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Lage Vuursche ■ Een redelijk
open stukje bos achter camping de
Zeven Linden. Wat bomen, wat
struiken. Meer niet. Maar hier
moet het dus zijn. Direct na de
camping rechts het pad in, doorlo-
pen tot je een opvallend rond heu-
veltje ziet. Ga op het heuveltje
staan – een fenomeen op zich, deze
Koningszetel – en kijk uit over de
legendarische Hof van Elten, dé
Heilige Graal van de Gooise arche-
ologie. Het raadsel. Het mysterie.
De mannen van de Graaf van Hol-
land zochten er vijf eeuwen gele-
den al naar, net als de archeologen
en geschiedschrijvers van de mo-
derne tijd. Tevergeefs. De Hof was
en bleef zoek. Tot Yankel Kobalo-
witz zich ermee bemoeide…

De Hof van Elten. Dik duizend
jaar oud inmiddels. Een prachtig
paleis, een fraai kasteel, met edel-
mannen en jonkvrou… ho, stop,
hou maar op. „Dat is dus precies de
reden dat niemand het ooit heeft
gevonden. Die mannen van de
Graaf van Holland zochten waar-
schijnlijk ook zoiets. Maar zo’n
stenen huis is er nooit geweest”,
schetst Yankel Kobalowitz. „Een
houten boerderij, wat bijgebouw-
tjes, een omheining, meer was het
niet.” En zo gaat met de oplossing
van het mysterie een mooie mythe
aan diggelen. Het is niet anders.
Want dat Kobalowitz de Hof heeft

teruggevonden, dat is duidelijk.
„Ik heb twee onafhankelijke bron-
nen plus veldarcheologisch bewijs.
Maar als er iemand komt met bete-
re bewijzen voor een andere plek
dan ruil ik mijn verhaal met ple-
zier in, zo zit de wetenschap in
elkaar tenslotte.”

Minieme sporen in het bos
Yankel Kobalowitz is amateur-
archeoloog. Actief en veel publice-
rend lid van de Archeologische
Werkgroep Naerdincklant. De
Hilversummer graaft in historische
stukken en struint de regio af.
Geheid dat je op sporen stuit. Als
je weet waar je op moet letten
tenminste. Want anders kan je
honderd keer over de Hof van
Elten heen banjeren zonder het in
de gaten te hebben. Zoals die man-
nen van de Graaf van Holland dik
vijf eeuwen geleden. Maar Kobalo-
witz zag wel iets toen hij jaren
geleden op die Koningszetel achter
camping de Zeven Linden stond.
„Een ondiep greppeltje met een
minuscuul walletje. En wat doet
een archeoloog dan? Die gaat het
greppeltje volgen. Bleek een merk-
waardig alleenstaande langgerekte
rechthoek te zijn. Vierhonderd
meter lang, tachtig meter breed.”
Nauwkeurige hoogtekaarten bewij-
zen het. Een hoekje is eraf, want
daar ligt nu een deel van de cam-
ping. Kobalowitz vond het alle-
maal ’hoogst opmerkelijk’. Zoals er
zo veel hoogst opmerkelijk is.
„Maar ik had geen enkel idee wat
het zou kunnen zijn.” Dat hij de

contouren van de al eeuwen ver-
miste Hof van Elten had uitgete-
kend, het kwam geen seconde bij
hem op.

Die Hof van Elten, wat is dat
eigenlijk? Dik duizend jaar geleden
was het Gooi – toen Nardinclant –
eigendom van de graven van Ha-
maland. Graaf Wichman schonk
het aan zijn dochter Luitgarde en
haar klooster in Elten (tegenwoor-
dig Duitsland, bij Nijmegen). Afge-
legen gebieden werden bestuurd
door middel van het hovenstelsel.
Zo’n hof was de vertegenwoordi-
ging van de heer. De pacht moest
er worden betaald, wellicht werden
er geschillen beslecht en huwelij-
ken afgesproken, enzovoort. Zo
was er een Hof van Elten bij buurt-
schap Appel bij Barneveld, en zo
was er ook een Hof van Elten in
Nardinclant. Eén verschil: die bij
Appel kent iedereen, die in het
Gooi was spoorloos. Al eeuwen.

Grens op de verkeerde plek
Ruim vijfhonderd jaar geleden
gingen ze al op zoek, de mannen
van de Graaf van Holland. De
grens tussen Holland en het Sticht
moest opnieuw worden vastgelegd,
en negen oude Gooiers hadden in
1449 keurig omschreven hoe die
grens precies liep: ’vanaf het einde
van de Wakkerendijk in Eemnes
naar de boom aan de Hoge Vuur-
sche, naar de Soeststapel, naar de
Hof van Elten die gelegen was
tussen de Vossenberg en het Gooi-
ersbos, en zo voort tot aan de
Weer’. Prima omschrijving. Als je

tenminste weet waar al die plekken
zijn. De mannen van de graaf gin-
gen in 1472 op pad en liepen com-
pleet vast. Hof van Elten? Niet te
vinden. „Hadden ze het aan de
boeren gevraagd, dan was het
waarschijnlijk wel goed gekomen.
Maar dat deden ze dus niet”, ver-
moedt Kobalowitz. De mannen van
de graaf tekenden een kaartje met
over de Hof van Elten de kantteke-
ning: ’maer is nyt’. Resultaat: de
grens tussen Holland en het Sticht
werd een stuk westelijker vastge-
legd dan waar hij eigenlijk had
moeten liggen: ten westen van wat
nu Lage Vuursche is in plaats van
ten oosten. Een foutje met gevol-
gen: de Vuursche is tot op de dag
van vandaag van Utrecht terwijl
het dus eigenlijk bij Holland had
moeten horen.

Eureka-momentje
Terug naar het heden. Kobalowitz
struint door oude paperassen in
ondoordringbare archieven. Zoals
zo vaak, het is zijn hobby. Weinig
is gecategoriseerd, laat staan gedi-
gitaliseerd. Maar als je maar lang
genoeg met je neus in historische
stukken en oude kaarten zit, dan
ga je vanzelf verbanden zien. Ge-
luk? Of loon naar werken? Kobalo-
witz leest de ’Middeleeuwse rechts-
bronnen van stad en lande van
Gooiland’ in een bewerking van
Th. Enklaar uit 1932 en stuit op de
aanwijzingen waar de mannen van
de graaf vijf eeuwen eerder hun
tanden op stuk beten. ’Vanaf het
einde van de Wakkerendijk in

Eemnes naar de boom aan de Hoge
Vuursche, naar de Soeststapel, naar
de Hof van Elten die gelegen was
tussen de Vossenberg en het Gooi-
ersbos, en zo voort tot aan de
Weer’. „En toen had ik mijn eure-
kamomentje!”, grijnst Kobalowitz.
Want die Vossenberg was ik dus
een tijdje eerder tegengekomen op
een kaart van rond 1625. Dat zijn
die bulten die nog steeds bij dat
pad achter paleis Soestdijk liggen.

En dat Gooiersbos wist ik ook te
liggen. En volgens de aanwijzingen
lag de Hof van Elten tussen het
Gooiersbos en de Vossenberg.”

En dus: kaart erbij, rechte lijn
tussen punt A en punt B en waar
kom je dan uit? „Exact op die plek
die ik had ontdekt achter camping
de Zeven Linden! Die grote recht-
hoek in het bos waarvan ik niet
wist wat het was. Ik had gewoon de
Hof van Elten gevonden! Iets waar

eeuwen naar was gezocht! Keihard
aangetoond, eindelijk. En met
ondersteunend bewijs, want de
plattegrond van de rechthoek van
tachtig bij vierhonderd meter is
vrijwel gelijk aan de bekende Hof
van Elten in Appel. Dat allemaal
bij elkaar genomen is voor mij
bewijs genoeg.” En de genoemde
Soeststapel? „Tussen de Hof en de
plek waar ’de hoeve van de Hoge
Beuk’ op de Hoge Vuursche lag,

ligt een atypisch opgeworpen heu-
veltje, precies op de grenslijn die ik
nu kon tekenen. Alles sluit op
elkaar. Doordat op zich vage delen
van het verhaal zich aaneenrijgen,
ontstaat een geheel dat zijn delen
weer versterkt.”

Hoe zag het eruit?
Een stuk bos zoals er zoveel stuk-
ken bos zijn. Bomen en wat strui-
ken. Maar nu ineens wel een stuk
bos met een verhaal, met een ge-
schiedenis. Honderden mensen
lopen er dagelijks langs en hebben
geen idee dat hier duizend jaar
geleden het bestuurlijk centrum
van het Gooi was. Geen benul van
wat er ooit gebeurde en hoe het
eruit zag. Maar hoe zag het er
eigenlijk uit? Yankel Kobalowitz is
te veel wetenschapper om te fanta-
seren, maar goed, hij wil een po-
ging wagen. „Alles houtbouw,
palissaden zeer mogelijk, want
bosrijk. Anders een heg of hout-
wal. Toen er nog ijzer in de buurt
gewonnen werd, als dit zo was, zal
een vaste groep, tien of twintig
man, iedere dag hun activiteiten
hebben gehad. Hierna werd het
een afgelegen boerderij. Enkelen
per dag gebruikten de weg, een
paar karren. Een vazal van de graaf
en daarna het stift kan het dage-
lijks beheer hebben gehad van de
ijzermoerwinning. Kan ook een
vertrouwde boer zijn geweest.
Maar op bepaalde dagen van het
jaar kwam men uit het hele Nar-
dincklant hiernaartoe met tijnzen
en tienden. Dan was misschien
zelfs de graaf van Hamaland daar
even, anders zijn hoge vertegen-
woordiger. Dan kon er recht wor-
den gesproken en onenigheden
worden bijgelegd. En dochters aan
zonen gekoppeld, naar ik veron-
derstel. Dit alles een tegen twee,
ohne gewähr.”

Afgraven? Waarom?
En nu? Afgraven dat bos, op zoek
naar sporen van die mythische Hof
van Elten? „Wat denk je te vinden?
Scherven zullen er wel liggen,
maar wat zegt dat? De kans dat je
een naambordje ’Hof van Elten’
vindt lijkt me minimaal.” Deson-
danks zou Kobalowitz archeolo-
gisch onderzoek toejuichen. „Ik
vermoed dat de graven van Hama-
land hier bezittingen hadden van-
wege ijzerwinning. Die ijzerwin-
ning zou ik graag bevestigd zien.
Maar dat de Hof van Elten op die
pek lag, dat is aangetoond. Geen
twijfel mogelijk. En het zou heel
mooi zijn als dat op de een of ande-
re manier zichtbaar zou worden
gemaakt in het landschap. Of op
zijn minste een bordje: Hier was de
Hof van Elten. Want we mogen
best wat meer aandacht hebben
voor onze eigen geschiedenis.”

Puzzelstukjes in de speurtocht. Rechts de kaart waar de Hollanders moesten erkennen de Hof niet te kunnen vinden:’maer is nyt’ 
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Hoe Yankel de Hof
van Elten terugvond 
in het Vuursche bos

Yankel Kobalowitz staat bovenop de Koningszetel en wijst het nog maar eens aan. Daar is de Hof van Elten. FOTO CASPAR HUURDEMAN
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De rechthoek die Yankel vond toen hij het greppeltje volgde is op een hoogtekaart loepzuiver terug te zien. De witte
vlekken onderin zijn kuilen waar duizend jaar geleden wellicht ijzer werd gewonnen. Het rondje bovenin is de Koningsze-
tel. Rechts de camping, die een hoek van de Hof heeft afgesneden.

❜❜De mannen van
de Graaf van

Holland konden
het niet vinden

en de grens
werd aan de

verkeerde kant
van de Vuursche

gelegd

De Hof van Elten was altijd een soort Heilige Graal van de Gooise geschiedkun-
digen. De Hof moest er geweest zijn. Maar waar? Niemand die het wist. De Hof
was zoek en bleef zoek. Tot de Hilversummer Yankel Kobalowitz steeds meer
puzzelstukjes vond en in elkaar wist te passen. Kortom: hoe een Hilversumse
amateur-archeoloog de legendarische Hof terug wist te vinden. Of: hoe Lage
Vuursche door laat-middeleeuws geklungel in de verkeerde provincie is beland.

Een door Kobalowitz gemaakte kaart van de situatie op de Vuursche.

❜❜Ik vond het
hoogst

opmerkelijk
allemaal, maar
ik had op dat
moment geen

enkel idee dat ik
de Hof van
Elten had

teruggevonden


