
‘Met eenige bochten brengt ons effen grindpad ons op den Utrechtschen straatweg en wel 
op een van de mooiste punten ervan. In den hoek van beide wegen ligt n.l. het zeer 
uitgestrekte buiten „Persijn" met dicht geboomte en prachtige waterpartijen. De weg 
loopt hier linksaf terug naar Hilversum; doch die afstand bedraagt nog anderhalf uur. We 
wandelen dus slechts tot aan den tol. vlak bij het in 1891 gerestaureerde, sierlijk Oud 
Hollandsche raadhuis en zijn dan aangekomen aan het station Maartensdijk van den 
spoorweg.  
Straks brengt de trein ons van hier in tien minuten terug naar Hilversum. En den tijd, dien 
we wachten moeten, kunnen we passeeren met het dorp te bezien, dat zich hier uitstrekt 
langs den grooten weg van den Tolakker naar Den Dolder. We zijn weer op bekend 
terrein; uit het waterland terug op het hoogere Gooi, welks bosschen daar ginds zich reeds 
vertoonen.  
 
Verdient Maartensdijk niet ten volle onze belangstelling? Maartensdijk, welks bewoners 
— te recht of ten onrechte — werden beschuldigd van de verwoestingen, aangericht in 
het reusachtige Gooiersbosch? En toen we straks verhaalden van de wraakneming der 
Hollanders op de Stichtschen bij Westbroek, hebben wij toch vernomen, dat hun 
hoofdleger was  opgesteld achter dit dorp. Er is meer.  
Straks wandelden we langs de dreven van „Persijn" den weg over naar Hilverversum. In 
1299 trok hier een vroolijke jachtstoet over; de graaf van Holland, vergezeld van zijn 
edelen. Een aantal hunner vooruit; Floris te midden van anderen hen volgend, schertsend 
met wie hem omringden; de argelooze! Hij vermoedde weinig, dat die edelen verraders 
waren en deze jachtrit zijn tocht ten doode zoude zijn.  
Maar we dwalen af. Oudtijds was Maartensdijk een proostdij van het domkapittel te 
Utrecht en heette Oostveen. Waarschijnlijk is het een geschenk van een der keizers aan 
het Sticht, dat in de middeleeuwen voortdurend in omvang groeide door de gunst der 
heeren, wier vroomheid zich openbaarde door het schenken van goederen aan kerken en 
kloosters. Men mag dat ook hier aannemen. wijl, als gezegd. Oostveen een proostdij was. 
dus: de woning van een kloostervoogd.  
 
Den naam Maartensdijk kreeg het dorp later, omdat het lag aan den „dijk" of weg die naar 
den St.- Maarten te Utrecht voerde. Onder den prachtlievenden bisschop Frederik Schenk 
van Stoutenburg was in de gemeente een bisschoppelijk jachtslot te vinden. Dat jachtslot 
heette Stoutenburg:; misschien had de bisschop dus dien naam achter den zijnen 
toegevoegd. De kruiskerk, die aan St. Maarten gewijd was — ook het wapen der gemeente 
vertoont een gouden St. Maarten op azuren veld — dateert van vóór de hervorming. De 
eerste predikant was Iheodorus Johannes Goys, die er zich in 1588 vestigde en in 1601 
naar Heusden vertrok. Het koor is door een houten schot van de als bedehuis in gebruik 
zijnde ruimte afgescheiden en doet tegenwoordig dienst als kerkeraadskamer en  
 
De bekende I.eidsche hoogleeraar Johannes Henricus van der Palm. die in 1840 overleed, 
was hier predikant van 1785 tot 1788. Jammer, dat we geen tijd meer hebben om onze 
wandeling uit te strekken tot aan de Vuursche. De weg erheen is prachtig beboscht en 
voert langs het bezienswaardige landgoed Eickenstein. Doch de trein nadert. We werpen 
nog even een blik op de fraaie Hervormde kerk met haar hoogen toren en stijgen dan in 
het voertuig der moderne beschaving, dat ons snel wegleidt uit die historische omgeving 
naar ons punt van uitgang terug.’ 
 


