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Voorwoord
Deze speciale uitgave van het tijdschrift
Het Kromme-Rijngebied is geheel gewijd
aan het symposium dat op 4 november
2016 plaatsvond over de middeleeuwse
geschiedenis van dit gebied. Precies 33
jaar nadat het standaardwerk van Kees
Dekker, een van de oprichters van de
Historische Kring Tussen Rijn en Lek,
vijftig jaar eerder, in 1966, verscheen,
werd aan dit boek een studiemiddag
gewijd. Dat gebeurde heel toepasselijk
in het centraal gelegen gemeentehuis
van Bunnik in Odijk.
Het nummer begint met een beeldverslag van
het symposium, dat door 75 mensen werd
bijgewoond. Het verslag laat zien dat het een
geanimeerde en levendige middag was waarop
niemand zich hoefde te vervelen. Daarna
volgen eerst de algemene, inleidende bijdragen
van Kaj van Vliet en Ad van Ooststroom. Deze
gaan over de totstandkoming van de ‘Dikke
Dekker’ en het reconstrueren van het middeleeuwse grondbezit met behulp van een geografisch informatiesysteem. Vervolgens komen de
deskundigen die de vier workshops leidden aan
het woord. Peter Henderikx over de kerkelijke
en rechterlijke instellingen, Ad van Bemmel
over ontginning en waterstaat, Taco Hermans
over kastelen en Jan van Doesburg over het
vroeg-stedelijke Wijk bij Duurstede.
Met het symposium wilden we mensen bij
elkaar brengen die geïnteresseerd zijn in
de ontstaansgeschiedenis van het Kromme
Rijngebied. Mensen met verschillende soorten
van kennis en vaardigheden, die al onderzoek
gedaan hebben of dat willen doen, alleen of
samen met anderen. Door kennis te delen en
in kaart te brengen wat we wel en niet weten
en wat we nog zouden kunnen onderzoeken,
hoopten we iets in gang te zetten dat de komende jaren zijn vruchten afwerpt.
Over vijf jaar, in 2022, herdenken we dat 900
jaar eerder, in 1122, de Kromme Rijn bij Wijk
werd afgedamd, de aanleg van de Lekdijk van
Amerongen naar Vreeswijk begon, de broeklanden ten zuiden van Utrecht werden ontgonnen
en Utrecht stadsrechten kreeg. Met het sympo51 | 2/3 | 2 0 1 7 

Links de voorkant van de ‘Dikke Dekker’ uit 1983 en
rechts de voorkant van de speciale uitgave van het
Maandblad Oud-Utrecht uit juni 1985, die geheel gewijd was aan het eerste symposium over het Kromme
Rijngebied in oktober 1984

sium als start willen het Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht, zijn Vriendenstichting en de Historische Kring in de jaren 20172022 met zoveel mogelijk mensen en organisaties een aantal projecten over het Kromme
Rijngebied voor verschillende doelgroepen
uitkiezen èn uitvoeren. Samen met de inleiders
op het symposium wordt inmiddels gewerkt
aan de opzet van een nieuw boek over het
Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Geen
‘Dekker 2.0-boek’ of een landschapsbiografie,
maar een verantwoord publieksboek waarin
mensen en landschap de rode draad vormen,
een soort landschapsgeschiedenis, met waar
mogelijk doorkijkjes naar het heden. Daarbij zal
worden geprobeerd om een reconstructie van
het fysisch-geografische en het sociaal-economische Kromme Rijnlandschap rond het jaar
1000 te maken. Ook staat er voor oktober 2017
een workshop gepland over veldnamen (waarvoor u zich vast kunt opgeven).
Informatie over deze en andere activiteiten is
voorlopig te vinden op de website van het RHC
Zuidoost Utrecht, bij het onderdeel Kromme
Rijnsymposium (www.rhczuidoostutrecht.nl).
Daar vindt u ook de digitale versie van het boek
van Dekker. Voor contact of nadere informatie
kunt u zich wenden tot een van ons beiden via
het algemene e-mailadres:
info@rhczuidoostutrecht.nl
het kromme-rijngebied



Ri a van d e r E e r d e n * e n W i n f r i e d L e e m a n*

Beeldverslag van het Kromme Rijnsymposium
Aan het begin van de vrijdagmiddag 4 november 2016 verzamelden de deelnemers aan het
symposium zich in de hal van het gemeentehuis van Bunnik in Odijk. Midden in het
gebied waar ieders interesse naar uitging en
vlakbij de rivier die er zijn naam aan gaf. De
meeste van de 75 aanwezigen kwamen uit het
Kromme Rijngebied, maar er waren er ook uit
Groningen, Ruurlo, Sevenum en Veere. Hun
achtergrond en invalshoek waren heel divers.
Zo waren er historici, archeologen, sociaal-en
fysisch-geografen en archivarissen, al dan niet
nog werkzaam bij een universiteit, archief-

* Drs. M.A. van der Eerden-Vonk (1955) studeerde
middeleeuwse geschiedenis en werkt sinds 1991 als
streekarchivaris in Wijk bij Duurstede, tegenwoordig
als directeur-archivaris van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht waarbij de
gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug,
Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede zijn aangesloten.
* Ing. W.R. Leeman (1962) is vrijetijdsfotograaf en
al jaren actief voor het RHC Zuidoost Utrecht. Naast
landschapsfotografie heeft hij zich ook gespecialiseerd in technische-, interieur- en reportagefotografie.
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dienst of waterschap. Er waren professionals en
amateurs, kastelendeskundigen en genealogen.

Ria van der Eerden opende de middag als
voorzitter en heette iedereen welkom namens
de organisatie, het RHC Zuidoost Utrecht, de
Vriendenstichting van het RHC en de Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Als speciale
gasten werden mevrouw Miny Dekker en haar
zonen Albert en Simon genoemd. Zij besteedde
kort aandacht aan de presentatie van het standaardwerk van Kees Dekker op 4 november
1983 in het gemeentehuis van Houten, op de
kop af 33 jaar geleden. Daarna vertelde ze over
de aanleiding en het doel van het symposium
als startpunt voor enkele onderzoeksprojecten
die in 2022 zouden moeten resulteren in bij
voorkeur een kloeke bundel die voortbouwt op
het boek van Dekker.

Kaj van Vliet hield de eerste algemene inleiding. Hij vertelde over de totstandkoming
van de ‘Dikke Dekker’ en de plaats die het
werk inneemt in de traditie van het historisch
onderzoek. Daarbij passeerden drie thema’s de
revue: de bijzondere band met Leen de Keijzer,
waarmee Kees Dekker op zaterdagmiddagen
het Kromme Rijngebied afstruinde, de opzet en
inspiratiebronnen van de institutioneel-geografische studie en tenslotte de rol van de archivaris als aanjager van historisch onderzoek. Zijn
lezing is hierna integraal weergegeven.

Daarna was het de beurt aan Ad van Ooststroom. Aan de hand van een reeks indrukwekkende kaarten en andere figuren van zijn
website www.vanooststroom.com lichtte hij
toe welke nieuwe onderzoeksmogelijkheden
en resultaten geografische informatiesystemen
(GIS) bieden voor ons gebied. Door het analyseren, combineren en cartografisch zichtbaar
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maken van allerlei soorten van gegevens, is
het mogelijk om het grondbezit tot op perceels
niveau rond 1400 te reconstrueren. In 1983
was dat nog ondoenlijk. De lezing is verwerkt
tot een artikel in dit tijdschrift, waarin speciaal
aandacht wordt gevraagd voor het gebruik en
nut van topografische namen.

het kromme-rijngebied



Na de twee plenaire inleidingen was het tijd
voor de vier parallelle workshops. Van te voren
hadden de deelnemers zich voor een bepaalde
workshop opgegeven en enig huiswerk als
voorbereiding op gekregen. Ad van Bemmel
lichtte nog even toe wat de bedoeling was.
Elke workshop zou beginnen met een korte
overzichtsbijdrage van een deskundige inleider,
gevolgd door een uitgebreide gedachtewisseling
met de deelnemers. Daarna volgde de plenaire
terugkoppeling en discussie.

Peter Henderikx leidde de workshop over de
rechterlijke en kerkelijke organisatie van het
Kromme Rijngebied. Deze thema’s beslaan
met twee hoofdstukken van samen ruim 300
bladzijden bijna de helft van het werk van Kees
Dekker. Duidelijk werd dat zowel de rechterlijk-bestuurlijke als kerkelijke instellingen door
hem zo zorgvuldig en gedetailleerd zijn behan

het k r o m m e - r i j n g e b i e d

deld, dat het beeld na 33 jaar niet of nauwelijks
bijstelling behoeft. Wel is verder onderzoek nog
mogelijk en wenselijk naar het functioneren
van de instituties in de praktijk, met vooral
aandacht voor de sociale en economische
verhoudingen. Een overzichtsartikel vindt u
verderop in deze publicatie.

Ad van Bemmel gaf leiding aan de workshop
over de ontginning en waterstaat van het

Taco Hermans besprak met de deelnemers aan
zijn workshop wat Dekker in 1983 over de
kastelen in het Kromme Rijngebied schreef
en stelde de vraag of en wat we tegenwoordig
meer weten. Dankzij een aantal publicaties
is het aantal bekende kastelen in elk geval
gestegen. Over de vroegste geschiedenis van de
woontorens en andere kasteeltypen is echter
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Kromme Rijngebied. Hij vatte de opvattingen van Dekker hierover in een vijftal punten samen en besprak die vervolgens met de
deelnemers. Daarbij kwamen nieuwe inzichten
en discussie- en vraagpunten ruimschoots
aan bod. Zo bestaat er twijfel over de stelling
van Dekker dat de ontginning van de hogere
gronden op de stroomruggen vooral op lokaal
initiatief en in een domaniaal kader plaatsvond.
Geconcludeerd werd dat er behoefte is aan een
reconstructie van het Kromme Rijnlandschap
rond het jaar 1000, een soort retrospectieve
nulmeting dus. Ook deze bijdrage vindt u in de
vorm van een artikel in dit tijdschrift.

nog steeds weinig bekend. Er werden verschillende onderzoeksvragen geformuleerd, zoals
over de drie families die als bouwheren van de
kastelen langs de Langbroekerwetering hebben gediend en de locatie van de kastelen. Een
weergave van deze kastelenworkshop staat
verderop in dit nummer.

het kromme-rijngebied



Jan van Doesburg hield een uitgebreide inleiding over de pre-stedelijke ontwikkeling van
Wijk bij Duurstede tussen ca. 850 en 1300. Het
ging daarbij met name om de zoektocht naar
de domaniale hoven van de abdij van Deutz
en de proost van Oudmunster. Vooral dankzij
het archeologisch onderzoek van de afgelopen
dertig jaar moet het door Dekker geschetste
beeld deels worden bijgesteld. Zo is het onmogelijk dat de Nederhof de vroonhof van Deutz
was omdat daar een kronkelwaard van de
Kromme Rijn liep. Zoals uit de discussie tijdens
de workshop en het artikel aan het eind van dit
tijdschrift blijkt, zijn er nog voldoende puzzel-

stukjes die gelegd moeten worden om het beeld
zoveel mogelijk te completeren.

Na de vaak levendige discussies in de workshops kon nog even worden doorgepraat
tijdens een thee- en koffiepauze.
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Daarna was het tijd voor de plenaire terugkoppeling uit de workshops en voor informatieve
vragen. Fred Gaasbeek rapporteerde als eerste
hoe het er in de workshop over Wijk bij Duur-

stede aan toe was gegaan. Chris de Bont was de
rapporteur over de workshop die zich over het
thema ontginning en waterstaat had gebogen.

Marcel Kemp had deelgenomen aan de kastelenworkshop en rapporteerde over de discussies
die daarin hadden plaatsgevonden. Als laatste

bracht Toine Maes aan de zaal verslag uit van
de workshop over de kerkelijke en rechterlijke
instellingen.
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Het laatste inhoudelijke onderdeel was de discussie tussen de inleiders en de zaal, waaraan
door verschillende aanwezigen werd deelgenomen. Bovendien werd ter afronding meegedeeld dat er een verslag van het symposium
zou verschijnen in 2017 en hoe het vervolg in
de jaren 2017-2022 zou kunnen zijn.

Otto Wttewaall sloot de middag af met een
dankwoord namens de jubilerende Historische
Kring Tussen Rijn en Lek. Daarna bedankte de
voorzitter de zes sprekers en inleiders en de vier
rapporteurs. Het laatste boeket was voor Miny
Dekker.
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De afsluitende borrel bood iedereen de gelegenheid om nog even na te praten, terug te blikken
of afspraken voor de nabije toekomst te maken.
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Ka j van V l i e t *

De Dikke Dekker: de totstandkoming van een
meesterwerk
Een veel gezocht boek
Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen: een
institutioneel-geografische studie1, ook wel bekend
als de Dikke Dekker: in de tijd dat ik zelf Middeleeuwse Geschiedenis studeerde aan de universiteit in Utrecht, eind jaren 1980-begin jaren
1990, heb ik het boek vaak geleend bij de UB,
maar nooit voor lang, want dit was een veel
gevraagd boek. Daarom maakte ik kopieën van
de delen die mij toen het meeste bezighielden.
Pas vele jaren later zag ik kans het boek zelf
antiquarisch aan te schaffen. Nog altijd is het
een studie die veelvuldig door andere onderzoekers wordt geraadpleegd en het is dan ook
een goede zaak dat dit werk nu in digitale vorm
weer beschikbaar is.2
De inhoud van het boek, daarover valt veel
te zeggen en die zal later op deze middag nog
uitvoerig aan bod komen. Als opmaat naar die
inhoudelijke presentaties zou ik graag een paar
dingen willen zeggen over de totstandkoming
van het boek en de plaats die het inneemt in de
traditie van het historisch onderzoek.

Zaterdagmiddagwandelingen
Het boek is opgedragen aan Leen de Keijzer.
Voor de leden van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek geen onbekende, want net als
Kees Dekker zelf een van de medeoprichters
van deze Kring in 1966, waarvan hij later ook
jarenlang vicevoorzitter en voorzitter was. Kees
had hem leren kennen al kort na zijn aanstelling bij het Rijksarchief in Utrecht, waar hij in
1961 aantrad als chartermeester en waar Leen
met regelmaat de studiezaal - toen nog aan
de Drift - bezocht om archiefstukken over het
lokale verleden te raadplegen. Leen de Keijzer
* Dr. K. van Vliet (1967) is historicus en werkt als
rijksarchivaris en gemeentearchivaris van Utrecht en
Nieuwegein bij Het Utrechts Archief. Hij promoveerde in 2002 op de geschiedenis van de oudste
kapittels in het bisdom Utrecht.

10
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Rijksarchivaris Cornelis (Kees) Dekker circa 1980
(HUA, collectie beeldmateriaal, cat.nr. 811634)

was als ambtenaar verbonden aan de gemeente
Houten en had daar een belangrijke verantwoordelijkheid in de zogenaamde buitendienst.
Als zodanig kende hij het landschap in Houten
en omgeving bijzonder goed en vatte hij een
grote liefde op voor de historie die daarmee
verbonden was. Daarbij was hij ook een verdienstelijk amateurarcheoloog, en als zodanig
een waardevolle correspondent van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
in deze regio.3
Ook Kees, die een jaar na zijn aanstelling
bij het Rijksarchief met zijn vrouw in Odijk
was komen wonen, koesterde een warme
belangstelling voor de historie van zijn eigen

Een deel van de genodigden bij de presentatie van
Het Kromme Rijngebied
in de middeleeuwen op 4
november 1983 in het gemeentehuis van Houten.
Op de eerste rij links mevrouw Dekker en rechts
de heer en mevrouw De
Keijzer (RHC Zuidoost
Utrecht, THA Houten)

woonomgeving. Daarvan getuigen enkele
kleine publicaties over de geschiedenis van
de parochie van Odijk en over de gemeente
Bunnik uit 1964 en 1967.4 Hun gedeelde passie
voor de lokale geschiedenis leidde ertoe dat het
werkveld van de Historische Kring in 1966 niet,
zoals eerst het idee was, beperkt bleef tot enkel
Bunnik, Odijk en Werkhoven maar werd verbreed tot heel het Kromme Rijngebied, inclusief
Houten en Wijk bij Duurstede.
Voor uitgebreid historisch onderzoek naar het
verleden van dit gebied had Kees in die jaren
echter weinig tijd. Naast zijn professionele
werkzaamheden bij het Rijksarchief richtte hij
al zijn aandacht op de voltooiing van zijn promotieonderzoek, dat de historische geografie en
de institutionele geschiedenis van zijn geboortestreek Zuid-Beveland tot onderwerp had. Pas
na voltooiing van dit onderzoek, waarop hij in
1971 cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam5, kwam er ruimte voor een
nieuw project. Het was op aandringen van zijn
kompaan Leen de Keijzer dat hij toen zijn vizier
richtte op het Kromme Rijngebied. Het is aardig
te lezen hoe Kees zelf hierop terugblikte in zijn
persoonlijke herinneringen aan Leen de Keijzer,
die in 1995 voortijdig kwam te overlijden:
	‘Zijn enthousiaste aansporingen hielpen mij
over de drempel, maar ik wilde daarvoor de
streek wel nauwkeuriger verkennen. Wij
besloten voortaan iedere zaterdagmiddag
samen door het Kromme Rijngebied te gaan
lopen en zo iedere weg en ieder pad, alle
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waterwegen en oneffenheden in het landschap te observeren en in ons op te nemen.
Jarenlang hebben wij dat gedaan, bijna
iedere zaterdag tussen september en april,
bij alle weer en wind, met onze stok in de
hand, springend over sloten (en een enkele
maal erin) en klimmend over hekken en
prikkeldraad (…) Zijn kennis verbaasde mij,
maar langzamerhand kon ik die door mijn
archiefstudie aanvullen en leerden wij van
elkaar. Er ontstond een wisselwerking. (…)
	Later heeft hij mij herhaaldelijk zijn voldoening over die onderneming uitgesproken,
Kees Dekker en Leen de Keijzer heffen het glas na
afloop van de boekpresentatie op 4 november 1983
in Houten (foto Bernard Bensdorp, uit: Tussen Rijn en
Lek, 17, 1983-4, 23)
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vooral omdat sindsdien zo veel landschap
onverbiddelijk is verdwenen door de nieuwbouw van Houten, Nieuwegein, Wijk bij
Duurstede, Zeist en andere plaatsen.’6
Leen was zeer vereerd toen bij de presentatie
van het boek in 1983 bleek dat Kees het aan
hem had opgedragen.
Twaalf jaar, van 1971 tot 1983, liggen er dus
tussen het eerste idee en de publicatie. Een
lange periode – en hoe kan het ook anders bij
een boek van bijna 700 pagina’s. Hoe kreeg dat
project gestalte? De verkenning van het landschap zelf vormde in de aanvangsfase een belangrijk aandachtspunt, zo hebben we gehoord.
Sporen daarvan zijn in het boek ook terug te
vinden in de vorm van foto’s die Kees maakte
tijdens die vele zaterdagmiddagwandelingen.7
Die wandelingen gingen hand in hand met een
grondige studie van de archieven, waarvan de
meeste zich in het depot van het intussen naar
de Alexander Numankade verhuisde Rijksarchief bevonden. Gaandeweg tekenden de structuur van dat landschap en de middeleeuwse
ontstaansgeschiedenis daarvan zich steeds
scherper af.
Veel archieven die voor het onderzoek werden gebruikt, werden tijdens het onderzoek
geïnventariseerd, deels door Kees zelf, deels
door andere medewerkers van het Rijksarchief.
Een groot deel van de titels die de serie Gedrukte
inventarissen van het Rijksarchief verschenen,
een serie die in 1975 al meteen na de benoeming van Kees Dekker als Rijksarchivaris van
start ging, is in verband te brengen met juist
deze archieven. Ik noem de inventaris van het
archief van het huis Oudegein en de heerlijkheid ´t Gein (1975), de Inventaris van de archieven van de kerk van S. Jan Baptist te Wijk
bij Duurstede, 1358-1961 (1977) en niet te
vergeten de Inventarissen van kleine archieven
van heerlijkheden en huizen in de provincie
Utrecht (1980).8
Lopende het onderzoek kwamen verschillende
artikelen tot stand, waarvan de inhoud een
duidelijke relatie heeft met zijn studie naar
het Kromme Rijngebied. Een goed voorbeeld
daarvan vormt zijn artikel over ‘De vorming
van aartsdiakonaten in het diocees Utrecht in
de tweede helft van de 11e en het eerste kwart
van de 12e eeuw’ uit 19779, nog altijd een gezaghebbende studie over het ontstaan van een
belangrijke kerkelijke instelling uit de middeleeuwen, waaraan ook in het boek uit 1983 de
nodige aandacht wordt besteed.
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Een sleutelstuk binnen het onderzoek vormt
zijn artikel over ‘De dam bij Wijk’. Daarin
poneerde hij op overtuigende wijze de stelling
dat er een directe relatie mag worden gezocht
tussen de aanleg van die Dam en het hoog oplopende conflict rond het bezoek van de Duitse
keizer aan de stad Utrecht in mei 1122, een
conflict dat tevens de achtergrond vormt waartegen de bevestiging door de keizer van de door
de bisschop verleende stadsrechten aan die van
Utrecht en Muiden op 2 juni van datzelfde jaar.
In de elfde en vroege twaalfde eeuw waren al
diverse aanzetten gegeven voor de ontginning
van het Kromme Rijngebied. Maar eerst de
aanleg van deze dam bracht de ontginning van
de lager gelegen broeklanden, die een grootschaliger en meer planmatig aanpak vroeg,
binnen bereik.
Het artikel verscheen in 1980 in bundel ter
gelegenheid van het afscheid van Van der Gouw
als hoogleraar in de archiefwetenschap en in de
paleografie van de veertiende tot de zeventiende eeuw aan de Universiteit van Amsterdam.10
Het was Kees Dekker zelf die Van der Gouw een
jaar later opvolgde in die hoedanigheid.
De combinatie van zijn functie als rijksarchivaris
met die van hoogleraar zal de voltooiing van
zijn grote studie over het Kromme Rijngebied
er niet eenvoudiger op hebben gemaakt. Alle
zeilen moesten worden bijgezet. Enkele collega’s
bij Het Utrechts Archief die al lang meelopen en
begin jaren 1980 onder Kees Dekker werkten
bij het Rijksarchief, wisten mij te vertellen dat
alle hulptroepen op het archief werden ingeschakeld om het manuscript te laten uittypen,
corrigeren, nogmaals te laten uittypen, totdat
uiteindelijk de kopij voor de drukker gereed
was. Velen van hen worden door Kees in het
Woord vooraf met name vermeld en bedankt.
Zo kon op 4 november 1983 het bijna 700
pagina’s tellende boek in het gemeentehuis van
Houten dan eindelijk worden gepresenteerd.

Een institutioneel-geografische studie
Wie de opzet van dit boek bekijkt en vergelijkt
met die van zijn proefschrift over Zuid-Beveland, wordt meteen getroffen door de gelijkenis. Net als in zijn proefschrift begint de auteur
met een beschrijving van het oude land, dat
wil zeggen de domaniale en agrarische structuren in de periode voor 1000. Daarna volgt
een hoofdstuk over de ontginningen die in
de daaropvolgende periode op gang kwam,

Rijksarchivaris Cornelis (Kees) Dekker in zijn werkkamer in het Rijksarchief in de provincie Utrecht aan de
Alexander Numankade te Utrecht in 1983 (HUA, collectie beeldmateriaal, cat.nr. 811633)

een directe parallel met de delen 2 en 3 in
zijn proefschrift over de grote bedijkingen in
de twaalfde en eerste helft dertiende eeuw en
de nieuwe polders in de periode na 1250. De
delen 4, 5 en 6 uit het proefschrift gaan geheel
gelijk op met de hoofdstukken 3, 4 en 5 uit het
boek over het Kromme Rijngebied, met een
behandeling van de kerkelijke organisatie, de
bestuurlijke c.q. rechterlijke organisatie en de
waterstaatkundige organisatie. Zo verschillend
de onderzochte gebieden, zo eenvormig dus de
gevolgde methodiek.
De inspiratiebronnen voor deze methodiek
had Kees Dekker gevonden tijdens zijn studie
Geschiedenis aan de universiteit van Gent.
Daar was hij in aanraking gekomen met wat
toentertijd een nieuwe discipline vormde: de
historische geografie. In de inleiding op zijn
proefschrift beschrijft hij hoe in Gent midden
jaren 1950 een verregaande samenwerking
ontstond bij de bestudering van de middeleeuwse geschiedenis van de kuststreek tussen
bodemkundigen, historici en geografen. Grote
indruk op hem maakte een colloquium, dat in
1958 onder leiding van de latere hoogleraar
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Adriaan Verhulst in Gent werd gehouden door
een groep van bodemkundigen, historici, archeologen en naamkundigen.11 Ook de dissertatie
van Elisabeth Gottschalk over de historische
geografie van West-Zeeuws-Vlaanderen uit
1955 noemt hij in dit verband. Zij was het die
de historische geografie naar Nederland bracht,
waar ze in 1958 eerst in Utrecht en vier jaar
later aan de Universiteit van Amsterdam werd
aangesteld, niet toevallig dezelfde universiteit
waar Kees Dekker in 1971 promoveerde.12
De groeiende aandacht voor het historische
cultuurlandschap als bron voor historisch
onderzoek ging hand in hand met de ingrijpende verandering en deels ook teloorgang van
datzelfde landschap, een ontwikkeling die in
de periode na de Tweede Wereldoorlog in een
stroomversnelling kwam. Het landschap zoals
dat eeuwenlang had bestaan, bleek kwetsbaar.
‘Hierbij hebben wij’ ‑ en ik citeer opnieuw uit
de inleiding van Dekkers proefschrift – ‘niet
in de eerste plaats de gevolgen van de op gang
komende industrialisatie op het oog, want die
zijn nog niet te overzien. Ingrijpender tot nu
toe zijn de herverkavelingen geweest die na
het kromme-rijngebied
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het einde van de Tweede Wereldoorlog en de
stormvloed van 1953 werden uitgevoerd.’ Dat
de oorspronkelijke verkavelingen in het centrale deel van Zuid-Beveland in de jaren 1960
nog niet verstoord waren geraakt, maakte die
streek voor hem juist interessant als object van
onderzoek.
Net als in Zuid-Beveland waren ook in het
Kromme Rijngebied de oude structuren nog
goed bewaard gebleven in het landschap. Ook
hier echter dreigden die door ruilverkaveling en aanleg van nieuwe wegen verstoord
te raken en werden vanaf eind jaren 1960
grote delen van het oude landschap opgeofferd
voor nieuwbouw in Bunnik, Odijk, Werkhoven, Houten, Nieuwegein, Zeist en Wijk bij
Duurstede. Veel van wat Leen en Kees op hun
zaterdagmiddagen begin jaren 1970 nog in hun
oude gedaante konden observeren, was twaalf
jaar later, bij het verschijnen van het boek,
verdwenen.
Zoals zo vaak vormt ook hier het verdwijnen
van de wereld zoals vele generaties die hadden
gekend, een belangrijke drijfveer voor nieuw
historisch onderzoek. Tegelijkertijd past hier
echter ook de constatering dat grote delen van
dat historische landschap in het Kromme Rijngebied nog altijd intact zijn en zich ook nu nog
uitstekend in hun eeuwenoude gedaante laten
bestuderen.

De archivaris als aanjager van historisch
onderzoek
Tot slot: ik heb mij afgevraagd of een boek als
dit vandaag de dag nog geschreven zou worden
door een archivaris. Ik acht die kans - en op
dit punt spreek ik met enige ervaring - niet
heel groot. Kees Dekker was een uitgesproken
representant van wat ik zou willen noemen
de klassieke archivaris, die het beheer van zijn
archief combineerde met veelvuldig en vaak
diepgravend historisch onderzoek in datzelfde
archief. Hij zag de archivaris nadrukkelijk als
wegbereider van historisch onderzoek, en vond
dat hij de historicus in die rol zelf moest voorgaan op het pad van het bronnenonderzoek.13
Die sterk op historisch onderzoek gerichte archivaris is echter langzaam uit de archiefwereld
aan het verdwijnen. Al gedurende zijn eigen
loopbaan stond die invulling van het archivarisvak veelvuldig ter discussie. In een interview
bij zijn afscheid als Rijksarchivaris in 1996 zei
hij hierover: ‘Er werd getwijfeld of archivaris14
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sen zelfstandig onderzoek moesten doen. Dat
heeft te maken met de twee stromingen in het
archiefwezen. De een legt de nadruk op het
historisch-culturele wetenschappelijke aspect
van het archief. De ander ziet het archiefwezen als een verlengstuk van de administratie.
De administratieve stroming heeft overigens
gewonnen, hoewel er nu langzamerhand een
soort tegenbeweginkje op gang is gekomen.’14
Dat laatste lijkt een verwijzing naar de ontwikkeling die midden jaren 1990 werd ingezet
waarbij de rijksarchieven in de provinciehoofdsteden fuseerden met doorgaans de gemeentelijke archiefdienst ter plaatse, de zogenaamde
RHC-vorming, bedoeld om het publieksbereik
van deze archieven te vergroten en meer
ruimte te bieden juist aan de presentatie van
het archief. Een ontwikkeling waarin Utrecht
voorop ging met de vorming van Het Utrechts
Archief in 1998.
Het is zeker waar dat de administratieve kant
van het archiefwezen, met de overgang van papier naar digitaal die bij alle overheden aan de
orde is, veel, heel veel van onze aandacht eist.
Maar bij Het Utrechts Archief willen we toch
ook de andere kant van ons werk niet verwaarlozen: het vertellen van het historische verhaal.
En onze nieuwe locatie in de binnenstad verschaft ons daarbij een schitterend podium.
Nog altijd verschijnen er bij Het Utrechts Archief met regelmaat publicaties, maar daarbij
gaat het doorgaans niet om historisch wetenschappelijke studies maar meer om publicaties
die het archiefonderzoek als zodanig ondersteunen of publicaties gericht op een breder
publiek, hetzelfde publiek dat we ook met
onze exposities en andere activiteiten willen
bedienen. Zo verscheen deze week een lijvig
fotoboek over de historie van het Centraal Station en presenteren we aanstaande zondag een
schitterende uitgave met een selectie van onze
tekeningen, die het verhaal van Utrecht in de
twintigste eeuw vertellen.
Tegelijk moet ik ook constateren dat de wereld
van de historici de laatste decennia verder van
het archief verwijderd is geraakt. Zelfs in een
universiteitsstad als Utrecht, een stad met een
geweldig verleden en met schitterende archieven, kost het tegenwoordig de grootste moeite
om studenten zover te krijgen dat ze echt de
archiefbronnen in duiken. En dat baart mij,
als archivaris en als historicus, wel zorgen. Ik
vind het van wezenlijk belang dat die kloof niet
groter wordt en zal mij er ook steeds voor blij-

ven inspannen om ook nieuwe generaties met
studenten telkens te interesseren voor de grote
rijkdom die de Utrechtse archieven hen hebben
te bieden.
De archivaris als aanjager van historisch onderzoek. Ik denk dat daar nog steeds een belangrijke rol voor de archivaris is weggelegd. Ik

juich het initiatief voor dit symposium dan ook
van harte toe. Hulde daarom voor Ria van der
Eerden, archivaris in Wijk bij Duurstede, en de
jarige Historische Kring Tussen Rijn en Lek: als
opstap naar nieuw historisch onderzoek voor
het prachtige Kromme Rijngebied.
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Ad van O os t st r o o m *

Kaarten, topografische namen en GIS in het
Kromme Rijngebied
Inleiding
Op het eind 2016 in Bunnik gehouden symposium over het Kromme Rijngebied in de
middeleeuwen is het plan aangekondigd voor
een opvolger van het standaardwerk van Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen uit
1983. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen:
door nieuw onderzoek op onder meer het terrein van de archeologie, geologie en historische
geografie is inmiddels meer bekend over dit
gebied. Daarnaast staan voor het verwerken
van deze gegevens nieuwe, digitale hulpmiddelen ter beschikking, met name het Geografisch
Informatie Systeem (GIS).
In deze bijdrage besteed ik eerst aandacht aan
enkele voorlopige resultaten uit mijn onderzoek om het grondbezit in de provincie Utrecht
in 1400, met behulp van GIS, te reconstrueren
en vervolgens aan het belang van topografische
namen bij dit onderzoek. Het eindigt met een
oproep aan de lezers om mee te helpen bij het
verzamelen en verwerken van veldnamen en
andere topografische namen. De bedoeling is
om in het najaar van 2017 voor belangstellenden een workshop te organiseren, waarvoor u
zich vast kunt opgeven.

Het belang van een GIS
In een GIS worden alle gegevens voorzien van
geografische coördinaten, zodat ze kunnen
worden geanalyseerd en gecombineerd met
andere cartografische en niet-cartografische
gegevens. De resultaten daarvan kunnen via
* Ir. A. van Ooststroom (1945) werkte na zijn opleiding tot chemisch ingenieur 35 jaar in de industrie
en begon na zijn (vroege) pensionering, zonder dat
duidelijk was of dat zou kunnen, aan een onderzoek
ter reconstructie van historisch grondbezit in de
provincie Utrecht. Inmiddels is die duidelijkheid er
wel en kan met behulp van de resultaten van deze
reconstructie eerder historisch onderzoek worden
aangevuld en uitgebreid.
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kaarten, tabellen en grafieken zichtbaar worden
gemaakt. Een bijkomend voordeel is dat, door
een verandering in het overheidsbeleid, digitale
overheidskaarten, die in het verleden vaak niet
beschikbaar waren, nu voor iedereen downloadbaar zijn via het internet en met behulp
van een GIS kunnen worden gecombineerd
met andere gegevens. De grote kracht ervan
is dat informatie uit diverse disciplines en
bronnen, inclusief veldnamen, op één kaart bij
elkaar kunnen worden gebracht.
Een voorbeeld hiervan wordt getoond in
afbeelding 1. Als belending van percelen aan
de noordzijde van Bunnik vlak bij het fort
Vechten, wordt een perceel met de veldnaam
‘de Dal’ genoemd. Combinatie van die gegevens
met de geomorfogenetische kaart van Zuid
Utrecht1 laat zien dat daar een Rijnarm heeft
gelopen, die, nadat hij was drooggevallen, een
dal in het landschap achterliet. Ook de andere
op deze kaart vermelde veldnamen zeggen iets
over de percelen, waarop ze betrekking hebben, zoals de Meer, de Koppel, de Weide, de
Marsche, de Molenkamp etc.
Mijn onderzoek, dat aanvankelijk beoogde om
het grondbezit in de provincie Utrecht in 1400
in kaart te brengen, is gaandeweg uitgebreid tot
ook andere rechten op de grond. In de stukken
waarin deze worden overgedragen via schenking, belening, verkoop of verpachting komen
telkens de volgende rechten tevoorschijn:
-	het recht om recht te spreken binnen een
gerecht (het gerecht),
-	het recht om tijns te heffen binnen een gerecht (de tijns),
-	het recht om tienden te heffen binnen een
gerecht (de tiende),
-	en het beschikkingsrecht over de grond zelf.
In de bijna 300 gerechten, die rond 1400 in
Utrecht bestaan, zijn deze rechten in het bezit
van ‘iemand’, bijvoorbeeld een kerk of persoon,
die deze als vrij eigen (allodiaal) bezit of in leen
houdt. De bezitters van deze rechten kunnen
op hun beurt deze rechten zelf houden en
exploiteren of ze weer in leen, pacht of erfpacht

1 De Dal en andere veldnamen van percelen ten noorden van Bunnik bij fort Vechten geprojecteerd op een
geomorfogenetische kaart

uitgeven aan derden. Een voorbeeld hiervan is
het gerecht van ’t Goy dat de heer van Cuyk in
leen hield van de bisschop en dat hij zelf ook
weer uitgaf in achterleen.
Van het ontstaan van deze rechten in de provincie Utrecht is weinig bekend. Uit de combinatie van de gegevens uit schenkingsakten
van de Frankische en later Duitse koningen en
de wijze waarop deze rechten en de bezitters
daarvan in 1400 zichtbaar worden, laat zich
echter een mogelijk proces reconstrueren. Het
machtsvacuüm dat ontstond nadat de Romeinen zich terugtrokken uit deze streken werd
opgevuld door de Merovingische en later de
Karolingische koningen; zij beschouwden zich
als hun opvolgers en rechthebbenden van ‘het
koninklijk recht op land en water’. Op basis
daarvan begonnen zij delen daarvan te schenken, waarschijnlijk zowel aan de adel als aan
kerkelijke instellingen. Van deze schenkingen
zijn enkele akten bewaard gebleven, zowel aan
de Utrechtse kerk als aan Duitse kloosters.
Een voorbeeld hiervan is de akte van 723 waarin Karel Martel aan het Munster in Utrecht
‘alles onder de zeggenschap van de fiscus in en
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om de castella Utrecht en Vechten’ schenkt met
alle toebehoren. Hoe groot dat gebied was en
wat de toebehoren waren, zegt het stuk niet,
maar het lijkt het erop dat deze schenking gebieden betrof die toen al bewoond en gebruikt
werden. De Commemoratio, een goederenlijst die
de bisschop heeft laten opstellen in de negende
en tiende eeuw, geeft de omvang van het bezit
van de kerk van Utrecht op dat moment aan.
Daarnaast kon de bisschop als kerkelijk leider
beschikken over het recht op het innen van de
tienden en had hij als landsheer het (vermeende?) recht op de nog niet ontgonnen gronden,
de wildernis.
Ook de Duitse kloosters Deutz, Werden, Elten
en Fulda hebben waarschijnlijk op deze wijze in
Utrecht bezittingen ontvangen. Een deel van dit
bezit werd geëxploiteerd als hof of curtis. In eerste instantie waren de boeren die binnen deze
hoven functioneerden niet vrij, zij behoorden
bij de grond. Later werden zij eigen boer onder
betaling van een hoftijns; de registraties van
deze hoftijnzen stellen ons in staat de locaties
van deze hoven nauwkeurig te bepalen.
Onder druk van de bevolkingsgroei en in veel
gevallen pas na het afdammen van de Kromme
Rijn in 1122, waardoor het waterpeil beheershet kromme-rijngebied
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baarder werd, werden deze gronden uitgegeven
voor ontginning aan locatores. Vaak samen met
gerecht, tijns en tienden, zoals de leenregisters
van de bisschop, de Utrechtse kapittels en de St.
Paulusabdij laten zien. Deze locatores kregen dus
voor het ontvangen gebied de rechtspraak en
hoefden geen tienden en tijns af te dragen aan
hun leenheer. Uit latere bronnen blijkt dat voor
de meerderheid van de grond tot 1909 tienden
werden geheven; van de tijns is dat vaak niet
duidelijk vanwege het ontbreken van registraties.

Gerechten, parochies, hoven en
ontginningen
De aldus ontstane gerechten vormden oorspronkelijk de laagste bestuursstructuur in de
huidige provincie Utrecht.2 Voor veel kleinere
gerechten ontbrak de basis voor de samenstelling van een bestuur, zodat ze al vroeg werden
ingelijfd door of bij belendende gerechten.
Omdat veel van deze gerechten verhandelbaar
waren, ontstonden er combinaties van gerechten, waaruit in 1832 96 kadastrale gemeenten
ontstonden.
Niet voor alle gerechten werden gerecht, tijns
en tienden samen uitgegeven. Een compleet
beeld ontbreekt op dit ogenblik nog, met name
voor de tijns. Meer onderzoek is nodig om de
samenhang en oorsprong van de diverse rechten
te ontrafelen en compleet in kaart te brengen.

In het hierboven geschetste proces ontstonden
gerechten, tiendblokken en percelen en hun
namen, die allemaal op hun manier kunnen
bijdragen tot het beter begrijpen van de geschiedenis van dit gebied.
De parochies zullen ouder zijn dan de aldus
ontstane gerechten. De parochiegrenzen zullen
tijdens het ontstaan van de gerechten meer vast
omlijnd geworden zijn; de meeste gerechten
liggen ook binnen één parochie.
Zoals Dekker in zijn boek uitgebreid behandelt,
was een deel van het Kromme Rijngebied sinds
de Romeinse tijd bewoond, met name op de
stroomruggen. Wat er aan grond werd bezeten en gebruikt voor de productie van voedsel
gebeurde toen veelal in hoven. Tijdens de latere
ontginningen zijn deze hoven samengesmolten
met de nieuw ontgonnen gronden tot de bovengenoemde gerechten. Op de percelenkaart
is binnen de meeste gerechten een veelvoud
van verkavelingen te zien. Globaal kan gesteld
worden, dat hoe regelmatiger de verkaveling is,
hoe later de ontginning heeft plaatsgevonden.
In afbeelding 2 wordt dit voor een deel van
Houten en Werkhoven getoond. De verkavelingen op de kaart betreffen percelen die in
ieder geval vanaf het eerste, ‘bisschoppelijke
kadaster’, het morgengeldregister uit de eerste
helft van de vijftiende eeuw, zijn bezeten,
vererft, verkocht en beleend en waarover
grondbelasting en in een aantal gevallen tijns
werd betaald. Van veel van deze percelen is de

2 Verschillende bezits- en verkavelingsstructuren in Houten en Werkhoven
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eigenaar bekend en via pachtregisters kunnen
de gebruikers worden achterhaald. Het plan is
om dit meer in detail zichtbaar te maken.3
Als in het begin van de vijftiende eeuw per
perceel bronnen beschikbaar komen, kunnen we door het combineren van gegevens
twee soorten bezit onderscheiden: vrij eigen
of allodiaal bezit en feodaal bezit of leengoed.
Het onderscheid tussen deze twee categorieën
is niet statisch; allodiaal bezit wordt, zoals de
leenregisters laten zien, in een aantal gevallen
door de bezitter ‘uit eigen’ opgedragen, waarna
deze bezitter dit weer als leenman in leen terug
ontvangt. Ook het omgekeerde gebeurt. De
leenband kan ook worden verbroken, bijvoorbeeld door afkoop, vaak voor een derde van de
waarde van de grond.
Kerkelijke instellingen mochten geen grond
in leen bezitten; bij verwerving van leengoed,
via schenking of koop, door deze instellingen
werd het bezit ‘geallodialiseerd’, waarmee de
leenrelatie met de leenheer verdween. Er zijn
maar weinig leenregistraties bekend van vóór
1400. Die van na 1400 geven dus maar een
deel van het oorspronkelijk in leen uitgegeven
bezit aan.4
Kerkelijke instellingen konden, als leenheer,
wel grond in leen uitgeven en bezitten, zoals
blijkt uit de leenregisters van de bisschop, de
kapittels en de St. Paulusabdij. De leenman had
echter in de praktijk de meeste rechten; hij of
zij kon de grond vererven, verkopen en belasten, zolang maar aan de verplichtingen jegens
de leenheer werd voldaan.

Betalingen door bezitters of gebruikers?
Het merendeel van het grondbezit werd niet
bewerkt door de bezitters, maar werd in achterleen, erfpacht of pacht uitgegeven. Een deel
van deze ontvangers van de grond bewerkte de
grond zelf, anderen gaven deze weer in achterleen, erfpacht of pacht uit. Dit alles resulteerde
in een gecompliceerde relatie tussen enerzijds de bezitters en anderzijds de gebruikers,
die zorgden voor de opbrengst van de grond,
waaruit de pacht, tijns, tiende, lokale gerechtelijke belastingen en de waterschapsbelasting
moesten worden betaald. Wie van deze partiële
bezitters moest nu welke belastingen en kosten
betalen?
Dit dilemma wordt duidelijk uit de morgengeldregisters, begonnen als een bezittersbelas51 | 2/3 | 2 0 1 7 

ting. In veel gevallen was er kennelijk tussen
de bezitter en de pachter afgesproken, dat de
laatste het morgengeld zou betalen. Binnen
de gerechten, die moesten zorgen voor het
ontvangen en afdragen van het morgeldgeld
aan de landsheer, was het kennen van de bezitter van de grond eigenlijk niet belangrijk; deze
woonde vaak niet in het gerecht en betaalde
het morgengeld meestal niet zelf.5 We zien
vanaf de eerste registratie in 1440 tot de laatste
rond 1533 de oorspronkelijke opzet van deze
registers, waarin de bezitters, hun bezit en de
verschuldigde belasting aanvankelijk systematisch waren verwerkt gaandeweg uit het beeld
verdwijnen en vervangen worden door een lijst
van gebruikers met het totaal van de door hen
gebruikte grond. Dit was waarschijnlijk ook de
reden dat Karel V rond 1535 een nieuw grondbelastingsysteem introduceerde, het oudschildgeld, dat tot de Franse tijd in gebruik bleef.
Naast het betalen van tienden aan de kerk of
aan wie de kerk dit recht had verleend of verpacht, en van grondbelasting aan de landsheer,
de bisschop en later Karel V en uiteindelijk de
Staten van Utrecht, betaalden een aantal percelen een tijns. Tijnzen, hoewel slechts kleine
bedragen, zijn als historische bron belangrijk.
De tijnsregisters vermelden evenals leenregisters, naast de ligging en de grootte van het perceel, de bezitters ervan en veelal de belenders.
Daarnaast leggen deze registers een verbinding
naar een eerdere tijd, naar de hofstructuur
en de ligging van de hoven en naar de grote
ontginningen. Zoals eerder vermeld, waren
veel ontginningen door het in leen geven ervan
‘met gerecht, tijns en tienden’ vrijgesteld van
het afdragen van tijns aan de leenheer. In het
Kromme Rijngebied werd echter relatief veel
tijns geheven, met name door de bisschop en
de proost van het Domkapittel. In samenhang
met andere bronnen en de kaart vertellen de
tijnsregisters interessante verhalen en voor de
reconstructie van het grondbezit en de voorgeschiedenis ervan zijn ze een belangrijke bron.

Waarom al die moeite?
Mogelijk stelt u zich de vraag, waarom al die
moeite wordt gedaan om het historisch grondbezit op perceelsniveau in kaart te brengen?
Hierop zijn veel antwoorden mogelijk op
historisch, geografisch, economisch, juridisch
en sociaal gebied, waarvan ik er een paar wil
geven.
het kromme-rijngebied
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Door het in kaart brengen van het grondbezit in
1400 inclusief de parochiale en gerechtelijke indeling en die van tiend- en tijnsrechten ontstaat
een ‘bruggenhoofd’ van gegevens van waaruit
aansluiting kan worden gezocht met eerdere
bezitsverhoudingen, ontstaan uit de giften aan
de kerk van Utrecht en anderen. Hiervan zijn
in een aantal gevallen akten bewaard gebleven
met vage geografische omschrijvingen. Hoe
de grotere schenkingen van particulieren aan
kapittels en kloosters in het boven geschetste
beeld passen, is nog niet duidelijk.6 Het lijkt
echter geen onredelijke aanname dat bisschoppen en proosten van kapittels uit familiebezit,
mogelijk als nazaat van de eerder genoemde
Karolingers, hun grondbezit meebrachten en
aan de Utrechtse kerk geschonken hebben.
De ‘harde’ kadastrale bezitsontsluiting van
de provincie Utrecht vormt de best mogelijke
basis voor het uitbouwen van onze kennis over
bezitsvorming.
Wanneer van een gebied, bijvoorbeeld een
tiendblok, bezitters en gebruikers van percelen
en de grootte daarvan bekend zijn, is het moge-

Hoe werkt www.vanooststrom.com?
Veel namen zijn inmiddels al verzameld en verwerkt; binnen het kader van dit artikel is het niet
mogelijk deze te laten zien. Op mijn website kunnen ze echter als volgt worden geraadpleegd:
Na het kiezen van de website www.vanooststroom.
com en het aanklikken van ‘Naar de kaarten’, verschijnt de kaart van de provincie Utrecht, verdeeld
in gerechten (de kleuren) en percelen. Wanneer een
perceel wordt gekozen, wordt het rood omlijnd en
rechts verschijnt de bij dat perceel behorende informatie, waaronder de naam. Daaronder staan achter
de jaartallen de bezitters van dit perceel afkomstig
uit diverse bronnen, gesorteerd in periodes van 15
jaar.
Via ‘Go to’ kan direct worden ingezoomd op een
bepaald gerecht.7
Via ‘Layers’ kan een keuze gemaakt worden welke
kaartlagen zichtbaar gemaakt moeten worden,
door deze ‘aan te vinken’.
Rechts boven kan met behulp van de schuif worden
in- en uitgezoomd of via het muiswiel.
Ieder van deze kaartlagen wordt, wanneer aangevinkt, door het systeem ook op basis van de ‘zoomfactor’ automatisch in- of uitgeschakeld. Wanneer
dat gebeurd is, wordt dat rechtsboven aangegeven
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lijk uit de afdracht van tienden uit deze percelen te reconstrueren wat erop werd verbouwd
en wat de opbrengst was, door de jaren heen.
Evenals bij de reconstructie van het grondbezit
is dit type onderzoek zonder gebruik te maken
van een GIS een onmogelijke taak. Voor dergelijke onderzoeken, stel ik de door mij samengestelde GIS-gegevens in overleg beschikbaar.
Het onderzoek naar veldnamen, hun betekenis,
mogelijke oorsprong en het onderlinge verband
is ook zo’n GIS-onderzoek. Hierna ga ik daar
wat verder op in.

Het gebruik en nut van topografische
namen
In een tijd met kadasters, topografische kaarten, GPS-coördinaten en andere moderne
hulpmiddelen kunnen we ons haast niet meer
voorstellen hoe onze voorouders met elkaar
communiceerden over plaats en richting. Hun
actieradius was ongetwijfeld beperkter, maar
zelfs binnen de kleine gemeenschappen waarin
met name op het platteland werd geleefd, was

( > max zoom).
Een achtergrond kan via ‘Background’ worden
ingesteld en met de schuif ‘Transparancy’ kunnen
de kaartlagen meer en minder zichtbaar worden
gemaakt ten opzichte van de achtergrondkaart.
Via ‘search’ komt u in een venster waar de aangevinkte kaarten worden vermeld; door keuze van een
kaart verschijnt het zoekvenster waarin op basis van
één of meerdere zoekcriteria gezocht wordt op een
hele of gedeeltelijke naam. Via de knop ‘Search’
helemaal onderaan verschijnen de zoekresultaten.
Afbeelding 3 geeft het resultaat wanneer als
‘background’ TMK 1864, via ’Search’ in de Percelen ‘Utrecht’ in het veld ‘1530’ ‘Oostbroek’ wordt
ingevuld.8
Via de knop ‘Search’ komt dit zoekresultaat tevoorschijn in pagina’s van 20 percelen, met rechts
van de paginanummers twee opties: de eerste
om dit zoekresultaat zichtbaar te maken op de
percelenkaart, de andere om het resultaat te tonen
tegen bijvoorbeeld een achtergrondkaart, in dit
geval de kaart uit 1864. Opties om dit te doen op
hedendaagse kaarten, Google Earth, de Algemene
Hoogtekaart Nederland (AHN) of andere via het
web beschikbare kaarten, zijn nog niet beschikbaar. Via ‘printscrn’ kan het zoekresultaat worden
vastgelegd.

3 Bezit van de St. Stevensabdij te Oostbroek

er behoefte om grondbezit te omschrijven bij
bijvoorbeeld de overdracht of verpachting.
Meestal werd dat bezit ‘bepaald’ door vermelding van de parochie en het gerecht waarin het
was gelegen met de grootte ervan en de vier
belendingen. Die belendingen en belenders
konden wegen, sloten en buren zijn, zoals bijvoorbeeld bij dit leen van het huis Sterkenburg
in Neerlangbroek uit 1392: 12 morgen strekkend
van de Broekwetering over de Hoofdwetering, boven
Gijsbert van Hardenbroek, beneden Jacob van Leeuwen en erven Rutger van Wel.
Toch zien we al heel vroeg ook namen opduiken, waarvan de oorsprong vaak niet meer
bekend is, zoals bij de volgende twee bisschoppelijke lenen in Werkhoven:
1394: 1 Hoeve, geheten Fekerdeys hoeve, boven het
Vrouwenklooster, beneden Johan Gerritsz van Damassche. 1409: opstrekkend van de Opbroeksesloot tot
de Engsloot;
1394: De Gulden hoeve in het kerspel van Werconden. 1422: boven de Heer van Utrecht, beneden St
Servaas. Niet alleen boerderijen hadden al vroeg
namen, maar ook sloten, akkers, gerechten en
parochies. In de vroege verwijzingen van Werconden, zal eerder de parochie Werconden dan
het gerecht van die naam bedoeld zijn.
De oudste verdeling van het graafschap Utrecht
was die in parochies, hoewel de parochiegren51 | 2/3 | 2 0 1 7 

zen zeker in het begin vaag waren. De plaats
van de kerk was echter duidelijk en prominent
en de naam van de kerk biedt vaak inzicht in de
stichtingsgeschiedenis.
Binnen de parochies ontstonden met name
ten gevolge van ontginningen de gerechten:
van hele grote gerechten zoals Zeist met 3400
morgen tot hele kleine gerechten ter grootte
van een hoeve (16 morgen). In deze gerechten vond het lokaal bestuur plaats, werden
belastingen geïnd, werd bezit geregistreerd etc.
Niet ieder gerecht had een ‘eigen’ naam en een
aantal van de kleinere gerechten werd al vroeg
ingelijfd bij en door hun grotere buren.
Waar de namen van de parochies en gerechten
vandaan komen en hoe oud deze zijn, is meestal niet duidelijk. Nederzettingsnamen en waar
en wanneer deze voor het eerst genoemd zijn,
zijn door Peter Henderikx bijeengebracht voor
de periode van de Romeinen tot het jaar 1000
voor het gebied van de beneden-delta van Rijn
en Maas.9 Hierin komen ook diverse plaatsen in
het Kromme Rijngebied voor:
- Wijk bij Duurstede in 640
- Vechten en Wiltenburg in 723
- Zeist in 838
- Tuil in 855
-	Rijswijk, Beusichem, Doorn, Zemel, Houten,
Loerik, Tuur, Werkhoven, Odijk, Vreeswijk,
Bunnik en Leut, ca. 860
het kromme-rijngebied
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- ’t Goy?, begin tiende eeuw.
Binnen de gerechten vond een verdere geografische indeling plaats, veelal op basis van
de verdeling van de tiendrechten in tiendblokken. De oorsprong van de namen van deze
tiendblokken is heel divers en kan liggen in
oude ontginnings- en hofstructuren, zoals bij
de Loeriker hofstadtiende, in het type gebruik,
zoals bij de Westrummerweidetiende en de
Kamptiende, of in lokale aspecten, zoals in het
geval van de Kruistiende (verwijzend naar een
ter plaatse aanwezig kruis dat daar langs de weg
stond), alle te Houten.
Parochie-, gerechts- en tiendnamen waren
belangrijk voor de geografische bepaling. De
namen van gerechten en tiendblokken konden
veranderen ten gevolge van samenvoeging of
splitsing; gerechtsnamen werden soms vervangen door de naam van de gerechtsheer en
wisselden daardoor.
In het algemeen kan echter worden gesteld, dat
parochie-, gerechts- en tiendnamen, behalve bij
samenvoegingen en splitsingen, onderzoekers
niet voor grote problemen plaatsen. De leen- en
pachtadministraties, tiendregistraties, transporten binnen de gerechten en notarissen in hun
verkoopakten gebruikten deze namen allemaal;
ze waren duidelijk en er was geen reden om ze
te veranderen.
Deze duidelijkheid geldt in mindere mate voor
namen van percelen grond, akkers, boerderijen
en andere lokale namen. Een groot aantal hier-

van wordt al door Dekker in Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen genoemd, maar meestal
slechts globaal gelokaliseerd. Binnen het kader
en de mogelijkheden van het boek was dat in
1983 ook nauwelijks mogelijk. Het lokaliseren en presenteren van dergelijke gegevens is
zonder een GIS en een digitale percelenkaart
onbegonnen werk.10
Voor mijn reconstructie-onderzoek van het historisch grondbezit in de provincie Utrecht, met
behulp van een GIS, zijn deze namen essentiële
bouwstenen. Namen geven percelen een extra
kenmerk en kunnen zelf weer een startpunt
zijn voor verder onderzoek, alleen of in combinatie met andere namen. Waarom heet een
perceel gelegen aan de Sijsdaalseweg in ’t Goy
de Hoge Schijs of Sijs? Waarom heten andere:
de Haasberg, de Bobbelaar, de Maliebaan, de
Nadorst of de Leste Stuiver (de laatste twee
namen laten zich wel raden). En wat vertelt die
naam ons mogelijk over de voorgeschiedenis,
oorsprong of relatie tot andere percelen?
Afbeelding 4 toont de percelen waarvoor al een
veld- of boerderijnaam is gevonden.11 Niet altijd
is duidelijk of de naam van toepassing is op de
(voormalige) boerderij of op het perceel waarop
de boerderij staat. Sommige percelen hebben
meer dan één naam. Veel historische informatie
is helaas niet bewaard gebleven; van Werkhoven zijn bijvoorbeeld geen transportregisters
overgeleverd, een zeer belangrijke bron voor
deze lokale namen.

4 Overzicht van reeds bekende veldnamen (in kleur de gerechten)
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5 Veldnamenkaart Schalkwijk, sectie C3 (Meertens
instituut, Kaartenbank)

In het midden van de vorige eeuw gingen
ambtenaren van het Amsterdamse Meertensinstituut12 op de fiets van boerderij naar boerderij
en noteerden alle veldnamen, die ter plaatse
bekend waren. Op die manier ontstond een
verzameling in vele grijze ladenkasten, die ik
zo’n tien jaar geleden voor het laatst zag. Inmiddels zijn zowel de kaarten als de fiches met
deze veldnamen op de website van het instituut
beschikbaar als scan (zie afbeelding 5).
Gebruik van deze informatie voor nader onderzoek vereist echter verdere digitalisering. Met
behulp van een GIS en digitale kaarten kunnen
de gegevens gekoppeld worden aan percelen of
boerderijen; ze zijn dan voor iedereen toegankelijk, samen met de rest van de objectinformatie. Op dit moment bestaan er geen plannen
bij het Meertensinstituut om dit veldnamenbestand in een GIS onder te brengen.
Om een aantal redenen is het verzamelen,
bewaren en toegankelijk maken van deze gegevens dus heel nuttig en wenselijk. De objecten
waarop deze namen van toepassing zijn, verdwijnen bovendien in hoog tempo en daarmee
hun naam of de koppeling daartussen. Wie
51 | 2/3 | 2 0 1 7 

Oproep aan de lezer
De kennis van toponiemen en veldnamen is met
name lokaal aanwezig. Daarom wenden we ons
tot u, leden van de historische vereniging, voor
hulp om uw gegevens met ons te delen, de
namen samen met ons te verzamelen en in kaart
te brengen, zodat ze kunnen worden verwerkt en
gecombineerd met andere gegevens en zo voor
de toekomst bewaard. Graag willen we lezers die
belangstelling hebben voor dit ‘veldnamenproject
voor het Kromme Rijngebied’ uitnodigen voor
een interactieve workshop in oktober van 2017.
Tijdens deze workshop hopen we een overzicht te
bieden van wat er op dit moment al beschikbaar
is aan informatie over toponiemen in het Kromme
Rijngebied. Bovendien bespreken we graag met u
hoe deze informatie het beste kan worden verwerkt
én wat er nog aan verder onderzoek zou moeten
worden gedaan. De workshop wordt georganiseerd
door het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost
Utrecht in Wijk bij Duurstede en zal waarschijnlijk
één of twee dagdelen beslaan. De workshop zal
worden geleid door Ad van Ooststroom en Ad van
Bemmel. U kunt uw belangstelling alvast kenbaar
maken via: info@rhczuidoostutrecht.nl. Ook voor
meer inhoudelijke vragen kunt u hier terecht.

het kromme-rijngebied
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weet nog waaraan het benzinestation langs de
A2 bij Houten, de Kroon, zijn naam ontleende?
Waarschijnlijk is de onder Schalkwijk gelegen
boerderij met die naam de bron; deze was in
1470 in het bezit van Adriaan van Lanscroon.

Tot slot
Mijn verwachting is dat door het gebruik van
een modern hulpmiddel als een GIS en door
het bundelen van de resultaten uit nieuw

onderzoek dat in de afgelopen decennia al
heeft plaatsgevonden èn in de komende jaren
nog zal moeten plaatsvinden een completer
beeld mogelijk is van het leven in het Kromme
Rijngebied in de middeleeuwen. Veel van wat
Dekker in 1983 schreef, zal daarbij overeind
blijven, maar er zullen zeker aanvullingen en
nieuwe inzichten zijn. Het ligt voor de hand om
dat ‘nieuwe beeld’ niet alleen te presenteren in
de vorm van een statisch boek, maar ook in de
vorm van een dynamische website.

Noten
1 Een door H.J.A Berendsen samengestelde kaart op basis van verrichte
grondboringen uit De genese van het
landschap in het zuiden van de provincie Utrecht, een fysisch-geografische
studie, Utrecht, 1982.
2 Zie ook H. van der Linden, De
cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der HollandsUtrechtse laagvlakte, Assen, 1956, 12.
3 In de tussentijd op mijn website.
Omdat het onderzoek nog niet klaar
is, worden deze gegevens regelmatig
aangevuld.
4 Dit geldt niet alleen voor het bezit
van de grond maar ook voor het bezit
van het gerecht en de tiende.
5 Zie de inleiding van de Inventaris van het archief van de Staten van

24

het k r o m m e - r i j n g e b i e d

Utrecht in het landsheerlijke tijdperk,
1375-1581, Het Utrechts Archief, 37.
6 Zie Dekker, 1983, 35.
7 Omdat de website van de Fryske
Akademie ook voor andere provincies
is opgezet, staan hier ook plaatsen
in andere provincies vermeld, echter
gegroepeerd binnen de provincies.
8 Het aldus gevonden resultaat geeft
in veel gevallen nog niet het totale
bezit in het zoekperiode. Het onderzoek is nog niet klaar en het bijwerken
van de website gebeurt éénmaal per
jaar.
9 P.A. Henderikx, De beneden-delta
van Rijn en Maas, 1987. De hierna
vermelde jaartallen zijn die van de
oudste vermeldingen in de bronnen;
de schrijfwijze is vaak wat anders. Er

komen ook plaatsnamen voor, die nog
niet zijn gelokaliseerd
10 Zowel de reconstructies van
Manfred Balzer, Untersuchungen zur
Geschichte des Grundbezitzes in der
Paderborner Feldmark uit 1977 als die
van Jan Hartmann, de Reconstructie
van een Middeleeuws Landschap uit
1986 waren gebaseerd op handgetekende kaarten.
11 Voor de details verwijs ik naar mijn
website www.vanooststroom.com, waar
achter het tabblad ‘search’ kan worden
gezocht op perceelsnamen en de
uitleg in de kadertekst van dit artikel.
12 http://www.meertens.knaw.
nl/books/veldnamen/

Peter H e n d e r i k x *

Kerkelijke en rechterlijke organisatie in het
Kromme Rijngebied in de middeleeuwen
Van het boek van Kees Dekker, Het Kromme
Rijngebied in de middeleeuwen, is de ondertitel
Een institutioneel-geografische studie, heel essentieel. Het werk gaat met name over de ontwikkeling van de publieke instellingen en de historisch-geografische kant daarvan. Iedereen die
zich met de middeleeuwse en vroeg-moderne
geschiedenis van het Kromme Rijngebied bezig
houdt, of dat nu is op het gebied van de sociale,
economische, politieke of kerkelijke geschiedenis, lokaal of interlokaal, stuit onvermijdelijk op
het ingewikkelde ‘raamwerk’ van de institutionele en geografische structuren van het gebied.
Voor hen vormt het werk van Kees Dekker al
33 jaar lang een onmisbaar vertrekpunt.

Domeinen
Tijdens de workshop op 4 november 2016 kwamen van Dekkers boek de hoofdstukken over
de rechterlijke en kerkelijke organisatie in de
middeleeuwen uitgebreid aan de orde. Duidelijk werd dat zowel de kerkelijke als de rechterlijke organisatie voor een belangrijk deel hun
oorsprong vonden in het vroeg-middeleeuwse
grootgrondbezit, de grote domeinen van om te
beginnen de Frankische (later Duitse) koningen/keizers en de kerk van Utrecht.
Een vroeg-middeleeuws domein in het noorden
van het Frankische Rijk, het gebied tussen Loire
en Rijn, werd over het algemeen geleid door
een meier vanuit een centrale herenhof, waar
horigen het bijbehorende herenland bewerkten. Daarnaast maakten veelal eveneens onvrije
boeren met een eigen hoeve deel uit van een
domein. Deze betaalden aan de domeinbezitter
tijns in de vorm van geld of agrarische producten van hun bedrijf en waren vaak tevens
verplicht tot het verrichten van arbeidsdiensten
op de centrale herenhoeve.
Toen het Kromme Rijngebied eind zevende,
begin achtste eeuw bij het Frankische Rijk
werd ingelijfd, eigende de koning zich veel
- vermoedelijk geconfisqueerd - bezit toe, met
Dorestad en Utrecht als centra. In de loop van
de achtste eeuw schonk de koning op zijn beurt
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delen van deze domeinen aan de bisschopskerk
van Utrecht. Later werd veel van het Utrechtse
kerkbezit door de bisschop toegewezen aan
de Utrechtse kapittelkerken, in het Kromme
Rijngebied met name aan het kapittel van de
Dom. Het domeinbezit dat de koning het langst
aan zich had gehouden, namelijk dat in Wijk
(Dorestad), Leut, Werkhoven en Odijk, schonk
keizer Otto III in 1001 aan de aartsbisschop van
Keulen, die het op zijn beurt aan de abdij van
Deutz overdroeg.
Van al deze domeinen in de Kromme Rijnstreek
bevonden de centrale hoven en onderhorige
hofsteden zich in de vroege middeleeuwen op
de stroomruggen van verlande riviertakken en
op de oeverwallen van de Kromme Rijn. Dat
waren de oudst bewoonde delen van het gebied. Met de ontginning van de lage komgronden werd pas circa 1000 een begin gemaakt.

Kerkelijke organisatie
Het is de domaniale structuur waarop de ontwikkeling van veel van de kerkelijke en rechterlijke/bestuurlijke instellingen in het gebied is
terug te voeren. Waar het de lokale en regionale
kerkelijke organisatie betreft, stammen de oudste gegevens uit de achtste en negende eeuw.
Naast enkele oorkonden is vooral de oude goederenlijst van de kerk van Utrecht van belang.
Deze lijst moet vóór 948 zijn opgesteld, en het
oudste deel daarvan geeft de situatie weer van
vóór circa 850. In deze goederenlijst worden zes
kerken in het Kromme Rijngebied genoemd die
in het bezit waren van de bisschop van Utrecht,
namelijk die van Dorestad, Leut, Doorn, Houten, Werkhoven en Fresdore (Vreeswijk). Van dit
zestal zal de kerk van de vroeg-middeleeuwse
handelsplaats Dorestad de oudste zijn geweest.
Deze kerk zal door de koning zijn gesticht, en
* Prof. Dr. P.A. Henderikx (1940) is mediëvist en
was tot 2001 als hoogleraar in de Nederzettingsgeschiedenis van de Nederlanden in de middeleeuwen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
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De middeleeuwse parochies in het Kromme Rijngebied (Ad van Oostroom, 2017)

moet vóór 777 aan de kerk van Utrecht zijn
geschonken. Ook de kerken van de koninklijke
domeinen Leut en Werkhoven zullen door de
koning zijn gesticht en vervolgens aan de kerk
van Utrecht zijn overgedragen. Daarnaast kunnen de kerken van Doorn en Vreeswijk, waar
de kerk van Utrecht al vroeg uitgebreid gegoed
was, bisschoppelijke stichtingen zijn geweest.
Van de zesde kerk in de goederenlijst, de kerk
van Houten, wordt in de lijst gezegd dat hij
samen met vijf hoeven land afkomstig was van
een zekere Herlulf. Deze Herlulf zal een grootgrondbezitter zijn geweest, die de kerk en de vijf
hoeven aan de bisschop had geschonken. Mogelijk was hij de graaf ter plaatse en een verre
voorganger van de latere heren van Goye.
Wat blijkt, is dat kerken in de vroege middeleeuwen, net als grondbezit, eigendom konden
zijn van leken, zoals de koning of Herlulf in
Houten, en evenzo van de bisschop oftewel
de kerk van Utrecht. Wij spreken dan van een
eigenkerk, waar de eigenaar de parochiepriester kon aanstellen en kon beschikken over de
tienden die in de parochie werden opgebracht.
Later veranderde het eigenkerkrecht in het
patronaatsrecht, waarbij geen sprake meer was
van eigendom van een kerk, maar de patroon,
de opvolger van de voormalige eigenkerkbezitter, wel het recht had een kandidaat voor de
pastoorsfunctie voor te dragen bij de bisschop.
Naast de zes kerken die in de Utrechtse goederenlijst voorkomen, waren de kerken van
26
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Zeist en Amerongen mogelijk wat jonger, al
dateren beide kerken, gelegen op de Utrechtse
heuvelrug, wel zo goed als zeker van voor circa
1050. Het waren bisschoppelijke eigenkerken,
gesticht binnen het kader van het domein van
de kerk van Utrecht aldaar.
Maar daarnaast waren er ook jongere kerken:
die van Leersum op de heuvelrug, waarschijnlijk een dochterkerk van die van Doorn, die
van Bunnik, Odijk, Cothen en ’t Goy op de
stroomruggen en oeverwallen, die van ’t Waal
en Tull langs de Lek en tenslotte de kerken van
de ontginningsnederzettingen Over- en NeerLangbroek, Jutphaas en Schalkwijk.
Als hulpmiddel bij het beantwoorden van de
vraag van welke oudere parochie een jongere
parochie een afsplitsing kan zijn geweest, biedt
de aartsdiaconale indeling soelaas. Dekker heeft
aangetoond dat de bisschop rond 1050 een
deel van zijn geestelijke taken aan zogeheten
aartsdiakenen delegeerde, aanvankelijk alleen
aan de kapittelproosten van de Dom en Oudmunster in Utrecht, ieder met een eigen rayon.
Rond 1100 kregen ook de proosten van de
jongere kapittels en de koorbisschop een aartsdiaconaat toegewezen. Het Kromme Rijngebied
behoorde tot de aartsdiaconaten van de proosten van Dom en Oudmunster en de koorbisshop. Wat dan opvalt is dat Bunnik en Cothen
als enige parochies links van de Kromme Rijn
in het aartsdiaconaat van de proost van de Dom
lagen, terwijl dit gebied voor het overige tot het

aartsdiaconaat van de proost van Oudmunster
behoorde. Dat maakt het zeer waarschijnlijk
dat deze twee kerken dochterkerken waren van
respectievelijk de kerken van Zeist en Doorn
die tot het aartsdiaconaat van de Dom behoorden. De kerk van Bunnik zal door de bisschop
zijn gesticht; die blijkt daar later namelijk het
patronaatsrecht te bezitten.
Binnen het aartsdiaconaat van Oudmunster lagen op diverse plaatsen enclaves. In het
Kromme Rijngebied was dat het aartdiaconaat
van de koorbisschop waartoe Schalkwijk en
Jutphaas behoorden. Het betrof hier jongere op
zich zelf staande ontginningsnederzettingen,
niet ontstaan binnen een al bestaande parochie
op het oude land. Jutphaas werd mogelijk nog
in de elfde eeuw ontgonnen, Schalkwijk in de
jaren twintig van de twaalfde eeuw. De kerken
daar werden gesticht door de plaatselijke gerechtsheren, waarbij de bisschop niet de proost
van Oudmunster maar de koorbisschop als
aartsdiaken over die twee parochies aanstelde.
Dekker heeft in zijn boek de lokale kerkelijke
organisatie in het Kromme Rijngebied heel
gedetailleerd gereconstrueerd. Zijn werk vormt
een betrouwbare basis voor verder onderzoek
in diverse richtingen. Zo bijvoorbeeld met

betrekking tot de vraag hoe in de praktijk het
patronaatsrecht werd uitgeoefend. Mochten,
daar waar het patronaatsrecht in het bezit was
van de bisschop of het Domkapittel de gerechtsheren van de parochies iemand bij de patroon
voordragen voor de functie van parochiepriester? En wie droegen zij dan voor, priesters uit
eigen kring, familieleden misschien? En hoe
moet men zich de plaatselijke zielzorg voorstellen? Namen de benoemde parochiepriesters de
functie zelf waar, of trokken zij tegen betaling
een ‘vice-cureit’ aan en gingen zij zelf bijvoorbeeld van de ontvangen inkomsten studeren
aan een universiteit?
Bij het behandelen van de kerkelijke organisatie besteedde Dekker ook aandacht aan het
tiendrecht, het recht op het tiende (of elfde)
deel van de opbrengsten van het land ten
behoeve van de parochiekerk, In de praktijk
kwam een groot deel van de tienden ten goede
aan de eigenkerkbezitters, later de patronen.
Ook wat de effecten van het tiendrecht betreft,
valt er nog veel te onderzoeken, bijvoorbeeld
hoe de inning van de tienden - in natura
- in zijn werk ging, in hoeverre tiendrechten
werden verpacht of in leen gegeven, en wat
de economische gevolgen van het tiendrecht
waren voor de boeren.

De gerechten in het Kromme Rijngebied (A.A.B. van Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen
eeuwen bescherming van Utrecht en Holland, Hilversum, 2009, 261)
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Rechterlijke organisatie
Ook op de ontwikkeling van de rechterlijk
organisatie was in de Kromme Rijnstreek de
invloed groot van de aanwezigheid van de grote
vroeg-middeleeuwse domeinen. Dit gold om
te beginnen voor de hoge rechtsmacht, dat wil
zeggen het rechterlijk gezag in criminele zaken
waarop de doodstraf, lijfstraffen of hoge boeten
stonden. Na de Frankische verovering in de late
zevende en vroege achtste eeuw was de uitoefening van de hoge jurisdictie een zaak van
de graven, die als vertegenwoordigers van de
koning aan het hoofd stonden van de gouwen
waarin het rijk was ingedeeld. In het Kromme
Rijngebied was dat met name de gouw Opgooi
(waarin onder andere Dorestad lag), maar daarnaast behoorden van het Kromme Rijngebied
ook delen tot de gouwen Nifterlake (Vechten),
Flethetti (de nederzettingen op de heuvelrug)
en Lek en IJssel (Vreeswijk, Tull en ‘t Waal).
Echter, dankzij door de koningen verleende
immuniteitsprivileges waren de domeinen van
de bisschop, de Utrechtse kapittels en de abdij
van Deutz van het bestuurlijk en rechterlijk
gezag van de graven uitgezonderd, al traden de
graven daar vaak wel op als voogden, ook bij
de uitoefening van de hoge rechtsmacht. Bovendien schonken in de tiende en elfde eeuw
de Duitse koningen/keizers, in hun streven
de groeiende macht van de graven terug te
dringen, veel wereldlijke rechten aan de bisschop buiten diens domeinen, zoals tolrechten,
visrechten en ook de zeggenschap over onontgonnen gebieden. Dit verzwakte de positie
van de graven zozeer, dat zij zich nog slechts
konden handhaven door de bisschop als hun
leenheer te aanvaarden. Dit alles maakte dat in
de dertiende eeuw in de Kromme Rijnstreek de
situatie ten aanzien van de hoge rechtsmacht
heel ingewikkeld was geworden. Zo waren in ’t
Goy, Houten en Tull en ’t Waal, de hoge en lage
jurisdictie in handen van de heren van Goye als
lenen van de heren van Kuik en achterlenen
van bisschop. En in het voormalige koninklijke
domein in Wijk, Werkhoven en Odijk werden
de hoge en lage rechtsmacht uitgeoefend door
de heren van Abcoude, als leenmannen van de
abdij van Deutz. Niettemin slaagde de bisschop
er later in de middeleeuwen in de hoge jurisdictie overal in het Nedersticht naar zich te trekken. In die functie liet hij zich vertegenwoordigen door de bisschoppelijke maarschalk.
De organisatie van de lage jurisdictie, dat wil
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zeggen de vrijwillige rechtspraak en de rechtspraak in civiele zaken en in strafrechtelijke
zaken met lage boetes, kwam in de voormalige
domeinen van de bisschop, de proost van de
Dom en de abdij van Deutz voor een belangrijk
deel voort uit de domaniale organisatie. Het domaniale tijnsgerecht werd het lokale dagelijks
gerecht, gevormd door de buren onder leiding
van de meier/schout. Alleen in de gerechten
van de domproost bleven het tijnsgerecht en
het dagelijks gerecht naast elkaar voortbestaan.
Voor de uitoefening van militaire en bestuurlijke functies, zoals die van meier, schakelden
de bisschoppen vanaf de elfde eeuw ministerialen in, onvrije dienstlieden, de aanzienlijksten
onder de onvrije ingezetenen van de domeinen.
Deze ministerialen ontwikkelden zich in het
Nedersticht, mede in samenhang met de opkomst van het ridderwezen, tot een nieuw type
edelen. Voor bewezen diensten beleende de
bisschop de ministerialen met goederen en rechten, zoals met het heerlijk gezag over ontginningsnederzettingen als Schalkwijk en Jutphaas,
maar ook met landerijen binnen de voormalige
bisschoppelijke domeinen, tezamen met de lage
rechtsmacht daarover. Aldus ontstonden binnen
bisschoppelijke gerechten in Vechten, Bunnik
en Zeist talrijke kleine rechterlijke enclaves,
‘minigerechten’, zoals Dekker ze noemt.
Door Dekker zijn het ontstaan en de structuren
van de bestuurlijke en rechterlijke organisatie
van het Kromme Rijngebied zo zorgvuldig en
gedetailleerd behandeld, dat nader onderzoek
op die terreinen nauwelijks nog nodig lijkt.
Wat ook hier, net als bij de kerkelijke instellingen, wel voor verder onderzoek in aanmerking komt, is de manier van functioneren
van de rechterlijke instellingen in de praktijk.
Hoe bijvoorbeeld werkte het burengerecht,
hoe werden geschillen tussen ingezetenen
beslecht of overeenkomsten gesloten, welke
boetes werden opgelegd, hoe werden de meiers/schouten aangesteld, of waaruit bestonden
hun functies naast die van voorzitter van het
dagelijks gerecht? Onderzoek op die terreinen, met daarbij bijzondere aandacht voor de
sociale en economische verhoudingen, lijkt de
moeite van het oppakken waard, aangenomen
althans dat daarvoor voldoende schriftelijke
gegevens voorhanden zijn in de archieven van
de bisschop, kapittels, kloosters, heerlijkheden
en families uit de late middeleeuwen en de
zestiende eeuw.

Ad van Be m m e l *

Het Kromme Rijngebied: ontginning en
waterstaat
De bedoeling van Dekker
Het boek van Kees Dekker Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen uit 1983 heeft als
ondertitel Een institutioneel geografische studie.
Uit de inleiding van het boek blijkt het waarom
van die ondertitel. Daarin schrijft hij: ‘Omdat
de al in de 10de eeuw aanwezige agrarische en
domaniale strukturen en vervolgens de ontginningsactiviteit van invloed op de instellingen en
vooral op hun ressorten [rechtsgebieden] zijn
geweest, zullen wij daaraan ruime aandacht
aan schenken. Daarna behandelen wij achtereenvolgens de kerkelijke en de rechterlijke
organisatie en tenslotte de waterstaatsorganisatie.’ Hij komt hierop omdat hij constateerde
dat het tot ver in de twintigste eeuw voornamelijk rechtshistorici waren die over het
gebied hadden geschreven. Die hadden weinig
kennis van en belangstelling voor de historische
geografie. Dekker daarentegen is van mening
dat ‘voor een goed begrip van de instellingen
op het platteland [..] kennis van het geografisch kader waarbinnen zij functioneren, echter
onontbeerlijk [is]’. Hoewel hij dat zelf nergens
expliciet zegt, ook niet in zijn wat later verschenen artikel De ontginning van het Kromme
Rijngebied in de middeleeuwen, zal het niet zijn
bedoeling zijn geweest een geschiedenis van
het landschap, met inbegrip van de waterhuishouding, sec te schrijven.1 Zijn boek is dan ook
géén landschapsgeschiedenis van het Kromme
Rijngebied.
Het boek telt ruim 650 pagina’s. Daarvan is
een hoofdstuk van 115 pagina’s gewijd aan de
ontginning en een hoofdstuk van 50 pagina’s
aan de waterstaatsorganisatie van het Kromme
Rijngebied. Overigens definieert hij het begrip
ontginning niet. Uit de tekst is op te maken
dat het daarbij gaat om het in cultuur brengen
van land en het mede daartoe zorgen voor een
deugdelijke water aan- en afvoer waartoe een
permanente organisatie nodig werd. Het boek
gaat over het gebied in de middeleeuwen. De
meeste middeleeuwse instituties, die Dekker
onder de loep neemt, bestaan inderdaad niet
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meer of niet meer in de ‘oude’ vorm. Misschien
verrassend geldt dit veel minder voor wat Dekker het ‘geografisch kader’ noemde. Ondanks
alle ruimtelijke veranderingen met name na
1945 zijn veel ontginnings- en waterstaatstructuren ook nu nog in het landschap te zien én
functioneren ze na al die eeuwen nog steeds. In
zijn boek memoreert Dekker dat niet nadrukkelijk. In zijn al genoemde artikel gaat hij kort
in wat allemaal, vaak recent, is verdwenen.
Hij sluit daar af met de volgende passage: ‘Nog
kunt u gaan kijken naar het englandschap in
Tuil tussen Langbroek en Doorn, akkers omzoomd met boomrijen in aanzet daterend uit
de 9e eeuw, met daartussen kleine stukken bos,
sinds diezelfde tijd nooit ontgonnen. Geniet
ervan. Uw kleinkinderen zullen dit genoegen
waarschijnlijk niet meer hebben’. Gelukkig is
zijn voorspelling in dit opzicht niet uitgekomen.
Dit stukje landschap is inmiddels beschermd.
Hopelijk kunnen we nog tot in lengte van
dagen van het englandschap op de zuidflank
van de Utrechtse Heuvelrug genieten.

Wat zegt Dekker?
Op het Kromme Rijnsymposium in november 2016 stond de vraag centraal of er wat de
hoofdthema’s van het boek aangaat de afgelopen 33 jaar nieuwe inzichten zijn ontstaan en
zo ja, welke dan? Welke leemten zijn er nog
in onze kennis? Hoe kunnen die door verder
onderzoek worden opgevuld?
Wat betreft de hoofdthema’s ontginning en waterstaat zegt Dekker, kort samengevat, dat:
-	de ontginning van de gemene gronden op de
hogere delen (stroomruggen, oeverwallen)
op lokaal initiatief en kleinschalig - na een
start aan het eind van negende (volgens zijn
boek) / tiende eeuw (volgens zijn artikel) * Dr. A.A.B. van Bemmel (1954) is sociaal geograaf. Hij doet historisch onderzoek in het Kromme
Rijngebied in het algemeen en naar Cothen in het
bijzonder.
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Kaart met de regelmatige strokenverkaveling op de hooggelegen Kromme-Rijnstroomruggen tussen Werkhoven en Wijk bij Duurstede (Ad van Ooststroom, 2017)

‘al een eind weegs is gevorderd’. Vervolgens
is men de ondiepe kommen ingetrokken.
Wat dan resteert aan wildernis zijn hoofdzakelijk de moerassige broeklanden in met
name Langbroek en Schalkwijk;
-	die broeklanden pas goed te ontginnen
waren na de afdamming van de Kromme
Rijn in 1122. Iets wat in de decennia daarna
gebeurt volgens een vooropgezet plan
en volgens een uniform systeem (van de
‘copen’), geïnitieerd door de bisschop en
uitgevoerd door derden;
-	dit niet geldt voor het Wijkerbroek dat in
lokaal kader vóór 1122 is ontgonnen;
-	na de afdamming van de Kromme Rijn spoedig met de aanleg van de Lekdijk moet zijn
begonnen, welke aanleg waarschijnlijk voor
het midden van de twaalfde eeuw zal zijn
voltooid;
-	er in het gebied geen waterschappen in de
twaalfde-dertiende eeuw waren maar wel na
1300; van één in 1304 (Vechter-/Oudwulverbroek) tot zestien rond 1650. Voordien
was afwatering een zaak van het lokale
(gerechts)bestuur. Daar waar geen waterschappen werden opgericht, bleef dat zo.

Nieuwe inzichten, discussie- en vraagpunten
In de jaren die na de verschijning van het boek
van Dekker zijn verstreken, heeft zich een re30
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volutie voltrokken op het gebied van de digitale
informatievoorziening en van geografische
informatiesystemen (GIS). Het is nu mogelijk
zaken aan elkaar te knopen, inzichtelijk te krijgen en overzichtelijk te maken, wat in de tijd
van Dekker niet kon. Hij had bijvoorbeeld niet
de beschikking over zoiets als het Algemeen
Hoogtebestand Nederland (AHN).
Wanneer je tegen die achtergrond kijkt naar
de stelling van Dekker dat de ontginning van
de hogere gronden op de stroomruggen in
hoofdzaak op lokaal initiatief (in een domaniaal
kader) is gebeurd, valt op dat die ontginning
zich manifesteert in de vorm van een regelmatige strokenverkaveling over een relatief groot
en aansluitend oppervlak. Die regelmatigheid
suggereert een bovenlokale aansturing, wat
wringt met een ontginning op lokaal initiatief
die immers eerder tot onregelmatigheid zou
leiden. De vraag rijst dan ook wie werkelijk
verantwoordelijk is geweest voor de ontginning
van de hogere gronden in het Kromme Rijngebied. Is er in dat verband meer te achterhalen
over de ligging en omvang van de domeinhoven, en over de invloed van die domeinen op
de latere ontginningen?
Dekker schrijft nadrukkelijk in zijn artikel:
‘Van de meeste ontginningseenheden kennen
wij de absolute datering niet, wel is er in vele

gevallen een relatieve ontginningschronologie
te bepalen, maar dan met ruime marges’. Dat
is in feite nog steeds zo. Kan over beide zaken
nu niet meer worden gezegd? Zo ja, hoe dan?
Is daarbij een multi-disciplinaire benadering
gewenst? Zijn de meeste ‘ontginningsbases en richtingen’ nog steeds aanwijsbaar en zo ja, wat
kunnen we daarmee? Overigens, hoe ver kan
het ontgonnen land in al die eeuwen zijn ingeklonken? Wat kan een nu nog ontbrekende,
gedegen analyse van toponiemen (veldnamen)
ons leren? Kan de hoogte van de zogenaamde
bolakkers behulpzaam zijn? Wat zegt de archeologie? Kan de eeuwenoude geregistreerde en
ten dele ‘versteende’ omvang per gerecht in
aantallen hoeven, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de Kromme-Rijndam en voor het
betalen van Lekdijklasten, een indicatie vormen

van de voortgang van de ontginning van het
gebied in de tijd?
De afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk
bij Duurstede wordt door Dekker gedateerd in
1122. Althans, hij maakt aannemelijk dat het
besluit daartoe in dat jaar is genomen.2 De dam
ligt, volgens Dekker, in de dijk voor kasteel
Duurstede en begon ter hoogte van de latere
Waterpoort, halverwege de huidige walmuur.
Die locatie baseert hij, geïnstigeerd door P.
Henderikx, op het feit dat hier een relatief klein
stuk dijk lag, de zogeheten ‘rijsdijk’, dat qua
onderhoudsplicht was verhoefslaagd over ruim
twintig gerechten in het stroomgebied van de
Kromme Rijn (en de zuidelijke Vecht).3 Dit valt
hem op omdat de latere dam uit 1285 in de
Hollandse IJssel bij Vreeswijk een overeenkom-

Profiel van grondboringen in 1880 langs de buitenteen van de Lekdijk vóór Wijk bij Duurstede. De pijl wijst naar
de opgevulde waterloop met de Kromme-Rijndam (Van Bemmel, 2009, 210)

KR-dam
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Hoogtekaart (AHN) van het Kromme Rijngebied (hoe paarser, hoe lager) met onder meer de ligging van de
broeklanden (Van Bemmel, 2009, bijlage)

stige onderhoudsregeling kende. Ongetwijfeld
is een en ander de uitdrukking van het grote
belang van de dam en van de moeilijkheidsgraad ervan qua aanleg en onderhoud. Ikzelf
heb definitief bewijs voor die ligging van de
Kromme-Rijndam gevonden en wel in een
1880 opgemaakt profiel van boringen langs de
buitenteen van de dijk aldaar. In dat profiel is
ter hoogte van de dijk voor kasteel Duurstede
een door mensenhanden opgevulde rivierbedding te zien.4
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Recent hebben Borger c.s. de datering van de
dam nader gepreciseerd: ‘We nemen daarom
aan dat het in 1122 genomen besluit tot aanleg
van de dam bij Wijk het laatste discussiepunt
is geweest waarover besloten moest worden
voordat de winterwaterkerende dijken langs
de Neder-Rijn, Lek en IJssel gesloten konden
worden. Dat besluit werd volgens Dekker tussen eind maart en begin juni 1122 genomen en
ging gepaard met ongeregeldheden. Gezien de
ernst daarvan zal het enige tijd hebben geduurd
voordat de rust was teruggekeerd en het dijk-

Langbroek

ugg

en

Wijkerbroek

werk ter hand kon worden genomen. De dam
bij Wijk en de doorgaande dijk op de noordelijke oever van de Lek en de Hollandse IJssel
zullen dus niet vóór 1123 zijn gesloten.’5
Ik voeg hier aan toe dat aan die dam van circa
465 meter - op basis van de gezamenlijke lengte
van de onderhoudsslagen in de rijsdijk - alleen kon worden gewerkt tussen de maanden
maart en november, zeker toen de gebruikelijke
periode om waterstaatswerken uit te voeren.
Immers, het rivierwater kan in maart nog
onvoldoende zijn gezakt terwijl het in november alweer hoog kan komen. Een niet volledig
gereed zijnde dam liep grote risico’s door het
hoge water te worden beschadigd. Dit zou
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impliceren dat de dam in ieder geval in ruwe
vorm in een half jaar tijd moet zijn aangelegd.
Daarvoor moeten dan honderden mensen zijn
opgeroepen. Aan de andere kant wordt van
de IJsseldam gezegd dat daar vier jaar aan is
gewerkt. Zeker weten doen we dit niet. Waarschijnlijk stelde de Kromme Rijn qua watervolume al niet veel meer voor en kon de aanleg
van de dam over een langere periode worden
uitgesmeerd.
Kortom, sedert de verschijning van het boek
van Dekker is de Kromme-Rijndam definitief
gelokaliseerd en is aannemelijk gemaakt dat
de substantiële aanleg van de dam zelf, na
het besluit daartoe in het voorjaar van 1122,
het kromme-rijngebied
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De kadastrale kaart uit 1832 van de Lekdijk onder Amerongen laat zien dat de percelen iets onder de dijk doorlopen (Kadastrale Atlas Provincie Utrecht, deel 12 [2006])

waarschijnlijk in het voorjaar van 1123 goed op
gang is gekomen. Ook is aannemelijk gemaakt
dat de Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk
niet is gesloten in de jaren na de afdamming
maar dat juist met die afdamming de toen al
voor het overige gereed zijnde dijk zal zijn
voltooid.
Volgens Dekker is het Wijkerbroek, in tegenstelling tot de broeklanden van Langbroek en
Schalkwijk, al vóór de aanleg van de KrommeRijndam ontgonnen. Het zuidelijke deel ervan
waterde daarna, volgens hem, oorspronkelijk
direct uit op de Lek en het noordelijke deel, via
de daartoe gegraven Dwarsdijkse wetering, op
de Kromme Rijn.6 Ik acht zijn veronderstelling
minder waarschijnlijk. In tegenstelling tot de
twee andere broeklanden was het Wijkerbroek
een lage kom zonder natuurlijke afwatering;
een kom die van zuid naar noord dieper werd.
Het graven van de Dwarsdijkse wetering naar
de Kromme Rijn had alleen maar zin als het
water in de Kromme Rijn lager stond dan het
water in die wetering. Daartoe moest de waterstand in de Kromme Rijn beheersbaar zijn en
dat kon pas weer nadat die was afgedamd. Ook
moest de voor het Wijkerbroek gelegen Lekdijk
zijn gesloten omdat anders het ontgonnen land
in het broek grote kans liep om bij hoog water
34
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op de rivier onder te stromen.
Dekker zegt, in relatie tot het Wijkerbroek,
dat bij de ontginningseenheid het Dwarsdijkse
veld de kavels aan de buitenkant van de dijk
doorlopen, ‘zodat de dijk daar op bestaand [dus
al verkaveld] land moet zijn gelegd’. Hij denkt
dat de Lek daar ooit een ‘oeverwal’ had, die als
ontginningsbasis diende, waarop een voorkade
is aangelegd die later landinwaarts is verplaatst
en daar onderdeel van de latere Lekdijk is gaan
vormen. Opmerkelijk is dat hij alleen hier en
bij Tull en ’t Waal melding maakt van het onder
de dijk doorlopen van de kavels terwijl dit bijna
overal het geval is.7 Wie over de dijk gaat, ziet
met name binnendijks een regelmatig patroon
van langgerekte, ongeveer even brede percelen
die min of meer haaks op de dijk staan. Met
behulp van scheidingssloten, heggen en heiningen is te zien dat de percelen, de kavels, hier
en daar onder de dijk doorlopen. Met andere
woorden, het verkavelingspatroon binnendijks
is buitendijks te vervolgen. Dat is zeker geen
toeval. Doordat het hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden doende is alle dijktaluds op
te kopen, en daarna bedoelde scheidingen verwijdert, is één en ander helaas steeds minder
goed te zien. Gelukkig zijn de scheidingen en
het onder de dijk doorlopen van percelen wel

heel duidelijk zichtbaar op de eerste kadastrale
kaarten van 1832. Dit alles vraagt om nader
onderzoek.
Dekker constateert dat er in ons gebied geen
waterschappen van vóór 1300 zijn, van daarna
wel. (Het vroegst bekende officiële waterschap
in Nederland is dat van Rijnland uit 1255.)
Waarom is dat zo? Is daarvoor een specifieke
aanleiding? Wie zijn de instigatoren van die
vroegste waterschappen? Er moest hier en
daar onderling worden afgestemd, conflicten
moesten worden afgehandeld. Hoe ging dat
alles? Kunnen de eerste schouwbrieven van die
waterschappen daar nog licht op werpen?

Wat te doen?
De discussies op het Kromme Rijnsymposium
mondden uit in de constatering dat er behoefte
is aan een analyse van hoe het gebied er vanuit

landschappelijk en waterstaatkundig perspectief
uitzag vóórdat met de grootschalige ontginning van de broeklanden in het begin van de
twaalfde eeuw is begonnen. En dat dan door de
ogen, voor zover mogelijk, van degenen die in
het gebied de macht uitoefenden. Wat troffen
zij aan? Wat zouden zij met de ontginning hebben beoogd? Wat waren daarvoor hun (technische) mogelijkheden? Welke ontginningsopties
hadden zij? Pas na zo’n retrospectieve ‘nulmeting’, is het door ons eeuwen later aangetroffen
ontgonnen land en de aangetroffen waterstaatkundige organisatie beter te begrijpen. Het boek
van Dekker ontbeert die nulmeting in belangrijke mate. Over het hoe daarvan bieden de
werken van Spek, De Bont en Zomer inspiratie.
Dit geldt, meer toegespitst, ook voor het boek
over de landschapsgeschiedenis van Oostbroek
en voor de cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht.8

Noten
1 C. Dekker, Het Kromme Rijngebied
in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie, Zutphen,
1983, 25-26 en 24; Maandblad
Oud-Utrecht, 58 (1985-6), 228-238.
Zie ook zijn bijdragen ‘De ontginning’,
‘Voortgang van de ontginning’ en ‘De
waterstaatsorganisatie’ in: C. Dekker
e.a., De geschiedenis van de provincie
Utrecht, deel 1, Utrecht, 1997, 131-142,
157-168 en 231-247.
2 C. Dekker, ‘De dam bij Wijk’, Nederlandsch Archievenblad, 84 (1980-3),
248-266; ook verschenen in: Tussen
Rijn en Lek, 15 (1981-3), 1-26.
3 P.A. Henderikx, ‘De zorg voor de
dijken in het baljuwschap Zuid-Holland
en in de grensgebieden ten oosten
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daarvan tot het einde van de 13e
eeuw’, K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift, 11 (1977-5), 407-427.
4 A.A.B. van Bemmel, De Lekdijk
van Amerongen naar Vreeswijk. Negen
eeuwen bescherming van Utrecht en
Holland, Hilversum, 2009, 208-211.
5 G.J. Borger e.a., De dam bij Hoppenesse. Gevolgen voor de afwatering
van het gebied tussen Oude Rijn en
Hollandsche IJssel, 1250-1600, Hilversum, 2016, 28.
6 Dekker, 1983, 206-208.
7 Dekker, 1983, 208 en 247-249.
8 Th. Spek, Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische
studie, Utrecht, 2004; Chr. de Bont,
Amsterdamse boeren. Een historische

geografie van het gebied tussen de
duinen en het Gooi in de middeleeuwen, Hilversum, 2014; J. Zomer,
Middeleeuwse veenontginningen in
het getijdenbekken van de Hunze. Een
interdisciplinair landschapshistorisch
onderzoek naar de paleografie, ontginning en waterhuishouding (ca 800 – ca
1500), Eelde, 2016; F. Vogelzang e.a.
(red.), Van wildernis tot oase. Landschapsgeschiedenis van landgoed
Oostbroek bij De Bilt, Utrecht, 2013;
R. Blijdenstein, Tastbare Tijd 2.0. Cultuurhistorische atlas van de provincie
Utrecht. Vierde geheel herziene en
uitgebreide druk, Amsterdam, 2015,
vooral 234-263 en 306-345.

het kromme-rijngebied

35

Tac o H e r man s*

Kastelen in het Kromme Rijngebied

In 1983 schreef C. Dekker ‘over hun [namelijk
de kastelen langs en bij de Langbroekerwetering] oudste geschiedenis weten we betrekkelijk weinig en dat geldt ook voor de “kastelen”
in het Kromme Rijngebied in het algemeen.’1
Hij schat het aantal in het hele gebied op 40,
waarvan dan het merendeel woontorens zou
zijn, maar noemt er uiteindelijk 48.2
Zijn we sinds die tijd meer te weten gekomen
over de kastelen in het gebied? Het antwoord is
ja en nee. In 1995 verscheen het boek Kastelen
en ridderhofsteden in Utrecht en in 2013 mijn dissertatie over woontorens in Nederland.3 Beide
boeken hebben een duidelijker beeld opgeleverd
* Dr. Ir. T. Hermans (1955) studeerde af als restauratiearchitect en werkt als specialist kastelen bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij promoveerde in 2013 op een onderzoek naar woontorens
in Nederland.
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De woontoren nabij de boerderij Hogeland ten
westen van Werkhoven op de kaart van Jan Rutgers
van den Berch uit 1602 (Van Schaik en Van Schaik,
2009, 88) en het kasteelterrein op een luchtfoto van
de Royal Air Force uit februari 1945 (Digitale Collectie
Nederland). Het terrein is tegenwoordig niet meer
waarneembaar

van het aantal kastelen in het Kromme Rijngebied. Er konden er minimaal zes aan toegevoegd
worden. Daarnaast heeft het promotieonderzoek aangetoond welke kastelen tot de (mogelijke) woontorens gerekend mogen worden en
welk aandeel dat van het totaal aantal kastelen
is. Naast deze twee boeken zijn er nog andere
boeken en artikelen die meer inzicht geven in
de kastelen in delen van het gebied en die deels
aan de basis hebben gestaan van het kastelenboek en de dissertatie.4 Ook het archeologisch
onderzoek sinds 1983 heeft bijgedragen aan
een completer beeld en zal dat nog meer doen
bij het verschijnen van de dissertatie van Jan

Kaart van het gebied rond de Langbroekerwetering met daarop aangegeven de door drie families gebouwde
woontorens (Renes, 2008, 15, aangepast)

van Doesburg over de versterkingen rond Wijk
bij Duurstede.5 Het aantal bekende kastelen zal
dan nog stijgen. Als laatste kan vermeld worden
het onderzoek van Ad van Ooststroom dat ook
versterkte huizen aan het licht brengt, maar ze
tevens letterlijk op de kaart zet.6
Dit alles laat onverlet dat het antwoord ook nee
is, zoals gezegd. Ondanks al het onderzoek is
over de vroegste geschiedenis van de kastelen
nog steeds weinig bekend. Ik kom hier zo op
terug.
Het woontorenonderzoek heeft ook inzicht
gegeven over de bouwheren van de kastelen
langs de Langbroekerwetering en de constatering dat zij voor een groot deel door drie
families zijn gebouwd: Van Zuilen, Van Zijl en
Van Wulven. Renes heeft dat cartografisch in
beeld gebracht.7 Dekker schrijft in een artikel
dat de Van Zijls drie woontorens bezaten ‘en
ook de families Van Hardenbroek, Pawe en Van
Woudenberg, waarmee zij verwant waren’.8
Hij noemt echter niet waar die laatste staan en
welke dat zijn behalve voor de familie Pawe
(= Jagenstein). Het huis van Van Woudenberg
is vrijwel zeker het steenhuis van Zwaneveld
van Zijl, die in tweede instantie getrouwd was
met Otto van Woudenberg.9 Hardenbroek lijkt
51 | 2/3 | 2 0 1 7 

duidelijk, maar dat is niet het geval want dat
kasteel zou zijn gesticht door een Van Wulven. Daarnaast is er volgens Dekker een Pawe
getrouwd met een Van Zijl en zij leven op een
onbekend ‘steenhuis’, maar dit is dezelfde Zwaneveld als hiervoor die eerst gehuwd was met
Jan Pawe.10 In Dekkers boek over het Kromme
Rijngebied gaat het, zoals blijkt, veel minder
over de families en de onderlinge verhoudingen
en hun relatie tot de kastelen.
Dit alles brengt ons bij de vraag: welke informatiebronnen zijn er sinds Dekker die meer gegevens (kunnen) opleveren over de eigenaren
en hun relatie tot elkaar? Dit vraagt om nader
onderzoek. Tijdens het symposium eind 2016 is
als voorbeeld genoemd het onderzoek naar de
wapens van oude boerenfamilies, een mogelijke relatie met de Betuwe en de bijdrage die
een analyse van deze families en hun wapens
zou kunnen leveren aan de zoektocht naar de
bouwers van de woontorens.
In het Kromme Rijngebied staan niet alleen
woontorens. Het onderzoek naar deze laatste
categorie betekent niet automatisch dat we van
de overige kastelen alles weten. Sterker nog:
ook van de woontorens weten we niet alles.
Mijn onderzoek richtte zich hoofdzakelijk op de
het kromme-rijngebied
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Overlangbroek op de Actuele Hoogtekaart Nederland 3 met in het midden het omgrachte terrein van de
vroege versterking Zuilenburg (bron: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/, geraadpleegd op 5 mei 2017)

bouwhistorische kant van de gebouwen, waardoor er nog veel vragen overblijven. Waarom
staan ze waar ze staan? Renes heeft daar al
iets over gezegd.11 En waarom staan de andere
kastelen waar ze staan. Is er een relatie met de
ontginning(en)? Daarnaast schrijft Dekker dat
de kastelen in de archiefstukken ‘afwisselend
worden aangeduid als huus, steenhuus, hofstat,
toorn (domus, mansio, castrum)’.12 Welke kastelen
worden hoe genoemd? En zijn er ook ‘nietkastelen’ die een dergelijke benaming hebben
en wat is dan het verschil? Dekker, zo blijkt,
worstelt zelf ook met de terminologie. Het onderzoek van Van Doesburg lijkt juist weer huizen op te leveren die wellicht voldoen aan de
criteria voor een kasteel of omgrachte hofstad,
maar die benaming nu juist weer niet lijken te
hebben in de bronnen. Kortom ook hier valt
nog veel onderzoek te doen.
De woontoren wordt gezien als een type kasteel
en tot deze types behoren ook bijvoorbeeld
het vierkante en het ronde/polygonale kasteel.
Hoewel de typologie ter discussie staat, kan zij
toch worden gebruikt als basis om te komen tot
een onderzoek naar de verschillende soorten
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kastelen in het gebied in een poging bovenstaande vragen mede te beantwoorden.

Wat is een woontoren?
De Nederlandse woontoren is de kleinst
mogelijke hoofdburcht die alle kenmerken van
een kasteel bezit. Het is een solitair gebouw
op een, meestal omgracht, stukje grond zonder andere bebouwing. De vertrekken zijn gestapeld en de bouwlagen zijn ongedeeld. De
toren is meestal 8 bij 10 meter in het vierkant,
later meer rechthoekig en telt doorgaans twee
bouwlagen boven een kelder. De meeste torens zijn tweede helft dertiende en eerste helft
veertiende eeuw gebouwd, vrijwel uitsluitend
door ministerialen of mensen uit dezelfde sociale groep, zoals de lage adel. De functie was
naast verdediging en bewoning hoofdzakelijk
die van statussymbool en ‘landmark’.13

Het hiervoor genoemde onderzoek van Van
Ooststroom heeft nog een meerwaarde. De kas-

telen zijn preciezer gesitueerd dan bij Dekker
en ook de bezitsverhoudingen per perceel zijn
in kaart gebracht. Door dit te combineren met
ander (archief)onderzoek zou wellicht iets meer
gezegd kunnen worden over waarom welke
kastelen waar staan en of er los van de reeds
gestelde vraag over de relatie met ontginningen
misschien ook een relatie is met de eigenaar
van de grond.
Recent is onderzoek gedaan naar kastelen in
ontginningsgebieden in Holland en het Sticht.14
Hoewel er nog veel meer onderzoek nodig is,
lijkt het er op dat in ontginningsgebieden op
strategische punten een kasteel is gebouwd om
de ontginning te beschermen, soms al in de
twaalfde eeuw. Veelal zijn deze kastelen later
verlaten. De kasteelterreinen hebben alle een
rond terrein als centrum met één of meerdere
grachten omringd.
Ook voor het Kromme Rijngebied lijkt dit te
gelden. Aan de oostzijde van het gebied is een
kasteel gebouwd waarvan het terrein zich nog
bevindt ten noorden van de kerk te Overlangbroek. Op deze plek zijn archeologische
vondsten gedaan die duiden op bewoning.15
Het kasteelterrein is op een onbekend moment
verlaten en ten oosten daarvan is het kasteel
Zuilenburg gebouwd. Aan de westzijde zou
dit kasteel Sterkenburg kunnen zijn geweest.

De onregelmatige vorm van dit kasteel doet
vermoeden dat het is gebouwd op een reeds
bestaand terrein met vermoedelijk dan een
ronde vorm. Nader onderzoek moet uitwijzen
of de veronderstellingen kloppen. Wanneer dat
zo is, krijgen we daarmee iets meer inzicht in
de vroegste geschiedenis van de kastelenbouw
in het Kromme Rijngebied. Omdat dit gebied
grenst aan en deels een heel klein deel bestrijkt
van het ontginningsgebied langs de Jutphaserwetering, kan ook hier iets over worden
gezegd. Daar lijkt zich een vergelijkbare ontwikkeling te hebben voorgedaan met één vroeg
kasteel in het centrum van het gebied.
Afsluitend kunnen we stellen dat Dekker een
stevige basis heeft gelegd voor het onderzoek
naar de kastelen in het Kromme Rijngebied.
Zeker ook omdat hij vele (vroege) bronnen
heeft bestudeerd. Zijn onderzoek betrof echter
Een institutioneel-geografische studie, zoals de
ondertitel van het boek zegt. De nadruk lag bij
hem dus niet op de kastelen. Toch zijn de kastelen en alles wat daarbij hoort, zoals families, bezittingen, ligging, etc., mede bepalend geweest
voor de ontwikkeling van het gebied en hebben
zij hun sporen nagelaten in het landschap.
Nader onderzoek kan dit alles meer voor het
voetlicht brengen.

Noten
1 C. Dekker, Het Kromme Rijngebied
in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie, Zutphen,
1983, 275.
2 In zijn opsomming ontbreekt OudBroekhuizen dat hij wel als woontoren
opvoert.
3 Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen
en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht,
1995; T. Hermans, Middeleeuwse
woontorens in Nederland. Bouwhistorische gids voor middeleeuwse
woontorens, Hilversum, 2015 (de
verkorte publieksuitgave, onder red.
van F. Vogelzang) en T. Hermans, Middeleeeuwse woontorens in Nederland.
De bouwhistorische benadering van
een kasteelvorm. 2 delen, Hilversum,
2016.
4 Voorbeelden zijn: C. van Schaik,
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Overlangbroek op de kaart gezet,
Hilversum, 2008, dat het eerste kasteel
Dompselaar aan het licht bracht, en
J. van Schaik en C. van Schaik, , ‘De
functie van versterkte torens in een
vetemaatschappij’, Het Kromme Rijngebied, 43 (2009-4), 86-89, waarin een
toren in Werkhoven wordt opgevoerd.
5 J. van Doesburg, (in voorbereiding), Torenhoge ambitie; ontginning,
elitevorming en kastelenbouw in het
Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, diss. Vrije Universiteit, Amsterdam.
6 Zie hiervoor: http://www.hisgis.
nl/hisgis/gewesten/utrecht/utrecht-1/
Historisch-grondbezit-utrecht, geraadpleegd 25 april 2017.
7 H. Renes, ‘Woontorens in het
Langbroeker landschap’, Het Kromme-

Rijngebied, 42 (2008-1), 11-17, aldaar
15.
8 C. Dekker, ‘De gebroeders Willem,
Gerrit en Gijsbert van Zijl, domkanunniken te Utrecht in de tweede helft van
de 14e eeuw’, Jaarboek Oud Utrecht,
1981, 61-84, aldaar 67.
9 Dekker 1981, 65.
10 Dekker 1981, 65.
11 Renes, 2008.
12 Dekker, 1983, 275. De cursivering
is van Dekker.
13 Hermans, 2015, 35.
14 H. Renes e.a., (in druk), ‘Noble
houses in new lands. Castles in
medieval fenland reclamations in the
Netherlands’, Chateau Gaillard, 28.
15 Vriendelijke mededeling Jan van
Doesburg.
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Ja n va n D o esb ur g *

Het verleden als puzzel.
Op zoek naar de hoven van de abdij van Deutz en de
proost van Oudmunster in Wijk bij Duurstede
Inleiding
In 1983 verscheen het boek Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, waarin rijksarchivaris in
de provincie Utrecht C. Dekker op indrukwekkende wijze de ontwikkeling van het Kromme
Rijngebied in de middeleeuwen schetst.1 Hij
ging daarbij in op de bewonings- en ontginningsgeschiedenis en de kerkelijke, rechtelijke
en waterstaatkundige ontwikkeling van het
gebied.2 Wijk bij Duurstede kreeg in het boek
bijzondere aandacht, omdat de ontwikkelingen
hier afwijken van die in de andere plaatsen.
Dekker baseerde zich voornamelijk op archiefstukken, zoals oorkonden, rekeningen en oude
kaarten, en slechts in zeer beperkte mate op
andere informatiebronnen, zoals archeologische, bouwhistorische en fysisch-geografische
gegevens. Deze keuze is op zich niet verwonderlijk als wordt bedacht dat hij als historicus
geschoold was in het analyseren en interpreteren van historische documenten.
Het boek is ruim dertig jaar later nog steeds een
standaardwerk en een Fundgrube voor iedereen
die zich met de geschiedenis van het Kromme
Rijngebied in de middeleeuwen bezighoudt.
In dit artikel zal worden ingegaan op een van
de informatiebronnen die in het boek onderbelicht zijn gebleven - de archeologie - en dan
met name het archeologische onderzoek dat in
Wijk bij Duurstede is uitgevoerd. In de tijd dat
Dekker zijn boek schreef waren de grootschalige opgravingen in het noorden en westen van
Wijk bij Duurstede naar de resten van Dorestad
en Wijk (1967-1977) al enkele jaren achter de
* Drs. J. van Doesburg (1963) is archeoloog en
werkt als specialist middeleeuwen en nieuwe tijd bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij schrijft
een proefschrift over landgebruik, ontginningen,
de ontwikkeling van elitegroepen en de bouw van
kastelen en moated sites in het Kromme Rijngebied
gedurende de middeleeuwen.
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rug, maar moest de uitwerking en publicatie
hiervan nog grotendeels plaatsvinden. Wel
was er al een jaar na het einde van de opgravingen een Dorestad-special van het tijdschrift
Spiegel Historiael verschenen3, waarin de eerste
opgravingsresultaten werden gepresenteerd, en
in 1980 het eerste deel in de reeks Nederlandse
Oudheden over de opgraving Hoogstraat 0.4
Ook na de publicatie van Dekkers Kromme
Rijnboek zijn verschillende opgravingen in Wijk
bij Duurstede uitgevoerd, onder andere op De
Horden en De Geer.5 Hier werden resten van
bewoning en begravingen uit Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen gevonden.
Over deze en de oude opgravingen verschenen
in de loop der jaren tal van artikelen, rapporten
en boeken, waardoor er een beeld is van de
ontwikkeling van de bewoning in het gebied
van Wijk bij Duurstede over een periode van
meer dan 3000 jaar.6 We richten ons hier op
de periode tussen ca. 850/875 en 1300; de fase
in de bewoningsontwikkeling die door Dekker
als de pre-stedelijke situatie wordt bestempeld.7 Deze fase volgt op het verdwijnen van
Dorestad als internationaal handelscentrum
en gaat vooraf aan de stichting van de stad
Wijk bij Duurstede. Dit is periode waarin de
nederzetting in de oorkonden Wijk (Wic) wordt
genoemd. Aangezien geschreven bronnen uit
de late negende tot twaalfde eeuw aangaande
Wijk uitermate schaars zijn, zijn we voor deze
periode voornamelijk aangewezen op andere
informatiebronnen, vooral de archeologie. Toch
kijken we eerst even naar wat de geschreven
bronnen ons over Wijk vertellen.

Grootgrondbezit: domeinen in Wijk
Op basis van de geschreven bronnen kwam
Dekker tot de conclusie dat er in Wijk, in tegenstelling tot alle andere dorpen in het Kromme
Rijngebied, in de volle middeleeuwen niet één
maar twee domeinen moeten zijn geweest.8
Het ene domein was in het bezit van de abdij

van Deutz en het andere van de proost van
Oudmunster. Het bezit van de abdij van Deutz
in Wijk gaat terug op twee schenkingen. Omstreeks 1001 schonk keizer Otto III zijn praedium Wijk, bestaande uit de curtes Wijk, Odijk
en Werkhoven, aan aartsbisschop Heribert
van Keulen. Dit bezit was waarschijnlijk een
restant van het omvangrijke koningsgoed in het
Kromme Rijngebied, waarvan zijn voorgangers
in de loop der eeuwen al grote delen hadden
geschonken, voornamelijk aan de Utrechtse
kerk. Aan deze schenking was ook de koninklijke rechtsmacht verbonden.9 Omstreeks 1016
verkochten Adela en haar echtgenoot graaf
Balderik hun kerk en villa in Wijk aan Heribert
ten behoeve van zijn kloosterstichting in het
tegenover Keulen gelegen Deutz. De aartsbisschop schonk beide goederencomplexen en
de daaraan verbonden rechten in 1019 aan de
door hem gestichte abdij van Deutz, gelegen
tegenover Keulen.10 Beide complexen vormden
samen één domein.11 Over de ligging, omvang
en opbouw van dit domein zwijgen de geschreven bronnen grotendeels, evenals over de
locatie van de vroonhof of curtis. Dekker gaat
ervan uit dat de Nederhof in de stad Wijk bij
Duurstede de hof van Deutz was, en anderen
zijn hem hierin gevolgd.12 Elders heb ik echter
betoogd dat de Nederhof niet de oorspronkelijke hof van Deutz kan zijn geweest, omdat het
gebied waarin de Nederhof ligt na de Karolingische tijd deel uitmaakte van een kronkelwaard
waarin de Kromme Rijn stroomde.13 Pas in de
loop van de dertiende eeuw werd dit gebied
door opslibbing geschikt voor bewoning.14 De
vroonhof moet dus op een andere plek worden
gezocht.
Een document uit de periode 1155-1156 laat
een glimp zien van het reilen en zeilen op het
Wijkse domein, de aard en omvang van de
afdrachten en de taken en verantwoordelijkheden van de meier. Deze laatste moest jaarlijks
tijdens de kruisdagen (Pasen) een steur of een
vast geldbedrag betalen, op Sint-Lambertus (17
september) een geldbedrag aan tijns op huizen
en beesten, en op Sint-Maarten (11 november)
een geldbedrag en 20 mud bonen aan belasting.
Verder incidenteel 10 pond of 10 mud haver
bij een bezoek door de abt en 20 pond haver
bij mutaties van het meierambt. De meier
trad ook op als marktrechter. In 1256 scheidden de wegen van de abdij van Deutz en haar
Wijkse domein. Het verafgelegen, onrendabele
domein werd verkocht aan de graaf van Gelre,
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die het beleende aan Zweder I van Zuylen van
Abcoude.15 Dekker concludeerde dat het aannemelijk is dat leden van de familie Van Zuylen
van Abcoude als meier op het domein van
Deutz hebben gefunctioneerd en deze mening
is door anderen overgenomen.16 Onduidelijk is
echter wanneer en hoe ze deze positie hebben
verworven.17
De Utrechts kerk had vanouds een groot aantal
goederen en rechten in het Kromme Rijngebied
in bezit, waaronder in Wijk. Dit bezit was grotendeels afkomstig van koninklijke schenkingen in
de loop van de vroege middeleeuwen.18 In eerste
instantie vormden het Utrechtse bezit één fonds.
Later werd een scheiding aangebracht tussen de
goederen en rechten van de bisschop en die van
de kapittels van Dom en Oudmunster. Wanneer deze bezitssplitsing precies plaatsvond, staat
ter discussie. Dekker gaat uit van een splitsing
in de tiende eeuw19, terwijl Palmboom deze
in de eerste helft van de elfde eeuw plaatst.20
In de loop van de elfde eeuw is vervolgens
het gemeenschappelijke bezit tussen de beide
kapittels verdeeld.21 Omstreeks 1200 vond er
binnen de kapittels van de Dom en Oudmunster een verdere verdeling plaats.22 Het grootste
deel van de goederen en rechten kwam aan de
domproost en de proost van Oudmunster. Een
kleiner deel kwam onder direct beheer van de
kapittels en dekens. In Wijk lijken de goederen
en rechten die de Utrechtse kerk hier had in de
loop der tijd aan de proost van Oudmunster te
zijn gekomen, want in 1224 wordt hij vermeld
als eigenaar van de tienden en het patronaatsrecht van de kerk van Wijk en in 1128 wordt
de curtis van Wijk genoemd in een pauselijke
goederenbevestiging voor Oudmunster.23
Aan het eind van de dertiende eeuw blijkt de
proost in de omgeving van de Steenstraat acht
hofsteden te bezitten. In 1410 wordt de locatie
van deze hofsteden gepreciseerd. Zeven van de
acht liggen aan de Steenstraat, de Rummigerstraat, de Hoogstraat en de Zandweg. De kern
van het bezit van de proost vormde het goed Ter
Hulle.24 Volgens het leenboek van de proosdij
van Oudmunster over 1438-1561 was het goed
‘twintich mergen ende vier hont lants, tynsende tiendvrij’.25 De tot het goed Ter Hulle behorende percelen lagen verspreid, zoals uit een
nadere specificatie kan worden afgeleid. Slechts
drie morgen en één hond lagen daadwerkelijk
‘opten Hulle’. Dankzij het werk van Ad van
Ooststroom, die met een retrospectieve analyse
van de eigendomsverhoudingen het grondbezit
het kromme-rijngebied
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1 De locatie van het goed Ter Hulle (blauwgroen) en het Tafelland (zalmkleurig) op De Heul, geprojecteerd op
de moderne topografie (A. van Ooststroom)

in Wijk bij Duurstede tot ca. 1400 op perceelniveau heeft weten te reconstrueren, zijn we in
staat het goed Ter Hulle op de huidige topografie te plaatsen (zie afb.1 ).
Dekker gaat ervan uit dat het goed Ter Hulle
als relict van de oorspronkelijke curtis van de
proost moet worden opgevat.26 De goederen
zouden volgens hem terug kunnen gaan op
het immuniteitsgoed van de Utrechtse kerk in
Dorestad.27 Interessant is dat in verschillende
veertiende-eeuwse bronnen in het gebied ten
noorden van De Heul een perceel als Tafelland
wordt aangeduid, en ook dit perceel kunnen
we plaatsen op de huidige topografie (zie afb.
1).28 Volgens Dekker verwijst de benaming
Tafelland naar het land van de mensa episcopalis,
dat de bisschop in eerste instantie voor zichzelf
had gereserveerd, maar dat later overging op
de proost van Oudmunster.29 De opbrengsten
van het Tafelland kon de eigenaar naar eigen
goeddunken gebruiken.30 Mogelijk vertegenwoordigt het Tafelland een oud goederencomplex van de Utrechtse kerk, waartoe ook het
goed Ter Hulle behoorde. Na de overdracht van
het Tafelland, eerst aan het kapittel en later aan
de proost van Oudmunster, bleef de benaming
mensa episcopalis gehandhaafd, waarschijnlijk
omdat de opbrengsten hiervan rechtstreeks
toekwamen aan de proost. Het voorkomen van
het Tafelland en het goed Ter Hulle als een aaneengesloten blok grondpercelen op de Heul lijkt
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erop te wijzen dat de curtis van de proost van
Oudmunster, zoals Dekker al dacht, hier moet
worden gezocht.

Archeologische gegevens
Bij de opgravingen in het gebied ten noordwesten van de huidige binnenstad van Wijk
bij Duurstede zijn op twee plaatsen erven uit
de volle middeleeuwen opgegraven die op
verschillende punten afwijken van de overige
bewoningssporen uit deze periode (zie afb. 2).
De eerste locatie is in 1967-1968 onderzocht
op De Heul. Het gaat om een omgreppeld erf
dat deel uitmaakt van een uitgestrekt verkavelingssysteem dat zich zowel ten noorden als
zuiden van de Steenstraat uitstrekt.31 Op het
erf zijn sporen van een houten hoofdgebouw
en bijgebouwen, zoals schuren en hooibergen,
aangetroffen (zie afb. 3).
Opvallend is dat het hoofgebouw meerdere
keren op min of meer dezelfde plaats is herbouwd. Dit geldt ook voor een deel van de
hooibergen. Het oudste hoofdgebouw mat
23 bij 10 meter (m) en heeft een opvallende
plattegrond. Parallellen zijn niet bekend. De
zwaar uitgevoerde constructie doet vermoeden
dat er sprake was van een verhoogde vloer. De
overige hoofdgebouwen zijn minder compleet
overgeleverd en maten respectievelijk 21,5 bij

2 De locaties (binnen de cirkels) van de in de tekst
beschreven erven op De Heul en aan de Steenstraat
op een schematisch sporenoverzicht van de periode
tiende-veertiende eeuw (Dijkstra, 2011, aangepast)

11 m en 22 bij 8,5 m. Eén van de plattegronden
lijkt sterk op een in Kapel Avezaath-Muggenborch opgegraven dertiende-eeuwse gebouwplattegrond.32 Een tweede overeenkomst tussen
beide gebouwen is dat ze grenzen aan een
omgracht perceel. Het omgrachte perceel op De
Heul mat slechts 12 bij 19 m. Hierop kan alleen
een betrekkelijk klein gebouw hebben gestaan.
Uit de gracht kwam een grote hoeveelheid
baksteenpuin (baksteenformaat 30x15x7 cm),
zodat vermoed kan worden dat er op het eiland
een bakstenen (woon)toren heeft gestaan.
De toren is rond het midden van de dertiende
eeuw gebouwd en in de loop van de veertiende
eeuw gesloopt. Het slooppuin is gebruikt om
de grachten te dempen. Ten westen en zuiden
van het hoofdgebouw lagen enkele schuren
en een opvallend groot aantal hooibergen.
Er kunnen per fase maximaal vier hooibergen gelijktijdig hebben gefunctioneerd. Van
het terrein komt een groot aantal vondsten,
waaronder een aantal complete kogelpotten en
kannen uit de grachtvullingen, en twee opvallende metaalvondsten: een
ijzeren dolk met verguld
koperen schedebeslag en
een rond beslagstuk van tin
met daarop een geharnaste
ridder te paard met getrokken zwaard, waarschijnlijk
afkomstig van een boekenkistje (zie afb. 4).33
Het erf lijkt tussen de elfde
en veertiende eeuw te zijn
gebruikt.34 Opvallend is
de grote opslagcapaciteit
in de vorm van schuren
en hooibergen. Deze is
aanzienlijk groter dan bij
contemporaine boerener3 Schematische weergave
van het op De Heul gelegen
erf met daarop aangegeven
de jongste hoofdgebouwen
(G1/2), bijgebouwen (G2/3) en
spiekers (SP 1 t/m 9) (ondergrond de allesporenkaart De
Heul)
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4 Rond beslagstuk met voorstelling van geharnaste
ridder te paard met getrokken zwaard van de opgravingen op De Heul (RCE, vondstnummer WBD 810,
1967)

ven in het centrale rivierengebied, en vormt
een aanwijzing dat we hier met een bijzonder
erf te maken hebben.35 Dit blijkt ook uit de
omgrachte bakstenen toren en de metaalvondsten. Alles bij elkaar wijzen de archeologische
resten op een elitewoonplaats. Het erf ligt aan
de zuidrand van het goed Ter Hulle.
In de periode 2007-2008 is op het terrein van
de voormalige fruitveiling een tweede opvallend complex opgegraven, bestaande uit drie
houten gebouwen uit de twaalfde-vroege
dertiende eeuw.36

Het gaat om een hoofdgebouw van 26,75 bij
10 m, een groot bijgebouw van 30 bij ca. 5,3 m
en een tweede bijgebouw dat in eerste instantie vierkant was (6 bij 6 m met 8 zware palen,
fase 1 en fase 1/2), maar in twee bouwfasen
(fasen 2 en 3) werd vergroot tot een rechthoekig gebouw met 14 zware palen van 9,25 bij 8
m (zie afb. 5). Het rechthoekige gebouw wordt
aan alle zijden omsloten door greppels. Het is
een uniek gebouw dat nog het meest lijkt op de
torenachtige gebouwen die op enkele plaatsen
in Nederland en Duitsland zijn opgegraven.37
Het gaat hierbij zonder uitzonderling om
gebouwen op met elite geassocieerde woonplaatsen. Ook verschillende vondsten van het
fruitveilingterrein wijzen op bewoning door
een elite. Het gaat hierbij onder andere om
drie verguld koperen beslagstukken met een in
reliëf aangebrachte adelaar (zie afb. 6), enkele
vergulde koperen gespen, vier ijzeren ruitersporen en een onderdeel van een stijgbeugel.38
Vergelijkbare beslagstukken en gespen zijn in
het Kromme Rijngebied ook gevonden op een
terrein tegenover kasteel Beverweerd.39 Van dit
laatste terrein komt tevens een fraai versierd
verguld bronzen ruiterspoor.40
Rond beide erven lagen verspreid over een
groot oppervlak verschillende andere erven.
Van een clustering van erven lijkt alleen aan
de westzijde van de Zandweg sprake te zijn
geweest. Rond de erven
lagen de in grote landbouwarealen (engen) gegroepeerde akkers. De eng
van het domein van de
proost lag volgens Dekker
op De Heul en in de Noorderwaard. 41 In het gebied
ten zuiden van de Steenstraat lag op De Engk en
Overeng een uitgestrekt
in verschillende percelen
opgedeeld akkerareaal van
de abdij van Deutz. De
opgravingen wijzen uit dat
op verschillende van deze
akkers hooibergen hebben
5 Plattegrond van het aan
de Steenstraat opgegraven
rechthoekige gebouw: links
de plattegrond in het horizontale vlak met fasering; rechts
de dieptes van de paalsporen
(Dijkstra, 2012)
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6 Verguld koperen beslagstuk met een in reliëf
aangebrachte adelaar
van de opgraving op het
terrein van de voormalige fruitveiling (Dijkstra,
2012)

gestaan. Rond de nederzetting lagen ‘woeste
gronden’ die voor uiteenlopende doeleinden
werden gebruikt, zoals het weiden van vee en
het verzamelen van brandhout. Vanaf de Karolingisch tijd werden deze gronden ontgonnen
en in cultuur gebracht.42

De puzzelstukjes aaneen gepast
De vraag is hoe de bovenbeschreven erven
moeten worden geduid. Hebben we hier te
maken met vroonhoven? Tot voor enige jaren
zouden we vanuit de archeologie deze vraag
niet hebben kunnen beantwoorden, omdat
er toen nog vrijwel geen vroonhoven waren
opgegraven. De situatie is nu anders. De afgelopen decennia zijn op verschillende plaatsen in
Nederland erven onderzocht die als vroonhof
of curtis kunnen worden bestempeld.43 Deze
erven vertonen een aantal markante overeenkomsten. Eén hiervan is dat ze altijd worden
omgeven door een greppel of gracht, al dan niet
in combinatie met een palissade of wal. Een
andere overeenkomst is dat het hoofdgebouw
altijd qua afmetingen of constructie afwijkt van
dat op contemporaine boerenerven. Verder is
er altijd sprake van een grote opslag- en stallingscapaciteit in de vorm van schuren, stallen,
spiekers en hooibergen. Tenslotte kenmerken
de erven zich door een opvallende materiële
cultuur, zoals objecten die samenhangen met
het berijden van paarden, jacht, oorlogsvoering
en schrijfcultuur. Op basis van deze punten
kunnen de op De Heul en aan de Steenstraat
opgegraven erven beide als vroonhof worden
aangemerkt.
Resteert tenslotte de vraag of dit de vroonhoven van de in de geschreven bronnen
genoemde domeinen van Deutz en Oudmunster kunnen zijn. Voor het complex aan de
Steenstraat is deze vraag al eerder gesteld door
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Luit van der Tuuk. Hij komt tot de conclusie
dat dit mogelijk de vroonhof van de proost
van Oudmunster is geweest.44 Wij delen deze
mening niet. Er zijn, zoals eerder in dit artikel
is uiteengezet, verschillende redenen om deze
curtis op De Heul te lokaliseren en met het goed
Ter Hulle te associëren. De aan de Steenstraat
opgegraven gebouwen maken ons inziens deel
uit van het domeincentrum van de abdij van
Deutz. Ook de standaardmolen op de hoek van
de Steenstraat en Zandweg, die staat afgebeeld
op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer
uit ca. 1560, behoorde hiertoe (zie afb. 7). De
oudste vermelding van deze molen dateert uit
1377.45 Het was in die tijd een banmolen van de
heer Van Zuylen van Abcoude.
De molen en het daaraan verbonden banrecht
kunnen als relicten van het oorspronkelijke
domein van Deutz worden gezien, dat na
1256 overging op de familie Van Zuylen van
Abcoude. In eerste instantie maakte ook de
parochiekerk aan de Steenstraat deel uit van dit
domein, maar in de dertiende eeuw kwamen
7 Stadsplattegrond van Wijk bij Duurstede door
Jacob van Deventer uit ca. 1560 met aan de Steenstraat de Heilige Kruiskapel en de standaardmolen op
de hoek van deze straat en de Zandweg (Origineel:
Biblioteca Nacional te Madrid)
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de tienden en het patronaatsrecht hiervan aan
de proost van Oudmunster. Wanneer deze
overdracht precies plaats vond en wat de aanleiding daartoe was, weten we niet. Wel is duidelijk dat de parochiekerk aan de Steenstraat
nog lange tijd een twistappel vormde tussen de
proost van Oudmunster en de heer Van Zuylen
van Abcoude. Door het geschil tussen beide
partijen moesten de inwoners van de in 1300
gestichte stad Wijk bij Duurstede nog decennia
lang buiten de stad ter kerke gaan. Pas in 1365
kwam hieraan een einde toen de Johannes de
Doperkerk binnen de omwalling werd gewijd.
De kerk aan de Steenstraat fungeerde daarna
nog enige tijd als kapel.

Tot slot
We kunnen concluderen dat Dekkers boek nog
steeds van onschatbare waarde is, maar op een
aantal punten, zoals de ontwikkeling van Wijk
bij Duurstede in de periode van ca. 850/875 tot
1300, moet worden bijgesteld. Dat is niet erg,
want nieuwe gegevens en alternatieve interpretaties leiden telkens tot gewijzigde inzichten en
nieuwe verhalen over het verleden. Dat zal in
de toekomst ook voor onze arbeid gelden.

Het werk is echter nog lang niet klaar. Er staan
nog tal van vragen open waarop Dekker geen
antwoord wist had en wij al evenmin. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de vraag wanneer en hoe
precies de kerk aan de Steenstraat aan Oudmunster is gekomen, het tijdstip waarop de Bovenkerk in de golven verdween en de herkomst
en betekenis van de naam Nederhof.
Er is nog veel meer onderzoek nodig. De weg
voorwaarts is te vinden in een holistische
benadering van het onderzoek vanuit een
interdisciplinair perspectief. Samenwerking en
uitwisseling van gegevens tussen onderzoekers
is daarbij van groot belang. Om in de beeldspraak van de titel van dit artikel te blijven: de
puzzelstukjes die de verschillende wetenschappelijke disciplines in handen hebben, vormen
op zichzelf geen totaalbeeld van het verleden.
Alleen als deze worden gecombineerd en aaneengepast, zullen we in staat zijn een helder
beeld te schetsen. Daarbij moeten we ons realiseren dat de puzzel en hiermee het beeld van
het verleden nooit compleet zal zijn. Sommige
stukjes zullen altijd ontbreken of zijn nog niet
uit de ‘doos’ - in het geval van de archeologie
de bodem - gehaald. Er is dus nog veel en spannend werk te doen.
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