
De hofstede van de Vrouwe 
van Elten 

In 1843 maakten de landmeters A. van 
Oorschot en N. Nelemans een nieuwe kaart 
van Gooiland.1) Op die kaart staat ook een 
gedeelte van het grondgebied van 
Maartensdijk. Welnu op dat gedeelte wordt 
een hoeve vermeld met een naam die de 
aandacht trekt. Die naam luidt: Van ouds 
Hofstede van de Vrouwe van Elten. 
Elten is een kleine plaats gelegen tussen 
Zcvcnaar en Emmerik. Dat is niet bepaald 

Détail van de kaart 
van Gooiland uit 

1843, met de vermel
ding "Vanouds 

Hofstede van de 
Vrouw van Elten". 

(Zie cirkel en noot 1) 

De St. Vitusabdij te 
Hoog-Elten. Gravure 

door A. Rademaker 
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naast de deur. Hoe kwam nu een voorma
lige hofstede in onze gemeente aan zo'n be
naming? In het onderstaande wordt een po
ging gedaan die vraag te beantwoorden. 
Daarbij moest om te beginnen ruim duizend 
jaar teruggegaan worden in de (Europese) 
geschiedenis. 

Een bruidsschat 
Laag-Elten ligt aan het spoor naar 
Emmerik. Hoog-Elten ligt erbij, op een 
aanzienlijke heuvel. Op die heuvel werd in 
lang vervlogen tijden een burcht gebouwd. 
Het waarom daarvan wordt in dit verband 
buiten beschouwing gelaten. Burggraaf in 
het midden van de tiende eeuw was 
Wichman II. Zijn baas was de Duitse keizer 
Otto I. Wichman had van Otto in leen 
Hamaland en Naerdincklant.2) Hamaland 
was de naam voor het gebied ten oosten van 
de Usel.3) 
Elten lag aan de zuidelijke grens ervan. 
Naerdincklant bestond onder meer uit 
Gooiland, Baarn en Eemnes.4) Ook de 
woeste gronden in het noorden van onze ge
meente behoorden ertoe. 
In 967 stichtte Wichman voor zijn dochter 
Luitgardis een klooster op de genoemde 
heuvel van Elten. Als bruidsschat schonk 
hij haar o.m. Naerdincklant.5) Bij zo'n 
schenking dient het volgende te worden be
dacht. Waardepapieren en onroerende goe
deren waren er in die tijd nog niet zozeer. 
Schenkingen geschiedden meestal door het 
in leen of eigendom geven van een bepaald 
grondgebied. Zo werd Luitgardis niet al
leen de eerste landsvrouwe van Elten maar 
n n t i r o n M i a r ^ i t i ^ l / l ^ n t 
V I U 1 \ t u i l l , U U I U I I I ^ I M U U l . 

Bestuur en exploitatie 
Uiteraard ging het erom van deze schen
king een bron van inkomsten te maken. Om 
daartoe te geraken werd er in de loop der ja
ren structuur aangebracht, zowel bestuur
lijk als economisch. Besturen hield toen o.a 
in het leiding geven aan rechtspraak. Uit de 
stukken blijkt, dat Luitgardis al in 972 de la
gere rechtsmacht kreeg.6) Zij (of haar 
plaatsvervanger) kon nu strafbare feiten 
doen berechten waarop een lage boete 
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stond. In 996 verwierf de landsvrouwe van 
Elten voor haar gebieden vervolgens de ho
gere rechtsmacht, ook wel "het recht van 
put en galg" genoemd.7) Daartoe behoorde 
ook het berechten van feiten, die met de 
dood konden worden gestraft.8) 
Voor wat betreft de economische opzet het 
volgende. De exploitatie van een groot

grondbezit kon plaatsvinden via het sys
teem van de "curtis". Dat was een bedrijfs
organisatie met als centrum "den hof' van 
de heer of vrouwe en een aantal hofhorige 
hoeven rondom.9) Het is zeer wel mogelijk, 
dat de "de hofstede van de Vrouwe van 
Elten" zo'n vroonhoeve was. Een oorkonde 
van 1129 bevat een aanwijzing in die rich
ting.10) De genoemde oorkonde is afkom
stig van de Duitse koning Lotharius III. In 
het document wordt nog eens bevestigd dat 
het gebied van Naerdincklant toebehoort 
aan de Vrouwe van Elten. Tevens is er 
sprake van een curtis of hof in dit gebied. 
Die curtis kan de hofstede van Elten ge
weest zijn.11) Zeker is, dat er in de 1 Oe eeuw 
meerdere hoven in de wijde omgeving in 
bedrijf waren. o.a. in Zeist, Heest en 
Soest.12) Een en ander zou zelfs tot de con
clusie kunnen leiden, dat deze curtis deel 
uitmaakte van hetgeen Wichman II in 968 
schonk aan Luitgardis. 

Informant Gijsbert Lapp 
In het voorafgaande werd geprobeerd een 
schets te geven van de oorsprong en de mo
gelijke aard van de in het geding zijnde hof
stede. Een bron uit de 16e eeuw biedt enige 
informatie over de waarschijnlijke bouw
kundige vorm van deze hoeve. Het gaat om 
een gepubliceerd reisverslag van de hand 
van de stadssecretaris van Naarden, Pieter 
Aelmanszoon. Hij maakte in de jaren 1525 
tot 1527 te voet enkele onderzoek) ngstoch-
ten. Doel van zijn onderzoekingen was in
formatie te verwerven over de loop van de 
omstreden grens tussen het Sticht en het 
Gooi. Welnu, tijdens zijn derde tocht ver
bleef hij korte tijd in de abdij Selwert bij 
Groningen. Hij had daar een ontmoeting 
met ene Gijsbert Lapp. Deze Lapp was 
voordien monnik in de abdij van 
Oostbroek. Pieter Aelmanszoon legde hem 
allerlei kwesties voor aangaande de loop 
van de voornoemde grens. Zo o.a. of de 
"Stenen Kamer" oorspronkelijk de Hof
stede van Elten was. Lapp weerlegde dit. 
Naar zijn oordeel was die hofstede veel gro
ter geweest en bovendien omgeven met 
brede grachten. Die grachten vielen vol
gens hem nog steeds te ontwaren ook al wa
ren ze dan nu droog en dichtgegroeid. Op 
het terrein erbinnen had een groot huis ge
staan. De fundamenten ervan zouden nog 
zichtbaar zijn en ook in de grond te vin
den.13) De monnik kon niet onomstotelijk 
bewijzen dat dit grote huis de Hofstede van 

Keizer Otto II van 
Duitsland, naar een 
miniatuur uit de 10e 
eeuw. 
Met zijn oorkonde 
van 14 december 973, 
bevestigde hij de 
schenking door Otto I 
aan het klooster te 
Elten en verkreeg dit 
klooster tevens de la
gere immuniteit in 
Naerdincklant 

Keizer Otto III van 
Duitsland, naar een 
miniatuur uit de 10e 
eeuw. 
Met zijn oorkonde 
van 18 december 996, 
werd ondermeer de 
hogere immuniteit 
aan de lagere in 
Naerdincklant toege
voegd en daarmee 
verkreeg de Vrouw 
van Elten "het recht 
van put en galg" 
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Tekening van een 
vierkante, middel

eeuwse, tot burcht uit
gebouwde "donjon" 
of "woontoren". Het 

oorspronkelijke 
zware, torenvormige 
woongebouw (don-

jon) werd gebruikt als 
uitgangspunt voor de 

latere burchtbouw 

Copie van A. Perk, 
van de "Ronde kaart 

van Gooiland, ca. 
1525", waarop de 

hofstede van Elten 
voorkomt. 

(zie cirkel en noot 20) 

Elten was geweest. Maar hij had wel rede
nen om dit aan te nemen. Hij noemde er een 
drietal. Om te beginnen was er zijns inziens 
in het gehele gebied ten zuidwesten van de 
Vuurse en Wernershoeve geen enkele an
dere hofstede te vinden die voor deze naam 
in aanmerking kwam. Bovendien had het 
betreffende gebied altijd behoord tot een 
vrije heerlijkheid waaraan het "recht van 
put en galg" was toegekend. Als derde re
den voerde Lapp aan, dat het gebied nooit 
onder de rechtsmacht van de bisschop had 
gestaan.14 
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Van hofstede tot burcht 
Pieter Aelmanszoon liet er verder geen gras 
over groeien. Tijdens zijn vierde tocht ging 
hij op zoek naar de door de monnik uit 
Selwert beschreven restanten. Hij vond in
derdaad op de aangegeven plaats de grond
vesten van een hofstede. Deze laatste was 
door drie grachten omringd geweest. Op de 
voormalige binnenplaats vond hij onder de 
grond de fundering van een grote toren, van 
een ridderzaal en nog andere gebouwen. De 
Naardense stadssecretaris kwam tot de con
clusie, dat ter plekke een grote versterkte 
hofstede had gestaan.15) Zo'n ontwikkeling 
van hofstede tot versterkte burcht was ove
rigens niet uitzonderlijk. Dat is bekend ge
worden door oudheidkundig bodemonder
zoek.16) Om zich te beschermen tegen aan
vallen werd het terrein van een oorspronke
lijke hofstede in eerste aanleg soms 
omgeven door een aarden wal. Vervolgens 
werd aan de buitenkant van die wal een 
brede sloot gegraven: een gracht. Bleek 
zo'n voorziening onvoldoende dan werd 
een volgende aarden wal opgeworpen en 
een gracht gemaakt en ook nog wel een 
derde tweetal. Om en nabij het begin van de 
elfde eeuw behoorde zo'n walburcht tot het 
gebruikelijk kasteeltype. In een latere pe
riode werd binnen de wallen niet zelden een 
dikbemuurde woontoren gebouwd, een 
zgn. donjon. Zo'n donjon werd dan weer 
uitgebreid met een ridderzaal. Een derge
lijke uitbreiding stamt doorgaans uit de 
tweede helft van de 13e eeuw. Zo gezien be
vond de hofstede van Elten zich voor zijn 
verval of verwoesting in deze fase van 
bouwkundige ontwikkeling. Uiteraard 
geldt deze zienswijze onder het voorbe
houd, dat de restanten die Pieter 
Aelmanszoon vond van die hofstede waren. 

Grensteken 
De informatie van monnik Lapp strookt op 
menig punt met hetgeen aan gegevens Kon 
worden opgediept uit oude oorkonden. Met 
name zijn bewering, dat het domein van de 
hofstede van Elten was gelegen in een heer
lijkheid met eigen rechtsmacht. Dat het vol
gens hem ook ging om een "grote hofft-
stede" valt te rijmen met een gegeven van 
geheel andere aard. In documenten uit de 
15e en 16e eeuw wordt "Vanouds de hof
stede van Elten" nog herhaaldelijk ge
noemd als oriëntatiepunt en ook wel als 
grensteken.17) Dat laat zich denken. Zo'n 
indrukwekkende sterkte met hoge toren 
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leende zich bij uitstek bij de cartografie van 
het omringende landschap. Ter illustratie 
wordt hier geciteerd uit een stuk van 1449. 
Het is een proces-verbaal opgesteld door 
ambtelijke ondergeschikten van de hertog 
van Bourgondië. Zij hadden informatie in
gewonnen bij bejaarde inwoners van o.a. 
Naarden en Blaricum aangaande de grens 
tussen Holland en het Sticht. Deze oude lie
den verklaarden, dat de grens van het Sticht 
liep van de Wakkersweg naar "den 
Vuyrsboom", vandaar naar Soestapel, dan 
naar de "Hofstede van Elten", die halver
wege het Gooiersbos en Vosbergen bij de 
Vuurse was gelegen en van die hofstede in 
noordelijke richting naar Breukelen. Pro
fessor Enklaar heeft het onderhavige stuk 
van 1449 opgenomen in zijn publikatie 
"Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en 
Lande van Gooiland".Is) Hij constateerde, 
dat de tekst ervan in de verleden tijd is ge
steld. Op grond daarvan trok hij de conclu
sie, dat de "Hofstede van Elten" in 1449 al 
niet meer bestond.19) 

heeft gelegen op de plek die staat aangege
ven op de kaart van Gooiland van 1843. Zo 
ja dan stond het bouwwerk niet ver van de 
huidige boerderij Tautenburg. Om dit vast 
te kunnen stellen behoefde slechts een oude 
kaart van onze gemeente over de kaart van 
Gooiland gelegd te worden. Een en ander 
leidt overigens nog tot een volgende veron
derstelling. In de tweede helft van de 16e 
eeuw liet de Utrechtse bisschop Frederik 
Schenk van Toutenburg een jachtslot bou
wen. Het is bekend, dat dit jachtslot lag in 
de buurt van de uit dezelfde tijd stammende 
boerderij Tautenburg. 
Zou het kunnen zijn, dat het kasteel Touten-
burg werd gebouwd op de fundering van de 
hofstede van de Vrouwe van Elten? Toe
gegeven, de veronderstelling is gewaagder 
dan enkele andere in dit artikel. Alleen 
grootscheepse opgravingen zouden ter 
zake helderheid kunnen verschaffen. 

L. v.d. Brink 

Slotopmerkingen 
De speurtocht naar een voormalige hof
stede voerde ver terug in het verleden van 
Maartensdijk. Er moest zelfs teruggegaan 
worden tot voor het tijdvak van de georga
niseerde ontginning. Immers lang voor dit 
tijdvak was de hofstede van de "Vrouwe 
van Elten" al een centrum van agrarische 
bedrijvigheid op Maartensdijks grondge
bied. 
Blijft de vraag of die hofstede nu werkelijk 

2) 

Noten 
1 ) Collectie Goois Museum, inv. nr. G-7-A. 

Kaart van Gooiland na de heideverdeling van 
1843, aanwijzende de soort van bebouwing en 
alle veranderingen tot opgemeld tijdstip, met toe
stemming van zijne Exellentie van Financiën, op 
aanvrage en met medewerking van A. Perk, Agent 
van het Domein te Hilversum. 
Vervaardigd door de Landmeters van het 
Kadaster A. van Oosterhout en N. Nelemans. 
Gegraveerd door D. Veel waard. Gedrukt bij de 
Wed. A. Koning en J.F. Brugman en te 
Amsterdam bij Mortier, Covens en zoon, de uitge
ver. 
Gekleurde kaart 87,5 x 55 cm, schaal 1:25.000. 
H.W.J. Volmuller. Nijhoffs Geschiedenis lexicon 
Nederlanden België. Martinus Nijhoff, 's-
Gravenhage-Antwerpen. 1981. 

3) Prof. dr. Th. Luykx en H.W.J. Volmuller. 
Geschiedenis van Nederlanden België. A. 
Oosthoeks uitgeversmij. N.V. Utrecht, 1968. p. 
37. 
Dr. H.P.H. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis 
dei' Nederlanden, 3e druk, Uitgeverij Het 
Spectrum B.V., Utrecht/Antwerpen, 1972, p. 142. 
D.Th. Enklaar, Geschiedenis van Gooiland, Ie 
deel, De Middeleeuwen, N.V. uitgeversmij. 
Parnassus, Amsterdam, 1939, pp. 32,51 en 107. 
A.CJ. de Vrankrijker. Naerdincklant. Uitg. de 
Kern. Den Haag. 1947. pp. 29 e.v. 
D.Th. Enklaar. Geschiedenis... enz., p. 21. 
Oorkonde van 29 juni 968, afgedrukt in: Mon. 
Germ. Dipl. I, nr. 358. 
Door middel van voornoemde oorkonde bekrach
tigt keizer Otto I de schenking van Wichmann II 
aan het vrouwenklooster te Elten en krijgt de ab
dis de vrije macht Naerdincklant te bezitten, er 
over te beschikken en er mede te doen wat haar 
behaagt. 

4) 

5) 

Jachtslot Toutenburg 
te Maartensdijk. 
Tekening van 
Anthonie van 
Borssom. 
Plusminus 1731. 
R.A.U. inv. nr. 2000-
0625 
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6)Oorkonde van 14 december 973, afgedrukt in 
Mon. Germ. Dipl. II, nr. 67. 
Met deze oorkonde van keizer Otto II verkrijgt het 
klooster van Elten de lagere immuniteit in 
Naerdincklant. 
Dr. H.P.H. Jansen zegt in zijn "Middeleeuwse ge
schiedenis... enz.", p. 49 het volgende: 
Als speciale gunst werd het land van kathedralen, 
kloosters en andere kerkelijke instellingen soms 
tot immuniteit gemaakt. Op grond van zo' n oor
konde was het aan alle koninklijke ambtenaren 
verboden binnen die goederen recht te spreken, 
geld te innen, e.d. Voor de rechtspraak zorgde de 
immuniteitsheer of immuniteitsvrouwe zelf. 

7)Oorkonde van 18 december 996, afgedrukt in: 
Mon. Germ. Dipl. II, nr. 285. 
Met deze oorkonde van keizer Otto III verkrijgt 
de abdis van Elten de bevoegdheid tot berechting 
van zogenaamde halsmisdaden ook wel het "recht 
van put en galg" genoemd. 

8)D.Th. Enklaar. Geschiedenis... enz., pp. 2 e.v. 
9)H.W.J. Volmuller. Nijhoffs Geschiedenis lexi

con., enz., p. 608: Vroonhoeve, in de middeleeu
wen versterkte hoeve van de heer of vrouwe, mid
delpunt van uitgestrekte landerijen, hoofdzakelijk 
bewerkt door horige boeren, die de verplichting 
hadden tot herendiensten en leveringen in natura. 
Naast het bouwland lag het gemeenschappelijk 
beheerde gebied, bestaande uit bos- weide- of hei
degronden, waar de horige boeren vee mochten 
laten grazen, hout sprokkelen en heideplaggen af
steken; 
idem p. 311 : de vroonhoeven vormden met de 
kloosters de economische centra van de middel
eeuwse maatschappij. 

lü)Afgedrukt in: Mon. Germ. Dipl. VIII, nr. 19. 
1 IjD.Th. Enklaar. Geschiedenis van... enz. p. 19. 
12)Gegeven de in het oorkondeboek van het Sticht. 

Utrecht I en III afgedrukte oorkonden: O.B.St. I, 
nr.63,nr. 189,nr. 209 en O.B.St. III, nr. 1321. 
was er in de 9e, 10e en het begin van de 11 e eeuw 
sprake van de hoven van Zeist, Hees, Soest en 
Emmeklaar onder Hoogland. 
Daarnaast maakt Isaak Tirion in de 
Tegenwoordige Staat der Verenigde 
Nederlanden, 12e deel, p. 274, melding van een 

vroonhoeve welke op de plaats van het huidige 
Drakestein gelegen was en al in het begin van de 
10e eeuw bestond. Deze hofstede behoorde toen 
tot de bezittingen van Otto I en werd in het jaar 
953 door hem overgedragen aan Balderik, de 
toenmalige bisschop van Utrecht. 
Op de kaart van Gooiland van 1843, wordt die 
hofstede, die in de veertiende eeuw, naarééne 
Warnard van Drakenburg, Warnards hofstede 
werd genoemd, vermeld als: "vanouds Warners 
Hofstede". 

13)Zestiende-eeuwse wandelingen door Nederland. 
Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris 
van Naarden. 1525-1527. Met inleiding en aante
keningen door D.Th. Enklaar. 
Uitg. drukkerij "De Kroon", Hilversum, 1934, pp. 
52 en 53. 

14)Idem,p. 117. 
15)Idem,p. 63. 
16)G.D. van der Heide. Elseviers atlas van de 

Archeologie der Lage landen. Elsevier 
Amsterdam/Brussel, 1963, pp. 194 t/m 199. 

17)Akten waarin sprake is van "der vrouwen hof
stede van Elten" of "de hofstede van Elten" zijn: 
- een stuk uit 1471 van de commissarissen van 

hertoa Karel van Bourgondië, graaf van 
Holland; 

- een verslag uit 1472 van de commissie be
staande uit de raad van de hertog Karel van 
Bourgondië en vier door bisschop David van 
Bourgondië benoemde gemachtigden; 

- een getuigenverklaring van Ghijsbert Janszoon, 
uit Loosdrecht, gedateerd 5 november 1502. 

18) D.Th. Enklaar. Middeleeuwse rechtsbronnen van 
Stad en Lande van Gooiland, Kemink en zoon 
N. V. - over den Dom - Utrecht, 1932, pp. 35 en 
36. 

19)D.Th. Enklaar. Geschiedenis... enz., p. 1 18. 
20) Een door Albertus Perk vervaardigde kopie van 

de "Ronde kaart van Gooiland", uit ca. 1525. 
Uit: Hortensius, "Opkomsten ondergang van 
Naarden". Met vertaling en aantekeningen van 
prof. Peerlkamp en met nalezingen en bijvoegsels 
van A. Perk. 
Utrecht, Kemink en zoon, 1866. 
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