
EEN MISLUKTE VERKOOP VAN DE DOMPROOSDIJ. 

In het najaar van 1690 bevond de heer van Amerongen, Godard Adriaan van 
Reede, zich in Kopenhagen als gezant van H.H.M. Hier kreeg hij 10 Nov. 
van dat jaar een brief van zijn vrouw, Margaretha Turnor, waarin zij hem 
onder meer vertelde dat de Domproosdij hem te koop was aangeboden door 
een zekere monsieur Exstet. In een voigende brief komt zij er op terug. Het 
schijnt dat de correspondentie liep via Nicolaas van Velpen, één van de nota
belen van Amerongen, die brandend nieuwsgierig was naar de inhoud. Maar 
veel inlichtingen over Exstet die op dat ogenblik in Kleef was, kon hij ook al 
niet geven. 

Margaretha voelde wel iets voor het plan, dat blijkt wel uit haar opmerkingen, 
er waren „fraye reegaelie" aan verbonden. De min of meer geheimzinnige 
Exstet was natuurlijk een tussenpersoon en geen onbaatzuchtige, zoals zal 
blijken, de echte verkoper was uiteraard de Domproost zelf. Dit was, sinds 
1649, toen hij de rijpe leeftijd van 3 jaar bereikt had, Cajus Laurentius van 
Brockdorff. To t 1635 had ook het Huis Doorn tot de bezittingen van de Proosdij 
behoord, in dat jaar werd het verkocht; de vader van de kleine Cajus was in 
1649 heer van Doorn en had hieraan waarschijnlijk de benoeming van zijn 
zoontje te danken. Elk lid van de Staten had iemand genomineerd en stadhouder 
Willem II koos de candidaat van de Geëligeerden. 

De verdere levensloop van de Proost ontgaat ons. Hij zal wel niet dikwijls 
in de Nederlanden gewoond hebben, want hij was Kamerheer van de Koning 
van Denemarken en werd in 1672 Deens graaf. Kanunnik was hij nooit geweest 
en evenmin was dat de man, met wie hij in 1686 onderhandelingen opende over 
de verkoop van de Proosdij en van Huis Doorn. Die man was Frederik Wi l 
lem van Diest, gezant van de Keurvorst van Brandenburg. Het contract door 
hun gemachtigden al getekend, bevindt zich op het R A . te Ut rech t 2 ) en ook 
toen vertegenwoordigde de heer Exstet de Proost. Prins Willem III gaf zijn 
toestemming en daar deze in Utrecht zo goed als almachtig was, gaven cok de 
Staten gewillig hun fiat. Maar de koop werd tenslotte toch niet voltrokken, 
het geval draaide uit op een jarenlang proces en nu, in 1690, voelde von Brock
dorff zich blijkbaar wel zo vrij, dat hij de Proosdij aan, een ander durfde aan
bieden. 

Als Exstet contact opneemt met de vrouwe van Amerongen, heeft hij het 
proces inderdaad al twee keer gewonnen en zowel hij als zijn advocaat een zekere 
Mr van Kleef in Utrecht, zijn er van overtuigd dat dit vóór Kerstmis voor de 
derde keer beslist zal zijn. Margaretha krijgt een memorie van de inkomsten 
en lasten en stuurt daarvan afschriften naar haar man en naar haar zoon, de 
bekende generaad van Reede-Ginchel, wat later graaf van Athlone, die in 
Ierland vecht. 

De Domproost benoemde schouten en secretarissen in Doorn, Cothen, Neder-
en Overlangbroek, Maartensdijk en Galecop. Zoals te doen gebruikelijk, pacht
ten of kochten deze heren eigenlijk hun benoeming, terwijl hun salaris door de 
ingezetenen werd opgebracht. Verder bezat de Proosdij heel wat grond en het 

i) Huis archief Amerongen, Inv. II, 401c. 
2) Inventaris Archief Dom-Kapittel No 2302. 
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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-
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