
Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 [i'^\ nT^<v vy &quot;Lv Leenkamers in het Kromme-Rijngebied Jacob Kort zegel, van de rechtshandeling meegeven. InUtrecht gaan de oudste akten over lenen juistover ontslag van de leenband'. Nietteminmaken deze stukken duidelijk, dat het leen-stelsel bestond en dat het Ieengerecht func-tioneerde. De optekening van door een leen-heer gedane beleningen in registers begon inUtrecht wat later dan in Holland. Het thansoudst bekende register - in de vorm van een'manboek' - is afkomstig van het leenhof vanAbcoude, gevestigd te Wijk bij Duurstede enhet grootste in het Kromme-Rijngebied. Integenstelling tot het gebruikelijke register,waarin de akten chronologisch zijn inge-schreven, bestaat dit 'manboek' uit lijsten van Heer Willem van Abcoude (t 1407), detail van een laat-zeventiende-eeuws schilderij naar een voorbeeld van eenouder doek (orgineel in kleur, formaat 91 x 73 cm, Col-lectie Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede,foto H. Dirksen 1995) Ontwikkeling van het leenstelsel Tijdens Karel

de Grote (768-814) kwam eeninstelling van militaire aard tot ontwikkeling,die wij het leenstelsel noemen. Een man ver-plichtte zich tot trouw aan een heer, die hij metraad en daad zou bijstaan. In ruil daarvoorwerd hem het vruchtgebruik van een goed, hetzogenaamde leen, toegewezen, waarmee hij inzijn onderhoud kon voorzien. Deze formulewas zo succesvol, dat velen het voorbeeld vande legendarische vorst volgden en een legertjeleenmannen op de been brachten. Zo was hetleenstelsel in de latere Middeleeuwen in grotedelen van de westelijke wereld in zwang tot deFranse revolutie het in 1795 afschafte.Inmiddels was de feitelijke uitwerking van hetleenstelsel sinds de tijd van Karel de Groteaanmerkelijk gewijzigd, al bleef het in theoriehetzelfde. Dit was het gevolg van een ontwik-keling, waardoor de leenman steeds sterkerkwam te staan ten opzichte van zijn heer enzijn recht op het goed steeds beter beschermdwerd. Voorts werd ook de dienst beperkt. In dedertiende eeuw, wanneer de registratie van delenen door de graaf van Holland

begint, wasdeze ontwikkeling daar voltooid. In Utrechtbegon de geregelde registratie meestal eeneeuw later maar was het niet anders. Het leen-stelsel, waarbij leenmannen aan een bepaaldeheer, die zetelt op een versterkt huis - of zelfshet restant daarvan, dat onbewoond is - wordtdan gereduceerd tot een gerecht, waarvoorleenroerige goederen moeten worden overge-dragen of verkregen. In dit laatste opzicht wijkthet leenhof af van het gewone gerecht, dat aan-komst bij versterf niet registreert. Bij het leenwas het echter noodzakelijk de verwervingbinnen 'jaar en dag' na de dood van een ver-want - meestal vader of moeder - van hetleenhof te verkrijgen, daar het goed anders aande leenheer verviel. Met een technische termnoemen wij dat bezit op bijzondere titel. Oudste registratie De leenheer hield aanvankelijk geen registratievan de door hem gedane beleningen bij. Welkon hij de leenman een akte, voorzien van zijn 25



Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 repertorium weggelaten; zakelijk gezien pleegthet dan ook niets bijzonders in te houden. Allein de akte vermelde feiten worden echter in hetrepertorium opgenomen. Eigenlijk is deze be-werking niets anders dan de methode, die deregistratoren tot 1795 zelf toepasten om detoegankelijkheid van de chronologisch inge-schreven akten te waarborgen. Zij plachtenzich echter tot uittreksels te beperken, thanswordt alles opgenomen.De kop wordt als volgt opgebouwd: vooropkomt de oudst overgeleverde omschrijving vanhet goed, waarna wijzigingen tussen haakjesworden toegevoegd met opgave van het jaar,waarin de verandering het eerst optreedt. Zokrijgt men, als het goed is, voor een langereperiode de beschikking over omschrijvingenvan een perceel uit de periode voordat hetkadaster was ingevoerd. Omdat het leenstelselin 1795 werd opgeheven, blijft echter een gatvan dertig jaar bestaan, waarvoor de gegevensvan de eigenaren moeilijker te verkrijgen zijn.Ik maakte

zojuist een voorbehoud bij de om-schrijving van de lenen. Zeker zou het ideaalzijn, wanneer de belendingen van tijd tot tijdwerden bijgewerkt, maar dat was lang nietaltijd het geval. Wanneer deze bestond uitmeerdere straten of andere onveranderlijkezaken, was daar natuurlijk weinig reden toemaar personen, die meestal als belender voor-komen, waren sterfelijk. Hun vernieuwing wasdus wenselijk. Helaas waren leenhoven mindergoed dan de dorpsgerechten in staat de voort-schrijdende tijd en hun personen bij te benen.Zij schreven de belenders uit de oude akte, diede nieuwe leenman bij zijn belening mee dien-de te nemen, eenvoudig over. Dit deed hetleenhof van de proost van Oudmunster teUtrecht bijvoorbeeld ten eeuwigen dage: deopgaves van de registratie, die begint in 1438,waren in 1795 nog ongewijzigd! Daarmee kanzeker niet bewezen worden, dat deze belendershet eeuwige leven hadden; onderzoek in anderebronnen moet uitwijzen, bij welke tijd zij inwerkelijkheid hoorden. Maar de meeste

leenkamers waren actiever dandeze gezapige proost. Zo vroeg het leenhof vanCulemborg in het begin van de zestiende eeuwnaar een bijgewerkte omschrijving van de le-nen. In de akte werd dan de oude versie gege-ven, waarna de leenman daarna op verzoek denieuwe belenders opgaf Zeker deed de admini- leenmannen met een opsomming van hunlenen met aantekening van latere overgangen.Er werden slechts weinig volledige akten in-geschreven. Het werd ingericht voor Willemvan Abcoude, die dit leenhof verkreeg in 1379.Ook een iets ouder kladregister van Zwedervan Abcoude bleef bewaard maar biedt hiet hettotale overzicht van het 'manboek'.In 1381 begon ook de bisschop van Utrechteen 'manboek'. Pas in 1394 werd hier een chro-nologisch register in gebruik genomen. Eenouder register met akten van 1367 ging blijk-baar verloren. Was het register in eerste aanleg bedoeld omde leenheer inzicht te geven in zijn rechtentegenover de leenman, door de akten, die wer-den opgemaakt bij

gelegenheid van de over-gang van een leen, geeft het de onderzoekergeheel andere mogelijkheden. In de eersteplaats moest de leenheer een omschrijving vanhet leen ter beschikking staan, om dit eventueelaan zich te kunnen trekken bij wanprestatie vande leenman. Ook wij kunnen van die gegevensgebruik maken door het perceel - ook met hulpvan de kohieren van het oudschildgeld en der-gelijke - op de kaart te tekenen. Wel moet wor-den bedacht, dat van dit perceel een beschrij-vende situering geleverd wordt via belen-dingen, zoals tot de invoering van het kadastergebruikelijk was. Een en ander is van belangvoor het lokale.onderzoek.Daarnaast vormt de beschrijving van de erfop-volging in het leen een belangrijk aankno-pingspunt voor de genealoog. De leenregistersbieden veelal gegevens, die ouder zijn dan deDoop-, Trouw- en Begraafboeken, die meestalin de zeventiende eeuw beginnen. Zoals opge-merkt begint de registratie van de leenhoven alin de veertiende eeuw ^ Repertoria Om de

gegevens van de leenhoven in hand-zame vorm bijeen te brengen zijn daarvanvooral in het tijdschrift Om Voorgeslacht vande Zuid-Hollandse genealogische verenigingvanaf 1956 met enige regelmaat bewerkingen -zogenaamde repertoria -verschenen. Het reper-torium biedt onder een kop, die bestaat uit deomschrijving van het leen, de serie bezittersdaarvan met opgave van de vindplaats van hunakten. Omdat het formulier van deze akten ge-woonlijk onveranderlijk is, wordt dat in het 26





Het Kromme-Rijngebied 1996. - Dl.30 In onderstaande lijst is per afkorting aangege-ven, of een leenkamer bewerkt is. OV slaat ophet tijdschrift Ons Voorgeslacht en NL op DeNederlandsche Leeuw. De bisschoppelijkelenen zijn - ten dele- bewerkt door A. JohannaMaris in een afzonderlijke publikatie. 1.  Abcoude (142). 2. Bisschop van Utrecht (113).3.Culemborg(90). 4. Goye (OV, 82). 5.  Proost ten Dom (ca. 30). 6.  Beverweerd (14). 7.  Proost van Oudmunster (13). 8.  Proost van Sint Pieter (12). 9.  Hinderstein(IOa 15). 10. Cuyk(OV. 9). 11. Graaf van Holland (OV ter perse. 8). 12-14. Amstel (OV), Meerten en Oostrum (NL ter perse, allen 7).15-18. Deken van de Dom (NL), Hagestein (OV), Montfoort (OV) en IJsselstein (OV, allen 6).19-20. Abt van Sint Paulus en Nijveld (NL ter perse, beiden 6).21-26. Graaf van Gelre (Werken Gelre), Bloemen- stein (OV), De E'ng (NL ter perse), Heukelum, Loenersloot en Mijnden (allen 3).27-33. Neerijnen alias Klingelenberg, Roetert, Ster- kenburg. Wulven, Zuilen,

Zuilenburg (eerste) en Zuilenburg (tweede) (allen 2) en tenslotte34-37. Heulestein (OV), Graaf van Kleef, Nijenrode en Vianen (OV) (allen 1). Heer Jacob van Gaasbeek (t 1459), detail van een laat-zeventiende-eeuws schilderij naar het voorbeeld van eenouder doek (origineel in kleur, formaat 91 x 73 cm. Col-lectie Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede,fotoH. Dirksen 1995) de omstreeics 1350 verkreeg.Zo was Abcoude het grootste leenhof vanUtrecht. Het was daarom niet verwonderlijk,dat de bisschop - een goede tweede op dit ge-bied - er op uit was om dit leenhof over te ne-men. Dit gelukte voor zover Utrecht betrof in1459, toen de familie Van Abcoude uitstierfmet Jacob van Gaasbeek. Van dat moment afkwam de bisschop als leenheer in zijn Sticht endaarmee het Kromme-Rijngebied op de eersteplaats. Voor de kennis van de respectieve leenhovenzijn wij afhankelijk van de bewaarde registra-tie. Daarmee is het wisselend gesteld. Van Ab-coude bleef bijvoorbeeld betrekkelijk veel be-waard,

van het huis Beverweerd rest thansslechts het laatste register van de vijf dat uit deachttiende eeuw dateert. Soms is zelfs niets vande registratie bewaard en moeten wij afgaan opverspreid aangetroffen gegevens.Het zou in dit kader te ver gaan van elk leenhofde staat van de registratie op te geven, hiervoorverwijs ik naar mijn werk, genoemd in noot 2. Dr J.C. Kort promoveerde in 1981 op het ar-chiefvan de graven van Holland en is werk-zaam bij het Algemeen Rijksarchief in DenHaag. Noten 1. ,S. Muller Fz. en A.C. Bouman, Oorkondenboek van hetSlicht Ulrecht lot 1301, deel I. Utrecht, 1920, nr. 378anno 1139. 2 Over het voorgaande uitvoeriger: J.C. Kort, Overzichtvan de leenkamers in Holland. 's-Gravenhage, 1987^met index op plaatsnamen. Van dit werk staat een derdedruk op stapel. 3. Hierover in het algemeen: C Dekker, Hel KrommeRijngebied in de Middeleeuwen. Zutphen, 1983. 4. Hierover nader: B. Olde Meierink (red.) et al.. Kastelenen ridderhofsteden in Ulrecht. Utrecht, 1995. 28


