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D E NOORDELIJKE VECHTSTREEK TOT 11OO 

Franken, zendelingen en veel veen 
Loenen, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigte-
vecht en Vreeland zijn eeuwenoude dorpen. 
Maar hoe oud? „De geschiedenis van de 
Vechtstreek tot ongeveer 11 O O kunnen we 
alleen in grotere kaders plaatsen", zegt hoogle
raar dr. C. Dekker ). Omdat uit de vroegste 
geschiedenis van de Vechtstreek slechts enkele 
hronnen bekend zijn, is de kennis over die 
periode globaal. „Wel weten we dat in de 
negende eeuw sprake was van Loenersloot. 
Dat veronderstelt het bestaan van Loenen. In 
de tiende eeuw wordt gesproken over Dorssen, 
het huidige Vreeland. Vanaf dat moment heb
ben we ook zekerheid over het bestaan van 
Loenen, want in bronnen uit die tijd duikt 
deze plaats op." 

Met ander woorden: tien eeuwen geleden was 
de Vechtstreek al volop in ontwikkeling. Dat 
wordt bij voorbeeld mooi geïllustreerd door de 
bouw van diverse kerken. „In de tiende eeuw 
werden drie nieuwe kerken gebouwd. Eén in 
Naarden, één in Muiden en één in Loenen", 
vertelt professor Dekker. Maar wanneer kreeg 
de bewoning van deze streek structuur? 

Nederzettingen 
Voor een (voorzichtige) beantwoording van 
deze vraag moeten we terug naar het begin van 
onze jaartelling. In de eerste eeuwen na Chris
tus vormde de Rijn de noorwestelijke grens 
van het Romeinse Rijk. En juist daar, op de 
plek van het huidige Utrecht, Culemborg en 
De Meern, bouwden de Romeinen vanaf het 
midden van de eerste eeuw drie nederzet
tingen. 

Het fort in 'Utrecht' werd het belangrijkst. 
Onder de naam Trajectum richtten de Romei
nen op een eilandje in het toenmalige moeras
gebied een nederzetting op, die spoedig een 
tweede aantrok. In deze laatste vestigden zich 
allerlei ambachts- en kooplieden die de Latijn
se overheersers voorzagen van de nodige mate
rialen en handel met hen dreven. Kort na 2 5 0 
trokken de Romeinen - geplaagd door aanval
len van diverse volkeren op hun buitengren
zen - zich terug uit hun 'Utrechtse' forten 
langs de Noordwesteuropese grens. 

Vanaf dat moment hadden de twee belangrijk
ste Germaanse volken in ons land vrij spel: de 
Friezen in het noorden en de Franken in het 
zuiden. 

Na het vertrek van de Romeinen ontspon zich 
tussen hen een felle strijd. Het voornaamste 
twistpunt was de belangrijke handelsplaats 
Trecht, ontstaan uit de Romeinse nederzetting 
Trajectum. Trecht (Utrecht) was nu eens Fries, 
dan weer Frankisch. 

Aan het einde van de zevende eeuw namen 
de inmiddels tot het christendom bekeerde 
Franken onder leiding van hofmeier Karel 
Martel het zo genoemde gebied Frisia Citerior 
in op de heidense Friezen. Frisia Citerior was 
de naam van het gebied dat grotendeels over
een kwam met de huidige provincie Utrecht. 
Met deze Frankische 
overwinning brak een 
- achteraf gezien - cru
ciale periode aan voor 
Trecht en omstreken, 
want in Martels kiel
zog trokken de eerste 
christelijke missiona
rissen naar de Lage 
Landen. 

Onder hen was de 
bekende zendeling Wil-
librord. Hij stichtte in 
Trecht twee kerken en 
verkondigde vanuit deze 
plaats het Evangelie. 
Aan het begin van de 
achtste eeuw drongen 
de Friezen de Franken 
weliswaar nog even te-
tug, maar snel daarna 
werd Trecht definitief 
Frankisch. Op dat mo
ment was het pleit in 
het vootdeel van de 
Franken beslecht en 
met I recht als uitvals
basis, rukten ze steeds 
verder naar het noor
den op. 

Frankische bijgen. 
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Beeld van Liudger bij 

R.K. Kerk teMuiderberi. 

De kerk speelde in de eerste eeuwen na de 
christianisering van de noordelijke Vechtstreek 
een belangrijke rol in het maatschappelijke 
leven. Uiteraard was het bisdom van Utrecht 
bekleed met alle geestelijke macht. Maar door
dat de Frankische koning zijn grond verdeelde 
onder de graaf van het graafschap Niftarlake 
(niftar=langs, lake=rivier) en het bisdom 
Utrecht, kreeg het bisdom ook wereldlijke 
macht in de schoot geworpen. Daarbij kwa
men complete graafschappen in kerkelijke 
handen. 

Toen echter in 953 de Frankische koning de 
toenmalige graaf zijn bevoegdheden ontnam, 
ging ook die grond over in de handen van het 
bisdom en de abdij van Werden. Daarmee 
werd de wereldlijke macht, inclusief de 
rechthandhaving, van de kerk nog verder uit
gebreid. Op deze manier versterkte de koning 
'zijn' kerk om een tegenwicht te vormen tegen 
de opkomende adel. 

Veenmoeras 

De zendelingen die duizend jaat geleden in de 
noordelijke Vechtstreek het Evangelie verkon
digden, begaven zich in een moeilijk te berei
zen gebied. Deze streek bestond grotendeels 
uit onontgonnen veenmoeras. Het best 

Bonifatius begaanbaat in deze onherbergzame streek 

Met die definitieve overwinning van de waren de beide oevers van de Vecht tussen het 
christelijke Franken, werd het werkgebied van huidige Utrecht en Nigtevecht. Die oevers be-
'hun' zendelingen fors uitgebreid. Een van de stonden uit een stevig, dik pak rivierklei dat 
nieuwe zendelingen die toen de noordelijke eeuwenlang op het laagveen was afgezet. Waar-
Vechtstreek aandeed, was Bonifatius. „In schijnlijk hebben de evangeliepredikers veel-
718/719 kwam hij in Attingohem, het huidi- vuldig gebruik gemaakt van de Vecht en haar 
ge Breukelen", aldus professor Dekker. Even oevers om door de streek te kunnen reizen, 
daarvoor, omstreeks 7 0 0 , was Willibrord Professor Dekker: „Deze rivier was bijna de 
gewijd tot bisschop onder de Friezen. Door enige manier om noordwaarts te komen. Het 
zijn zetel in Trecht te plaatsen, was het bisdom veen was ontoegankelijk, evenals het zand in 
Utrecht (de gebieden ten noorden van de het oosten van - wat we nu noemen - de pro-
Schelde, de Maas en de Rijn) geboren. vincie Utrecht." 

Enige tientallen jaren later zette evangelie- Het belang van de Vecht bleek ook uit de gro-
prediker Liudger in deze streek het werk voort te rol die zij als open rivier speelde in de eco-
van mensen als Bonifatius. Deze kleinzoon nomie van die tijd. ,, Dorestad (vlak bij het 
van een heidense Fries was in 7 4 0 in Zwezen huidige Wijk bij Duutstede, RU) was een gro-
(bij het huidige Zuilen) geboren, maar ver- te handelsagglomeratie en in de negende eeuw 
wierf in de noordelijke Vechtstreek grote weid bij Muiden tol geheven voor vervoer over 
bekendheid. „Liudger stichtte de kerk in de Vecht", aldus Dekker. 

Nederhorst den Berg, gewi|d aan Willibrord", Het grootste deel van de economie in de 
vertelt professor Dekker. „En toen in de tien- Vechtstreek werd echter niet bepaald door 
de eeuw in Loenen de parochiekerk werd handelscontacten, maar door de landbouw. De 
gebouwd, werd deze gewijd aan Sint Liudger." aard hiervan werd sterk gekenmerkt door de 
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geologische samenstelling van de grond. In het 
gebied direct langs de Vecht - het veengebied 
daarachter was ontoegankelijk - werd het agra
risch patroon aan het einde van het eerste mil
lennium bepaald door het grootgrondbezit. 

Ontginning 

In de elfde eeuw nam de behoefte aan cultuur
grond snel toe. Vanuit bewoonde centra als 
Maarssen, Breukelen en I.oenen werd het 
rivierkleigebied (op de oeverwallen) langzaam 
maar zeker ontgonnen. Bij deze kleinschalige 
ontginning werden de collectieve gronden op 
initiatief van henzelf verdeeld onder de bewo
ners van de diverse kernen. 
Van die kernen moeten we ons overigens geen 
grote voorstellingen maken, zegt Dekker. Ze 
telden in de regel slechts een tiental huizen, 
waar de landbouwgronden in afgebakende 
percelen omheen lagen. Nog weer verder lagen 
de weiden voor de veeteelt, daarachter de vel
den en nog weer verder moerassen en het veen. 
In de elfde eeuw werd de roep om nog meer 
landbouwgronden echter zo groot, dat een 
begin werd gemaakt met grootschalige ontgin
ning van het veen dat verder van de kernen 
verwijderd lag. Deze ontginning was zo groots 
van opzet, dat het niet onder verantwoorde
lijkheid kon gebeuren van de dorpsbewoners 
zelf. Ze vonden plaats onder leiding van de 
graaf van Holland of de bisschop van Utrecht. 
De basis van een ontginning van het veen was 
vaak een wetering. Bij aanvang van de ont
ginning werden allereerst kaden gemaakt. Van 
daaruit werden langwerpige kavels getrokken. 
Het gebied tussen de kaden - waar de kavels 
zich bevonden - werd aan beide zijden be
grensd door zijkaden (zuwen). „Langs die ont-
ginningsbases vinden we nog steeds de oudste 
boerderijen", aldus Dekker, die hieraan toe
voegt dat de graaf van Holland en de bisschop 
van Utrecht warme voorstanders waren van de 
ontginning. „Het veen was bij de komst van 
de Franken van niemand en werd dus vanaf 
dat moment eigendom van de Frankische 
koning. Hij gaf het, zoals we net zagen, in 
handen van de graaf en de bisschop. Die had
den er echter nooit iets mee kunnen doen, tot
dat in de elfde eeuw de grootschalige ont
ginning ter hand werd genomen." 

Ruurd Ubels 

1) Aan dir artikel ligt het referaar ren grondslag dat professor 
Dekker heeft gehouden op de eerste algemene ledenverga
dering van de Historische Kring Gemeente Loenen op 3 0 
maarr 1994. Dr. Dekker is hoogleraar archiefwetenschap en 
paleografie van de 14e t/m de 17e eeuw. In zijn referaat 
'Oude bewoningskernen en nieuw ontgonnen land in de 
noordelijke Vechtstreek' stond Dekker stil bij diverse aspec
ten van het leven in de noordelijke Vechrstreek in de perio
de tot I I O O . 
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