




Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 Dr. Dekker tijdens zijn toespraak op 4 november j.1,in het Gemeentehuis van Houten.



Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 hem dat gevraagd had. Deze had namelijk zijn studie aande heer De Keyzer opgedragen. Er moet toch wel wat door je heen gaan als je anno1983 door een wetenschapper van professie als kennerbij uitstek van het Kromme Rijngebied wordt erkend endiens dank ontvangt voor het feit, dat je hem gedurendejaren wist te stimuleren. Daarom was het in Houten alle-maal begonnen. De inwoners van Houten moeten van nu af weten, dater binnen de dorpsgrens - of liever binnen het gebied'Tussen Rijn en Lek' - een man woont en werkt, die voorde wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis van De commissaris der Koningin, mr. P. van Dijke,overhandigt het boek van dr. C. Dekker aan deheer L.M.J. de Keyzer. (foto O.J. Wttewaal)
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Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 als afbakening van ons onderzoeksgebied genomen en deuiterwaarden er buiten gelaten. Als westgrens hebbenwij gekozen voor de omstreeks 1122 gegraven VaartseRijn en de in 1285 aangelegde Nieuwe Vaart, zodatOost Raven, het Overeind van Jutphaas en het oostelijkdeel van Vreeswijk nog binnen ons territorium vallen,daarentegen West Raven, het Nedereind van Jutphaas enhet westelijk deel van Vreeswijk er buiten. De keuzevoor een afbakening in het oosten is moeilijker. Ervan uitgaande dat de dorpen aan de westelijke voet vande Utrechtse heuvelrug in de middeleeuwen hun water opde Kromme Rijn loosden, hebben wij de Utrechtse weg,die deze dorpen - Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergenen Zeist - verbond en ook thans nog verbindt, ongeveerals de oostelijke begrenzing van ons gebied beschouwd.Daaruit vloeide min of meer voort dat

het verlengde vandeze weg, de Utrechtse weg onder De Bilt, als gegevennoordgrens werd aanvaard. Bij de afbakening van hetKromme Rijngebied ten opzichte van de stad Utrecht laghet voor de hand de zuidoostgrens van de stadsvrijheidte kiezen, omdat vanwege de grote invloed van de stadhet gebied binnen de vrijheid nauwelijks als eenplattelandsdistrikt aangemerkt kan worden. Toegegevendat de uitgangspunten van onze begrenzing deels van histo-rische, deels van louter praktische aard zijn en in geengeval steunen op een vroegere indeling hetzij in gouwen,hetzij in dekenaten, in maarschalkdistrikten, in classes,in kantons of wat dan ook, blijkt er in de praktijkzonder misverstand mee te kunnen worden gewerkt. Welzullen wij voor een beter begrip van de situatie inhet Kromme Rijngebied incidenteel, maar herhaaldelijk,genoodzaakt zijn de grens, soms zelfs ver, te over-schrijden, waarbij

ook de bedoeling kan voorliggen hetgebied van ons onderzoek te situeren in het geheel vanhet Nedersticht.' De ontginningen onder Houten, 't Goy en Dwarsdijk.(Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen,afb.31, blz.214.)





Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 in het midden (Wijk en Cothen, 't Goy en Houten, Werk-hoven en Odijk, Bunnik en Vechten) en tenslotte in hetzuidwesten (Tuil e.a. en Schalkwijk, Vreeswijk en hetovereinde van Jutphaas). In die volgorde bespreektDekker de geschiedenis van de ontginningen, die vooralin het begin kleinschalig, soms zelfs op plaatselijkinitiatief werden gerealiseerd. Later voltrokken deontginningen zich grootscheeps op bevel van de bisschop.Maar dan zijn we wel in de 12e eeuw beland. Persoonlijk vind ik het gedeelte wat daarna volgt hetmeest interessante, omdat daarin pas goed duidelijkwordt hoe het verder gegaan is. De kerkelijke organisatiekomt het eerst aan de orde omdat die de oudste rechtenheeft. Ik laat Dekker zelf nog even aan het woord: 'Dekerk van Utrecht, met de bisschop aan het hoofd, speelteen zeer belangrijke rol. Er is nog geen sprake van eenpublieke

indeling van het grondgebied. De eerste open-bare indeling van het terrein is van kerkelijke origine,terwijl de domaniale indeling een gevolg is van grondschen-kingen (met alle daaraan verbonden rechten) door de keizeraan kerkelijke instellingen die hun domeinen door meierslieten besturen en beheren.' De rechterlijke organisatie, die dan volgt is gebaseerdop het feit, dat de bisschop zijn rechtsmacht (de lagejurisdictie) uit handen geeft aan de gezaghebbers in dedomeinen, terwijl bovendien kleinere stukken grond (weermet alle daaraan verbonden rechten) overgaan van debisschop op diens vertrouwelingen, rijken en edellieden. Tenslotte behandelt Dekker de waterstaatkundige orga-nisatie, waarbij hij vooral aandacht schenkt aan de Lek,de Vaartse Rijn, de waterstaatsrechten in de gerechten ende waterschappen zelf. Ik besluit met te stellen, dat dr. Dekker de onder-zoekers van en

belangstellenden naar de oudste geschie-denis van het Kromme Rijngebied een grote dienst heeftbewezen. Het moet hem een gevoel van voldoening geven



Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 10 te beseffen, dat niemand om zijn boek heen kan. En netals De Keyzer delen in die voldoening denk ik vooral ookde bewoners van het gebied 'tussen Rijn en Lek' en vooralde leden van onze Historische Kring. 11-11-1983, A. Graafhuis Noten 1. Dr. C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middel-eeuwen. Een institutioneel-geografische studie. 1983.(Stichtse Historische Reeks nr.9). Prijs f.79,-. Te bestellen bij de boekhandel of bij de UitgeverijWalburgpers in Zutphen. 2. Dr. C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografieen de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middel-eeuwen. Assen. 1971.


