
De periode van Oudmunster tot 1433 

Ligging van het goed Egdom 
Het goed Egdom ligt als een ongelijkmatige 
vierhoek van de Lunterse beek bij 
Lambalgen zuidwaarts in de richting van de 
Utrechtse Heuvelrug, tussen Lambalgen in 
het oosten en Davelaar in het westen. In de 
oudste stukken heet het Ecdam, later 
Eckdam, Eickdam, Eekdum, Egdam en 
Egdom: de uitgang "-dam" is blijkbaar de 
oorspronkelijke. Voor de herkomst van de 
naam moeten wij teruggaan tot de tijd dat 
de Gelderse Vallei een zijarm van de Rijn 
was. Tijdens hoog water liep waarschijnlijk 
een groot gedeelte van de Vallei onder 
water. Om het water en moerasland over te 
steken, zocht men natuurlijk de hoogste 
plaatsen. Bezien wij nu de hoogtekaart van 
de Gelderse Vallei, dan zien wij dat de 
gronden van Egdom hoger liggen dan de 
omgeving. Ze vormden dus een natuurlijke 
dam van de Utrechtse Heuvelrug naar een 
hoek in de Lunterse beek nabij de overtocht 
(doorwaadbare plaats of brug-balk) bij 
Lambalgen. 

Het goed is in 1601 voor de toenmalige ei
genaars officieel opgemeten: landmeter Jan 
Rutgersz van den Berch telde 117 1/2 mor
gen. Volgens de kadastrale metingen in ca. 
1830 besloeg het goed 122 morgen of 104 
hectare. Thans loopt de opgeheven spoor
lijn Amersfoort-Kesteren er dwars overheen. 
De spoorlijn Utrecht-Arnhem snijdt Egdom 
nog juist in de uiterste zuidpunt. 

Verkoopakte uit 1373 
Het oudste bewaard gebleven document 
waar Egdom in vermeld wordt is een ver
koopakte uit 13731. Het bestond al lang 
daarvoor. De ontwikkeling van deze streken 
is door Kroes2 uitvoerig bestudeerd. Hij ver
moedt dat Groot Egdom het eerst ontstaan 
is, mogelijk als afsplitsing van Davelaar, met 
het nog oudere Lambalgen als oostelijke 
begrenzing. Dat waren oorspronkelijk ont
ginningen op hoger gelegen delen van het 
terrein in de vorm van omheinde, onregel
matige kampen in het voor het overige nog 

onontgonnen, vochtige bos. Veel later wer
den de zuidelijke broekvelden in stroken 
verkaveld: Egdom en (Groot) Davelaar kre
gen daarvan hun portie, maar Klein 
Davelaar ten noorden van Egdom niet. 
Waarschijnlijk was Klein Davelaar dus al af
gesplitst voordat de hoevestroken werden 
verkaveld. In 1373 werd Egdom door twee 
kopers gezamenlijk gekocht. Vermoedelijk 
bestond de splitsing in "Groot Egdom" en 
"Egdom het Eerste" toen al, of werd door de 
kopers direct daarna gerealiseerd. De ont
ginningen hadden plaats vanuit Ameron-
gen. In de oude documenten bleef de om
schrijving : "in t Wout, in het kerspel van 
Amerongen" nog lang bewaard. De Heren 
van Abcoude, die op het kasteel Wijk bij 
Duurstede resideerden, hadden het hier 
voor het zeggen. Rond 1370 werd de lage 
rechtsmacht over dit gebied toegevoegd 
aan het gerecht van Woudenberg, dat 
Gijsbrecht van Abcoude in 1352 gekocht 
had. Men bleef nu spreken van het "oude 
gerecht van Woudenberg", in tegenstelling 
tot het "nieuwe gerecht" dat Ekris en de 
Wetering en omstreken omvatte. Egdom 
blijkt in 1373 nog een tijnsgoed van de Heer 
van Abcoude te zijn. Dat betekende dat 
jaarlijks tijns moest worden afgedragen aan 
de Heer. De tijns bedroeg slechts enkele 
stuivers, want die bedragen werden sinds 
de eerste vaststelling, nooit verhoogd. 
Eigendomsoverdracht moest echter voor 
het tijnshof van de Heer plaats hebben, 
tegen de bijbehorende betaling. Zodoende 
had de Heer er ook nog iets aan. Voor de 
eigenaren was de officiële registratie van de 
overdracht uiteraard van groot belang. 
Helaas zijn de tijnsregisters van Abcoude 
niet bewaard gebleven. Het bovengenoem
de stuk uit 1373 is dan ook het origineel dat 
aan de nieuwe eigenaren werd meegege
ven. 

Charter uit het archief van Oudmunster 
Het wordt tijd om de akte uit 1373 zelf nu 
eens te bekijken. Hij is bewaard in het 
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Rijksarchief Utrecht, als eerste van een 
reeks charters uit het archief van Oudmun-
ster1. De tekst luidt: 
Alle den genen die desen brief zeilen sien 
of horen lesen do ie verstaen Eerst Taetse 
hof ende richter van des Heren weghe van 
Ghazebeec, dat vor mi ende vor tijnsgeno-
ten die hierna bescreven staen is gheco-
men int ghehchte Steven Zuederssone van 
Eckdam ende heeft ghegheven ende opg-
hedraghen alse recht ende oerdel wiisden 
Jordaen Ghiselbrechtssone ende Johan 
Smit Ghise Mathensone, alle eyghendoem, 
alle toesegghen ende alle recht dat hl 
hadde oft hebben mochte an dat erve tot 
Ecdam al als dat ghelegen is mit sinen toe
behoren, daer aen die ene side naest 
gheerft is die Here van Ghazebeec vorscre-
ven ende an die ander side Evert 
Borrensone van Daverlaer uutgheset alle 
arghelist. (..) Ghegheven int jaer ons Heren 
dusent driehondert ende tseventich, des 
Manendaghes na der Elfdusent Maechde 
dach" 

Eerst Taets was de toenmalige rechter van 
het tijnshof van de Heer Van Gaasbeek, 

toen Sweder van Abcoude. Voor hem ver
scheen Steven zoon van Zueder (=Sweder 
of Assuerus) die het goed Ecdam over
droeg aan Jorden Gijsbrechtsz en Johan de 
Smit, zoon van Gijs(brecht) van der Maine. 
De belendingen zijn de Heer van Gaasbeek 
zelf (met Lambalgen) en Evert Borre (met 
Davelaar). De datering is: de maandag na 
het feest van de Elfduizend Maagden ( = 
Sint Ursula, 21 oktober). 

Afdracht tiende deel van de oogst 
In 1373 (en waarschijnlijk lang daarvoor) 
hadden de gebruikers van Egdom ook nog 
de verplichting om een tiende deel van de 
oogst af te dragen aan het Kapittel van de 
Sint Pieterskerk te Utrecht. In oude tijden 
zorgde dit recht voor het levensonderhoud 
van de Kapittelheren: nu werd het recht ge
woonlijk elk jaar openbaar verpacht. Het 
Kapittel ontving dan de opbrengst in geld 
en de pachter moest het tiende deel van de 
oogst of een geldsbedrag daarvoor bij de 
gebruiker incasseren. In de rekeningen van 
St. Pieter3 is Egdam vanaf 1395 vermeld. In 
dat jaar waren de tienden van Ecdam ge
pacht door Godert Tymansz van Scadic. In 
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1400 pachtte een "Gerardus Zwederi" zowel 
de tienden van Egdam als van Groot 
Davelaar. Dat is dezelfde man die in 1426 
huurder blijkt van Groot Egdom ("Gerijt 
Zwederssoen"). De huurder van een erf 
pachtte dus ook wel eens zelf de tienden op 
zijn land, maar omdat wij niet zeker weten 
wanneer dit het geval was, zijn de rekenin
gen van St. Pieter niet verder systematisch 
bestudeerd. 

Splitsing in Groot Egdom en Egdom in 1412 
De eerstvolgende eigendomsoverdracht da
teert van 1412. De akte is bewaard in de
zelfde bundel van Oudmunster. Op Sint 
Valentijnsdag van dat jaar (14 februari) 
draagt "Ghisebrecht Yordaen Ghisebrechts-
zoenzoen" de gerechte helft van Egdam 
over aan Herman van Steenre. Op 19 juni 
1413 bedankt "Ghisebrecht van der Mathe 
Jordenszoen" Herman van Steenre voor de 
correcte betaling van de verschuldigde 
1250 nieuwe Gelderse guldens. En op vrij
dag na Sint Servaas 1412 (20 mei) draagt 
Ghisebrecht van der Mathe de andere helft 
over aan zijn vrouw Joncfrou Foyse dochter 
van Evert Poeyt. Zij schenkt hem onmiddel
lijk de lijftocht op hetzelfde goed om "te ge-
brucen tot siinen live toe, zoe verre ende 
zoe lange als hij blijft zitten na Joncfrou 
Foysen doet (=dood) sonder wittachtige 
(=wettige) echte ghetruwede wiif. Ende 
waert (=ware het zo) dat hij een echte wiif 
naem zoe waer dese voers, liiftocht doet 
ende claerlicken qwiit". Het is niet helemaal 
duidelijk of dit nu twee verschillende 
Gijsberts van der Mate zijn, mogelijk vader 
(Gijsbrecht Jordensz) en zoon (dus Gijs-
brecht Gijsbrechtsz). In ieder geval is de 
splitsing in Groot Egdom en Egdom het 
Eerste nu officieel. 

De nieuwe eigenaren 
De Van der Mathen behoorden tot een aan
zienlijk Amersfoorts burgemeestersgeslacht. 
Herman van Steenre was schepen en bur
gemeester van Utrecht. Zij bezaten de boer
derijen als geldbelegging en verhuurden ze 
aan de feitelijke gebruikers. Dikwijls werd bij 
de verhuur bedongen dat de eigenaars be
halve een geldsbedrag ook enige goederen 

in natura zouden ontvangen. Later bleek dat 
voor Egdom deze "toepacht" gewoonlijk uit 
enkele vette ganzen en kapoenen (gesne
den vetgemeste haan) bestond. In 1426 
verkoopt Foyse haar helft aan het Kapittel 
van Oudmunster te Utrecht. Het Kapittel 
krijgt daarbij ook de oude eigendomsakten 
die zij in haar bezit had. Zodoende zijn ook 
de bovengenoemde akten bij Oudmunster 
bewaard gebleven. Haar broer Reinier 
Evertsz Poeyt en zijn zoon Evert van Stou-
tenburg bevestigen op 26 februari 1426 dat 
Foyse (die als vrouw zelf niet handelingsbe
kwaam was!) het geld van Oudmunster had 
ontvangen. Veel later, in 1458, verklaart 
Evert Reiniersz van Stoutenberg dat hij dik
wijls geklaagd had dat hij de ganzen en ka
poenen van Egdom niet ontving en dat hij 
nu van de deken van Oudmunster 10 gou
den Rudolphsguldens had ontvangen, niet 
"voir recht dat sij se mij sculdich waren", 
maar "om hueren erbaerheyt wille". Evert 
bedankt daar hartelijk voor en belooft nooit 
meer om ganzen en kapoenen te zeuren. 

Overdracht aan het Kapittel van 
Oudmunster 
Inmiddels heeft ook Herman van Steenre de 
andere helft van Egdom (waarschijnlijk was 
dat Groot Egdom) verkocht aan het Kapittel 
van Oudmunster. Hierover bevinden zich in 
hetzelfde archief de tijnsbrief van de Heer 
van Gaasbeek, een verklaring van verkoop 
van Herman van Steenre (charters dd. 30 
januari 1433) en zijn quitantie (dd. 12 maart 
1433) aan Oudmunster voor de ontvangen 
penningen ad 448 gouden Wilhelmus 
Hollandse guldens. Niet bekend is hoe dit 
bedrag zich verhoudt tot de 1250 Gelderse 
guldens waar hij het goed voor gekocht 
had. Bij de stukken is ook nog een oudere 
verklaring van verhuur van de helft van 
Egdom (dd. 28 februari 1426) door Herman 
van Steenre aan "Gerijt Zwederszoen ende 
Aernt zijn zoen". De huurprijs is "28 Holland
se schild ende twee vette ganzen ende drie 
kapoenen". De huur geldt dan nog voor zes 
of zeven jaar. Dezelfde Gerrit Zwedersz 
zagen wij hierboven al optreden als pachter 
van de tienden van Egdom in 1400. Ook in 
1414 pachtte hij deze tienden. 
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