Het Hof van Elten en enkele andere veldarcheologische ontdekkingen
De geschiedenis van onze streek, van de jonge steentijd tot het recente verleden, zit voor een
groot deel verborgen in zichtbare archeologie. Deze is te onderzoeken en in kaart te brengen,
waarvoor geen spade de grond in hoeft.
De afgelopen jaren heb ik in en om het Gooi uitgebreide veldverkenningen gedaan. Onze
omgeving zit vol cultuurhistorische relicten, groot en klein. Sommige monument zijn
welomschreven, oudheidkundig onderzocht en hun geheimen prijsgegeven. Velen zijn vrijwel
onbekend en in elk geval niet op de kaart. Sommige genieten enig bekendheid maar vormen
qua herkomst en functie nog grote raadsels.
Van alle drie categorieën echter is nauwelijks een kaart van de context opgetekend. Met name
in de laatste categorie bieden veldobservaties een kans om beperkt historisch en archeologisch
kennis aan te vullen en helpt tot het grootst mogelijk inzicht te komen omtrent hun
geschiedenis en is kortom een uitgesproken goede manier om als amateur archeoloog nuttige
wetenschap te doen.
Enkele bijzondere ontdekkingen doe ik gaarne uit de doeken. Beter te spreken van
terugvondsten, immers ooit wist men precies hoe of wat, slechts door ons vergeten zijn het
nieuwe ontdekkingen.

Het Hof van Elten (99% zeker)
Tijdens mijn veldarcheologische ondernemingen heb ik het altijd als vruchtbaar ervaren om
rond bepaalde cultuurhistorische relicten grote cirkels proberen te lopen. Zo is daar de
Koningszetel, een merkwaardig heuveltje achter de camping aan de Zevenlindenlaan op de
Vuursche. Voor wat zijn dimensies betreft lijkt het nog het meest op een vroeg-ijzertijd
tumulus, omgreppeld en vrij stijl. De greppel wordt doorsneden door vier toegangen,
noordoost, oostzuid, zuidwest en westnoord, eerder wellicht een minitafelberg. In ieder geval
een atypisch object dat in de volksmond tot menig overlevering aanleiding heeft gegeven.

Het terrein
Vlak bij, even te zuiden ontdekte ik in de herfst van 2008 een even atypisch omsloten terrein,
greppels aan de buitenzijde, wal binnen en vrij langwerpig, ongeveer 80 bij 480m.
In het veld wordt deze het gemakkelijkst teruggevonden vanaf het pad dat westelijk achter de
camping loopt. Komend vanaf het pad langs de zuidzijde van de camping loopt men door,
langs de koningszetel tot aan de grote wal, naar links en pakt men de eerste “echte” pad,
lopend langs de dennen opslag, terug richting de Zevenlindenlaan. Het gat in het pad geeft de
westelijke greppel aan. In het dichte bos is het nauwelijks naspeurbaar maar de zuidelijk
greppel wal is weer te vinden vanaf het pad langs de opslag verderop in noordwestelijke
richting. De noordelijke greppel wal verdwijnt nabij een verhoogd terrein aan het pad langs de
camping. De zuidelijke loopt door tot aan de Zevenlindenlaan, al is het laatste stukje moeilijk
te traceren. Aan haar westzijde loopt de greppel door tot aan het pad langs de grote wal,
eigenlijk meer een oude pad dan greppel aan die kant.
De diepten ten zuiden van het terrein zullen in de hoogveen dagen ongetwijfeld vennetjes zijn
geweest. Het terrein is als geheel licht hellend in min of meer zuidelijke richting. De greppels

zullen derhalve niet constant water hebben bevat. Terrein wordt doorsneden door enkele
karrensporen van verschillend breedtes. Aan de oostzijde zijn enkele vergravingen die
wellicht contemporain zijn met de greppel/wal.

Een onvindbare hof
Voorjaar 2009 downloade ik een transcriptie van de beroemde 17de eeuws Huizer
geschiedschrijver Lustigh. Daar kwam ik een door hem gevonden memorie tegen,
ongesigneerd of gedateerd, waarmee men, waarschijnlijk rond de besprekingen met de
bisschop van Utrecht rond 1472, vanuit de grafelijkheid wil bewijzen dat de venen bij
Loosdrecht bij het Gooi en dus Holland horen en impliciet dat van oudsher ook Vuursche
hierbij hoorde. Er is een grensbeschrijving in op genomen Deze komt overeen met de
Soststapel Informatie van 1449, bekend uit Enklaars Rechtsbronnen voor het Gooiland. (zie
Enklaar 1932 blz. 35) Deze keer viel mij op de term Vos(sen)berg. Ik dacht dat ken ik ergens
van! Blijkt in het boek Soest, Hees en De Birkt (Hilhorst en Hilhorst 2001) een kaartje
afgedrukt, niet van Soest maar van de Vuursche (ara collectie hingman vht 3019).
De beschrijving luidde “Hof van Elten tussen de vosberg en de goyerbosch”. Ik keek op de
kaart en dacht: Ik ken die plek!
En daarna dacht ik meteen “Dat is een stukje waard” en “Dat wordt een hoop uitzoeken”.
In 1449 is het hof al nauwelijks terug te vinden. In de oude beschrijving luidt het: van de
hoek aan de Wakkeredijk (bekend) tot de Beukeboom op de (Hoge) Vuursche (bekend) tot
de Soeststapel (onbekend nu maar blijkbaar toentertijd voor iedereen duidelijk, want niet
nader omschreven), over het Hof van Elten tot aan het Breukelveen (bekend).
Alleen het hof moet nader omschreven worden. Het leefde nog net in de overlevering, maar
veel kan het dus niet geweest zijn. En eerlijk gezegd heb ik het ook niet zien liggen de eerste
keer ik het gat in het pad tegenkwam.
Reeds in de Relacye voor de Kapittel generaal in Utrecht (1472) (zie Enklaar 1932 blz. 57)
weten de Stichtsen te vertellen dat de Hollanders wel zeggen dat het er is maar het zelf ook
niet kunnen terugvinden.
In de Relacye staat dat het ergens westelijk van de laan komende uit op Zeist waart moet zijn.
Hieronder een van de oudste topografische kaarten van Nederland met uiteengezet onze
(Utrechtse) rade en huer (Hollandse) rade met het Hof van Elten daarop als hoekpunt
getekend (“maar daar is zij niet” staat daar geannoteerd). (zie ook Enklaar 1931/1932 blz..185
of voor het origineel in het nationaal archief in Den Haag n° 3.01.27.01 - 755)
Inmiddels is Wernaars hofstee, het latere Drakestein, in de omschrijving toegevoegd. De
Soeststapel is verdwenen maar het hof van Elten wordt ten zuiden van (en dus na) Wernaars
hofstee geplaatst. Grafelijke ambtenaren zouden in de 16de eeuw goede lieden uit het Gooi het
nog laten bezweren.
Aldus ontstond een historische consensus dat het hof bestaan moet hebben in de hoek
Vuurschedreef/ Koudelaan of iets westelijker, richting blauwe sark of uiterste boom van het
Gooi, aan een andere laan. De Soeststapel zou dan geweest kunnen zijn nabij de veelsprong
a/d Stulpselaan Zevenlindenlaan, Waar vroeger grensstenen geweest waren en wellicht waar
de “offertafel” aan de dorpsstraat vandaan kwam. Op de kaart van de Roy (1696) is hier

tegenover het huis Echelo, misschien voortgekomen uit een Soester stapelplaats. De
Vossenberg zou dan dus in het Vrouwenland gesitueerd moeten worden, achter kasteel
Drakestein.

Het huisarchief Drakestein aanwezig in het ARA Utrecht
In verband met aanvullend onderzoek wilde ik inzage in een zevental films (blijken te
behelzen +/- 4500 foto’s), gemaakt eind jaren 50, begin jaren 60, aanwezig te Utrecht. Na
diverse gesprekken en vele maanden heeft het archief de films toegankelijk gemaakt door het
overzetten op PDF-formaat, analoog aan de bouwtekeningen, niet te downloaden maar wel in
te zien op zaal.
Dat, ondanks het belang voor de geschiedschrijving van het dorp, in een halve eeuw niet of
nauwelijks gebruik is gemaakt van de films wekt verbazing, maar na wekenlange worsteling
vind ik dat wel begrijpelijk. Helaas is de inventarisatie maar ten dele gebeurd. Voorlopige
nummers die wel of niet worden aangehouden; volgorde niet terug te vinden en de meeste
losse stukken, originelen hebben geen nummer op hun foto en moeten dus eerst doorgelezen
worden om ze aan hun oorspronkelijk (voorlopige) nummer terug te koppelen. Vele stukken,
aangekondigd op het eerste filmpje, blijken verder niet aanwezig. Er wordt gewag gemaakt
van een aantal, potentieel zeer interessante kaarten, die na flink doorklikken toch niet
tevoorschijn komen.
Toch bezitten 4500 bladzijdes natuurlijk een schat aan informatie.
Directe aanvullende informatie over het hof van Elten leek mij erg optimistisch maar een
verdere vermelding van een Vossenberg, dat belangrijk genoeg was op kaart vht 3019 in te
tekenen, leek mij toch mogelijk terug te vinden.
Helaas is het mij niet gelukt een Vossenberg terug te vinden op de honderden door mij
gefotografeerde pagina’s. Ik sluit niet uit dat deze er toch tussen zit, het is voorlopig aan een
betere man voor succes verder te zoeken. Van het hof van Elten zijn geen “nieuwe”,
andersoortige vermeldingen boven water gekomen. Van de Soeststapel ontbreekt (voorlopig)
ieder verdere aanwijzing, zo ook van bijvoorbeeld Echeloo.
Wel wordt uitgebreid ingegaan op de kwesties, rechtszaken en incidenten vooral betreffend de
verveningen, al of niet legaal. Ook bijvoorbeeld de omstreden status van de heerlijkheid de
Vuurse komt regelmatig terug en waar wat voor grenzen liepen.
Namen die wel terugkomen zijn onder andere: Springers hofstede, het Aetsenveen,
Snorreveen, de Kromme Arm en Votgrift. En veel meer..
Het is wel mogelijk met behulp van de informatie de oude kaarten van de Vuursche
inzichtelijk te maken, hetgeen ik zal pogen, al blijft de Vossenberg buiten bereik. Er is in elk
geval betreffende de Galgenberg en Zevenlindenlaan relevante informatie boven gekomen.

Vossenberg
Maar als het hof daar was, was daar toch niets van te zien, hadden ze dat wel vermeld, lijkt
mij. Nu met de kaart vht 3019 (2de helft 16de eeuw wordt geschat) hebben we een Vossenberg.
Deze zou de twee opeenvolgende duintjes kunnen zijn, in het verlengde van de zogenaamde
Hessenweg achter paleis Soestdijk. In elk geval in deze omgeving.
Over de etymologie van de naam wordt toevallig opgemerkt in het boekje van H. Stevens “de
Lage Vuursche” (1982) dat volgens taalkundige J. de Vries Vuursche-, Vosse- (ook Vorse-)

als prefix een gemeenschappelijk oorsprong kunnen hebben gehad in het oud-engels
(saksisch) “fyrs” of “furze”, naam voor de gaspeldoorn of stekende brem.

de laan komende uit op Zeist waart
De Relacye uit 1472 geeft misschien een goede aanwijzing indien we vanuit gaan dat deze
doorliep na een kleine knik bij de Koudelaan (naar het Coddemeer en boerderij
Coddesteijn) vlak voorlangs Wernaars hofstee naar de Zevenlindelaan (misschien doorlopend
naar de Zandvoort bij Baarn). Op de google luchtfoto is zoiets goed voor te stellen.
Op vht 3019 is rechts (noord) een strook getekend van de negen roeden (rooyen) uitgegeven
door kapittel van St. Jan en de heer van de Vuursche aan die van Baren ter vervening in 1569.
Deze wordt omschreven als lopende van de heereweg lopende in de Gooiland genaamd de
weg over de Lapers (Laapersweg) tot aan de heereweg van de Vuursche naar Baarn, ook
Vuurschedijk genoemd.
Met deze laatste moet een traject zijn bedoeld waar de Zevenlindenlaan deel van uitmaakt. En
als er een redelijke laan tussen de Vuursche en Baarn liep voordat het dorpje Lage Vuursche
ten oosten van Wernaars hofstede werd gebouwd, is het waarschijnlijk dat deze natuurlijke
aansloot op de laan richting Zeist.

Gooiersbos
Het Goyerbosch was rond 1600 klein maar 150 jaar eerder liep het verder door naar het
noorden en nog voordat de Hollandse sloot gegraven werd, liep het bos van de Gooiers naar
hun idee, denk ik, gewoon nog door, zeker tot voorbij de Wolfsdreuvick.
Dit wordt ondersteund door de analyse van J.H. Sebus in zijn “de Erfgooiers en hun
Gemeenschappelijk Bezit” (1934). Het bos moet vooral te leiden hebben gehad van de
periodes van oorlog en conflict, waarbij toezicht van het centrale gezag wegviel
(Sticht/Holland, eind 15de eeuw; Gelderse invallen begin 16de eeuw; akkefietje met Spanje
enz.). Tot die tijd (en tussendoor) schijnt via toezicht, uitééngezet in de bosbrieven, redelijk
beheer van deze kostbare entiteit de norm zijn geweest.

De Sloot richting de Veenhuizen
De sloot richting de Veenhuizen is als greppel terug te vinden ten westen van de
Zevenlindenlaan en traceerbaar als bomenrij ten oosten hiervan.

Soeststapel?
Het bergje langs het pad langs de grote wal achter (ten oosten) de tegenwoordige camping,
zou de Soeststapel kunnen zijn. Het ligt op of nabij de Hollandse grenslijn. Lustig schrijft tot
drie keer toe Soestkapel, maar er staat echt Stapel. Maar goed, toch op een idee gebracht. Het
blijft natuurlijk een etymologische enigma.
Een eerdere hypothese, dat dit de Galgenberg geweest zou kunnen zijn, door Jaap Groeneveld
betwijfeld, trek ik bij deze in.

Galgenberg

Deze wordt vermeld, tezamen met de Radenberg, op stukken betreffend de hoge heerlijkheid
van de Vuursche en stukken over “de negen roeden” op film in Utrecht.
Hoewel naar de inzichten van Harry vd. Voort, waar ik gaarne in mee ga, na de ruil met de
abdij van Elten, St. Jan soevereine rechten over de Vuursche moet hebben gehad, komt de
kwestie van de hoge heerlijk regelmatig terug in de stukken. Halverwege de 16de eeuw
attesteert de aftredende schout dat van oudsher aan de rand van de Vuursche bij Baarn twee
elegante heuvels zijn, een met galg, andere met rad. Deze zijn dus wellicht, met een ander
tegenwoordige voorkomen, twee heuveltjes achter kasteel de Hoge Vuursche nabij de weg
naar het Baarns bosbad, zoals Jaap Groeneveld naar aanleiding van de kaart van Sink (1619)
reeds concludeerde.
Een waarschuwing aan die van Baarn, een soort zegelring in het landschap, zoals een kennis
het samenvatte, het is niet bekend en onwaarschijnlijk dat die ooit daadwerkelijk is gebruikt.
Zulk jurisprudentie zou zeker de blijkbaar omstreden aanspraken op de hoge heerlijkheid
beslist kracht hebben bijgezet. Zo wordt in een stuk over de venen bij Loosdrecht opgemerkt
dat aan de galg bij de weersloot de baljuw van Loosdrecht zoveel jaar geleden een dief heeft
gehangen. Nergens wordt hiervan melding gemaakt en zoiets ben ik nergens van de Vuursche
galg tegengekomen, al was er met talloze meldingen van diefstal, geweld en doodslag omtrent
de venen van de Vuursche alleen al, hiertoe genoeg reden zijn geweest.

Plattegrond Hof van Elten

ara collectie hingman vht 3019 met daarop de Vossenberg

Overzicht omgeving rond de Vossenberg

_____________________________________
Een paar niet geregistreerde Grafheuvels
Een eenvoudige en spannende manier om onderhoud te doen aan archeologische monumenten
bestaat in het aflopen van oude, vaak overwoekerde paden op de hei. Karrensporen, greppels
en walletjes vormen een integraal onderdeel van het oppervlakte archief. Ze vormen per stuk
en in hun onderlinge samenhang een schat aan verwijzingen naar de grote en complexe
historie van het landschap. Ze zijn het onderhouden en ons aandacht meer dan waard.

Een Grens Mysterie
Naast de spanning van de ontdekking op zich en waar het dan naar toe loopt, is natuurlijk de
vraag van oorsprong en functie een gegeven dat de oudheidskundige liefhebber bezig houdt.
Een grote mysterie van regionaal belang is hoe het zit met de grens tussen Hilversum en
Laren.
In 1428 heeft de balluw van het Gooi, Splinter van Nijenroode de beroemde banscheiding
tussen deze dorpen aangelegd. De huidige grens loopt echter een stuk noordelijker. Het hoe en
waarom is niet helemaal duidelijk. De landmeter die 4 eeuwen later, in 1828 de nieuwe grens
heeft vastgelegd, waarvan de huidige, merkwaardige, hierna te bespreken taartpunt deel
uitmaakte.
Uit oogpunt van rationalisatie was de overheid in 1828 en later bezig een einde te maken aan
de chaotische veelheid aan gemeentelijke exclaves.
Zo is de Bantam bij Hilversum gevoegd, om naar de letter zoniet de geest van de wet, een
aanéénsluitend geheel met de Hilversumse meent te vormen, waarna Bussum het terrein

kocht, zodat waar zij eens het bevoegd gezag waren, zij nu als grondeigenaar nog steeds iets
in de melk te brokkelen hielden.
Het verlies in dat jaar van de Hilversumse maatlanden zal dus wel gecompenseerd zijn
tegenover Huizen. Dit zou iets verklaren, maar lang niet alles.

De Excursie
Hoewel u de route het beste aanvangt aan de Larense weg, neem ik u, voor een helder betoog
en het dramatische effect graag eerst mee naar de taartpunt
Wanneer mee aan het eind van de Graaf Wichmanstraat te Hilversum over de Erfgooiersstraat
de fietspad op gaat en vervolgens recht de hei op gaat, kruist men ongeveer halverwege de
afstand naar het fietspad over de Aardjesberg een vrij brede onverharde weg.
Dit is het verlengde van de Weg langs Leemkuilen. Deze maakte vroeger een bocht naar
Hilversum. Op deze heide vormt het een lange rechte weg die aanloopt op de mooie
grafheuvel bovenop de heuvel, om echter net onder de top op te houden en via een klein pad
naar links aan te sluiten op de wellicht nog statiger weg tussen Aardjesberg en
St Janskerkhof, die zoals we nog zullen ontdekken vroeger een heel eind verder liep. Deze
loopt ook aan op dezelfde grafheuvel, zo ook enkele andere wegen. Niet alleen het kerkhof
vormt een kruispunt van wegen over de hei. En elk kruispunt of richtpunt heeft een eigen
verhaal te vertellen, mogen we aannemen.
Als we de Weg Langs Leemkuilen oplopen kruisen we eerst de beroemde banscheiding,
aangelegd in 1427 en 1428 onderleiding van Splinter van Nijenrode, de balluw van het Gooi.
Verderop komen we aan een verbreed stuk van de weg. Aan het einde hiervan bij een kleine
schok in de weg komen we bij de taartpunt. Er staat niets aangegeven. Een topografische kaart
geeft enig uitkomst doch om de precieze punt van de punt te vinden, zoekt men een vrijwel
overwoekerd, enkelvoudig pad, dat een hoek van +/- 64° naar rechts maakt richting de “hoek”
van de hei. Dit is de rechter zijde van de taartpunt. Links is Laren, rechts is Hilversum.
Midden van de weg is de punt van de taartpunt.
Het pad staat genoteerd als op de Kaart van Perk uit 1843 als de Limietsteeg, loopt naar de
Larenseweg, heeft in het bos voor een stukje nog karrensporen. Hij is goed af te lopen, met
dien verstande dat in het bos hij wordt onderbroken door enkele grindkuilen uit de 19de, begin
20ste eeuw en het pad daarom lichtelijk rechts hierom heen slingert.

Inschinkeling
Je zult ter vergeefs zoeken naar een pad dat vanaf de taartpunt 40° naar links loopt, het
vervolg van de grens. Loopt men echter precies 50m terug vindt men een pad parallel aan
deze lijn. Het begin is nogal afgeplagd maar als men doorzet kan men het ten minste tot aan
de Bussumse Doodweg op St Jan traceren.
Deze grenslijn loopt van een punt, waar de Nieuwe Crailose Weg uitloopt op de oude Weg
van Naarden op Amersfoort, waar Naarden, later Bussum, Huizen en Laren samenkomen,
in de richting van de toren van de oude kerk in Hilversum. Daarmee is de lijn verklaard,
echter of die in 1828 of eerder is getrokken is niet helder.
Dat een pad 50m ten zuiden loopt laat zich wellicht verklaren dat de grens over enkele
grafheuvels loopt en dat men gewoonlijk liever geen pad over grafheuvel liet lopen.
Dit vormt echter aldus een merkwaardige inschinkeling. Normaliter tref je deze aan op de
grens van twee rechtsgebieden, waar men de grenslijn laat verspringen wanneer deze een

oude, belangrijke weg kruist. Men creëerde hiermee langs de weg over een korte afstand een
soort niemandsland, hetgeen in oude tijden waarschijnlijk voor douaneachtige activiteiten kon
worden aangewend. Een bekende voorbeeld is die aan de Larense Eemnesserweg \ Eemnesser
Larenseweg.
Hier loopt niet de grens maar het grenspad langs een inschinkeling. We moeten ons afvragen
waartoe een grenspad diende. De schout van het dorp mocht iemand natuurlijk alleen op eigen
gebied staande houden en hij kreeg een percentage van eventueel op te leggen boetes. De
naam Limietsteeg geeft aan dat een weg naar de akkers leidt. Naar ik aanneem gaat dit dan
alleen op voor het eerste stuk vanaf de Larenseweg. Op het stuk over de hei heb ik geen
karrensporen kunnen terugvinden.
Dat de weg Langs de Leemputten langs deze inschinkeling zich verbreedt zou zoveel
oorzaken kunnen hebben maar blijft in verband hiermee een opmerkelijk gegeven.

Verdwenen Stenen
Larensweg
De grens langs de Limietsteeg, langs het hek van het waterbedrijf, loopt naar een punt op de
noord hoek van het voormalige korhoenreservaat, aan de zuidzijde van de Nieuwe Crailose
Weg in de volksmond Gebed zonder End genoemd. Een van die ander interessant kruispunt
zondermeer, maar hoe kwam men tot deze lijn.
Hij is omschreven als getrokken tussen twee grensstenen, de enige in 1828 teruggevonden aan
NCW en de Larense weg.
De knik die de huidige grens aan de laatste maakt, zit in de verlengde van het hek, over het
fietspad, waar eens de rails van de Gooische tramweg liep. Tussen 1828 en de aanleg in 1882
moet dus een grenssteen hier zijn weggehaald.
Aan de overkant van de weg staan echter min of meer op de grens twee keien. Even verderop
staan drie substantiële stenen op een punt waar ongeveer de banscheiding zich over de Zuider
Heide vervolgde. Van deze voortzetting is slechts een klein fragment bewaard. Deze is te
bewonderen achter prikkeldraad, tegenover deze drie stenen aan de overkant van de weg.
Tevens bevind zich langs de laan parallel aan de huidige weg op het helaas niet vrij
toegankelijk terrein van de watermaatschappij, zo ongeveer op de plaats waar ooit de
banscheiding een hoek maakte, een gat, waar een groot steen gezeten kan hebben. Het gat zit
vanaf waar de knik in de banscheiding geweest moet zijn, een meter of acht terug in het
Hilversumse.
Voor de volledigheid zij vermeld dat aan het Den Uylplein nog drie flinke stenen staan.
Wellicht staan deze vanwege de oude splitsing van de Hoge - en Lage Larenseweg
Gebed zonder End
Ook aan het gebed zonder end, de NCW is de grenssteen weg. De beroemde Hilversumse kei
is gevonden aan het fietspad richting st. Jan, waarschijnlijk op het kruispunt van dit en de weg
vanaf de Graaf Wichmanstraat recht de heide over. De kei die nu op de Aardjesberg ligt, ligt
verder op aan die voornoemde weg tussen Aardjesberg en St Janskerkhof.
Een paar meter noordelijk van de noordhoek van de hek, drie passen de hei op, is een kuil
waar een steen gezeten kan hebben. Hier vanaf strekt aan beide zijden van de weg enige
resten van een lage maar brede wal.

De processen verbaal voor de meting in 1828 wijken af voor Bussum en Hilversum. Ook
wordt zowel van grenssteen als van paal gesproken. De rij basaltstenen, die voor paal kunnen
doorgaan, die de heide kruist, kruist de NCW nog een stukje noordelijker. Daar deze op de
Huizer Botweg te Bussum aansloten, doet voor dezen een relatie met Huizer visventers
vermoeden.
Er zijn meer details, die meer vragen dan antwoorden opleveren.

1732
Het archief van Stad en Lande van Gooiland bezit een afschrift van een onderling
overééngekomen vernieuwing van de banscheiding door die van Laren en Hilversum. Het is
een vrij éénvoudige stuk. Wegens lankheit des tijds, zoals het er staat, is de oude verduisterd.
Ze komen, met goedkeuring van de balluw van Gooiland maar op eigen initiatief in alle
vriendschappelijk overéén de banscheiding opnieuw zichtbaar te maken met bomen en
anderszins. Hoewel men pretendeert alleen de oude scheiding zichtbaar te maken, wijkt men
doelbewust af van het verloop van 1428. Het stuk geeft wel enig inzicht maar roept ook weer
nieuwe vragen op.
Gaarne laat ik transcripties volgen van de grensbeschrijvingen van 1428 en 1732. Hoewel in
het origineel de tekst gewoon is doorgeschreven, heb ik me gepermitteerd ze te splitsen, voor
de overzichtelijkheid.
Transcripties Verloop Banscheiding 1427 & 1732
1427 (zie ook Enklaar 1932 blz 252)
-

ingaende

van die husinge
die nu in die vuers betymmert staan

-

voirt

op baerbergen
gelegen
tusschen larekerk ende hilfersom

-

dairoff voirt

op aertgesberch.
gelegen
op lange hulle

-

dairoff voirt

op wgelsberch
gelegen
tusschen nairden en hilfersommer sant

-

dairoff voirt

up cruusbergen
ende dair an den gesticht

1732
-

vande Stigtse Banscheyding
by de Maten Paal N° 8

tegenover Roeters Laan
-

Vandaar westwaarts aan
naer den Dorpe Hilversum
langs de Emenesserweg
tot op de Westerhoek Van de Laarder Wasmeer

-

van daar Noortwaart aan
lienie legt op een steen
gelegen
inde Weg tusschen Laren en Hilversum
by ofte aan het Voetpad

-

Vandaar vervolgens Noordwaart aan
tot omtrent Aartgenberg (van ouds)
gelegen
op Langenhul

-

Strekkende Vervolgens Vandaar Zuydwaards aan, (!!!)
met een Schuynte,
op de Berg
gelegen,
op langenhul

-

Van daar Linie legt
langs de Weg
loopende Van het Laarderkerkhoff op het Noordend van sGraveland

Wat meteen opvalt is dat de latere uitgebreider is. Het is ook duidelijk dat men zich niet
gebonden acht aan de oude grens. Het is in 1732 blijkbaar alleen aan hen onderling om te
bepalen waar hun gezamelijke grens loopt.

Leeuwenpaal n° 8
De knik westwaarts, dan noordwaarts zit in de grens van 1428 er niet in. Bij leeuwenpaal
n° 8, tegenwoordig tegenover conferentieoord Drakenburg zullen er in 1428 wel geen huizen
gebouwd zijn. Hier valt een flink stuk Hilversum toe. Op de Aardjesberg is dit nog treffender.
Niet daarop voort naar de Wegelsberg doch zuidwaarts met een schuinte tot op de weg van St
Jan naar het noordeinde van ’s Gravenland (de bovenvermelde weg tussen Aardjesberg en
St Janskerkhof, het verlegde fietspad naar het ecoduct maakt tevens hiervan tegenwoordig
gebruik).
De vermelde Eemnesserweg is uiteraard niet de Hilversumse of de Larense. Het moet een laan
zijn, even ten westen van de Huydekoopersweg gelegen, komende uit het zuiden, uit
Maartensdijk en Loosdrecht, die aansloot op het verlengde van de Liebergerweg (letterlijk
westwaarts) of dezelfde Liebergerweg (maar waarom dan deze niet genoemd?).

Zuider- en Westerheide

Het valt niet met absolute zekerheid te zeggen of men over de Zuiderheide en Westerheide het
verloop en oude wal van de banscheiding gebruikte of de huidige grenslijn, de Limietsteeg.
De vermelding “(van ouds) gelegen op Langenhul” en verondersteld economische prudentie
pleit voor de eerste. Hoewel we hieruit moeten concluderen dat iets, een steen, er niet meer
ligt, wist men precies waar die had moeten liggen, namelijk op of aan de banscheiding.
Hiermee in overéénstemming is de omschrijving “een steen gelegen inde Weg tusschen Laren
en Hilversum by ofte aan het Voetpad”. Dit komt overéén met de huidige situatie. De brede
weg was geschikt voor karren en het hier vermelde smalle voetpad liep blijkbaar hieraan
parallel op.
Een mogelijk bewijs voor de tweede optie is dat de huidige grote steen op de berg ten zuiden
van de 1828 grenspunt aan dezelfde vermelde weg zit. Zou dit laatste het geval blijken, dan
heeft men volledig een andere grens in 1732 getrokken. Het is fysiek niet mogelijk om
zuidwaarts vanaf de banscheiding een lijn op die steen te trekken zonder een driehoekige
niemandsland te creëren.
Het blijft een merkwaardige zigzag die op de berg gemaakt wordt. De vermelding
“Zuydwaards” bewijst dat de grens eerst die weg moest kuisen om hierna dezelfde weg op te
zoeken. Waarom niet gewoon op het kruispunt met de weg St Jan- ’s Gravenland een knik
maken? Het punt (van ouds) op de berg moet (historisch ?) belangrijk zijn geacht. Pleit dit dan
ook niet voor het aanhouden van de oude 1428 grens over de Zuiderheide en Westerheide?
Het verspringen naar een ander punt aan de weg laat zich toch ook slechts verklaren doordat
daar nog een andere steen geweest moest zijn. (Eventueel een potje verf en al is helder te
maken in loco.) Het aanhouden van een weg als (nieuwe) grens is echter wel logisch. Zo’n
lijn onderhoudt zichzelf en je hebt minder kenmerken nodig die te duiden, om te verkomen
dat desondanks de weg en dus de grens zich zou verplaatsen.

Gelegen
Een vraag is hoe “(van ouds) gelegen op Langenhul” hier gelezen moet worden. Is de
Aardjesberg van ouds gelegen op Langenhul of is iets, een steen, van ouds gelegen op de berg
op Langenhul? Hierna volgt “Zuydwaards aan, met een Schuynte, op de Berg gelegen
(komma spatie) op langenhul”, hetgeen voor de tweede pleit. In dit geval wordt er dan drie
keer achter elkaar een steen genoemd. Op de Larenseweg waren er blijkbaar, zoals nog altijd,
genoeg stenen om het noodzakelijk te maken te preciseren welk steen bedoeld werd.

Hoe groot was Laren?
In het zuiden staat Laren in 1732 een stuk af ten opzichte van 1428. Vanaf de Aardjesberg, ten
noorden van de weg krijgt het een stuk bij! We weten dat de oorspronkelijke banscheiding een
stuk noordwaarts doorliep; ga maar kijken. Het feit dat de grens onderling, zonder Naarders
werd getrokken, bewijst dat de hele grens tussen Laren en Hilversum liep. Heeft Laren in
1428 dan ook zo’n taartpunt westwaarts, ten noorden van Hilversum gehad? In de literatuur is
steeds verondersteld dat de banscheiding in het westen de grens tussen Hilversum en Naarden
duidde en dat Laren tot een niet nader omschreven punt op de Bussumerhei doorliep. Maar in
de omschrijving van 1428 staat dat nergens.
Als er staat “dairoff voirt op wgelsberch gelegen tusschen nairden en hilfersommer sant” kan
een lijn vanaf de stad bedoeld zijn, het kan (en zo staat het er letterlijk) net zo goed betekenen

tussen het zand onder de ban (grondgebied) van Hilversum en de ban van Naarden. Dan moet
dat stuk dus van Laren zijn.

De Vondst
Het was bij het aflopen van deze paden dat ik een alleraardigst ontdekking deed. Wanneer je
het hek aan de Larenseweg afloopt, kom je aan het einde ervan op een open stuk. Vervolgt
men het pad komt men door een klein bosje. Rechts bevind zich een grindkuil en restje
karrensporen.
Links ontdekt men twee parels van grafheuvels, nog niet geregistreerd.
Ongetwijfeld stammend uit de ijzertijd, helaas al eerder door schatgravers ontdekt. Beslist niet
uniek in het Gooi maar zoals dit duo hier verscholen ligt, 40 en 60cm hoog, 9 en 11m breed,
hoop ik dat ieder met mij eens is dat ze verdienen gerestaureerd en opgeschoond te worden

grens topografie Westerheide

Stenen op de Aardjesberg

Grensrelicten Larenseweg

Grafheuvels langs de Limietsteeg

Twee grafheuvels verscholen in het bos
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Een Kerkebijenschans
Soms kan men de meest interessante ontdekkingen doen op weinig belovende plaatsen. Zo
stuitte ik in een verloren hoek van de Hoorneboegsche Heide, nabij de Kolhornseweg ter
hoogte van de Admiraal de Ruyterlaan op de resten van een oude bijenschans.
Tegenwoordig heet het pad over dit stukje hei de Zuiderheideweg. Hoewel de naam in zoverre
klopt dat de stad Hilversum hier ten noorden is, getuigd het van een armmoedig nomenclatuur
daar de (Larense) Zuider Heide zich ten noorden van Hilversum bevindt.
Er bestond een oude naam voor de weg die hier vroeger liep en waarvan de resten nog steeds
aanwezig zijn. De Nieuwlandseweg liep officieel van de einde van de Bosdrift (het vervolg
over de open hei telde men nog niet mee) tot aan de Kolhornseweg maar het eigenlijke pad
begon waarschijnlijk verder terug aan de rand van de heide met het oude engenland en liep
door tot over het Hilversumse Zand (andere dan hierboven) richting ’s Gravenland.
Het Nieuwe Land was een eng tussen Loosdrechtseweg en Bosdrift, dat op enig afstand van
het oude dorp en later in cultuur werd gebracht nadat het door Domeinen (oud
erfgooiersland!) werd afgestaan.
De schans aan de Nieuwlandseweg was een zogenaamde Kerkebijenschans.
De imkerij in het Gooi was ten nauwste verbonden met de boekweit teelt.
Als in de loop van het voorjaar de heide in bloei komt heeft de bij het druk. Vanouds zal
menig ondernemende Gooier hiervan hebben willen profiteren door rond of na St. Jan en de
langste dag van het jaar, als de bloei zijn hoogtepunt is, een volk en korf te slachten voor het
hemelse zoet en allerhandigste was.We hebben er echter nauwelijks gegevens over.
Een gemeenschappelijk belang wordt de bijenteelt met de komst van de boekweitteelt. Vanaf
het einde van de 14de eeuw doet de boekweitteelt in Nederland zijn intrede. Deze teelt heeft
via Azië en de zijderoute Europa bereikt.Vooral op schrale zandgronden geeft het een goede
opbrengst en groeit prima op de hier aanwezige schapenmest. De boekweit werd zo belangrijk
dat het een plek heeft verworven op het wapen van Hilversum.

Boekweit
Boekweit (Fagopyrum esculentum) is geen graan maar een plant uit de duizendknoopfamilie
(Polygonaceae). In tegenstelling tot graan heeft het geen glutten. Omdat boekweitmeel geen
gluten bevat is het voor gistdeeg (bijvoorbeeld brooddeeg) alleen in combinatie met een
andere glutenrijke meel- of bloemsoort te gebruiken. Boekweitmeel en boekweitgrutten
bevatten evenveel eiwit (10 g per 100 g) als tarwe- en roggemeel, en meer koolhydraten. Ze
bevatten minder vet, minder mineralen en minder vitamines uit de B-groep dan tarwemeel.
Bijen voeden zich graag met Boekweit. De bruine aromatische boekweithoning was zeer
gewild.
Boekweit was een uitkomst voor de boeren die weinig hoefden te investeren. Zij konden door
boekweit te verbouwen boer zijn zonder vee of kapitaal. Er waren lucratieve jaren in de
boekweitteelt, maar als er nachtvorst nog laat in het jaar voorkwam kon de hele oogst van dat
jaar verloren gaan. Stond boekweit ook bekend als jammerkoren, in goede jaren was het de
100 dagenwonder.

De zaaitijd ligt tussen half mei (na de ijsheiligen) en half juni, soms zelfs nog na de langste
dag. Het oogsten gebeurde ven eind augustus tot in september. De bloemen bloeien maar één
dag, verschillend per plantje. Alleen in de morgen gaan ze open en direct na de middag weer
dicht. De bijen bevliegen de boekweit tussen negen en twaalf uur 's morgens (wintertijd). Ze
halen zowel nectar als stuifmeel. Door de onregelmatige rijping kan niet gewacht worden tot
alle zaden rijp zijn. Dit in tegenstelling tot echte granen, waar de korrels gelijktijdig rijp zijn.
Toch hadden de wilde voorouderrassen uit het Nabije Oosten van de granen ook een
verspreide rijping. Voor de plant is dit in verband met nakomelingschap veiliger. De mens
heeft de granen echter beter aan zijn wensen aangepast dan boekweit. Nog later heeft het door
de komst van kunstmest als commerciële gewas afgedaan.

Bijenschansen
Uit bovenstaande blijkt de noodzaak te zorgen voor een geordend en stabiele imkerij. De
plaatselijke besturen zagen hierop toe. Dit maakte het tevens mogelijk zich van enige
inkomsten te voorzien.
De schansen nabij het dorp waren in particulier bezit. De eigenaar mocht echter deze
verhuren. Het was in elk geval van belang de schansen in maanden na midzomer met
voldoende volken te bezetten. Op korven die van buiten kwamen moesten voorzien worden
van een letter B en werden aangeslagen voor één stuiver ten bate van de armen.
De buitenlanders kwamen met name uit het Utrechtse, de bongerds rond Jutfaas, IJsselstein en
Woerden. Er waren ook Gooiers die daarheen in het voorjaar met hun volken togen.
De schansen verder van het dorp, in de zogenaamde bloklanden, behoorden echter sinds
mensenheugenis toe aan de (inmiddels gereformeerde) kerk. Het archief te Hilversum bezit
gelukkig enkele relevante papieren hierover uit de franse tijd. De schansen werden per stuk of
paarsgewijs verhuurd voor één of meerdere jaren bij opbod en afslag. In de franse tijd
blijkbaar voor 6 jaar achtereen. De huurpenningen moesten traditioneel voor 11 augustus ten
huize van de president kerkmeester worden afgedragen, al blijkt uit de kanttekeningen in de
stukken dat vaak dit enkele weken later gebeurde.
De huurder verplichte zich tenminste 15 volken neer te zetten op straffe van dubbele huur. De
huurder mocht voor eigen kosten verbeteringen aanbrengen maar mocht niets vernielen aan
bijvoorbeeld de eiken hakhouten heg. We weten voor 1808 dat de ongeveer helft van de
huurders van buiten kwamen.

De kerkeschans aan de Nieuwlandseweg
De schans aan de Nieuwlandseweg is een inmiddels zeldzame overblijfsel van een eens zo
belangrijke systeem rond de boekweitteelt. Verscholen in het enigszins golvend terrein aan de
zuidrand van de eng, de wallen vormen een vierkant van 14,5m breed, dus een
grondoppervlakte van ongeveer 16 vierkante roeden. De ingang bevond zich waarschijnlijk
aan de noordzijde vanaf de weg links, aan die weg dus. In de schans zijn nog resten van de
interne inrichting.
Of restauratie, met heg en al, gerechtvaardigd is zou ik niet weten. Het lijkt me in elk geval de
moeite waard te behouden, te onderzoeken en is misschien wel een bordje waard met het
verhaal. In 1808 werd het verhuurd aan Hendrick van der Kroogt uit Zegveld, tegenwoordig
gemeente Woerden, tezamen met de schans aan het einde van de Bosdrift voor de duur van 6
jaar en brachten samen hiermee 81 gulden op ten bate van de kerk.

Resten Kerkebijenschans Nieuwlandse weg

Locatie Kerkebijenschans

Vermelding Kerkebijenschans
___________________________________________________________________________
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Bronnen Hof van Elten
Transcriptie Kroniek van Lambert Rijcksz Lustigh Naarden Provinciaal archief te Haarlemhttp://genea.pedete.net/privilegien%20-%20naarden_lustigh.pdf
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Ara collectie hingman vht 3019 Nationaal archief in Den Haag (ook te Naarden)
N° 3.01.27.01 – 755. Nationaal archief in Den Haag
Nederlandsch Archievenblad (Enklaar 1931/1932)
Rechtsbronnen voor het Gooiland (Enklaar 1932
Soest, Hees en De Birkt (Hilhorst en Hilhorst 2001)
De Lage Vuursche (Stevens 1982)
De Erfgooiers en hun Gemeenschappelijk Bezit (Sebus 1934)
Nieuwe kaart van den Lande van Utrecht, Bernard du Roy. 1696
Kaart van de grenzen tussen het Sticht Utrecht en Gooiland Lucas Sink 1619
Met dank aan
Jaap Groeneveld, Eemnes
Harry van der Voort, Hilversum
Dr. Jan A. Bakker, Baarn
Bronnen Grens Mysterie
N° 51. Akte waarin Splinter van Nijenrode, baljuw van Naarden, Muiden, Weesp en
Gooiland, de banscheiding bepaalt tussen Hilversum en Larenkarspel,
1428.Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.
N° 3782 Overeenkomst tussen buurmeesters en gecommitteerden inzake vernieuwing
van de banscheiding tussen Laren en Hilversum. Archief Stad en Lande van Gooiland.
Stads- en streekarchief te Naarden
Rapport Der Provinciaal Commisie ter Bestudering van de Gemeentelijke Indeling van
Noordholland (1949-1951)
Archeologische en historisch-geografische elementen in een natuurgebied (Wimmers en van
Zweden, 1992)
Kaart van Gooiland na de Heide Verdeling (Perk) 1843
Topografische kaart het Gooi (Kom op voor het Gooi) 1989.
Bronnen Kerkebijenschans

N°63 Kopie bezwaarschrift van Kerkmeesters der Gereformeerde Kerk te Hilversum tegen
besluiten van de municipaliteit van Hilversum betreffende: onder andere de inning van
de pachten der bijenschansen. Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
N°66 Huurcondities en Rekeningen van de kerke-bijenschansen Streekarchief Gooi en
Vechtstreek te Hilversum
Naerdincklant: Boekweit, bijen en bijenschansen (Vrankrijker 1947)
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