monde staat dit terrein 
aangegeven als 'Exercitie plein of voormalig Sterrenbosch'1'". Het is mij niet bekend 
of Van Broeckhuijsen de ontwerper van het park is geweest, of dat hij een ontwerp van 
een ander in kaart heeft gebracht. 
GAU, Top. Atias, Af 11. 

92 Caart van twee blocken thiend, competerende D'H: van Jutphaes springende met 
D'Hr: Mollpert, en uijtten enghsen thiend. 
1723, ms. gekleurd, 98 x 172 cm., schaal ca. 1 : 4000, het noorden onder. 
De kaart was tijdens het onderzoek in het RAU niet te vinden. De vermelde gegevens 
berusten op de publicatie van Marijke Donkersloot121. De kaart werd vervaardigd in 
opdracht van Pieter van Malapert, heer van Jutphaas in verband met de administratie 
van tiendlanderijen. In een legenda is melding gemaakt van het bodemgebruik. 
RAU. zonder nummer; Do: 348. 

"" M. W. Heslingaen anderen, Nederland in kaarten (Ede, 1985) 170-171. In dit werk komt een hoofd
stuk voor over Gooiland door T. Stol. 

119 Donkersloot-de Vrij. Kaarten van Utrecht, kaart 26. 
'-" M. Donkersloot-de Vrij, De plattegrond van Utrecht verschenen bij N. van der Monde (Utrecht/-

Maarssen, 1983). Het is de kaart 28-1 (zie vorige noot). Een korte discussie over het Sterrebos en de 
ingebruikname als exercitieterrein in Donkersloot-de Vrij. Karten van Utrecht. 64. 

121 Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten, kaart 348. 
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93 Nieuwe Kaart van Gooi landt. 
[ca. 1740], door H. Post. uitgegeven door Reinier en Josua Ottens, kopergravure. 5 1 x 
81 cm., schaal ca. 1 : 25.000, het noorden linksonder. 
De gegevens voor deze kaart zijn voornamelijk ontleend aan Van Broeckhuijsen zelf 
(kaart 38) en aan Van Broeckhuijsen en Walraven (kaart 90). 
Onder andere aanwezig in: ARA, VTH. 2578; Geogr. Inst., Utrecht. Ill B. h.; Do: 799. 

LIJST VAN RAPPORTEN 

lA'Speculatien raakende het onderwater zetten, van de Landerijen geleegen tusschen 
de Greb, en de Stad Amersfoort den 11 Meij 1701 door den Landmeeter J: van 
Broeckhuijsen benevens de Waterpassingen gedaan door den ouden Ruijsch'. Na 
de ondertekening van het rapport door Van Broeckhuijsen op 11 mei 1701 volgt 
nog het verslag van een onderzoek, verricht op 14, 15 en 16 mei daaraanvolgend, 
alsmede een opgaaf van de vervallen betreffende een negental trajecten vanaf de 
Rode Haan tot Amersfoort. In het rapport, waarbij kaart 4 behoort, wordt voorge
steld een kade (liniedijk) aan te leggen van de Emmikhuizer sluis tot aan 
Amersfoort en hier een vijftal dwarskaden tegen aan te leggen. Wat futuristisch 
doet het advies aan de Rijn zo nodig af te dammen! Het betreft hier een kopie. 
Volgens het Register van Memorien (ARA) werd het rapport uitgebracht aan de 
Raad van State. 
ARA, Memorien, G-66. 

IB Afschrift van het bovengeschreven rapport. 
RAU. Stalen van Utrecht. 943-1. 

2 'Bericht aan haar Ed: Mog. op desselfs ordre gedaan, door de Lantmeeters de Roij 
en Broeckhuijsen in wat maniere men de landerijen van de Grebbe aff tot aan de 
Zuijderzee toe soude können doen ondervloeien, en sulx relatif tot de Caarte ten 
dien eijnde overgeleevert'. 
Er zijn twee kopie-rapporten aanwezig. Het rapport door Van Broeckhuijsen en B. 
de Roij werd te Utrecht ondertekend op 12 juni 1701. Hierbij behoort kaart 5. Na 
een algemeen overzicht over de toestand van de Gelderse Vallei wordt een soortge
lijk advies gegeven als in rapport 1. Nu werd geadviseerd tot het aanleggen van 
acht dwarskaden, de bestaande Vudijk zou als negende kade kunnen fungeren. 
Naast andere adviezen werd voorgesteld de stad Wageningen tot een voorpost te 
maken om te voorkomen dat een vijand het onder water staande gebied zou kunnen 
aftappen. 
RAU, Staten van Utrecht, 943-1. 

3 Rapport over een onderzoek naar de juiste ligging van een aan te leggen heul in de 
Slapcrdijk en de loop van een te graven sloot vanaf de Lunterse beek naar het kas
teel van Renswoude, ten behoeve van de watervoorziening van het nieuwe 'Grand 
Canal' voor het kasteel, 1704 juni 16. Door Justus van Broeckhuijsen, ongesig
neerd. 
Arch. Slaperdijk, 101. 

4 Rapport naar aanleiding van een inspectie ter plaatse van de Lunterse beek, vanaf 
Amersfoort via de wetering naar de Renswoudse wijk, de Emmikhuizer sluis, de 
Juffrouwwijk. de Veengrift vanaf het Boveneinde tot aan de Grebbesluis, "alles 
uijtwijsens de kaarte daar van opgestelt'. 1707 juli 9. Door Van Broeckhuijsen, 
ongesigneerd. Bedoeld wordt vermoedelijk kaart 18. De inspectie diende als advies 
tot het aanbrengen van verbeteringen in de afwatering, zoals het uitdiepen van 
droge plaatsen en verbreding van delen van genoemde waterlopen. 
Arch. Slaperdijk. 85. 

5 Rapport over de opmeting van de hoogte van de Grebbedijk, de Wageningse dijk en 
de Slaperdijk, op verzoek van het college tot directie van de Slaperdijk. verricht in 
aanwezigheid van de secretaris Anth. van Goudoever, met behulp van de dijkbode 
Van Moesbergen, 1709 mei (28). Door J. van Broeckhuijsen. ongesigneerd. De 
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Grebbedijk bleek goed op hoogte, de kruin van de Wageningse dijk en de 
Slaperdijk lag op vele plaatsen te laag. 
Arch. Slaperdijk. 44: Arch. E. L.. 210/313. 

6 Verslag van een inspectietocht door de gecommitteerden van de dijkstoel van 
Wageningen en Bennekom, van de dijkstoel van de Rhenense Nude en 
Achterbergse Hooilanden en van het Veenraadschap der Gelderse en Stichtse 
venen, als gevolg van de opdracht van de belanghebbenden in de waterlossing, 
geassisteerd door Isaak van den Heuvel, landmeter van Gelre. en Justus van 
Broeckhuijsen, landmeter van de provincie Utrecht, 1712 aug. 13 en 14. In dit ver
slag worden gegevens vermeld over vervallen en breedtes van de waterwegen tus
sen de Slaperdijk en de Lunterse beek bij Woudenberg alsmede over de aangetrof
fen aantallen bruggen en vaste dammen met als doel een verbetering van de 
waterlossing te bereiken. In dit rapport wordt verwezen naar een kaart van de 
Vallei, gemaakt door Van Broeckhuijsen in 1709. Vermoedelijk moet dit zijn 1707 
en kaart 18. Tevens wordt gerefereerd aan vervallen, door de 'heer professor 
Ruijsch' opgemeten en nu bij Van Broeckhuijsen berustende (zie Rapport 1 ). 
Arch. E. L„ 210/330; Arch. Slaperdijk, 85. 

6A Dit rapport werd opgesteld door enkele gecommitteerden van de geërfden van 
Wageningen en Bennekom. de Edese schout Johan Ottens. waarbij zich later voeg
den Justus van Broeckhuijsen en gecommitteerden van de dijkstoel van Rhenen en 
van de Veenraden. Het vormde de neerslag van een inspectietocht, gemaakt op 13 
en 14 augustus 1712 ten behoeve van de verbetering van de afwatering via 
Utrechts grondgebied, waarbij sprake was van twee concept-waterlossingen. Op 
verzoek van Van Broeckhuijsen werd nog naar een derde mogelijkheid gekeken 
doch dit alternatief werd door de gecommitteerden niet zinvol geacht. Op de 15e 
en 16e werd het rapport te Ede aan de Gelderse landmeter I. van den Heuvel ter 
verificatie voorgelegd. Van de twee beschreven versies wordt een kostenbegroting 
opgegeven: een verbetering van de waterlopen via de Schoonderbeekse grift en 
Woudenberg tot aan de Lunterse beek: 20.268 gulden; een afwatering via de oude 
Schoonderbeekse grift en de Broeksloot naar Lambalgen zou naar schatting 15.800 
gulden gaan kosten. 
Arch. E. L., 210/328 en 329. 

6B In een enigszins afwijkende versie wordt verslag gedaan van dezelfde inspectie
tocht, door de hierboven genoemde gecommitteerden, geassisteerd door Isaak van 
den Heuvel en Justus van Broeckhuijsen. Nu is er sprake van drie varianten. Er 
wordt verwezen naar een kaart van de Vallei door Van Broeckhuijsen uit 1709 (ver
moedelijk 1707, zie 5) en naar waterpasgegevens door prof. Ruijsch, in het bezit 
van Van Broeckhuijsen. Als bijlage een aparte berekening van de kosten van de 
drie plannen: 'Calculatie van de kosten van de waterlossinge door de 
Schoonderbeekse grift, Broek-sloot en achter Immikhuizen, bij de Swaij' door 
Justus van Broeckhuijsen. 13 en 17 augustus 1712. Dit rapport geeft een specifica
tie van de kosten van drie alternatieve voorstellen. De kosten van het traject via de 
Broeksloot, inclusief de heulen in de Slaperdijk. het graafwerk in de Broeksloot en 
de bruggen over de Schoonderbeekse grift werden begroot op 6300 gulden. De 
kosten van de versie vanaf de Swaij tot de Vliert, bij Lambalgen, met de heulen bij 
de Swaij, en het graafwerk van een kanaal van de Swaij tot de Lunterse beek bij de 
Vliert en diverse bruggen: 7280 gulden. Tenslotte werden de kosten van het alter
natief traject via de Schoonderbeekse grift, rechtuit tot in de Lunterse beek (achter 
Woudenberg om), met heulen, graafwerk en vele bruggen geraamd op 14.200 gul
den. 
Arch. Slaperdijk. 85. 

7 In dit verhaal d. d. 7 januari 1714 wordt door de landmeters Van den Heuvel en 
Van Broeckhuijsen een traject beschreven, volgens welke de verbinding van de 
Gelderse waterlopen met die van Utrecht tot stand zou moeten komen, door middel 
van 'een Roode Linie op de kaart te sien'. Het voorgestelde traject hield verband 
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met een van de belangrijkste punten in de Conventie van 11 januari 1714. Hierbij 
werd aan Gelderse zijde beloofd de Grebbedijk te herstellen, Utrecht zou toestaan 
dat er door de Slaperdijk via de nieuw te bouwen heulen bij de Rode Haan volgens 
het in het rapport beschreven traject een waterlossing naar de Lunterse beek zou 
komen. De bedoelde kaart is kaart 66. Het plan is inderdaad volgens het voorstel 
uitgevoerd. 
Arch. E. L.. 210/355; een kopie in Arch. Veenraden. 22b, 24 februari 1714. 
Een verklaring van de Landmeters Van den Heuvel en Van Broeckhuijsen op ver
zoek van de Êxonererende Landen over de hoogte van de vijf schotbalken buiten 
Amersfoort bij de Eem. Met toestemming van de Amersfoortse stadsregering werd 
een nieuw peil in de muur aan de Eem boven het oude Eempeil geslagen. 
Veenendaal. 24 februari 1714. 
Arch. E. U 181. 
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