
Van de meent is ook sprake in het verbaal 
van opneming van domeingronden in de 
provincie Utrecht in 1556, waarin we enkele 
posten aantreffen onder het hoofd: ‘Op die 
meent bij Darthuysen’. Daaruit blijkt dat 
met toestemming van Domeinen enkele 
stukjes woeste grond waren ontgonnen tot 
bouwland.1

In het bijschrift op de kaart (afb. 1) wordt 
‘de Gemeente’ genoemd, waarmee zal 
worden bedoeld het gemeenschappelijke 
bouwland van de buurtgenoten. Er bestond 
hier vroeger een markengemeenschap. Al 
in 1367 is er sprake van een meent, toen de 
stad Wijk een strook grond kocht voor de 
aanleg van de (Wijker) Zandweg.
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In de buurtschap Darthuizen bij Leersum staat vlak aan de Darthuizerweg een groot huis, dat wel eens 
‘De Kapel’ wordt genoemd. Ten onrechte: dit is het oude Rechthuis van de voormalige heerlijkheid 
Darthuizen. De juiste ligging van de verdwenen kapel van Darthuizen is een mysterie. Met kaartverge-
lijkingen kunnen we misschien een tipje van de sluier oplichten. Daartoe gaan we terug naar het jaar 
1592, toen Jan Rutgersz. van den Berch, op de Darthuizer Meent, zeer nauwkeurig een elftal percelen 
heeft opgemeten.
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Van de kaart gaan we naar een pentekening 
van jan de beijer uit ca.1744 (afb. 3). Ze toont 
ons de ruïne van de Kapel en het Rechthuis. 
Het pad, rechts van de kapel, komt overeen 
met het pad dat links voor de kapel loopt 
op de voorstelling die ingetekend is op het 
kaartje uit 1592 (afb. 4). 
Op alle bekende prenten is de Kapel 
omgeven door bosschage. Tot zover klopt 
alles nog! 
Samen met de voormalige Westhoeve, waren 
deze drie gebouwen feitelijk de kern van de 
buurtschap Darthuizen zoals die in 1720 is 
weergegeven door jacobus stellingwerf 
(afb. 5).

Op een dekzandrug
Uit hoogtekaarten is af te leiden dat de 
akkers (A) op de afgebeelde kaart van het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (afb. 2) 
zijn aangelegd op de hogere droge delen 
van het gebied. Dit is een dekzandrug), 
ontstaan na de laatste ijstijd. 2 Tot 1957 
zijn de grenzen van deze percelen bijna 
onveranderd gebleven.
Noordelijk van deze akkers, nog steeds 
op de dekzandrug, is een strook land (B) 
waar de cartograaf in 1592 de Kapel (1), 
het Rechthuis (2) en de voorloper van 
de Westhoeve (3) heeft ingetekend. Deze 
zijn waarschijnlijk niet ingemeten, maar 
schematisch weergegeven. Op deze locatie 
is ook een bosstrook weergegeven. 
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Resumé
Na deze kaartvergelijkingen en verdere 
overwegingen ontstaat het volgende beeld. 
De grenzen van de akkers (A) zijn nog 
grotendeels intact ondanks het feit dat ze 
al ruim vier eeuwen worden bewerkt en 
regelmatig worden omgezet in weiland. 
Gelukkig is op de luchtfoto uit 2016 (afb. 8) 
goed de noordgrens (B) van de historische 
akkers te zien. De Kapel (rode stip) komt 
dan op punt C en wat opvalt is het witte 
lijntje dat loopt van de Kapel naar het erf 
van de Westhoeve. Is dit een ‘schaduw’ in het 
bodemprofiel van de weg die getekend staat 
op de kaart van 1592 en de pentekening van 
Jan de Beijer uit ca.1744? 

Kaartvergelijking
Op Wageningen Universiteit heeft ruut 
wegman de kaart van de Darthuizer 
Meent uit 1592 gegeorefereerd, d.w.z. 
voorzien van coördinaten, in dit 
geval Amersfoortcoördinaten uit de 
Rijksdriehoekmeting. 
Deze kaart, in overlay met een recente 
luchtfoto, laat zien dat het Rechthuis, 
de Kapel en de voormalige Westhoeve 
niet gesitueerd zijn aan weerzijden van 
de Darthuizerweg zoals nu het geval is, 
maar zuidelijker (afb. 6). Dat nodigt uit tot 
verder onderzoek. Gelukkig is er nog een 
historische bron, namelijk de kaart van 
de Darthuizer Tiend uit 1755.3 Ook hierop 
staat de Kapel schematisch weergegeven. 
Bij een kaartvergelijking blijken de locaties 
op beide kaarten praktisch overeen te 
komen. Volgens deze vergelijkingen zou de 
Kapel dus 100 meter zuidwestelijk van de 
Darthuizerweg hebben gelegen en 50 meter 
van de zuidoostpunt van het erf van de 
huidige Westhoeve. 

Van de kaart verdwenen…
Maar hoe kunnen we dit rijmen met de 
ligging van die andere twee gebouwen, het 
Rechthuis en de Westhoeve? Op de Militaire 
kaart van 1797 (afb. 7) is geen spoor meer 
te bekennen van het Rechthuis (de Kapel) 
en de Westhoeve. Het oostelijk deel van de 
Darthuizerweg, de Broekhuizerlaan en de 
Langbroekerweg zijn nog niet aangelegd. 
Verder op deze kaart zijn o.a. ingetekend 
de Darthuizerweg (A), de Bremweg (B), de 
Traaiweg (C) en de Zandweg (D). De rode 
cirkel geeft ongeveer de plaats aan waar 
tegenwoordig het Rechthuis (de Kapel) en 
de Westhoeve liggen. 

… en na 12 jaar weer terug
Op de Pre-kadastrale kaart van 1809 (hier 
niet afgebeeld) komen de Westhoeve en 
het Rechthuis weer in beeld. Het Rechthuis 
staat nu ten noorden van de Darthuizerweg, 
waar ze nu ook staat. De Westhoeve of een 
schuur ligt recht tegenover het Rechthuis, 
wat heden ten dage niet het geval is. 
Bekend is dat de huidige Westhoeve in 1881 
herbouwd is door Cornelis Jan, de zoon van 
Wouter Hendrik van Nellesteyn.
Pas in 1824 komen de ontbrekende 
weg(delen) in beeld op de 1e kadasterkaart, 
de Minuutplans. 4
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Heerlijkheid Darthuizen en Broekhuizen.
In 1793 koopt cornelis jan van nellesteyn 
het landgoed Broekhuizen. Het oude landhuis 
laat hij afbreken en iets noordelijker herrijst 
het nieuwe landhuis, grotendeels in de vorm 
zoals we die nu kennen. 
Zoals te lezen is in verschillende aktes was 
de bouwlust van Cornelis Jan groot na de 
aankoop van kasteel Broekhuizen. Tot 1796 
(Bataafse Revolutie!) is hij heer van de 
heerlijkheid Darthuizen en Broekhuizen. 
In dat zelfde jaar gaat hij scheiden van 
zijn vrouw Cornelia Adriana Maria van 
Bronckhorst. Heeft zijn scheiding, zijn 
expansie- en vernieuwingsdrift er toe geleid 
dat hij het Rechthuis en de Westhoeve 
heeft laten afbreken en later weer heeft 
laten opbouwen, maar dan honderd meter 
noordelijker? Wilde hij zijn heerlijkheid 
verrijken met een nieuw centrum? Het 
lijkt me niet ondenkbaar. De Kapel was al 
een ruïne en mogelijk verkeerden de beide 
andere gebouwen ook in een slechte staat. 
Er blijft nog één mogelijkheid open 
om de resultaten van dit onderzoek te 
onderbouwen en die is gelegen in de 
archieven. Kunnen oude belastinggegevens 
en (pre)kadastrale kaarten bevestigen dat 
het Rechthuis (thans geheten ‘de Kapel’) 
is afgebroken en weer is herrezen op een 
andere locatie?
In dat geval moet de geschiedenis van 
Darthuizen herschreven worden! H

Luchtfoto uit 2016.


