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Middeleeuwse stadsgeschiedenis laat zich op allerlei manieren bestuderen en 
vanuit velerlei thema's en invalshoeken. Daarbij kan men zich tot het gebied 
binnen de muren beperken of stad en stadsvrijheid samen onder de loupe ne
men; onderwerpen waarover wat Utrecht betreft nog veel onderzoek moet wor
den gedaan. Wij willen ons blikveld ditmaal iets ruimer kiezen en ons bezighou
den met de relaties tussen de stad Utrecht en het haar omringende platteland 
buiten de stadsvrijheid; maar omdat dit thema nog nauwelijks voorwerp van 
gedetailleerd onderzoek is geweest, zullen we ons daarbij beperken tot een ta
melijk klein en overzichtelijk gebied, dat we dan ook meer in detail willen be
handelen. Het gaat hier om de gerechten Oostveen en Herbertskop, vlak ten 
noorden van de rivier de Vecht en van de grenzen der middeleeuwse stads
vrijheid, waar later de huidige gemeente Maartensdijk is ontstaan. 
Zoals de naam Oostveen al zegt, betreft het hier een veengebied, en wel een dat 
zich ten noorden van de Vechtoevers met hun rivierklei uitstrekte tot de zandige 
gronden van het Gooi en de Vuursche, waar de grens van het Nedersticht van 
Utrecht met het graafschap Holland werd gevormd door de Hollandse Rading. 
We hebben dit gebied gekozen, omdat we hopen dat het representatief zal blij
ken te zijn voor bepaalde aspecten van de verhouding tussen de stad Utrecht 
en het haar omringende platteland; een verhouding die zich in het algemeen laat 
kenschetsen als een voorzichtig streven van de stad naar vergroting van de eigen 
invloedsfeer ten koste van die van de bisschop, die tevens de landsheer was. 
In concreto willen we ons nu afvragen welk aandeel de stad Utrecht had, door 
middel van haar burgers of inwoners en de geestelijke instellingen binnen haar 
muren en haar stadsvrijheid, in de ontginning en de exploitatie van de gerech
ten Oostveen en Herbertskop. 

Er staan ons voor dit onderzoek diverse soorten bronnen ter beschikking, die 
grotendeels worden bewaard in het Rijksarchief in de provincie Utrecht en bij 
de Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht. De meeste daarvan hebben geen na
dere toelichting nodig, zoals oorkonden, leenacten van de bisschoppen, reke
ningen van verschillende kapittels, pachtbrieven en goederenregisters. Derge
lijke stukken geven inlichtingen over bestuur en beheer van het Nedersticht als 
geestelijk en wereldlijk vorstendom en van de verschillende instellingen daar
binnen. Daarnaast zijn er van stedelijke zijde een paar interessante reeksen uit 
de 15e eeuw en later in de vorm van het Raadsdagelijksboek en het Buurspraak-
boek, met notulen van gemeenteraadsvergaderingen en verordeningen die na
mens het stadsbestuur aan de inwoners bekend werden gemaakt. Beide reeksen 
zijn voor ons onderwerp van belang, omdat er tal van burgers in voorkomen 
met de functies die zij in de stad bekleedden. 
Een heel andere bronsoort vereist wel enige toelichting: we bedoelen de manua-



len van het morgengeld, later het oudschildgeld. Het morgengeld was een be
lasting die per morgen lands (ca. 0,85 ha) werd geheven door de bisschop van 
Utrecht als landsheer van het Nedersticht, nadat hij daarvoor uitdrukkelijk ad 
hoc en per keer toestemming had verkregen van de stad Utrecht (voor het eerst 
in 1303) en sinds 1354 van de drie staten: geestelijkheid, ridderschap en steden. 
Het was niet de bedoeling dat deze belasting regelmatig zou worden geheven 
maar alleen in noodgevallen, als de bisschop niet op een andere manier aan zijn 
financiële verplichtingen kon voldoen. Helaas kwamen zulke noodsituaties 
meer en meer voor, zodat na een bescheiden vraag in de veertiende eeuw de bis
schoppelijke verzoeken om het toestaan van een nieuw morgengeld in de vijf
tiende eeuw drastisch toenamen; aangezien sommige aanslagen in termijnen 
betaald moesten worden, waren er perioden waarin jaarlijks een morgengeld 
werd geheven'. 

Om de inning administratief mogelijk te maken, werden per keer manualen 
aangelegd, lijsten van aangeslagenen per gerecht, met daarbij de omvang van 
hun grondbezit in morgens (of soms in andere waarden) uitgedrukt, gevolgd 
door de namen van de betalers en de hoogte van de betaalde sommen. Achter
stallige betaling kon op die manier makkelijk worden geconstateerd2. Voor de
ze administratie was het Nedersticht verdeeld in drie kwartieren: het Overkwar-
tier, Eemland en het Nederkwartier, globaal overeenkomend met het zuid
oosten, het noordoosten en het westen van de huidige provincie Utrecht. Oost
veen en Herbertskop behoorden tot het Nederkwartier. De kwartieren werden 
per gerecht behandeld en binnen de meeste gerechten werd in de manualen op
nieuw een onderverdeling gemaakt, op grond van ligging en bodemgesteldheid. 
Herbertskop was daarvoor te klein (slechs 112 à 115 morgen groot, ofwel ca. 
vier hoeven van 28 morgen) maar Oostveen bestond in 1456 en 1470 uit veen, 
achterland en dijkhoeven, elk met andere hoevematen, en in 1548 zelfs uit ne
gen verschillende categorieën grond. 

Voor het Nederkwartier beschikken we uit de landsheerlijke periode over ma
nualen van de morgengelden van 1456 met aantekening van betaling in 1459, 
manualen van 1461, 1470 en 1511. In 1528 moest de bisschop zijn wereldlijk 
gezag overdragen aan keizer Karel V, die ernaar streefde, alle Nederlandse ge
westen onder zijn landsheerlijk gezag te brengen; het hertogdom Gelre zou in 
1543 daarbij het sluitstuk vormen. Uit de tijd na deze temporaliteitsoverdracht 
van 1528 zijn nog verschillende registers van deze belasting overgebleven, die 
dan inmiddels het oudschildgeld is gaan heten, waarvan wij ons voor dit onder
zoek hebben beperkt tot dat van 1548. 
Een moeilijkheid bij het interpreteren van deze manualen is wel dat niet steeds 
duidelijk is of de pachter dan wel de eigenaar of nog een derde persoon is aan
geslagen. Dikwijls werd een persoon aangeslagen voor een perceel dat toebe
hoorde aan een bepaalde eigenaar - meestal een kerkelijke instelling, soms een 
leek - en waarvoor door een aantal andere personen werd betaald. De aan
geslagenen blijken zelden zelf te hebben betaald, en de eigenaars deden dat ook 
slechts sporadisch. Maar of de betalers nu de werkelijke gebruikers waren of 
alleen loopjongens van de pachters die toevallig in de stad moesten zijn (want 

1 Zie voor dit alles J. G. Avis, De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde van de 
Usel tot 1528 (Utrecht, 1930), 13, 42-79, en speciaal over de manualen 16-41. 

2 Idem, 127-136 over inning van achterstand. 
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daar moest de belasting worden afgedragen, in het kapittelhuis van de Dom3), 
is niet duidelijk. Deze manualen moeten dus met voorzichtigheid worden ge
bruikt bij het reconstrueren van de werkelijke eigendomsverhoudingen in het 
veen. Toch zijn ze voor ons onderzoek onmisbaar, omdat ze inzicht geven in 
de verkaveling van de grond en in zekere mate ook in de voortgang der ontgin
ning. 
Een bron waarvoor we tenslotte aandacht willen vragen maar die niet in de 
Utrechtse archieven berust, is het goederenregister van de Johannieter com-
manderie van Sint Catharijne te Utrecht uit 1368 en volgende jaren. Dit register 
bevindt zich in het Stadsarchief van Gent in België, waar het langs onbekende 
weg terecht is gekomen4. We zijn zo gelukkig geweest, er tijdens een langdurig 
bruikleen op het Instituut voor Geschiedenis in Utrecht een volledige trans
scriptie van te hebben kunnen maken. Aangzien de heren van Sint Catharijne 
nogal wat goederen in het Oostveen bezaten, zal het hierna nog ter sprake ko
men. 

De stad Utrecht, de bisschop en de ontginningen 

Als we ons onderzoek nu eerst van de stedelijke kant aanpakken, kunnen we 
aanknopen bij een artikel van Struick in de Hansische Geschichtsblätter van 
19815, waarin hij constateert dat er in de late middeleeuwen een sterke symbio
se bestond tussen de Stichtse landadel en het Utrechtse stadspatriciaat (70% 
van de Stichtse kastelenbezitters was tevens inwoner van de stad Utrecht6) en 
verder dat er sinds de veertiende eeuw een sterke toename plaatsvond van agra
risch grondbezit in handen van Utrechtse burgers7. Als verklaring daarvoor 
wijst hij de suggestie van Nicholas af, dat dit een gevolg was van de demografi
sche crisis die sinds ongeveer 1300 heel West-Europa teisterde: de toenemende 
welvaart van de dertiende eeuw had tot overbevolking geleid, hetgeen bij de 
minste misoogst tot hongersnood leidde, gevolgd door een trek van boeren 
naar de stad. Daar stonden zij bloot aan epidemieën zoals de pest, die de dicht 
opeengepakte stadsbevolking sterker trof dan een boerengemeenschap. Dus 
liep het bevolkingscijfer nog verder terug, met als gevolg een verminderde 
vraag naar landbouwprodukten. De grondeigenaars echter, blind voor dit 
marktmechanisme, die wilden dat hun grond bebouwd bleef, investeerden er 
grotere sommen in dan tevoren en betaalden de landarbeiders ook hogere 
lonen8. Volgens Struick kan dit beeld dat Nicholas schetst, wel opgaan voor 
de Vlaamse steden maar niet voor Utrecht, waar geen bevolkingsvermindering 
in de veertiende en vijftiende eeuw valt te constateren. Struick zoekt die ver
hoogde stedelijke investeringspolitiek eerder in de moeilijkheden die Utrechtse 
burgers bij hun handelstransacties ondervonden en ook in de mindere status 
die winsten uit handel en geldzaken genoten in vergelijking met winsten uit 
grond. 

3 Idem, 122. 
4 Stadsarchief Gent, Familie Suermont de Volsberghe, ongeïnventariseerd. 
5 J. Eduard Struick, 'Utrechts Beziehungen zum flachen Land im Mittelalter', Hansische Ge

schichtsblätter, 99 (1981) 1-9. 
6 Idem, 8. 
7 Idem, 4. 
8 D. Nicholas, Stad en platteland in de middeleeuwen (Bussum, 1971) 25-28. 
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Nu is het waar dat Utrecht in de veertiende en vijftiende eeuw niet meer de grote 
rol in de interregionale handel speelde die ze gehad had in de elfde en twaalfde 
eeuw. De stad dankte haar opkomst in de tiende en elfde eeuw aan haar gunsti
ge ligging tussen Rijn en Vecht, waardoor ze in verbinding stond met het Duitse 
Rijnland in het oosten, de Zuiderzee en de scheepvaartroute naar Skandinavië 
in het noorden, de Hollandse steden in het westen en Vlaanderen in het zuiden. 
De bisschoppen van Utrecht, een bisdom dat het grootste deel van het huidige 
Nederland ten noorden van de grote rivieren omvatte, hadden de resten van het 
Romeinse castellum aan de Rijn als hun vestigingsplaats gekozen en verzamel
den daar een flink aantal geestelijken om zich heen, verdeeld over de twee ka
pittels van Sint Maarten (de Dom) en Sint Salvator (Oudmunster). Die kapittel
geestelijken vormden met hun personeel de kern van de consumentengroep 
voor wie de Utrechtse burgers, die woonden tegenover dat gewezen castellum, 
hun koopwaren aanvoerden. 

In de elfde eeuw werd het aantal kapittelkerken nog met drie vergroot: Sint Pie-
ter, Sint Jan en Sint Marie, terwijl bovendien de Paulus-abdij uit de buurt van 
Amersfoort naar de stad Utrecht werd verplaatst. De nieuwe kapittel- en 
kloosterkerken werden gebouwd in een kruis met de Dom als middelpunt, zo
danig dat de burgernederzetting kwam te liggen tussen de Dom en de Sint Ma-
riakerk. De burgers hadden zelf in die tijd al een parochiekerk, de Buurkerk, 
bij hun haven aan de Rijn. Aan het einde van de elfde eeuw kwam daar ten zui
den van het kerkenkruis de Sint Nicolaaskerk bij, die ook diende als parochie
kerk voor een deel van het aangrenzende platteland. Met name De Bilt, dat vlak 
ten oosten van Herbertskop lag, viel onder de Sint Nicolaasparochie en was met 
een weg daarmee verbonden, de Nicolaasweg. De andere stadsparochies waren 
die van Sint Geerten in het westen en Sint Jacob in het noorden, die in de twaal-
de eeuw ontstonden. De Jacobiparochie strekte zich eveneens ver buiten het 
stadsgebied'uit en omvatte onder meer Oostveen en Herbertskop. 
De burgergemeente kreeg in 1122 stadsrecht, althans keizerlijke bevestiging 
van zekere rechten haar door de bisschop verleend en tolvrijdom voor wie de 
stad bezocht om er handel te drijven en mee te werken aan de bouw van de 
stadswal. Van de kant van de burgerij werden dus in die tijd initiatieven ont
plooid ter verhoging van haar welvaart. 

Maar niet alleen de stad was actief, de bisschop was dat niet minder, en wel 
op een manier die tegen de handelsbelangen van de stedelingen indruiste. In de 
elfde eeuw was in het aangrenzende graafschap Holland de openlegging en ont
ginning van het veen al goed op gang gekomen, het eerst langs de oevers van 
de Oude Rijn bij Leiden. Weldra strekte zich deze grote ontginningsactiviteit 
uit over de gehele Hollands-Utrechtse laagvlakte, die systematisch werd verka
veld en in cultuur gebracht9. 
Het kenmerkende van deze veenontginningen was dat ze werden aangelegd met 
een dijk als basis, waarvandaan de hoeven in lange opstrek naast elkaar werden 
uitgezet met sloten ertussen, tot aan een achtersloot of wetering. Daarlangs 
moest het overtollige water afvloeien naar een breder water, hetzij een rivier 

9 Zie hierover H. van der Linden, De cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging 
der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen, 1955). 

12 



hetzij een kanaal. Als het land tot aan de wetering in cultuur was gebracht, kon 
daar een nieuwe dijk worden aangelegd, die op zijn beurt de basis voor een 
nieuwe ontginning kon worden, weer in lange opstrek. Woonkernen ontston
den langs de dijken in lange rijen (lintbebouwing). De maat van de hoeven in 
de oudste ontginningen was de twaalfvoorlinghoeve, die 30 roeden breed en 
660 à 720 roeden lang was, ofwel ca. 112,50 meter bij 2500 à 2700 meter. De 
Rijnlandse roede, die bij de Hollandse ontginningen werd gebruikt, was 3,76 
meter lang. Gebruikelijker dan de twaalfvoorlinghoeve was echter de zesvoor-
linghoeve, van 30 bij ca. 350 roeden of ca. 112,50 bij ca. 1250 meter. Ook in 
het Nedersticht van Utrecht was dit het geval, met een roedemaat van 3,75 me
ter. De zesvoorlinghoeve omvatte gewoonlijk 16 morgen10. 
Aangezien de ontginning van het veen in het graafschap Holland en in het 
westelijk deel van het Utrechtse Nedersticht een samenhangend geheel vormt, 
zoals nu nog steeds aan de vorm der verkaveling op de topografische kaart is 
te zien, mag men aannemen dat de bisschoppen van Utrecht al in een vroeg sta
dium als landsheren van het Nedersticht daarbij betrokken zijn geweest, ver
moedelijk al in de elfde eeuw. Wat betreft de twaalfde eeuw is dat vermoeden 
zekerheid, waarbij met name bisschop Godebald genoemd moet worden 
(1114-1128). Hij was de laatste van een lange reeks koningsgezinde bisschop
pen van Utrecht die onder het rijkskerkenstelsel waren benoemd, dus in strijd 
met de ideeën van de Gregoriaanse hervormers; maar na korte tijd reeds was 
hij naar het andere kamp overgelopen, zodat hij in 1122, toen het Concordaat 
van Worms een einde aan de investituurstrijd maakte, tot de pausgezinde partij 
behoorde. Dit bracht hem uiteraard in botsing met de keizer, Hendrik V; maar 
niet alleen dit: ook zijn ontginningsplannen vereisten de tussenkomst van het 
rijksgezag, en wel op verzoek van de Utrechtse stadsburgers. 
Want niet tevreden met de ontginning van het westen van zijn Nedersticht wilde 
deze bisschop ook het oosten daarvan bevrijden van wateroverlast om het in 
cultuur te kunnen brengen. Daartoe legde hij in 1122 een dam in de Kromme 
Rijn bij Wijk bij Duurstede, gelegen aan de splitsing van Kromme Rijn en Lek, 
zodat het Rijnwater niet meer jaarlijks het land kon overstromen. Maar voor 
de burgers van Utrecht was die maatregel levensgevaarlijk, want hun beste ver
binding met het Duitse achterland werd erdoor afgesneden en daarmee werd 
hun hele bestaan op het spel gezet. De ruzie die daarover ontstond, leidde tot 
het reeds genoemde stadsrecht van 1122, bekrachtigd door de keizer, en verder 
tot het graven van de Vaartse Rijn van het zuiden van de stad naar de Hollandse 
IJssel, vanwaar men weer verbinding had met de Lek11. 
In die bewogen jaren werd ten oosten van de stad Utrecht op een eenzame 
plaats in het moeras de Benedictijnerabdij van Onze Lieve Vrouwe en Sint Lau
rens gesticht door een paar gewezen ridders die hun militaire uitrusting hadden 
afgelegd om zich aan een beter doel te wijden. Door schenkingen van koningin 
Machteld en bisschop Godebald verwierven ze weldra het hele Oostbroek met 
aangrenzende venen, met de lage rechtsmacht, de tijns en de tienden12. Om in 

10 Idem, 20-36. 
11 C. Dekker, 'De dam bij Wijk', Scrinium et Scriptura, opstellen aangeboden aan prof. dr. J. 

L. van der Gouw (Groningen, 1980) ( = Nederlands Archievenblad, 84 (1980), an. 3) 248-266. 
12 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, S. Muller Fz. e.a., eds. (5 dln.; 's-Gravenhage, 

1920-1959) (verder afgekort als OSU); 1, nr. 302, V, nr. 3034 en I, nr. 313 (resp. 1122 maart 
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Gezicht op het dorp Blauwkapel, met de stad Utrecht aan de horizon en rechts de veenontginnin-
gen. Kopergravure door H. Spilman naar J. de Beyer, 1745. RAU, Top. Atlas, nr. 687. 

Foto: RA U. 

hun levensonderhoud te kunnen voorzien, moesten de monniken, bij wie zich 
ook enige zusters hadden gevoegd, zich toeleggen op de ontwatering en ontgin
ning van die venen. Vermoedelijk in 1139 werd hun klooster gesplitst en ont
stond iets noordelijker de priorij Vrouwenklooster, die in 1360 op haar beurt 
een zelfstandige abdij werd. 
De stichting van de abdij Oostbroek vormde het begin van de ontsluiting van 
het noordwesten van het Nedersticht, waartoe ook Oostveen en Herbertskop 
behoorden. We verplaatsen ons dan van het stroomgebied van de Kromme Rijn 
naar dat van de Vecht, die zich ten oosten van de stad Utrecht afsplitste van 
de Kromme Rijn en met grote bochten in noordwestelijke richting naar de 
Zuiderzee stroomde. Het eerste stuk liep ten oosten en noorden van de stad 
door de stadsvrijheid en vormde als zodanig met haar oeverwallen de klei-
achtige zoom van een aantal ten noorden van de rivier en buiten de stadsvrij
heid naast elkaar gelegen ontginningseenheden. Van zuidoost naar noordwest 
ontstonden daar de gerechten Overdevecht (dat aan de westzijde van Oost
broek lag), Herbertskop, Oostveen en Achttienhoven. Verder naar het noord
westen, waar de Vecht buiten de stadsvrijheid liep, vormden zich dan nog de 
gerechten Westbroek, Maarsseveen, Tienhoven en Breukeleveen. Dit hele 
veengebied, dat een segment van een cirkel vormde, werd in het noorden be
grensd door de scherpe lijn van de west-oost gerichte Hollandse Rading, die in 
de late middeleeuwen de grens met het graafschap Holland vormde. Een deel 

14, waarschijnlijk 1122 mei-juni, en 1125 jan. 6-sept. 24). Zie ook C. Dekker, Het Kromme 
Rijngehied in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie (Zutphen, 1983) 
174-182. 

14 



van de ontginningseenheden liep dan ook in een punt toe of zelfs helemaal 
dood tussen de percelen van de aangrenzende gerechten. Dat was evenwel niet 
het geval met Oostveen en Herbertskop, die zich vrijwel in hun volle breedte 
uitstrekten tot de Hollandse Rading en zelfs met een lange punt daar voorbij 
liepen tot aan de Vuurse. 

Hoe werden dergelijke ontginningen nu aangepakt en in welke juridische ver
houding stonden de ontginners tot de bisschop als landsheer en initiatiefne
mer? In het graafschap Holland droegen deze ontginningen dikwijls een naam 
die eindigt op -kop of -koop, zoals Nieuwkoop of Boskoop; en ook het 
Utrechtse Herbertskop behoort tot dit type. Dit wijst erop dat er een koopcon
tract werd gesloten tussen de landsheer en een of meer anderen. De landsheer 
beschikte over de grond krachtens het wildernisregaal (het aan de koning ont
leende recht om woeste gronden te ontginnen) en kon er na ontginning novale 
(dat wil zeggen van nieuwe grond geheven) tienden van heffen ten behoeve van 
de kerk. Verder kwam de hoge en lage rechtsmacht hem toe; en dan inde hij 
nog een tijns, die we hieronder willen behandelen. Om misverstanden te vermij
den verklaren wij hierbij dat wij de termen 'feodaal' en 'leen' strikt reserveren 
voor feodo-vassalitische verhoudingen, dus niet voor situaties die uit het hof-
recht voortvloeiden. 
In geval van een koopcontract werd de grond gewoonlijk niet gefeodaliseerd 
maar in eigendom overgedragen aan een koper, die vervolgens als 'locator' of 
ondernemer ging optreden. Hij wierf boeren als kolonisten aan en verdeelde 
de grond in lange evenwijdige percelen per hoeve. Die boeren genoten persoon
lijk de status van vrije mensen. Ze kregen hun land in eigendom en mochten 
er verder vrijelijk over beschikken. Zij mochten hun grond dus verpachten, 
verkopen, verdelen en vererven op nazaten. Wat de rechtsmacht, de tijns en de 
tiende betreft, nam de landsheer aparte bepalingen op in zijn contract met de 
locator. De hoge rechtsmacht behield hij zichzelf voor, maar de lage jurisdictie 
alsmede de tijns en de tiende kon hij in leen geven. Op zo'n gebied rustten dus 
geen feodale verplichtingen wat de grond betreft maar wel voor gerecht, tijns 
en tiende. Hofrechtelijke lasten rustten er niet op, als men de tijns die de boeren 
betaalden, interpreteert als recognitie voor landsheerlijk overheidsgezag. 
Nu maakte het Stichtse landrecht, dat in de zestiende eeuw op schrift werd 
gesteld maar van oorsprong ouder moet zijn, al onderscheid tussen twee soor
ten tijnsgoederen. De ene soort, de hoftijnsgoederen, vererfde op dezelfde ma
nier als een leengoed op een persoon en kon slechs getransporteerd worden 
voor tijnsheer en tijnsgenoten. De andere soort, de ontginningstijnsgoederen, 
vererfde als 'eygen goedt', dus eventueel op verscheidene personen, en werd ge
transporteerd voor het gerecht waarin het goed gelegen was. 
Van der Linden heeft uitvoerig aangetoond dat de ontginningstijnzen die opge
bracht werden in de elfde- en twaalfde-eeuwse ontginningseenheden van de 
Hollands-Utrechtse laagvlakte gezien moeten worden als een erkenning van het 
overheidsgezag. Bij de uitgifte van de ontginningen verkreeg de kolonist zijn 
ontginningshoeve in volledige eigendom. De op te brengen tijns was voor elke 
hoeve een gelijk bedrag en bovendien van zeer geringe waarde, een denier of 
muntje per hoeve; met de rechten op de grond die de kolonist verwierf, hield 
deze tijnsbetaling geen verband. Het karakter van dergelijke ontginningstijn-
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zen kon Van der Linden rechtstreeks afleiden uit de twaalfde-eeuwse cope-
contracten waarbij de aartsbisschop van Bremen en Hamburg de 'Marschen' 
rond de Wezer- en Elbemondingen aan Hollandse kolonisten naar 'Hollands 
recht' ter ontginning uitgaf13. 
Dat wij de hoftijnzen soms niettemin ook in ontginningsgebieden tegenkomen, 
hangt samen met het feit dat in de tiende en elfde eeuw nog veel nieuw ontgon
nen land in hofrechtelijk verband in de rechtsorde is ingeschakeld en niet mid
dels cope-contracten. Zelfs nog in de twaalfde eeuw gaf de abdij Oostbroek de 
haar geschonken wildernis in de nabijheid van de abdij uit aan kolonisten in 
hofrechtelijk verband. De tijnzen die van de grond werden geheven, waren niet 
uniform, drukten niet op alle hoeven en waren bovendien vrij hoog, in tegen
stelling tot het symbolische muntje van de ontginningstijns. Overdracht van 
goed geschiedde door opdracht aan de abt in tegenwoordigheid van tijns-
genoten14. 

De tijns die in het iets westelijker gelegen Oostveen en Herbertskop geheven 
werd, kunnen we zonder problemen interpreteren als een ontginningstijns zoals 
die in de cope-contracten bedongen werd ter erkenning van het overheidsgezag. 
Van tijnsgenoten of overdracht van goed in hofrechtelijk verband valt geen 
spoor te bekennen. Talloos daarentegen zijn de overdrachten van grond van 
de ene eigenaar aan de andere, die altijd plaatsvonden voor het plaatselijk ge
recht van schout en landgenoten en buren, vanaf 1518 van schout en schepe
nen. Talrijker nog zijn de verpachtingen door de eigenaars van deze landerijen 
in erfpacht of tijdpacht. Daar kwam het gerecht in het geheel niet aan te pas. 
De pachtcontracten liet men hooguit bevestigen door een beoorkonding van de 
bisschoppelijke officiaal. 
Helaas geeft de pachtprijs voor de tijns van Oostveen die in de verpachtingen 
van gerecht en tijns door proost en kapittel van de Dom was vastgesteld, name
lijk 30 schellingen 'goed geld', ons weinig houvast voor de hoogte van het tijns-
bedrag per hoeve. Het bedrag en de wijze van innen van de tijns in het jaar 1622 
daarentegen zijn veelzeggend genoeg. De tijns in de dijkhoeven van Oostveen 
bedroeg twee penningen per morgen en werd met tal van andere 'ongelden', 
voornamelijk heffingen ten behoeve van het onderhoud van dijken en rivieren 
waarvoor Oostveen werd aangeslagen, door de schout per morgen omgeslagen. 
Van de veenviertelen werd in datzelfde jaar per viertel van 12 morgen een tijns 
geheven van 4 penningen. 
Dekker, die de ontginningstijnzen in het Kromme Rijngebied opspoorde, vond 
voor Raven ten zuiden van de stad Utrecht voor het jaar 1645 ook een tijns van 
twee penningen per morgen. Door de versnippering van de grond was men in 
morgens in plaats van in hoeven gaan rekenen en ook had enige aanpassing van 
de bedragen plaatsgevonden, daar de twaalfde-eeuwse muntjes allang niet meer 
bestonden15. 
13 De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, S. Muller Fz., ed., 11 ('s-Gravenhage, 

1883)429; Van der Linden, De cope, 173-182; 'Verhandeling van Kerstiaan van Land over het 
tijnsrecht te Amerongen', C. Dekker, ed., Verslagen en Mededelingen Oud-Vaderlands Recht 
(VMOVR), Nieuwe Reeks 4 (1984) 74; J. M. van Winter, 'Vlaams en Hollands Recht bij de ko
lonisatie van Duitsland in de 12e en 13e eeuw', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21 (1953) 
205-224. 

14 Dekker, Kromme Rijngebied, 270-271. 
15 Rijksarchief in Utrecht (RAU), Dom, 3696 (over de tijns in Oostveen, 1622); Dekker, Kromme 

Rijngebied, 271-272 (over Raven, 1645). 
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Het was ook mogelijk dat de bisschop niet een koopcontract sloot met één loca
tor maar met een groepje mensen. Een vroege oorkonde van zo'n geval betreft 
het veen in Hoevelaken, in het Nedersticht van Utrecht even ten oosten van 
Amersfoort gelegen. De grond met gerecht, tijns en tiende was kennelijk reeds 
eerder als geheel door de bisschop in leen uitgegeven maar ontginning had in 
1132 nog niet plaatsgevonden. In dat jaar verkocht hij op verzoek van de leen
man, Hendrik de zoon van Eno, de nog geheel woeste grond aan vier met name 
genoemde mannen, die er de erfelijke eigendom van kregen. De grond werd dus 
losgemaakt uit de leenband, zodat de leenman alleen gerecht, tijns en tiende 
in leen behield, voor zich en zijn nazaat16. 

De ontginning van Oostveen en Herbertskop 

Bij gebrek aan andere vroege oorkonden waarin koopcontracten zijn beschre
ven, weten we niet precies hoe de bisschop bij zijn ontginningen elders te werk 
is gegaan. Maar als we de reeks van gerechten beschouwen die van oost naar 
west, uitgaande van het klooster Oostbroek, langs de Vecht ontstonden, zien 
we dat hij lage rechtsmacht, tijns en tiende steeds overdroeg aan rechthebben
den op aangrenzend land langs de rivier. Dit waren beurtelings geestelijke in
stellingen en leken, de laatsten uit geslachten van ministerialen, die tevens be
hoorden tot de ridderschap. Eerst kwam het gerecht Oostbroek, dat met de 
grond eigendom was van het klooster van Sint Laurens17. Daaraan grensde in 
het westen het gerecht Overdevecht, dat in de veertiende eeuw (en vermoedelijk 
al eerder, waarover straks) in handen was van het ministerialengeslacht van 
Overdevecht, dat zich al in de twaalfde eeuw noemde naar het goed Overde
vecht, gelegen aan de oostzijde van de stad Utrecht, net buiten de stadsvrijheid, 
ten zuiden van de Biltse weg. Ten westen daarvan kwamen Herbertskop en 
Oostveen, waarop we dadelijk nader ingaan. Aan Oostveen grensde in het wes
ten de ontginning Achttienhoven, waarover het kapittel van Sint Jan de 
rechtsmacht had, dat ook ten zuiden en zuidoosten daarvan, binnen de stads-
vrijheid aan de Vecht, beschikte over het gerecht van Hogelanden. Dat gebiedje 
stak met een punt omhoog tussen Oostveen en Achttienhoven. 
Ten noordwesten van Achttienhoven lag Westbroek, dat misschien oorspron
kelijk onder de abdij Oostbroek had geressorteerd maar in de dertiende eeuw 
wat gerecht en tijns betreft, van de bisschop in leen werd gehouden door het 
ministerialengeslacht van Zuylen. Het huis van deze familie lag links van de 
Vecht, vlak tegenover Westbroek. Daarnaast lag Maarsseveen, in handen van 
de ministerialen van Maarssen (links van de Vecht, tegenover Maarsseveen). 
Daarvan werd in de dertiende eeuw Tienhoven afgesplitst, dat door Herman 
van Maarssen verkocht werd aan het kapittel van Sint Pieter. Dit laatste had 
ook de daaraan grenzende ontginning van Breukeleveen in handen, die mooi 
aansloot op zijn bezittingen in Breukelen aan de Vecht. 
Behoudens bewijs van het tegendeel gaan we er van uit dat de geestelijke instel-

16 OSU, I, nr. 341 (1132 vóór september 24). 
17 Zie voor een goed overzicht M. K. E. Gottschalk, 'De ontginning der Stichtse venen ten oosten 

van de Vecht', Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 
tweede reeks 73 (1956) 207-222. Helaas is haar uiteenzetting over Oostveen en Herbertskop eer
der verwarrend dan verhelderend. 
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Lingen de rechtsmacht, tijns en tiende steeds in eigendom verwierven maar dat 
de ministerialen dergelijke pertinentiën in leen kregen van de bisschop. De 
grond zelf viel daarbuiten, want deze werd aan de toekomstige eigenaars ver
kocht. 
Bewijs van het tegendeel meenden we een ogenblik te vinden in de omschrijving 
van het gerecht van Herbertskop in 1404, als het door de leenman Bernt Proeys 
wordt opgedragen aan het Domkapittel. Die omschrijving luidt: 'Dat gerichte, 
tienden, groff ende smal, ende tyns van Herberscoep, streckende van den wa
tergang, geheiten des Bisscops weteringe, thent toe Drynschoten toe, dair bo
ven naest gelegen is Dires gerichte Over die Vecht ende beneden des dompraefs 
gerichte, dat he van unser kereken te lene halt'18. Het lijkt te gaan over 'des 
dompraefs gerichte, dat he van unser kereken te lene halt', dus het gerecht dat 
de domproost in leen heeft van de bisschop. Maar bij nader inzien achten wij 
het waarschijnlijker dat de bijzin 'dat he van unser kereken te lene halt' slaat 
op het gerecht van Herbertskop zelf, dat door Bernt Proeys in leen gehouden 
wordt voordat hij het aan de bisschop teruggeeft ten behoeve van het Domka
pittel. 
Tussen bisschop en Domkapittel bestond in de vijftiende eeuw allang geen ge
meenschap van goederen meer, zoals dat tot in de elfde eeuw het geval was ge
weest, en tussen de tweeling-kapittels van Dom en Oudmunster onderling even
min. Al sinds ongeveer 1080 had zich een voortgaande scheiding van goederen 
voltrokken tussen de 'mensa episcopalis' en de 'mensa capituli', de 'tafel van 
de bisschop' en de 'tafel van het kapittel', waarbij de eerste categorie zowel de 
bisschoppelijke tafelgoederen als de nog onverdeelde bezittingen van de kerk 
omvatte, het zogenaamde 'bisschopsgoed'. Uit de bisschoppelijke tafelgoede
ren moest het levensonderhoud van de bisschop worden bekostigd, terwijl uit 
het bisschopsgoed nieuwe kerken en kloosters konden worden gedoteerd. Dit 
laatste omvatte ook de woeste gronden19. Een duidelijk onderscheid tussen ta
felgoederen en bisschopsgoed valt in Utrecht overigens niet waar te nemen. De 
tweede categorie, de 'mensa capituli', omvatte de goederen van de afzonderlij
ke kapittels. Binnen die kapittels trad er vervolgens weer een splitsing op tussen 
de goederen van de proost enerzijds en van deken en kapittel anderzijds. 

De hierboven geciteerde pertinentieformule van het gerecht van Herbertskop 
heeft ons inmiddels midden in een aantal problemen gebracht, die we nu meer 
in detail willen behandelen: waar bevond zich precies het gerecht Herbertskop 
en waar liep de grens met Oostveen? Wie oefende in beide de rechtsmacht uit 
en op welke titel? En verder: welke dijk vormde de basis van de ontginning van 
beide gerechten? 
De eerste keer dat we dit gebied in een oorkonde tegenkomen, is in 1164, als 
het vrouwenklooster Oudwijk (niet te verwarren met Vrouwenklooster bij 
Oostbroek) een halve hoeve op het veen bij Utrecht geschonken krijgt, die ligt 

18 A. Johanna Maris, Repertorium op de Stichlse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvak, 
I ('s-Gravenhage, 1956) 237, nr. 269. 

" F. Doeleman, De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen, 1085-1594 (Zut-
phen, 1982) 71-75; E. Palmboom, 'Mensa epscopalis en mensa capituli. Enkele opmerkingen 
over het ontstaan van aparte vermogens voor bisschop en kanunniken van de Utrechtse Dom
kerk in de tiende en elfde eeuw', Ad Fontes, Opstellen aangeboden aan prof. dr. G. van de Kieft 
(Amsterdam, 1984) 69-82. 
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'in protectione et justitia sancti Martini', dus in het gerecht van de Dom20. De 
schenker was een kanunnik van Sint Pieter, die dit goed van zijn eigen geld had 
gekocht. Het benedictinessenklooster Oudwijk, gewijd aan Sint Steven, was in 
1135 gesticht en lag ten oosten van de stad Utrecht binnen de stadsvrijheid21. 
De volgende vermelding dateert van bijna een eeuw later, uit 1257, en leert ons 
dat de kerken van Oostbroek, dus de mannenabdij van Sint Laurens en het 
Vrouwenklooster, van de bisschop verlof krijgen om door de landen en het 
rechtsgebied van Ludolf van Overdevecht, ridder, een vrije afwatering te heb
ben langs de watergang die 'Bisscopsweteringe' heet, tussen het gerecht van 
Oostbroek aan de ene en dat van de proost van Sint Jan aan de andere kant22. 
Wij krijgen de indruk dat die wetering toen betrekkelijk nieuw was, zodat de 
aansluiting op de afwatering uit de aangrenzende gerechten nog niet was gere
geld. 

Vervolgens is er in 1265 sprake van een wetering die gegraven zal worden van 
het gerecht van heer Ludolf van Overdevecht, ridder, door het gerecht van de 
proost van Sint Jan naar de Vecht, waarvan de schouw zal berusten bij de 
proost of diens schout van Hogelanden, in aanwezigheid van de schout van 
heer Ludolf. Deze laatste wordt ook aansprakelijk gesteld voor het innen van 
de boeten van inwoners binnen zijn gerecht die bij het schoonhouden van de 
wetering in gebreke zijn gebleven23. 
Tenslotte horen we dat in 1276 abt en priorin van de beide kloosters in Oost
broek een kwart hoeve op het Veen, gelegen in het gerecht van Ludolf van 
Overdevecht, ridder, 'in de dertig hoeven', verkopen aan de broeders van Sint 
Jan en Sint Catharijne te Utrecht, dus aan het Catharijneconvent van de 
Johanniters24. De term 'in de dertig hoeven' treffen we ook aan in een goede-
renlijst van Oudmunster uit 1300, die voorin het necrologium van dat kapittel 
is gebonden, waarin gesproken wordt over het Veen in het gerecht van Herman 
van Overdevecht ofwel van de dertig hoeven 'in den Biesen'25. 
Het probleem is nu niet alleen hoe ver die dertig hoeven zich precies uitstrekten 
maar ook of de rechtsmacht van heer Ludolf daartoe beperkt was; en verder 
hoe zich zijn rechtsmacht in de dertiende eeuw laat rijmen met die van de Dom 
in de twaalfde eeuw. Wij zijn het niet eens met Dekker als hij schrijft: 'Blijk
baar stond het gebied der Dertig hoeven in Oostveen in die tijd nog niet onder 
de jurisdiktie van de Dom'26, want daartegen waarschuwt ons de oorkonde uit 
1164. Wel zijn we het met hem eens dat het hier om het Oostveen gaan en niet 
om het ten oosten van Herbertskop gelegen gerecht Overdevecht, waarvan hij 
de begrenzing nauwkeurig heeft onderzocht27. Ook heeft hij gelijk als hij op-

20 OSU, I, nr. 442 (1164 april 22-juni 18). 
21 OSU, I, nr. 481 (1174 sept. 8-24), waarin bisschop Godfried de voogdij van de abdij op zich 

neemt en vertelt over haar stichting. 
22 OSU, III, nr. 1419 (1257 juni 28). 
23 OSU, III, nr. 1672(1265 juli 12). Wij houden deze wetering niet voor de Hoofddijkse wetering, 

zoals de uitgever van het oorkondenboek suggereert, maar voor een gracht langs de Achttienho' 
vense kade en de Sint Antoniusdijk, van de Bisschopswetering in het noorden naar de Hoofd
dijkse wetering in het zuiden. 

24 OSU, IV, nr. 1906 (1276 juli 1). 
25 RAU, Oudmunster, 396, voorin, ongefolieerd: 'supra Venum in iurisdictione Hermanni Ultra-

veght dicti vel in iurisdictione XXX mansorum in den Biesen'. Zie ook Dekker, Kromme Rijn-
gebied, 418. 

26 Dekker, Kromme Rijngebied, 418. 
27 Idem, 416 en 419-426. 
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merkt dat een gerecht Overdevecht buiten Oostveen vóór de veertiende eeuw 
niet wordt vermeld28. Alleen kunnen wij de oorkonde van 1257 niet begrijpen, 
tenzij we ervan uitgaan dat heer Ludolf toch wel de rechtsmacht over dat ge
bied (dat later Overdevecht heette) uitoefende, ook al wordt er geen apart ge
recht van die naam genoemd. Zijn rechtsmacht strekte zich toen immers uit van 
het gerecht van Sint Laurens te Oostbroek in het oosten tot dat van Sint Jan 
in het westen. Aangezien Sint Laurens pas aan het einde van de vijftiende eeuw 
in het bezit kwam van het gerecht Overdevecht29, moet heer Ludolfs gerechtig
heid in 1257 niet alleen Oostveen en Herbertskop hebben omvat30 maar ook 
het gebied ten oosten daarvan tussen Herbertskop en Oostbroek. 
Maar moeten we nu dit hele brede gebied beschouwen als de 'dertig hoeven'? 
Dat blijkt niet uit onze oorkonden, want in die van 1257 komt die term niet 
voor; en als hij wel voorkomt, wordt er geen oostelijke begrenzing vermeld. Bij 
de aanduiding 'In den Biesen' uit de goederenlijst van Oudmunster uit 1300 zul
len we wel een samenhang met het goed de Biesbos in de zuidoosthoek van 
Oostveen, ten zuiden van de Biltse weg, mogen vermoeden31. Wij zoeken de 
'dertig hoeven' daarom ofwel in Oostveen alleen ofwel in Oostveen en Her
bertskop samen. 

De oplossing van dat probleem hangt samen met de vraag, welke dijk als ont
ginningsbasis voor Oostveen en Herbertskop heeft gediend, want men mag 
aannemen dat op die dijk de bedoelde dertig hoeven naast elkaar in lange 
opstrek zijn uitgezet. Hun korte kant zal zoals in de Hollands-Utrechtse laag-
vlakte waarschijnlijk 30 roeden hebben bedragen, hetgeen bij een roedemaat 
van 3,75 meter overeenkomst met 112,50 meter. Dertig hoeven moeten dus sa
men ongeveer 3375 meter breed zijn geweest. Van der Linden nam oorspronke
lijk aan dat de Sint Maartensdijk de ontginningsbasis heeft gevormd, van waar
uit de hoeven naar twee kanten het veen inliepen32, maar Gottschalk heeft 
daartegenover terecht opgemerkt dat als de kolonisten reeds in de twaalfde 
eeuw zover naar het noorden zouden zijn doorgedrongen, het zeker niet tot in 
de zestiende eeuw zou hebben geduurd voordat ze de Hollandse Rading metter
daad hadden bereikt33. Zij veronderstelt daarom dat de Hoofddijk, dat is de 
dijk die het dichtste bij de Vecht ligt, het uitgangspunt van de ontginning heeft 
gevormd. Dekker is haar daarin gevolgd34. 
Wij van onze kant wagen echter de hypothese dat niet de Hoofddijk maar de 
ongeveer evenwijdig daarmee door het hele veengebied tot en met Breukeleveen 
doorlopende Gageldijk of Voordorpse dijk als basis heeft gediend. Niet alleen 
is daar een woonkern ontstaan, met de Blauwkapel als kerk maar ook is de af
stand van Achttienhoven in het westen tot Overdevecht in het oosten langs die 
dijk gemeten juist 3375 meter. Dat impliceert dan tegelijk dat Herbertskop deel 
uitmaakte van de 'dertig hoeven' van heer Ludolfs gerecht. Meet men langs de 

28 Idem, 418. 
2* Fdem, 419. 
30 Indirect vindt de opvatting van Gottschalk, 'Ontginning', 208, afgewezen door Dekker, Krom

me Rijngebied, 415 noot 11, dat Herbertskop in de dertiende eeuw van de bisschop in leen werd 
gehouden door leden van de familie van Overdevecht, dus wel degelijk steun in de bronnen. 

31 Kaartboek Sint Jan, RAU, Sint Jan, 328, kaart nr. 42r. 
32 Van der Linden, De cope, 304. 
33 Gottschalk, 'Ontginning', 208. 
34 Dekker, Kromme Rijngebied, 176. 
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Hoofddijk, te beginnen in het westen bij de oostgrens van Hogelanden, dan 
krijgt men noch tot de westgrens van Herbertskop noch tot die van Overde-
vecht, een bevredigende hoevebreedte voor dertig hoeven (3125 meter, resp. 
3500 meter, ofwel per hoeve 104,16 meter resp. 116,66 meter). In het eerste ge
val zouden de hoeven nog geen 28 roeden breed zijn, in het tweede geval ruim 
31 roeden, wat in beide gevallen zou afwijken van het normale patroon. Gaat 
men daarentegen van de Gageldijk als basis uit, dan mag men lange opstrek 
naar twee kanten van de dijk aannemen, zoals Van der Linden ook deed. Wel 
zijn wij van mening dat het land ten noorden van de Gageldijk in de twaalfde 
eeuw nog woest bleef liggen en dat de noordelijke afwatering, de Bisschopswe
tering, pas in de dertiende eeuw werd gegraven. 

We constateren dan dat er van de Gageldijk naar de Hoofddijk dertig hoeven 
(inclusief Herbertskop) van 30 roeden breed en 400 roeden lang zijn uitgezet, 
dus een royaal bemeten zesvoorlinghoeve. Van de Gageldijk naar de Bisschops
wetering is dan plaats voor dertig hoeven van 30 roeden breed en 300 roeden 
lang, dus iets kleiner dan de zesvoorlinghoeve (die immers in de lengte 330 à 
360 roeden mat). Als we de zesvoorlinghoeve op 16 morgen stellen, hebben we 
hier dan te maken met hoeven van ruim 18 en krap 14 morgen, samen de 32 
morgen van een twaalfvoorlinghoeve. In de loop der eeuwen heeft men de hoe
vematen evenwel anders berekend, want in de manualen van het morgengeld 
van 1456 en 1470 worden de hoeven tussen Hoofddijk en Bisschopswetering, 
onder de naam Dijkhoeven, gesteld op 24 morgen in Oostveen en 28 morgen 
in Herbertskop. Er waren er daarvan toen vier in Herbertskop en ruim zesen
twintig in Oostveen, als we de ruim acht hoeven van 16 morgen ten zuiden van 
de Biltse weg (die in de manualen ook tot de dijkhoeven worden gerekend) niet 
meetellen. De hoeven zijn dus vergroot in vergelijking met de zesvoorlinghoe
ve, maar zoals we later zullen zien ook aanmerkelijk versnipperd over vele eige
naars en gebruikers. 

Deze berekeningen hebben ons dus de conclusie opgeleverd dat de Gageldijk 
als ontginningsbasis moet hebben gediend en dat de 'dertig hoeven' van het ge
recht van heer Ludolf van Overdevecht zowel Oostveen als Herbertskop om
vatten. Maar op welke titel oefende heer Ludolf die rechtsmacht uit? En hoe 
zat het met zijn opvolgers? 

Rechtsmacht, tijns en tiende 

Bij de uitgifte van woeste grond ter ontginning volgens het systeem van de 'co
pe' werd niet alleen de uitgifte van grond, maar ook de relatie van de nieuwe 
bewoners tot het overheidsgezag geregeld. De kolonisten waren niet langer als 
onvrijen gebonden aan hun heer, zoals op de domaniale hoven op het oude 
land, maar werden als vrije onderdanen ingeschakeld in de plaatselijke ge
rechtsgemeente, het schoutendistrict of, in de Stichtse terminologie, het ge
recht. 
In dit gerecht, waarmee zowel het district als de rechtbank ter plaatse werd aan
geduid, vormden de geërfden, dat wil zeggen de grondeigenaars, de gerechtsge
meente, onder voorzitterschap van de schout. De geërfden wezen vonnis zowel 
in geval van contentieuze jurisdictie (bij geschillen) als van vrijwillige recht-
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spraak. Deze laatste betrof voornamelijk overdracht van onroerend goed voor 
het gerecht35. 
Van de twee gerechten Oostveen en Herbertskop, die samen de dertig hoeven 
vormden, komen we Oostveen in 1164 tegen als het gerecht van de Dom (justi-
tia Sancti Martini) en in de veertiende eeuw als het Domproostengerecht op het 
Veen of op het Oostveen36. Dat Domproost en Domkapittel in Oostveen 
rechtsmacht bezaten, laat zich zeer goed rijmen met hun uitgebreide goederen
bezit op dat deel van het oude land waar hun gerecht op het Veen onmiddellijk 
bij aansloot; zoals zojuist al uiteengezet werd, heeft de bisschop bij de uitgifte 
van de venen ten noordoosten van de Vecht vooral aan die instellingen en per
sonen concessies verleend die op het oude land op de oeverwallen van de Vecht 
al bezittingen hadden in de vorm van oude hofgoederen of rechtsmacht. 
Domproost en Domkapittel hadden ondanks de scheiding van de goederen van 
proost en kapittel, die reeds lang geleden voltrokken was, een gezamenlijk 
eigendomsrecht ten aanzien van gerecht en tijns in hun gerechtsdistrict van 
Oostveen. Deze werden weliswaar door de Domproost in pacht gegeven, maar 
niet dan met de expliciete goedkeuring van het kapittel, dat ook de pachtcon-
tractenmeebezegelde37. De pachtsom bestond in 1331 uit 7,5 pond 'goed geld', 
30 schellingen voor de tijns en 100 goede kippen; de kippen moest de pachter 
aan het kapittel betalen, de rest aan de proost. Toen Arnold Proeys, die gerecht 
en tijns in 1331 gepacht had, verzuimde om de over het jaar 1335 verschuldigde 
kippen te betalen, werd hij dan ook door het kapittel bedreigd met beëindiging 
van de pachtbetrekking38. Overigens liep de betaling van de kippen wel via de 
proost; zij worden althans in zijn rekeningen verantwoord39. 
De tienden werden niet met gerecht en tijns meeverpacht. Ook hier waren 
proost en kapittel van de Dom beide gerechtigd. Of het bezit van deze tienden 
voortvloeide uit het bezit van de rechtsmacht in de ontginning Oostveen dan 
wel uit het feit dat de Domproost collator was (en dus de pastoor ter benoeming 
voordroeg) van de Utrechtse stadsparochie van Sint-Jacob, waaronder Oost
veen ressorteerde, is moeilijk na te gaan40. Blijkens het Rechtsboek van de 
Dom van Utrecht, in 1342 samengesteld door de kanunnik Hugo Wstinc, was 
het officieel beleid van het kapittel om goederen en vooral tienden die door de 
bisschop of de Domproost in leen gegeven waren, van de leenhouders terug te 
kopen. Het verlangde tevens dat bisschop of proost na deze transactie de goe
deren aan het kapittel in eigendom zou overdragen met als motief dat 'bona 
ecclesie nostra sunt' en dat vergeving ervan aan leken tegen het kanonieke recht 
indruiste41. 

In Oostveen is dit beleidsvoornemen enkele malen in daden omgezet; de op
brengst van de tienden vormde nu eenmaal een jaarlijks terugkerende bron van 
inkomsten van bepaald niet geringe omvang. Twee van dergelijke transacties 
35 H. van der Linden, Recht en territoir. Een rechtshistorisch-sociografische verkenning (Assen, 

1972) 7, 10; Van der Linden, De cope, 120 vlg. 
36 OSU, I, nr. 442 (1164 (april 22-juni 18)); Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA), Nas-

sause Domeinraad, II, 781 (1330 april 11); RAU, Dom, 1144-2 (1389 dec. 15). 
37 RAU, Dom, 2347 (1332 juni 27 (1331 febr. 1)). 
38 Idem, 2352 (1336 nov. 20). 
39 Idem, 696 (anno 1393/1394). 
40 Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door mr. Hugo Wstinc, S. Muller Fz., ed., Werken 

OVR, Ie reeks nr. 18 ('s-Gravenhage, 1895) 38. 
41 Rechtsboek Wstinc, 239-240. 
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zijn ons overgeleverd. Domproost Floris schonk bij testament, in 1333 opge
maakt, aan het kapittel de goederen en tienden 'in Veno', die hij van Otto van 
Veen had 'teruggekocht', zo staat er letterlijk (redemimus). Van de opbrengst 
zou voortaan haver ingekocht worden voor de bereiding van het bier voor de 
kanunniken42. Men brouwde daarvan vermoedelijk een soort moutbier. De 
tweede transactie dateert van 1353. Jonkvrouw Aleid, vrouwe van Asperen, 
droeg de tienden 'opt Veen' bij Utrecht in het Sint-Jacobskerspel, die zij net 
als haar voorouders van de Domproost in leen had gehouden en die zij nu aan 
de proost had verkocht, op aan de proost, die ze vervolgens schonk aan het 
kapittel43. 
Het Domkapittel heeft er streng voor gewaakt dat niemand inbreuk zou maken 
noch op deze in de veertiende eeuw verworven tienden noch op de tienden in 
Oostveen die het kapittel voordien al in eigendom had. In de jaren tachtig van 
de veertiende eeuw laaide er een heftige twist op tussen het kapittel en Bernt 
Proeys, die op dat moment het gerecht en de tijns van Oostveen van proost en 
kapittel in pacht hield. Bernt maakte aanspraak op de tienden van het Domka
pittel in Oostveen, inclusief de 'biertienden' en de tienden die van Aleid van 
Asperen waren gekocht. 
De aanspraken van Bernt zijn wel verklaarbaar. Toen hij in 1353 na het overlij
den van zijn vader Arnoud Proeys de pacht van gerecht en tijns als erfgenaam 
overnam (de pacht was in 1331 voor een periode van 80 jaar uitgegeven), werd 
in het nieuw opgestelde contract de tekst van het oorspronkelijke pachtcontract 
van 1331 letterlijk overgenomen, echter met dit verschil dat na 'tinse' nu het 
woord 'tyenden' werd toegevoegd, een woord dat in het oorspronkelijke con
tract ontbrak44. De aanspraken die Bernt aan dit contract ontleende, kwamen 
hem duur te staan. Na een gerechtelijke procedure moest hij in 1386 niet slechts 
van zijn aanspraken op de tienden van Oostveen afzien maar werd hij tevens 
gedwongen om gerecht, tijns en tienden van ongeveer de helft van Herberts-
kop, die Bernt van de bisschop in leen hield, aan het Domkapittel te 
verkopen45; het kapittel maakte ernst met zijn goederenpolitiek. 
Een laatste conflict over de tienden in Oostveen mag niet onvermeld blijven. 
De bisschop betwistte het Domkapittel in 1355 het recht op de novale tienden 
in Oostveen46. Deze had de bisschop bij de uitgifte der venen ter ontginning 
immers aan zich voorbehouden. Het betrof een blok tienden, grenzend aan de 
tienden die Aleid van Asperen aan het Domkapittel had verkocht. Uit andere 
bron weten we dat deze laatste tienden, die ook rode of novale tienden werden 
genoemd, gelegen waren 'over de wetering', dus ten noorden van de 
Bisschopswetering47; een indicatie dat de ontginning ten noorden van de Bis
schopswetering in de eerste helft van de veertiende eeuw nog niet erg ver gevor
derd was. De bisschop kwam tot een accoord met het kapittel en zag af van zijn 
rechten op deze novale tienden. De Domproost behield de eigendom van enkele 
tiendblokken in het westelijke gedeelte van het gerecht tussen de weg langs 

42 RAU, Dom, 1474 (1333 april 29). 
43 Idem, 876 (1353 mei 11 en 1353 mei 12). 
44 Idem, 2282 fol. 26r (1353 juni 5 (1331 febr. 1)); vgl. 2347 (1332 juni 27 (1331 febr. 1)). 
45 Idem, 878 (1386 jan. 18). 
46 Idem, 877 (1355 nov. 10). 
47 Idem, 878 (1386 jan. 18). 
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Blauwkapel naar het noorden en het gerecht Achttienhoven. Hij gaf ze aan le
ken in leen48. 

Voordat wij nu de blik richten op Herbertskop, laten we in het kort de pachters 
van gerecht en tijns van Oostveen de revue passeren tot het moment dat Oost
veen en Herbertskop tezamen door de Domproost werden verpacht (in 1404). 
Al eerder kwam ter sprake dat Ludolf van Overdevecht, ridder, een gerecht be
zat, de dertig hoeven in den Biesen genaamd, dat zowel Oostveen als Herberts
kop omvat moet hebben. Dat deze twee gerechten tezamen het gerecht van heer 
Ludolf van Overdevecht werden genoemd, hoeft ons niet te verbazen, ook al 
bezat heer Ludolf zijn bevoegdheden in deze twee gerechten, zoals we zullen 
zien, op verschillende titel. Toen Oostveen en Herbertskop in de vijftiende 
eeuw door de Domproost werden verpacht als het Domproostengerecht op het 
Oostveen49, bleven desondanks in Oostveen en Herbertskop nog afzonderlijke 
rechtbanken onder eigen schouten functioneren50. Toch werd dit Dom
proostengerecht als geheel soms ook naar de pachter ervan genoemd, bij voor
beeld het gerecht van Adriaan van Pallaes in 150451. 

Wij nemen aan dat heer Ludolf het gerecht van Oostveen van proost en kapittel 
van de Dom in erfpacht hield. Immers het gerecht ging over van vader op zoon. 
Blijkens de goederenlijst van omstreeks 1300 voorin het necrologium van het 
kapittel van Oudmunster vormden de dertig hoeven toen het gerecht van Her
man van Overdevecht, zoon van Ludolf52. Voorts werd het gerecht met de tijns 
in 1331 verpacht aan Arnoud Proeys met de vermelding dat voordien Herbert 
van Overdevecht deze van de Domproost 'gehouden' had; en Herbert was weer 
een zoon van Herman53. In 1353 ging de pacht, die voor 80 jaar was verleend, 
over op de zoon en erfgenaam van Arnoud, Bernt Proeys54. 
De ligging van Herbertskop is onderwerp van discussie geweest. Gottschalk 
meende dat het gerecht van de dertig hoeven in zijn geheel als het gerecht Her
bertskop moet worden gezien. Dekker corrigeerde deze opvatting; hij toonde 
aan dat Herbertskop als een smalle strook ingeklemd lag tussen het gerecht van 
Overdevecht aan de oostzijde en het gerecht van de Domproost (Oostveen) aan 
de westzijde. De breedte van Herbertskop aan de ontginningsbasis, vier hoeven 
van 112,5 meter breedte per stuk, kwam eerder al ter sprake. Dat Herbertskop 
aan de Bisschopswetering een noordelijke begrenzing zou hebben gevonden, 
zoals Dekker stelde55, wordt echter door de bronnen weersproken. Herberts
kop strekte zich net als de andere gerechten ten noordoosten van de Vecht van
af de Hoofddijk uit tot in de wildernis bij de Vuurse. Een en ander moge uit 
het vervolg duidelijk worden. 

Het gerecht van Herbertskop, net als Oostveen gelegen 'opt Veen', was met 
tijns en tiende een leengoed, dat de bisschop uitgaf 'in dienstmanstat'56. Dek-
48 De beleningen zijn geregistreerd in de leenregisters van de proosdij, die omstreeks 1400 aanvan

gen: RAU, Dom, 2368-1 fol. 41v en 49v. 
49 Idem, 2353 (1438 mei 31). 
50 Dekker, Kromme Rijngebied, 416. 
51 RAU, Dom, 56-1 fol. 208r (1504 mei 9). 
52 RAU, Oudmunster, 396 (ongefolieerd); vgl. OSU, IV, nr. 2404 (1289 dec. 24). 
53 Dekker, Kromme Rijngebied, 417. 
54 RAU, Dom, 2282 fol. 26r (1353 juni 5 (1331 febr. 1)). 
55 Gottschalk, 'Ontginning', 208; Dekker, Kromme Rijngebied, 416, 425. 
56 RAU, Dom, 2347 (1321 sept. 23). 
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ker veronderstelt dat de naam Herbertskop verwijst naar de Domproost Hart-
bert, die in 1139 de bisschopszetel van Utrecht beklom57. Of deze nu voor 1139 
zelf als 'coper' van Herbertskop is opgetreden dan wel als bischop zijn naam 
aan deze ontginning heeft gegeven, in ieder geval heeft de toenmalige Utrechtse 
bisschop bij de uitgifte gerecht, tijns en tienden voor zich gereserveerd en als 
dienstgoed aan een van zijn ministerialen in leen gegeven. Of deze ministeriaal 
verder ook namens de bisschop bij de uitgifte een rol heeft gespeeld, is niet 
meer na te gaan maar valt niet uit te sluiten. 
Welk ministerialen-geslacht met Herbertskop verbonden is geweest, blijkt ner
gens rechtstreeks, maar wij vermoeden dat het alweer de familie van Overde-
vecht geweest moet zijn. De veronderstelling dat het gerecht van heer Ludolf 
en later van Herman van Overdevecht van de dertig hoeven 'in den Biesen' me
de het gerecht Herbertskop omvatte, werd eerder reeds beargumenteerd. Maar 
er zijn meer aanwijzingen. De oudste ons bekende houder van het dienstgoed 
Herbertskop is jonkvrouw Aleid, dochter van Lambert de Vries. Zij draagt het 
goed in 1321 op aan de bisschop, die er vervolgens Arnoud Proeys mee beleent, 
ook weer in dienstmanstat58. 
Lambert de Vries was een puissant rijk Utrechts patriciër, die niet alleen de 
voornaamste geldschieter en bankier van de bisschop van Utrecht en van de 
graaf van Holland was, maar zich evenzeer bereid toonde de geldzorgen van 
de Stichtse ministerialen-families door leningen tijdelijk te verlichten. Zijn rijk
dom, politieke invloed en levensstaat hadden hem doen stijgen tot in de klasse 
der ridderschap59. 
Nu hield de familie Van Overdevecht in de tweede helft van de dertiende eeuw 
op uitgebreide schaal uitverkoop van haar goederen, 'bekroond' met de ver
panding van het stamhuis ten zuidwesten van Herbertskop aan de Vecht, ge
volgd door verkoop ervan aan de Sint Stevensabdij Oudwijk in 1317. Veel van 
deze door de Van Overdevechts verkochte goederen, inclusief het stamhuis, 
hadden zij in leen gehouden van de Domproost. Dichtbij het huis Overdevecht 
lag nog in 1330 een bezitting van de Domproost die omschreven werd als 'dat 
ghoet over die Vecht dat haren Lambrechts Vreesen was'60. Het ligt dunkt ons 
voor de hand dat Lambert de Vries gerecht, tijns en tiende van Herbertskop 
van Herman van Overdevecht gekocht heeft en er door de bisschop mee is be
leend. Gezien het dienstgoed-karakter moet hij toen tot de stand der ministeria
len van de bisschop zijn toegetreden, zo hij dat tevoren nog niet had gedaan. 
Na overlijden van Arnoud Proeys, burger van Utrecht, is diens zoon Bernt in 
1357 met Herbertskop beleend61. Als gevolg van het conflict met het Domka
pittel over de tienden in het aangrenzende Oostveen werd Bernt in 1386 bij arbi
trage door de bisschop en de stad Utrecht gedwongen, het gerecht van Her
bertskop met tijns en tienden tussen de Hoofddijk en de Bisschopswetering 

57 Dekker, Kromme Rijngebied, 176. 
58 RAU, Dom, 2347 (1321 sept. 23). 
59 F. W. N. Hugenholtz, Floris K(Bussum, 1966) 66; OSU, V, p. VII; V, nr 2635 (1294 juni 25V 

V, nr. 2669 (1295 febr. 14); V, nr. 2785 (1296 sept. 13). 
60 OSU, III, nr. 1196 (1249 april 8); III, nr. 1221 (1250); III, nr. 1429 (1258 jan. 14); III, nr 1585 

(1263 jan. 8); IV, nr. 1961 (1278 jan. 7); RAU, Dom, 1445 (1330 aug. 20); Dekker, Kromme 
Rijngebied, 417, 418; RAU, Kleine Kapittelen en Kloosters (KKK), Sint Stevensabdii Oudwiik 
912 (1308 nov. 11 en 1309 maart 9). 

61 RAU, Dom, 2348 (1357 juni 1). 
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voor een bedrag van 650 oude schilden aan het Domkapittel te verkopen. Hij 
droeg dit gedeelte van zijn gerecht dan ook op aan de bisschop, zijn leenheer, 
die het aan het Domkapittel in eigendom gaf. Dit deel van het goed was ten
minste weer teruggekeerd in de schoot van de Utrechtse kerk, zo vermeldt de 
oorkonde triomfantelijk62. 
Wanneer nu Bernt Proeys, zoon van eerder gemelde Bernt Proeys, in 1402 door 
de bisschop beleend wordt met gerecht, tijns en tienden van Herbertskop, maar 
nu vanaf de Bisschopswetering tot aan de wildernis van de Drinschoten bij de 
Vuurse, na overigens zijn rechten hierop met oorkonden van 's bisschops voor
gangers te hebben gestaafd, is alle twijfel over de onbegrensde opstrek van Her
bertskop in de richting van de Vuurse weggenomen. Twee jaar later verkoopt 
Bernt ook deze helft aan het Domkapittel. De bisschop is nu minder gul; ook 
het kapittel moet dit deel van het goed van de bisschop in leen houden63. 
Werd in 1321 nog vermeld dat Herbertskop als dienstgoed in leen gegeven 
werd, in de verkoopoorkonde van 1386 wordt slechts gesproken van 'titulo feo-
di', als leengoed. Merkwaardiger is de betiteling 'titulo locationis feodi' in het 
overigens verder woordelijk gelijkluidende afschrift van de verkoopoorkonde 
in een cartularium van het Domkapittel64. De verkoopoorkonde van de noor
delijke helft van Herbertskop van 1404 geeft eveneens 'titulo locationis feodi'. 
Een 'pachtleen' is wel een heel bijzondere benaming voor een leen dat voordien 
als dienstgoed was uitgegeven. Wellicht, maar dat betreft slechts een suggestie, 
is er verband met de term 'locator', de ondernemer die met de bisschop een 
cope-contract sloot en op grond daarvan kolonisten aantrok om zijn cope-
territoir aan hen ter ontginning uit te geven. 

Zoals de bisschop in Oostveen het Domkapittel het recht op de novale tienden 
ten noorden van de Bisschopswetering betwistte, betwistte hij Bernt Proeys de
ze tienden in Herbertskop. De naam van het betreffende tiendblok luidt afwis
selend 'schutterstiende' en 'Herbertskoppertiend'. Een kaart uit 1792 situeert 
deze tienden tussen de Bisschopswetering en de Nieuwe Wetering. Beter bewijs 
van de vrije opstrek van Herbertskop kan nauwelijks geleverd worden65. 
Na de aankoop van Herbertskop verpachtte de Domproost beide gerechten, 
Herbertskop en Oostveen, voortaan tezamen en weer mede namens het Dom
kapittel. Zo pachtte Jan Proeys van Lichtenberg, zoon van Bernt Proeys en 
burger van Utrecht, in navolging van zijn voorouders dit gerecht 'opt Oest-
veen' met de tijns en nog zes viertelen veen voor een periode van 80 jaar tegen 
een jaarlijks pacht van 11 mark zilver en 25 kapoenen. Bij tussentijds overlij
den diende het goed opnieuw aan proost en kapittel te worden verzocht. Op 
deze wijze ontmoeten wij vanaf 1449 als pachter Haze, dochter van Jan Proeys 
van Lichtenberg, gehuwd met Hubert van Pallaes, ook lid van een voor
aanstaand Utrechts patriciërsgeslacht; vervolgens vanaf 1474 Floris van Pal
laes en van 1498 tot het einde van de termijn in 1518 diens zoon Adriaan van 
Pallaes66. Vanaf 1518 benoemden proost en kapittel zelf rechtstreeks een 

62 Idem, 878 (1386 jan. 18); 2350 (1386 jan. 19). 
63 Idem, 2351 (1402 jan. 8 en 1404 april 22); Maris, Repertorium leenprotocollen, 237. 
64 RAU, Dom, 55-1 fol. 28r (1386 januari 19). 
65 RAU, Bisschoppen, 309 (1389 april 9); RAU, Dom, 2350 (1386 jan. 18); 633 (anno 1496/1497); 

884 (anno 1792). 
66 Idem, 2353 (1438 mei 31); 2354 (1452 april 26 (1449 juni 28)); 696 (anno 1474/1475, 1498/1499, 

1518/1519: Et iste est ultimus annus). 

27 



schout, zodat zij niet slechts de pachtsom maar alle inkomsten van gerecht en 
tijns ontvingen, slechts verminderd met het salaris dat de schout als ambtenaar 
van proost en kapittel ongetwijfeld toekwam. Zij hebben tegelijkertijd met de
ze verandering de burenrechtspraak vervangen door schepenrechtspraak. Von
nis werd nu niet langer gewezen door landgenoten en buren, dat wil zeggen 
door alle grondeigenaars gezamenlijk, maar door enkele vertegenwoordigers, 
schepenen genaamd, die voor een beperkte periode, meestal twee jaar, uit hun 
midden gekozen werden. Zij legden voor hun ambtsaanvaarding ten overstaan 
van de schout als plaatsvervanger van de gerechtsheer een eed af ter bevorde
ring van een onpartijdige en eerlijke rechtspraak67. 

Een machtig middel waarmee het Domkapittel toetreding van ongewenste ele
menten tot de kring der landgenoten en buren kon verhinderen, voorzover het 
althans de eigenaren van grond betrof, was het zogenaamde voorkoopbeding. 
Elke overdracht van grondeigendom voor het gerecht van Oostveen en na de 
overname door het Domkapittel, van Oostveen en Herbertskop beide, diende 
door de schout van het gerecht bij proost of kapittel te worden aangemeld. 
Daarop konden proost en kapittel zich twee weken beraden of zij niet zelf de 
eigendom van het perceel wilden verwerven tegen betaling van de tussen koper 
en verkoper reeds overeengekomen prijs. Zagen zij hiervan af, dan kon de 
overdracht van het goed aan de oorspronkelijke koper ongehinderd doorgang 
vinden. 
In alle verpachtingen van het gerecht van Oostveen of Oostveen en Herberts
kop samen door proost en kapittel wordt het voorkoopbeding steeds duidelijk 
en uitvoerig verwoord zonder dat de naam ervan overigens genoemd wordt. 
Een afschrift van de verpachting van 1331 in een register van de Domproosdij 
uit later tijd bevat evenwel in het opschrift de zinsnede: ' . . . daerinne bevor-
waerdt zijn dije voercopen inden Oostveen'68. Men kan zich afvragen in hoe
verre er verschil bestond tussen het uit andere cope-gebieden bekende recht van 
nakoop en het in Oostveen uitgeoefende recht van voorkoop, met name wat 
betreft beider functie van naastingsrecht. Volgens de Costumen van het Over-
kwartier, het zuid-oostelijk deel van het Sticht Utrecht, werd in dit kwartier 
geen recht van naasting uitgeoefend, wel het recht van voorkoop: te weten in 
Odijk en in het ten oosten van Herbertskop gelegen gerecht van Oostbroek-De 
Bilt69. In de gerechten waar de gerechtsheer het nakooprecht toekwam, kon de
ze de verkochte grond niet alleen aan zich trekken maar veelal ook alsnog bij 
opbod aan een meer biedende verkopen, waarbij het verschil met de oorspron
kelijke verkoopprijs aan de gerechtsheer verviel. Zag de gerechtsheer in deze 
gebieden af van zijn naastingsrecht, dan was hem een handwissel verschuldigd, 
bij voorbeeld de 13e penning, dat wil zeggen ongeveer 8,5% van de waarde van 
de grond, of ook wel een ham. Van een dergelijke handwissel blijkt ons uit 

67 Een eerder experiment in deze richting was blijkbaar mislukt. In 1481 werd een rentebrief gepas
seerd voor het gerecht van Oostveen, bestaande uit Adriaan Janszoon, schout namens Floris 
van Pallaes, die het gerecht van de Domproost in pacht hield, en twee 'gesworen scepene', 
RAU,Dom, 1479(1481 maart 11). Hierna is tot 1518 echter steeds weer sprake van landgenoten' 
en buren. 

68 RAU, Dom, 1419 (ongefolieerd). 
'9 Groot Placaatboek vervattende alle de placaten 's Lands van Utrecht tot het jaar 1728 ingeslo

ten, J. van de Water, ed., 1 (Utrecht, 1729) 434. 
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Oostveen niets. Toch moet het recht van voorkoop aldaar gezien het karakter 
ervan net als het recht van nakoop als een alternatief voor of vorm van 
naastingsrecht worden beschouwd. 
Het recht van voorkoop zal net als elders bij de uitgifte van het te ontginnen 
gebied samen met de vorming van het gerecht door de bisschop of andere 'ver-
copers' zijn verleend. Daardoor bleef de selectie van immigranten en later de 
toelating van nieuwe grondeigenaars, die immers met de volledige eigendom 
van de grond in het gerecht tegelijkertijd allerlei staatkundige rechten verwier
ven, voorbehouden aan de gerechtsheer die het overheidsgezag ter plaatse uit
oefende, in Oostveen proost en kapittel van de Dom70. Het Domkapittel heeft 
het voorkooprecht zonder twijfel ook aangewend om zijn eigen grondbezit in 
Oostveen uit te breiden en te consolideren. Ons is een geval overgeleverd waar
bij het kapittel ook daadwerkelijk gebruik gemaakt heeft van het recht van 
voorkoop. Het aldus aangeworven perceel lag uitgerekend naast een perceel 
dat al eigendom van het kapittel was. 
De uitoefening van het recht betekende een lelijke tegenvaller voor de overige 
betrokken partijen. De voorgenomen verkoop van het perceel vormde namelijk 
onderdeel van een financieringstransactie. De verkoper verkocht zijn perceel 
en nam het onmiddellijk weer in erfpacht terug. De jaarlijkse pachtprijs werd 
beschouwd als een losrente, bestemd voor een lijfrente voor de beide dochters 
van de koper. Deze losrente kon met 300 Karoli gulden worden afgekocht, 
waarna de oorspronkelijke eigenaar weer de volle eigendomstitel over het goed 
zou verwerven. Dat het om een aangepaste vorm van erfpacht ging, blijkt al
leen al uit de vervaldagen van de rente; waren de vervaldagen voor normale erf
pachten steeds Sint Maarten in de winter (11 november) en Sint Pieter ad cathe-
dram (22 februari), bij dergelijke financieringscontracten werden de vervalda
gen willekeurig door partijen vastgesteld. Nu het Domkapittel gebruik maakte 
van het recht van voorkoop, kon het goed niet meer in handen van de oorspron
kelijke eigenaar terugkeren; de koper moest derhalve omzien naar een nieuw 
beleggingsobject waaruit zijn twee dochters een lijfrente konden genieten71. 

Resumerend kunnen we stellen dat er een trend valt waar te nemen in de ont
wikkelingen rond eigendom en bezit van rechtsmacht, tijns en tienden in Oost
veen en Herbertskop in de middeleeuwen. Had nog in de dertiende eeuw het 
ministerialen-geslacht van Overdevecht het gerecht van Oostveen in pacht en 
dat van Herbertskop als dienstgoed in leen, in de veertiende eeuw zien wij een 
geslacht van Utrechtse patriciërs, de familie Proeys, de fakkel overnemen. Hun 
aanzien was intussen zozeer gestegen, dat wij hen als (aspirant-)leden van de 
ridderschap ontmoeten; in 1353 noemt Bernt Proeys zich 'knape'72. Dit geldt 
ook voor de bankier-speculant Lambert de Vries, die behalve burger van 
Utrecht ook ridder genoemd wordt en vermoedelijk zelfs ministeriaal van de 

70 Van der Linden, De Cope, 193-202. Deze auteur kondigt in zijn hoofdstuk 'Het platteland in 
het Noordwesten met nadruk op de occupatie circa 1000-1300', Algemene Geschiedenis der Ne
derlanden, II (Haarlem/Bussum, 1982), 48-82, in noot 75 aan dat deze visie herziening behoeft. 
Nakoop en 13e penning zouden niet bij de uitgifte van de betreffende gerechten zijn ingevoerd. 
De auteur verwijst naar een nog te verschijnen eindverslag van het ZWO-project Historisch 
Streekonderzoek Woerden. 

71 RAU, Dom, 2146 (1568 maart 24 en 1569 juni 25). 
12 Idem, 2282 fol. 26r (1353 juni 5 (1331 febr. 1)). 
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bisschop van Utrecht is geweest. De gerichte politiek van het Domkapittel om 
goederen en inkomsten van de Utrechtse kerk weer zoveel mogelijk in geestelij
ke handen terug te brengen, heeft echter tot een duidelijke achteruitgang van 
de invloed van de familie Proeys geleid. In de eerste helft van de zestiende eeuw 
verliezen haar nakomelingen het laatste restant rechtsmacht en bijbehorende 
inkomsten, dat zij gedurende de vijftiende eeuw nog van proost en kapittel van 
de Dom in pacht hielden. Met grote hardnekkigheid heeft het kapittel van de 
Utrechtse Dom zijn belangen verdedigd in goederen en inkomsten, die zich me
de door de nabijheid van de stad Utrecht gemakkelijk lieten beheren en contro
leren, en heeft het de invloed van de ministeriale en stedelijke elite daarop met 
succes steeds verder teruggedrongen. 

Eigendom en bezit van grond 

Nu we inzicht hebben gekregen in de gecompliceerde verhoudingen betreffende 
gerecht, tijns en tiende in Oostveen en Herbertskop, willen we ons bezighouden 
met de eigendomsverhoudingen aldaar. De grond was immers verkocht los van 
gerecht, tijns en tiende, en kon door de eigenaars vrijelijk worden verpacht, 
vererfd en vervreemd. En getuige de manualen van het morgengeld en het oud-
schildgeld uit de vijftiende en zestiende eeuw hebben ze dat, voorzover ze leken 
waren, op grote schaal gedaan. Percelen ter grootte van een hoeve komen in 
1548 helemaal niet meer voor in lekenhanden: een halve hoeve is al veel en een 
kwart hoeve of viertel is normaal. Sommige eigenaars hebben verscheidene per
celen, verspreid over verschillende delen van het veen, maar ook daarbij doen 
zich geen grote opeenhopingen voor. Een man als Florens van Pallaes, vermoe-

Opstrekkendepercelen bij het fort Blauwkapel, in de richting van de Maartensdijk. Tekening door 
J. A. van der Monde, 1824. RAU, Top. Atlas, nr. 2097. Foto: RAU. 
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delijk nazaat van de laatste schout Adriaan Florenszoon, is eigenaar van drie 
percelen, waarvan het grootste drie viertelen omvat, samen 54,5 morgen, en sa
men met de abdij Oudwijk eigenaar van anderhalf viertel van 14 morgen7 3. De 
erfgenamen van Adriaan van Pallaes hebben nog een perceel van 6 akkers of 
15 morgen in eigendom74. Florens van Pallaes is er de grootste leek-
grondeigenaar, op afstand gevolgd door Joris de Leegh met ca. 36 morgen, ver
spreid over vier percelen, waarvan hij een perceel van 2,5 morgen deelt met 
Willem de Leegh en een ander perceel van 14,5 morgen met Wouter van 
Diemen75. 
In de manualen van 1456 en 1470 is het bijna niet anders gesteld: percelen van 
een viertel zijn normaal, van twee viertelen uitzondering, en alleen Jan van 
Veen heeft een perceel van zeven viertelen ofwel 42 morgen in de dijkhoeven, 
plus nog een viertel en 4 morgen aldaar, en een viertel plus grond ter waarde 
van 6,5 schilden in veen en achterland76. Ook wordt melding gemaakt van een 
viertel en 18 gerden (roeden) ter waarde van 7 en 28 schilden in het achterland 
zonder veen, die aan Hildegond van Veen behoren 77. Het achterland was het 
land waar de veenplaggen al afgegraven waren, maar niet zo diep dat er plassen 
ontstonden of dat de grond alleen voor veeteelt geschikt was. Meer dan in de 
dijkhoeven werd hier akkerbouw bedreven, waardoor de waarde ook kon wor
den uitgedrukt in mudden rogge. Deze grond werd toen nog niet in morgens 
berekend, wat in 1548 wel het geval was. 
Diezelfde Hildegond van Veen komt ook al voor in 1368, in het goederenre-
gister van Sint Catharijne, als eigenaresse van grond die aan die van het con
vent grenst78, met de titel 'domicella' of juffer. Zij is dan de weduwe van een 
zekere Loef Hazaerds en moet blijkens haar titel tot een familie van ridders en 
knapen behoren. Nu was er inderdaad een ministerialengeslacht Van Veen in 
de twaalfde en dertiende eeuw, dat tot de ridderschap behoorde maar later niet 
meer als zodanig voorkomt. Jan van Veen trad in de tweede helft van de vijf
tiende eeuw op als schepen en raadslid van de stad Utrecht79. Tot de ministeria-
len mogen we wel heer Gerard van Veen, ridder, rekenen, die in 1265 een 'sit-
wende' of zijkade bezat, gelegen naast de 'sitwende' van de proost van Sint Jan 
in Achttienhoven, waartussen een watergang gegraven mocht worden80, die be
gon in het gerecht van heer Ludolf van Overdevecht. We tasten hopelijk niet 
ver mis, wanneer we die zijkade en ook de latere viertelen van Jan van Veen 
in de dijkhoeven zoeken in het westelijke stuk van Oostveen tussen Gageldijk 
en Bisschopswetering, grenzende aan Achttienhoven. In 1548 komt de familie 
helemaal niet meer in Oostveen voor. 

73 RAU, Staten van Utrecht vóór 1581, 400, Leggers van het oudschildgeld, 1548 (verder afgekort 
als: 1548), fol. 256 v, 258v, 260r en 263r. 

74 1548, fol. 254v. 
75 1548, fol. 259r, 262r, 266r; alleen zijn helften zijn meegeteld bij de 36 morgen. 
76 RAU, Staten van Utrecht vóór 1581, 335, Legger van het morgengeld in het Nederkwartier met 

aantekeningen betreffende de ontvangst uit de zetting van 1456 (afgekort: 1456), en 345, Legger 
etc. van 1470 (afgekort: 1470), fol. 9v, lOr, 1 Ir (dijkhoeven) en fol. 3r, (veen en achterland). 
De foliëring van 1456 en 1470 is geheel gelijk. 

77 1456 en 1470, fol. 5r en v. 
78 Stadsarchief Gent, Goederenregister Sint Catharijne te Utrecht, fol. 21v. 
79 Gemeente Archief Utrecht, Stad, I, 13, Raadsdagelijksboek 1385-1528 (afgekort: RDB), 1472, 

fol. 84r, 86r, 89v, 91r, 138v; 1482, fol. 58, 59, 60r en v; 1487, fol. 139r, 143v; 1488, fol. 147v, 
153v, 156v. 

80 OSU, III, nr. 1672 (1265 juli 21). 
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In 1456 en 1470 is Jan van Veen er dus de grootste leek-grondeigenaar. De 
schout Hubert van Pallaes is dan aangeslagen voor twee viertelen, zijn schoon
zuster Bate Jan Proeys van Lichtenbergsdochter voor een viertel, Hendrik Ja-
cobszoon [van Lichtenberg] voor een viertel, Willem Jacobszoon van Lichten
berg voor 7 mud rogge en Jan van Lichtenberg Proeyszoon voor 10 mud rogge 
in het achterland ten noorden van de Bisschopswetering81. De zes viertelen die 
bij het schoutambt behoorden, komen in deze manualen niet voor (ook niet op 
naam van de domproost) en waren dus blijkbaar vrijgesteld van belasting. 
De meeste van de hier genoemde personen waren burgers van Utrecht, en Lich
tenberg, Proeys en Pallaes behoorden in de veertiende en vijftiende eeuw zelfs 
tot de aanzienlijkste patriciërs van de stad, die niet alleen met elkaar verwant 
waren maar ook een sterke factie in de raad vormden, de factie der Lichtenber
gers. Hun tegenstanders waren in de veertiende eeuw de Fresingers, waartoe de 
bankier Lambert de Vriese behoorde, die vermoedelijk omstreeks 1300 van 
Herman van Overdevechts geldnood profiteerde om zich met gerecht, tijns en 
tiende van Herbertskop te laten belenen. Of het ministerialengeslacht van 
Overdevecht toen al tot het Utrechtse stadspatriciaat behoorde, weten wij niet, 
maar later was dat wel het geval: in het Raadsdagelijksboek komt het herhaal
delijk als zodanig voor82. Onder de andere leken-eigenaars hebben we eveneens 
menige burger van Utrecht aangetroffen, en we hebben de indruk dat zij met 
elkaar verreweg het grootste deel van deze venen bezaten, voorzover deze niet 
in handen van kerkelijke instellingen berustten. Maar burgers of niet, de grond 
in Oostveen en Herbertskop was voor elk van deze leken-eigenaars afzonderlijk 
nauwelijks een beleggingsobject te noemen, zo gering was de omvang van hun 
percelen aldaar. 

Heel anders was het in dat opzicht gesteld met de geestelijke eigenaars: kapittels 
en kloosters moeten zich hebben beijverd om veenland ter ontginning te ver
werven en het blijvend in handen te houden. Wat omvang van grondeigendom 
betreft, liep de abdij Oudwijk voorop, met in 1456 en 1470 zeven viertelen in 
het veen, 266 morgen ofwel zes en een kwart hoeven van 24 morgen en ruim 
zeven hoeven van 16 morgen in de dijkhoeven, waarvan er een over de steenweg 
lag, en een halve hoeve van 14 morgen in Herbertskop83. Het grootste deel 
daarvan was verpacht maar zes viertelen in het veen en zeven hoeven van 16 
morgen waren bij de kloosterzusters zelf in gebruik. 
In 1548 was de Oudwijkse eigendom in het veen nog uitgebreid tot acht akkers 
van 20 morgen samen, een viertel van 15 morgen en acht viertelen van 17,6 
morgen, die echter door anderen werden gebruikt84. De abdij gebruikte toen 
zes van de zeven hoeven van 16 morgen zelf, die werden gesitueerd over de 
Hoofddijk aan de Biltste steenweg85. Met die omschrijving werd vermoedelijk 
het land ten zuidoosten van de Biltse weg tussen Herbertskop en de Nicolaas-
weg bedoeld, net buiten de stadsvrijheid en dichtbij de abdij. Volgens de om-

81 1456 en 1470, fol. Ir, 6v en 7v. 
82 R D B , 1429, fol. 47v, 49v; 1438 fol. 185r; 1448, fol. 71v, 72r; 1449, fol. lOOr, 103v, 109r 113r 

1451, fol. 18v; 1452, fol. 94v; 1462, fol. 59v; 1474, fol. 138v; 1481-1483, fol. 39vetc; en vele 
andere vermeldingen. 

83 1456 en 1470, fol. lv, 2v, 8r en v, 9v, 1 Ir, 21r. 
84 1548, fol. 256r, 260v, 262r en v. 
S! 1548, fol. 254r. 
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schrijving van 1456 en 1470 lag slechts een van de zeven hoeven over de steen
weg, een verschil in ligging ten opzichte van 1548 dat wij niet kunnen verklaren, 
tenzij uit slordigheid van de klerk die de manualen opstelde. Waarschijnlijk 
was de omschrijving van 1548 de juiste, als men in aanmerking neemt dat Oost
veen in 1456 en 1470 zonder die hoeven van 16 morgen ruim zesentwintig dijk-
hoeven van 24 morgen telde, hetgeen samen met de vier hoeven van Herberts-
kop overeenkwam met de dertig hoeven van de oorspronkelijke uitmeting. 
De andere kerkelijke instellingen hadden er ieder afzonderlijk lang niet zoveel 
grond, soms ook maar enkele viertelen zoals de leken; maar er waren toch een 
paar grotere eigenaars onder: in 1456 en 1470 had Sint Catharijne vijf viertelen, 
10 gerden en 6 loot zilver in het veen en het achterland, en 72 morgen (= drie 
hoeven van 24 morgen) in de dijkhoeven, plus, samen met het Domkapittel, 
nog eens tweemaal een halve hoeve in de dijkhoeven86; en het Domkapittel zelf 
had behalve dat aandeel in twee halve hoeven nog 36 morgen ( = anderhalve 
hoeve van 24 morgen)) en een half aandeel in een hoeve in de dijkhoeven, en 
samen met Oudmunster twee viertelen in het veen87. Oudmunster had zelf bo
vendien 32 morgen in de dijkhoeven88. Ook het kapittel van Sint Jan mocht 
er zijn, met 30 morgen in de dijkhoeven (vijf viertelen), een half aandeel in 12 
morgen aldaar, en 8 morgen over de steenweg, plus een viertel en 4 loot zilver 
in veen en achterland80. Het cisterciënserinnenklooster van Sint Servaas te 
Utrecht, sinds ca. 1227 binnen de muren gevestigd, bezat 47 morgen in de dijk
hoeven en zes viertel in het veen90. Vrouwenklooster was niet gegoed in Oost
veen maar wel in Herbertskop, waar het 31 morgen en een kwart aandeel in 28 
morgen bezat91. 

Van de dertig dijkhoeven waren er in 1456 en 1470 bijna twintig (478 morgen) 
in Oostveen en ruim twee en een kwart (66 morgen) in Herbertskop in handen 
van geestelijke instellingen binnen of vlak buiten de stad Utrecht: samen ruim 
tweeëntwintig en een kwart hoeve, of ongeveer driekwart van het totaal. Hoe
wel niet stuk voor stuk grootgrondbezitter, drongen ze met elkaar de leken daar 
bijna weg. In achterland en veen was de verhouding minder ongelijk, maar ook 
daar waren ze actief en gebrand op participatie in verdere ontsluiting van het 
veen in het noorden. Toen er in 1463 werd besloten dat er vanaf de Sint Maar
tensdijk naar het noorden gestart zou worden met de ontginning tot de Dren-
schot of Hollandse Rading toe, werden daarvoor afspraken gemaakt tussen de 
proosten, dekens en kapittels van de Dom, Oudmunster en Sint Marie, de com
mandeurs en conventen van Johannieters (Sint Catharijne) en Duitse orde, de 
abdissen en kloosters van Oudwijk en Sint Servaas, en tenslotte de landgenoten 
van de 'twee overste tienhoven'92. Daaronder moeten volgens ons de twintig 
hoeven worden verstaan die in die tijd lagen tussen de Nieuwe Wetering in het 
zuiden, de Sint Maartensdijk in het noorden, het gerecht Overdevecht in het 
oosten en de Maartensdijkse vaart en Tolakkersteeg in het westen. Uit de ma
nualen van het oudschildgeld van 1548 blijkt dat daar precies twintig hoeven 

86 1456 en 1470, fol. lv, 2r, 4v, 5r, 7v, 8r en v, 9r, lOv. 
87 1456 en 1470, fol. 2v, 9r en v, lOr. 
88 1456 en 1470, fol. 8r, lOv. 
89 1456 en 1470, fol. 2v, 6r, 8v, 9r, lOr, l l r . 
90 1456 en 1470, fol. lv, 3v, 9r, lOr en v, 1 Ir. 
91 1456 en 1470, fol. 21r en v. 
92 RAU, KKK, Sint Stevensabdij Oudwijk, 851 (1463 nov. 3). 
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lagen, die toen inmiddels helemaal doorliepen naar de grens met het graafschap 
Holland93. 

Conclusie 

We mogen stellen dat de invloed van de stad Utrecht zich in Oostveen en Her-
bertskop wat betreft de grondeigendom vooral manifesteerde in het aandeel 
van haar kloosters en kapittels, de Sint Stevensabij van Oudwijk voorop, en 
minder in dat van haar burgers: deze investeerden hier stuk voor stuk geen gro
te bedragen maar stelden zich met halve en kwart hoeven tevreden. Wel hebben 
we de indruk dat stadsburgers met elkaar de meerderheid van de leken
eigenaars vormden. De geestelijke instellingen namen met elkaar ongeveer drie
kwart van de dijkhoeven voor hun rekening, tegen een kwart voor de leken. 
Verder naar het noorden in het veen was het lekenaandeel iets groter. 
De grond was in deze ontginningsgebieden evenwel niet het enige beleggingsob
ject, want los daarvan werden gerecht, tijns en tiende, of alleen gerecht en tijns, 
door de bisschop in leen gegeven of door de Domproost verpacht. Nadat deze 
vermogensbestanddelen in de dertiende eeuw in handen van een schildboortig 
ministerialengeslacht hadden berust, werden het in de veertiende en vijftiende 
eeuw juist voor de aanzienlijkste patriciërsfamilies van de stad, uit de machtige 
factie der Lichtenbergers, aantrekkelijke bronnen van inkomsten en aanzien, 
die zij slechts ongaarne uit handen gaven. 

1548 fol. 260r-265r. Ze worden berekend onder de rubrieken 'Veen viertelen streckende vande 
nyeuwe weeteringe tot die vuerse toe', 'viertelen vande nyeuwe weteringe tot Inde Lapeers', 
'viertelen [die] strecken tot aen die Raij die compt van leeuwenpaell op sunt martens toorn', 
en 'viertelen [die] strecken vander nyuwer weteringe totter drinschoot ofte hollantsche Ray toe'. 
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