Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 Nogmaals de dertig hoevenin Oostveen dijk naar de Bisschopswetering is dan plaats voor dertighoeven van 30 roeden breed en 300 roeden lang, dusiets kleiner dan de zesvoorlinghoeve (die immers in delengte 330 a 360 roeden mat). Als we de zesvoorling-hoeve op 16 morgen stellen, hebben we hier dan temaken met hoeven van ruim 18 en krap 14 morgen,samen de 32 morgen van een twaalfvoorlinghoeve.&quot;Er waren hier dus vermoedelijk niet van meet af aanzesvoorling- maar twaalfvoorlinghoeven uitgezet, zoalsook het geval was met de oudste ontginningen in het&quot;Cope'-gebied dat Van der Linden heeft beschreven, teweten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Esselikerwoude .De ontginningsbasis met de bewoningskern lag bij aldeze ontginningen, zoals Van der Linden opmerkt enook op zijn kaartjes aangeeft, &quot;ergens halverwege detwaalf-voorling-percelen&quot; , nooit precies in het mid-den, en ook nooit aan de buitengrens; de

percelenstrekten zich uit aan weerskanten van de ontginnings-basis. Dat was in Oostveen en Herbertskop ook hetgeval; de Gageldijk, met de boerderijen en de Blauw-kapel, lag iets ten noorden van het midden tussenHoofddijk en Bisschopswetering, met opstrekkendepercelen naar beide kanten. Wij spraken destijds hetvermoeden uit (blz.22), dat de Bisschopswetering pasin de 13e eeuw werd gegraven, nadat de ontginningten zuiden van de Gageldijk al in de tijd van dom-proost, sinds 1139 bisschop, Hartbert was uitgezet.Maar misschien hebben we ons daarin vergist en moetde Bisschopswetering, althans in opzet, ook al aandiezelfde bisschop worden toegeschreven.Hans Lagers schrijft op blz.75, dat hij niet kan inzienhoe de wetering langs de Gageldijk, die immers on-geveer evenwijdig liep met de Vecht, het aanstromen-de veenwater op die rivier heeft kunnen lozen. Volgenshem is de Gageldijk als ontginningsbasis daardoor zelfsuitgesloten. Maar dat berust toch op een gebrekkig in-zicht in het

functioneren van dit type veenontginning.Het was normaal dat de ontginningsbasis evenwijdigliep met een rivier, zonder deze te raken, en het wasdan ook via het systeem van dwarssloten, dat de af-watering op de rivier plaatsvond. Die dwarssloten kon-den op sommige punten, bijvoorbeeld bij de grenzender gerechten, van de ontginningsbasis via deachterwetering door het oude land naar de rivier wor-den doorgetrokken. Het was natuurlijk noodzakelijk In het Maandblad Oud-Utrecht van mei 1992 (blz.73-77) heeft Hans Lagers een beschouwing gewijd aan deligging van het &quot;gerecht van de dertig hoeven in denBiesen', dat in een goederenlijst van het kapittel vanOudmunster uit 1300 wordt genoemd en dat in 1276in handen was van heer Ludolf van Overdevecht, rid-der. Hij bestrijdt daarmee onze opvatting, uiteengezetin het Jaarboek Oud-Utrecht 1988 , dat dit gerechtmoet worden gezocht in Oostveen en Herbertskop sa-men, van de Hoofddijk in het zuiden tot de Bis-schopswetering in het

noorden, en betoogt dat hetzich uitsluitend heeft uitgestrekt over Oostveen. Wij oponze beurt zijn door zijn argumentatie niet overtuigden zullen er bij deze dus nader op ingaan.Om te beginnen bestrijdt hij onze mening dat niet deHoofddijk maar de Gageldijk de basis van de ontgin-ningen Oostveen en Herbertskop heeft gevormd, methet argument dat er noch hier noch elders langs deVecht zesvoorlinghoeven zijn aan te wijzen. De doorons geconstateerde exacte maat van 30 x 112,5 meter= 3375 meter, gemeten langs de Gageldijk over hetgrondgebied van Oostveen en Herbertskop, vanAchttienhoeven in het westen tot Overdevecht in hetoosten, en dus corresponderend met de smalle kantenvan dertig naast elkaar uitgezette opstrekkendehoeven van elk 30 roeden a 3,75 meter breed, doet hijaf met het argument dat de lengte van de kavels vande Hoofddijk tot de Gageldijk in Oostveen enHerbertskop geen 1250 meter bedroeg, zoals bij eenzesvoorlinghoeve, maar ca 1500 meter, en dat er

inAchttienhoven, Tienhoven en Maarsseveen langs deGageldijk gemeten smallere percelen moeten zijn uit-gezet. Nu mag dat laatste waar zijn, maar dat betekenttoch nog niet dat de ontginners, die van oost naarwest optrokken en daarbij door de bocht van de Vechten de grens met het graafschap Holland steeds meer inruimtenood geraakten (zie de 'taartpunten' waarinMaarsseveen en Breukeleveen uitlopen), toen ze nogde ruimte hadden niet gewoon van de gangbarehoevebreedte van 30 roeden zijn uitgegaan.Wat de lengte van de kavels betreft, hebben wij ge-constateerd (blz.22): &quot;dat er van de Gageldijk naar deHoofddijk dertig hoeven (inclusief Herbertskop) van 30roeden breed en 400 roeden lang zijn uitgezet, duseen royaal bemeten zesvoorlinghoeve. Van de Gagel- 124

