






Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 OE.MEENTK FOOGI^NU. l'HOM.VCJK ITHECHT. Uit: J. Kuyper, Gemeenteatlas van Utrecht. streeks 920, terugkeren naar zijn stad en de we-deropbouw ervan ter hand nemen.In het algemeen wordt er toch wel van uitgegaandat de effecten van dit alles ook merkbaar zijngeweest op het platteland en daar gezorgd heb-ben voor een onderbreking, of op z'n minst eenstagnatie in de ontwikkeling en uitbreiding vande bewoning, en daarmee de ontginningsactivi-teiten in deze streken. Het is in dat licht bijzonderinteressant dat we voor Eemland niet alleen kun-nen vaststellen dat die onderbreking of stagnatiehooguit zeer kort is geweest, maar dat misschienzelfs voorzichtig rekening gehouden mag wordenmet een min of meer doorlopende ontwikkelingvanaf de negende eeuw tot in de elfde eeuw.In delen van Eemland zijn namelijk niet alleenvoor de vroege elfde, maar zeker ook voor de latetiende eeuw - en misschien zelfs eerder - ontgin-ningsactiviteiten aan te

nemen. Met name moet zullen evenwel in een tijd dat de nederzettingengering in aantal en omvang waren en er voldoen-de wilde gronden voorhanden waren nog niethebben bestaan. Meer naar het noorden toe zalverder sprake zijn geweest van een uitgestrekteonbewoonde wildernis van bos- en veengronden.De periode van de achtste en een deel van de ne-gende eeuw lijkt de tijd te zijn geweest van hetontstaan en de uitbreiding van nederzettingen,hetgeen steeds met ontginning gepaard ging. Inde loop van de elfde eeuw nemen opnieuw groteontginningen een aanvang. De periode daartus-sen, vooral de tweede helft van de negendeeeuw, wordt in het algemeen gekenschetst alsduister. Noormannenaanvallen op Dorestat enUtrecht zorgen voor een sfeer van onrust en gro-te onzekerheid. De bisschop van Utrecht is zelfsgedwongen uit te wijken naar veiliger oorden enkan eerst in de loop van de tiende eeuw, om- 23



Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 band zou kunnen houden met de zeker vanaf dietijd in de omgeving, op het Hoogland aantoonba-re ontginningsactiviteiten. De hof zou bedoeldkunnen zijn om van daaruit aan die activiteitenleiding te geven en de nieuw ontgonnen bezittin-gen te beheren. Zoals mogelijk de hof in Zeist datgeweest is voor de zuidelijk gelegen goederen, zozou dan wellicht deze bisschoppelijke hof inAmersfoort voor het noordelijk gedeelte van debisschoppelijke domeingoederen beschouwdkunnen worden als de opvolgster van de oudehof van Leusden. Met betrekking tot deze ontginningen op hetHoogland is niet alleen bijzonder dat hiervoor eendergelijke vroege datering is vast te stellen. Inte-ressant is vooral ook dat duidelijk wordt in welkkader deze vroege ontginningen binnen het ge-heel van de bisschoppelijke domeingoederen inEemland zijn uitgevoerd. Voor Hoogland blijktdan vooral de relatie met de nederzetting Soestvan belang te zijn. Dit is het punt waar ik nadruk-kelijk de

abdij van Hohorst in mijn verhaal moetbetrekken. Door de schenkingen van de bisschoppen Ans-fried en Adelbold is de abdij namelijk in de vroegeelfde eeuw in Soest en het naburige Hees gegoedgeraakt, zelfs de voornaamste grondeigenaar ge-worden. In totaal eenentwintig hoeven land, ver-spreid gelegen over Soest en Hees, met de daar-mee verbonden toebehoren werden uit het bis-schoppelijk domeingoed in Eemland gelicht enaan de abdij overgedragen. Feitelijk betekendedit dat de abdij geheel Hees en het grootste ge-deelte van Soest bezat, dit met inbegrip van deaan het land gebonden, in de hoeven gerechtig-de onvrijen. De verplichtingen die deze mensentevoren gehad hadden jegens de bisschop alshun domeinheer gingen nu over op de abdij alsde nieuwe grondheer. Tijnzen, leveranties endiensten waren ze nu verschuldigd aan de abdij.Het is daarom zo interessant op de nederzettingSoest wat nader in tegaan, omdat in dit geval opeen aantal punten goed concreet en aanschou-welijk te

maken valt wat ik net over de opbouwvan nederzettingen in het algemeen heb ge-steld^. In Soest blijken namelijk de verschillendeonderdelen van een agrarische nederzetting be-trekkelijk goed aanwijsbaarZo is heel goed herkenbaar - op kaarten, opluchtfoto's, maar ook wanneer men in het land-schap staat - de Soester Eng. Hij is in dat land-schap duidelijk herkenbaar als een hoogte. Dat dan gewezen worden op ontginningen dieplaatsgevonden hebben in de omgeving vanAmersfoort, in het bijzonder op het ten noordendaarvan gelegen Hoogland. Hoewel in later tijd een groter gebied omvattend,werd het oorspronkelijke Hoogland gevormddoor een relatief hoog gelegen zandrug, zich uit-strekkend van de Hoef in het oosten via Den Hamnaar het westelijk gelegen Koelhorst^. Op grondvan de onregelmatige verkaveling en het veelvul-dig voorkomen van het toponiem -laar, wat wijstop vroege bosontginning, mogen we hier devroegste bewoning in dit gebied veronderstellen.Ten noorden van dit Hoogland

bevinden zich nuveel lager gelegen, maar oorspronkelijk met veenbedekte gronden, waarvan de strokenverkavelingtyperend is voor veel latere, meer systematischeontginningen, die in de twaalfde en dertiendeeeuw zijn uitgevoerd. Op veel vroegere ontginningsactiviteiten op heteigenlijke Hoogland wijst vooral ook het feit datin de vroege elfde eeuw reeds gesproken wordtover tienden, die van hier gelegen land wordengeheven en door bisschop Adelbold aan de abdijzijn toegekend^. Het heffen van tienden hield indat in prinipe aan de kerk, in de praktijk aan debisschop of aan de persoon of instelling die inzijn rechten was getreden, een tiende deel van deopbrengst van het land moest worden afgestaan.Wanneer nu grond eerst kort tevoren in cultuurgebracht was, sprak men in het algemeen vannovale tienden. Het feit nu dat voor dit Hooglandin de vroege elfde eeuw niet of niet meer van no-vale tienden, maar eenvoudigweg van tiendenwordt gesproken, wijst op een ontginning van ditland reed senige tijd

daarvoor; we mogen danwel stellen op zijn laatst in de late tiende eeuw.Ook op grond van de resultaten van recente ar-cheologische onderzoekingen, waarbij op enkeleplaatsen bewoningssporen zijn aangetroffen dieteruggaan tot in de negende eeuw^, mogen ont-ginningsactiviteiten in deze omgeving zeker in detiende eeuw, maar misschien dus zelfs eerder al,worden aangenomen. Voor Eemland fungeert in later tijd als centrumvan de bisschoppelijke domeingoederen een hofin Amersfoort. Hoewel we deze hof eerst in veellatere bronnen vermeld vinden, valt een hogereouderdom wel aan te nemen. Wellicht mogen wein het licht van het voorgaande als periode vanontstaan voor deze hof in Amersfoort zelfs den-ken aan de tiende eeuw, waarbij de stichting ver- 24













Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 nen beschikken is helaas niet duidelijk. Van eenschenking van de bisschop van deze onontgon-nen gronden aan de abdij, waarna deze de grondter ontginning kon uitgeven, vinden we in debronnen niets vermeld. Ter afronding van mijn overzicht van het verloopvan ontginningen in Eemiand wil ik nog het vol-gende opmerken. Het feit dat in de twaalfdeeeuw grootschalige ontginningen op de voor-noemde wijze een aanvang nemen en in de der-tiende eeuw zullen zijn voortgezet, betekent metdat ontginningen in het bestaand lokaal verbandvan de agrarische nederzetting niet meer zoudenplaatsvinden. Er is niet slechts sprake van uitbrei-ding en geleidelijk opschuiven van het cultuur-land en bewoning naar noordelijker gebieden, teconstateren valt ook een intensivering van het ge-bruik van gronden in al vanouds bewoonde ge-bieden. Ontginningen binnen de oude nederzet-tingsverbanden, die in het algemeen slechts de-len van de meentgronden betreffen en

eventueelnog hofverhoudingen als kader hebben, gaandoor tot in de vijftiende eeuw en later. We kerendaarvoor dan terug naar Soest.Aantoonbaar is de ontginning in Soest van dehooi-en maatlanden ten oosten van de Eem in deveertiende eeuw. Op een systematische aanpakwijst ook hier de strokenverkaveling. Hoewel alwel eerder aanwijzingen bestaan voor het aan deranden in gebruik nemen of ontginnen van delenvan het Soesterveen, ten zuidwesten van Soest,lijkt dit eerst in het begin van de vijftiende eeuwgrootscheeps te zijn aangevat. Het zal ook hier ineerste instantie gegaan zijn om ontginning in dezin van het doen toenemen van het areaal bouw-land. In een enkel geval zien we toestemmingverleend worden tot het afgraven van het veen,wat waarschijnlijk verband zal houden met eentoegenomen vraag naar turf. Toch werd ook hierveelal in beginsel bepaald dat afgegraven gron-den uiteindelijk gereed gemaakt dienden te wor-den als bouwland. Interessant is het om te zien dat bij de

verdelingvan de meentgronden en het ontginnen en ex-ploiteren ervan ook aan het oude hofverband ge-knabbeld gaat worden. Juist in het geval vanveengronden vindt in het begin van de vijftiendeeeuw veelal omzetting van tijnsgoed in leengoedplaats. In plaats van een jaarlijkse tijns dient nogslechts bij het overlijden van de leenman doordiens erfgenaam een bedrag te worden betaald.Een dergelijke ontwikkeling die ook elders wel te constateren valt, wordt in het algemeen in ver-band gebracht met het feit dat de vaste tijnsbe-dragen door inflatie weinig meer voorstelden endus wel konden vervallen. In 1390 wordt in hetgeval van de abdij ook gesteld dat zij van haarhofgoederen meer nadeel dan voordeel heeft endat daarom besloten is tot deze omzetting van detijnsverhouding in een leenverband. Opvallend isechter wel dat het eerst vooral veengronden zijndie in plaats van in tijns nu in leen gehoudengaan worden. Land elders in Soest lijkt voorals-nog als hof- en tijnsgoed gehandhaafd te zijn.Wellicht

is daarom deze omzetting ook vooral be-doeld geweest als een stimulans voor ontgin-ningsactiviteit in het veen. Omdat uiteindelijk ookouder cultuurland regelmatig tot leengoed werdgemaakt, is het tijnsgoederencomplex van de ab-dij, zoals dat vanaf de vroege elfde eeuw bestaanhad, langzaam maar zeker ontbonden.De vraag is in hoeverre de nieuwe vrije verhou-dingen, die zich elders met de grootscheepse ont-ginningsactiviteiten sinds de twaalfde eeuw had-den gevormd, hierop ook van invloed zijn ge-weest. De abdij kan gedwongen zijn om ook aande ontginners in haar bezittingen gunstiger voor-waarden te bieden dan de tot dan toe gebruike-lijke tijnsverhoudingen. Slotbeschouwing Dit is het laatste symposium in een reeks waarinsuccessievelijk delen van de provincie Utrecht on-der de loep zijn genomen. Daarom is het aardigom nu tot slot globaal de ontwikkelingen op hetgebied van de middeleeuwse nederzettingsge-schiedenis in Eemiand te vergelijken met die el-ders in het Nedersticht'2. Het

blijkt dat in de eer-ste plaats overeenkomsten te constateren zijnmet het Kromme-Rijngebied, Zowel hier als inEemiand vonden de vroege vanaf de tiende eeuwaantoonbare ontginningen plaats in het lokalenederzettingsverband, in of bij de reeds tevorenbewoonde delen van het gebied. In westelijke de-len van het Nedersticht - de Utrechts-Hollandselaagvlakte en het gebied ten westen van de Vecht- waren omstreeks diezelfde tijd reeds de groot-schalige systematische ontginningen gaande. Aandergelijke planmatige ontginningen van moeilij-ker in cultuur te brengen gronden kwam men inEemiand en het Kromme-Rijngebied eerst in detwaalfde eeuw toe. Datzelfde geldt voor strekenin het zuidwesten van de provincie. In het Krom-me-Rijngebied nu waren dergelijke ontginningenin het algemeen gesproken betrekkelijk kleinscha- 30






