




Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -20- Het waren deze elementen die, in balans, het karakter van dit land-schap bepaalden. Als straks de mens, door de ontginning van dit gebieddie balans verbreekt, zal dit, naast de winning van het begeerdenieuwe land, ook onvoorziene en vaak onwelkome gevolgen hebben. De ontginning van CattenbroeckVoorbereidingen. De ontginning van het Cattenbroeck was pas mogelijkna 1122. In dat jaar werd de Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd (5)en bleef men voortaan gespaard voor de jaarlijkse overstromingen vandeze grillige rivier. Men moet direct na 1122 met de ontginning eenaanvang gemaakt hebben, anders was de schenking van de synodale rech-ten over het broek bij Zeist aan de Domproost in 1126 een zinloosgebaar. Terwijl men vroeger door verbranden van bos vrij simpel aancultuurgrond kwam, ondervond men bij de ontginning van moeras en broekveel

groter tegenstand. Zo'n ontginning eiste een professionele aan-pak, waarvoor een gedegen organisatie, aanzienlijke technische kennisen zware kapitaalsinvestering vereist waren. De neiging om wildernis te ontginnen werd in de 12e eeuw versterktdoor een aantal factoren: om te beginnen was er in die periode eensterke toename van de bevolking. In het starre domaniale systeem wastoen niet meer voor allen emplooi te vinden. De &quot;boventalligen&quot; warener tuk op nieuw land te krijgen. Bovendien gingen de graanprijzen indie tijd flink omhoog. En tegelijkertijd zaten de grote landeigenaars,kerk, kloosters en adel met het gegeven dat ze tot nu toe van hunuitgestrekte grondbezit maar een zeer lage grondrente kregen. Ontgin-ning van het onland beloofde hen meer inkomsten. We weten niet hoe de zaken in 1122 geregeld werden. Over de eigenlijkeontginningen, die toen heel gewoon waren, werd

vrijwel niet geschre-ven. Wel is het zeker dat de bisschop met een aantal concessionarisseneen copeverdrag gesloten heeft, waarbij hij waarschijnlijk een 'voer-slagh' in de nieuwe ontginning voor zichzelf bedong. De bisschopblijkt tenminste steeds eigenaar te zijn van Kouwenhoven in het Cat-tenbroeck. Maar van het copeverdrag zelf is niets bekend en evenminvan de concessionarissen. Als de bronnen gaan spreken, zo'n anderhalveeeuw na de ontginning, zien we dat de Abdij van Oostbroek en hetVrouwenklooster flink gegoed zijn in de ontginning. Gezien hun eigenstichtingstijd moeten we betwijfelen of deze kloosters tot de conces-sionarissen behoorden. Als adelijke eigenaars ontdekken we Renes,Grawaert van Weerdensteijn, van Amerongen, van Woudenberg, Ysselstein,van Valckendail, van Zuylen van Blikkenburg, van Cattenbroeck, het



Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -21- geslacht van Seijst en ook enkele rijke burgers uit Utrecht. Maar wievan hen eventueel tot de concessionarissen behoorde, is niet na tegaan. Wel mogen we aannemen dat het benodigde geld grotendeels van dekerk kwam; die is immers in de middeleeuwen de grootste geldschieter.Ook de adel kon daar geld lenen, met als eventueel onderpand zijnandere landen. De kennis voor de onderneming bezat men. In Vlaanderen, Holland enZeeland was men al veel eerder met dit soort werk begonnen. Ook deaanleg van de 'Rijsdijk' bij Wijk bij Duurstede in 1122 wijst erop datmen de techniek onder de knie had. Het werk geschiedde met handkracht. De inwoners van Zeist e.o., afge-zien wellicht van enkele 'daghhuerders', hadden genoeg werk op eigenbedrijf. Men zal dus arbeiders van buiten aangetrokken hebben: werke-lozen, lieden die graag een nieuw stuk land wilden en

varenslui dieals seizoenarbeider konden werken. Zeker is er een -doorgaans goedbe-taalde- landmeter bij betrokken geweest. En wellicht heeft een aantalconcessionarissen als commissie van toezicht durend oog gehouden opdevoortgang van het werk. Of er veel gebruik werd gemaakt van paarden-tractie weten we niet. We betwijfelen het; er zal in deze omgevingniet voldoende weidegrond voor het benodigde aantal dieren zijn geweest. De landmeter heeft, als gebruikelijk bij de copeontginning, hoevenuitgezet in het Cattenbroeck. De hoeven en de scheidingssloten staanniet helemaal haaks op de beide zijkanten, de Hakswetering en deKoppeldijk. Dat is ietwat ongebruikelijk bij een copeontginning (6).We menen dat dit het gevolg is van de werkwijze van de landmeter, dieo.i. bij het uitzetten van de hoeven begonnen is met het doortrekkenvan de lijn Waterige weg-noordzijde Cockardshoeve tot de Hakswetering.Ten

noorden van die lijn werden de hoeven evenwijdig aan elkaar uitge-zet zodat ze niet helemaal haaks stonden op Hakswetering en Koppel-dijk. De afstand hiertussen bedroeg de gebruikelijke 6 voorling(furlong) of 1250-1300 meter en om op de in deze streken gebruikelijke16 morgen per hoeve uit te komen werd de breedte gesteld op 30 roe(114 meter). Ten noorden van de Kouwenhovenselaan was deze verkavelingtot voorkort nog het mooist te zien. Soms vestigde zich een vrije boer aan de kop van zo'n hoeve die dan inde loop van de jaren de hele kavel ontgon. In het Cattenbroeck echterkwamen de meeste hoeven al zeer vroeg in handen van adel en kloostersdie liever grotere eenheden dan een enkele hoeve lieten ontginnen. Wij








