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ERRATUM 
 
 
De oostgrens van het Gooi 
De geschiedenis van de verschillende grensvakken 
 
 
Het is leuk om reacties te krijgen als je iets schrijft. Even slikken is het als 
blijkt dat er een fout is geconstateerd. De heer Van der Schaal, gepensioneerd 
kadastraal medewerker, benaderde mij enige tijd jaar na het publiceren van het 
bovengenoemde artikel in HKE 2006-3 over de tabel op pagina 129. Hij had 
zich ook eens met de coördinaten van de palen bezig gehouden en constateerde 
een afwijking van 100 meter bij grenspaal 16. Het getal in kolom (grote) X 
moet inderdaad niet zijn 141787.14, maar 141687.14. Was het maar een gewo-
ne tikfout geweest bij het schrijven van het artikel, maar het blijkt ook foutief 
in de berekening te zijn gebruikt. Dat betekent dat het getal in kolom (kleine) x 
moet zijn 1693.08. Daardoor worden de afwijkingen d als volgt: -26.70 moet 
zijn (+)61.76, -10.23 moet zijn (+)253.57, -15.28 moet zijn (+)73.04 en -61.92 
moet zijn (+)299.89. 
 
Voor de algemene conclusie van het verhaal heeft het geen wezenlijk gevolg. 
De tekst van de laatste alinea ging in op de mogelijkheid dat het vierde vak 
toch op de Domtoren gericht zou kunnen zijn. Dat dit niet zo is, zoals reeds 
werd beargumenteerd, wordt alleen maar versterkt. De tekst na ‘het harde van 
Lapersweg’ moet nu zijn:  
 

De grenslijn 11-16 wijkt bij paal 16 (+)61,76 m naar het noordwesten af ten 
opzichte van de rooiïng vanaf paal 11 op de Domtoren. Men kan ook de be-
rekening doen door een lijn te trekken door 11 en 16 en kijken waar deze op 
de hoogte van de Domtoren uitkomt. Dan zit men ca. 253 meter ten noord-
westen van de toren. Doet men hetzelfde ten opzichte van het kruis van de 
kerk, dan wordt dat ca. 300 meter naar het noordwesten. In beide gevallen 
is in het geheel geen sprake van richten op de Dom. Er wordt in de vonnis-
sen van 1541 en 1550 ook helemaal niet gerept over enig richten op de 
Dom, toren noch kerk. [verder ongewijzigd] Kortom, alleen het vak tussen 
palen 2 en 6 is in principe op de Domtoren gerooid, waarbij paal 2 nog het 
meest nauwkeurig op de rooilijn van de Leeuwenpaal op de Domtoren 
stond, maar een halve meter ernaast. 
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