


Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 Boven en rechts: Onderschrift van de kaart van het 'Hollandse' kadaster van Odijk uit1810, met de handtekeningen van de landmeter A.A. Holster en de verificateur G. Beest.Rijksarchief in Utrecht, TA. 136.2-(IV.2) De grondgedachte bij het 'Hollandse' kadaster was trouwens ook, dat dekaarten na 15 jaar verouderd zouden zijn en dat er dan opnieuw gemetenzou moeten worden. Het idee dat ook een kaart bijgehouden zou kunnenworden, telkens als er een verandering was geconstateerd, moest noggeboren worden^ In 1813 verlieten de Fransen ons land en in die verwarde tijd werd ook deopmeting voor het Kadaster stopgezet. Eerst in 1817 werd het nuttig ge-vonden er mee door te gaan, zij het met enkele wijzigingen en verbeterin-gen. Het ging echter in een traag tempo en al spoedig kwam men tot deconclusie, dat als de plaatselijke situatie

veranderd was, er herzieningen 2. A. Scheffer, 'Het &quot;Hollandse&quot; Kadaster', in Nederlands GeodetischTijdschrift, 1977 nr. 7, p. 17-26, en in Nederlands Archievenblad1978 nr. 82, p. 25-40.





Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 Gemeente 'Hollandse' kadaster 'Franstalige' kadaster Definitieve kadaster (1806-1811) (1811-181.'?) (ca. 1816-1832) jaar & landmeter jaar & landmeter jaar & landmeter Runnik 1829.1. Vesters Cothen 1829 J.B. van Zijlmans Houten 1828 J.B. van Zijlmans Langbroek 1828 A. Slits Odijk 1810 A.A. Holster 1829 J. Vesters Oud Wulven 1827 J. Vesters Schalkwijk 1828 J.B. van Zijlmans Schonauwen 1828 J.B. van Zijlmans Sterkenburg 1828 A. Slits Werkhoven 1828 J.B. van Zijlmans Wijk bij 1828 A, Slits Duurstede Zuilen' 1810 J.B. van /.ijlmans t812C.D. Vaillant 1819 geen naam1831 J. Vesters 'Zuilen is ter vergelijking toegevoegd. Het betreft een gemeentewaar men reeds in de Franse tijd met de metingen was begonnen. Over deze Vaillant is mij verder niets bekend. De andere landmeterskwamen alle uit Brabant en zij hielden daar ook hun

thuishaven, metuitzondering van Vesters, die (althans in 1832) in Utrecht woonde. Veel isover de omstandigheden, waaronder zij werkten, en over de techniek, diezij toepasten, niet bekend, maar gelukkig is wel de volledige ambtelijkecorrespondentie inzake het kadaster uit die periode bewaard gebleven'.Als alles goed en normaal verloopt is een dergelijk ambtelijk archiefstukoersaai. Maar zodra van de regels wordt afgeweken of als er verschillenvan inzicht optreden, wordt het interessant. En nu was Slits een persoon-lijkheid, die zijn directe chef, de ingenieur-Verificateur van het Kadasterin de provincie Utrecht, P. van den Bosch, nogal eens voor problemenstelde. Deze laatste was geen sterke figuur, en hij deed vaak zijn beklag bijzijn superieur, de Gouverneur van de Koning in de provincie Utrecht.Dank zij de ruzies die ontstonden is over Slits in tegenstelling tot de ande- 5. RAU,

Archief van de Provincie,nr. 8805-B (29 delen) 1826-1844.





Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 / Een gedeelte van het kadastrale minuutplan van het dorp Houten. J



Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 tooien. De problemen met Slits sleepten zich voort. Hij is eind 1828 metzijn zoon, die hem hielp bij de metingen, voor de Kerstdagen naar huisgegaan. Op 3 januari 1829 meldde de ingenieur-verificateur aan de Gou-verneur, dat Slits met zijn zoon &quot;de vier achter(een)volgende Heiligenda-gen een kleine uitstap huiswaarts meende te doen en van daar tot op hedenniet zijnde geretourneerd&quot;. De gouverneur reageerde hier niet op. Na nog meer moeilijkheden, wordt Slits tenslotte op 14 januari 1830met zijn zoon naar Makkum in Friesland gestuurd. Hij had echter de me-tingsresultaten van Maarn nog niet ingeleverd en de ingenieur-verifica-teur wilde deze controleren, waarbij hij opmerkte dat het &quot;een zeer uitvoe-rig daardoor langdurige verificatie vereischende&quot; zaak zal worden. Datwas een reden

te meer voor Slits om er zelf bij te willen zijn en hij vroegdaarom uitstel &quot;tot dat het ijs uit het water (is) en de stoomboot wedervaart, als wanneer ik het traject van Haarlingen op Utrecht in een dag eneen nagt kan afleggen&quot;. Hier werd negatief op beslist en toen hij vervol-gens de stukken direct moest overdragen, verklaarde hij dat de plans inRijsenburg gehaald konden worden, &quot;alwaar dezelfde door mij in het al-daar zijnde logement zijn vervaardigd geworden&quot;. Natuurlijk constateerdede ingenieur-verificateur &quot;grove misslagen&quot; in de metingsstukken, die'weinig of niet beter zijn te achten, ais die welke vroeger zoo onvolkomenonder het Fransch bestuur ... zijn vervaardigd geworden&quot;. Van Zijlmansmoest ze op kosten van Slits verbeteren en op 15 mei 1830 is de verificatievan Maarn voltooid. Slits en zoon werden in

juni 1830 naar Gelderland overgeplaatst. Bij deinvoering van het Kadaster in 1832 werd eerst alle personeel ontslagen, envervolgens werden voor de bijhouding van de kaarten en registers enkelelandmeters weer, volgens een ander beloningsstelsel, in dienst genomen.Maar Slits was daar ondanks zijn verzoek niet bij. Wel kreeg hij een admi-nistratieve baan bij de Bewaring van het Kadaster te Helmond. Hij is laternog &quot;schoolonderwijzer&quot; geweest. In 1854 verhuisde hij naar Aarle Rixtel,waar hij op 4 september 1858 overleed. Met de vervaardiging van kaarten was het Kadaster nog niet klaar. Ermoesten registers' worden aangelegd en de waarde van de grond en de 9. Deze kaarten en registers kunnen nuttige informatie verschaffen bijhistorisch onderzoek. Het valt buiten het kader van dit artikel om daar



Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 8 gebouwen moest getaxeerd ( = geschat) worden. Dit laatste gebeurdeonder leiding van een speciale functionaris: de inspecteur van het Kadas-ter. Het resultaat moest vervolgens in registers verwerkt worden. De invoering van het aldus voltooide Kadaster leverde echter zoveelbezwaren op over de hoogte van de nieuwe belasting, dat deze gefaseerdingevoerd moest worden. Over de bijhouding van de kaarten en de regis-ters had men nog maar nauv^elijks nagedacht. De daarvoor gestelde regelsmoesten diverse malen bijgesteld worden, maar er werden in de loop vananderhalve eeuw zoveel verbeteringen aangebracht, dat het Kadasterthans tot een moderne dienst is uitgegroeid. De huidige landmeter metzijn automatische apparatuur is niet te vergelijken met de landmeter dieomstreeks 1828 de eerste metingen, ver van zijn gezin uitvoerde, en

dieonder primitieve omstandigheden zijn kaarten vervaardigde. Ir. E. Muller,(gepensioneerd hoofd-ingenieur van het Kadaster in Utrecht), Bunnik. De watertoren en de nabijgelegen Oude Kromme Rijn. Foto: Otto Wttewaall nader op in te gaan. meer gegevens zijn te vinden in de Kadastergidsvan F. Keverlingh Buisman en E. Muller, &quot;s-Gravenhage, 1979 (Eenuitgave van de Rijksarchiefdienst).


