
recht om op allerlei landerijen tienden en cijnsen te heffen. Alles bij elkaar 
werd de jaarlijkse opbrengst begroot op ƒ 1575, waartegenover ƒ744 aan lasten 
meest worden betaald. In 1686 waren deze bedragen resp. ƒ 1605.— en ƒ577.10 
geweest. De oorlog had de belasting blijkbaar aanmerkelijk verhoogd. Welke 
prijs er gevraagd werdt, blijkt noch uit de brieven, noch uit de memorie. 

Het bezwaar was natuurlijk dat van Diest de steun had van Willem III. 
Al zou het proces ten gunste van Brockdorff uitvallen, dan bleef toch de kans 
bestaan dat de Koning-stadhouder de koop niet vriendelijk op zou nemen, 
misschien zijn toestemming en de benoeming weigeren. Exstet, die uit Kleef 
overkwam om de zaak persoonlijk met Margaretha te bespreken, beweerde dat 
Dijkveld ook veel interesse had, maar de proost, die ,,een vreemdeling sijnde, 
wenste daer wel af te weezen", prefereerde Godard Adriaan van Reede. Helaas 
bleek nu tevens dat von Brockdorff ook nog ƒ 8000 op de proosdij had opge
nomen. 

Voor zichzelf wenste Exstet een compagnie, waarschijnlijk moest Ginckel hem 
daaraan helpen. Hij was 3 jaar in Zweedse dienst geweest en wilde nu blijkbaar 
overgaan in Staatse. In 1686 had hij voor mevrouw Exstet een „verering" 
bedongen. 

Van alle schone plannen kwam niets. De heer van Amerongen had geen 
zin zich in moeilijkheden en mogelijke processen te wikkelen, zeker niet tegen 
de zin van Willem III en ook zijn vrouw was niet enthousiast meer, toen ze 
alles wist. Blijkbaar is de animo van Dijkveld toch ook niet groot geweest — 
althans, de zaak bleef slepen tot 1702 en eindigde er tenslotte mee dat toch 
van Diest proost en heer van Doorn werd. Het frappante van de geschiedenis 
is wel, dat ook hieruit weer blijkt, hoe wonderlijk, tijdens de Republiek in 
Utrecht met de „geestelijke goederen" werd omgesprongen. 

ALEID W . VAN DE BUNT. 

WAAR STOND DE HOFSTEDE VAN ELTEN? 

Nu er grote kans is, dat het waardevolle archief van Drakestein en de Vuurse, 
dat tot 1946 op de zolder van Drakestein heeft gesluimerd en nog nimmer voor 
degelijk historisch onderzoek is geraadpleegd, door den archivist Postma te 
's Gravenhage zal worden geïnventariseerd, is de tijd gekomen de Hofstede van 
Elten eens ter sprake te brengen. 

Het genoemde archief bevat o.a. in zake de grensquesties, waarbij de H. v. E. 
steeds vermeld wordt, vele authentieke stukken en stukken in gelijktijdig afschrift, 
die gaaf en compleet bewaard zijn gebleven en wellicht een mooie aanvulling 
kunnen geven op het door Perk vermelde „volumineuze boek met perkamenten 
omslag, in het Rijksarchief voorhanden, houdende ten opschrift: Roerende de 
questics op 't stuk der limieten tusschen Goylant en Vecht, bijeengebracht door 
den Domdeken Ludolf van Veen." 

Maar ook nu reeds is het niet zo moeilijk om aan de hand van het viertal 
overgeleverde gegevens de plaats van de H. v. E., en daarmede van het hoekpunt 
in de Stichts-Gooise grens van plm. 1100, bij benadering aan te geven. Onze 
bronnen zijn. 

Ie) Getuigenis van 1449 bij Enklaar: Middeleeuwsche Rechtsbronnen blz. 35-36: 
de grens wordt gezegd te hebben gelopen van de Vuurse boom (bij de Hoge 
Vuurse, aan de straatweg Hilversum-Soestdijk) naar de Hofstede van Elten (om
trent halfweg tussen Gooierbos en Vosbergen) en van daar, met een hoek, „noirt 
ommegaens" naar Breukeleveen. 

2e) Getuigenis van 1472 bij Enklaar blz. 58. Met weglating van kennelijke anachro-

71 



nismen: de grens wordt gezegd te hebben gelopen van de Hoge Vuurse „an" (over 
of langs?) de plaats waar later Drakestein kwam naar de H. v. E., en wel 
rechtuut", dus in één rechte lijn, en dan „westwert op" naar de Weer en 
Breukeleveen. 

Verder werd gezegd dat de Hofstede zou gelegen hebben „op die lacn die 
tot (?) den boessce loept tot Seystwert an, mer wat uytwaert." 

3e) De z.g.n. Ronde Kaart van plm. 1521, die de Hofstede plaatst aan de kop 
van een zijspreng van de Brabantsche Wijck, die blijkens het Rapport Nicolai 
van 1539 Maartensdijk moet hebben bereikt op of langs het onbebouwde weiland 
enkele percelen ten O. van de hofstede „de IJzere Mortier". Deze oude grens 
liep dus over of langs Drakestein. Vosbergen moet wel in de omgreppeling bij 
het Pluismeer hebben gelegen, waar later Eekelo stond, en waaraan volgens 
Craandijk volgens een in 1884 levende traditie in de Middeleeuwen asylrecht was 
verbonden. Een kaart van het einde der 16e eeuw in het Rijksarchief bevestigd dit. 

De combinatie: omtrent halfweg Gooierbos—Vosbergen met de lijn Hoge 
Vuurse-Drakestein en verder „rechtuut", brengt ons op een punt ongeveer 
1/2 K.M. ten Z. van het kampeercentrum „Ons Honk", op weiland. Vandaar 
kan de grens gelopen hebben langs de door Aelmanszoon (uitgave 1934 blz. 58) 
genoemde roodachtige steen, die „omtrent int mits — nae die lancte gemeten" 
van de Brabantsche Wyck lag, wat ons, met de gegevens van Nicolai', op een 
dubbele bocht van de scheislcot brengt van het perceel, dat wij in Maartensdijk 
al noemden, en wel dicht bij „Hertenkamp" (Zie Top. Kaart blad 32 A). De 
voor de Hofstede aldus gevonden plaats strijdt niet met de Ronde Kaart, maar 
wel met een gegeven bij Aelmansz. blz. 57: n.l. 

4e) De oude grens, door een greppel aangegeven, zou omstreeks 1500 nog duide
lijk zichtbaar van de Hoge Vuurse op het „Katusercloester" (Chartroise bij Utrecht) 
gericht zijn geweest! Deze lijn loopt niet over Drakestein, maar meer W. er langs, 
en zou ons een Hofstede opleveren even ten N.W. van „Oon Honk", op bosterrein, 
gedeeltelijk in de gemeente Baarn, dicht bij paddestoel 23. Van hier zou deze oude 
grens mooi in het verlengde van de Hollandse Rading komen te liggen, tot 
bij G. p. 17. 

Beide veronderstelde plaatsen accorderen met: uitwaarts van de laan die „tot 
Seystwert" loopt, n.l. van de Vuurse Steeg. De tegenspraak tussen het ge
citeerde „noirt" en „westwert" is slechts schijnbaar: de richting ligt tussen N. en 
W. Moge het archief Drakestein-Vuurse spoedig een topografisch-geschiedkundige 
studie opleveren, even grondig als die van Dr Maris over Eemnes, en even 
boeiend als het voorbeeldige boek van meester Pluim over Baarn! De "Wande
ling van Graandijk zou ruimschoots verdienen er als bijlage bij te worden her
drukt. M. RAVEN 

BOEKBESPREKING 

J. W. C. v a n C a m p e n , Het genoot- nert zich hoe in de loop der jaren tal 
schap Kunstliefde 1807—1947. Uitgave van van bijdragen, meestal ondertekend „v. C." 
het genootschap. in dit blad van zijn hand verschenen 

Door een misverstand heeft in het zijn. 
Maandblad nooit een bespreking gestaan Mogelijk zal ook daarom menigeen als-
van bovengenoemd boekje, dat al zes nog kennis willen nemen van wat ge-
jaar geleden verscheen. schreven werd naar aanleiding van het 

Wij betreuren dit omdat het hier gaat honderdveertigjarig bestaan van Kunst-
om een boekje van utrechts gemeente- liefde zich in de utrechtse samenleving 
archivaris, mr Van Campen, die er zelf jaar geleden gevierd. Trouwens, nog vier 
altijd dadelijk bij is om de aandacht jaar en het genootschap zal anderhalve 
van de redactie op publicaties over stad eeuw in leven zijn, zodat men zich nu 
en provincie te vestigen en die daardoor al kan oriënteren aangaande de historie 
voor het Maandblad vele verdiensten van Kunstliefde, 
heeft. Die geschiedenis levert natuurlijk aller-

Wij behoeven de heer Van Campen als minst een menigte heldenfeiten op. Maar 
schrijver niet voor te stellen. Elke lezer zij is toch veel te belangrijk om verzwe-
van het orgaan onzer vereniging herin- gen te worden. Te meer omdat Kunst-
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