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In de late middeleeuwen vormden de gren
zen tussen Holland en Utrecht een bron van 
permanente conflicten, die door beide par
tijen grotendeels met de wapens werden 
uitgevochten. Vooral in het destijds dunbe
volkte Gooi was de grenslijn vaag en oms
treden. Met het voortduren van de strijd 
nam de noodzaak voor een definitieve rege
ling van het geschil tussen graven en bis
schoppen toe. Dit bleek een moeizaam en 
langdurig proces, want pas na een uitspraak 
van Karel V in diens "Secrete Raad" te 
Gent, aan welke instantie deze kwestie in 
1535-1536 ter arbitrage was voorgelegd, 
konden de grenzen definitief worden vast
gesteld. 
Ten behoeve van dat proces vervaardigde 
Jasper Adriaansz. de afgebeelde kaart. Voor 
de vaststelling van de grenzen tussen 
Holland en Utrecht (het Sticht) is hierop 
een rechte lijn tussen de Leeuwenpaal bij 
Eemnes en de stad Utrecht, beide hoge 
oriëntatiepunten, getrokken. Vanaf het zui
delijkste punt van het Gooierbos, waar later 
de nederzetting Hollandsche Rading ont
stond, maakte de grens een scherpe knik 
naar het westen tot aan de Vecht (weggeval
len op de kaart). 
De kaart lijkt nogal primitief, want de 
schaalverdeling en verhoudingen zijn 
geenszins correct. Verder is het kaartbeeld 
omgekeerd, waarbij we Utrecht bovenaan 
en de Zuiderzee onderaan de kaart aantref
fen. De kaartmaker heeft echter wel die 
geografische gegevens, die voor het proces 
van belang waren, geselecteerd en geaccen
tueerd. Om die reden zijn de in opstand 
weergegeven bebouwing en begroeiing 
buiten proporties getekend. Mede daarom 

betreft het een waardevolle kaart. We zien 
de belangrijkste steden en vrijwel alle dor
pen afgebeeld. De brinkdorpen in het Gooi 
zagen er toen ook al anders uit dan de 
streekdorpen in het vlakke ontginningsge
bied ten oosten van de Vecht. Het verve-
ningsproces was toen al in volle gang, ge
tuige de vele turfhopen bij Loosdrecht en de 
Lage Vuursche. 
In het midden van de kaart zijn ter afbake
ning van de grens enkele palen te onder
scheiden. 
De detailkaart geeft het gebied ten zuiden 
van Maartensdijk weer. De streekdorpen 
zijn klaarblijkelijk al tot volle ontwikkeling 
gekomen, want er staan verschillende boer
derijtypen temidden van een omvangrijke 
begroeiing. De plaatsnaam de Bilt duidt op 
de bebouwing langs de Voordorpsedijk, ter
wijl met die Bilt het dorp zelf wordt be
doeld. De Oude Weteringe is de huidige 
Groenekanseweg. Aardige details zijn twee 
standerdmolens bij De Bilt. De "steen-
wech", de oudste verharde weg buiten een 
nederzetting in ons land, dateert al uit ca. 
1290. 
Werkelijk mysterieus is een heuse burcht 
langs de Nieuwe Wetering. Was dit bolwerk 
de voorloper van de latere hereboerderij 
Beukenburg? Nader onderzoek zal dit nog 
moeten uitwijzen! 
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