
voor zoover dat thans bekend is. Het ligt ter plaatse waar vroeger 
de waterloop gevonden werd. 

X. 
In het dagblad Trouw van Vrijdag 26 November 1954 stond — naar aanleiding 

van het vinden van het overblijfsel van de Zijl — een onzinnig artikeltje, onder 
den titel: „Het zijl van Sinte Marie (oud stroompje tussen Oudegracht en Maria-
plaats)". 

Dit geeft mij aanleiding een enkel woord te plaatsen over journalistische 
zoogenaamde geschiedschrijving. In den loop der jaren zijn al heel wat artikelen 
in de kranten verschenen, welke een of ander onderwerp uit Utrechts verleden 
behandelen. 

Natuurlijk kan het ieder rechtgeaard stadgenoot slechts verheugen, dat belang
stelling gewekt wordt voor de geschiedenis van de plaats zijner inwoning. Maar 
dan moet dat geschieden op een deugdelijke manier, na een verantwoord onder
zoek! En niet — zooals veelal geschiedt door vluchtig uit allerlei vroegere ge
schriften een en ander zonder eenige kritiek bijeen te zamelen, om daarna uit de 
nog vluchtiger geschreven aanteekeningen iets samen te stellen dat geen juisten 
en soms zelfs een verwarrenden indruk maakt. 

Door zóó te handelen mishandelt men het verleden. En het ergste is nog dat 
belangstellende lezers het hun voorgezette als volle waarheid aanvaarden, en zoo 
een onjuiste kennis bekomen van hetgeen vroeger geschied is. K. 

IETS OVER OUDE KAARTEN. 

Er zijn o.a. twee oude stichtse kaarten, die op voor het publiek 
toegankelijke plaatsen gemakkelijk bezichtigd kunnen worden, 
namelijk de kaart van De Roy van ongeveer 1740, tien bladen met 
een fraaie omlijsting van de wapens van de groot grondbezitters, 
die destijds dergelijke uitgaven mogelijk maakten, in het kasteel 
te Zuilen, en een grote geschilderde kaart van ongeveer 1640 in 
het gemeentehuis te Maartensdijk. 

Deze geven beide aanleiding tot soortgelijke opmerkingen als 
over de grens Gooi-Sticht van 1535 te maken vielen, en bewijzen 
hoe voorzichtig men moet zijn met het toekennen van bewijskracht 
aan schijnbaar duidelijke détails. Wanneer men zelf over een blad 
van De Roy beschikt is het leerzaam te trachten de kilometerlijnen 
van de topografische kaart met gebruikmaking van vergelijkbare 
punten hierop over te brengen, 

Doet men dit met de kaart van Ottens van het Gooi van ± 1735, 
die door De Roy voor zijn middenbovenblad werd benut, dan ver
krijgt men nog een bruikbaar resultaat: de vierkanten worden wat 
scheef en langwerpig, en de „windroos" wijst wel 20° verkeerd, 
maar men komt met rechte lijnen toch zowat uit. Tracht men nu 
op het middenbovenblad van De Roy ditzelfde te doen dan valt 
al direct op hoe slordig hij de kaart van Ottens overgenomen heeft, 
en tracht men de lijnen op het verdere blad door te trekken dan 
raakt alle verband met de topografische kaart zoek. 

Dit bewijst dat De Roy waarschijnlijk véél minder dan zijn voor-
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gangers zijn kaart als één geheel opbouwde op een systematisch 
net van nauwkeurige plaatsbepalingen. De belangrijk verschil
lende afwijkingen in oriëntatie van delen van hetzelfde blad wijzen 
erop dat hij vrij klakkeloos de gegevens van zijn voorgangers 
samenvoegde zodat een rammelend geheel ontstond. 

Een vluchtige vergelijking met Ottens leert al dat hij niet alleen 
fouten overnam, zoals de Raasloot, geheel afwijkend van de Raa, 
en bovendien nog versierd met de (verdubbelde) naam Raabrugh, 
maar nieuwe fouten toevoegde. De schinkels in de grens zijn mis
tekend, en buitengewoon kras is de voorstelling van de weg 
Laren-Eemnes: de Meenesteeg of Zijdwind. De Roy maakt hier 
twee wegen van (daarin gevolgd door Tirion 1750) waarvan er 
één tegen de grens doodloopt en de andere alleen door een fan
tastische bocht naar de grensschinkel gebracht kon worden. Een 
uiterst typisch voorbeeld van hoe slecht hij zijn bronnen wist te 
coördineren. 

Een ander verschijnsel, dat ook op de kaart te Maartensdijk 
blijkt, zijn de anachronismen die uit geschreven bronnen werden 
overgenomen zonder toetsing daarvan op het terrein. 

Het grensbegin Gooi-Sticht werd in 1351 en 1356 vastgesteld 
in de Mond van de Eem. Dit is op zichzelf merkwaardig omdat 
de krijgshaftige Stichtsche bisschop toen toch zeker een grens 
linierecht Zuiderzee-Wackere Dijk (Eemnes)—Domtoren had 
kunnen afdwingen! Waarom gaf hij toen de Eemnesser ,,aanwas", 
zoals men het in 1525 noemde, prijs? En daarbij het strategische 
punt van de rivermond! Misschien mogen wij hierin een mensch-
lievende daad zien, want de weg die op oude kaarten Huizen met 
de Eemmond verbindt zou er op kunnen duiden dat de Huizers al 
vroeg de visvangst beoefenden en hier in de Eemmond een vlucht-
haven hadden, met daarbij misschien een kapel, zoals de kaart van 
Sinck van 1619 schijnt aan te duiden. 

Deze kaart van 1619 bewijst dat toen deze grens met ruim één 
kilometer was ingekort, door oeverafslag. Sinck geeft hier nauw
keurig de afzonderlijke afwateringen van Gooi (Gooiergracht) en 
Eemnes (Heinellenwetering ) en Ottens geeft ook het grensbegin 
zoals het nu nog is, maar De Roy (en Tirion nà hem) geeft hier 
weer een grens tot in de Eem. 

Iets soortgelijks treft de beschouwer van de kaart te Maartens
dijk. Bij de noordpunt, bij Kievitsdai, nu eindigende bij de Berken
laan of Hessenweg, staat: ,,deze landen zijn strekkende tot aan 
de Lapersweg". Nu had Hubert van Pallais hier in 1462 een strook 
die tot in Laepers strekte, en het juiste verloop van de oude Lapers
weg is moeilijk vast te stellen, maar toch lijkt het ook hier wel 
dat wij te doen hebben met een anachronisme, ontleend aan de 
oude blaffert, waarnaar deze kaart hier ook verwijst. 

M. RAVEN. 


