Tussen Rijn en Lek 1981 3. - Dl.15 3 - 3 - In waterstaatkundig opzicht had hij geen enkel belang noch bij hetbestaan noch bij het verdwijnen van de dam en het is de vraag of ookde graaf van Gelre zoveel baat zou hebben gehad bij een eventuele ver-wijdering, laat staan de graaf van Kleef. Het is niet onmogelijk, dat degraaf van Holland de graven van Gelre en Kleef er bij betrokken heeftom het geschil bewust te laten eskaleren. De enige, die er belang bijhad, dat de dam bij Wijk in stand bleef, was de bisschop van Utrecht.De graaf van Holland hoopte ongetwijfeld dat de bisschop toegeeflij-ker zou worden ten aanzien van het bestaan van de Zwammerdam,wanneer hij zelf het risico zou lopen, dat de afdamming van de Krom-me Rijn ongedaan zou moeten worden gemaakt op grond van dezelfdeargumenten als die, welke hij aanvoerde tegen de Zwammerdam.Te stellen dat de bisschop belang had bij

de dam in de Kromme Rijn iseen voorbarig antwoord op de vraag naar het waarom van de afdam-ming. Een antwoord, dat overigens al door de oorkonde van 1165wordt gesuggereerd, waar als reden wordt opgegeven: bevrijding vanwateroverlast. Omdat dit antwoord gemakkelijker te preciseren valt alswij over meer gegevens van chronologische aard beschikken, is hetdienstig het leggen van de dam eerst wat nader in de tijd te situeren. Hetenige chronologische gegeven, dat de oorkonde van 1165 biedt, is datde dam antiquitus facta est. Hij lag er in 1165 vanouds, sinds mensen-heugenis; de toen levende generatie wist niet anders. Voorlopig kunnenwij het leggen van de dam dus dateren ten laatste in het eerste kwart vande 12e eeuw. Als er toen nog scheepvaart op de Kromme Rijn plaats-vond, is die door de dam gestremd. Ten nadele van de steden Utrechten Muiden, zou men op het eerste

gezicht zeggen, en trouwens ook tennadele van de bisschop zelf vanwege zijn inkomsten uit de tollen aan devaarroute van Kromme Rijn en Vecht. De tol te Muiden was in 953 door koning Otto I aan bisschop Balderikgeschonken, met de mogelijkheid van een eventuele gehele of gedeelte-lijke verplaatsing naar Utrecht', maar het is niet aannemelijk dat dieook werkelijk plaatsgevonden heeft. De koninklijke bevestigingen vanhet bisschoppelijke bezit van de Muidense tol uit 1056-1062 en uit 1171maken geen melding van een verplaatsing en nog in 1244 werd in Mui-den tol geheven\

Tussen Rijn en Lek 1981 3. - Dl.15 3 Zeer oude koninklijke tolkantoren waren gevestigd in Dorestad enUtrecht. Zij komen al voor in 779, maar waren nog ouder'. Volgens eendiploma van keizer Lodewijk de Vrome uit 815 had de bisschop vanUtrecht recht op een tiende deel van de opbrengst van deze tollen opgrond van een schenking door koning Pepijn III (751-768)«. De tol vanDorestad komt voor het laatst voor in een diploma van koning HendrikIV uit 1057, waarin deze de goederen van de Utrechtse kerk bevestigt'.Weliswaar zijn de bewoordingen van dit diploma ontleend aan ouderebevestigingsoorkonden, zodat men rekening moet houden met de mo-gelijkheid dat zij de situatie niet up to date weergeven, maar dat laatstemoet dan wel uit andere gegevens aantoonbaar zijn. Aanwijzingen datde vermelding van de tol van Dorestad in 1057 niet meer met de werke-lijkheid zou overeenstemmen, zijn er niet. Het

verdwijnen van de stadbehoeft niet het einde van de tol hebben betekend. In 948, toch ook alzo'n driekwart eeuw na de ondergang van de stad, werd de bisschopdoor middel van een oorkonde, waarvan de bewoording zeker geen ver-steend karakter heeft, bevestigd in het bezit van res etiam in villa, quon-dam Dorsteti, nunc autem Uuik nominata, waar het tiende deel van detol best bij inbegrepen kan zijn geweest&quot;'. De koning noch de bisschopzullen zich zomaar een belangrijke bron van inkomsten hebben latenontglippen op een scheepsvaarroute, die als zodanig in stand bleef. Uit-gaande van het nog functioneren van de tol van Dorestad/Wijk kunnenwij voorzichtig en voorlopig de terminus a quo voor de afdamming vande Kromme Rijn stellen op 1057. De bereikbaarheid van Utrecht voor schepen vanuit het zuiden blijkt in1007 als de Wikingen, komend van Tiel, naar Utrecht gaan'i. Zij blijktook uit het

toltarief van Koblenz, vastgesteld onder aartsbisschop Pop-po van Trier (1016-1047), waarin Utrechtse kooplieden vermeld wor-den, die met haring en zalm de Rijn opvoeren, en uit het keizerlijk di-ploma waarin dit tarief in 1104 wordt bevestigd'^ De Utrechtse tolbestond in 1122 toen de kooplieden, die een bijdrage moesten leverenaan de omwalling van de stad, er door de keizer van vrijgesteldwerden'\ Van 1126 tot 1131 komt onder de getuigen in bisschoppelijkeoorkonden een aantal malen Gerardus thelonearius voor, van 1139 tot1147 Albertus thelonearius^*, beiden tollenaars, die wijzen op het voort-bestaan van de Utrechtse tol ook in het tweede kwart van de 12e eeuw.

Tussen Rijn en Lek 1981 3. - Dl.15 3 8- r\ l X -^ J :/ ^' Het Kromme Rijngebied.

Tussen Rijn en Lek 1981 3. - Dl.15 3 - 14- Als men op oude plattegronden de oostelijke buitengracht haaks op deKromme Rijn getekend ziet, komt men al gauw tot de veronderstelling,dat de rivier van zuidwest naar noordoost dwars door Wijk heeftgestroomd. De thans verdwenen Arkgracht langs de Mazijk en pal ach-ter de kerk van S. Jan Baptist, die tijdens de eerste omwalling tot hetlaatste kwart van de 14e eeuw de oostelijke stadsbegrenzing vormde,zal wel als het restant van de Rijnloop gezien mogen worden, al is deaansluiting op de nog bestaande Kromme Rijn in het noorden niet al teduidelijk. Halbertsma heeft, voortbordurend op de identifikatie vanArkgracht met Rijnloop, de huidige Peperstraat dwars door de voor-malige Arkgracht, aangewezen als de Rijndam'^. Ten onrechte. Behalvedat deze indentifikatie geen rekening houdt met waterstaatstechnischeaspecten, gaat zij eveneens voorbij aan een aantal

waterstaatorganisa-torische factoren, waarvan wij in de 12e eeuw noodzakelijkerwijs moe-ten uitgaan. Ruim anderhalve eeuw na de Kromme Rijn werd de Hol-landse IJssel afgedamd'' onder fysisch-geografisch vergelijkbare om-standigheden, alleen kon daar de dam gelegd worden van dijk tot dijk,omdat toen de aaneensluitende rivierdijken al aanwezig waren, hetgeende operatie vergemakkelijkte. Bij het aanleggen van de Rijndam in1122 ontbrak die basis aan weerskanten en deze onderneming was daar-door ongetwijfeld moeilijker. De Peperstraat in Wijk is niet in eensaangelegd. Zij is eigenlijk een combinatie van de Arkpoortstraat uit deperiode van de eerste omwalling en de Peperstraat uit de periode van detweede omwalling. Bovendien is zij laag en mist zij ieder spoor van eenvroeger belangrijk waterstaatswerk. Het vereist de nodige fantasie omer een dam in te willen zien, gelegd in een rivier, waarop nog

scheep-vaart mogelijk was en die in de wintertijd nog een aanzienlijk watervoe-rend vermogen moet hebben gehad. Over het leggen van de IJsseldambij Hoppenesse in 1285 weten wij niet zoveel, maar over het onderhouddaarna des te meer'&quot;. Volgens een ingewikkelde regeling moesten allegerechten, die er baat bij hadden, bijdragen om de dam in stand te hou-den, eeuwen lang. En dat was normaal conform het adagium dien't wa-ter deert, die't water keert. Van enig onderhoudswerk aan de Pe-perstraat in Wijk is in later tijden niets bekend, maar men zou kunnenaanvoeren dat die door de aanleg van de Lekdijk kort daarop overbo-dig was geworden.

Tussen Rijn en Lek 1981 3. - Dl.15 3 - 15 - eerste omwallingtweede omwalling Lek Wijl< bij Duurstede

Tussen Rijn en Lek 1981 3. - Dl.15 3 - 18- Bij de tweade om walling van Wijk heeft men immers de Kromme Rijnvia de nieuwe stadsgracht geleid. Geografisch beantwoordt de rijsdijckalleszins aan de plaats waar men de afdamming van de Kromme Rijnmoet zoeken, als men ervan uitgaat dat de rivier dwars door het huidigecentrum van Wijk gestroomd heeft. Niet alleen Van Deventer sugge-reert dit. Het is een bekend verschijnsel, dat wanneer bij de splitsingvan twee rivieren de ene in belang afneemt, de andere in evenredigheidtoeneemt en dat de bovenmonding van de zwakste zich steeds verderverplaatst in de richting van de sterkste. Zo is het ook bij Wijk gebeurd,waar het splitsingspunt steeds verder zuidwestelijk kwam te liggen, ter-wijl oostelijk door verzanding een grote waard kon ontstaan, die in delate middeleeuwen het Oever werd genoemd en in het laatste kwart vande 14e eeuw door de tweede om walling,

als nye poorte, voor het groot-ste deel bij de stad getrokken werd. Tussen deze zandige waard en delinkeroever van de Kromme Rijn is in 1122 de dam opgeworpen.Volgens de hoefslaglijst, daterend uit ca. 1400'&quot;', werd de rijsdijck on-derhouden door de navolgende gerechten: Amerongen, Leersum,Doorn, Driebergen met Rijsenburg, Zeist, Stoetwegen, Overlangbroek,Cothen, Nederlangbroek, Dwarsdijk, Wijk, Werkhoven, Odijk, Bun-nik met Slagmaat-Amelisweerd-Rijnauwen, Oostbroek met Herberts-kop, Overdevecht, Kolenberg, Oostveen met Oudwijk, Achttienhoven,Westbroek, Oost waard met Maarsseveen-Tienhoven en tenslotteMaarssen. De lijst geeft de gerechten, zoals die omstreeks 1400 beston-den, en is later nog enigszins aangepast&quot;'. De inhoud wordt up to dategepresenteerd, maar gaat ongetwijfeld terug op oudere lijsten. Hoe oudis moeilijk te zeggen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de

overgelever-de lijst het resultaat is van een herhaalde aanpassing van een opgave,die nog uit 1122 zou stammen. Afgezien van het feit, dat het grondge-bied van verschillende gerechten in 1122 nog niet eens was ontgonnen,had ook het begrip gerecht, zoals wij dat in de late middeleeuwen in hetNedersticht kennen, zich in die vroege tijd institutioneel, laat staan geo-grafisch nog niet ten volle ontwikkeld. Het is juist de ontginning ge-weest, die deze ontwikkeling heeft bevorderd. Langs de heuvelrug enop de oeverwallen van de Kromme Rijn evolueerden de gerechten zichuit de oudere kaders waarbinnen kerkelijke heren hun in de eersteplaats domaniale rechten uitoefenden.

Tussen Rijn en Lek 1981 3. - Dl.15 3 -20- Alleen ten aanzien van de dijk ten westen van Amerongen participeerdeook het achterliggende Langbroek in het dijksonderhoud, maar menkan zelfs daar nauwelijks van interlokale samenwerking op grond vaneen bilaterale overeenkomst spreken, omdat Amerongen en Langbroekbeide onder de jurisdictie van de domproost stonden. De dam bij Wijkheeft de druk op de dijkjes ongetwijfeld doen toenemen en het aan-eensluiten ervan tot de ene Lekdijk zal zeker nog in de I2e eeuw hebbenplaatsgevonden, maar moet weinig meer dan hoogstens een geringevorm van samenwerking van aan elkaar grenzende ontginningseenhe-den hebben vereist. Dat het binnenland hierbij een rol zou gespeeldhebben lijkt uitgesloten. De Lijkdijk gaf problemen na een rivier-overstroming in of kort na 1230. Het herstel ervan en de waarschijnlijkdaarmee gepaard gaande verzwaring moet hebben plaatsgevonden inhet

voorjaar van 1234 en geschiedde door de landsheer, waarbij graafFloris III van de Holland zijn broer Otto, elekt van Utrecht, assistentieverleende'&quot;. Dat in datzelfde jaar bovendien de lokale regeling van hetdijksonderhoud vervangen is door een bovenlokale, landsheerlijke or-ganisatie blijkt uit twee oorkonden, die tot dusver aan de aandacht zijnontsnapt. Op 17 april 1235 bevestigde de elect een uitspraak van de bis-schoppelijke raad over de kwestie of de dos van de kerk van Werkho-ven tenetur ad aggeres reparandos vel ad allquod servitium episco-pale'^K Het land lag in Dwarswijk en dus niet in een gerecht, dat aan dedijk grensde, en blijkbaar was het nu plotseling aan dijkplicht onder-worpen, ten onrechte overigens volgens de bisschoppelijke raad. Dedijkplicht was landsheerlijk - servitium episcopale - en de landsheerkon er vrijdom van verlenen. Dit deed hij voor het eerst op 14 decem-ber 1236 ten aanzien van het land

genaamd Slagmaat bij Vechten, datdoor Gijsbert van Vechten en zijn broers aan het kapittel van S. Janwerd geschonken&quot;. De elekt verklaarde het exemptam etiam ab agge-rum reparatione et ab omni exactione. De landsheerlijke Lekdijkorganisatie is, vergeleken bij andere bovenlo-kale dijk verbanden, zeer oud. Veel ouder nog is het afwateringsver-band met zorg voor de Rijndam, dat eraan voorafging. Het moet date-ren van kort na de aanleg van de dam in 1122 en is daarmee het oudsteinterlokale samenwerkingsverband op het terrein van de waterstaat, datwij kennen.

Tussen Rijn en Lek 1981 3. - Dl.15 3 -22- Volgens de getuigenlijst van het keizerlijk diploma blijken bij de uit-spraak van november 1165 aanwezig te zijn geweest: Willem de Scheleuit het geslacht Van Goye&quot;, kleinzoon van de in 1122 afgezette graafvan Lek-en-IJssel en de hoogste edele uit het Kromme Rijngebied; Ger-rit, schout van Utrecht en dus de burgers vertegenwoordigend; Lubbertvan Odijk namens de Rijndamorganisatie; Elias van Ter Aa uit deVechtstreek; Willem van Schalkwijk en Dirk van Jutphaas uit het ge-bied dat afwaterde op de Vaartse Rijn, gegraven dankzij de dam bijWijk. Daarnaast nog Egbert van Amstel en Herman van Woerden uitde getroffen ontginningsgebieden achter de pas gelegde Zwammerdam.Betere vertolkers van het Utrechtse standpunt: voor de dam bij Wijk entegen de Zwammerdam, had de bisschop zich niet kunnen wensen.

Tussen Rijn en Lek 1981 3. - Dl.15 3 -23 -Noten apparaat 1. A.C.F. KOCH, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel 1 ('s-Gravenhage, 1970) nr. 158. 2. In een tussen ca. 1155 en 1165 te dateren tekst van de abdij van Deutz wordt een ver-minderde opbrengst van de hof Rijnwijk, t.o. Wageningen geweten aan overstro-mingen:parr/>n quia ab aquarum Inundatione et advocatorum depopulatione illapossessio penltus devastata est, L.A.J.W. SLOET, Oorkondenboek der graaf-schappen Gelre en Zutfen, deel 1 ('s-Gravenhage 1872) nr. 302. Vgl. M.K.E. GOTT-SCHALK, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, deel I (Assen,1971) blz. 72. 3. Mededelingen van ir. K. Hoeksema te Wageningen. Bij de interpretatie van het kei-zerlijk diploma wijken wij op enkele belangrijke onderdelen af van G.J. BORGER,&quot;De ontwatering van het veen: een hoofdlijn in de historische

nederzettingsgeogra-fie van Nederland&quot;, in K.N.A.G., Geografisch tijdschrift, nieuwe reeks (1977) blz.377-387. Doordat Borger episcopatus Traiectensis weliswaar vertaald door 'bis-dom', maar dit laat slaan op het Nedersticht, meent hij dat het in de oorkonde gaatom de belangen van de graven van Holland, Gelre en Kleef en hun mannen in hetNedersticht. Volgens hem zouden zij indertijd samen met de bisschop een overeen-komst hebben gesloten om de dam bij Wijk te leggen 'om hun landen langs deKromme en Oude Rijn tegen overstromingswater te beschermen' (kursivering vanons) en om de Nude door te graven. In 1165 zouden zij eenstemmig aan de keizerverzocht hebben beide waterwerken achteraf goed te keuren. Het leggen van deZwammerdam zou door de bi.s.schop en de graven van Gelre en Kleef geacht wordenin strijd met de eens gesloten overeenkomst. 4 P.A.
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