
Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 De dertig hoeven inOostveen In de vroege middeleeuwen was het ge-bied tussen de rivier de Vecht en dezandgronden van het Gooi en de Vuur-sche vrijwel geheel bedekt met veen.Het maaiveld lag in die tijd enkele me-ters hoger dan tegenwoordig. In de 12eeeuw begon men deze wildernis in cul-tuur te brengen. Dat gebeurde volgenseen methode die uitvoerig door Van derLinden is beschrevene Eerst werd vanuit de oever van een rivier of wete-ring, die als ontginningsbasis diende, het aan-grenzende veen in een aantal kavels met een ge-lijke breedte verdeeld, ledere kolonist kreeg metzijn gezin een eigen kavel of hoeve ter ontgin-ning. Door het graven van evenwijdige slotenvanuit de ontginningsbasis liet men vervolgenshet overtollige water uit het veen wegstromen.De bovenlaag van het veen kon hierdoor ver-drogen en worden benut voor akkerbouw. De slo-ten deden tevens dienst als perceelscheiding. Metde geleidelijke verlenging der sloten

veeninwaartsgroeiden de hoeven in diepte. Zo ontstonden smal-le maar zeer langgerekte kavels, die in het land-schap nog altijd goed te herkennen zijn. Gewoon-lijk werd aan het einde van de kavels een achter-wetering gegraven, die in een later stadium debasis voor een nieuwe ontginning kon vormen.De veenontginningen waren aanvankelijk vooralgericht op het verkrijgen van bouwland. Als ge-volg van inklinking en oxydatie (een proces waarbijhet veen verteert) daalde het maaiveld in de loopder ecuwen echter zodanig dat akkerbouw nietmeer mogelijk was. Het land was tenslotte nogslechts geschikt voor veehouderij en turfwinning. Volgens Gottschalk begon de ontginning van deOostvechter venen vanuit de oudere cultuur-grond langs de Vecht en schreed zij geleidelijkvoort in de richting van het Gooi. De stukkenveen immers die het verst van de Vecht verwij- derd lagen, bleven tot in de 15e eeuw, soms zelfstot in de 16e eeuw woest en onverdeeld liggen.Gottschalk meende daarom dat de

Hoofddijksewetering (dit is de wetering die het dichtst bij deVecht lag) de ontginningsbasis heeft gevormd^.In een recent artikel hebben daarentegen VanWinter en Buitelaar verondersteld dat niet deHoofddijk met Hoofddijkse wetering, maar eenwatergang langs de verder van de Vecht gelegenGageldijk als ontginningsbasis heeft gediend^.Hun redenering luidt in het kort als volgt.In enkele oorkonden uit de tweede helft van de13e eeuw is sprake van een rechtsgebied of ge-recht van ridder Ludolf van Overdevecht. Dat ge-bied moet zich hebben uitgestrekt tussen het ge-recht Achttienhoven in het westen en dat vanOostbroek in het oosten. Het gerecht van Ludolfvan Overdevecht is echter naderhand uiteengeval-len, want in de 14e eeuw worden tussen Acht-tienhoven en Oostbroek drie afzonderlijke gerech-ten vermeld. Aan Achttienhoven grensde in dietijd het gerecht van de Domproost, dat ook welOostveen werd genoemd. Ten oosten van Oost-veen lag het gerecht Herbertskop, dat sinds 1321van

de Utrechtse bisschop in leen werd gehoudendoor de familie Proys. Tussen Herbertskop enOostbroek tenslotte lag het gerecht Overdevecht,dat in handen was van de nazaten van ridder Lu-dolf. Dit 14e-eeuwse Overdevecht mag dus nietworden verward met het veel grotere gerecht vanLudolf van Overdevecht uit de 13e eeuw.Nu vermeldt een oorkonde uit 1276 de verkoopvan een kwart hoeve, gelegen op het veen in hetgerecht van Ludolf van Overdevecht, ridder, &quot;inde dertig hoeven&quot;. De aanduiding &quot;in de dertighoeven&quot; wordt eveneens aangetroffen in eengoederenlijst van het kapittel van Oudmunster uit1300, waar sprake is van een stuk land op hetveen in het rechtsgebied van Herman van Over-devecht Ludolfszoon of &quot;in het gerecht van dedertig hoeven in den Biesen&quot;.Ten einde deze raadselachtige dertig hoeven na-der te kunnen localiseren binnen het gerecht vande heren Van Overdevecht, hebben Van Winter 73



Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 dere veenontginningen ten oosten van de Vecht,dan kunnen we daar evenmin zesvoorlinghoevenontdekken. Ten westen van Oostveen lag het ge-recht van Achttienhoven, dat in het bezit was vanhet kapittel van Sint Jan in Utrecht. Op de Vecht-oever grenzend aan Achttienhoven bezat dit ka-pittel van oudsher een nederzetting, Everekestor-pe genaamd^. In 1085 voegde bisschop Koen-raad het daaraan grenzende veenland bij dit bezitmet de opdracht het te ontginnen. Het veenwerd bij die gelegenheid omschreven als &quot;terrampalustrem in Euerekestorpe&quot;, maar in een oor-konde uit 1287 duikt hetzelfde gebied op onderde naam Achttienhoven^. Hieruit volgt dat er tij-dens de eerste ontginningsfase achttien hoevenmoeten zijn uitgezet. Als we de breedte van hetgerecht Achttienhoven meten, zowel langs deHoofddijk als de Gageldijk, dan blijkt die in beidegevallen ongeveer 1750 meter te bedragen. Ditbetekent dat iedere hoeve in Achttienhoven ca.97 meter breed moet zijn

geweest.Het gerecht Tienhoven, dat meer naar het noord-westen lag, ontstond in 1243. In dat jaar ver-kocht Herman van Maarssen tien hoeven van hetMaarsseveen, dat reeds gedeeltelijk uit cultuur-land bestond, met gerecht, tijns en tienden aanhet kapittel van Sint Pieter in Utrecht^. Het ge-recht Tienhoven heeft zich vroeger over eenbreedte van ca. 1050 meter uitgestrekt tot dichtbij de rand van het Gooi. ledere hoeve moet dus105 meter breed zijn geweest. Dit stemt overeenmet de mededeling van Gottschalk dat de 24hoeven in het gerecht Maarsseveen aan deHoofdwetering (dit is het verlengde van deHoofddijkse wetering) elk 28 roeden of 105 me-ter breed waren^. Het gerecht Tienhoven was im-mers een afsplitsing van Maarsseveen.De conclusie moet dan ook luiden dat er in hetveengebied ten oosten van de Vecht geen zes-voorlingontginningen aanwijsbaar zijn. In de ge-rechten Tienhoven, Maarsseveen en Achttienho-ven zijn de hoeven aanzienlijk smaller geweestdan de gebruikelijke 112,5 meter van de

zesvoor-linghoeve. Voor Oostveen en Herbertskop heb-ben we (nog) geen kavelbreedte kunnen vaststel-len, maar we hebben gezien dat de kaveldieptemet aan de norm van ca. 1250 meter voldoet. Uitdit alles blijkt wel dat men /loei/ennamen nietzonder meer mag koppelen aan een zesvoorling-ontginning. Daarmee vervalt de grond voor deveronderstelling dat de Gageldijk als basis van deOostvechter ontginningen zou hebben gediend.Een blik op de kaart leert ons bovendien dat de en Buitelaar teruggegrepen naar de studie vanVan der Linden. Deze toonde namelijk aan dat deveenontginners in bepaalde gevallen uiterst syste-matisch te werk gingen, doordat zij hoeven uit-maten met een van tevoren vastgestelde oppervlak-te. Daarbij was de zogenaamde zesvoorlinghoeve,met een breedte van 30 roeden of ca. 112,5 meteren een lengte van zes voorling of ca. 1250 meter,verreweg het meest gebruikelijk. Met een opper-vlakte van ongeveer 14 hectare vormde zij de stan-daardhoeve in het Hollands-Stichtse

veengebied^.Uitgaande van deze standaardbreedte van 112,5meter per hoeve, aldus Van Winter en Buitelaar,moeten de dertig hoeven in het gerecht van Lu-dolf en Herman van Overdevecht samen onge-veer 3375 meter breed zijn geweest. Wanneermen nu de afstand meet vanaf de westgrens vanOostveen langs de Gageldijk tot de oostgrens vanHerbertskop, dan blijkt deze juist 3375 meter tebedragen. Meet men daarentegen vanaf de west-grens van Oostveen langs de Hoofddijk, dankrijgt men noch tot de oostgrens van Oostveennoch tot die van Herbertskop een bevredigendehoevebreedte. In het eerste geval moeten de hoe-ven - bij een afstand van 3125 meter - elk ca.104 meter breed zijn geweest, in het tweede ge-val - bij een afstand van 3500 meter - elk ruim116 meter, wat in beide gevallen zou afwijkenvan de standaardbreedte van 112,5 meter. Detwee auteurs hebben daaruit de conclusie getrok-ken dat de door het hele veengebied tot en metBreukeleveen doorlopende Gageldijk of Voor-dorpsedijk als

ontginningsbasis moet hebben ge-diend. Vanuit deze dijk zouden de dertig hoevenzijn uitgezet in de richting van de Hoofddijk. Diehoeven zouden bovendien zowel Oostveen alsHerbertskop hebben omvat. Tegen deze opvatting moeten enkele bezwarenworden ingebracht. De vraag dient namelijk teworden gesteld of we de dertig hoeven, in navol-ging van Van Winter en Buitelaar, inderdaad alszesvoorlinghoeven mogen beschouwen. In datgeval moeten deze hoeven immers naast de ge-bruikelijke breedte van 112,5 meter tevens eenlengte van ca. 1250 meter hebben gehad. Bij me-ting van de kaveldiepte tussen Hoofddijk en Ga-geldijk blijkt echter dat deze, althans in Oostveenen Herbertskop, ongeveer 1500 meter bedraagt,wat overeenkomt met ruim zeven voorling. Teveel dus voor een zesvoorlinghoeve, zelfs indiendeze royaal bemeten zou zijn geweest.Als we vervolgens onze blik richten op enkele an- 74












