
EEN MERKWAARDIGE KAART V A N 
NICOLAES V A N GEELKERCKEN. 

Het Rijksarchief te Arnhem mag zich verheugen in het bezit 
van een aantal kaarten van de bekende graveur-cartograaf Nico-
laes van Geelkercken. geboren te Scherpenzeel, van 1610 af werk
zaam op verschillende plaatsen, van 1628—1656 landschaps-land-
meter te Arnhem; maker van de stadsplattegronden in de grote 
Emmius-uitgave en tekenaar van de kaarten van Gelderland en 
zijn vier kwartieren, voorkomend in Pontanus' Historiae Gelricac 
libri XIV uit 1639 en in de vertaling van dit werk door Arend van 
Slichtenhorst uit 1653. 

Het kaarttekenen en landmeten zat de familie in het bloed, want 
Nicolaes' zonen drukten vaders voetstappen: Isaak, vaders opvol
ger, van 1653—± 1670, Arnoldus 1649 en Jacobus 1639—1641. Mr 
S. J. Fockema Andreae oordeelt in zijn Geschiedenis der Karto-
grafie van Nederland (1947) „dat Geelkerck's kaarten binnen de 
grenzen van haar opzet suggestieve en aantrekkelijke beelden 
geven". 

Wellicht geldt dit nog meer voor het kaartje van de zuidelijke 
Gelderse Vallei, gedateerd Juli 1655 (In Alg. Verzameling 
no 202). Maar niet alleen is dit kaartje uitnemend getekend en 
fris, bijna impressionistisch gekleurd, zodat het een lust voor het 
oog is, zijn waarde wordt nog verhoogd door het bijschrift van 
de tekenaar, omdat dit een licht werpt op de stichts-gelderse con
troverse over de waterlossing. Bedoeld bijschrift dan luidt: 

Voor dese soo heb ick onderss. een kaertjen gemaeckt nopende 
de waeterlossinge deeser leege veenen waer, over de Gelderse 
en (de) Stichtz(en) in handelinge syn getreden, om voor te komen 
dat het Rhynwaeter geen schade meer als voor desen en soude 
doen, want in mijnen tijt heeft twaeter vier offt 5 mael de veenen 
overloopen teweten A 1599, A 1602 en (de) noch 2 mael dat ick 
buytenslants sijn geweest en(de) nu lestmael A 1651 daervan 
ieetwes opt' pampier gebracht is, niet tegenstaende. soo hebben de 
Stichtse eenen Slaeperdijck gelegt, in vogen als volgt. 

Desen Slaeperdyck is % uyr gaens lanck en (de) van 10 tot 
13 voeten hoegh by twee roe breet streckende van een hoochlant 
tot het andere, alsoo dat al de geene die tusschen den Grebdyck 
en (de) desen slaeper wonen, by hooge vloden prijckel lyden. Die 
veranderingh is met A B C aen gewesen. A is die nieuwe sluys 
aen de Swaluerstert. B is den slaeperdyck. C is de heer van 
Rhynwoutssluys. D is de groote huel tussch(en) 3 en 34 duym 
wijt. E is de Clene huel tusschen 17 en (de) 18 duym wijt. F wijst 
aen hoe het Lunterse en (de) Dousburgse waeter naer de vors. 
(egde) huelen loopt: 

22 



..- --. • • — r-T ** •' •••••••••'••' ;:•$..•<£ 

.. :• i 
l - -! 

-'t 'i. i 

>;• '•/ « . =• : ' 



G is Esvelts nyeuen dijck aen de veensteegh, heb in present van 
den bovencant van desen dyck gewaeterpast bevinde als t' waeter 
soo hoo staet dat het lant aen (de) oostsyde van (de) veensteegh 
wel 80 offte 90 roeden sal onder floyen Die omstanders verklaeren 
eer sy tselve duer staeken dat t' waeter over den dijck stortten tot 
schade van(de) nabuyren van Velthuysen Maenen en(de) W a 
geningen. 

Act (um) in Julius A 1655 
Door N van Geelkercken lantm(eter) deses vorstend(om)s. 

In feite is dit stuk een klacht over de vele doorbraken van de 
Grebbedijk. Die van 1595, toen het water met zoveel kracht de 
Vallei binnenstroomde dat 't het wachthuis en de brug aan de Slijk-
poort te Amersfoort deed instorten, na eerst de Zandpoort te W a 
geningen verwoest te hebben, noemt Van Geelkercken niet. Ten
gevolge van die dijkbreuken leed Veenendaal, vrijwel onbe
schermd in het midden van de Vallei gelegen, het meest van ,,al 
de geene die tusschen den Grebdyck en (de) desen slaeper wonen." 
Opmerkelijk is de naam Swaluerstert. duidend op de vorm der 
watervertakking. De naam is vrijwel vergeten thans. De Geldersen 
wierpen tegen het hoge water een dijk op, Esvelts nieuwe dijk 
aan de Veensteeg. Bedoelde dijk heet thans Meikade d.i. kade 
langs de meien of hooilanden. De oude dijk lag westelijker (To-
pogr. kaart 1 : 25000 no. 467 Veenendaal.) De dijk was blijkens 
Van Geelkerckens mededeling niet afdoende, 't Is waarschijnlijk 
een kade geweest. 

Nu in Veenendaal op 5 Maart de watersnood van 1855 her
dacht werd, het jaar waarin de slaper bezweek aan de Munniken-
heul, is dit kaartje bijzonder actueel. 

Veenendaal. D. PHILIPS. 

DE GRENS GOOI—STICHT IN HET KAARTBEELD. 

Het pas verschenen werkje van S. J. Fockema Andreae over Wi l 
lem I, graaf van Holland, en de hollandse hoogheemraadschappen, 
bevat een reproductie van de kaart van Holland van Van Bercken-
rode, waarop de grens van 1535 schijnt afgebeeld te zijn, maar in een 
zeer onnauwkeurige vorm. De inschinkeling langs de grens Eemnes-
Baarn is veel te kort, en de andere drie grensstukken zijn sterk mis
tekend. 

Ernstiger is dat de kaart van A. van der Zweep achterin prof. 
Enklaars: Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht, 1922, die 
de toestand van ongeveer het jaar 1500 in beeld brengt, door het 
gezag van dat werk aanleiding zou kunnen geven dat een in vele 
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