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Ter aanvulling van het in het Jaarboekje Oud-Utrecht 1945-
1946 !) medegedeelde is nog van belang het volgende: 

Langs de grens van het Gooi vindt men, te begingen bij het 
IJsselmeer, de volgende namen: Gooiergracht, Hollandsche sloot, 
Hollandsche Rading, Weer , Raa of Raai of Raaij, Kromme Rade, 
Rade. 

1085. In een onechte oorkonde wordt de Hollandsche Rading 
genoemd als Trenscoten. 2) Deze oorkonde bewijst dat, indien al 
niet in 1085, dan toch in overoude tijd hier reeds 3 stallen voor 
vee hebben gestaan, allicht schaap-schotten of schaapskooien. 
Reeds in 776 wordt Hengestschote genoemd, later verbasterd tot 
Henschoten-Heischoten (bij Woudenberg). Ook Beerschoten bij 
de Bilt, heet naar een fokveestal. 

1397. In een informatie aangaande de Wildvang van 1449 3), 
wordt gemeld: „dat bij tijden hertoge Ailbrecht een scheijdinge 
gedaen soude wesen (usschen Hollant ende den Sticht", dair 
waeren van hertoge Ailbrecht wegen . . . heere Wouter van 
Mi jnden . . . ende datter doe een roije getogen 4) was van den 
hoeck van Brueckelveen [Weersluis bij Muijeveld J tot upten 
uutersten boom van Goijers bosch. j nu grenshoek bij paal 16.J 

De Wildvang was een oud jachtterrein van de graven van 
Holland en omvatte waarschijnlijk o.a. Egelshoek en Tweede 
Blok, en de Kerkelanden; later kwamen hier o.a. Blokhoven en 
Eindegooi. Hier werd, volgens een niet onaannemelijke traditie, 
Floris V in 1296 door de edelen gevangen genomen. r>) 

1396—1397. Hertog Albrecht gelast den baljuw van Amstel-
land en Waterland om het veen van Gooiland te scheiden.6) 

Ofschoon deze grens speciaal die met de Vuursche betrof, is 
het aannemelijk dat er samenhang was met het onder 1397 ver
melde en met de vaststelling van de grens Naarden—Muider-
berg van 1396. 7) 

1402. Bernd Proys wordt beleend met het gerecht en toebe
horen van Herverscoop, dat zich tot de Drynscote uitstrekte, en 
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toen dus vrijwel geheel Oostveen (nu Maartensdijk) moet hebben 
omvat, want Drynscote = Trenscoten. 8) 

1422. In de Rascheiding tusschen Gooiland en Loosdrecht 
worden, bij de Weer, genoemd: „Willems acker van Mijnden", 
en „Melys lant van Zijle". !l ) 

1432. Melis van Mijnden krijgt venen in pacht van de Vecht 
bij Roelof Aerntszoens Sluys totten Goijerbos. 

Deze venen, langs de Weersloot, strekten dus van de sluis bij 
het Kraaiennest tot aan de Bosberg. 10) 

1449. Informatie aangaande de Wildvang zie 1397. 
1455. Langs de venen, in 1432 genoemd, wordt een scheiding 

gegraven. Misschien werd toen de Nieuwe W^eer bij de Holl. 
Rading gegraven en werd daarom de Weer in 1502 en 1525 
Oude Weer genoemd. >') 

1472. Verslag omtrent de onderhandelingen over de grenzen 
van Gooiland, met het door pater Kleyntjens gereproduceerde 
schetskaartje. ' -) 

Genoemd worden o.a.: de Weer, „der vrouwen hofstede van 
Elten" bezijden de Vuursche Steeg (bij het kampeercentrum 
,,Ons Honk") Coddemeer en Melys van Sijlenpael. Koddemeer 
zal allicht gezocht moeten worden op het terrein van de oude 
hofstede Koddestein, Maartensdijk Nr 61-63, dus dicht bij de 
Zanderij aan de Hollandsche Rading, waar een donkere plek op 
luchtfoto's een oud meertje verraadt. 

De naam Koude Laan is allicht uit Koddelaan ontstaan. De 
naam van Zijl wordt ook in 1422 en 1494 genoemd. 

Melysland strekte van de Zijpweg tot de grenshoek aan het 
Tienhovensche kanaal weer nu g.p. 24 behoorde te staan. 

1494. De erven van Ghijsbert van Zijll dragen een stuk land 
in de V/ildvang ,,de leghe dair men de valeken plag te vanghen" 
over aan het Kapittel van St Pieter en de geërfden van Breu-
keieveen. i : !) 

1502. Informatie over de grenzen van Gooiland. 
Genoemd worden weer: Coddemeer, Oude Weer, Roeloff 

Aerntszoens sluijse an de Vecht. Ook, voor het eerst: Neder-
loijdijck en Overloijdijck, bij de Weer. 14) 

1516—'25. Proces over tienden van de Commandeur van het 
Duitsche Huis (Johanniterorde), uit 26 morgen land in het Overste 
Blok, tussen St Maartenswetering en Hollandsche Rading. U a) 

1525. Pieter Aelmanszoon, op informatie naar de Gooische 
grenzen, verneemt dat de Drenschot is: ,,dat alderuuytterste van 
Goyerbosch'. 15) 

Aan de Oude Weer vertelt men hem, dat de Weer bij de 
Vecht een ,,zwaleffenstart" maakt met een Utrechtsche, en een 
Hollandsche, de Roeloff Arentszoens. sluis. H») 

1530—31. Verklaring dat de Heeren van Nijenrode ,,tot 
hoeren appetijte op Goijer Bosch hebben gejaecht met panden 
[honden?], met netten, met fretten, als 't hen belieft heeft.1 7) 
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1541. In de Sententie van den Groten Raad te Mechelen, 
over de grens Sticht—Holland, wordt Drinschoten genoemd als 
de grensgreppel, maar de naam ( = Trenscoten) bewijst wel dat 
de grenssfrooA:, allicht aan beide zijden van de grens zo genoemd 
werd. 18) 

1550 en 1581. De Hollandsche Ray en de Hollandsche Ra
ding het eerst zo genoemd. 18a) 

+ 1600. Het Gooierbosch, grenzende aan de Hollandsche 
Rading, is geheel verdwenen. Sindsdien zal hier tot aan de grens 
de „Loosche koppel", een der 4 Hilversumsche schaapskudden, 
gegraasd hebben, en wel tot + 1837. ] 9) 

1600. Verbaal nopende het amoveren en wederbrengen van 
sekere steen omtrent het Goijerbosch. 20) 

Dit betrof een zekere Parck, misschien een voorouder van 
notaris Albertus Perk, welke heimelijk een grenssteen aan de 
Hollandsche Rading met een slede had verplaatst. 

1619. De kaart van Sinck, van de grenzen van het Gooi, geeft 
enkele nieuwe namen, van huizen aan de Rading, en van wijeken 
of zijsloten bij de Weer . 2 1) 

1621. Getuigenverklaring in een proces over diefstal van 
schapen enz. bij de Hollandsche Rading.2 2) 

teynden welcke ackeren [van Maartensdijk] aende 
Noortzijde gelegen is zeeckeren wech met haer wagenspooren 
van oudts genaempt de Schaeps streecke, dewelcke is leggende 
tusschen de voorss. ackeren aen deene zijde, ende zeeckere opgz-
greven walle, ende groote steene aen dander zijde, welcke walle 
ende steene gelegen sijn int offhangen -:!) van theetvelt -'•'>), ge
naempt Goyerbosch. Tuychden noch, dat de ingesetenen van den 
Oestveen 24) J e voorss. wech genaempt de Schaepsstreecke van 
allen ouden tijden ende soe lange hemluyden gehoecht met rijden 
ende drijven van schapen ende beesten om achter in haere landen 
te coemen gebruyekt hebben gehadt, verclarende voor redenen van 
wetenschap dat zij getuygen van joncx op aldaer omtrent gewoent, 
opgevoet sijn ende geconverseert hebben, ende dat Zijluyden altijts 
den voorss. wech hebben hooren noemen, oick van haer voor
ouders de Schaepsstreecke, vermits die van Oestveen den selven 
wech gebruyekten met haere schapen omme te commen op ende 
uut haere achterlanden, verclarende de landen noortwerts van de 
voorss. Schaepsstreecke gelegen nyet anders te sijn alse dorre 
landen, die nyet open hebben als heyde, ende nemmermeer wer
den besaeyt." . . . . 

De naam Schepersveld herinnert ook aan de Schaapschotten, 
in de wandeling de „Maartensdijksche hokken" genoemd langs 
de Rading, o.a. waar vroeger Koddemeer lag. 

1719. Conventie van de Staten van Utrecht en Holland tot 
wegneming van differenten over de Limietscheijding, met bij
behorende stukken. De grens wordt definitief vastgesteld.25) 

De Hollandsche Rading-West wordt in het bijzonder aange-
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duid als „Stichtsche Schaapsdrift". Zou het niet aardig zijn de 
kleurloze namen Hollandsche Rading Oost en -West te ver
vangen door de oude namen Schaapsstreecke en Stichtsche 
Schaapsdrift? 

1722—23. De landmeter M. Walraven brengt op de kaart 
van Gooiland van 1709, door van Broeckhuyzen, de grens ge
detailleerd in beeld, met opgave van de afstanden tusschen de 
grenspalen van Leeuwenpaal tot Nr 22, bij ,,Vrede 't Best" aan 
de Tienhovensche v a a r t . 2 9 ) . Hier doen zich vele interessante 
vragen voor: 

Waarom plaatste men de palen 23 en 24 niet, of althans: niet 
op de kaart? 

Waarom staal; de nieuwe stenen paal 20 niet op de juiste 
plaats, 754 Meter van paal 19? 

Waarom staan daar dicht bij 2 korte stenen palen in de droge, 
als vuilnisbelt misbruikte, sloot, beide met Nr. 20, en beide even
min op de juiste plaats? 

Waarom staat dicht bij paal 19 een korte houten paal met 
Nr. 52 ! ? 

Waarom staat tusschen de palen 17 en 18, tegenover de Oos-
terspoorlaan, een korte stenen paal met Nr. 19? 

En tenslotte een vraag, dringend aan de aandacht van Heren 
Gedeputeerden aanbevolen: 

Waarom worden de vernielde palen 21 en 22 niet hersteld, 
en de ontbrekende Nrs 23 en 24 niet geplaatst? 

Speciaal op de grenshoek, niet ver van de eendenkooi, zou een 
waardige, „Melis van Zijl" paal gewenscht zijn, temeer daar dit 
punt, analoog aan de Leeuwenpaal van 1339—1356 een „be
wogen" geschiedenis beleefde van 1343'—1422. '±') 

+ 1735. De kaart van van Broekhuyzen-Walraven wordt 
verder bewerkt door Boelhouwer, gegraveerd door Post, en uit
gegeven door de Gebr. Ottens. Deze fraaie en merkwaardige 
kaart geeft 7 Schaap-schotten, die ons de naam Trenscoten te 
binnen brengen. 

1769—1771. In 1769 bleek dat verschillende oude palen weg 
waren. Dit leidde tot een resolutie van Gedeputeerde Staten van 
22 Maart 1771. De houten palen werden gaandeweg door stenen 
vervangen en afgraving van kegelzand ter plaatse van de limiet
scheiding werd verboden. 2 8) 

1813—19—23. Jan Calis maakt een kaart van Maartensdijk, 
herzien in 1819; een exemplaar van 1823 met opdracht aan Mr 
Eyck van Zuylichem, heer van Maartensdijk, op Eyckenstein, 
hangt in de Raadszaal te Maartensdijk. Hierop verschijnt de Hol
landsche Rading — Schaapsstreecke als: Kaarn-Melks-Weg. 

1837. Bij de eerste Heideveiling van de Domaniale (vroeger 
Ergfooiers-) heidegronden komt het Gooische terrein bij de Hol
landsche Rading geheel in particulier bezit. De Loosche Koppel 
zal hier nu niet lang meer gegraasd hebben. 
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1866. De Hilversumsche notaris en amateur-topograaf Albertus 
Perk vermeldt een steen van blauwachtig graniet op eenigen af
stand van de Zwarte Berg (bij de Hoorneboeg) bezuiden de 
provinciegrens, waarvan de zwaarte berekend werd op ruim 
30.000 oude ponden. 29) 

Deze zal met véél andere grensstenen, bijv. die in 1600 en 1621 
genoemd werden, en met die welke aan de grenshoek bij paal 16 
de naam van ,,hoek der 3 stenen" gaven, allicht ten offer ge
vallen zijn aan de keienkloppers bedrijven, die de Rijk nog kort 
na 1900 noemde. 

1874. De Oosterspoorweg wordt geopend. 
1925. De oude grenspalen worden hersteld waar mogelijk; 

anders door nieuwe volgens ontwerp van Prof. Odé vervangen, 
bijv. de Nrs 17, 18, 19 en 20 bij de Hollandsche Rading. 

1951. Het Museum voor het Gooi e.o. te Hilversum geeft de 
kaart van Ottens van + 1735 opnieuw uit.3") 

Mogen wij toevoegen: 
1953. De geschonden en ontbrekende grenspalen worden 

hersteld. 
M. R. 

1) blz. 210—213. 2) Aelmansz., uitg. Enklaar, 1934, blz. 57 n. 3) Enklaar: 
Rechtsbronnen, 1932, blz. 35—37. 4) roye getogen = grens getrokken. 5) de 
Rijk: Wandelingen, blz. 30—31; 127—131. Ënklaar: Geschiedenis van Gooiland, 
blz. 24—27. 6) Rechtsbronnen, blz. 29—30. 7) id. blz. 28—29. 8) Heeringa: 
Inv. Arch. Kap. t. D., blz. 294. 9) Rechtsbronnen, blz. 33—34. 10) Perk-
Hortensius, blz. 208. 11) id. blz. 208. Het water tussen g.p. 20 en 21 kan ook 
een restant zijn van het project van 1835 voor de verbinding Vecht-Eem. 12) 
Rechtsbronnen blz. 57—58. Geschiedenis van Gooiland, blz. 117. 13) Perk-
Hortensius, blz. 218. Gedenkboek Hilversum, 1924, blz. 13. 14) Rechtsbronnen, 
blz. 101. De Nederloijdijck was allicht de weg bij de Weerbrug; de Overloijdijck 
loopt 1 ' 2 K.M. meer O., tot het gehucht Loodijk, onder Tienhoven. 14a) Hee-
ringa blz. 136. 15) Aelmansz. blz. 57. 16) id. blz. 28. 17) Perk-Hortensius, blz. 
218. Gedenkboek Hilversum, blz. 13; 32—33. Sebus: De Erfgooiers, blz. 176 18) 
v. d. Water : Plakaatboek I, blz. 125 e.v. Heeringa, blz. 455. 18a) Heeringa, blz. 
200 en 201. 19) Gedenkboek, blz. 140. 20) v. d. Wate r I, blz. 140. 21) In het 
Alg. Rijksarchief. 22) Heeringa, blz. 455. 23) = helling van het heideveld. 24) 
Oostveen — Maartensdijk. 25) v. d. W a t e r I, blz. 140 e.v. 26) Origineel in het 
Gemeenlandshuis van Stad en Lande van Gooiland te Hilversum. 27) Rechts
bronnen, blz. 19, 26, 34. 28) Maris: Eemnes, blz. 61. Vermeulen-Morrees: Ver
volg Plakaatboek, I: blz. 112—118. Hierdoor ontstond het weiland, op Goois ge
bied, achter „de Heidebloem". 29) Perk-Hortensius, blz. 224. 30) Prijs ƒ 3,50. 

Hier past een woord van dank aan den Heer Rijksarchivaris te Utrecht, en 
aan Drs M. N. Acket aldaar, voor hun gewaardeerde hulp. 

BOEKBESPREKING 
W. van de Pas, Tussen Vecht en trum gewend zijn: goed verzorgd van 
Oude Rijn. Uitg. Het Spectrum. druk en papier, voorzien van aardige il-
Utrecht — Antwerpen, 1952. lustraties en een keurige band, en ge

huld in een sprekende omslag, die aan 
Nog juist voor het jaar 1952 ten einde de voorzijde een foto draagt van een ty-

liep, verscheen het boek, welks titel hier- pisch polderlandschap op een zomerdag 
boven is weergegeven. Het is een uitgaaf, en verder door zijn hardgroene kleur 
gelijk wij die van de uitgeverij Het Spec- aan die der weilanden herinnert. Een 
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