








Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 van soms relatief hoog: ten zuiden van deNatewisch is nog steeds sprake van een ge-bied dat De Duinen heet. Wellicht warentoen hier en daar al enige kaden. Door deafdamming van de Kromme Rijn bij Wijkbij Duurstede werd de waterafvoer in deNeder-Rijn bemoeilijkt en ontstond opstu-wing van water. Het zal de bisschop duide-lijk zijn gemaakt dat ook niet lang meer zoukunnen worden gewacht met de aanleg vaneen doorlopende bandijk: de latere Noorde-lijke Lekdijk.'» Afdamming Besloten werd te beginnen met de afdammingvan de (Kromme) Rijn bij de mond te Wijkbij Duurstede. Dekker (1980) heeft zeer aan-nemelijk gemaakt dat dit in 1122 moet zijngebeurd. Het initiatief zal door de bisschopzijn genomen met toestemming van de Bene-diktijnerabdij van Deutz te Keulen in wiensbezit toen immers een deel van de riviermondwas. Overigens ging aan de aanleg nog eenhele strijd vooraf. Te Wijk bij Duurstede werddoor de bisschop van Utrecht al vanaf het be-gin van de middeleeuwen tol geheven op alleschepen op de Neder-Rijn

en Lek die via de(Kromme) Rijn naar Utrecht voeren. Door deaanleg van de dam ontving hij dus ook geentolinkomsten meer. Bovendien zagen deUtrechtse burgers hun nering verdwijnen om-dat de bereikbaarheid van de stad met zijnvanouds vier grote jaarmarkten sterk afnam.Wilde iedereen akkoord gaan met de aanlegvan de dam dan moest daar wel wat tegen-over staan. Voordat de dam kon worden aan-gelegd, is er eerst een strijd uitgevochten tus-sen de handelsbelangen van de Utrechtse bur-gers en de agrarische belangen van hen diegebieden in het stroomgebied van de KrommeRijn (en van de Vecht) wilden ontginnen.Daarom is al een paar jaar na 1122 een kanaalvan Utrecht naar de (Hollandse) IJssel gegra-ven: de Vaartse Rijn. De IJssel staat met deLek in verbinding en zo is Utrecht weer vanafde Rijn/Lek bereikbaar geworden. De tolwerd verplaatst en in ere hersteld. Utrechtkreeg niet alleen een nieuwe verbinding metde Rijn/Lek maar eveneens, in 1122, een be-vestiging door de Duitse keizer Hendrik Vvan de haar door bisschop Godebald verleen- de

stadsrechten. Een package deal zouden wetegenwoordig zeggen. De dam zal tussen de oeverwallen aan weers-zijden van de rivier zijn gelegd. Een indirectebevestiging daarvan leveren boringen die inde loop van de tijd zijn gedaan ten behoevevan de verzwaring en de verbetering van deNoordelijke Lekdijk. De boringen laten ziendat de ondergrond van de dijk bij Wijk bijDuurstede in hoofdzaak uit zand en klei vanoeverwallen bestaat. Richting Amerongen enrichting Schalkwijk ligt de dijk daarentegen inhoofdzaak op klei en veen. Omdat de dam tus-sen de oeverwallen van de (Kromme) Rijnmoet zijn gelegd, zal hij enkele honderdenmeters lang zijn geweest. Uit de veertiendeeeuwse onderhoudslijsten van de Lekdijk iseen damlengte van zo'n 450 meter af te lei-den. Toentertijd zal de dam dan ook een wa-terstaatkundig werk van de eerste orde zijngeweest. Voor de aanleg ervan zullen allemannen uit het stroomgebied van de (Krom-me) Rijn - immers mede belanghebbend - zijnopgetrommeld.&quot; Zeggenschap Toen de dam gereed was, kon worden begon-nen met de

ontginning. Althans, dat dacht bis-schop Godebald. Langbroek was immers 'wil-dernis&quot;, dus niemandsland en daar had hij alslandsheer formeel de zeggenschap over. Hijwas even 'vergeten&quot; dat hij niet de gehele zeg-genschap meer had over Langbroek (hier be-perkt tot het gebied ten zuiden van de Broek-weg). Het Domkapittel te Utrecht was al on-geveer een eeuw in het bezit gesteld van deoorspronkelijk bisschoppelijke domeinen teDoorn, Amerongen en Cothen. Op basis daar-van claimde het kapittel de zeggenschap overhet broek er tussen, dus op het land ten zuidenvan de Cotherweg. (De bisschop zelf bezatvanouds domeinen te Werkhoven en Zeist enhad ook om die reden zeggenschap over hetbroekland er tussen, dus op het land ten noor-den van de Cotherweg.) Het rijksgerecht teKeulen - de regio behoorde immers tot hetDuitse keizerrijk - werd om een uitspraak ge-vraagd. In de uitspraak van 1126 werd de zeg-genschap van het Domkapittel erkend. Bis-schop Godebald boog uiteindelijk het hoofden liet zijn clerk in voor mij indrukwekkend



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Deel van de ingekleurde manuscriptkaart van de bezittingen van RJ. van Oosthuyse in Driebergen (Rijsenburg) vanaf deDriebergse Meer. over de Langbroekerwetering heen (beide linksonder) tot over de weg Driebergen-Zeist, door A. Tollus,1806. Circa 1: 28..'i()0. (HUA. Familiearchief Van Rijckevorsel. 1006)

























Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 langs de Neder-Rijn zijn. zoals gezegd, her-kaveld volgens het model van de strokenver-kaveling. Landmeters Gaandeweg het denken en het schrijven overde ontginning van Langbroek heb ik steedsmeer bewondering gekregen voor diegenendie in het begin van de twaalfde eeuw de ont-ginning op een professionele, planmatige wij-ze vorm hebben gegeven. Frappant is dat aanhen in de ontginningsliteratuur niet of nauwe-lijks aandacht wordt besteed. Volstaan wordtmet opmerkingen als &quot;er werden kavels uitge-zet'. Het hoe ervan komt niet aan de orde.Toch is daar wel degelijk iets zinnigs over tezeggen. De Romeinen hadden professionelelandmeters in dienst: hun (rechte) wegenstel-sel is nog steeds legendarisch. Die kennis is inonze donkere middeleeuwen verloren gegaan.Na het jaar 1000 is veel van die kennis op-nieuw ontdekt. De oudst bekende vermeldingvan een 'landmeter' in onze contreien dateertuit 1282 (Brugge). Grote steden, graafschap-pen en waterschappen blijken 'gezworen&quot;landmeters in dienst te hebben

gehad: zemoesten daartoe een eed afleggen. Dichtbijhuis was relevante geometrische kennis aan-wezig in de aan de Domkerk te Utrecht ver-bonden kathedraalschool. Zo was bisschopAdelbold van Utrecht (1010-1026) een leer-ling van de beroemde wiskundige Gerbert vanAurillac (ca. 950-1003). Afgaande op nu nogbestaande, uit de veertiende eeuw daterendelandmeetkundige werken, moeten er voordienook van die werken zijn geweest. Duidelijk isdat bekend was dat elk veld of gebied, onge-acht de vorm ervan, door middel van rechte(drie)hoeken kon worden opgemeten en konworden ingedeeld. Daartoe diende de landme- ter eerst het gebied rond te gaan om zich ereen beeld van te vormen. De middeleeuwselandmeter maakte gebruik van een aantal een-voudige maar effectieve hulpmiddelen. Voorlengtemetingen diende de meetroede, een lan-ge stok van hout of ijzer. Ook werd gebruikgemaakt van het meetkoord. Voor het constru-eren van de benodige driehoeken was het van-wege de terreingesteldheid soms nodig in hetveld loodlijnen op te richten. Daarvoor werdeen

winkel- of meetkruis gehanteerd. Dit waseen ronde of vierkante plaat voorzien vantwee loodrechte op elkaar staande gleuvenwaarlangs kon worden gericht. Pouls is van mening dat er bij de cope-ontgin-ningen vooraf geen nauwkeurige totaal-opme-ting plaatsvond en dat er ook geen nauwkeuri-ge overzichtskaarten zijn geweest. Dit wasook niet nodig daar het evenwijdig uitzettenvan kavels betrekkelijk eenvoudig is. De ach-tergrenzen van de kavels konden vooraf wor-den aangeduid door over grote afstandenzichtbare, lange staken te plaatsen die alsrichtlijn dienden voor de ontginners. Met er-varing, tricil (iiul emir. en zeltbedachte tech-nieken en instrumenten kun je een heel eindkomen. Desondanks blijft natuurlijk de plan-matige en in relatief korte tijd uitgevoerdeontginning van Langbroek een prestatie vanformaat. Van die prestatie is nog iedere dag teizenieten.&quot; Dr. A.A.B, van Beuunel is sociaal i>c'()f>raaj,woonachtig in Doorn en werkzaam in DenHaag als senior adviseur hij de Verenigingvan Hogescholen, de HHO-raad. Zijn histo-ri.sch onderzoek richt zich vooral op

Colhenen hel Kroinme-Rijngehied. 20





Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 1771; Verdijck-graaven: Ongedateerde aantekeningvan Hofman (HUA: Collectie Rijsenburg. 1316)maar gedateerd in Friederichs. 1970, 177.1,%3: HUA, DOM. 231; 1380 resp. 1.340. 1375.1.593: Dekker. 1983. 195 resp. 200; Schets: HUA.Leenhof. 20; Cotherveldse Heul: HUA. DOM. 3886.SAKRUH: Gemeente Langbroek. 1811-1949. 129.H.C. Pouls. /)(' landinetei: Inleiding in de fieschiede-iii.s van de Nederlandse landnieelkwide van de Ri>-nieinse lol de Franse lijd. Alphen aan den Rijn,1997; H. Muller, K. Zandvliet (red.). Admissies alslaiidnieler in Nederland voor IHII. Alphen aan denRijn. 1987. so). Uit de koopaete (SAKRUH: NA. 2728. no. 511)blijkt dat kadastraalnr. 118 betrekking heeft op een'vaart&quot; tussen en langs de hofstede (Gooyerdijk .&quot;i.Langbroek]; Vaarsloot: J. van Doorn, J. Doornenbal,Veldkaarten van Leer.siini en Onif^eviiif'. Leersum:Historische Vereniging Leersum. 1998; Kaart 1853:SAKRUH. Gemeente Langbroek. 1811-1949. 11.57.1336: Dekker. 1983. 62; Cothergritt: Van Bemmel.1996. 75; 1279: C.M. de Jong van

Rodenburgh. Fa-milie Van Zijll van Valkendael te Utieeht. Haarlem.1890; Maurisdam: Moorrees en Vermeulen. 1856-1860. II. 231-234. Opmerkelijk is dat de dam nietmeer wordt genoemd in de herziene schouwbrief van 29. 30.31. 28. 22


