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60 Jaar Hilversumse Kei
Willem Gross - Hilversum
De Canarische eilanden, de Costa del Sol, Tunesië, Kreta, Bali..........
namen van vakantiebestemmingen anno tachtiger jaren. Draaien we
de klok zestig jaar terug dan belanden we voor één week vakantie per
jaar, in streken als de Veluwe, Zuid Limburg, het Gooi, Koblenz;
maar dat was al iets heel bijzonders. En wie naar Zwitserland en Italië
afreisde kon op bewondering en enige afgunst van de achterblijvenden rekenen.
Het Gooi telde tientallen hotels en pensions, die het voornamelijk
van de zomergasten moesten hebben. Gemeentebesturen juichten de
komst van vreemdelingen toe en hoopten dat zij zich ook hier zou
den vestigen. Hilversum bijvoorbeeld adverteerde op de mailboten
naar Indië, attendeerde de verlofgangers op de bossen en de heide en
andere geneugten van de gemeente.
Tot het werk van een VVV behoort het leveren van bijdragen aan
produktbewaking- en produktontwikkeling. Dat zijn meer termen uit
het jargon van economen, maar er wordt mee bedoeld dat een VVV
er voor heeft te zorgen dat de toerist een goede indruk meeneemt van
de stad o f streek waar hij heeft verbleven en dat hij thuisgekomen de
ervaringen doorvertelt aan vrienden en kennissen. Opdat die volgend
jaar óók komen. Aan te nemen is dat het bestuur van de kersverse
Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Hilversum zich niet bewust
was, dat het iets aan produktontwikkeling zou gaan doen, toen kort
na de oprichting in 1921 besloten werd Stad en Lande van Gooiland
te vragen o f de half bedolven kei op de Larense hei naar Hilversum
getransporteerd mocht worden. Stad en Lande had er geen moeite
mee, stelde zelfs arbeidskrachten beschikbaar die het gevaarte met
schoppen uitgroeven en vervolgens op een platte wagen rolden.
Hoe dat allemaal in zijn werk ging en hoe Hilversum uitliep om de
feestelijke binnenkomst van de zware kei mee te maken is beschreven
in een van de artikelen in dit boekwerkje, uitgegeven ter gelegenheid
van 60 jaar Kei in Hilversum.
De VVV Gooi en Vechtstreek, de stichting Hilversum City en de
vereniging Rond de Kei danken Tussen Vecht en Eem en de schrijvers
van de diverse bijdragen voor hun enthousiasme, dat heeft geleid tot
deze co-produktie.
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De Hilversumse Kei, van grenssteen tot
toeristische trekpleister
W.G.M. Cerutti—Hilversum.
Op de Gooise heide en elders in onze regio komen diverse grotere en
kleinere zwerfstenen voor die hier in de ijstijd via gletschers zijn ge
deponeerd.
Verschillende oudere schrijvers maken reeds melding van deze zwerf
keien. Zo vermeldt Lambertus Hortensius in zijn boek “Over de op
komst en cfndergang van Naarden” -waarin hij de uitmoording van die
stad in 1572 waarvan hij ooggetuige was, beschreef- over het Gooi:
Men delft er stenen van ontzaglijke omvang uit de grond.
Dezelfde Hortensius schreef in 1632 een gedicht, Chorographia
Goilandiae. Over het Gooi komt daarin de volgende passage voor:
Daar, waar het land, naar binnen toe, hooger en heuvelachter wordt
of, slecht bebouwd weder daalt, graaft men steenen op, groot en
breed. Ik heb gezien, hoe men trachtte een gevaarte, als een pyramide,
boven den stevigen grond te brengen; maar vergeefs was de moeite.
In het begin van de 17e eeuw dus probeerde men al dit soort grote
zwerfstenen aan de oppervlakte te brengen. Ontdekkingen van zwerf
keien spraken in vroeger tijden zeer tot de verbeelding. Betrof het
een enkele steen dan groeide deze in omvang naarmate men er meer
over sprak. Werd een verzameling keien aangetroffen dan zag men er
al gauw het werk van mensen uit prehistorische tijden in. Waren de
stenen grillig gevormd dan dacht men al snel aan afgodsbeelden.
Zo verhaalt de bekende Hilversumse notaris, archeoloog en historicus
Albertus Perk dat in 1843 op de Zwarte Berg bij Hilveroord (tevoren
en later Hoorneboeg genaamd) op zeven ellen diepte van de kruin des
heuvels een opeenstapeling van zware keijen, met veel moeite opge
trokken, werd gevonden.
Perk meende dus dat hier sprake van mensenwerk was.
Ook over de kei aan de Lage Vuursche is zeer veel gefantaseerd.
Janssen, Scheltema, De Rijk en vele anderen zagen er een hunebed in.
Dit “hunebed” is echter niet anders dan een zwerfkei, vermoedelijk
rond 1800 in de buurt opgedolven.
Omstreeks 1845 werd aan de Witte Kruislaan in Hilversum een verza
meling grillig gevormde stenen gevonden waarover enorm veel is ge
fantaseerd. In een steen zag men zelfs een menselijke romp. Dit
moest wel het restant van een heidens afgodsbeeld zijn!
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Toen het huis Vogelenzang in Hilversum werd gebouwd stuitte men
bij de graafwerkzaamheden op een enorme steenmassa. Ook hier
sprak Prof. De Rijk al gauw over een hunebed.
Er zijn in het Gooi in de loop der eeuwen nog meer grote keien opge
graven. Het zou tever gaan ze hier alle te noemen. Vermelding ver
dient nog wel de Larense kei. De geschiedenis hiervan zou misschien
door de Historische Kring Laren eens uitgezocht kunnen worden.
Op al deze keien kon de romantische “wetenschapper” en de volks
geest zich heerlijk uitleven. Zwerfkeien als hunebedden, afgodsbeel
den en zelfs verhalen dat stenen ter plaatse in de grond groeiden.
Grensstenen
Keien werden in het verleden nogal eens als grenssteen gebruikt. Om
dat er nog geen betrouwbare kaarten waren waarop men een grens
kon uitzetten en ook de kadastrale perceelsopmeting nog niet be
stond, moesten grenzen vaak vrij vaag worden aangegeven. Als grensaanduiding gebruikte men graag “natuurlijke” terreinafgrenzingen zo
als riviertjes, houtwallen enz. Ook bomen -bij voorkeur zo oud en
groot mogelijk- werden wel als grensmarkering gebruikt. Deze kon je
immers niet stiekum s nachts verplaatsen, wat bij grenspaaltjes of
kleinere grensstenen wel kon en ook gebeurde!
gggfcajpa

De kei op de hei
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De zuid-oost grens tussen Holland (Gooi) en Utrecht werd van ouds
her aangegeven door de uiterste boom staande aan de zuidzijde van
het Gooiers bos. Dit bos was gelegen in het gebied van de huidige
Zwarte- en Boschbergen in het zuid-oosten van het Gooi tegen de
Hollandse Rading.
Toen dit bos rond 1600 door kap was verdwenen plaatste men in
plaats van “de uiterste boom” een reusachtige “keselsteen” , vermoe
delijk op de plek waar later grenspaal nr. 17 is geplaatst. Een nabij ge
legen grensaanduiding werd vanouds gevormd door de “hoek der drie
stenen” .
Ondanks al deze grensaanduidingen is er in het Gooi eeuwenlang ge
twist over allerlei delen van de grens met Utrecht. Processen, ruzies
en nachtelijke verplaatsingen van grensstenen kwamen herhaaldelijk
voor.
Ook om de grenzen tussen buurschappen -gemeenten zouden wij te
genwoordig zeggen- aan te geven, gebruikte men wel zwerfstenen.
Ook onze Hilversumse Kei heeft hoogstwaarschijnlijk als zodanig
dienst gedaan en wel als grenssteen tussen Hilversum en Laren.
De grens Hilversum-Laren
Hilversum viel oorspronkelijk onder Laren. Al in 1305 wordt echter
gesproken over Hilversumse schepenen, wat duidt op een zekere
eigen bestuursmacht. Op 4 maart 1424 verkreeg Hilversum van Johan
van Beieren een eigen schepengerecht waarmee de zelfstandigheid een
feit werd. Enkele jaren eerder (1416) was Hilversum als parochie al
van Laren afgescheiden.
Een zelfstandig rechts- en bestuursgebied diende natuurlijk ook eigen
grenzen te hebben. In 1424 werd dan ook tevens bepaald dat er een
banscheiding (ban is rechtsgebied) gemaakt zou worden tussen Laren
en Hilversum. Deze banscheiding kwam pas vier jaar later tot stand
en wel op 2 januari 1428 door Splinter van Nijenrode, baljuw van
Gooiland.
De grens wordt als volgt beschreven: in gaende van die husinge die nu
in die vuers betymert staen voirt op baerbergen gelegen tusschen
larekerc en hilfersom dair voirt op aertgens berch gelegen op lange
hulle dair o ff voirt op Wegelberch gelegen tusschen nairden en hilfersommer sant dair o ff voirt op cruysbergen en dan anden sticht.
Erg precies is deze grensaanduiding niet, maar het grensverloop kan
toch wel gevolgd worden. De grens begint bij de huizen die op de
TVE 11 -
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HogeVuursche zijn gebouwd, waar veel later de herberg De Roskam
verrees. Dit punt is overigens later buiten het Gooi komen te liggen.
Van hieruit liep de grens naar Baerbergen. Deze heuvels liggen op
de Zuider-heide, ten zuid-oosten van de Larense weg. Een zijstraat
van de Kamerlingh Onnesweg heet heden ten dage nog Baerbergen.
De “larekerc” waarvan de banscheiding spreekt is de kerk op het
St.Janskerkhof. Van Baerbergen liep de grens naar de Aardjesberg.
Deze heuvel ligt op de Wester-heide ten oosten van de Nieuwe
Crailooseweg en maakt deel uit van de heuvelrug de Lange Heul.
Vandaar liep de grens naar de Wegelsberg, tussen Naarden en het
Hilversumse zand. De plaats van de Wegelsberg is wat moeilijk te
bepalen. Vermoedelijk lag deze heuvel op of nabij de huidige Kamphoeve, dus tussen de Bussummer grindweg en de Franse Kampweg.
Vandaar liep de grens naar Cruysbergen. Dit is een gebied ten noor
den van de Franse Kampweg en ten westen van de Nieuwe ’s Gravelandseweg. Vandaar liep de grens naar de grens van het Sticht
(Utrecht), dwz. de Stichtse Rading, noordelijk achter ’s Graveland.
Driehonderdvijftig jaar later bleek de grens Laren-Hilversum nog
nauwelijks gewijzigd. In een zogenaamde schaarbrief uit 1762 wordt
de grens nl. gedeeltelijk als volgt beschreven: van de westerhoek van
de Laarder Wasmeer, en van daar lynrecht op een grooten steen, leg
gende tusschen Hilversum en het Laarder Kerkhof daar de voetpaden
van Hilversum op Laren ineen lopen en van daar op Aardjesberg en
TVE n -
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Langehulenz.
Op Baerbergen blijkt dus nu een grote grenssteen te liggen. Bij de ka
dastrale grensopmeting van Hilversum in 1828 werd deze grenssteen
nog aangetroffen.
Ook bij de Crailoose weg op de Aardjesberg trof men toen een grens
steen aan. In de onmiddellijke nabijheid van deze steen loopt een
vroeger enkele kilometers lange lage aarden wal waarvan enkele res
tanten nu nog in het landschap te zien zijn. Deze zgn. Varkensdrift
moet wel een gedeelte zijn van de oude banscheiding tussen Laren en
Hilversum.
Door diverse grenswijzigingen in en na 1828 verloor de grenssteen op
de Aardjesberg zijn functie. Zij stoof onder het zand en “verdween” .
De grenssteen herontdekt
Bij de aanleg van een rijwielpad van Crailoo naar het St.Janskerkhof
werd in 1916 op een helling van de Aardjesberg door H.W.M.Roelants
vrij ondiep in de grond een enorme zwerfsteen ontdekt. Hoewel hier
over geen absolute zekerheid te geven is, kan het toch bijna niet an
ders dan dat deze steen de grenssteen is tussen Laren en Hilversum
die wij hierboven al beschreven. De steen werd in 1916 immers juist
op de oude grens aangetroffen, vlak bij de Varkensdrift. Dat het de
oude grenssteen was besefte in 1916 overigens aanvankelijk niemand.
De vondst was een hele gebeurtenis, die sterk tot de verbeelding
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sprak. De kolossale kei kreeg al gauw de bijnaam “De Zwerver” en
werd het doel van menig fiets- en wandeltocht. Zelfs Koningin-moeder Emma kwam De Zwerver bekijken.
Hoe zwaar de kei precies is, is mij niet bekend. De schattingen varië
ren van 7.000 tot 13.000 kg. Deskundigen weten te vertellen dat het
een brok biotiet-graniet is, afkomstig uit Zweden. Zwerfkeien van
deze soort zijn hier te lande zeldzaam.
Het gebied waar de Kei was gevonden -en dus ook de Kei zelf- was
eigencfom van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland, de organi
satie van de erfgooiers.
De oud-wethouder van Hilversum Mr.J.Hingst vatte het idee op om
de Kei een plaatsje in de tuin van zijn huis te geven en wist de steen
voor f 10,— van Stad en Lande te kopen. Toen hij vervolgens de
transportkosten liet schatten, werden deze begroot op f 1.100,—.
Een voor die tijd enorm hoog bedrag. Hij zag dan ook maar van de
Kei af. Deze bleef liggen op de Aardjesberg; de kuil waarin de half
uitgegraven steen lag, stoof weer vrijwel dicht.
Maar De Zwerver vond geen rust.
Wie enkele jaren later het initiatief tot verplaatsing naar Hilversum
nam, is niet duidelijk. Was het Mr.Dr.M.S.Koster, burgemeester van
Hilversum; E. Luden, voorzitter van Stad en Lande van Gooiland;
J. Kardux, lid van het bestuur van de kort tevoren opgerichte Hilversumse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer tevens gemeentesecre
taris van Hilversum of Floris Vos?
Floris Vos (1871 —1943) was een legendarische figuur in het Gooi.
Fervent erfgooier, was hij jarenlang leider van de zogenaamde Oppo
sitiepartij - een groep erfgooiers die zich tegen het bestuur van Stad
en Lande verzette - en had zich als zodanig duchtig geroerd.
Floris Vos was directeur van de Hofstede Oud-Bussem, een model
boerderij waar op uiterst moderne en hygiënische wijze melk werd
geproduceerd. Dit bedrijf was in 1903 mede om idealistische redenen
door Van Woensel Kooy gesticht.
Vermaardheid kreeg Floris Vos ook toen hij in 1928 het initiatief
nam tot de afschaffing van de tol in Muiden, wat leidde tot de be
roemde tolbestorming.
Vos is ook enkele jaren lid van de Tweede Kamer geweest.
Floris Vos was een man met veel gevoel voor wat wij tegenwoordig
show en publiciteit zouden noemen en wij vermoeden dat hij degene
was die het initiatief nam tot verplaatsing van de Kei naar Hilversum.
TVE ïi -
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Hoe dit ook zij, Stad en Lande schonk in 1921 de Kei aan de Hilversumse V.V.V., die met de gemeente overeenkwam dat de Kei een
plaats zou krijgen aan de ’s Gravelandseweg.
Floris Vos zegde toe voor het transport te zullen zorgen. Dit bleek
een enorm karwei dat bijna twee weken in beslag nam.
Men bedenke dat in die tijd de transportmiddelen nog vrij primitief
waren. Maar ook Floris Vos maakte het zichzelf er niet gemakkelijker
op. Hij gebruikte alleen middelen waarover hij als directeur van OudBussem beschikte; vermoedelijk niet alleen om de kosten te drukken,
maar ook omdat hij in het transport een uitdaging en een publiciteits
stunt zag.
De affaire trok meteen al veel belangstelling. Heel Hilversum en het
halve Gooi leefde mee met dit spannende avontuur. Zou de onderne
ming wel lukken? Wie zou er winnen: de erfgooier Floris Vos of de
Kei, die al even onverzettelijk leek.
Floris Vos moest onder leiding van de bedrijfsleider Smidt vrijwel het
gehele personeel van Oud-Bussem inzetten om het karwei te klaren.
Het transport van de Hilversumse Kei
In de eerste week van augustus 1921 begon men met het uitgraven
van de Kei. Deze werd vervolgens opgevijzeld, op rails gelegd en toen
TVE n -
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op een platte wagen getrokken. Een hijskraan werd niet gebruikt,
alles ging met de hand. Geen wonder dat de ploeg er bijna een week
mee bezig was.
Op maandag 8 augustus begon het eigenlijke transport.
De wagen waarop de Kei lag werd getrokken door de enorme tractor
van Oud-Bussem. Deze had in het Duitse leger gediend om zware ka
nonnen uit de modder te trekken, althans zo verhaalt de historie. Hoe
Floris Vos dit bakbeest op de kop had weten te tikken vertelt de ge
schiedenis niet. Met zijn rupsbanden leek de traktor veel op een tank,
voor de rest op een stoomwals.
De traktor bleek sterk genoeg om de steen te trekken, maar de wagen
waarop de Kei lag leverde veel problemen op. Door zijn vorm bleef
de Kei niet stil liggen, maar rolde dan weer naar voren, dan weer naar
achteren.
Vooral het begin was uiterst moeizaam. Van Woudenberg beschreef
het aldus: Als de tractor zijn 13.000 kg. zware last zuchtend en
steunend enige meters had voortgesleept, spleet de heide in diepe
groeven uiteen, alsof zij de Kei met alle kracht wilde terugtrekken
naar de plaats, die hem eeuwenlang als rustplaats had gediend.
Het transport over de heide bleek wel buitengewoon zwaar. Wagens
kreunden, mannen zwoegden, wielen verzakten in greppels en verra
derlijke grindkuilen. En zo brak al op de tweede dag de achteras van
de wagen. Geen nood, van Oud-Bussem werd onverwijld een nieuwe
gehaald.
Het transport vorderde zo moeizaam dat de planning om op woens
dag 10 augustus in Hilversum te arriveren niet gehaald werd. Een
voor die avond aangekondigd concert op de Kerkbrink moest worden
afgelast.
Toen na dagen van ploeteren de eerste straten van Hilversum bereikt
werden, weigerde de tractor ineens verder iedere dienst. Maar ook
hierop werd iets gevonden. Oud-Bussem beschikte namelijk over een
aantal 3 ^
tons vrachtauto’s op massieve banden, die voor het
melktransport dienden. Tw ee van deze blinkend wit geschilderde wa
gens werden met kettinge ï aan elkaar verbonden en sleepten zo de
wagen met de Kei verder Hilversum in.
Intocht in Hilversum - 13 augustus 1921.
Op zaterdag 13 augustus vond de officiële intocht plaats.
Heel Hilversum was in feeststemming. Langs de hele route (Groest,
Herenstraat, Kerkbrink) was enorm veel volk samengelopen. De HarTVE ii -
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monie voorop speelde vrolijke deuntjes, op de eerste vrachtwagen
zaten zingende schoolkinderen, dan de tweede vrachtwagen en dan
de versierde wagen met daarop de Kei. Op de bok enkele vermoeide
maar tevreden werknemers van Oud-Bussem; de sjouwers.
En zo trok het onder klokgelui, terwijl de vlag van de toren aan de
Kerkbrink wapperde, naar het “brinkje” aan de ’s Gravelandseweg
hoek Schoutenstraat.
Vooraf werd een officiële ontvangst aan het Lange wenst gehouden,
waar duizenden belangstellenden waren toegestroomd.
Alle Hilversumse notabelen waren aanwezig in hun pandjesjassen en
met bolle, hoge of strooien hoeden: burgemeester en wethouders, de
voorzitter van Stad en Lande van Gooiland, de voorzitter van de
V.V.V., Floris Vos en zelfs de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen Visser.
Vele toespraken werden gehouden. Vooral Floris Vos en zijn mannen
tve
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werden geprezen. Hij kreeg een grote krans aangeboden die hij op de
Kei plaatste. En toen ging het in triomftocht naar de ’s Gravelandseweg. Daar hield Floris Vos een toespraak waarin hij in fraaie over
drijving stelde dat wanneer de politie de nieuwsgierige burgers niet op
een afstand had gehouden, de Kei wel door het gedrang van het pu
bliek op zijn plaats was beland! De Hilversumse Kei werd vervolgens
op enkele kleinere zwerfstenen gelegd die in het begin van de 19e
eeuw uit de Boomberg opgedolven waren, waarna een heildronk op
de Hilversumse aanwinst werd uitgebracht.
In 1971 werd de Kei iets verplaatst toen het pleintje aan de ’s Gravelandseweg verdiept werd. Ophef werd er niet over gemaakt; geen fees
telijkheden zoals in 1921. Een hijskraan pakte het gevaarte op; in een
kwartiertje was het karwei geklaard; geen wekenlang gezwoeg met
mankracht. De tijden zijn in vijftig jaar wel veranderd!
En hier midden in Hilversum ligt de Kei nog. Zwijgende getuige van
het ontstaan van het Gooi in prehistorische tijden, van het zelfstandig
worden van Hilversum in 1424, van de banscheiding met Laren in
1428 en van de hardnekkige vastberadenheid van erfgooiers zoals Floris
Vos.
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De aardkundige geschiedenis van het Gooi,
in het bijzonder met betrekking tot de nabij
de oppervlakte liggende afzettingen.
G.H.J. Ruegg - Haarlem.

Al meer dan een eeuw is het Gooi een gebied waar geologisch geïn
teresseerden veel belangstelling voor hebben gehad. In de literatuur is
dit begonnen met STARING (rond 1850). LORIE, en wat later
KONING, konden aan het eind van de vorige eeuw kennis nemen van
de opbouw zoals ontsloten in de spoorwegdoorsnijdingen. In onze
eeuw waren het o.m. RAVESTEYN, VAN DER LIJN en HOFLAND.
Tot voor kort waren er in het Gooi nogal wat zandafgravingen. De
Tijdsindeling van het Pleistoceen en afzettingen hieruit in de
ondergrond van het Gooi. Het begin van het Pleistoceen wordt thans
op + 2,5 miljoen jaar gedateerd, het einde op 10.000 jaar. Het tijds
verloop na het Pleistoceen wordt Holoceen genoemd.
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Gestuwde middenpleistocene rivierafzettingen ontsloten in de
wand van de Warandebergen.

laatste decennia zijn deze vrijwel geheel verdwenen en moet de wan
delaar het al hebben van een tijdelijke bouwput. Het is zeer te be
treuren dat het huidige Gooise landschap de groeven, als karakteris
tieke uitingen van het menselijke handelen, moet missen, zowel uit
esthetisch en aardkundig als uit biologisch opzicht.
Nadat het gebied van het Gooi, als deel van de oostelijke randzone
van het Noordzeebekken, gedurende vele miljoenen jaren zeebodem
was geweest, gedurende welke een afzettingspakket van honderden
meters dikte werd gevormd, viel het circa 1,8 miljoen jaar geleden
tijdens het Onder-Pleistoceen (zie figuur 1) droog. Aanvankelijk lag
het toen binnen de invloedssfeer van een delta, opgebouwd door een
riviersysteem dat eerst uit het Baltische gebied afkomstig was en later
uit Midden-Duitsland tot aan westelijk Rusland. In deze delta, waar
van in die tijd het zwaartepunt in Noord- en Midden-Nederland was
gelegen, werden de z.g. oostelijke witte zanden afgezet. Ongeveer bij
het begin van het Midden-Pleistoceen stagneerde de aanvoer uit het
oosten en werd de afzetting overgenomen door een riviersysteem van
uit het zuid-zuidoosten. Deze delta-uitbouw door de voorlopers van
Rijn en Maas bestaat uit z.g. bruine zanden, grof en veelal grindig.
Het Pleistoceen is gekenmerkt door de afwisseling van warme en kou
de tijden, resp. wel interglacialen en glacialen genoemd. Gedurende
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de voorlaatste koude tijd, het Saalien, bereikte het vanuit Scandi
navië aangroeiende landijs zijn meest zuidwestelijke uitbreiding en
werd ook het Gooi door een ijskap van wellicht enige honderden
meters dikte overschoven. Dit ijsdek modelleerde hier de ondergrond
zodanig dat twee noord-zuid verlopende ruggen zijn ontstaan; deze
opstuwing zorgde voor een zodanig hoge ligging van het oppervlak,
dat het gebied hierna buiten de invloed van de grote rivieren is geble
ven. Naast opstuwing van oudere lagen heeft het ijs ook eigen afzet
tingen gevormd: direct de keileem en indirect de z.g. smeltwaterafzettingen. Keileem is een heterogeen samengestelde afzetting met
o.m. gesteentebrokken afkomstig uit Scandinavië. De smeltwaterafzettingen onderscheiden zich op het eerste gezicht maar weinig van
de preglaciale zuidelijke rivierafzettingen (waaruit ze door omwer
king dan ook grotendeels ontstaan zijn); ze bevatten echter veelal wel
enig Scandinavisch grind en ook zijn deze afzettingen meestal niet
gestuwd.
Toen het ijs afgesmolten was, had het Gooi ongeveer zijn huidige
vorm gekregen. In de circa 200.000 jaar, die er daarna tot heden
verlopen zijn, is van de hogere delen door weer en wind wat afge
knabbeld en zijn de lage delen ter weerszijden van het Gooi flink
opgevuld; de hoogteverschillen van het gebied tussen Vecht en Eem
zijn aldus aanzienlijk verminderd. Dit is voor een groot deel tot stand
Smeltwaterafzettingen (Saalien), doorsneden door vorstwiggen
(Weichselien), ontsloten in de bouwput N.O.S.
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Gestuwde afzettingen, gelegen onder dekzand dat gedurende
het laatste deel van het Weichselien is afgezet. Op het grensvlak is
dikwijls een blokbestrooing van deels tot windkanters geslepen Scan
dinavische stenen aanwezig; Oostermeent.

gekomen door windwerking gedurende de laatste koude tijd, het
Weichselien, van circa 70.000 tot 10.000 jaar voor heden. Hierbij zijn
de z.g. dekzanden ontstaan. In deze koude tijd was het gebied van
het Gooi een toendralandschap en was de bodem gedurende langdu
rige perioden permanent bevroren. Vooral gedurende een zeer koud
tijdsbestek tussen 22.000 en 14.000 jaar geleden, sleep de met zand
beladen wind z.g. windkanters van aan de oppervlakte liggende vast
gevroren stenen; deze zijn geconcentreerd in een niveau bekend als
de Laag van Beuningen. De intense koude tijdens het Weichselien ma
nifesteert zich ook door de aanwezigheid van z.g. vorstwiggen en in
plastische toestand tot stand gekomen vervormingen (o.a. als drup
pelvormige inzakkingen), geassocieerd met het toenmalige oppervlak.
Bosbranden tijdens een kortstondige temperatuursverbetering rond
11.000 jaar geleden hebben gezorgd voor een kenmerkend niveau
met houtskoolstukjes, bekend als de Laag van Usselo. Toenemende
invloed van de mens gedurende het warme Holoceen, o.m. door scha
penteelt en winning van potstalgrond, werkte tenslotte destructief op
het plan tendek; plaatselijk ging de grond verstuiven, en wel vooral
daar waar de bodem uit dekzand bestaat. De oudste nabij het opper
vlak liggende afzettingen zijn die, aangebracht door voorlopers van
Rijn en Maas. Deze zijn thans nog alleen op grotere schaal ontsloten
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in de oude groevewand bij de Warandebergen ten zuidoosten van
Huizen (fig. 2).
Keileem is in het gebied van de middennederlandse stuwwallen een
vrij zeldzaam fenomeen. De keileem van de Aardjesberg, waaruit de
Hilversumse kei - een graniet uit Zweden - afkomstig is, vormt het
meest zuidwestelijke voorkomen in noordwest Europa. De aanwezig
heid van het ijs laat zich verder nog afleiden uit de blokbestrooing
van Scandinavische gesteenten (veelal stollingsgesteenten zoals gra
nieten, porfieren, diorieten en gabbro’s) op de Gooise stuwwallen.
Smeltwaterafzettingen zijn fraai ontsloten geweest o.m. in de spoorwegafgraving tussen Bussum en Hilversum, en ook wel ten zuiden van
Hilversum (Diependaalselaan); de bouwput t.b.v. de N.O.S. is geheel
in deze afzettingen gelegen (fig. 3).
Dekzanden zijn veelal als een dunne laag op de stuwwallen aanwezig.
In menige bouwput in de stuwwallen, met uitzondering wellicht van
de hoogste delen, vormt deze afzetting de hoogst aanwezige laag. In
deze afzetting heeft zich gedurende de afgelopen 10.000 jaar door
bodemvorming de z.g. podsol ontwikkeld. Ontsluitingen in de Oostermeent laten een veel dikker dekzandpakket aan de westkant van
de Eemvallei zien (fig. 4). Een mooi voorbeeld van duinvorming ge
durende het allerlaatste deel van het Weichselien wordt gevormd
door de Lange Heul, een langgerekt ongeveer W - O verlopend rugsysteem op de Craailosche en Wester Heide. Grotere windkanters zijn
vooral bekend van de stuwwal bij Huizen. Vorstwiggen zijn o.m. aan
getroffen ter plaatse van het nieuwe Hilversumse politiebureau en in
de N.O.S. bouwput (fig. 3); druppelvormige inzakkingen waren eer
tijds zichtbaar in de wand van de spoorwegafgraving. De onder in
vloed van menselijke activiteiten vooral in de Middeleeuwen en later
ontstane stuifzandgebieden liggen op vele plaatsen in het Gooi, met
name ten oosten van Hilversum (Witte Bergen, het Bluk) en ten zui
den en oosten van Bussum. Daar deze zanden relatief jong zijn, is de
bodemvorming hierin veel minder ver voortgeschreden; op plaatsen
waar stuifzand op een podsolbodem in dekzand ligt, is dit verschil in
het oog springend.
Het oudere deel van Hilversum is grotendeels gelegen op gestuwde
afzettingen; deze zijn recentelijk nog ontsloten geweest in de bouw
put t.b.v. de uitbreiding van het raadhuis. Vooral ten oosten en noor
den van de stuwwal liggen smeltwaterafzettingen aan of nabij het op
pervlak; deze zijn o.m. in de bouwput t.b.v. het nieuwe politiebureau
ontsloten geweest en zijn thans nog zichtbaar in de N.O.S. bouwput.
Dekzand is als een enige dm dikke laag in vrijwel elk bouwputprofiel
in Hilversum aanwezig; gezien het feit dat het niveau met de (hier
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veelal kleine) windkanters aan de basis van het dekzand ligt, dateert
dit dekzand van na 20.000 jaar, wellicht zelfs van na 14.000 jaar, tot
10.0000 jaar geleden.
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Steengevaarten
A.C.J. de Vrankrijker

—

Bussum

De Gooise bodem bevat niet alleen keien zoals de bekende Hilversumse, maar ook gesteenten van andere aard. Het is de moeite waard
hier even aandacht aan te schenken. Dit te meer, omdat ze soms vele
malen groter zijn dan de tot nog toe opgedolven echte keien. Over
één van die grote steenbrokken vinden we een bericht in de “Wande
lingen door Gooi- en Eemland” , geschreven door prof. J.A. de Rijk
en uitgekomen in 1905. Op blz. 42 is hij aangekomen op het terrein
van het toenmalig herstellingsoord, later astma-centrum Heideheuvel
aan de Witte Kruislaan te Hilversum. Hij vertelt dan het volgende dat
ik vrijwel letterlijk ovemeem.
Even vóór het terras van Heideheuvel bevindt zich aan onze rechter
zijde, omgeven door een dichte beplanting, een onderaards steenge
vaarte uit lang vervlogen tijden. Jammer dat de stevige omrastering,
aangebracht toen dit terrein enkele jaren geleden in andere handen
overging, ons belet in de diepte a f te dalen en dit gevaarte in zijn gril
lige vormen van nabij te beschouwen. De belangstellenden moeten
zich thans vergenoegen m et de beschrijving die wij er van zullen
trachten te geven.
Zoals het steengevaarte daar ligt, ziet het er nog zonderling genoeg
uit, maar door veelvuldige aanraking verloor ’t reeds veel van de oor
spronkelijke vorm.
In de eerste tijd toen het bij een graving werd ontdekt, ruim een hal
ve eeuw geleden, was de vorm nog veel grilliger, zodat zich alras het
gerucht verspreidde dat er een reusachtig afgodsbeeld was opgedolven
uit de aarde. Het gevaarte bestond oorspronkelijk uit drie kolossale
steenblokken, waarvan twee op elkander lagen, en één er dicht naast.
Te zamen hadden zij een omvang van 4 1/2 meter. Het grootste brok
had van verre gezien enige overeenkomst met de romp van een men
selijk lichaam, zonder hoofd en zonder armen en voeten. De breedte
er van, op de plaats van de schouders gemeten, was anderhalve meter.
Op de plaats van het hoofd zag men een rond gat van 50 cm diepte
en 10 cm middellijn; het liep recht naar beneden en was schijnbaar
uitgeboord. Het scheen wel, alsof men tegen borst en rug iets gesle
pen o f gevijld had, waarvan de groefjes nog bestonden. Midden voor
de buik een gat, alsof men de navel had willen verbeelden. Nog andere
brokken lagen rondom de steen, met geulen en gaten voorzien, zo
rond en glad somstijds dat onwillekeurig de gedachte aan werk van
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mensenhanden zich aan de geest opdrong. Bij het eerste bericht van
deze merkwaardige ontdekking voegde de conservator van het Leidse
museum voor oudheden deze aantekening:
“Indien inderdaad mensenhanden aan het steengevaarte hebben ge
werkt en er godsdienstige oogmerken aan zijn verbonden geweest,
zouden wij er een fetis (afgod) in vermoeden, die - wie weet op wat
voor wijzen? - gehuldigd en tot het slijpen en verbeteren van stenen
gereedschappen gebruikt kan zijn. ”
Grote opschudding onder de geleerden! Te groter, omdat hoeveel
reusachtige stenen onze Gooise heidevelden ook opleveren, een der
gelijke steensoort bij de gravers geheel onbekend was, en ook de on
ingewijde terstond aan iets vreemds deed denken.
Daar werden in de haast onmiddellijke nabijheid nog andere over
oude brokken van blijkbaar dezelfde steensoort, nu met meer aan
dacht dan ooit vroeger gade geslagen. En overigens was onder al de
stenen onzer heide deze soort volkomen onbekend.
De steen werd onderzocht. Zou hij door natuurwerkingen op die
plaats gevoerd zijn? Of moest hij door mensenhanden, en dan nood
zakelijk in overoude tijden, hierheen gebracht zijn?
Stukken van de steen werden ter hand gesteld aan Dr. Beima, conser
vator voor het mineralogisch gedeelte van ’s Rijks Museum voor Na
tuurlijke Historie te Leiden, een bekwaam geleerde. Deze oordeelde
dat de steensoort kalksteen was, ongetwijfeld van elders afkomstig,
al kon hij de groeve, waaruit deze steen moest voortkomen nog niet
aanwijzen. Hij vond geen fossielen in de hem gegeven stukken en oor
deelde daarom dat de steen jonger zou zijn dan de secundaire forma
tie. Volgens hem zweemde de steen naar de zandsteen, maar behoor
de daartoe in het geheel niet. Kalkstenen van die omvang kunnen om
hun broosheid niet in diluviaal zand voorkomen. Derhalve moest de
steen door mensenhanden van elders zijn overgebracht.
Nu delen wij de redenering mee van de conservator voor het oudhe
den museum Dr. Jansen:
“Dat de vroegste bewoners, althans de oude Germanen, die steen
brokken uit de groeven van de boven-Rijn o f Maas derwaarts zouden
gebracht hebben, is noch met hun zeden, noch met hun gebrekkige
hulpmiddelen te rijmen. Wij vermoeden daarom dat de oorspronke
lijke stenen door de Romeinen zijn aangevoerd, dat zij vroeger aan
een Romeinse constructie (thans misschien door de Zuiderzee ver
zwolgen) gediend hebben, en voorts door niet-Romeinse bewoners
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van dat gewest ontdekt, op die zandheuvel gebracht, gefatsoeneerd,
gebruikt en mogelijk vereerd, en vervolgens als voorwerpen van waar
de m et zand overdekt en bedolven zijn. ”
Ons schijnt dit alles (aldus vervolgt De Rijk) veel te gewaagd toe.
Eilieve, zie eens welk een kaartenhuis van veronderstellingen, welke
alle rusten op het getuigenis van een enkele stenengeleerde die zich
toch ongetwijfeld vergissen kan! Als de steen nu eens toch werkelijk
geen kalksteen, maar gelijk reeds wijlen Dr.J.F. van Hengel vermoed
de een zandsteen is?
Tot zover de weergave uit de “Wandelingen” . Het is duidelijk dat
men indertijd geen raad wist met de vondst. We zijn nu wel wat ver
der. Dit te meer, omdat op verschillende andere plaatsen dergelijke
steengevaarten zijn aangetroffen. We kennen ze nu ook uit de voor
malige zanderij Koppel op de Zuiderheide, niet ver van het Sint-Janskerkhof. Verder uit de groeven van de kalkzandsteenfabriek in Hui
zen. Het meest bekend is wel het “gevaarte” in het Bikbergerbos,
vlak bij de weg Crailoo-Huizen. Daar kan men bij de dagcamping “ De
Steen” een gedeeltelijk uitgegraven brok zien dat zes meter lang is en
ruim anderhalve meter breed.
We hebben nu geen behoefte meer aan filosofieën omtrent afgods
beelden en aanvoer door de Romeinen. Onze verklaring is heel een
voudig. Kalkhoudend water is in de bodem gezakt en heeft de kalk
daar in het zand afgezet. Hierdoor is ter plaatse een steenachtige sa
menklontering ontstaan. Het is best mogelijk dat er ooit nog meer
van dergelijke steengevaarten worden aangetroffen. Ze zijn zo zacht
dat men ze nooit naar een of ander plein in een der Gooise gemeen
ten zal vervoeren.
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De Amersfoortse Kei

B. G.J. Elias A m ersfoort
-

In de voorlaatste ijstijd (ca 200—150.000 v.Chr.) drongen de gletsjers
uit Scandinavië tot in onze streken door. Door de opstuwende kracht
van het ijs ontstonden in die periode de Utrechtse Heuvelrug en de
Veluwe. Met deze gletsjers werden ook talloze stukken steen uit de
Noordelijke streken meegevoerd. Zo ook een niet al te groot stuk
biotiet graniet (graniet met zwarte mica) uit Zweden.Dit 8 a 11 ton
wegende stuk steen zou echter grote vermaardheid krijgen en als de
Amersfoortse Kei geschiedenis maken. Dat gebeurde in 1661 dankzij
een weddenschap van jonker Everard Meyster.
Everard Meyster werd in 1617 of 1618 in Utrecht geboren. Om
streeks 1640 vestigde hij zich in Amersfoort. Hier legde hij het land
goed Nimmerdor (zo genoemd naar de toen nog zeer zeldzame
eeuwiggroene naaldbomen) met een doolhof (Dool om Bergh) aan.
Verder hield hij zich bezig met het schrijven van gedichten, toneel
stukken, tractaten e.d. Want doordat Meyster practiserend roomsHet intrekken van de Kei in 1661, afgebeeld op een tegel.
Museum Flehite, Amersfoort.
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Het opgraven van de Kei op de Varkensmarkt in 1903.
Foto Museum Flehite, Amersfoort.

katholiek was, was hij uitgesloten van overheidsfuncties. Meyster nu
ging in 1661 met drie vrienden een weddenschap aan om 3 duizend
gulden. Hierbij ging het er om of het hem zou gelukken een grote
zwerfkei met mankracht binnen de stad Amersfoort te laten slepen.
Wellicht betrof het de ‘groote keeselsteen’, die in 1545 in een ordon
nantie van Karel V genoemd werd.
7 Juni zou de grote dag zijn. Laten wij hierover een tijdgenoot aan
het woord:
,,Naer dat Meyster door veel verschelde Gedichten /de luyden hadde
gaende gemaekt/ van dezelve vervoeringhe binnen Amersfoort en
sulck oock met Biljetten aenslaen laten, dat op Dinghsdagh zynde
den 7 Juny 1661, de leste volvoeringhe van syn toesegginghe tot lust
des Aanschouwers souden voltrokken worden, alsoo hy ghewedt
hadde met syn Mackers om drie duysent guldens en met die voorwaerde alleen met menschen handen binnen de stad te brengen; soo
is de heer Meyster van den Key u yt Amersfoort komen rijden met
een Baniere waerin sijn wapen stondt en Trompetters / stracks wierd
hy van veel volck gevolght sulcks dat men van Koetsen / Wagens en
Peerden en gedrang en s to f qualyck sien kon en het Keytrecken ging
aan bij de Amersfoortsche Treckelingen die niemand vreemts d ’eere
gunden om mede te helpen trecken en begeerden dese Romeynsche
daedt voor de Heer Meyster, Key der Keyen, alleen te doen; een
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Kar m et Bier en Kraeckelingen solageerde dese manhafte Key tree kers;
eyndelyk is binnen Amersfoort ontfanghen, het gehedrangh was
groot en wonder dat geen meer ongeluck geschiedt als een Persoon
beyde syn beenen afgeslepen van de Keysleede en een ander synen
arm aan stucke waer toe een wys geneesmeester vereyscht wert.”
De Kei werd op een voetstuk geplaatst op de Varkensmarkt, vlak bij
de uitvalsweg naar Utrecht. Weinigen zullen vermoed hebben dat dit
incident zulke grote gevolgen zou hebben. Het verhaal ging kennelijk
als een lopend vuurtje door het land en er ontstonden talloze spot
gedichten en -prenten op het gedrag van de Amersfoorters.
Cosimo de Medici noteerde in 1668 ook na zijn bezoek aan de stad:
“Op het plein, het meest nabij de (Utrechtse) poort, die naar Naar
den leidt, is een kei opgesteld op een grote, vierkante voet, van een
Latijns en Hollands opschrift voorzien, door enige jongelieden der
stad op gericht, wat ons nogal reden tot lachen g a f.... ”.
Dit hoongelach klonk de stadsbestuurders zo vals in de oren, dat ze
besloten de steen te doen verdwijnen. Er werd in 1672 een gat gegra
ven, de steen er in en zand erover. Het laatste, naar men hoopte, let
terlijk en figuurlijk. De hele affaire was Meyster ook te veel geworden
en hij verhuisde in 1663 naar Utrecht. Hij kon zijn Amersfoorts avon
tuur echter toch niet vergeten, want in de gevel van zijn huis bracht
hij een beeltenis van de Kei aan en de handgreep van de Ijel kreeg de
vorm van een krakeling! Het is verder niet erg verwonderlijk dat het
straatje waaraan op de hoek net Achter St. Pieter Meysters’ huis lag
in de volksmond omgedoopt werd in Keistraat.
Ook al had men alle stukken die op de Kei-trekking betrekking had
den laten verdwijnen, ook al zweeg de stadshistoricus Abr. van Bemmel in zijn uitstekende geschiedenis van Amersfoort uit 1760 het ge
hele gebeuren dood, toch zal de weddenschap van Meyster en de ge
volgen daarvan voortgeleefd hebben in de volksverhalen.
De opwinding moet dan ook groot geweest zijn in de stad toen in
1859 bij de aanleg van de gasleidingen op de Varkensmarkt, de Kei
gedeeltelijk blootgelegd werd. Hij bestond dus werkelijk! Maar verder
gebeurde er voorlopig niets en het gat werd weer gedicht.
In de jaren tachtig gingen er in het bestuur van de in 1878 opgerichte
Oudheidkundige Vereniging Flehite stemmen op om iets aan de Kei
te doen. De voorzitter hield de boot af, bevreesd dat een dergelijk
initiatief bij de stedelijke overheid niet in goede aarde zou vallen.
Maar in 1897 werd vanuit Flehite een speciale commissie in het leven
geroepen, die moest nagaan of opgraven mogelijk was en wat daarna
met de Kei moest gebeuren. Er werd zelfs een wedstrijd uitgeschreTVE ii - 213

ven voor een Kei-monument. De plannen bleken echter te kostbaar
en de zaak bleef rusten tot eind 1902. Toen leek het geschikte mo
ment gekomen want het volgend jaar zou de Varkensmarkt van een
nieuw plaveisel voorzien moeten worden.
De commissie vroeg het gemeentebestuur toestemming om de Kei te
mogen opgraven en te plaatsen op het hoofdplein van de stad, de
Hof. Het eerste verzoek werd ingewilligd, het tweede niet.
Het plantsoen bij het politiebureau, waar vroeger de Utrechtse poort
had gestaan, werd als plek voor de Kei aangewezen. Maar toen het zo
ver was bleek dat het opgraven van de Kei gemakkelijker gezegd dan
gedaan was. Men kon de Kei niet meer vinden! Enkele dagen werd er
gezocht maar op 2 mei 1903 kon Hendrik de Goede (bijgenaamd
Spekkie (1853-1932), die jaren voor een gasfabriek gewerkt had en
derhalve als graafdeskundige aangemerk werd) uitroepen: ‘Jongens
doar istie!’
Op 28 mei 1903 beleefde Amersfoort opnieuw zijn Kei-trekking.
Meyster was weer present en in een bonte stoet werd de Kei door de
stad naar zijn nieuwe standplaats gesleept. Enige tijd later werd de
Kei op een definitief voetstuk geplaatst en overgedragen aan de
gemeente. In het voetstuk was een koker met oorkonde ingemetseld,
die de volgende tekst droeg:
Dit zwerfblok, de zoogenaamde Amersfoortsche Kei, dat van 1674
tot 1903 onder de Varkensmarkt begraven heeft gelegen, is in de
maand Juni 1903 alhier geplaatst op initiatief van de Heeren J.Bolk,
H.W. van Esveld, J.C. van Eybergen, O.G.H. Heldring, C.B. Kok,
A. M. Kollewyn Nz., Jhr. W.N.J. van de Poel, Dr. H.J. Reynders,
B. A. van Ruyven, J. Schulman, W.R. Schwemmer, J. Sinnige, A.M.
Tromp van Holst - welke door den krachtigen steun van H.M. de
Koningin Moeder, van de Heeren Mr. W.H. de Beaufort, oud-Minister
van Buitenlandsche Zaken, Jhr. J.W.A. Barchman Wuytiers, burge
meester van Amersfoort en vele anderen, zoo binnen als buiten de
stad in staat gesteld werden om dezen steen als een getuigenis van
de werking der natuurkrachten en tevens als een herinnering aan
onze voorvaderen van de 1 7e eeuw alhier op te stellen.
Amersfoort, Juli 1900 drie.
De Commissie tot het opgraven en opstellen van den Amersfoortschen
Kei:
De voorzitter,
HELDRING

De penningmeester,
C.B. KOK
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De secretaris,
A.M.KOJLEWIJN.
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Burgemeester J.C. graaf van Randwijck houdt een toespraak bij de
Kei-verplaatsing van 1932.
Foto Museum Flehite, Amersfoort.

Bijna 30 jaar later, in 1932, kon de bevolking opnieuw getuige zijn
van een Kei-trekking. De standplaats van de Kei bleek verkeerstech
nisch toch minder gelukkig te zijn en daarom werd besloten de Kei te
verplaatsen naar het plantsoen nabij de Arnhemsestraat.
De afdeling Amersfoort van de Nederlandsche Aannemers Bond
zorgde voor een gratis verplaatsing of zoals zij in een fraai ‘inschrijvings-gedicht’ stelden:
”d ‘Aanneemsom, die wij U vragen,
Is nul gulden en nul cent;
Het bedrag is zeer bescheiden,
Maar wij zijn ermee content.

Weer trok een bonte stoet door Amersfoort en de bijna 80~-jarige
Spekkie begeleidde opnieuw ‘zijn’ Kei!
Toen de Duitsers in 1940 ons land binnenvielen moest de gehele be
volking van Amersfoort evacueren omdat de stad in de eerste gevechtslinie lag. De Kei kon men niet meenemen, maar wel hem begra
ven! Zo bleef de Kei de eerste jaren van de oorlog veilig ondergronds.
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Daarna werd hij opgesteld op de Hof, waar hij in 1903 niet mocht
komen. Het verblijf aldaar duurde maar kort want in 1946 verhuisde
de Kei alweer naar zijn oude plek. Daar ligt de Kei nu nog. Nog één
keer is hij in volle glorie door de stad getrokken: in 1954, toen hij
van een nieuw voetstuk werd voorzien.
Maar aan één Kei hadden de Amersfoorters niet genoeg. In 1971
werd gestart met de zogenaamde Keifeesten, een week vol gevarieerd
vertier voor de burgerij, waarbij steeds één land centraal stond. En
wat moest dat land onder meer doen? Natuurlijk, een kei leveren! Nu
(ont)sieren 9 keien uit Engeland, Oostenrijk, België, Zwitserland,
Canada, Frankrijk, Italië, Zweden en Joegoslavië het plantsoen waar
vroeger de stadswallen lagen en is Amersfoort trots op het zo ontsta
ne ‘petrografisch park’ (stenenpark).
Het laatste woord over Amersfoort als Kei-stad is vooralsnog nog lang
niet geschreven!
Literatuur:
J.F.B. van Hasselt, De Amersfoortsche kei (Amersfoort, z.j.).
H. Halbertsma, (De Amersfoortse kei), 10 afl. in de Amersfoortse
Courant (24 aug. -1 6 sept. 1971).
J. Hovy, Amersfoort in prent (Zaltbommel 1975).
Literatuur:
Bakker, Dr.J.A. - De Steen aan de Vuursche - Westerheem VI, 1957,
PP 27-30
Boone, de - De dolmen aan de Vuurse - Westerheem XX, 1971, p 149
Giffen, A.E. van (1925-27) - De Hunebedden in Nederland - Utrecht
(1944) - Opgravingen in Drente. - Drente, een handboek enz. onder
redaktie van J.Poortman, 2e dr. Meppel.
Gouw, J.E. ter (1910) - De steen aan de Vuursche. - De Navorscher,
pp 33-34 (grotendeels geciteerd bij van Giffen, 1927)
Janssen, L.J.F. (1856). Hilversumse Oudheden. - Arnhem
Pleyte, W. (1903). Nederlandsche Oudheden. West Friesland.-Leiden
Pluim, T. (1932). Uit de Geschiedenis van Baam. - Hilversum
Ravesteijn, P.J. van ( “Hilfert”). (1917). Gooische Omtrekken, I.
Groote Steenen. Vooruit, Vrijz.Nieuwsbl. voor het Gooi, Hilversum.
Vaderlandsche Gezichten, o f afbeeldingen, behoorende tot den
Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden in den jaare
1786 (1792), naar het leven geteekend door Jan Bulthuis (later
door J. Gardiner Visscher) en in het koper gebragt door Carel
Frederik Bendorp. - Amsterdam.
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De steen aan de Vuursche
G.H. Grootendorst-Doornekamp - Baarn
Onder deze titel is in de loop der tijd heel veel geschreven. Is de steen
afkomstig van een hunebed? Is het gevaarte een heidens offer-altaar?
Een vroegere grenssteen? Of gewoon een zwerfkei?
Reeds in de vorige eeuw hielden geleerden van naam zich hiermee be
zig. Lange tijd sprak en schreef men van “het hunebed” bij de
Vuursche. De echtheid van “het hunebed” werd echter meer en meer
in twijfel getrokken, vooral nadat J.E.ter Gouw in 1910 het volgende
bekend maakte:
“Nu vind ik in mijn exemplaar van Hilversumsche Oudheden (boek
werk door L.J.F. Janssen, 1856) in margine door mij aangeteekend
ten jare 1893 het volgende: Aalt van de Pol, inwoner van Hilversum
en geboortig van de Vuursche, thans pl.m. 70 jaar, verhaalde mij, dat
in zijne jeugd een bejaard man, Jan van Amersfoort geheeten, hem
verteld had, dat hij, Jan van A., vroeger had geholpen, de groote
steenen, hierboven bedoeld, m et takel en blok uit de diepte op den
Germaans offer-altaar (Steen aan de Vuursche)

plek achter den molen naar boven te brengen. Indien dit de waarheid
is, en Aalt van de Pol is een geloofbaar man, dan blijft er van het
hunebed niet veel over. ” Tot zover ter Gouw.
Volgens J.J.F. Schilt, Hilversum, werd in het midden van de vorige
eeuw wel onder het “hunebed” gegraven, doch zonder resultaat.
Frappant blijft overigens wel, dat (W. Pleyte, 1902) niet ver van de
steen hunebeddenaardewerk is gevonden. De steen kan uiteraard
één of meerdere malen versleept zijn.
Bezien we een aquarel van J.Bulthuis in de verzameling van het
Koninklijk Huis Archief (Atlas van Cleef, no. 628), dan ligt de steen
aan de overkant van de weg, dus verder van de herberg dan op latere
afbeeldingen, waar we het gevaarte op zijn huidige plaats zien.
Overigens zijn in de omgeving zeker voldoende grote stenen aanwezig
om een hunebed te kunnen bouwen. Zou er in de nabijheid inder
daad een hunebed hebben bestaan, dan zijn de stenen zeker her- en
derwaarts gesleept of stukgeslagen.
Fietsend of wandelend langs de Vuurse Dreef ziet U ook enkele grote
stenen, die volgens zegslieden al evenmin ter plekke gevonden zouden
zijn. En eind mei 1981 - tijdens een tentoonstelling over de Vuursche
door de Historische Kring “ Baeme” - kwam een inwoner vertellen,
dat hij nog een enorme steen nabij de dorpskern onder het zand wist
te liggen.
Behalve als hunebed werd de steen ook als Germaansch offeraltaar
bestempeld, als dolmin of dolmen (een Keltisch woord, dol — tafel,
mon —steen).
En dat van zo’n in het oog vallend monument legenden in omloop
zijn spreekt welhaast vanzelf. Zo moet de dolmin op geheimzinnige
wijze eens onverwachts uit de grond zijn opgekomen.
De oorsprong van dit verhaal zal wel heel natuurlijk zijn geweest. De
steen kan uiteraard door verstuiving bloot gekomen zijn of is wellicht
omstreeks 1650 bij de bouw van huizen ontdekt. Nog niet zo lang ge
leden dacht men wel, dat stenen in de grond groeiden. Overigens ....
U kunt het geloven of niet, maar als je er met een speld in prikt komt
er bloed uit de steen!
Maar is onze uit noordelijker streken hier terechtgekomen steen in
derdaad eeuwen nadien door hunebedbouwers gebruikt en nog weer
eeuwen later door andere “heidenen” als offersteen? En mogelijk
daarna door Christenen als “steen des aanstoots” begraven? Of mis
schien gebruikt als grenssteen? Zou de naam Soestapel (volgens
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M. Raven het oude grenspunt op de zessprong aan de Stulpselaan na
bij het huidige recreatieterrein) niet op een stapel stenen duiden?
Voorlopig zijn er nog raadsels genoeg rond de steen. Mogelijk komen
archeologen t.z.t. nieuwe gegevens op het spoor.
Eén ding is in elk geval zeker. De steen (volgens J.J.F. Schilt met een
omtrek van ruim 4,5 meter) sprak en spreekt nog altijd tot de ver
beelding van de bevolking.
Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, zou er eens met zijn paard
op gesprongen zijn en daar als een levend standbeeld hebben ge
staan. Zelfs dat echter wordt in twijfel getrokken door ervaren ruiters
van nu!
Zeker is tenslotte ook, dat de steen een niet weg te denken monu
ment van de Lage Vuursche is. Hopelijk gaat men hem nooit meer
verslepen!
Conclusie? Moeilijk te maken met zo veel onbeantwoorde vragen.
Graag citeer ik echter de woorden van de Baamse archeoloog Dr.J.A.
Bakker: “Er is geen bewijs, dat de steen aan de Vuursche van een
hunebed afkomstig is, maar het is alleszins waarschijnlijk, dat bij de
Vuursche hunebedbouwers hebben gewoond! ”
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Vondsten uit de ijstijd
S. de Groot-Heeringa - Hilversum

Het is al lang geleden dat de heer Van der Lijn op de fiets door het Gooi
trok en met een fietstas vol zwerfstenen blij naar Hilversum terug
keerde. Daar schreef hij zijn keienboek, dat ons allen nog zo dierbaar
is. Als jongen leerde de heer Hellinga uit Muiderberg veel van hem; hij
bewaart en behoedt nu de verzameling van der Lijn op Schokland en
brengt met enthousiasme zijn kennis op ons over.
Een andere pionier was de heer Hofland, die zijn, in vrije uren ver
gaarde, kennis o.a. doorgaf aan een klein groepje Nivon-leden in
Laren. Zijn verzameling ligt in het naar hem genoemde museum
Hofland.
De leden van de geologiegroep van het Nivon runnen nu al bijna tien
jaar in hun vrije tijd dit museum. U kunt daar in de oude Saksische
boerderij op het Zevenend 8a de gesteenten zien die met het ijs mee
uit Scandinavië naar het Gooi zijn vervoerd. Dieptegesteenten, zoals
de granieten en syenieten, ganggesteenten als pegmatiet en porfieren,
uitvloeiings-, afzettings- en metamorfe gesteenten. Uit de omgeving
van Oslo, uit Dalarna, de Aland eilanden, Helsinki enz.. Daar komen
de zwerfstenen die u hier op de heide vindt in de vaste rots voor.
Museum Hofland, Laren
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De mensen die in hun museum dienst doen zullen u er graag meer
over vertellen, u stenen laten zien met gletsjerkrassen, gletsjermolenstenen, windkanters, gevormd en gepolijst in een ruig klimaat. De
bijdrage van de heer Ruegg aan dit T.V.E. nummer zal met een be
zoek aan uw Goois geologisch museum alleen maar aan diepte win
nen.
Los van dit mag ik u misschien wijzen op de tentoonstelling ‘Vulka
nisme’ die van 4 september tot 25 oktober in het museum wordt ge
houden. De vulkanische gesteenten zullen dan uitvoerig worden be
licht en met o.a. een dia-presentatie zal nader worden ingegaan op
het ontstaan van vulkanisme, aarbevingen e.d.. Ook voor schoolklas
sen uit het Gooi zal deze tentoonstelling een prettige, leerzame aan
vulling zijn op de aardrijkskundelessen.

tussen Vecht en Eem
Voor u ligt een nummer van het tijdschrift van de Stichting Tussen
Vecht en Eem (TVE). De nu inmiddels ruim 600 donateurs van TVE
hebben wéinig toelichting nodig op dit speciale nummer rond de
Hilversumse Kei. Donateurs van TVE ontvangen nl. gratis dit tijd
schrift dat vier keer per jaar verschijnt met in totaal zo’n 250 a 300
pagina’s.
Dit nummer wordt echter ook op ruime schaal buiten de kring van
TVE-donateurs verspreid. Vandaar dat het goed lijkt kort iets over
TVE te vertellen.
De belangstelling voor de geschiedenis van het Gooi neemt de laatste
jaren sterk toe. Het Gooi met zijn oude en rijke geschiedenis is die
belangstelling dubbel en dwars waard. Ook wat natuur en landschap
betreft is er (nog) veel te genieten: veen- en plassengebied, polders,
heuvels, heidevelden, zandgebieden en bossen.
TVE wil de belangstelling en zorg voor het Gooi en omgeving -het ge
bied tussen Vecht en Eem- in historisch perspectief, bevorderen. Ook
het heden en toekomstige ontwikkelingen, die vaak een bedreiging
vormen voor wat het verleden ons aan waardevols heeft te bieden,
heeft de aandacht van TVE. (milieu-, landschaps- en monumentenbe
scherming). Zo was het vorige nummer van TVE -dat ca. 140 blz.
telde- gewijd aan de waardevolle onderdelen van de gebouwde omgeTVE ii - 221

ving in het Gooi van na 1874.
TVE geeft o.a. een tijdschrift uit waarin al meer dan tien jaar ama
teurs en deskundigen over allerlei Gooise zaken schrijven. Molens,
dialecten, boerderijen, kerken, kastelen, vestingbouw, activiteiten van
bekende Gooiers, belangrijke of minder belangrijke gebeurtenissen,
natuur en landschap, etc. etc.
Binnen TVE werken zo’n twintig lokale en regionale organisaties sa
men, zoals de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk en de
Historische Kring Laren.
Ieder jaar organiseert TVE in een andere Gooise gemeente een “Open
Jaardag” , met lezingen, tentoonstelling etc. Dit jaar vond deze in
Hilversum plaats.
Voorts organiseert TVE allerlei bijeenkomsten en excursies.
Iedere tiende van de maand vindt in de Turfloods in Naarden een in
formele bijeenkomst van TVE-donateurs en belangstellenden plaats:
de zgn. “tiende kout” .
Indien u dit nummer over de Hilversumse Kei aardig vindt, u zich
voor Hilversum interesseert (over Hilversum zijn de laatste jaren in
TVE enkele tientallen artikelen gepubliceerd), of belang stelt in het
Gooi in het algemeen, meldt u zich dan aan als donateur van TVE.
Dit kost u slechts f 17,50 per jaar.

U kunt zich opgeven als donateur van TVE telefonisch bij M.J.M.
Heyne 0 2 1 5 9 -1 7 0 7 7 , D.C.J. Bakker 0 2 1 5 9 -4 2 9 4 9 of K. Kool
02153—15680; of door f 17,50 over te maken op rekening nr.:
47.62.75.199 Amrobank Hilversum (giro van de bank 32750) ten na
me van TVE.
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* algemene boekhandel op de begane grond
* buitenlandse afdeling en modern antiquariaat
(onze voordeelboeken) op de eerste etage.

bussum se
boekhandel b.v.
1404 CD vlietlaan 68 - tel. 15313
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ANTIQUARIAAT H. POOLMAN
BOEKEN EN PRENTEN
uitgeverij
erkende boekhandel
Brochure-reeks ’Gooi en Vecht’
H. Schaftenaar e.a., Om de fundamenten van een kasteel (Vreeland)
H. Poolman, Gevelstenen in de Vesting Naarden
H. Poolman, Ordonantien, Keuren en Statuten der stad Naarden
P. de Raadt, Het Naardermeer
Jac. Salomons, De geschiedenis van een chocoladefabriek (Weesp)
K. Sierksma, Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem
Gooi en Vechtstreek in vertellingen (I)
B. Stilma, Kinderarbeid in Hilversum in de 19e eeuw
B. Stilma, Comenius.
de verkoopprijs per deeltje bedraagt ƒ 6 , 5 0

Telefoon 02159 -40366
Kloosterstraat 20, 1411 RT NAARDEN
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Van zijn uitgebreide collectie nam

ROB WILHELM
de meest bijzondere, mooiste kaarten en stelde
hiervan samen (op veler verzoek):

WEESP IN OUDE
ANSICHTEN DEEL 2

Een bijzonder geslaagd boek met meer dan 130 andere
ansichten van Weesp en Weespers, voorzien van beschrijving
en commentaar.
aa fa
Deze uitgave is weer gebonden en kost...................... U C . 9U U
Het eerste deeltje, door de heer Lindeboom,
aa f a
is ook nog verkrijgbaar. Paperback.............................. b l j U U
En ook: MUIDEN in oude ansichten (g e b .)...................

B oekhandel LOS
N a ss a u la a n 33
tel. 14239 en 17678
Bussum
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B oekhandel De Ark
N ieuw stad 28
tel. 12576
W eesp
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