
„WAAR LAG DE NODA"? 

In een zeer bekende oorkonde uit het jaar 1165 1) geeft keizer 
Frederik I Barbarossa aan bisschop en ingezetenen van het Sticht 
verlof om ter verbetering der waterlozing een land, genaamd 
„Noda", door te graven. Nu zijn door een geschiedkundig onder
zoek van J. W . Muller vier aldus geheten oorden in Midden-
Nederland vastgesteld2), maar slechts twee daarvan kunnen op 
onze oorkonde betrekking hebben. De ene daarvan, het land Noda 
of Nude tussen Renen en Wageningen, is totdusverre door de 
meeste geschiedkundigen beschouwd als het oord, bedoeld in de 
oorkonde van 1165, doch wij kunnen daarmee geen vrede hebben. 
Daardoor zou, behalve in de waterlozingsbelangen, nog in andere 
zaken moeilijk aan te nemen wijziging gebracht zijn, zoals we zullen 
aantonen, en dat is totdusverre teveel over het hoofd gezien. Een 
doorgraving der Reense Noda toch zou niet minder geweest zijn 
dan het vormen van een geheel nieuwe Rijntak! Naar mijn opvat
ting wordt dan ook een andere en wel de laatste der door Muller 
aangewezen plekken met de Noda van 1165 bedoeld: en wel de 
Utrechtse Neude, het toernooiveld en latere stadsmarktplein. 

Voor het denkbeeld alleen om een geheel nieuwe Rijntak te vor
men, schrikken wij, 20e eeuwers, niet meer terug, zoals menigeen 
nog wel in de 19e eeuw zou hebben gedaan en zoals b.v.b. met het 
plan tot afsluiting der Zuiderzee het geval was. In onze tijd is het 
lastigste vraagstuk allengs dat der kostenverdeling geworden, maar 
ook daarvoor hebben we, om zo te zeggen, 20e eeuwse standaard
oplossingen gekregen. Een gehele zeeboezem hebben we in onze 
eeuw binnen 8 jaren bijna zonder tegenvallers zien afsluiten en de 
beste gedeelten ervan werden naar verkiezing drooggelegd; wij 
moderne mensen verliezen door de vorderingen der techniek het ge
voel voor wat men in vroegere tijd al of niet kon en aandorst. Wie 
zonder zich hiervan bewust te zijn, de verhoudingen der 12e eeuw 
beziet, verzuimt de toepassing der grondwet uit de geschiedenis: 
elke daad aan de kennis en opvattingen der tijdgenoten te toetsen. 
Daarom zullen we nagaan in hoeverre de aardrijkskundige, water
bouwkundige en andere verhoudingen van 8 eeuwen geleden bij 
zulk een plan pasten, waarover de volgende punten A —A- han
delen. 

A r Hiertoe is een lengteprofiel getekend over de laagste ge
deelten, ontleend aan de Waterstaatskaart van 1881, welke ener
zijds de oudste betrouwbare gegevens bevat over dit onderwerp, en 
anderszijds uit een tijd stamt waarin nog niet naar diepe afwatering 
gestreefd werd. Zoals bekend is, slinkt door die handelwijze het 
veen tengevolge van oxydatiewerking, wat ook uit latere opmetingen 
in dit gebied is gebleken. W e kwamen zodoende langs de in 1483 
om geheel andere redenen gegraven Bisschop Davidsgrift terecht, 



om ten Z . van Venendaal het (in nog latere tijd aangelegde) Om
leidingskanaal te volgen en dan het gunstigste verloop naar de 
Lunterse Beek te vinden bij Lambalgen. 

In de middeleeuwen heeft hier een nogal oneffen veenkoek de 
zandige ondergrond bedekt, en dank zij de aanwijzingen der geo-
logiese kaart kon de buitenrand ervan vastgesteld worden. Deze 
bleek bij Venendaal op ongeveer 6,50 m. + A.P. te hebben_ ge
legen en naar 't Z. toe iets hoger, n.l. op bijna 7 m. + . In de Noda 
zelf ligt rivierklei, in 't W . tot + 6,20 m., doch hier is waarschijn
lijk grond afgevlet en zijn sporen van een oorspronkelijke bodem
hoogte op + 7.70 m., en in 't O. op + 8 m. aanwezig. 

Hoewel hoogveen in het midden meestal hoger is dan langs de 
randen, zullen we, om niet te ongunstig te rekenen, de laagste 
hoogtematen als grondslag voor de toestand in de 12e eeuw als uit
gangspunt nemen. 

Uit dezelfde Waterstaatskaart blijkt tevens, dat de zomerwater-

ó,-+A> 

st4' 
33 

I 
•'S 

f! 
d&mm^meteßki!! 

^ ,-27:; ' v ro rrm rrrn ,77,7 

Ir 

— Ä " Ä ^ « K * a g 

Lunterse beek 

1 
0 

s 
a: S.- + /P "* 

Theo* 'r. wat, 
• O.000085 

"w ÏTtn /77J7 ! 
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standen (zgn. M. R.) op de Rijn ongeveer 50 jaren geleden op 
ruim 6,45 m. -|- lagen 3 ) . Daar de Rijn zijn bedding allengs door op-
slibbing verhoogd heeft, zijn lagere M. R.-standen in de 12e eeuw 
toch zeer waarschijnlijk geweest. Door nu de genoemde stand van 
6,45 m. -|- uit de 19e eeuw voor de 12e eeuw over te nemen, blijft 
men ook in dit opzicht aan de veilige kant. En nu blijkt dat ondanks 
al deze gunstige onderstellingen de Reense Noda acht eeuwen ge
leden alleen bij hoog water als nooduitlaat gewerkt kan hebben, en 
wordt het begrijpelijk dat de oude overlevering 4 ) zowel van een 
rivier als van een land ,,Noda" spreekt. Verder is de Waal reeds 
sedert eeuwen doende meer water tot zich te trekken, wat o.a. een 
langzame verdroging van de Gelderse IJsel tengevolge had. Daar
door daalden, vooral sedert de 11e eeuw, de hoogwaterstanden 
(zgn. H . W . ) ook op de Nederrijn; door de ingrijpende rivier-
verbetering is de toestand in de 20e eeuw echter weer geheel ver
anderd. Uit deze (en andere, hier niet vermelde) gegevens volgt 
met alleszins voldoende zekerheid dat de Gelderse Vallei in de 12e 



eeuw een soort „groene rivier" was 5 ) , evenals de Beerse Maas tot 
voor kort. 

W e zullen onder „B" aantonen, dat men ook in zomer en herfst 
een betere afwatering verlangd heeft, in welke tijden op de Rijn 
doorgaans juist lagere waterstanden heersen, zodat in de te graven 
waterweg de waterstand zelfs beneden M. R. had moeten komen 
om het doel te kunnen verwezenlijken, en dan had de kanaalbodem 
nog weer IJ/? — 2 m. lager moeten komen. Verder moest er van 
Zuid naar Noord afhelling zijn om het water te laten wegstromen, 
zoals in bijgaande schets getekend is. Bij een toch niet overmatig 
geschatte breedte van omstreeks 100 m. had er dus heel wat grond 
vergraven en weggekruid moeten worden. W a r e nu alleen in de 
Reense Noda, dat is over \x/2~2 km. afstand een doorgraving 
nodig geweest, dan zouden wij geen oordeel over de uitvoerbaar
heid ervan in verband met de 12e eeuwse toestanden hebben dur
ven vellen. Daar echter zulk een kanaal ongeveer 21 km. lang 
had moeten worden, terwijl verder nog de Lunterse beek wegens de 
toegenomen waterhoeveelheid op sommige gedeelten ook nog ver
betering nodig had, komen wij na vergelijking met waterstaats-
werken van iets latere tijd in Noordduitsland tot de overtuiging, 
dat het scheppen van een nieuwe Rijntak in de Gelderse Vallei 
toentertijd onmogelijk was wegens de omvang. Bovendien zou men 
bezwaren ondervonden hebben bij het onder dak geven in deze 
toen nog onbewoonde streek, met de voedselvoorziening en met de 
beveiliging der arbeiders. De stad Utrecht, met zijn betrekkelijk 
groot aantal geestelijken, kon deze niet leveren, want door het 
weerbare deel der bevolking te gebruiken zou de veiligheid in ge
vaar komen, terwijl handwerk, veeteelt en landbouw der ingezete
nen erdoor zouden lijden. Al deze schijnbare bijkomstigheden leiden 
weer tot hetzelfde antwoord: zulk een groot werk op 35—40 km. 
afstand was acht eeuwen geleden volslagen onmogelijk. 

A2. Een aftakking welke ook bij M. R. kon werken is in strijd 
met de geest der middeleeuwen. De kans werd na een doorgraving 
der Reense Noda groot, dat de bevaarbaarheid van de Rijntak langs 
Amerongen naar Utrecht door verdroging en verzanding achteruit 
zou gaan. Daarentegen zouden Leusden en Amersfoort bevoor
deeld worden ten koste van Muiden en Utrecht. Ook zou er een 
gelegenheid ontstaan om te ontsnappen aan de tol bij de stad, 
waardoor de handel bedreigd werd, wat geen bisschop zou voor
stellen noch de keizer zou goedkeuren alleen op verzoek van een 
lastige graaf uit Holland. In die dagen was Utrecht (mèt misschien 
Nijmegen) de enige stad van betekenis in het Noorden. 

A:ï. Na het doorgraven der Reense Noda zou het opruimen van 
de dam bij Stechede8) zijn dringendste noodzaak verloren hebben. 
Vecht, Angstel (latere polders bewijzen het) en Hollandse IJsel 
waren met lagere kosten en geringere bezwaren voor de plaatse-



lijke behoeften geschikt te maken geweest dan een nieuwe vaart 
door deze Noda. 

A4. Ook het behandelen der twee andere vraagstukken in één 
oorkonde, met dezelfde klagers, nl. 1 de dam bij Wijk-bij-Duur-
stede en 2 de afdamming bij Stechede. spreekt tegen de Reense en 
vóór de Utrechtse Noda. 

A_. De oorkonde eist een afzonderlijke afwatering naar zee en 
herstel van de koninklijke waterweg (d.i. langs Stechede). Door
graving der Reense Noda zou naar een meer (Flevo of Almere) 
leiden, en een geheel nieuwe „regia strata" geworden zijn. Ook de 
keizer had dus niet de Reense Noda op het oog. 

De 2e vraag die men nu stellen moet, luidt: werd alleen beveili
ging tegen H. W.-standen verlangd, of wilde men ook de afvoer in 
de zomer verbeteren? 

Bj. Voor de huizen in de oude stadskern waren zelfs de H.W.-
standen zelden erg bezwaarlijk, want dit gebied was kunstmatig 
verhoogd. De klachten komen dan ook uit andere streken: na de 
schout van Utrecht noemt de oorkonde iemand van Schalkwijk, 
iemand uit Odijk en iemand uit Jufaas als klagers, verder (Egbert) 
van Amstel en (Herman) van Woerden, alsmede vele leken, stellig 
belanghebbenden. Zij getuigden dat land en goed ernstig geschaad 
zijn en dat er bijna dagelijks mensen door het hoge water sterven. 
Uit andere bron weten we bovendien, dat in 1163 door zware en 
van 10 Augustus tot 11 November door aanhoudende regens de 
oogst te velde verrot was 7 ). Dus waren niet uitsluitend de hoge 
winterwaterstanden oorzaak van klachten, maar ook in andere jaar
getijden was het waterbezwaar te groot doordat de dam bij Stechede 
de afvoer stremde. 

B„. Nog in de 20e eeuw achtte men in Friesland een winter
overstroming heilzaam voor het land. In het Sticht zal men er in de 
12e eeuw wegens het vruchtbare Rijnslib niet anders over gedacht 
hebben. Bovendien vond men hier enkele eeuwen later overstromin
gen in de winter nog zeer gewoon. De klachten vinden derhalve 
hun oorsprong in waterbezwaar in zomer en herfst. 

B.j. Dat de beklaagde, Floris III van Holland, slechts bedekte-
lijk als schuldige aangewezen wordt, kan geweten worden aan zijn 
hoge rang. Zijn naam komt dan ook niet onderaan bij de reeks ge
tuigen voor. 

Zijn er dan stellige bewijzen vóór de Neude te Utrecht aan te 
voeren? wordt nu de 3e vraag. — Een rechtstreeks antwoord geeft 
de oorkonde niet, maar de volgende overwegingen geven ons grote 
waarschijnlijkheid er toe 8 ) . 

C, zou een doorgraving hier vermoedelijk geen kilometer lang 



worden, en zelfs misschien nog veel korter, en bovendien kon ze 
veel smaller worden dan die der Reense Noda. 

C2 . Deze doorsteek moest het water afvoeren van de geplaagde 
streken, waarvoor een benedenstroomse ligging nodig is. Dit kon 
met de Reense Noda niet bereikt worden, en met de Utrechtse ten 
dele wel. Het overige zou de damopruiming bij Stechede verhelpen. 

C r Het ontbreken van een nadere omschrijving der ligging van 
de Noda toont aan, dat men slechts aan één Neude dacht, welke 
immers vlak bij de palts „Lofen" lag (op de tegenwoordige Vis
markt) en waarop men gedurende het gehele proces als het ware 
het uitzicht had. Ligt dat ook niet in de woorden: „ut terra illa 
(quod vulgo Noda dicitur)" opgesloten? 

C_,. Andere aanwijzingen volgen reeds uit het onder A en B 
behandelde. 

D. Is het plan ook uitgevoerd? — Daarvoor moet men vanzelf
sprekend latere documenten naslaan, en dan kan het in 1204 ge
sloten verdrag 9) ons iets helpen. Weer komt de wateroverlast ter 
sprake in verband met de Stecheder dam, doch de getuigen uit het 
Z .O. ontbreken ditmaal vrijwel, zodat nu de klachten nog alleen in 
het W . van het Sticht ernstig schijnen te zijn geweest, en het Z .O. 
reeds verlost was. 
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