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Weerlegging van kritiek door Y. Kobalowitz op mijn bevindingen en werkwijze 

 

Creëer geen nieuwe mythes 

Zonder op de persoon te spelen heb ik op 7 juli j.l. in de Gooi- en Eemlander in een 

Opiniestuk mijn verbazing en grondige twijfels geuit over de door Yankel Kobalowitz 

vermeende vondst van de Hof(stede) van Elten, zoals dat is gebracht in een groot interview 

door Eric Lorier in die krant van 29 juni daarvoor. Ik heb mij daarin uitsluitend op de zaak 

gehouden, zonder afbreuk te doen aan de persoon Kobalowitz of zijn andere werk, dat 

ongetwijfeld zijn goede kanten heeft. Zeker had ik hem zijn feestje gegund als het verhaal 

klopte, maar dat doet het niet. Als zeer betrokken liefhebber en amateuronderzoeker van de 

geschiedenis van het Gooi en omstreken vind ik met stelligheid dat vermeden moet worden 

dat bij het publiek, en door eventueel minder kritische navolgers, een nieuwe mythe wordt 

gecreëerd. Er zijn al een aantal mythes die bijna niet uit te roeien zijn door het steeds weer 

overschrijven van verouderde (romantische) fantasterij. Dit doet de reputatie van de 

geschiedenisbeoefening door amateurs geen goed. Hoewel ik ook zeker wel eens fouten 

maak, meen ik in deze zaak uitermate sterk te staan en ik begrijp intussen nog beter waar de 

fout in Kobalowitz’ redenering zit. 

 

Voortraject 

Uiteraard begrijp ik als geen ander dat mijn kritiek hem heel erg pijn heeft gedaan. (Ik ben 

ook wel eens onzachtzinnig op een fout gewezen.) Deze situatie is helaas het gevolg als je 

in je eigen gelijk blijft ronddraaien en met een hoog profiel in de publiciteit raakt. Ik had al 

eerder dit jaar bij toeval zijn (toen ongedateerde) stuk over de ‘Hof van Elten’ en andere 

vondsten op de website van AWN Naerdincklant gezien. Het is blijkbaar eind 2020 daarop 

gezet, maar een (concept)versie kende ik al omstreeks 2015. Na een toevallige ontmoeting 

in het streekarchief in Hilversum kwam e.e.a. ter sprake, waarbij ook de twee kaarten van De 

Vuursche (4.VTH-3018 en 3019) aan de orde kwamen. Kobalowitz wist toen niet (!) dat ik in 

Tussen Vecht en Eem, in 2014 een artikel had geschreven over die kaarten, vooral over de 

gedateerde van 1597 (-3018). We hebben daarop informatie en teksten uitgewisseld. Ik heb 

opmerkingen gemaakt en vraagtekens geplaatst. 

Omdat het te veel was heb ik aangeboden er samen nog eens naar te kijken. Van dat 

aanbod heeft hij geen gebruik gemaakt. Prima, zijn keuze. Tot ik het stuk over de Hofstede 

dit voorjaar op de website terug zag. Het interview in de krant was de trigger om in te grijpen. 

De quote ‘Dit geeft geen blijk van gedegen literatuurstudie’ in mijn opiniestuk sloeg vooral op 

mijn kritiek op de gesuggereerde nieuwe vondst dat De Vuursche bij Holland hoorde en meer 

een aha-moment van de journalist was. Niettemin geeft Kobalowitz sterk de indruk dat hij de 

neus ophaalt voor het blad Tussen Vecht en Eem en die dus niet gebruikt. Zie (!) hiervoor en 

zijn denigrerende opmerkingen over mijn ‘stukjes’ in ‘blaadjes’ in de laatste zinnen in zijn 

‘Verweer’. 

 

Kaart van De Vuursche niet uit ca. 1550, maar uit ca. 1625 

Omdat ik nog eens op de Vuursche zou ingaan in het blad Baerne, maar dan met de nadruk 

op de ongedateerde kaart (4.VTH-3019), heb ik in juli de geboden mogelijkheid onmiddellijk 

aangegrepen. Door het verband ermee, heb ik ook het meningsverschil over de Hofstede 

van Elten uitgebreider behandeld. Dat artikel is inmiddels verschenen in Baerne, 2021, nr. 3.  

De eerlijkheid en correctheid gebied me te zeggen dat ik bij het schrijven daarvan 

Kobalowitz’ argumenten voor de datering 1625 uit het oog ben verloren. Hij heeft goede 

argumenten voor deze datering op basis van de twee namen in Oostveen op die kaart: 

Jacob Gysbertzen en Jan Arienszen. Voor de zekerheid heb ik e.e.a. nagetrokken en ik heb 

het Nationaal Archief gevraagd de kaart op datering te laten beoordelen door een expert. 
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Senior collectiebeheerder Gijs Boink concludeerde op basis van het handschrift dat de kaart 

jonger is dan die van 1597 (4.VTH-3018), maar van vóór 1630. De namen zijn niet later 

bijgeschreven en de datering van de personen achter die namen acht hij van 

doorslaggevend belang. Deze vondst gun ik Kobalowitz van harte. Ere wie ere toekomt!  

Dat ik bij het schrijven van mijn kritiek zijn vondst over het hoofd heb gezien in juli j.l. 

ligt in het feit dat zijn onderzoekrelaas bij mijn beste weten nooit is gepubliceerd (tot in 

september 2021 op de site van AWN), hoewel ik het in 2016 inderdaad wel in een concept 

heb gezien. Voorts ben ik uitgegaan van de datering in de index op de Collectie Hingman als 

‘16e-eeuws’ en de verwikkelingen rond de grenskwesties tijdens het bezit van Johan van 

Culemborg. Daarom schreef ik: ‘Ik ga ervan uit dat kaart 1 [4.VTH3019] van omstreeks 1550 

dateert (1546-1558).’ Voor mijn geo-referentie – die overigens handmatig is gebeurd – en de 

plaatsbepaling van de Vossenberg maakte de nauwkeurigheid van de datering niets uit.  

 

Kapitale fout met uitleg van ‘harde’ 

Inmiddels, op grond van zijn ‘Verweer’, is mij duidelijk geworden wat Kobalowitz verstaat 

onder een ‘harde’: een weg (zie ‘Verweer’). Volgens M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland 

(1950), is de veldnaam ‘harde’ een moeilijk te bewerken stuk land of harde grond. Naast ‘t 

Harde op de Veluwe, kenden we in onze omgeving ook zulke gebieden, feitelijk stukken 

heide: ten noorden van Huizen (omgeving Havenstraat en Botterstraat), op de grens van 

Huizen en Blaricum (voormalige zanderij van kalkzandsteenfabriek) en aan de noordkant van 

Soest, de heide als deel van de Soester ‘gemeente’ (meent). Wellicht is Kobalowitz op het 

verkeerde been geraakt met zijn interpretatie als ‘weg’ door de aanduiding ‘harde van 

Laaperswech’ (bij restaurant Kivietsdal; lees ‘harde waarover Laaperswech loopt’). Dit is in 

elk geval een kapitale fout die hem geleid heeft naar twee wegen als ‘harden’, waarbij hij en 

passant en ongeoorloofd ook maar even het Gooierbos oprekt tot op de Vuursche. Ik verwijs 

verder naar mijn artikel in Baerne.  

 

Onjuiste en onheuse kritiek 

Aan de hand van de bloemlezing van mijn vermeende gebreken, werkwijze en opstelling in 

Kobalowitz’ opiniestuk in De Gooi- en Eemlander van zaterdag j.l. (2021-09-04) en zijn 

bredere ‘Verweer’ wil ik alle andere kritiek op mij en mijn werk in perspectief plaatsen en 

recht zetten. Al die kritiek is onjuist dan wel onheus: 

- Over ‘Zijn reactie getuigt van persoonlijke rancune’ en ‘Een aantal jaren geleden ben ik 

opgehouden met hem samen te werken’: Ik vrees dat deze teksten een spiegeling zijn. 

Ik zou nu rancuneus kunnen worden door zijn onheuse uithalen, maar het ligt niet in mijn 

aard. Samenwerking heb ik goed beschouwd nooit ervaren. Dat hijzelf een diepe 

rancune jegens mij heeft, ligt meer voor de hand in verband met zijn beëindiging van 

deelname aan de Werkgroep Oude Wegen van Tussen Vecht en Eem in 2010. Mijn 

toegestoken hand in 2015/2016 heeft hij niet aangenomen (zie boven). Ik heb geen 

inhoudelijke reactie gehad op mijn opmerkingen, noch mijn artikel in TVE 2014-4 en 

verstrekt achtergrondmateriaal. Wie verwaardigt zich niet om te reageren? 

- Het ‘trucje met de projectie van kaarten’ waarin ik heilig zou geloven: Kobalowitz meent 

te weten hoe ik werk maar wat betreft dit onderwerp is het volstrekt uit de lucht 

gegrepen. Mijn projectie van kaarten op de computer gaat alleen op voor kaarten die op 

schaal zijn getekend. Voor Sinck 1619 gold dat voor de grenzen en voor de Vecht. Voor 

de twee kaarten van de Vuursche werkt dat inderdaad helemaal niet. De gedateerde 

kaart van 1597 was na veel puzzelwerk uiteindelijk als eerste goed te volgen op een 

topografische kaart (zie TVE 2014-2&3, maar ook Baerne 2021-3). Deze schematische 

kaart van 1597 is niet op schaal, maar qua vorm zeer herkenbaar volgens mijn 

handmatige (!) geo-referentie. Van de ongedateerde (4.VTH-3019) was dit door de 
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sterker afwijkende vorm pas mogelijk nadat die van 1597 was gedaan; de meer 

vervormde buitencontouren op de 4VTH-3019 mogen globaal als dezelfde worden 

beschouwd. Kobalowitz trekt de contouren helemaal scheef (noordkant en ‘100 

morgen’). Om zijn veldvondsten in te kunnen passen? Ik ben het met die vervorming niet 

eens en dat weet hij sinds ca. 2016. Een belangrijk anker aan die zijde is Jan Huijberts 

veen dat in 1597 bleek uitgegraven en markant overeenkomt met de weide in het bos 

achter Kasteel De Hooge Vuursche. Ook ik zoek dus ook wel eens zaken in het veld!  

- Voor mij zou alleen de projectie [lees geo-referentie] hard bewijs leveren: Het is niet 

meer dan een element in de reconstructie van een geschiedenis. Ook ik duik voor de 

ondersteunende bewijzen in de archieven en zoek relevante literatuur. 

- Over de Soeststapel: Ik wil erop wijzen dat Kobalowitz in zijn artikel over de Hofstede 

zijn vermeende locatie van de Soeststapel met onzekerheid omhult. Voor de 

plaatsbepaling van ‘tussen twee harden halverwege Vosbergen en Gooierbos’ – kern 

van de zaak – is die locatie helemaal niet relevant, want hij speelt daarin geen rol. Zie 

ook Baerne 2021-3 voor mijn bron, die ik wel degelijk heb gegeven, zoals Kobalowitz 

kon weten uit mijn vooraf toegezonden concept. 

- Over ‘a priori reden mij belachelijk te maken’, ‘uitgesproken twijfel aan mijn integriteit’ en 

‘a priori geen gelijk hebben [t.a.v. kaart 1625]’: Dat stevige kritiek op een bepaalde m.i. 

onjuiste conclusie als zodanig ervaren wordt, is voor rekening van de auteur. Natuurlijk 

begrijp ik dat het zeer kan doen. Ik heb geen vooringenomen opstelling – afgezien van 

enige gezonde scepsis – noch zulke twijfel expliciet geuit. Over de kaart van 1625 

(4.VTH-3019) heb ik mijn opstelling herzien; dat was zonder opzet en ongelukkigerwijs 

niet meer dan een oversight, terwijl Kobalowitz in 2016 zelf niet in wilde gaan op mijn 

uitgestoken hand om eens te praten. 

- Over de ‘denkbeeldige lijn’ (Vosbergen – Gooierbos): Hier ridiculiseert Kobalowitz mijn 

redenering, vooral in zijn ‘Verweer’. Naar analogie van zijn wandeling langs zijn lijn kan 

ik ook iemand langs mijn lijn laten lopen, want de weg van Loosdrecht naar Veenhuizen 

(haaks op Vrouwensteeg, c.q. Hessenweg) liep er globaal langs (ook ruwweg door de 

huidige slotlaan van Drakenstein). Dat is Kobalowitz blijkbaar ontgaan. Toen wist men 

ook donders goed wat ‘omtrent halverwege’ was zonder overzicht vanuit de lucht. 

- Mijn vermeende (niet-)inzicht in de grenzen: Voor 1535 gaat het vooral om speculatieve 

claims. Het is onmogelijk om in retrospect vanuit 1472 een grens, die Keizer Otto in de 

10e eeuw zou hebben bepaald (450 jaar later dus!), te bepalen, laat staan dat nog anno 

2021. Er waren onder Otto hier geen grenzen als getrokken lijnen; het moeras was de 

grens. Behoefte aan scheidingen kwam pas bij het ontginnen van het veen. 

- ‘Stukjes’ van mij: Het lijkt alsof de krant heeft ingegrepen door het advies aan lezers om 

mijn ‘stukjes’ met een korrel zout te nemen te beperken tot die over de Vuursche. In het 

‘Verweer’ staat namelijk in het algemeen voor mijn stukjes. Er zijn inderdaad veel kleine 

bijdragen van mijn hand die je als ‘stukjes’ kunt noemen, maar anderen en ik weten dat 

ik gewaardeerde, wezenlijke en verdiepende bijdragen heb geleverd aan de Gooise 

geschiedschrijving. Een belangrijk deel van de laatste staan in Tussen Vecht en Eem, 

maar ook in lokale bladen van historische kringen en zelfs in een boek (Geuzen en 

Papen). Met deze denigrerende kwalificatie van de genoemde bladen tekent Yankel 

Kobalowitz zichzelf ten voeten uit: hoog op zijn ivoren toren kijkt hij neer op het simpele 

gepeupel dat zich bezig houdt met blaadjes. Op wie slaan nu eigenlijk beter de woorden 

‘arrogant’ en ‘respectloos’, die mij in het ‘Verweer’ zijn toegedicht?  

Ik laat het oordeel graag aan de lezers over. 

 

Jaap Groeneveld,  Eemnes 30-9-2021 


