
De dorpen van Maartensdijk 
op oude kaarten 

In 1987 zagen vele honderden dorps- en 
gemeentegenoten de schitterende kaarten 
die, met hulp van het Utrechtse Rijks
archief en de heer Douwe Koen, in ons 
gemeentehuis werden geëxposeerd. 
Velen reageerden verrast op wat die kaar
ten zoal leerden over het verleden van 
onze dorpen. Hun opmerkingen zetten me 
aan het denken, en ik besloot eens voor 
mezelf na te gaan, wat er nog meer aan 
makkelijk te bekijken kaartmateriaal was, 
waarop onze gemeente voorkwam. Ik 
maakte nadien de volgende (nog lang niet 
volledige) inventarisatie. In feite leidde 
die inventarisatie tot een reeks vragen: 
over veel oude namen ligt nog de sluier 
van de onbekendheid. 
In 1985 zag het prachtige plaatwerk van 
Marijke Donkersloot-de Vrij het licht: 'De 
Vechtstreek. Oude kaarten en de geschie
denis van het landschap'. Op zeer veel 
afgedrukte kaarten staan Maartensdijk, 
Westbroek en Hollandsche Rading afge
beeld. Die kaarten maken duidelijk dat 
onze gemeente zonder twijfel niet alleen 
beschouwd kan worden als overgang tus
sen het gebied van de Kromme Rijn en de 
Vecht, maar ook als 'aangrenzend gebied 
van Gooi en Vecht'. 

Fraai is 'de ronde kaart van het Gooi' uit 
1524 of 1526: men ziet de halve cirkel die 
de Vecht en de weg van Utrecht naar 
Amersfoort vormen. Op deze kaart ziet 
men tussen Loosdrecht. Westbroek en 
Maartensdijk turfstapels. De vervening is 
volop aan de gang. Het doorbladeren van 
deze 'atlas' levert voor de in Maartens-
dijks verleden geïnteresseerden echter 
meer dan nieuwe feiten of een bevestiging 
van bestaande zekerheden op. De vraag
tekens overheersen. Vraagtekens omtrent 
de historie van de namen van objecten en 
de geschiedenis van die objecten zelfbij de 
Hollands-Utrechtse grens. 
Op een kaart van Cornelis Anthonisz. 
Hornhovius van omstreeks 1599 ziet men 
vlak voorbij de uiterste noord-oosthoek 
van de gemeente, op de grens van Holland 
en Utrecht. 'Warners Hofstede' afge
beeld, zo te zien niet al te ver van de 
'Hoefstede van Elten' die op een kaart van 

1472 voorkomt. Meer staat er niet aan 
gebouwen. (Volgens mevrouw Donker
sloot is 'Warners hofstee' het latere 
Drakestein). Op Hornhovius' kaart leest 
men verder bij de Hollands-Utrechtse 
grens: 'den steen by den eykeboom' en 
'Beecken boom': kennelijk gaat het hier 
om grensbepalingen. Op een kaart van 
Lucas Jansen Sinck van 1619 ziet men bij 
dezelfde Hollands-Utrechtse grens het 
begrip 'Goyse schans'. Verder komen er 
weer aparte aanduidingen van bomen 
voor, grensaanduidingen zoals gezegd. 
Een kaart van B.E van Berckenrode van 
1621 laat weer Warners Hofstede en de 
Gooierschans zien, maar op een uitgave 
van 1651 staat in plaats van Warners 
Hofstede nu 'Drakenstein'. Vlak erbij 
staat 'Vrouwen klooster'. Dezelfde aan
duiding ziet men op een exemplaar van 
omstreeks 1673. 

Het gaat hier om topografische en histori
sche kwesties die niet alleen de Lage 
Vuurse maar ook Hollandsche Rading en 
Maartensdijk betreffen en die in de ge
schiedenis van deze plaatsen de eeuwen
oude rivaliteit tussen Holland en Utrecht 
accentueren. De wens hier meer over te 
weten te komen dan dat wat ik al naar 
voren bracht is dan ook in meer dan een 
opzicht een gewettigde. 
In het boek van mevrouw Donkersloot 
wordt hierna de nieuwsgierigheid gewekt 
bij zuidelijker lokaties binnen onze 
gemeente. Op een kaart van Nicolaas 
Visscher van kort na 1677 staat bij de 
Maartensdijkse dorpsweg, tegenover de 
Molenweg, een grote buitenplaats aange
duid: 'Aquila'. Bij de Achterwetering, ter 
hoogte van Persijn, worden twee buiten
plaatsen getoond: 'Nellesteyn' en 
'Benthem'. Ter hoogte van de praktijk van 
dokter Smitt ziet men de naam: 'Collel 
Weerde'. Een Franse kaart van 1748 levert 
even ten oosten van Westbroek de namen 
'Oud Rosendael' en 'Middelwyck' op. 
Kaarten van 1781 en 1820 laten op de 
plaats van het hierboven genoemde 
'Benthem' nu 'Beukesteyn' zien. van 
'Nellesteyn' is geen sprake meer. 
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Nieuwsgierig geworden naar wat oude 
kaarten zoal kunnen opleveren, nam ik 
zelf de proef op de som met een paar 
andere, niet door mevr. Donkersloot op
genomen kaarten. Een daarvan hebben 
we kunnen bewonderen tijdens de exposi
tie die aan de oprichting van onze 
Historische Vereniging vooraf ging: de 
'Nieuwe Caerte van de Provincie van 
Utrecht' van Bernard de Roy uit 1696 
(Rijksarchief Utrecht, topografische atlas 
no. 51-2). Daarop zag ik langs de 
'Bisschops Weteringh' 'Vispoorts Schade' 
en 'Amerongen'. In het land tussen deze 
oude wetering en de Nieuwe Wetering ziet 
men de namen 'De Bos', 'Bogaertsburgh' 
en 'Bonkenburgh'. In het daar benoorden 
van liggende gebied tot aan de 
Maartensdijkse dorpsweg onderscheidt 
men 't 'Ridderbos' en ten noorden daar 
weer van ziet men langs de dorpsweg 
'Overall', 'Ewijck', 'Toutenburch' en 
'Gerobulus' (op de grens met De Bilt). 
Een tweede proef nam ik met blad 31 en 
32 van de 'Topografische en Militaire 
Kaart van het Koninkrijk der Nederlan
den' (1855). Met een loep ontwaardde ik 
aan het eind van het Vinkenlaantje in 
Maartensdijk 'Hidderhorst', op de hoek 
van de Dorpsweg en de Bantamlaan zag ik 
de namen 'Dollaart' en 'Berkenstein'. Iets 
ten zuidoosten daarvan, aan de overzijde 
van de langs Eikenstein lopende 'Oude 
Praamgracht' ziet men: 'De Morgen' en 

'De Avond', ten zuiden van deze aandui
dingen ziet men op Bilts grondgebied het 
logische complement: 'de Middag'. Boer
derijen? Buitens? Onderzoek zal hier licht 
op moeten werpen, hoewel van Berken
stein wel zoveel bekend is, dat het hier om 
een buitenplaats gaat. 
Nog dit jaar leerde ik echter, hoe voorzich
tig we met oude kaarten om moeten gaan. 
In het najaar van 1990 verscheen de 
'Grote Historische Atlas van Nederland' 
(West Nederland 1839-1859) (Wolters-
Noordhoff). Op blad 32 van 1847 komt 
ook onze gemeente voor, uitgebreid. Van 
alle hiervoor genoemde namen komen 
alleen voor: de Avond en de Morgen. 
Misschien heeft deze beknoptheid te 
maken met het zuiver militaire doel dat 
deze kaart had, hoewel dat ook gold voor 
de al eerder genoemde 'Topografische en 
Militaire Kaart'. Dat militaire karakter 
maakt overigens, dat op beide kaarten for
tificaties, waterwegen en waterwerken 
helder staan afgebeeld. 
Ik hoop, dat deze korte bijdrage de leden 
van de Historische Vereniging aan het 
werk zet. Er is nog veel te leren over ons 
gemeentelijke verleden, en vooral over de 
vele buitens die hier waren. Een verleden 
dat de eigen aard van dit stuk toekomstig 
Noorderpark alleen maar benadrukt en zo 
een hele aardige, actuele functie heeft. 

Dr. A. Doedens 
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