




Maandblad Oud-Utrecht 1985 afb. 2. De hoektiend te Odijk. Theodorus Backer, 1717, RAU, herv. gem. Odijk, nr. 150. grote boerderij waarschijnlijk omgeven door eengracht en palissade, waar het gezin van de meierwoont en waar ruimte is voor opslag van de domein-produkten en allerlei soorten vee. De behuizingen vande onvrijen op hun tijnsland zullen kleiner geweestzijn en in de meeste nederzettingen het aantal vantien of vijftien niet hebben overschreden. In enkelevan de nederzettingen staan kerken: in Doorn, Werk-hoven, Houten, Vreeswijk en vermoedelijk ook inZeist. Het is niet onwaarschijnlijk dat ongeveer in detijd waar wij ons plaatsen ook in Dorestad weer eenkerk is opgericht. Dat wil zeggen in Wijk, want na deverwoesting van Dorestad en de ontreddering dievolgde vond een hergroepering van de resterende be-volking plaats, die de grond, toebehorend voor hetgrootste deel aan de koning en voor een kleiner deelaan de Utrechtse kerk, bewerkte in hetzelfde

domani-ale stelsel als elders. Zoveel kerken in een zo klein ge-bied als het Kromme Rijngebied, is in het midden vande 10e eeuw in het diocees Utrecht nog een uitzonde-ring. Voor de dichtheid van de bevolking mogen wij ergeen konklusies uit trekken, want de voornaamsteoorzaak van dit verschijnsel is te zoeken in de geringeafstand van de bisschoppelijke zetel en de vroegechristianisatie. Los van de beheersstruktuur al of niet in de vorm vandomeinen, staat de agrarische struktuur van de ne-derzettingen. Dicht bij de nederzetting ligt het bouw-land, dat de eng wordt genoemd. Op de eng bezitten 230 de bewoners van de nederzetting grond, die zij in tijnshouden, voorzover deze grond niet tot het gereser-veerde deel van de domeinheer behoort. De eng isverdeeld en de bewoners hebben er geografisch be-paalde, partikuliere rechten op. Daarnaast bezitten zijkollektieve rechten op de overige grond, dat wil zeg-gen de weiden voor het grazen van vee; de maten,voor het aanmaken

van hooi; de velden, vlakten,waar men zoden kan steken en paarden en koeien inkan jagen; verder goren, broeken en waterlopen, dusmoerassige gebieden waar men kan vissen, en op deheuvelrug bovendien bossen, waar men varkens kanlaten eikelen en brandstof uit kan halen. In het groot-ste deel van het Kromme Rijngebied ontbreken bos-sen, maar op de velden en in de broeken is waar-schijnlijk zoveel kreupelhout aanwezig, dat men ookdaar in zijn behoeften aan brandstof kan voorzien. Deweiden en de maten liggen in de regel dicht bij de engen de woonkern, terwijl de velden, goren, broeken enbossen zich verderop bevinden en van de ene neder-zetting in de andere overgaan. Toch zijn de verschil-lende domeinen begrensd, niet altijd scherp, maarsoms dient een belangrijke waterloop, die ook eenfunktie in de afwatering kan vervullen, als preciesegrens, zoals de Rietsloot tussen Loerik en Odijk of deEngsloot tussen Oostrum en Werkhoven.Wanneer wij deze situatie

vergelijken met de uit-gestrekte veengebieden in west-Utrecht en midden-Holland vallen enkele verschillen op. Ook daar zijn de




















