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De Langbroekerwetering: Landschap, huizen en
bewoners
Renger de Bruin en Hans Renes (redactie)*
Inleiding
Twee faculteiten van de Universiteit Utrecht
vonden elkaar in 2003 in een plan voor een
serie colleges waarin een gebied van uit verschill ende invalshoeken zou worden belicht.
De reeks werd opgezet door de historicus
Renger de Bruin, als hoogleraar Utrechtstudies
verbonden aan de Faculteit der Letteren, en de
historisch-geograaf Hans Renes, verbonden
aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen (tegenwoordig Geowetenschappen). Het
gebied dat centraal zou komen te staan, moest
in de nabijheid van de uni versiteit liggen, het
moest voor beide vakgebieden interessant zijn
en er moesten voldoende bronnen voor historisch onderzoek aanwezig zijn. Het gebied van
de Langbroekerwetering voldeed aan al deze
eisen .
De curs us 'Langbroekerwetering 1600-1 900'
werd vervolgens in het collegejaar 2003-2004
aangeboden . Twee jaar later is de cursus in iets
gewijzigde vorm herhaald. De cursus bestond
beide keren uit twee onderdelen: een serie
voordrachten en een reeks van door studenten
uit te voeren onderzoeksprojecten . De voordrachten werd deels door de beide docenten en
deels door specialisti sche gastsprekers gehouden: historici (Dr Bas van Bavel) , kunst- en
architectuurhi storici (Dr Catharina van Groningen, Ir Taco Hermans, Dr Heimerick Tromp),
een geograaf (Dr Ad van Bemmel) en een buitenplaatsbezitter (Mr Frederik C. graaf van
Lynden van Sandenburg).
Yervolgens gingen de studenten zelf aan het
werk. Iedere student koos een thema en schreef
een referaat op basis van literatuur- en archiefonderzoek. Dat was vooral mogelijk gemaakt
door het uitgebreide vooronderzoek dat Dr
Frederike Kappers in Het Utrechts Archief en
in het streekarchief in Wijk bij Duurstede had
uitgevoerd. Zij stelde een prachtige lij st van
archi valia samen. Bij beide afleveringen van
de cut·sus is met de studenten een excursie in
het gebied ondernomen, waarbij de kerk van
Neerlangbroek en enkele huizen bezocht zijn .
Het Kromme-Rijngebied , 42- 1 (2008)

In dit themanummer presenteren we een aantal
resultaten van de beide cursussen . Een aantal
docenten en enkele studenten hebben hun gastcolleges dan wei referaten verwerkt tot een
kort artikel. Het referaat van Rob Bloemendal
over de akkerbo uw in de negentiende eeuw in
Langbroek is als artikel a! verschenen in het
december 2007 nummer van dit tijdschrift. De
bundel maakt eens temeer duidelijk dat het
Langbroekerweteringgebied een buitengewoon
interessante geschiedeni s heeft. Hoewel er al
vee! uitgezocht is , blijken nog altijd nieuwe
ontdekki ngen mogelij k.

* Renger de Bruin (1956) is conservator
stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum
te Utrecht en b!jzonder hoogleraar Utrecht
Studies aan de Universiteit Utrecht.
*Hans Renes (1954) is docent historische
geografie bij de Universiteit Utrecht (Faculteit
Geowetenschappen) en de Vrije Universiteit
( Faculteit der Letteren).

Woontorens in Zuidoost-Utrecht 1
Taco Hermans*
Inleiding
Algemeen wordt aangenomen dat de woonen zaaltorens in Nederland door de !age adel
zijn gebouwd. Het waren de versterkte woonplaatsen van adellijke families met een
beperkt grondbezit. Minder vaak was het
een centrum van een klein goed dat door
een kastelein van een landsvorst of een rentmeester van een rijk edelman werd beheerd .'
Hoewel de woontoren in geheel Nederland
voorkomt , zijn er duidelijke regionale verschillen waarneembaar voor wat betreft intensiteit en chronologie. Deze verschillen hangen
samen met de regionale economische en sociale structuur van de maatschappij.3 Een van
de kleinere regio's die een concentratie van
woontorens kent is het gebied van de
Kromme Rijn in het zuidoosten van de provincie Utrecht. Het gebied wordt globaal
begrensd door de Utrechtse Heuvelrug aan
de oostzijde, de Lek aan de zuidzijde (dit is
de noordelijke tak van de Rijn) , de Provinciale weg aan de westzijde en de snelweg
Den Haag-Arnhem aan de noordzijde .

Dit gebied behoorde in het begin van de
twaalfde eeuw aan drie kerkelijke instellingen:
de bisschop en de domproost van Utrecht en
de abt van Deutz. In 1122 , na de afdamming
van de Lek, werd het gebied door de bisschop
ontgonnen. Het hart van de ontginning wordt
gevormd door de Langbroekerwetering. Haaks
hierop vinden we de verkaveling in smalle
stroken grond.
Het duurt echter tot de tweede helft van de
dertiende eeuw voordat in het gebied op grote
schaal kleine versterkte stenen huizen worden
gebouwd , voor het overgrote deel woontorens . Er zijn ten minste vijfentwintig woontorens aangetoond. De meeste van de versterkte huizen zijn gebouwd door de plaatselijke
grondbezitters , die pas toen tot een zekere
welvaart kwamen . Deze boerenfamilies klommen op tot de stand der riddermatigen of hadden die status reeds bereikt. Zij gingen met de
ministerialen in het gebied wedijveren in de
bouw van woontorens als statussymboot.•
Deze werden naast de bestaande boerenwoning opgetrokken en hadden geen militair

Kaart van het gebied rond de Kramme Rijn. De woontorens zijn aan gegeven met blokjes , de overi ge kastelen met stippen
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doel. Sommige lagen zo dicht bij elkaar dat
men elkaar vanaf de weergang bijna kon toespreken , bijvoorbeeld Walenburg en Sandenburg.
De geografische verspreiding van de versterkte huizen is opmerkelijk. Wanneer we ons tot
de woontorens beperken zien we de volgende
verspreiding.
Op de oudste cultuurgronden komen ze weinig
voor en dan nog bijna uitsluitend aan de rand
van de ontginningen: Weerdenburg (ca. 1225) ,
Oud-Broekhuizen (ca. 1350?) , Zuilenstein
(ca. 1375) en Wayestein (ca. 1390).
Een aantal huizen stond op de waarden direct
langs de bedding van de Kromme Rijn
(Beverweerd (ca. 1260), Duurstede (ca. 1260) ,
Rhijnestein (ca. 1270) en De Beesde
(ca. 1400)) en de Rijn (Amerongen (ca. 1286)
en Lievendaal (ca. 1400)) en in de ontginningsgebieden langs Rijn en Lek (Natewisch
(ca. 1270) en Bergestein (ca. 1390)).
Rond Schalkwijk staat Vuylcoop (ca. 1300).
De meeste staan echter in Langbroek en
de daaraan grenzende ontginningsgebieden:
Noortwijck (ca. 1300?), Jagenstein
(ca. 1300?) , Walenburg (ca. 1250) , Zuilenburg
(ca. 1260) , Lunenburg (ca. 1280) , Hinderstein
(ca. 1315) , Weerdestein (ca. 1300) , Hardenbroek (ca. 1260) , Dompse1aar (ca. 1400) ,
Groenestein (ca. 1400) en Rijsenburg
(ca. 1255-1260).
Het merendeel van Jaatstgenoemde torens
staat direct of vrijwel direct aan de
Langbroekerweteri ng.
Niet aile torens zijn bouwhistorisch onderzocht, deels vanwege het simpele feit dat een
dee! niet meer bestaat en ook archeologisch
niet is onderzocht. Daarnaast voert het te ver
hier aile wei onderzochte torens te behandeJen . Ik wil daarom slechts een aantal wat
nader bekijken.
Over het algemeen zijn de torens , vooral diegene die als een soort lintbebouwing langs de
Langbroekerwetering zijn gebouwd, vrijwel
identiek van vorm. Ze zijn gebouwd op een
vierkant grondplan van 9 x 9 meter en hebben
meestal twee woonlagen boven een kelder.
Van deze torens bekijken we eerst Walenburg.

Het Kromme-Rijngebied , 42- I (2008)

Walen burg;
Binnen de torens langs de Langbroekerwetering vormt Walenburg een uitzondering ,
omdat deze toren in twee fasen is gebouwd.
De oudste fase uit ca. 1250 bestond uit slechts
een bouwlaag boven een in oor·sprong niet
toegankelijke ruimte , de latere kelder.
De muurdikte bedraagt 1,2 meter en de
omvang is 8, I bij 7 ,7 meter. De toren is als
enige langs de wetering gebouwd op spaarbogen. De torenkamer had aan vier zijden een
lichtspleet. Onder deze lichtspleten bevat het
muurwerk ankerbalken , een constructie die in
Nederland nog maar weinig is aangetoond.
Ankerbalken zijn ook toegepast in de grote
toren van het kasteel Brederode en in de
woontorens Dever en Duurstede. Een stookplaats en waterput ontbraken in deze fase,
evenals een trap naar de weergang. Deze laatste zal via een houten trap zijn bereikt. De
weergang bevatte een gekanteelde borstwering , die zich nu nog gedeeltelijk aftekent in
het metselwerk.
Rond 1300 is de toren verhoogd en zijn twee
verdiepingen toegevoegd. Tegelijkertijd werd
de kelder toegankelijk gemaakt. De toren
kreeg toen een hoogte van 14 ,6 meter. De
onderste van de twee toegevoegde verdiepingen was de belangrijkste en hier kwam de
nieuwe entree op uit. Deze kwam daardoor
hoger te liggen dan bij andere torens in het
gebied. Het hoofdvertrek kreeg een stookplaats , de bovenste bouwlaag een uitgekraagd
privaat. Ook in de verhoogde toren ontbrak
een waterput. De verbinding tussen de twee
bovenste verdiepingen ging via een mum"trap.
Voor de verbinding met de oude torenkamer
werd een trap in met muurwerk uitgehakt , die
zo moeilijk toegankelijk was, dat hij bij een
latere verbouwing weer is dichtgemetseld .
Zoals bij de meeste torens in dit gebied , is ook
bij Walenburg aan het eind van de middeleeuwen een woonvleugel aangebouwd. De
toren is daarbij als herkenbaar bouwvolume
gehandhaafd en is dat gebleven tot op de dag
van vandaag. De vraag in hoeverre dit bewust
is gedaan met het oog op de status van de
toren is nog nooit onderzocht. De vraag is of
dit i.iberhaupt ooit te achterhalen is . Feit is dat
bij een groot dee! van de huizen de toren als
bouwvolume mjn of meer is gehandhaafd ,
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Plattegronden en doorsnede van de Walenburg voor de restauratie van 1965. Tekening R.G. Bosch van Drakesteinnaar
H. Korswagen 1957 (O ide Meierink eta! (red .) , 1995 , p. 47 1)

behalve bij Hardenbroek , Sandenburg en
Beverweerd . Bij de laatste twee is de toren
echter pas in de negentiende eeuw verdwenen
of opgenomen in een groter geheel.

Rhijnestein 6
Rhijnestein is eveneens een vierkante woontoren, gebouwd op een kunstmatig eiland
en voorzien van een voorburcht met poortgebouw. Er moet nog een tweede voorpoort
zijn geweest.' De toren kan worden gedateerd
in de tweede helft van de dertiende eeuw.
De toren heeft een buitenmaat van 8,50 x
8 ,50 meter en een hoogte tot de weergang van
14 ,60 meter. De muurdikte bedraagt gemiddeld 1 ,5 meter. De toren telt boven een kelder
drie verdiepingen plus een zolder en wordt
afgesloten met een vierzijdig tentdak .
De kelder is overkluisd met een tongewelf en
was in om·sprong niet van buitenaf toegankelijk . In de westwand bevindt zich links naast
Het Kromme-Rijn gebied , 42-1 (2008)

het venster een kaarsnis. In de noordoosthoek
zijn zowel in de vloer als in het gewelf sporen
aangetroffen, die corresponderen met een halfronde ni s in de noordwand op de begane grond
en die doen vermoeden dat we hier te maken
hebben met een buiten gebruik gestelde waterput. Ongeveer in het midden van de noordwand
zijn de restanten van een stenen spiltrap met
houten spil aangetroffen. Op de begane grond
kwam deze trap ongeveer boven op de plaats
waar zich de oorspronkelijke toegang bevond
en nog bevindt. Dit lijkt wat onlogisch en zou
nader onderzocht moeten worden.
Hoe de verbinding met de overige verdiepingen
plaats vond, is niet duidelijk. Gesuggereerd
wordt dat de oostmuur mogelijk muurtrappen
heeft bevat, omdat er zich hier een groot aantal
kasten bevindt.'
Een muurdikte van circa I ,30 meter laat echter
nauwelijks ruimte voor ti·appen , zodat het
4

Westge ve l van kasteel Rhijnestein met rechts de midde leeu wse woontoren en links de negent iende-eeuwse tegenhanger
(Foto auteur 1995)

waarschijnlijker is dat er zich houten of gemetselde trappen tegen de muren hebben bevonden.
De westwand bevat op de begane grond en de
eerste verdieping een stookpl aats. De eerste en
tweede verdieping bevatten in de noord westen noordoosthoek naar buiten toe in hoogte
afnemende overhoekse schietspleten, die het
poortgebouw bestrijken. Afgaande op openingen aan de buitenzijde van de toren zijn er
vroeger meer geweest.
Het kasteelterrein was en is nog steeds bereikbaar via een poortgebouw. De onderbouw van
dit poortgebouw heeft een baksteenformaat die
nagenoeg overeenkomt met de baksteenmaat
van de woontoren. Dit gevoegd bij het feit dat
de noordwesthoek een overhoeks gepl aatst
schietgat bevat, doet veronderstellen dat ten
minste de onderbouw van het poortgebouw uit
dezelfde bouwtijd dateert als de woontoren.
De poorttoren is in oorsprong gebouwd als vrijstaand gebouw, getui ge de, deels verd wenen,
steunberen tegen voor- en zijgevels.
Het Kromme-Rijnge bied , 42-1 (2008)

De toren heeft tot aan het eind van de negentiende eeuw geheel vrij gestaan. In de jaren
1873-74 is tegen de noordzijde van de toren
een nieuwe woning aangebouwd. De grachten
zij n toen gedempt. In 1887 is aan de noordzijde van de woning (ten behoeve van de
symmetrie) een tweede toren gebouwd.

Beverweerd 9
In het gebied staan ook een zestal rechthoekige torens. Opvallend is dat zij zich op een na
allemaal bev inden aan de rand van het gebied .
Beverweerd is een van deze torens.
De toren, met een buitenwerkse maat van
13,5 x 10 ,3 meter, vormt het hart van het
huidige kasteel en is gebouwd rond 1270.
De muren zijn ongeveer 1,3 meter dik. Slechts
een gevel van deze toren is aan de buitenzijde
waarneembaar en dat is de gevel waarin zich
thans de huidige hoofdtoegang bevindt. De
toren telde boven de kelder twee verdiepingen
en was gedekt met een zadeldak. Tijdens een
beknopt bouwhi storisch onderzoek in 1958-59
5

Zuidoostgeve l va n kasteel Beverweerd met in het midden de oorspronkelijke woontoren waarin zich nog steeds de hoofdentree bevindt (Foto auteur 1985)
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Pl attegrond van de ke lder en de begane grond van kasteel Be verweerd . Tekening R.G. Bosch van Drakestei n naar
Architectenbureau irT. van Hoogevest 1990 (Oide Me ierink et al (red.) , 1995 , p. 136)
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zijn onder meer in de zuidwestelijke gevel
op de begane grond en de eerste verdiep ing
doorgangen en kleine vensters aangetroffen. 10
De gegevens zij n echter te summier om meer
over de toren te zeggen.
In de loop der tijd is het kasteel uitgegroeid tot
een groot complex. De toren is echter duidelijk
herkenbaar gebleven en heeft altijd de hoofdentree bevat. Op afbeeldingen uit de zeventiende en achttiende eeuw is te zien dat de toren
aan de oostz ijde voorzien was van arkeltorentjes . Pas bij een grootscheepse verbouwing in
1836 , waarbij de diverse bouwdelen aaneengevoegd werden tot een regelmatig gevormd
landhuis met kasteelachtig uiterlij k.

Sterkenburg en Schonauwen
In het gebied staan twee ronde torens, Sterkenburg en Schonauwen. Hoewe1 beide de indruk
wekken een woontoren te zijn, is dat niet zo.
Afgaande op de recent archeologisch maakte
de toren van Schonauwen deel uit van een
rechthoekig kasteel , hoewel dit kasteel vermoedelijk wei ontstaan is uit een achthoekige
woontoren." De toren van Sterkenburg is vermoedelijk in een tweede fase toegevoegd aan

een polygonaal, vijfhoekige aanleg, die in de
tweede helft van de dertiende eeuw kan worden gedateerd en die gelijkenis vertoont met
de kastelen van Vianen en Loenersloot, die uit
dezelfde tijd dateren. Laatstgenoemde kastelen
hebben overigens ook een ronde toren op een
van de hoeken.

Duurstede
De toren is in 1984-85 gerestaureerd en daarbij
zijn veel gegevens over de bouwgeschiedenis
bekend geworden.' 2 Duurstede is rond 1260
gebouwd door Zweder van Zuilen. In tegenstelling tot de andere torens in dit gebied, zijn
de muren van Duurstede zo'n 2,5 meter dik .
Het kan niet anders dan dat deze toren een duidelijk militaire functie had, terwijl de andere
torens niet meer dan een statussymbool waren.
Duurstede staat wat betreft muurdikte niet op
zichzelf. Een famil ielid van Zweder, Gijsbert ,
heeft het kasteel Zuilen gebouwd, dat in oorsprong ook bestond uit een toren met een
muurdikte van 2 ,7 meter. Andere kastelen
die door hen zijn gebouwd zijn onder meer
Natewisch , Zuilenburg en Nijeveld , maar deze
hebben veel dunnere muren. De Van Zuilens

Kasteel Duurstede van uit het zuidoosten met rechts de woontoren na restauratie (Foto auteur 1993)
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Plattegronden van de woontoren van kasteel Duurstede. Tekening R.G. Bosch van Drakeste in naar Architectenburo
Meulenbelt B.Y. 1986 (Oide Meierink et al (red.) , 1995 , p. 185)

Reconstructie van de oudste fase van de woontoren van kasteel Duurstede door R.J. Top (Top, 1986, p. 182)
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waren geen boeren , maar een fam ilie van
mini sterialen , die zich, waarschijnlijk door
huwelijken , hadden gelieerd aan de oude
Utrechtse families Van Abcoude en Van
Beusichem. Zij speelden in de tweede helft van
de dertiende eeuw een vooraanstaande rol in
de Utrechtse politiek en wilden zich opwerken
tot dynasten. De Van Zuilens zullen met de
bouw van dit soort sterke torens heel andere
bedoelingen hebben gehad dan aileen maar een
statussymbool. De vraag rij st of we hier dan
ook moeten spreken van woontorens. Meer
voor de hand zou liggen de Duitse term
Turmburg.
Duurstede wijkt ook qua indeling af van de
hiervoor genoemde torens. De toren bevatte in
oorsprong drie ruimten , aile drie met een koepelgewelf afgedekt. Daarboven was een zolder.
De onderste, vrij hoge ruimte was in oorsprong
niet van buiten toegankelijk , maar aileen via
een , naar wordt aangenomen , rond mansgat in
de kruin van het gewelf. Deze ruimte bevatte
aileen een hoog aangebrachte lichtspleet en
een privaat. De gedachte aan een Burgverlies
dringt zich hier op. In de muren van deze
onderste ruimte bevinden zich zoals gezegd
ankerbalken. Deze zijn bij het inhakken van
een toegang in het zicht gekomen.
De hoofdverdieping was slechts bereikbaar via
een lange ladder of een tegen de muur aangebrachte trap . Ook deze ruimte was hoog en wei
een indrukwekkende 7 meter. Deze ruimte
bood aile comfort die een middeleeuwer zich
wensen kon : een haard , een broodoven , een
privaat, een in de muur uitgespaarde bedstee
en een waterput. Door al deze voorzieningen
was er in de muren geen plaats meer voor het
aanbrengen van vensters. Verlichting van de
ruimte was aileen mogelijk door de buitendeur
open te zetten of via kaarslicht van de kronen
die aan het gewelf hebben gehangen of de
kaarsen in de kaarsnissen.
De bovenverdieping bevatte een haard en
kaarsnissen. De verdiepingen waren onderling
verbonden door muurtrappen , ook de zolder
was via een muurtrap bereikbaar.
Na 1260 , maar nog v66r de vijftiende eeuw, is
het gewelf van de bovenverdieping afgebroken
of ingestort en vervangen door een houten
balklaag . Bij deze wijziging is de muurtrap
naar de zolder komen te vervallen . In een van
Het Kromme-Rijn gebied , 42-1 (2008)

de hoeken is een privaat aangebracht.
In de vijftiende eeuw is de bovenste verdieping afgebroken tot aan de onderzijde van de
vensters en opnieuw opgetrokken. Later is de
onderverdieping opgedeeld door middel van
een tussenvloer. Het koepelgewelf is komen te
vervallen en de vloer van de hoofdverdieping
verlaagd. Deze situatie is , in gehavende staat,
tot op heden bewaard gebleven.
Slot
Geconcludeerd kan worden dat ZuidoostUtrecht een hoge concentratie woontorens
kende en nog steeds kent. De vierkante exempla.ren vertonen een grote gelijkeni s en dat
geldt ook voor een deel van de rechthoekige
torens. De vraag is of dit ook voor de verdwenen torens geldt. Aangezien hier echter nooit
enig onderzoek naar is verricht, valt deze
vraag niet te beantwoorden. Datzelfde geldt
voor de vraag of de bouw van de torens in de
tweede helft van de dertiende eeuw kan worden toegeschreven aan een plotselinge bouwwoede. Het is denkbaar dat ten minste een
dee! van de torens een oudere voorganger
heeft gehad , waarschijnlijk in hout of vakwerk, die teruggaat tot de ontginningsperiode. " Een systematisch archeologisch onderzoek zou hierover uitsluitsel kunnen geven.

* Taco Hermans ( 1955) is onder meer als
kastelendeskundige werkzaam bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Mon.umen.ten.
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Woontorens in bet Langbroeker landschap
Hans Renes*
Het gebied langs de Langbroekerwetering
behoort tot de meest aantrekkelijke van de provincie Utrecht. Op het eerste gezicht is het een
landschap met een zeer eenvoudige structuur:
centraal door het gebied loopt een lange wetering. Aan weerszijden van de wetering strekken
parallelle sloten op, waardoor het hele gebied
in lange kavelstroken is verdeeld . De boerderijen liggen deels aan de wetering, deels aan de
weg die aan een zijde langs die wetering loopt.
Naast gras landen liggen er uitgestrekte bossen
die, ingepast binnen de kavelstroken , meestal
een rechthoekige plattegrond hebben. Opvallend zijn de landgoederen , waarvan de meeste
een herkenbare middeleeuwse woontoren als
centrum hebben.
Over het landschap en over de woontorens is
al vee! geschreven. De gesch iedenis van antginning en imichting is beschreven door
Dekker in het boek Het Kramme Rijngebied in
de Middeleeuwen , wei de definitieve publicatie
over dit onderwerp. Een beknopt overzicht
biedt daarnaast Van Bemmel's artikel over De
ontginning van Langbroek. Over de woontorens bestaat een jeugdwerk van Tromp , een
architectuurhistorisch boek van Canneman, het
Utrechtse kastelenboek en , last but not least, de
bijdrage van Hermans in deze bundel. De
publicatie Langbroek: geschiedenis en architectuur vat alles nog een keer goed samen en
draagt daarnaast nieuwe informatie aan over
boerderijen en over de jongere ontwikkel ingen
in het landschap .'
Uit deze publicaties komt een beeld naar voren
van een gebied dat een tussenpositie inneemt
tussen de verschillende landschappen. In de
zeer regelmatige strokenverkaveling sluit Langbroek aan bij de middeleeuwse veen- en broekontginningen, die grote delen van de noordwestelijke helft van Nederland innemen. Topografische kaarten uit de negentiende eeuw Iaten
echter een gemengd bodemgebruik zien dat
vee! meer overeenkomsten vertoont met de
aangrenzende zand- en rivierdorpen dan met de
Het Kromme-Rijngebied , 42- 1 (2008)

gespecialiseerde veeteeltbedrijven van de veenlandschappen. In 1808 bestond de gemeente
Langbroek voor bijna 30% uit bouwland , ruim
30% bos (vooral hakhout) en ruim 17% grasland.2 Pas door de Landbouwcrisis van het eind
van de negentiende eeuw verdween het akkerland grotendeels. 3 Sindsdien lijkt het landschap
van Langbroek meer dan voorheen op een
veenweidegebied en zo wordt het in de literatour ook regelmatig omschreven.
De zeer regelmatige inrichting van het gebied
gaat terug op de oudste ontginning, die rond
1126 plaatsvond . Die o ntginning werd mogelijk
gemaakt door de afdamming van de Kromme
Rijn bij Wijk in 11 22 , die de !age broekgebieden grotendeels vrijwaarde van overstromingswater uit de Rijn ." Bij de ontginning werd het
ontginningsblok omgeven door kades om de
toestroom van water van buiten het gebied
tegen te gaan. Tegelijk werd de Langbroekerwetering aangelegd om water uit het geb ied te
kunnen afvoeren . In het geval van Langbroek
werd op deze wijze een geb ied begrensd met
een breedte van 2500 meter, dat doormidden
werd gedeeld door de Langbroekerwetering.
Aan weerszijden van de wetering werden
vervolgens stroken uitgezet met een lengte
van 1250 meter en een breedte van ongeveer
110 meter. Het zijn standaardmaten die op
vee! plaatsen in de vlakke veengebieden van
Nederland zijn toegepast. 5 De maten werden in
middeleeuwse termen omschreven als 30 roeden (de Stichtse roede was 3,756 meter) bij zes
voorling, waarbij een voorling 55 a 60 roeden
telde ; de voorling was oorspronkelijk gebaseerd
op de afstand die men kon ploegen zonder de
ploeg te keren . De standaardmaten leidden tot
een boerderijgrootte van ongeveer 16 morgen
of 13,5 ha. 6 Een strook van deze omvang werd
wei aangeduid als een 'hoeve'. Blijkbaar gold
dat in die tijd als een levensvatbaar agrarisch
bedrijf.
Daannee past Langbroek in het beeld van de
broekontginningen in het gebied ten westen van
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de stad Utrecht. De situatie in Langbroek was
echter complexer dan gebruikelijk. Dekker
beschrijft hoe Langbroek ook in de organisatie
van de ontginningen een tussenpositie innam.
Aanvankelijk was de ontginning opgezet door
de bisschop , die zich op grond van het wilderni sregaal (het recht op de 'woeste gronden',
dat aan de landsheer toekwam) beschouwde
als eigenaar van het broekgebied. Het bracht
hem in confli ct met de oudere dorpen in de
omgev ing , die het gebied gebru ikten om hout
te kappen en vee te Iaten grazen en die Langbroek daarom tot hun tenitorium rekenden.
Doorn , Cothen en een belangrijk dee! van
Amerongen behoorden tot de domeinen van
de domproost; in Amerongen lag daarnaast
nog een domein van de abd ij Deutz , dat later
in handen blijkt van de fa milie Van Abcoude.
De bi sschop stond hier dus niet tegenover een
groep ongeletterde boeren maar tegenover
tegenstanders uit zijn eigen maatschappelijke
klasse . Nadat de bi sschop aan het kortste eind
had getrokken werd de ontgi nning uitgevoerd
door de grondheren van de oude dorpen , zij
het volgens de oorspronkelijk uitgedachte
inrichting. 7 We zien hier dus een combinatie
van de rechtsverhoudingen uit de oude dorpen
met een landinrichting die bij nieuw land
hoorden.

De ontginning zelf vond in een aantal stadia
pl aats . De oudste fase betreft een gebied van
veerti g hoeven, dat aan de noordwestzijde aansloot bij de al Ianger bestaande weg van
Cothen naar de kerk in Doorn (de huidige
Cotherweg/Doom seweg) ." In deze ontginning
werd , naast de Doornseweg, de kerk gesticht.
Tussen de kerk en de wetering werd een kleine
brink gepland , als bas is voor een dorpscentrum
en mogelijk gebaseerd op voorbeelden in de
oudere zand- en ri vierdorpen. De zuidoostelij ke grens, die gemarkeerd zal zijn met een
kade , lag ter pl aatse van de latere Wijkerweg.
Om deze ontginning te ontwateren , moet direct
al de Langbroekerwetering zijn aangelegd van
de Veertig Hoeven tot aan de Kromme Rijn bij
Odijk .
Vervolgens werden aan deze weteri ng, stroomafwaarts van de Veertig Hoeven, de Dertig
Hoeven aangelegd , welke ontginningsblok
werd afgesloten met een zijdijk (zijdwinde of
zuwe) ter plaatse van de latere Stamerweg. Het
volgende blok was de Vijfentwintig Hoeven.
Intussen had de bi sschop verder stroomafwaarts al een gebied ingericht , bekend als
Aderw inkel. Tussen Aderwinkel en de Vijfentwintig Hoeven bleef een restgebied over: het
driehoekige gebied van Sterkenburg. 9 Als laatste fase werden waarschijnlijk de Vijftig
ontginningsg rens
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Aanpass ingen aan he t afwateringspatroon na verdwijne n
van een dee ! van het veen

Hoeven, het latere Overlangbroek, ingericht.
Hiertoe werd de Langbroekerwetering naar
achteren verlengd. Overlangbroek heeft een
ietwat geknepen vorm omdat het een restgebied betrof tussen de oudere ontginningsblokken van de Veertig Hoeven en de Hoeven die
door Amerongen en Leut (het oude dorp aan
de oostzijde van de Kromme Rijn bij Wijk bij
Duurstede) tussen de Rijn en de Amerongerwetering waren uitgezet.
Niet alleen moest het water uit de ontginning
worden afgevoerd , ook moest het water uit de
aangrenzende hogere gebieden worden buitengehouden. Hiertoe werd de nieuwe ontginning
omgeven door kaden. De omliggende dorpen
legden vervolgens net buiten die kaden weteringen aan , de Goyerwetering aan de Heuvelrugzijde en de Hoofdwetering aan de Kromme
Rijnzijde. '" De broekgebieden aan de Heuvelrugzijde konden desondanks hun water onvoldoende kwijt. Via enkele duikers kwam een
deel van dit water in later tijd alsnog in het
Langbroekergebied, om via de Langbroekerwetering te worden afgevoerd.
Het is een ontginningssysteem dat voor dit
soort gebieden zeer voor de hand ligt en dat
niet aileen tegelijkertijd werd toegepast in
Schalkwijk, maar ook nog in de veertiende
eeuw in Nijbroek, tussen de Veluwe en de
IJssel.
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Ondanks aile aandacht van historici zijn er
nog wei enkele hiaten in onze kennis. In deze
bijdrage willen we een daarvan behandelen ,
namelijk de Jigging van de woontorens in relatie tot het omringende landschap. Opvallend is
dat de boerderijen keurig in een rij aan de
wetering liggen. De woontorens daarentegen,
liggen tamelijk verspreid over het gebied:
de meeste Iiggen dichtbij de wetering, andere
verder naar achteren. Voorts valt op dat de
woontorens enigszins in groepen geconcentreerd lijken te liggen. Zo liggen Walenburg en
Sandenburg dicht bij elkaar. Die spreiding van
de woontorens is tot op heden nog onvoldoende verklaard. In het volgende willen we bekijken of die spreiding verband kan houden met
de bodemgesteldheid of met het vroegere
grondbezit.

Landschap en ontginning
Een eerste vraag die hierbij opkomt, is die naar
het landschap dat de eerste bewoners aantroffen. De huidige bodemgesteldheid toont een
grote variatie, maar dat lijkt in tegenspraak
met de zeer regelmatige indeling van het land.
De zeer regelmatige stroken passen eerder bij
een inrichting van een vlak veengebied dan bij
de afwisseling van zandruggen en komkleigebieden die we op de huidige bodemkaart
zien.
Nu heeft onderzoek in de afgelopen decennia
duidelijk gemaakt dat aanzienlijke gebieden in
Nederland vroeger een veendek hebben gehad.
Voorbeelden zijn West-Friesland en delen van
westelijk Noord-Brabant. " Delen van de veenlagen in die gebieden zijn in het verleden afgegraven , maar daarnaast is vee! van dat veen
ook verdwenen doordat het na ontwatering
oxideerde . Dit laatste proces maakt dater in
het bodemprofiel (vrijwel) geen sporen overblijven. In het !age gebied tussen de oeverwallen van de Kromme Rijn en de hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug is een vroegere veengroei nog een punt van discussie. Een
hoogveengebied is echter, zo dicht bij een
dynamische rivier, moeilijk voor te stellen.
Sommige auteurs nemen wei aan dat Langbroek in de periode van ontginning een broekgebied was, met een bodem van bosveen .' 2
Dat zou betekenen dat de eerste bewoners een
vlak gebied aantroffen , waarvan de bodem
13

Bodem en afwatering in Langbroek. Basis: Manuscript
topografische kaart I :50.000 , ca 1840 ; gegevens over
geomOifologie en bodem naar Bodemkaart va n Nederland ,
blacl 39, 1973 en Asman & Tjallingii , 1974

bestond uit een dunne laag bosveen (de naam
Langbroek wijst ook in deze richting) op een
ondergrond van zand en klei .
Die dunne veenlaag zou in de loop van de tijd
verdwenen kunnen zijn door oxidatie, waardoor het onderliggende zand- en kleilandschap aan de oppervlakte kwam te liggen .
Door het relief van dat onderliggende landschap zou die nieuwe situatie vragen om
aanpassingen in het afwateringssysteem .
De Langbroekerwetering ligt nu hoger in het
landschap dan een dee! van de gronden ten
zuiden ervan (de komkleigebieden). Het water
wilde een andere loop volgen dan de ontginningssloten en de boeren begonnen dwarsslootjes te graven die het mogelijk maakte
dat het water door de !age zone in westelijke
richting sijpelde. Die dwarss lootjes zijn
ondergeschikt aan het oudere patroon van
de lange kavelstroken.
AI metal is het waarschijnlijk dat de oorspronkelijke twaalfde-eeuwse ontginning in
een vlak landschap plaatsvond .

De Jigging van de woontorens
De vraag blijft, waarom sommige woontorens
aan de wetering staan en andere diep in het
land . Een mogelijkheid is, dat dit samenhangt
met de ondergrond. De woontorens zouden
Het
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bijvoorbeeld op plekken kunnen staan waar de
bodem relatief stev ig is .
Enig spelen met de bodemkaart en de geomorfologische kaart (het woord onderzoek is wat
al te groots voor deze werkwijze) leverde de
opgenomen kaart op. Deze wekt de indruk dat
er inderdaad een verband bestaat. Vrijwel aile
woontorens staan op zand of op de Rijn-oeverwal. Een opvallend aantal staat op de grens
van zand en komklei.
In het oorspronkelijke vlakke broekgebied
heeft men blijkbaar gezocht naar plekken waar
stev iger grond dicht onder de oppervlakte lag.
In enkele gevallen heeft men dat niet gedaan
en stonden de torens later in !age en natte
komkleigebieden . Dit geldt voor Noortwijck ,
De Roetert , Dompselaar en Zuilenburg. Het is
opvallend dat juist deze woontorens, met uitzondering van de laatstgenoemde, zijn verdwenen.
Toch verklaart de bodemgesteldheid nog niet
waarom de woontorens in groepen lijken voor
te komen. Een eerste gedachte die dan opkomt
is, of er een verband zou kunnen bestaan tussen de spreiding van de woontorens en de
middeleeuwse grondbezitsverhoudingen. Taco
Herman s heeft voor zijn onderzoek de gegevens over de stichting van de woontorens op
een rij gezet en heeft aannemelijk gemaakt dat
enkele families verantwoordelijk zijn voor het
overgrote dee! van de woontorens .' 3 Het gaat
om de families Van Wulven , Van Zuilen en
Van Zijl. Vooral de beide eerstgenoemde zijn
bekende Utrechtse geslachten van ministerialen , die grondbezit en huizen over het hele
Sticht verspreid hadden Iiggen. Als we de
huizen van deze drie famjlies op kaart zetten ,
ontstaat een interessant beeld.
De Van Wulven's bezaten in het Langbroekerweteringgebied de huizen Sterkenburg,
Hardenbroek , Hinderstein en Weerdenburg en
een onbekend huis in Overl angbroek. '4 Het
laatste huis past niet in de rij , maar de andere
huizen liggen op korte afstand van elkaar ter
hoogte van Doorn .
De Van Zijl 's bezaten zes huizen in het gebied ,
waarvan Lunenburg , Sandenburg, en het verdwenen Noortwijck met naam bekend zijn.
Een van de huizen was gebouwd met gestolen
bouwmaterialen , die bestemd waren geweest
voor de bouw van de Utrechtse domkerk .15
14

De Ji gg ing va n de woontorens in relatie tot de bodemgesteldheid. Basis: Manuscript topografische kaart I :50.000 , ca
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De familie bezat haar hoofdvestiging in het
goed Ten Zyl in Cothen , een gebied tegen de
Cotherweg dat een inham vormt in het gebied

.

van Langbroek. '" De Langbroeker huizen
sluiten aan bij dat Cothense bezit.
Tenslotte zijn de huizen van de Van Zuilen's
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geconcentreerd in Overl angbroek: Zuilenburg,
het onbekende huis van Gerard van Zuilen aan
de Rijnzijde van de wetering en het verdwenen
hui s De Roetert (of is met beide laatstgenoemde hetzelfde hui s bedoeld ?) . In de strook tussen de Amerongerwetering en de Rijn bezat
deze fa milie bovendien de hui zen Zuilestein ,
Natewisch , Bergestein '7 en Duurstede . Buiten
deze concentratie van bezit bezaten ze het hui s
Beverweerd in het noord westen van het
Langbroekerweteringgebied .
Er lijken dus enkele concentraties van hui zen
te bestaan , waarvan de stichters behoren tot
dezelfde families. De woontorens zijn gesticht
in de dertiende en veertiende eeuw.
Sterkenburg , dat kort voor 1261 moet zijn
gebouwd" , geldt als de oudste . Er zit dus meer
dan een eeuw tu ssen de ontginning van
Langbroek en de stichting van de woontorens.
Geen van de families die de woontorens stichtten, komen we in de twaalfde eeuw al in het
gebied tegen. De fa milies Van Zuilen en Van
Wul ven komen pas rond 1200 voor in het
Sticht, zodat ze zelf niet bij de ontginning van
Langbroek betrokken kunnen zijn geweest (de
Van Abcoudes, die later banden hebben gehad
met de Van Zuilens'9 en vee! bezittingen in
Overl angbroek hebben gehad , wei). De Van
Zijls komen zelfs pas in de veertiende eeuw
voor. Het lijkt du s niet om grootgrondbezit te
gaan dat al uit de tijd van de ontginningen
dateert , maar om bezittingen die pas later zijn
verworven . Een ander probleem is, dat de
fa milie-clusters zich niet houden aan de ontginningsgrenzen.
Toch valt er mi sschien wei een relatie te vermoeden tussen de ontginningen en het latere
grootgrondbezit. Het is opvallend dat die con centraties van bezittingen van verschillende
families, en daarmee de groepen woontorens,
lijken aan te sluiten op de belangrijkste oude
dorpen rood Langbroek, namelijk Doorn ,
Cothen en Amerongen. Dit doet denken aan
vergelijkbare gebieden in de Vechtstreek, waar
de beheerders (de 'meiers') van de domeinen in
de oude dorpen soms de Ieiding hadden bij de
ontginn ing van de bijbehorende veengebieden .20 Opvallend is in dit verband dat het oudst
bekende bezit van de Van Zijls, het al eerder
genoemde goed Ten Zyl, een leen was van de
domproosdij." AI met al lijkt de veronderstelHet Kromme-Rijngebied , 42-1 (2008)

ling van een verband tussen de beheerders van
de hoven op het oude land en de uitgestrekte
grondbezittingen in Langbroek een aardi ge
hypothese voor de verklaring van de spreiding
van de meeste woontorens.

Slotwoord
Het landschap langs de Langbroekerwetering
blijft intrigeren. Door een combinatie van
hi stori sche en geografische gegevens menen
we in dit artikel een paar nieuwe verbanden te
hebben gelegd . Tegelijk Ievert dit weer ni euwe
vragen op .

* Hans Renes ( 1954) is docent historische
geograf ie bij de Universiteit Utrecht ( Faculteit
Geowetenschappen) en de Vrije Universiteit
(Faculteit der Letteren) .
Literatuur
Asman, W.A. H., S.P. Tja lli ngi i (red.) , Het KrommeRijnlandschap, een ekologische visie; verslag van het
Kromme-Rijnprojekt 1970-1974 , Amsterdam , 1974.
Bemmel, A . van , 'De ontginning va n Langbroek: va n
wildern is naar cultuurlandschap'. In : Het Krumme
Rijngebied , 33-1 ( 1990) , p. 2-22 .
Bemme l, A. van , 'De vergeten woontoren Noortwijck
tu ssen Cothen , Langbroek en Wij k bij Duurstede'. In:
Het Kromme-Rijngebied, 34-4 (2000) , p. 57-73 .
Borger, G .J ., De Yee nhoop; Een historisch-geograjisch
onderzoek naar he/ verdwijnen van he/ veendek in een
dee/ van West-Friesland , Amsterda m, 1975.
Bui telaar, A.L.P. , De Stichtse ministerialiteit en de olllginningen in de Utrechtse Vechtstreek , Hil versum, 1993.
Canneman, E.A. , Kastelen aan de
Langbroeken vetering: Wa /enburg, Rijnesteijn,
Lunenburg , Hindersteijn, Weerdesteijn, Alphen a/d Rij n,
1989 .
Dekker, C. , 'De gebroeders Wille m, Gen·it en G ijsbert
van Zijl , domkanunni ken te Utrecht in de tweede he lft
van de 14e eeuw'. In: Jaarboek Oud-Utrecht, 198 1, p.
6 1-84.
Dekker, C. , Het Krumme Rijngebied in de Midde/eeuwen; een institutionee/-geografische studie , Z utphen ,
1983.
Dekker, C. , 'Yoortgang van de ontginn ing'. In : C .
Dekker et al (red .), Geschiedenis van de provincie
Utrecht I , Utrecht , 1997 , p 157 -1 68.
Ede lman, T. , 'Oude ontgi nningen van de veengeb ieden
in de Nederl andse kuststrook' . In: Tijdschriji voor
Economisehe en Sociale Geografie, 49 ( 1958) , p. 239245 .
G in kel-Meester, S. van, M . Kooiman, Langbroek,
geschiedenis en architecw ur , Ze ist, 1990.

16

Hofman, J.H ., De Ridder-hoj.i·tad Be1gesteyn ,
Amsterdam , 1900.
Leenders, K.A .H .W., Verdwenen venen: een onderzoek
naar de ligg ing en e.:rploitatie van thans verdwenen
venen in her gebiecl tussen Antwe1pen, Tumholll ,
Geertruidenbe1g en Wi/lemstad ( 1250- 1750),
Wagen ingen , 1989.
Olde Me ierink , B. et al (red.) , Kastelen en ridderhoF
steclen in Utrecht , Utrecht , 1995.
Tromp , H. M.J. , Kastelenlangs de Wetering (3 delen),
Zeist, 1968- 1972.
Vervloet , J .A .J ., 'Landsheerlij ke venen: het cope-ontginnings landschap'. In : Hisrorisch-Geogrclfisch Tijdschrift ,
16 ( 1998), p. 150-163.

6
7

8
9
10
II
12
13
14
15
16

No ten
Dekker, 1983; Van S emme l, 1999; Tromp , 1968- 1972;
Olde Me ierink et a l (red .), 1985; Van G in kel-Meester,
Kooim an , 1990 .
2 Va n Ginkel-M eester, Kooiman , 1990, p. 25 -28 .
3 Zie R. Bloemendal, Akkerbou w verd wijnt , het varken
verd wijnt. De gevolgen van de internationale landbouwcri sis van 1877 op bodemgebrui k in de gemeente
Langbroek. In: Her Kromme- Rij ngebied, 4 1-3 (2007),
p. 93-98 .
4 Dekker, 1983.
5 Vervloet, I 998 . Is in een dee! van de oorspronkelij ke
stroke n nog altijd herkenbaar (Van G in kel-Meester,
Koo iman, 1990, p. 19-20).

H e t Kromme -Rijn gebied , 42-1 (2008)

17

18
19

20
21

Buitelaar, 1993, p. 153.
Dekker, 1983 ; Dekker, 1997; ook B.J.P. van Save l,
College voor de Cursus De Langbroeker Wetering ,
2006 .
Dekker, 1983 , p. 192 .
Dekker, 1983, p. 193- 196.
Dekker, 1983 , p.l 92-193.
Resp. Borger, 1975 en Leenders, 1989; zie ook
Edelman , 1958.
Vervloet, 1998 , kaart op p. 156.
T. Hermans, College voor de CUI·sus De Langbroeker
Wetering, 2006. Zie ook zijn bij drage in dit tijdschrift.
Dekker, 1983, p. 278.
Dekker, 198 1, p. 7 1.
Van Semmel, 2000 , p. 58 ; Dekker, 198 1; T. Hermans,
College voor de Cursus De Langbroeker Wetering,
2006.
De toeschrij ving van Bergeste in aan de Van Zuilens is
gebaseerd op het wapen van Bergestein , dat hetzelfde
zou zijn als dat va n Van Z uilen van Natewisch
(Hofman, 1900) . De auteur dankt Taco Hermans voor
deze vermelding .
Olde Meie ink et al, 1985 , p. 416.
Buitelaar, 1993 , p. 266. De Van Abcoudes hadden in
ieder geva l later vee! bez ittingen in Overlangbroek,
waaronder in 1380 her hui s Zuilenburg (Dekker, 1983,
p. 5 11 ), waarvan de naam toch wei wij st op een Van
Z uilen als sti chter.
Buitelaar, 1993, p. 2 19 , p. 253.
Dekker, I 98 1, p. 63.

17

Ridders aan de wetering. Een millennium
adelsgeschiedenis in Oost-Utrecht
Renger de Bruin*
Wie op een zomerse dag over de Langbroekerdijk fiets t, ziet links en rechts kastelen. De
mi ddeleeuwse woontoren is als ke rn vaak nog
zichtbaar. Kastelen als Sterkenbu rg, Lunenburg
en Sandenbu rg staan al eeuwenl ang in het
vlakke landschap. De grote dichtheid is opvallend . Bijna nergens in Nederland staan er zo
vee! kastelen zo vlak bij elkaar. Ook opvallend
is dater nog heel wat particulier bewoond zijn.
Op Hardenbroek woonde tot zijn dood in 1960
nog een afstammeling van de bouwer. Zijn
wedu we woonde er tot 1994. In di t arti kel zal
de pos itie van de kasteelbewoners aan de
Langbroekerwetering gepl aatst worden binnen
de ontwikkeling van de Utrechtse adel in de
loop van het afgelopen millennium.

De midde1eeuwse oorsprong
De bouw van de kastelen en de sterke concentratie van de adel in het gebied van de Langbroekerwetering hangt nauw samen met de
ontginningsgeschiedenis van het gebied . Toen
de bi sschop van Utrecht in 11 22 met de aanleg
van een dam in de Rijn de randvoorwaarde
schiep voor de drooglegging van het moerasgebied aan de zuidzijde van de Utrechtse
Heuvelrug, bevond hij zich op het hoogtepunt
van zijn macht. ' De bisschop was niet aileen
een kerkelijke gezagsdrager, maar ook een
wereldlijk vorst. Hij was leenman van de
Duitse keizer, tot wiens rijk het huidige Nederland behoorde. Omdat de keizers bisschoppen
mochten aanwijzen, steunden ze hen en breidden hun gebied uit. 2 Dit Sticht omvatte de huidige provincies Utrecht , Overij ssel en Drenthe,
alsmede grote delen van Gelderl and , Noord- en
Zuid-Holl and en de stad Groningen. Aan de
gun sti ge constellatie kwam in hetzelfde jaar
11 22 een einde, toen de Duitse keizers met het
Concordaat van Worms het recht verloren om
bi sschoppen aan te stellen.' De keuze kwa m nu
bij de gelovigen in het bisdom , waarna de paus
de bisschop nog moest wijden en de keizer
hem als leenman moest aanvaarden. De feitelijke keuze kwam te liggen bij de kapittels.
Het Kromme-Rijngebied , 42-1 (2008)

Deze invloedrij ke co lleges werden gerekruteerd
ui t de regionale elite: Zij breidden hun rij kdo m
enorm uit, onder meer door de ontginni ngen
langs de Langbroekerwetering. Nu de keizers
de bisschoppen niet Ianger ko nden aanwij zen,
hadden ze er geen belang meer bij ze te steunen. De bisschoppen werden een speelbal van
krachten in hun omgev ing. De supermachten in
de regio, Ho lland en Gelre , veroverden steeds
meer gebied. 5 Door het verlies van de Velu we
raakte het Sticht verdeeld in een Nedersticht en
een Oversticht. De Hollandse opmars sneed
Utrecht af van de Zuiderzee.
Ook binnen zijn steeds kleinere territorium verloor de bi sschop aan invloed . De kapittels ontwikkelden zich tot steeds machti ger in stellingen, die ni et aileen de bi sschop kozen, maar
ook het beleid in belangrijke mate bepaalden,
zowel kerkelijk als wereldlijk . Een nieuwe
onafh ankelijke stand was de ridderschap. De
oude adel was grotendeels verdwenen, of uitgestorven of door de gebiedsinkrimping buiten
het Sticht geraakt. Uit de oorspronkelijk onvrije
dienaren van de bi sschop , de milites of ridders,
ontwikkelde zich in de twaalfde en dertiende
eeuw een nieuwe ari stocratie. 6 Een opstand van
ridders in 1159-60 was een eerste signaal en in
de loop van de dertiende eeuw verloor de bi sschop elke greep op zijn voormalige dienstadel.
De ridders trokken steeds meer voorrechten aan
zich, onder andere het bouwen van kastelen. De
reeks kastelen langs de Langbroekerwetering ,
waarvan de bouwgeschiedeni s in vee! gevallen
tot de late dertiende eeuw is terug te voeren,
komt daaruit voort. 7 De meeste kastelen zijn
terug te voeren op drie fa milieclans: Van Wulven, Van Zuilen en Van Zijl. De Van Sterkenburgs en de Van Hardenbroeks, bouwers en
bewoners van de gelijknamige kastelen, waren
bij voorbeeld zijtakken van de Van Wulvens.
Sandenburg is in de late dertiende eeuw
gesticht door Ponti aan van Zijl of zijn zoon
Adam.' Natewi sch, Zuilenburg en Zuilenstein
zijn gesticht door !eden van de famjJi e Van
Zuilen. Gebouwd als eenvoudige woontorens,
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Ede len kregen na hun dood som s prachti ge grafmonu me nten in kerken en kape ll en. Dam·van zijn er maar wei ni g bewaard
gebleven. Een dam·van is een in harnas afgebee lde ridder uit het ges lacht Drakenborch , dat kastelen in het
noordoosten van het Nedersticht had. Het grafmonument is afkomstig uit een Utrechtse kloosterkapel , vermoede lij k
uit het dominacanerklooster of uit het Wittevrouwenk looster.
Maas lands ate lier. Grafmonument van een ridder uit het geslacht Drakenborch , ca . 1370-1 390. Naamse steen , gips,
39 ,8 x 188 x 56 ,6 em. Co llectie Centraal Museum , Utrecht (overdracht 1838), inv.nr. 1834. Image & copyrights
CMU/ Ernst Moritz 1999

een vorm die soms nog in de kastelen herkenbaar is, werden ze steeds verder uitgebreid .
Een scherpe scheidslijnen tussen de adel en de
boeren bestond nog niet. Zeer rijk geworden
boeren konden hun hofstede uitbouwen tot
kasteelformaat , terwijl verarmde edellieden tot
landbouwer konden afzakken.
Tegen 1300 leek het einde nabij , toen Floris V
met ondersteuning van verschillende Utrechtse
edelen het Nedersticht vrijwel onderwierp .
Na zijn gewelddadige dood , gevolgd door
grote onrust in Holland , kon het wereldlijk
bisdom ontsnappen. Een reeks krachtige bi sschoppen wist te profiteren van interne strijd in
Holland en ook in Gelre. Intern werd het gezag
versterkt door samenwerking van de bisschop,
de kapittels en de stad Utrecht, die steeds
machtiger was geworden. Een van de grootste
problemen, de moeizame financ iering , werd
in 1375 opgelost toen bi sschop Arnoud van
Horne de Stichtse Landbrief uitvaardigde .9
Dam·in beloofde de bi sschop dat hij de territoHet Kromme-Rijngebied , 42-1 (2008)

riale integriteit zou garanderen en de standen
van het Nedersticht regelmatig zou raadplegen.
In ruil kreeg hij geldelijke middelen die vooral
door de kapittels en de stad Utrecht werden
opgebracht. De standenvergadering bestond
zoals gebruikelijk uit de geestelijkheid , de adel
en de derde stand , de steden. Namens de
geestelijkheid namen !eden van de kapittels
zitting in de Statenvergadering, die meestal
werd gehouden in de kapittelzaal van de Dom .
Voor de tweede stand konden aile ridders zich
melden en voor de derde stand konden aile
steden een afvaard iging sturen. In de praktijk
toonden weinig ridders bel angstelling voor de
Statenvergadering en van de steden was het
vooral de stad Utrecht die participeerde .'"
In totaal waren er in het Nedersticht negen
steden, maar de bestuurders van kleine pl aatsen als Wijk bij Duurstede hielden zich vooral
met lokale zaken bezig.

Meer macht onder Bourgondie en Habsburg
Na de uitvaard iging van de Stichtse Landbrief
19

ging het een halve eeuw heel goed met het
wereldlijk bisdom , maar twi sten over de opvolging en de opkomst van de Bourgondische
hertogen bedreigden vanaf 1423 de onafhankelijkheid. Toen hertog Filips de Goede zijn
bastaardzoon David van Bourgondie in 1455
met succes als bisschop naar voren schoof,
kwamen Nedersticht en Oversticht in de
Bourgondische invloedssfeer. De invloed van
de kapittels en de stad Utrecht op het bestuur
namen af. Dit proces vond zijn bekroning toen
Karel V, achterkleinzoon van Filips de Goede ,
in 1528 een einde maakte aan het wereldlijk
bisdom en het bij zijn Bourgondische erfenis,

de Nederl anden , voegde." Wat nu voortaan de
heerlijkheid Utrecht heette , werd centraal
bestuurd vanuit Brussel bestuurd. De keizer en
zijn landvoogdes werden in de verschillende
gewesten vertegenwoordigd door stadhouders.
Utrecht deelde er een met Holland en Zeeland .
De macht van de kapittels en de stad Utrecht
werd gebroken. Karel steunde vooral op de
adel. De Utrechtse ridderschap kreeg nu ook
een vastomlijnde definitie. De !eden moesten
een ridderhofstad bezitten die voorkwam op
een in 1536 gepubliceerde lijst.' 2 Verschillende
kastelen langs de Langbroekerwetering kregen
een dergelijke status zoals Hardenbroek ,

Dit schilderij toont de Statenkamer aan het Utrechtse Janskerkhof tijdens de afkondiging van het door Willem Ill opgelegde regeringsreg le ment in 1674. Rechts van het gebouw waarin de Staten van Utrecht bijeenkwamen, staat het
Ridderschapshui s, de vergaderlocatie van de edele n.
Anonie m Noord-Nederlands (werkzaam in Utrecht in de tweede helft van de zeventi ende eeuw). Afkondiging van het
nieuwe regeringsregele ment te Utrecht in 1674 , 1674. Olieverf op paneel, 44 ,9 x 55 e m, met lijst 62 ,6 x 7 1,5 em. Coll ectie
Centraal Museum , Utrecht (aankoop 1832), in v.m. 23 17 .Image & copyri ghts CMU/
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Sterkenburg, Lunenburg, Sandenburg en Natewisch .
Ook edelen van buiten het gewest konden toetreden, zoals de uit het voormalige Oversticht
afkom stige Goert van Reede , die in de regionale ridderschap introuwde en onder meer
Amerongen en Zuilenstein verwierf.' 3 Hij kreeg
vee! invloed. Zo was hij schout van de stad
Utrecht , waar hij zich liet zien als een actief
kettervervolger. Keizer Karel wenste het opkomende protestanti sme , dat hem in Duitsland zo
vee! problemen had bezorgd , in de Nederlanden
krachtig te bestrijden. Aanvankelijk lukte dat
nog redelijk , maar onder zijn zoon Filips II , die
hem in 1555 als koning van Spanje en heer der
Nederlanden opvolgde, leidden de vervolgingen
tot steeds meer weerzin en uiteindelijk tot een
opstand tegen de centrali satiepolitiek van de
koning . Utrecht sloot zich ei nd 1576 bij die
opstand aan en erkende Willem van Oranje , die
in 1567 gevlucht was, weer als stadhouder. De
stad Utrecht en de ridderschap ondersteunden
de opstand, evenals een dee) van de kapittels.
Voormalig kettervervolger Goert van Reede
was een van de grote voorvechters van een
harde lijn , die in de jaren rond 1580 resulteerde
in de sluiting van de Unie van Utrecht, het verbod op de rooms-katholieke eredienst en de
afzwering van Filips II als vorst. Het opstandige gebied werd na enkele jaren een republiek
waarin het calvinisme de bevoorrechte godsdienst werd.
Een groot dee) van de ridderschap koos voor de
zijde van de reformatie en die keuze hield in
dat ook de boerenbevolking die onder een
bepaalde kasteelheer vie!, daarin mee ging.
De keuze van adellijke families als Van Reede ,
Van Hardenbroek , Taets van Amerongen en
Bone van Amerongen voor de gerefo rmeerde
religie leidde er toe dat de Utrechtse Heuvelrug
en het gebied langs de Langbroekerwetering op
een enkele katholieke enclave als Rijsenburg
na, een protestantse signatuur k.regen. Het
geslacht Van Kuilenburg, dat de ridderhofs tad
Rij senburg tussen 1530 en 1681 in bezit had ,
bleef het roomse geloof trou w en die keuze was
ook bepalend voor de bevolking. In het geb ied
ten zuiden van de Kromme Rijn gebeurde dat
in de meeste dorpen. Zo stelde de heer van
Schalkwijk de slotkapel beschikbaar aan een
katholieke priester.' 4 Ook de bezittingen van de
Het Kromme-Rijngebied , 42- 1 (2008)

Oranjes, zoals Beverweerd , bleven grotendeels
katholiek . Willem van Oranje was tegen het
opleggen van het protestanti sme en na zijn
dood in 1584 erfde zijn katholieke oudste zoon
Filips Willem het bezit.

Adel in een republiek
Het protestants geworden dee! van de adel
k.reeg grote politieke invloed . De Staten van
Utrecht werden door de edelen gedomineerd .
Zij beheerste niet aileen het tweede lid , maar
ook de steden en het eerste lid . De kapittels
verloren wei hun kerkelijke functie, maar
werden niet opgeheven. Het werden in fe ite
beheersmaatschappijen die een uitgebreid
onroerend goed , zoals langs de Langbroekerwetering , in bezit hadden. De kanunniken
waren geen priesters meer en nieuwbenoemden
mochten geen katholieken meer zien, al duurde
het nog decennia voor dit verbod effectief
werd doorgevoerd. De ridderschap had een
stev ige vinger in de pap bij de benoeming
van nieuwe !eden en de afvaardiging naar de
State n. Het lidmaatschap van de ridderschap
zelf werd verder beperkt. Naast het bezit van
een erkende ridderhofs tad was de gereformeerde godsdienst een voorwaarde .'5 Van de ridderhofsteden werd in 1597 een nieuwe lij st gepubliceerd . Daaro p stond een groot aantal kastelen langs de Langbroekerwetering.
De invloed van de adel op de provinciale politiek werd aanzienlijk teruggedrongen, toen
stadhouder Maurits in 1618 de macht naar zich
toetrok tijdens de twisten tussen remonstranten
en contra-remonstranten. Dit theologische conflict had bijna tot een burgeroorlog geleid.
De Utrechtse ridderschap, die de zijde van de
remonst:ranten had gekozen, moest hier nu
voor boeten. De adellijke invloed op de stedelijke besturen verdween en de afvaardigi ng
van de kapittels naar de Staten werd gelijkelijk
verdeeld over ridderschap en steden. De adellijke inbreng in de Staten bleef niettemin groot.
Zo speelden verschillende !eden van de fa milie
Van Reede in de hele zeventiende eeuw en het
begin van de achttiende eeuw een prominente
rol. Later in de achttiende eeuw hadden verschillende edelen uit het gebied van de Langbroekerweteri ng een belangrijke stem, zoals
Joost Taets van Amerongen van Natewisch,
Lodewijk Adri aan van Nassau-Odijk en
21
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Sinds 1536 was het lidmaatschap va n de Utrechtse ridderschap (en daannee van de Staten van Utrecht voor het Tweede
Lid) gekoppe ld aan het bez it va n een ridderhofstad. Deze lij st is in 1597 aangevuld . Slechts edelen die een derge lijk
kasteel bezaten en de gereformeerde religie beleden, konden worden beschreven in de ridderschap. Met e ni ge regelmaat
werden lij sten met beschrevenen gepubliceerd , voorzien van fam iliewape ns.
Anoniem Noord-Nederl ands (werk zaam eind 17de eeuw en begin 18de eeuw) . Wapenkaart met de namen en wapens
van de !eden van de ridderschap en van de ridderhofsteden van Utrecht. Gravure en ets, gedeeltelijk ingekleurd ,
6 1,5 x 52 ,8 em , met lij st 70,5 x 62 em. Collectie Centraal Museum , Utrecht (schenking 1966), in v.nr. 8763. Image &
copyri ghts CMU/
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Gijsbert Jan van Hardenbroek. '6 Verschillende
van de prominente Utrechtse edelen hadden
ook betekeni s voor de landelijke politiek. In
het krachtenveld steunden de Stichtse edelen
meestal de stadhouder, ondanks het feit dat
Maurits hen in 1618 van vee! invloed had
beroofd . De band met het hofleven en het
Ieger, waarvan de stadhouder opperbevelhebber was en waarin vee] edelen als officier dienden , bond de leden van de ridderschap echter
aan de prins. Tijdens het Eerste Stadhouderloze
Tijdvak (1650-1672) steunden de ridderschap
de Oranjeoppositie , maar tijdens het Tweede
Stadhouderloze Tijdvak (1702-1747) functioneerden vee! edelen echter prima in de regenheerschappij van de 'ware vrijheid' en was het
juist een edelman als Jan Diederik van Tuyll
van Serooskerken die aan het e ind daarvan
protesteerde tegen te ruime macht voor de
nieuwe stadhouder Willem IV.
Door hun activiteiten in gewestelijke en landelijke organen of door optreden als officier opereerden de Stichtse edelen vaak elders, maar
ook dichtbij huis oefenden zij vee! invloed uit.
Als ambachtsheer sprak de edelman recht ,
benoemde de dorpsbestuurders en had zelfs
een be langrijke stem bij predikantenbenoemingen. 17 In het waterschap waarin de heerlijkheid
lag , bijvoorbeeld de Lekdijk Bovendams ,
waren ze heemraad of dijkgraaf. Het kasteel
waaraan de heerlijke rechten verbonden waren
en dat, voor zover een ridderhofstad , recht gaf
tot het lidmaatschap van de Staten , werd door
de edelen aileen 's zomers bewoond . De rest
van het jaar verbleef de familie in een fraai
stadshuis aan het Janskerkhof of de Nieuwegracht. De inrichting van zowel de kastelen als
de winterverblijven getuigde van grote luxe .
Het kwam echter voor dat families totaal verarmden , zoals de Hardenbroeken , die in 1684
het kasteel moesten verkopen. 's Een tak zakte
zelfs af tot het beroep schoenmaker. Een andere tak verdiende de kost als legerofficier. Een
lid van deze tak , Jan Adolph van Hardenbroek ,
slaagde er door een rijk huwelijk in 1749 in
het voorvaderlijk goed terug te kopen en vervolgens te ve1fraaien. '" Dergelijke ingrijpende
verbouwingen kwamen in de tweede helft van
de achttiende eeuw veel voor.
In deze periode was de politieke invloed van
de adel al aan het tanen. Toen Willem IV na
Het Kromme-Rijngebied , 42-1 (2008)

het Tweede Stadhouderloos Tijdvak erfstadhouder werd met verregaande bevoegdheden ,
boetten de leden van Staten en vroedschappen
sterk aan macht in. Omdat de leden van de ridderschappen in tegenstelling tot die van andere
organen een erfelijke positie hadden , gingen zij
minder sterk achteruit , maar ook hun macht
was minder dan voor 1747. In de provincie
Utrecht kon niemand meer heen om de zetbaas
van de stadhouder, Willem Nicolaas Pesters ,
heer van Wulperhorst. 20 Tegen diens corrupte
bewind ontstond toenemende onvrede , die zich
ontlaadde tijden s de Patriottentijd (1780-1787).
Ontevreden burgers, die zich Patriotten noemden , protesteerden tegen het bewind van stadhouder Willem V en de hem trouwe regenten.
Een deel van de stedelijke regenten ging met
de burgers mee , maar de adel bleef grotendeels
loyaal aan Willem V. Toen de Staten van
Utrecht na de machtsgreep van de Patriotten in
augustus 1786 in tweeen spleten, namen
slechts enkelen edelen, onder wie twee neven
Taets van Amerongen , zitting in het revolutionaire deel. 2 ' Hun oom , Joost Taets van Amerongen van Natewi sch, de schout van Amersfoort, was een prominente vertegenwoordiger
van de loyale meerderheid van de ridderschap.

Naar de marge
Aan de revolutie kwam in september 1787 een
einde toen de Pruisische koning , zwager van
Willem V, een Ieger stuurde . De restauratie
was maar van korte duur, want in januari 1795
trok het Franse Ieger en bracht de revolutie
mee. Deze Bataafse revolutie maakte meteen
een einde van de standenvertegenwoordiging
in het provinciaal bestuur en daarmee aan de
ridderschap. 22 De edelen verloren ook hun
heerlijke rechten. Enkele edelen deden als individu mee aan te revolutie, sommigen volgden
Willem V naar het buitenland, maar de meesten hielden zich rustig tot betere tijden. Die
kwamen in 1801 , toen de revolutie voor een
belangrijk dee] werd teruggedraaid. Aanhangers van de verdreven stadhouder konden weer
in de politiek participeren . Namens de vroegere bestuurders sloten de Langbroekse edelman
Jan Hendrik van Lynden van Lunenburg en de
Utrechtse oud-regent mr. Philip Ram een compromis met de revolutionairen . Beiden namen
zitting in het nieuwe departementaal bestuur.
23

Tijdens het Koninkrijk Holland (1806-1810),
toen de broer van de Franse keizer als Lodewijk Napoleon op de troon zat, was Van Lynden van Lunenburg landdrost van Utrecht. 23
Voor edelen kwamen er verder interessante
mogelijkheden aan het hof. In de jaren 181018 13, toen hetland bij Frankrijk was ingelijfd ,
was dat weer minder, maar na het herstel van
de onafhankelijkheid nam de status van de adel
opnieuw toe.
De nieuwe koning Willem I wenste een
krachtige Noord-Nederlandse adel als tegenwicht tegen de katholieke Zuid-Nederlanse
adel, die door de samenvoeging met de voormalige Oostenrijkse Nederlanden binnen het
koninkrijk was gekomen .24 Geslachten a is Van
Hardenbroek en Van Lynden werden als adellijk erkend , terwijl regentenfamilies als Ram in
de adelstand werden verheven. De ridderschap
herleefde en kreeg zelfs een afvaard iging in de
Provinciale Staten . Deze hadden echter lang
niet zo vee! bevoegdheden als voor de revolutie.25 Het lidmaatschap was dan ook vee! minder tijdrovend. De edelen richtten zich meer op
het onderhouden van hun landgoederen , zoals
het kweken van fruitrassen, het uitbreiden van
het landbezit en het verbouwen van de kastelen. Zo werden Lunenburg , Sterkenburg en
Sandenburg ingrijpend veranderd. In de ontwerpen werd teruggegrepen naar de Middeleeuwen , de oorsprongtijd van de adel. Zo
kreeg Sanden burg in de jaren 1860-1864 een ,
nog steeds bestaand , uiterl ijk met kantelen .26
Deze orientatie op het verleden vie! samen met
de introductie van moderne technieken. Door
de betere verwarmi ngstechnieken werden de
kastelen steeds beter bewoonbaar en tegen het
einde van de negentiende eeuw konden families zich er permanent vestigen. De snellere
transportrniddelen zoals de trein , de stroomtram , de koets en later de auto maakten het
mogelijk om vanu it het kasteel iedere locatie
binnen redelijke tijd te bereiken. Aan het begin
van de twintigste eeuw behoorden edellieden
tot de eerste autobezitters.
De politieke macht van de adel kreeg in het
midden van de negentiende eeuw een definitieve knauw. De formele machtsbasis vie! weg
toen met de invoering van de grondwet van
1848 Tweede Kamer, Provinciale Staten en
gemeenteraden rechtstreeks werden gekozen
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en de ridderschappen geen vertegenwoordigingen meer hadden . In de praktijk participeerden
nog veel edellieden in het openbaar bestuur,
zowel in het parlement als in lagere organen .
In de Utrechtse statenvergadering bleef de adel
nog lang een dominerende factor met een grote
rol voor families uit de omgeving van Langbroek. Zo zat achtmaal een De Beaufort, vijfmaal een Van Hardenbroek, vijfmaal een Van
Lynden en tweemaal een de Wijckerslooth de
Weerdesteijn in het bestuur." Een vader en een
zoon Van Lynden van Sandenburg waren commissaris van de koningin , respectievelijk van
19 14-1 924 en 1954-1970. De laatste maakte
geen gebruik van de ambtswoning , Paushuize ,
omdat hij kasteel Sandenburg prefereerde.
Na zijn pensionering wijdde hij zich aan het
exploiteren van het landgoed.'" Zijn kleinzoon
doet dat nu.
De participatie van de adel in het bestuur liep
in de loop van de twintigste eeuw sterk terug ,
maar het duUI·de tot de verkiezingen van 2003
tot de adel in het geheel niet meer aanwezig
was in de Utrechtse Statenvergadering . Aan
een duizendjarige rol in de Utrechtse politiek
lijkt een voorlopig einde gekomen . Gedurende
dat millennium hebben adellijke fami lies uit
het weteri nggebied een belangrijke bijdrage
geleverd , tot in het recente verleden. Nog
steeds wonen verwanten van oude families op
kastelen als Hardenbroek en Sandenburg en
zetten daarmee de t.raditie voort.

* Renger de Bruin ( 1956) is conservator
stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum
te Utrecht en bijzonder hoogleraar Utrecht
Studies aan de Universiteit Utrecht.
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De bewoners van de Langbroekerwetering,
de familie Van Lynden van Lunenburg
Bart Karstens*
Iedereen die wei eens langs de Langbroekerwetering fietst en kort op elkaar de vele schitterende landgoederen, torens met kantelen en
prachtige gebouwen ziet wordt overweldigd
door al dit fraais en gaat zich afvragen wat
voor mensen daar wonen en hoe die mensen
aan dergelijke bezittingen gekomen zijn. Yoor
elk gebouw geldt natuurlijk een aparte geschiedenis maar in het algemeen in het zo dat de
verblijven in de loop van de negentiende eeuw
zijn geworden tot op zichzelf staande ri ante
woningen of prettige buitenverblijven.
Yroeger was dat anders. Het bezit van een
landgoed of ridderhofstad aan de Langbroeker-

wetering had grote betekenis in het web van
sociale en politieke verhoudingen. Yanaf de
eerste aan leg van de woontorens in de dertiende eeuw bestonden er dergelijke verbanden.
De militaire betekenis van deze torens moet
als ongeveer nihil worden beschouwd. Aileen
tegen bendes of indringers heeft de woontoren
misschien als verdediging kunnen fungeren
maar in een grote strijd , zoals de burgeroorlog
onder David van Bourgondie (1456-1496)
bleken ze militair van geen enkele waarde. '
Daarnaast had het dicht op elkaar bouwen van
de woontorens strategisch geen nut. Omdat de
torens zich ook niet leenden voor bewoning

De in 1275 gebouwde woontoren Lunenburg na de restauratie van 1970 (Canneman, 1989, p. 47)

Het Kromme-Rijngebied , 42-1 (2008)

26

moet worden geconcludeerd dat ze vooral
dienden ter verhoging van de sociale status.
Ook het grote aantal woontorens zo dicht bij
elkaar laat zich verklaren als een wedijver
met statussymbolen door de rijke grootgrondbezitters ?
Vee! van de woontorens zijn verloren gegaan
of opgegaan in latere verbouwingen. De toren
van Lunenburg geeft misschien nog het beste
weer hoe het er allemaal uitgezien heeft
destijds, ook al is deze toren niet in originele
staat maar gerestaureerd in 1970. Op de afbeelding is goed te zien dat geen mens zich kon
verschuilen achter de kantelen en dat ook die
kantelen dus !outer aangebracht waren om het
geheel er ridderlijk uit te Iaten zien.

Ridderhofsteden en politieke invloed
In de zestiende eeuw ontwikkelden de woontorens met hun omliggende landgoederen zich
tot ridderhofsteden. Zij werden in het politieke
bestuur zoals dat na de Opstand gestalte kreeg
een zeer belangrijke schakel . Op grond van het
bezit van een ridderhofstad kreeg een edele
direct toegang tot de ridderschap in de Provinciale Staten , toen een vee! belangrijker politiek
orgaan dan nu. De strijd over welke adellijke
huizen als ridderhofstad aangemerkt konden
worden heeft lang geduurd en pas in de achttiende eeuw kwam het tot een fixatie in officiele lijsten zoals bijvoorbeeld de 'Tegenwoordige
staat van Utrecht' (1758) .'
Om de sociale en politieke verbanden waarin
de bezitters van ridderhofsteden in die tijd verkeerden te illustreren is de familie Van Lynden
bij uitstek geschikt. Een tak van deze familie
heeft tot op de dag van vandaag Sandenburg en
Walenburg in bezit. Deze tak heeft ook zeer
lang bestuurlijke verantwoordel ijkheid gedragen tot op ministerieel niveau. Maar de familie
Van Lynden kreeg als eerste voet aan de grond
aan de Langbroekerwetering door de verwerving van het reeds genoemde Lunenburg in
1750. Frans Godard Baron van Lynden tot
Hemmen en Blitterswijk (1702-1786) kocht
toen het landgoed voor 6 .615 gulden : Zijn
oudste zoon had hij al Hemmen toebedeeld
en zijn oudste dochter Blitterswijk. Met de
verwerving van Lunenburg kon zijn tweede
zoon Balthasar Constantijn (1731 -1 822) aan
een politieke carriere geholpen worden .
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Sociale en politieke rot van Balthasar
Constantijn van Lynden
Balthasar Constantijn trad in 1758 toe tot de
ridderschap. Een lucratieve aangelegenheid
aangezien men vijfduizend gulden per jaar
kreeg als tegemoetkoming voor het vervullen
van allerlei bestuurlijke verplichtingen , invergelijking tot de aanschafprijs van Lunenburg
een hoog bedrag. Met zijn toetreding tot de
ridderschap trad Balthasar Constantijn evenee ns toe tot het hogere sociale milieu van de
provincie. De adel was niet strikt gescheiden
van het patriciaat maar beide groepen verkeerden in hetzelfde milieu. Politieke belangen
konden door de twee standen in de Provinciale
Staten heen !open. Huwelijken tussen beide
groepen kwamen regelmatig voor. Leden van
de ridderschap kwamen regelmatig in de domstad en hadden daar ook woningen , zo ook de
familie Van Lynden die een pand aan de
Nieuwe Gracht bezat. Zij namen dee! aan het
sociale Ieven van de stedelijke aristocratie en
stonden op goede voet met de stadsregenten.
Oat was handig , ook bij de benoemingen waar
immers vaak aile !eden van de Staten moesten
instemmen . Bij onenigheid onderling kwamen
vriendjes in het andere lid goed uit. 5
Balthasar Constantijn moet in dit milieu opgeklommen zijn tot een figuur met aanzien. Niet
aileen werd hij president van de ridderschap,
tevens werd hij als gedeputeerde afgevaardigd
in de Staten Generaal in den Haag. Deze successen maakten hem echter niet blind voor de
tekortkomingen van het systeem met de uitgebreide belangennetwerken zoals dat onder
stadhouder Willem V (1748-1806) was ontstaan . Hij bepleitte enkele hervormingen om
het hoofd te bieden aan de groeiende onlust in
de maatschappij die uiteindelijk leidde tot de
patriottenopstand.6 Het is deze gematigde houding en het vermogen zaken vanuit meer dan
strikt eigenbelang te bezien die de Van Lyndens in staat heeft gesteld om in het turbulente
tijdvak 1795-1813 te overleven zonder verlies
van aanzien en met behoud van politieke
invloed.
De adel gemuilkorfd, 1795-1801
De familie Van Lynden heeft echter wei spannende tijden moeten doorstaan. Met de terugkeer van de patriotten in het kie1zog van de
27

cl assicistische stijl. '" De woontoren werd hierbij ingekapseld (zie afbeelding). Dat men de
uiterl ijke kenmerken van de ridderhofstad zo
drastisch durfde te wijzigen duidt erop dat de
van Lyndens de positie van Lunenburg als
ridderhofstad en hun eigen positie binnen de
ridderschap als onaantastbaar zagen.

Lunenburg op een litho door J.D . Steuerwald uit 1869
(Olde Meijerink et a l, 1995 , p . 296)

Fransen werd de adel onder zware druk gezet.
In de Bataafse Republiek was aanvankelijk
geen plaats voor politieke vertegenwoordiging
op grond van afkomst. De ridderschap werd
net als het stadhouderschap , afgeschaft.' De
Fransen waren echter beducht voor herhaling
van toestanden in eigen land waar de klopjacht
op de adel na de Franse Revolutie het land had
ontwricht. Daarnaast wilden zij de rijkdom van
de Nederlandse adel afromen. Het was Balthasar Constantijn dan ook gegeven de ridderschap verder ondergronds te pres ideren en correspondentie te onderhouden met onder andere
de gev luchte Willem V. 8 Hij trachtte in deze rol
zoveel mogelijk rechten van de adel te behouden maar in wezen was met de Franse inval
zijn politieke carriere gebroken.
Dat gold niet voor Balthasar's oudste zoon en
latere eigenaar van Lunenburg , Jan Hendrik
van Lynden ( 1765-1854) die een uitmuntende
politieke intu'itie bezat. Hij gaf hier voor het
eerst blijk van door niet in te gaan op het verzoek van Wijk bij Duurstede om na het vertrek
van de patriotten weer toe te treden tot het
gemeentebestuur waar hij op jonge leeftijd al
hoofd schout geworden was. Hij werd vooral
gevraagd vanwege zijn uitstekende sociale
vaardigheden , rijzige gestalte en vriendelijkheid waarmee hij grote indruk had gemaakt ?
In deze 'benauwde dagen' leek het hem verstandiger aan de zijlijn te blij ven. Een juiste
bes li ss ing want zo bleef hij gevrijwaard voor
de zuiveringen onder orangisten tijdens de
staatsgreep in 1798.
Ondanks de precaire positie van de adel in
deze jaren slaagden de Van Lyndens erin om
Lunenburg ingrijpend te verbouwen in neoHet Kromme-Rijngebied , 42- 1 (2008)

De carriere van Jan Hendrik van Lynden
In 1801 , na de staatsgreep der regen ten , werd
er onder Ieiding van het nieuwe Staatsbew ind
een verzoening ingezet tussen orangisten en
patriotten. De macht decentrali seerde aanvankelijk weer en nam dezelfde contouren aan
als onder Willem V. Veel oude adel keerde
terug op bestuursposten. " Onder hen nam
Jan Hendrik een vooraanstaande pl aats in. Hij
zou de gehele Franse Tijd ondanks centraliserende bestuursw ijzigingen onder Schimmelpenninck (1805-1806) , Lodewijk Napoleon
(1806-1810) en na de inlijving van Nederland
bij Frankrijk als Departement van de Zuiderzee
( 1811-1813) bel angrijke functies vervullen.
De voornaamste functie die hij bekleedde was
die van landdrost onder Lodewijk Napoleon.
Een landdrost stond aan het hoofd van een
provincie, toen departement genoemd .
De landdrost had niet veel eigen speelruimte:
hij moest de wetten en bevelen van de koning
in het departement uitvoeren.' 2 Het behouden

Po nret van J .H. van Lynden van Lunenburg (Yogelzang ,
2002 , p. 126)
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van de goede baantjes ging tegelijkertijd
gepaard met de feitelijke inperking van de
macht. Jan Hendrik van Lynden slaagde er
door zijn gematigde houding , innemende persoonlijkheid en politieke intu.ltie in telkens aan
'macht' te blijven. De prijs die hij hiervoor
moest betalen was steeds meer conformisme
aan de centrale machthebber. Ook Willem I
zag zijn verdiensten in en vroeg hem in 1815
zitting te nemen in de Raad van State niettegenstaande zijn jarenlange inzet voor het
Franse bestuur. De provincies en de Provinciale Staten keerden ook weer terug, maar met
een totaal andere samenstelling. De gewesten
kregen niet de soevereiniteit terug van voor
1795. De kapittels keerden niet terug en niet
aile !eden van de ridderschap maakten meer
direct dee! uit van de Provinciale Staten.' 3
Ook de eis voor het bezit van een ridderhofstad als 'conditio sine qua non' om beschreven
te worden in de ridderschap was niet meer in
werki ng. 14 Voor nieuwe adel was het daardoor
veel makkelijker de ridderschap binnen te dringen. De oude adel toonde zijn taaiheid en bleef
veel invloed houden maar de waarborgen voor
hun positie waren in feite komen te vervallen.
Jan Hendrik bleef ook na 1815 op vele terreinen maatschappelijk actief. Zo werd hij dijkgraaf van de Lekdijk Bovendams , curator van
de Hogeschool van Utrecht en bekleedde hij
ook tal van charitatieve functies zoals het lidmaatschap van het bestuur van een ziekenhuis
in Wijk bij Duurstede samen met zijn vrouw.
Tot 1831 bleef hij lid van de Raad van State en
van de Provinciale Staten. Daarna werd hij lid
van de Eerste Kamer tot 1848 waarna er een
einde kwam aan een periode van zestig (!) jaar
dienst in het openbaar bestuur.

Besluit
De beschreven periode illustreert hoe de soc iale en politieke verhoudingen gebaseerd op het
bezit van grond en ridderhofstad tot stand kwamen en functioneerden. Maar het overzicht laat
teven s iets zien van de fundamentele verschuiving in het politieke systeem tijdens de Franse
tijd en onder koning Willem I. De Provinciale
Staten verloren aan invloed en de directe rel atie tussen grondbezit en bestuurlijke verantwoordelijk werd doorbroken. Het contrast met
de periode van de belangennetwerken onder
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stadhouder Willem V leek aanvankelijk mi sschien nog niet zo scherp omdat veel oude adel
belangrijke posten behield. De bijl was echter
aan de wortels gezet en latere bestuurlijke hervormingen zoals de grondwet van 1848 bouwden daaro p voort. In hetzelfde jaar werd overigens ook de ridderschap als politieke organisatie afgeschaft, in 1880 verdween zij geheel.
Daarmee veranderde de functie van de huizen
aan de Langbroekerwetering definitief naar de
functie die het nu nog heeft: riante (buiten)verblijven voor rijke mensen . De opvallende verbouwing van Lunenburg door de familie van
Lynden rond 1800 is al vroeg een treffend
symbool geweest van deze ontwikkeling.
Maatschappelijke status wordt nu afgemeten
naar geld in plaats van afkomst. Ook de orientatie van de adel zelf is verschoven van politiek naar vermogen. De huidige bewoners van
de landgoederen aan de Langbroekerwetering
illustreren dat maar al te goed . Zo is Lunenburg nu in het bezit van de zeer rijke ondernemer Fentener van Vlissingen en Sterkenburg
van vastgoedhandelaar van Helsdingen .
Frederik van Lynden van Sandenburg, praat
over de 'bv Sandenburg' en verhuurt een
gedeelte van de gebouwen als kantoor. Met de
politiek hebben deze mensen niet vee! meer te
maken, met het bedrijfsleven des te meer.

* Bart Karstens volgt momenteel een researchmaster aan het lnstituut Geschiedenis,
Universiteit Utrecht. De fascinatie voor 'de
bewoners' kom.t m.ede do01·dat hij enkele jaren
op landgoed Wickenburg in 't Goy gewoond
he eft.
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Het Huis Hardenbroek in de zeventiende en
achttiende eeuw
Arien Heering*
In de zeventiende en achttiende eeuw werd
zowel war betreft grondbezit en rijkdom , als in
architectuur en tuinaanleg de trend gezet door
de adel en de regentenfamilies in Holland.
Over die periode gaat dit artikel, waarin her
verband tussen de geschiedenis van her
geslacht Van Hardenbroek en de ontwikkelingen in grondbezit, huis en, vooral, tuinaanleg centraal staan.
Keeping up with the Nassau's
Binnen de Nederlandse elite vormden de
verschillende takken van het geslacht Nassau
de top: allereerst de Oranjes met 's-Gravenhage als hoofvesti ging , vervolgens de Friese

Nassau 's in Leeuwarden en tenslotte bastaardtakken in het oosten van Utrecht. Op enige
afstand volgden de Amsterdamse patriciers die
buitens langs de Vecht bezaten en adellijke
fam ilies als de Utrechtse Van Reede's op
kasteel Amerongen. De provinciale adel langs
de Langbroekerwetering volgde op gepaste
afstand . Zo ook de familie Van Hardenbroek ,
zij het dat haar geschiedenis iets extremer is
geweest dan die van de meeste buurfamilies.
De val was dieper, de wederopstanding daartegenover grootster en dat blijkt directe gevo lgen voor zowel hui s, tuin als grondbezit te
hebben gehad.

Roemrijk en roemrucht: het geslacht
Van Hardenbroek
Gijsbert , Ridder en Heer van Hardenbroek ,

Anonierne tekening uit 1694 die het middeleeuwse karakter va n de ridderhofstede Hardenbroek en de ee nvoudi ge
tuinaanl eg laat zien (HUA, Topografische Atlas)
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werd in 1300 met Hardenbroek beleend .
De woontoren Hardenbroek is waarschijnlijk
omstreeks 1260 gebouwd door een jongere
broer Van Wulve n of Sterkenburg, die zich
daar·na Van Hardenbroek is gaan noemen.
De familie Van Hardenbroek groei de in de
volgende eeuwen snel uit tot een van de aanzienlijkste adellijke families in het Sticht.
B ij Pieter, geboren in 1593, begint de voorspoed te kenteren. Pieter 's carriere begon
glansrij k, met functies zoals president van
de Ridderschap Utrecht , lid van de Staten
Generaal. Hij behoorde tot de intimi van stadhouder van Frederik Hendrik. Maar Pieter's
politieke en maatschappelijke status brokkelde
af. Hij maakte schulden, de landbouwinkomsten daalden toen het in de tweede helft van de
zeventiende eeuw slechter ging in de landbouw
en hij grond moest verkopen. Een omstreden
katholiek huwelijk tastte zijn reputatie verder
aan. Na Pieters dood moest een volgende generatie in 1684 de Ridderhofstad Hardenbroek
verkopen aan een burger. In 1733 kocht
Willem Kerckrink de Ridderhofstad en pas
in 1748 kwam Har·denbroek weer terug in
de familie. De koper was Johan Adolph van
Hardenbroek. Diens militaire carriere en het
fortuin van zijn echtgenote , de Hollandse patriciersdochter Susanna van Slingelandt, gaven
het ges lacht Van Hardenbroek rijkdo m , prestige en ook het oude huis terug. De traditie van
erfopvolging van vader op oudste zoon werd
hersteld. Tot 1960 woonde hier een Van
Hardenbroek , naar trad itie Gijsbert geheten.
Na zijn dood was zijn weduwe nog 34 jaar
kasteelvrouwe en na haar dood nam haar zoon
uit haar huwelijk met jhr. Loudon het over.

Grondbezit = inkomsten = rijkdom
Utrecht werd vanaf ongeveer 1620 tot 1640
geteisterd door pestplagen, misoogsten , overstromingen en invallen van Spaanse troepen.
De daaropvolgende grote agrarische depress ie
dum·de van 1670-1750 . De verarming van het
geslacht Van Hardenbroek begon in de eerste
periode met de landbouwcris is van 1620-1640
en met Pieter die in diezelfde tijd door zijn
handel en wandel zijn politieke hand overspeelde. Uit het archief van Hardenbroek blijkt
niet hoe groot het grondbezit was toen Pieter
met de ridderhofstad werd beleend ; wei dat
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Pieter schulden had en grond heeft moeten
verkopen, onder andere op last van het Hof
van Utrecht. ' Leenbrieven en koopakten
komen gedurende de hele zeventiende eeuw
niet in het archief voor en in 1684 moest de
ridderhofstad executoriaal verkocht worden -'
Het grondbezit was in 1684 54 morgen en is
in 1748, als Johan Adolph Hardenbroek koopt ,
gegroeid tot 100 morge n.'
Johan Adolph van Hardenbroek en zijn zoons
breidden het grondbezit van Hardenbroek
enorm uit.• Het Van Slingelandt-kapitaal zorgde ervoor dat de familie de agrari sche depressie, die pas in de loop van de achttiende eeuw
eind igde , doorkwam.

Van ridderhofstad naar classicistisch
woonhuis
Het zeventiende eeuwse huis Hardenb roek
kennen we uit twee tekeningen van Roelant
Roghman uit 1646-1647 . De woontoren van
Gijsbert van Hardenbroek is daar niet meer op
te zien, de grote middeleeuwse zaalbouw nog
wei. Het samenstel van de diverse bouwdelen
met trapgevels en duiventil biedt nog een
middeleeuwse aanblik. Ook in het Sticht was
het classicisme , dat rond 1630 in hofkringen
begon, toen al lang de heersende bouwstijl en
een leidende figuur in de Stichtse Ridderschap
als Pieter van Hardenbroek zou deze stijl bij
nieuwbouw van zijn eigen hui s zeker hebben
gevolgd. Architectuur is het visitekaartje van
de bewoner; de vervallen muur om de binnenplaats zegt genoeg.
Getuige de tekening van Jan de Beijer uit 1750
werd Hardenbroek werd pas een eeuw later
door de 'burger' Willem Kerckrinck in een
classicistisch jasje gestoken. De eerstvolgende
bekende tekening van het huis Hardenbroek
is van dezelfde Jan de Beijer uit 1779 en laat
een ingrijpende verbou wing in een opvallend
monumentale neoclassicisti sche vormentaal
zien. Er is een mezzanine bijgekomen, een
fronton met het fam iliewapen eri n en het huis
heeft hoekpartijen gekregen door de hoekrisalieten. De hoge schilddaken daarop moeten de
suggestie van torens wekken. Ook de entree
is monumentaler geworden en met een timpaantje bekroond waarin het jam·tal 1762 staat.
Johan Adolph was er vee] aan gelegen geweest
om het geschonden imago van zijn familie uit
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Het classic istische Hardenbroek met tuin aan de achterzijde van het hui s op een tekening van Jan de Be ijer uit 1750
(HUA , Topografische Atlas)

te wi ssen in een imposante architectuur die de
'burgerepisode' liet verbleken.

De tuin verandert mee met het huis
Met de opkomst van het cl ass icisme doet de in
de architectuur nagestreefde harmonie in de
onderlinge maatverhoudingen ook haar intrede
in de tuinaanleg. De tuinstijl die het Hollands
Cl assicisme wordt genoemd , kenmerkt zich
door een rechthoekige , ges loten aanleg omgeven door lanen of grachten met boomsingels.
De centrale as werd vanuit het huis doorgetrokken in de tuin en ter weerszijden daarvan
werden symmetri sch vierkante of rechthoekige
tuinbedden aangelegd . De bedden het dichtst
bij het hui s waren in het algemeen bestemd
voor de siertuin , meer naar achteren lagen
achtereenvolgens de moestuin , de boomgaard
en de hakhoutbosjes.

Zeventiende eeuw
Rond 1650 had het Holl ands Classicisme zijn
Het Kro mme-Rijn gebied , 42-1 (2008)

intrede op Hardenbroek nog niet gedaan,
want op de tekeningen van Roghman blijkt
niet of nauwelijks sprake te zijn van een tuin.
Het enige element dat aan de aanleg van een
siertuin doet denken is de berceau (loofgang) ,
een vee! voorkomend element in een
Renaissancetuin. Er zijn boomsingels gepl ant
ter weerszijden van het hui s en er staan boomgroepen aan de achterkant, maar van een duidelijk zichtbare tuin- of parkaanleg is geen
sprake.
In het archief van Hardenbroek bevi ndt zich
een getekende pl attegrond , helaas niet gedateerd en anoniem , van een simpele versie van
een gecombineerde sier- en nutstuin . 5 De pl attegrond is heel schemati sch opgebouwd uit
losse elementen, de centrale as loopt vanuit het
hui s door in de tuin en bruggetjes scheiden de
vier compartimenten van de 'blomtuijn' van de
'moestuij n' en de 'boogert'. Direct naast het
huis ligt heel prakti sch de 'blijck' en daarachter
de 'aspersie hof . De bruggetjes doen vermoe-

33

·~

{'

-~·

;-t+;c'.-1

t,..t
· ;~

"
t.
.~

C'

..

-

I

Anonieme en ongedateerde schets van een hollands-classici sti sche tuin uit het Archief Hardenbroek (HUA , Archief
Hardenbroek , 67)

den dat er twee dwarsgrachten lagen binnen
een door lanen omgeven rechthoek.
Het Utrechts Archief dateert deze anonieme
tekening op circa 1750 maar dat lijkt mij te
laat. Een dergelijke tuinaanleg laat zich beter
dateren in de tweede helft van de zeventiende
eeuw. Een mogelijke aanwijzing dat de ridderhofstad toen een hollands-classicistische tuin
gehad zou kunnen hebben komt uit een anonieme tekening van Hardenbroek in 1694 waar op
de voorhof rechthoekige tuinbedden zijn aangelegd. Een tuinaanleg aan de achterzijde van
het huis zoals op de anonieme plattegrond zou
hiermee goed te verenigen zijn, ook wat het
jaartal betreft. Volgens de plattegrond op een
landmeterkaart van 1688 was er in dat jaar
echter geen classicistische tuinaanleg aan de
achterzijde van het huis , dus het blijft gissen
of dit ontwerp ooit is uitgevoerd.

Achttiende eeu.w
De modieuze tuinstijl in 1750 is een geheel
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andere dan die van het anonieme tuinplan. De
tekening van Jan de Beijer uit 1750 laat zien
dat , hoewel het hondenhok nog op het voorplein staat, het beeld van Hardenbroek toch
vooral bepaald wordt door de aanleg van de
tuin aan de achterkant die samenhangt met het
classicistische huis op de voorgrond. De met
hagen en boomsingels omsloten tuin wordt op
de centrale as vanuit het huis doorbroken; de
gracht heeft een halfronde vorm gekregen met
daarachter terrassen en sierbeplanting.
Een tuinaanleg die eindigt in een halve cirkelvorm en onderbroken wordt door een centrale
as die in het oneindige voortloopt, is een
geliefd motief in de Franse barok-classicistische tuinaanleg die vanaf het eind van de
zeventiende eeuw in zwang raakte en waarvan
in de onmiddellijke omgeving van Langbroek
de formele tuinen van Slot Zeist uit circa 1680
het grote voorbeeld waren. Dergelijke formele
tuinen waren strikt symmetrisch ter weerszijden van de centrale as ingedeeld en volgens
strenge regels en maatverhoudingen opgebouwd . De maten van de verder van het huis
gelegen elementen bepaalden de afmetingen
van de dicht bij het huis gelegen elementen ,
tot en met de exacte hoogte en breedte van
hekken en hagen .
In het archief van Hardenbroek zit een nota
van 50 gulden voor tuinaanleg van Ludovicus
Iven , gedateerd 29 juli 1735 met op de achterzijde een prachtig ingekleurde parterre.6
Parterres lagen gewoonlijk dicht bij het huis
en de fraaiste exemplaren hoorden over de
hele breedte direct tegen het huis aan te liggen .
Samen met de terrassen vormden zij als het
ware de overgang tussen interieur en exterieur.
Parterres zoals die van lven , zogenaamde
parterres de broderie , werden gekenmerkt
door ingewikkelde 'kanten' patronen en waren
erg duur in aanleg en onderhoud. Het patroon
werd uitgelegd in planten en steenslag. De
witte open ruimten bestonden meestal uit zand.
Voor de randen, de pate bandes , werd vaak
buxus gebruikt. Populair waren ook gras of
bloemen met lage rozenstruiken , soms met op
regelmatige afstanden in !age vormen gesnoeide dwergboompjes ertussen. Buxus en bloemen stonden in opgehoogde bloembedden ,
soms aileen rondom de parterre , soms ook in
het midden. In het parterre van Iven zouden de
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Nota van Ludovicu s lve n voor tui naanleg gedateerd
29 juli 1735 (HUA , Archi ef Hardenbroek , 53)

De parterre op de achterkant van de nota van 29 juli 1753
(HUA , Arch ief Hardenbroek , 53)

In 1779 doet het voorname Hui s Hardenbroek in niets meer herinneren aa n een middeleeuwse ridderhofstede. Tekening
van Jan de Beijer (HUA , Topografische Atlas)
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grijze delen dus beplant kunnen zijn geweest
en de terra gekleurde delen mogelijk zijn uitgelegd in steen- of marmerslag. We weten echter niet of en , zo ja , waar zijn parterre is uitgevoerd. Omdat een schaal ontbreekt, zijn ook de
afmetingen van de parterre onbekend.
Het is niet precies bekend of Johan Adolph
naast het huis ook de tuin ingrijpend heeft veranderd . Als hij het huis koopt is er al een oranjerie op het voorplein. Vanaf de late achttiende
eeuw begon de aanleg van landschappelijke
tuinen naar Engels voorbeeld, aanvankelijk
binnen de vakken van een barokke tuinstructuur. Meestal begon het nabootsen van meer
natuurlijke werd in het achterste gedeelte van
de tuin, soms in een aparte rondwandeling.
In het archief van Hardenbroek bevindt zich
een ingekleurd ontwerp voor een parkaanleg
met hevig slingerende paden en waterlopen in
een bebost en glooiend terrein .7 Hier heeft de
ongerepte natuur van Arcad ia volledig de
plaats ingenomen van de geometrie. De tekening is ongedateerd en niet gesigneerd. Of
Hardenbroek in Johan Adoplh's tijd ergens
deze vroeg-landschappelijke tuin heeft gehad
is goed mogelijk , maar het enkele ontwerp
biedt daarover geen zekerheid. Gezien de
voortdurende moeite en kosten die Johan
Adolph zich heeft getroost om Hardenbroek
te verfraaien is het waarschijnlijk dat zijn
bemoeienis ook de tuinaanleg heeft gegolden.
De tekening van Van de Weijer duidt daar ook
op. Maar of en in hoeverre hij veranderingen
in de vroege-landschapsstijl heeft aangebracht
is onbekend. Uit het archief van Hardenbroek
blijkt nergens blijkt dat Johan Adolph uitgaven
heeft gedaan betreffende de tuinaanleg , terwijl
hij de uitgaven betreffende de verbouwingen
precies bijhield.
Tot slot, de huidige tuinaanleg roept geen herinneringen aan Arcadia op . Het huis daarentegen weerspiegelt nog heden ten dage de statuur
van Johan Adolph. Hij was de Van Hardenbroek die er door de uitbreiding van het grondbezit en de verbouwingen van het huis , in
slaagde het geschonden prestige van het oude
ges lacht Van Hardenbroek in ere te herstellen .
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* Arien. Heerin.g is architectuurhistorica en. als
consulen.t mon.umen.ten. en gebouwd erfgoed
werkzaam bij Landschap Erfgoed Utrecht.
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