
naar voren. Men verving de oude ongeriefelijke gebouu-en door 
meer comfort biedende woningen of wel men plakte aan de ver
dedigingstoren aanbouwsels, soms dienende voor behuizing van 
aanzienlijken, doch soms ook strekkende om het oude gebouwen
complex dienstbaar te maken aan het boerenbedrijf. Voorbeelden 
van de eerste soort zijn: Amerongen, Renswoude, Hardenbroek, 
Broekhuizen, Moersbergen en Linschoten. De torens van Sanden-
burg, Lunenburg, Weerdestein, Rijnestein, Sterkenburg en Voorn 
werden door aanbouw herschapen in woonhuizen voor aanzien
lijken, terwijl o.a. de torens van Walenburg en Camminga door 
aanbouw voor het boerenbedrijf werden geschikt gemaakt. 

Door het politieke nevendoel werden aanzienlijke huizen als 
Maarsbergen en den Heiligen Berg, die oude kloosters waren 
en de prachtige buitenplaatsen aan de Vecht, die de Amsterdam-
sehe patriciërs daar stichtten, niet gerekend tot de ridderhofsteden, 
maar men kan ze gerust kastelen noemen. 

In het laatste kwart der vorige eeuw en vooral in deze eeuw, 
is het besef steeds gegroeid dat wij in deze monumenten van het 
grijs verleden een kostbaar bezit hebben, waarop we zuinig moe
ten zijn. Vele oude kastelen zijn gerestaureerd en twee zijn geheel 
nieuw opgebouwd zoveel mogelijk in de oude vorm ni. de Haar 
en Sypestein. 

Moge het thans levende geslacht ondanks de verarming ten
gevolge van de oorlog in deze zin blijven volharden, opdat ons 
nageslacht deze onvervangbare getuigen van de historie en de 
kunstzin hunner vaderen zullen kunnen blijven bewonderen en er 
de traditie zullen kunnen aanknopen, zonder welke een volk geen 
werkelijk recht van bestaan heeft. 

J. R. C L I F F O R D K O C Q V A N BREUGEL. 

OVER D E HISTORIE DER „GELDERSCHE VALLEI" 

W i e de historie eener landstreek doorvorschen wil, moet met de 
spade op stap gaan, want terecht zegt Bijvanck*) — ,,een land 
bewaart in zijn bodem, >als in een archief, de gegevens voor zijne 
geschiedenis". 

De bodem der Geldersche Vallei is zulk een archief. 
Twee ,,ijstijden" hebben haar geformeerd, erosies van wind en 

water hebben er huisgehouden, dikke veenpakketten, woeste wouden 
en struweelen zijn hare eerste vegetatie. ,,Boor en spade" hebben 
hier reeds veel onthuld en zullen nog meer aan den dag brengen, 
want de geologen raken niet uitgestudeerd over de vorming der 
,,Geldersche Vallei". 

*) Voorgeschiedenis van Nederland. 
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Daar is het vraagstuk van den „Rijnarm" — zoo voor de hand 
liggend in ons delta-land en toch geologisch praktisch verworpen, 
wat niet wegneemt dat de gedaante der Vallei, doortrokken van 
kreken en waterstrangen, de omwoners — sedert eeuwen — stee
vast van een Rijnarm doet spreken, — zóó — dat in de vorige 
eeuw, historicus en geoloog er nog de degen voor kruisten. 

Dan het arthesisch phenomeen, de ,,Norton"-wellen, die, bij 
doorboring van de taaie keileem, — de ploegzool der geweldige 
ijsgletschers die de grillig gelaagde heuvelrug opwierpen — het 
onder druk verzameld zakwater der heuvelklingen doen opstijgen 
tot boven het maaiveld, verschijnsel, zoo karakteristiek en belang
rijk voor de Vallei. 

Voorts die grillige verkaveling der hooger gelegen landpercee-
len, gevolg van geleidelijke ontwouding door veeweide en prae-
historischen akkerbouw, en daarnaast de doelbewuste rechthoekige 
kavel der ontginners van later eeuwen. 

Niemand minder dan Karel de Groote levert ons het oudste 
document van menschenhand, zijn giftbrief van 777 als hij in bond
genootschap met de Kerk, de opdringende Saksers terugduwt en 
zijn leenman — graaf Wicher — die misschien gecollaboreerd 
had, onttroont, ten behoeve van Utrecht's St. Maarten. W o u d e n 
langs de Eem schenkt hij en tevens de ,,Villa Lisiduna", de latere 
Leusder-Eng. Zou dit onze oudste agrarische nederzetting niet zijn? 

Overal gaan de monniken ontginnen en trekken hoorigen aan 
die tot ,,huislieden" (boeren) worden. Daar waar het water hen 
tegenhoudt wordt een elementair waterschapsverband gelegd 
(1133). Als baksteenbouw de houten woning gaat vervangen, 
draait alles in de Vallei om de turf en wordt zij ,,Veenkolonie". 

Vooral uit Vlaanderen is veel vraag en een ondernemend Ant
werpenaar, Schoenbeecke, bestaat het zelfs, een vaart te leggen 
(1551) van Veenendaal naar Amersfoort voor turfafvoer, omdat 
te hooge tol geheven wordt op de zuidelijk afvoerende Bisschop-
David-Grift (1473) en de rivieren. Voorlooper dus van het Vallei
kanaal. De Vlaamsche veiveeners brengen — en passant — Vee
nendaal als „huisvlijt" zijn textiel. 

De afgraving van turf, wordt in het zuiden der Vallei zoo sterk 
(tot 8 voet!) dat van Emmikhuizer Berg en Vendel zuidwaarts 

naar den Rijn de waterafvoer stokt en heel de te lozen watermassa 
naar 't Noorden opdringt. 

Dan ontbrandt de eeuwen-lange waterlossings-strijd die zijn 
trefpunt vindt aan den ,,Rooden Haan", de sluis die plundering 
en brandschatting te zien gaf, als Gelderschen en Utrechtschen 
er elkaar bij 't nekvel grepen. 

Moeizaam komt 1714 (1727) een slecht nagekomen conventie 
tot stand, — in 1816 moeten de kurassiers de strijdende boeren 
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uiteenjagen! — en eerst in 1948 zal het de gewesten Gelderland 
en Utrecht beschoren zijn, hierover eensgezind te besluiten. Maar 
de eeuwen door waren de bezwaren en strijdpunten niet van de 
lucht. Reeds bij placaat van 1555 stelt Karel V vast dat het ver
zanden van den Eem, zoowel door Geldersch als Utrechtsen water 
veroorzaakt wordt en moeten alle communiteiten hulp verleenen bij 
het baggerwerk. Is ook dit probleem geen historisch ,,kluifje", als 
wij verklappen dat de Staten van Utrecht in Januari 1950 nog een 
geanimeerde discussie wijdden aan het uitbaggeren van de Eem! 

En wie zou de ,,Grebbelinie" kunnen vergeten, dit verdedigings
werk der Oranje-Strategen uit de 17de eeuw, waar én in 1940, én 
in 1945 de strijd een einde nam; en dat als vestingwerk in de 19de 
eeuw was dood verklaard. 

Waarlijk, de Geldersche Vallei biedt wel een uitzonderlijk 
gevarieerd, historisch menu, dat intusschen verwerkt dient te wor
den, zal deze van nature geschapen „eenheid" topographisch, 
sociaal-economisch, en bovenal ook agronomisch, tot volle, harmo
nieuze ontwikkeling geraken. 

Dankbaar „research" werk wacht hier op afdoening. 
W a n t al moge een staatkundige grens — historisch gegroeid — 

deze eenheid middendoor deelen, zulks is overbrugbaar gebleken, 
nu Gelre en Utrecht op een zoo gewichtig punt als dat der water
lossing dezer landstreek, het „eens" zijn geworden. 

Rijk gevarieerd noemden wij dit menu! Inderdaad! — het noodt, 
historisch gesproken — tot smullen. 

En al moge er dan — culinair — op aan te merken zijn, dat het 
met zijn ,,ijsgerecht" aanvangt, wat verlet den historicus hier bij 
het heden te beginnen en terug te werken tot die grijze praehistorie, 
waar wij in den geologischen opbouw der Vallei hare eenheid 
onverbrekelijk verankerd vinden. W a n t dââr is het, dat de bodem 
hare historie documenteert en zij niet behoeft te steunen op de 
subjectievere visie, aan menschelijke geschillen en convenanten ten 
grondslag liggend. 

W . H. D E B E A U F O R T . 

IETS OVER D E VECHTSTREEK. 

Evenals de geschiedenis van ons vaderland kan de historie van 
de Vechtstreek in drie periodes verdeeld worden. Een zuiver 
Utrechts karakter was het kenmerk van het eerste dezer tijdper
ken: de middeleeuwen. De macht van de bisschop domineerde in 
die tijd in het midden van ons land en daarmee ook aan de Vecht. 
Aan hem behoorde o.a. het tolhuis, dat aan de mond van de rivier 
bij Muiden stond en van waaruit men de kortste verbinding van 
de hoofdstad van het Sticht met de zee kon controleren. De bis-
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