Ontginningenin Eemland
in de Middeleeuwen
C.J.C.Broer
Mijn lezingoverontginningen
in Eemlandin de Middeleeuwen
wil ik beginnenmet
ik overdit onderuuerp
aan te gevenvanuitwelk perspectief
spreek.lk heb me met
dit gebieden middeleeuwse
ontginningen
aldaarbeziggehoudenin het kadervan
mijnonderzoek
van de abdij
dat zichrichtop het vroegegoederenen rechtenbezit
gevestigde
van Hohorst;dat is de in Eemland
voorgangster
van de St.-Paulusabdij
in
Utrecht.

Gezichtop de PaulusabdijTekeningvan
M. Brouerius,l7l9 G A.U , Top-Hist Atlas

g e n e n r e c h t e ni n E e m l a n dm, i n o f m e e ri n d e d i recteomgevingvan de abdij,deeluit. Hoeweldeze door Ansfrieden Adelboldgeschonken
bezitleken,
tingenin beginselniet erg indrukwekkend
waren de rechtendie de St -Paulusabdij
in later
t i j d i n E e m l a n dh a d n i e t d e m i n s t b e l a n g r i j k e
Men kan met betrekkingtot dit gebiedspreken
van een van de zwaarteounten
binnenhet totale
goederenen rechtenbezit.
Bij de ontwikkelingvan het abdijbezitin dit geb i e di n d e l o o pd e rt i j d h e b b e no n t g i n n i n g eene n
rol gespeeldEn dat is vanafhet beaanzienlijke
gin het gevalgeweest,zo is gebleken Hoewel
mijn aandachtsteedsvooralgerichtis op de abdij
wrl ik in dezelezingook
en haargoederenbezit,
trachtenu een ideete gevenvan de middeleeuws e b e w o n i n g s g e s c h i e d e n i so n t g i n n i n g e ni n
E e m l a nidn h e ta l g e m e e n

De abdij op de Hohorst,ook wel genoemdde
H e i l i g eB e r g ,a a n d e E e m ,v l a k t e n z u i d e nv a n De oudste nederzettingenin Eemland
Amersfoort,heeft zich ontwikkelduit een ge- lk ga dan om te beginneneen eind terug in de
meenschapdie zich omstreekshet jaar 1000 ti1d,naarde achtsteeeuw- wanneerwe voor het
vormde rondom de kluizenaarscel
van bisschoo eerstoverhistorische
bronnenbeschikken
voordit
) o r tv ó ó r 1 0 5 0 gebied- om u heelglobaaleen ideete gevenvan
Ansfried
v a n U t r e c h(t 9 9 5 - 1 0 1 0K
werd de abdij door een van de opvolgersvan hoe Eemlander toen moet hebbenuitgezienen
Ansfried,bisschopBernold(1027-1054),
naarde hoe het zichontwikkelde.
het noordoostelijk
stad UtrechtverolaatstDaaris ze als St.-Paulus- Eemland,
deelvanwat laterhet
heet,maaktein die achtsteeeuwdeel
abdij naast de kapittelseen belangrijkeplaats Nedersticht
gaanrnnemenin de directeentourage
van de bis- uit van de gouw FlethetiDezegouw,die zichuitin het noordentot aan
scnop
strektevan het Flevomeer
Aan de gemeenschap
op de HeiligeBerg zijn de Rijnin het zuiden,omvattede geheleUtrechtwaarschijnlijk
al bij de stichtingdoor Ansfriedzelf se Heuvelrug
en de oostelijkdaaraangrenzende
vande Gelderse
Vallei.Betrekkelijk
en daarna ook door zijn directeopvolgerbis- laagvlakte
ruim
het directten oostenvande
s c h o p A d e l b o l d( 1 0 1 0 - 1 0 2 7s) c h e n k i n g egne - genomen,is Eemland
daan Vandie schenkingen
maaktenook bezittin- UtrechtseHeuvelruggelegenstroomgebied
van
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een aantalbeken,die vanuithet zuidenen vanuit tis, vroonhoeve)met daarbij land (tera indomL
het oosten bij Amersfoortsamenkomenen van- nicata, vroonland), dat vanuit de hof direct
daar verderals rivierde Eem naar het Almere in geëxploiteerd
werd door middelvan onvrijenen
het noordenstromen.
van de domeinheerafhankelijke
boeren;anderIn 777 schonk Karelde Grote aan de Utrechtse zijdsis sprakevan een complexland (terramankerk onder anderede in dit gebiedgelegenvil/a
sionaria)dat in verschillendedelen (rnansus
Leusdenmet wat genoemdworden toebehoren, hoeven)van de domeinheerwerd gehoudendoor
die in de schenkingsoorkonde
nader gespecifi- van hem afhankelijke,
dat wil zeggenonvrijeboeceerd zijn als akkergronden,hoeven,huizen en ren. Dezenbebouwdendat land voor eigen rekegebouwen, onvrije mensen, bossen,weide- en ning,maarwarenhun heernaastde betalingvan
hooilandenen tot slot waterlopen.Tot de schen- een tijns en leveranties
in naturamet name diengro- sten verschuldigd,
king behoordenook een viertalwaarschrlnlijk
hetgeenonderandereinhield
tere bosgebieden
aan weerszijden
van de Eem.
het gedurendeeen bepaaldetijd werken op het
in dit ge- vroonland,dat is het land dat behoordebij de
Oorspronkelijk
zullende zandgronden
bied een vrijwel ononderbrokenbosbegroeiing hof
gekendhebben,afgewisseldmet tussende zand- Aangeziendit domanialestelselde meesttypische
ruggenen met name in de Gelderse
valleigele- vorm van beheervan grootgrondbezit
in het Karogen veengebieden.
zoudendoor het lingischerijk was,valt aan te nemendat invoering
Geleidelijk
ontstaanvan nederzettingen
als die van Leusden van dit systeemin dezestrekenheeft plaatsgehad
deze bossenin verschillende
delen uiteenvallen. na de veroveringervandoor de Frankenin de late
Het is aan de (noordoostelijke)
randenvan de ho- zevendeeeuw op het aldusuitgebreidekoningsge zandgrondenvan de Heuvelrugdat we de goed. Door de Karolingische
hofmeiersen koninoudste middeleeuwsebewoning aantreffen.Dat gen zijn sindsde achtsteeeuw diverseschenkinwaren de grondendie door hun natuurlijkege- gen, onder meervan domeinen,gedaanaan de
steldheidvoor bewoningen bewerkinghet meest Utrechtsekerk. Dezealdusverworvenbezittingen
geschiktwaren.Dezebewoningbreidtzich in de werdenvoor de kerk beheerddoor de bisschoo.lk
oeriodevanaf de achtstetot en met de tiende spreekdaaromin het vervolgover bisschoppehlke
eeuw geleidelijkuit. Het aantal nederzettingen goederenals ik dezebezittingenvan de Utrechtse
neemt toe, hetgeenontginningheeft ingehou- kerk bedoel.Sindsde schenkingvan Karelde Groden. Daaronder
verstaanwe hiersteeds:het om- te in 777 gold de bisschopvan Utrecht als de
gerechtigde
zetten van grond van welke aard dan ook in voornaamste
in Eemland.
bouwland.In de vroegstetijd, de achtsteen negende eeuw, betekendedat vooralsnogop of
Hoewelwe nietsvernemenvan het bestaanvan
aan de randenvan de hogergelegenzandgron- een hof aldaar,mag toch wel worden aangenoden voornamelijkhet rooienvan bos. Eerstlater, men dat de in 777 genoemdeyil/aLeusdeneen
zo zullenwe zien,is men in staaten gaatmener- domeinis geweest.Mogelijkis de positievan Leustoe over ook meer lager gelegen gebiedenen den als centrumvan de bisschoppehlke
domeinmoeilijker
in cultuurte goederenal vroegovergenomen
te ontginnenveengronden
door anderecenbrengen.
tra. Wellichthoudt dit medeverbandmet een intensiveringvan de bewoning in reeds vanouds
Hoewel het bestaan van domeinen (villae ge- bevolktegebiedenen de uitbreidingervannaartot
noemd)ten noordenvan de grote rivierenin het dan toe oraktischonbewoondestreken.Het beverledensterk betwijfeldis, hebbenonderzoekin- heer over de bisschoppelijke
in
domeingoederen
gen alsdie van Dekkervoor het Kromme-Rijnge- het Kromme-Rijngebied
blrlktop een gegevenmobiedl aangetoonddat het domanialestelselook ment te zijn gevoerdvanuit de hof in Zeist.Voor
in deze streken niet onbekend is geweest.Wij de meernoordelijkgelegenstrekenachtenwij het
menenop grondvan onzeeigenonderzoekingen niet uitgeslotendat een mogelijk in de tiende
zeker voor een deel van Eemlandhetzelfdete
eeuw bestaandehof in Amersfoorteen zelfde
mogenstellen.
functievervulde.
We komenhiernog op terug.
Het domanialeof hofstelselals landbouwexploitatiesysteemen stelselvan beheer van gÍoot- We kerenechtereerstterug naar de oudste negrondbezitwordt gekenmerktdoor de volgende derzettingen
binnenhet geheelvan de bisschoppelijkedomeingoederen.
tweeledigestructuur:
enerzijdsis er een hof (curHet ontstaanvan die
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is helaaseen procesdat voor ons
nederzettingen
betrekkelijkonzichtbaarverloopt.Wanneerer bijvoorbeeldgeen archeologischegegevensvoorhandenzijn, is het voor de historicusin het algemeen slechtsmogelijk het bestaanvan een nederzettingvastte stellenop grond van een eerste
in het historisch
vermelding
bronnenmateriaal;
de
van dat materiaalis evenweldusdaoverlevering
nig bepaalddoor toevalligheden
dat dergelijke
eerstevermeldingenin het algemeenweinig zeggen over de feitelijkeouderdomvan een nederzetting.De wijze waaropen het tempo waarinde
bewoningzich uitbreidt,is aldusietsdat zich groaanonzewaarneming
onttrekt.
tendeels
zoals
Hoe moetenwe ons nu de nederzettingen
ze ontstondenvoorstellen?In het algemeenwerden ze gevormddoor een variërendaantal hoeven of bedrijfseenheden.
In de directeomgeving
van de woonkern,meestalop de hoge met eenvoudige middelente bewerkengronden,waren
de oorspronkelijke
akkersgelegen,die samenéén
groot complex vormden dat in het Nedersticht
werd aangeduidmet de term eng. Het ontstaan
van deze complexenbouwland moet men zien
als een procesvan het geleidelijkin gebruik nemen van grondenals permanentbouwland.Deze
ontwikkeling,het ontstaanvan de eng als duidelijk afgerondgeheelvan intensiefgebruiktakkerland,valt globaalte plaatsenin de achtsteen negende eeuw.Tot iederehoevebehoordeeen zekere hoeveelheidland - ook aangeduidmet de
term hoeve- dat meestalverdeeldwas in diverse
percelen,die verspreidover de eng gelegenwaren. In de loop der tijd zijn de oorspronkelijke
in afzonderlijke
hoevenuiteengevallen
delendie
in verschillende
handenzijn geraakt.Zo konden
er in later tijd binnen een hoeve meerderegerechtigdenzijn
Was het recht op het akkerlandeen particulier
rechten werd het landin principeindividueel
bewerkt, collectievegebruiksrechten
had men ten
meentgronden.
Deaanzienvan de zogenaamde
ze vormdeneen vast onderdeelvan de nederzetting en bestondenuit hooi-en weilandenen verschillende
anderegrondenalsvelden,bossen,venen, heide en eventuele moerassen en
waterlopen.ln variërendemate aanwezigwaren
manierenvan bedezegrondenop verschillende
tekenisen onmisbaarvoor het agrarischbedrijf
Ze leverdenonder meer voedselvoor het vee,
hout als bouwmateriaalen brandstof,turf en zoden, terwijl in de waterengevistkon worden.Het
haddenin het geaandeeldat de gerechtigden
22

gebruiksrecht
meenschappelijk
was gebaseerdop
hun hoeve-aandeel
in het bouwlandop de eng.
Gedeeltenvan de meentgrondenzouden in de
loop van de tijd tot bouwlandworden gemaakt,
dat wil zeggenontgonnen.Aan die ontginning
ging dan de zogenaamdeverhoefslaging
vooraf:
de te ontginnengrond werd verdeeldonder degenen die in de hoevengerechtigdwaren. Het
aandeelin het gebruiksrecht- waarschapgeheten - werd omgezet in een particulierrecht op
een geografischbepaaldstuk grond, dat werd
aangeduid met termen als toes/ag,uitslag oÍ
hoefslag.Hiernakon iederegerechtigdezelf het
hemtoegewezen
stuklandincultuurbrengen.Aldelen
dus zijn vroegerof later de verschillende
van de gemenegrondenverdeelden ontgonnen,
al naar gelangde mogelijkheden
daarvooraanwezig waren.In gebiedenwaar veel bos was, liet
zich dat vrij eenvoudigkappen.De in de nabijheidvande eng gelegenhooi-en weilandenkonin een vrijvroegstadiumin cultuur
den eveneens
worden gebracht.Aan de ontginningvan venen
en moerassendaarentegen,waarvoor meer of
minderuitgebreideregelingenvoor de afwatering
getroffenmoestenworden, kwam men in het algemeeneerstlatertoe.
Eemland in de tiende en elfde eeuw
vooruiten
We lopenechterop de onwvikkelingen
kerenterug naar omstreekshet jaar 1000, wanneer we iets meer zicht op ontwikkelingengaan
krijgen,wanneerbovendienook in Eemlandde
abdijvan Hohorstop het toneelverschijnt.
Eemlandrond het jaar 1000 moeten we ons
voorstellenals een nog maar ten dele bewoond
gebied.Hoewelniet met zekerheidte zeggenvalt
wanneer precies bepaalde nederzettingenzijn
ontstaan,bestondzoalswe zagen,Leusdenreeds
in de achtsteeeuw. Hees,ten zuidwestenvan
Soest,wordt vermeldin de negendeeeuw. Hoewel ze eerst in de vroegeelfde eeuw voor het
eerstworden genoemd,is het niet onwaarschijnlijk dat ook nederzettingen
als Soesten Maarn,
en wellichtook Scherpenzeel
en Baarn,hun bestaanterugvoerentot de negendeeeuw of zelfs
eerder.Omstreekshet jaar 1000 heeftwaarschijnlijk ook Amersfoortals nederzettingbestaan.Elk
van de genoemdenederzettingenzal omgeven
zijn geweest
en aldusvan de andergescheiden
door onontgonnengronden.Gedeeltendaarvan
zullenin gebruikzijn geweestbij inwonersvan de
nederzettingen
en daaromtot die nederzettingen
grenzen
gerekendzijn. Echtscherpafgebakende
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van Utrecht.
zullenevenwelin een tijd dat de nederzettingen streeks920, terugkerennaarzijn staden de wegeringin aantalen omvangwarenen er voldoen- deropbouwervanter handnemen
de wilde grondenvoorhandenwaren nog niet In het algemeen
wordt er tochwel van uitgegaan
hebbenbestaan.Meer naarhet noordentoe zal dat de effectenvan dit allesook merkbaarzijn
verdersprakezijn geweestvan een uitgestrekte geweestop het plattelanden daargezorgdhebonbewoondewildernisvan bos-en veengronden. ben voor een onderbreking,
of op z'n minsteen
De periodevan de achtsteen een deelvan de ne- stagnatiein de ontwikkelingen uitbreidingvan
gende eeuw lijkt de tijd te zijn geweestvan het de bewoning,en daarmeede ontginningsactiviontstaanen de uitbreidingvan nederzettingen, teitenin dezestreken.Het is in dat lichtbijzonder
hetgeensteedsmet ontginninggepaardging. In interessant
dat we voor Eemlandniet alleenkunde loopvan de elfdeeeuw nemenopnieuwgrote nen vaststellen
dat die onderbreking
of stagnatie
ontginningeneen aanvang De periodedaartus- hooguitzeerkort is geweest,maardat misschien
sen, vooral de tweede helft van de negende zelfsvoorzichtigrekeninggehoudenmag worden
eeuw, wordt in het algemeengekenschetstals met een min of meerdoorlopende
ontwikkeling
duister Noormannenaanvallen
op Dorestaten vanafde negendeeeuw tot in de elfdeeeuw.
Utrechtzorgenvoor een sfeervan onrusten gro- In delen van Eemlandzijn namelijkniet alleen
te onzekerheid.
De bisschopvan Utrechtis zelfs voorde vroegeelfde,maarzekerook voorde late
gedwongenuit te wijkennaarveiligeroordenen tiendeeeuw - en misschien
zelfseerder- ontginkan eerst in de loop van de tiendeeeuw. om- ningsactiviteiten
aan te nemen Met name moet
)1
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dan gewezen worden op ontginningen die
plaatsgevondenhebben in de omgeving van
Amersfoort,in het bijzonderop het ten noorden
daarvangelegenHoogland.

band zou kunnenhoudenmet de zekervanaf die
trjd in de omgeving,op het Hooglandaantoonbare ontginningsactiviteiten.
De hof zou bedoeld
kunnen zijn om van daaruit aan die activiteiten
leidingte gevenen de nieuwontgonnenbezittinHoewelin latertijd een grotergebiedomvattend, gen te beheren.Zoalsmogelijkde hof in Zeistdat
werd het oorspronkelijkeHoogland gevormd geweestis voor de zuidelijkgelegengoederen,zo
door een relatiefhoog gelegenzandrug,zich uit- zou dan wellicht deze bisschoppelijkehof in
strekkendvan de Hoef in het oostenvia Den Ham Amersfoortvoor het noordelijkgedeeltevan de
naar het westelijkgelegenKoelhorstz.Op grond bisschoppelijke domeingoederen beschouwd
van de onregelmatigeverkavelingen het veelvul- kunnen worden als de opvolgstervan de oude
dig voorkomenvan het toponiem-/aar,wat wijst hof van Leusden.
op vÍoege bosontginning,mogen we hier de Met betrekkingtot deze ontginningenop het
vroegstebewoningin dit gebiedveronderstellen. Hooglandis niet alleenbijzonderdat hiervooreen
Ten noordenvan dit Hooglandbevindenzich nu dergelijkevroegedateringis vast te stellen.lnteveel lagergelegen,maaroorspronkelijkmet veen ressantis vooralook dat duidelijkwordt in welk
bedektegronden,waarvande strokenverkaveling kader deze vroegeontginningenbinnen het getyperendis voor veel latere,meer systematische heel van de bisschoppehlke
domeingoederenin
ontginningen,die in de twaalfde en dertiende Eemlandzrjn uitgevoerd.Voor Hoogland blijkt
eeuw zijn uitgevoerd.
dan vooral de relatiemet de nederzettingSoest
Op veel vroegereontginningsactiviteiten
op het van belangte zijn. Dit is het punt waar ik nadrukeigenlijkeHooglandwijst vooralook het feit dat kelijk de abdij van Hohorstin mijn verhaalmoet
in de vroegeelfde eeuw reedsgesprokenwerdt
betrekken.
over tienden,die van hier gelegenland worden
gehevenen door bisschopAdelboldaan de abdij Door de schenkingenvan de bisschoppenAnszijn toegekendr.Het heffen van tienden hield in fried en Adelboldis de abdijnamelijkin de vroege
dat in prinipeaan de kerk,in de praktijkaan de elfdeeeuw in Soesten het naburigeHeesgegoed
gebisschopof aan de persoonof instellingdie in geraakt,zelfsde voornaamstegrondeigenaar
zijn rechtenwas getreden,een tiendedeelvan de worden. In totaal eenentwintighoevenland,veropbrengstvan het land moestworden afgestaan. spreidgelegenover Soesten Hees,met de daarWanneernu grond eerst kort tevorenin cultuur mee verbondentoebehorenwerden uit het bisgebrachtwas, sprak men in het algemeenvan schoppelijkdomeingoedin Eemlandgelichten
novaletienden.Het feit nu dat voor dit Hoogland aan de abdij overgedragen.Feitelijkbetekende
in de vroegeelfdeeeuw niet of niet meervan no- dit dat de abdij geheelHeesen het grootstegevale tienden, maar eenvoudigwegvan tienden deeltevan Soestbezat,dit met inbegripvan de
wordt gesproken,wijst op een ontginningvan dit
aan het land gebonden,in de hoevengerechtigland reed senigetijd daarvoor;we mogen dan de onvrijen.De verplichtingendie deze mensen
wel stellenop zijn laatstin de late tiende eeuw. tevoren gehad hadden jegens de bisschopals
Ook op grond van de resultatenvan recentear- hun domeinheergingennu over op de abdijals
cheologische
onderzoekingen,
waarbij op enkele de nieuwe grondheer.Tijnzen, leverantiesen
plaatsenbewoningssporen
zijn aangetroffendie dienstenwarenze nu verschuldigd
aan de abdij.
teruggaantot in de negendeeeuwa,mogenontHet is daaromzo interessantop de nederzetting
ginningsactiviteiten
in dezeomgevingzekerin de Soestwat naderin tegaan,omdat in dit gevalop
tiende eeuw maar misschiendus zelfseerderal, een aantal punten goed concreeten aanschouworoenaangenomen.
welijk te makenvalt wat ik net over de opbouw
Voor Eemlandfungeert in later tijd als centrum van nederzettingenin het algemeen heb gevan de bisschoppelijke
domeingoederen
een hof stelds.In Soestblijkennamelijkde verschillende
in Amersfoort.Hoewelwe deze hof eerstin veel onderdelenvan een agrarischenederzettingbelatere bronnenvermeldvinden,valt een hogere trekkelijkgoed aanwijsbaar.
ouderdomwel aan te nemen.Wellichtmogenwe Zo is heel goed herkenbaar- op kaarten, op
in het licht van het voorgaandeals periodevan luchtfoto3.maar ook wanneermen in het landontstaanvoor deze hof in Amersfoortzelfsden- schapstaat - de SoesterEng. Hij is in dat landken aan de tiendeeeuw,waarbijde stichtingver- schapduidelijkherkenbaar
als een hoogte.Dat
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zal oorspronkelijkal wel zo zijn geweest- men
vestigdezich immersop of bij de hogerezandgronden-, maarin de loop der tijd moet door het
opbrengenvan mest en plaggenook nog extra
ophoging hebben plaasgehad.Minder op de
kaarten maar wel op de luchtfoto is heel duidelijk de overwegenderichting van de kavelste
zien, in zuidwest-noordoostelijke
richting, met
aan de randenenkelestukkenland met een verkavelingin een afwijkenderichting.Dit zijn waarschijnlijkde oudste uitbreidingen
van het landbouwareaal geweest die plaatshaddenwaarschijnlijkin de negendeeeuw, vóór het begrip
eng versteendeen nieuw ontgonnen land niet
meer beschouwdwerd als behorendbij de eng.
De boerderijenzijn te situerenin de directenabijheidvan de Eng,ten noordoostenervan,aan wat
in Soestde Brinkheet.
Zoalsgezegdbehoordener tot een agrarische
nederzettingverschillende
meentgronden.In Soest
blijkendie deelsnog zeergoed terug te vindente
zijn. Zo bevondenzich de hooi- en weilanden
vooral ten noordoostenvan de nederzettingop
de laaggelegengrondenaan weerszijdenvan de
Eem,onderandereook in wat nu de Slaagheet.
Dezenaam 'Slaag'wijst reedsop ontginningna
verhoefslaging,terwijl veldnamensamengesteld
met -rnaafwijzen op de vroegerehoedanigheid
vandit land:gras-en hooiland(maat= hooiland).

Tenzuidwestenvan de Eng lag, zich uitstrekkend
tot aan de grens met Hees, het zogenaamde
Soesterveen.
Het zijn dezegebiedendie in de elfde eeuw nog
in onontgonnenstaatde toebehorenvormdenbij
het bouwlandop de eng deel uitmakendvan de
hoevenin Soest,die alszodanigmet de schenkingen van Ansfrieden Adelboldaan de abdij kwamen.Nu betrofhet hiergrondendie nietalleenin
de elfde eeuw, maar ook later tot de nederzetting, het grondgebiedvan Soestbehoorden Er
blijkt echter,andersdan later het geval is, in de
elfde eeuw nog meer gerekendte zijn tot de nederzettingSoest.
gegevensvalt namelijkaf te leiUit verschillende
den dat toen de bisschoppen
Ansfrieden Adelbold
vanuitde bisschoppelijke
domeingoederen
in Eemland de abdijvan Hohorstbegunstigden
met land
in Soesten Hees,onder meer ook land op het
Hooglandaan de abdij vanHohorstis gekomen.
Dit nu valt alleente verklarenwanneerwe ervan
uitgaandat ook dit landop het Hooglandbehoorde tot de oorspronkelijkemeentgrondenvan
Soest,welke men niet al te langetijd tevorenbegonnenwas in cultuurte brengen.Met 'niet al te
langetijd tevoren'bedoelik dan: kort genoegom
mensenzich nog bewust te laten zijn van een
band tussen land in Soesten 'nieuw' land in
Hoogland,op grond van welke band als vanzelfsprekend,bijna stilzwijgendbij de voornoemde
schenkingenmet land in Soestland in Hoogland
aande abdijkwam.
Over het haar toebehorendeland in Soest(en
Hees)bezat de abdij de rechtsmachtZij zal deze
ook gehadhebbenvoor het in beginseltot Soest
behorendeland in Hoogland Vroegeontginning
zoalsdie hier plaatsvond,
in een gebiedwaar men
voor ontginningenaanvankelijk
de ruimte had,
hebbengeleidtot een verzelfstandiging
en - we
weten weer niet precieswanneer- Hooglandtot
een apart gerechtdoen worden. De oude band
met Soestis dan niet zo duidelijkmeer,die met de
abdij (dan inmiddels5t.-Paulusabdij)
is echtergebleven.ln het gerechtHooglandis het de abt van
St.-Paulus
die samenmet de bisschopde rechtsmacht bezit en die één van de twee schouten,
rechterlijke
functionarissen,
aanstelt.De band met
Soestis echterook nog zekerwaarneembaar
waar
het bezitvan de abdrlop het Hooglandsteedsin
één ademmet de bezittingenin Soesten Heesgenoemdwordt als hofgoedvan de abdij,dat vanaf
de twaalfde eeuw ressorteertonder een hof die
gevestigdis in Emmeklaar
op datzelfdeHoogland.
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monniken zelf nog wel rechtstreeksbetrokken
zijn geweesten de ontginningswerkzaamheden
zelf ook mede uitgevoerdhebben.Met dezeactiviteit kan in de prilleabdij onder meer invulling
zijn gegevenaan de plicht tot het verrichtenvan
handarbeid,
die in de door de monnikengevolgvoorgeschreven
werd. Er
de regelvan Benedictus
zijn geen aanwijzingen
dat de monnikenzich in
later tijd bij ontginningen,bij de Hohorstof elders,werkelijkactiefbetoondhebben.
Niet bekend is hoe de abdij in de vroegstetijd
van haar bestaanhet haar geschonkenbezit exploiteerde.We mogen echterwel aannemendat
in de navoor het nog betrekkelijkoverzichtelijke,
bijheidgelegenbezit in Soesten Hees,met daarbij wat land in Hoogland,de abdij zelf de plaats
zal zljn geweestwaar betalingen,leverantiesen
dienstendienden te worden voldaan.Voor het
bestaanvan een dergelijkin het algemeenook
'hof'
als
aangeduidinningscentrumT
eldersontbreektiedereaanwijzing.Met de verhuizingvan
de abdij naar Utrechtrond 1050 zal ook de inning van de tijnzenen andereinkomstenmismaar niet onschiendaar hebbenplaatsgehad,
mogelijkis ook dat een hof als inningscentrum
oo de Hohorstdaarvoorin functiebleef.
In later tijd, naar we aannemenvanaf de twaalfTerwijlons dat in het gevalvan Hooglanddus on- de eeuw functioneertals inningscentrumvoor
lijkt,willenwe zekerniet uitsluiten het totale hofgoederencomplex
van de abdij in
waarschijnlijk
dat eldersin Eemlandde monnikenzekergedu- Soest,Heesen op het Hooglandeen hof in Emrendeenigetijd wel directbetrokkenzijn geweest meklaar,eveneensop het Hooglandgelegen.
bij ontginningen.En dat betreftdan activiteiten Vanuitdeze hof werden de geleverdeprodukten
verplicht
op en bij de Hohorstzelf. De abdij,zo vermeldt door hofliedendie tot wagendiensten
Alpertusvan Metz in het be- waren naar de abdij in Utrechtgebracht.Hofliede kroniekschrijver
gin van de elfde eeuw was gelegenop de Ho- den die in Emmeklaar
woondendiendende ophorstaan de Eem,waar ze aan alle anderezijden brengstente vervoerennaar Hees;zij die in Soest
en Heeswoondenmoestendezeopbrengstensaomslotenwerd door uitgestrektemoerassen6.
waDe vestigingvan een kloostergemeenschap,
de men met de tiendendie ze zelf verschuldigd
bouw van een kerkof kapelen kloostergebouwen, ren, voortsnaar Utrechtbrengenen afleverenbij
van de abdij.
zal al het rooienvan struikgewas
en bomenop de de korenschuur
Hohorstzelf hebbenbetekend Duidelijkis echter De situeringvan de hof van Emmeklaaris om
ook dat in de directeomgevingvan de Hohorst twee redenenopmerkelijk.ln de eerste plaats
reedsvanaf het begin ontginningenmoetenheb- vanwegede nogal excentrischeligging ten opvan de
ben plaasgehad.Enkeledecenniana het ontstaan zichte van het totale goederencomplex
van de abdij is sprakevan novaletiendenvan Ho- abdij in Soesten Hees,dat eronder Íessorteert.
in
horst,dat wil zeggenvan tiendenvan Íecentont- De inrichtingvan een nieuw inningscentrum
gonnenland op of waarschijnlijk
mag wel wordengezienals een duibetergezegdbij Emmeklaar
de Hohorst,die de abdijblijkentoe te komen Aan delijkblijkvan de in de loop der tijd toegenomen
te nemenvalt dat het hiergaatom landdat tussen betekenisvan het op het Hooglandgelegenabvande- dijbezit.Verderis de liggingvan de hof in Emmecirca1000en het momentvanvermelding
klaaropvallend,
omdat ze gelegenis directnabij
ze tiendenin 1050in cultuurisgebracht.
Niet ondenkbaaris het dat bij deze vroegeont- de grensvan het eigenlijkeHooglanden het geginningenin de directeomgevingvan de abdijde bied ten noorden en noordoostenervan. waar

Dat de abdijen haarmonnikenna de schenkingen
van Ansfrieden Adelboldactiefbetrokkenzijn geweest bij de ontginningenvalt sterk te betwijfelen. Hoewelwe niet beschikkenover feitelijke
informatie hierover,achten we dit toch vooral
daaromonwaarschijnlijk
omdat het hier gaat om
ontginningendie reedseen aanvanghaddengenomen binnenhet geheelvan bisschoppelijke
domeingoederen
vóór de abdij in dit gebiedgegoed
raakte.In eersteinstantiezullen het onder meer
onvrijenuit Soestzijn geweestdie
bisschoppelijke
hier ontginningenhebbenuitgevoerd.Dat neemt
niet weg dat de abdijvoordeelheeft gehadbij deze activiteiten.Het belangervanmoetenwe zien
in het feit dat dit land.nadathet eenmaalin cultuur was gebrachtinkomstenopleverde.Gerechtigden aan wie bij de verhoefslagingeen stuk
grond was toegewezen,waren na het in cultuur
brengenervan tijns en eventueelook leveranties
in naturaverschuldigdvooÍ wat bleef geldenals
hofgoed.Ook was men de abdijtiendenverschuldigd, een rechtdat de abdij immersvan bisschop
Adelboldin de vroegeelfde eeuw gekregenhad.
De abdijheeft onmiskenbaar
belanggehadbij deze ontginningen;ze zag hierdoor de betekenis
van haarbeziten haarinkomstentoenemen.

zoalswe zullenzien in de twaalfde en dertiende
eeuw grootscheepse ontginningen hebben
plaatsgevonden.
Misschienhoudt daaromde inrichtingvan deze hof ook verbandmet de aanvangvandezeactiviteiten
in die omgeving.
Ontwikkelingen vanaf de twaalfde eeuw
De vroegeontginningenop het Hoogland,zoals
hiervóórbesproken,hebben een aanvanggenomen binnen het lokaleverbandvan de nederzetting Soest,waarbijtot die nederzettingbehorende meentgrondenin cultuurwerdengebracht.De
ontginningsactiviteiten
zullen zijn voortgezet in
de elfde eeuw. Mogelijk is toen reedsde band
met Soestlossergeworden.Bij deze ontginningen zalwaarschijnlijk
sprakezijn geweestvan een
verderopschuiven
in noordelijke
richting.Vooralsnog zullen het, waar het vooral het rooien van
bos betroffenzal hebben,betrekkelijkkleinschalige ontginningenzijn geweestin die zin dat ze
weinig gezamenlijke
inspanningen
vroegen.Op
een dergelijkevooralindividueeluitgevoerdeontginningsactiviteit
wijst het bloksgewijzeverkavelingspatroon
in dit gebied.
Nu dienenwe ons te realiserendat ontginningsactiviteiten,naast de beperkingendie bepaald
waren door technischemogelijkheden,
ook hun
grenzenvondenin de agrarische
structuurvan de
nederzetting.Gesteldis hiervóóral dat de tot de
meent behorendegronden niet zonder belang
warenvoor de nederzetting,integendeeldaarvan
een noodzakelijkonderdeeluitmaakten,gezien
hun betekenis
en functiein het agrarisch
bedrijf.
Dat betekent dat men zeker niet ongelimiteerd
tot ontginningvan alle meentgrondenkon overgaan.Eenzekerehoeveelheid
ervan,van verschillendesoortengronden,moestbeschikbaar
blijven
voor de gerechtigdenin de hoeven.Zolang er
sprakewas van in voldoende mate aanwezige
wildegronden,waar niet mensen,vanuitverschillende nederzettingenrechten op deden gelden
gebruik
en waar dus in de praktijkongelimiteerd
van gemaaktkon worden,was er nietsaan de
hand.Anderswerd dat toen dat onbeperktegeredenenniet meermogebruikom verschillende
lijkwas.
Dat gebeurdetoen nederzettingenzich uitbreidden en in hun ontginningsactiviteit
danwel behoefteaan wilde grondenop elkaarstuitten.Tot
dan toe vage grenzenin wilde gebiedenwerden
toen letterlijk afgepaald.Mogelijk hebben zich
echterde beperkingenniet zozeervoorgedaanin
de vanoudsbewoondeoebieden.Daarkon men

in de bestaandenederzettingenmisschienniet
onbeperkt,maartoch wel overvoldoendemeentgronden beschikkenen was ook ongeveerwel
duidelijkdat zij tot een bepaaldenederzettingbehoorden.Anders lijkt dat te zijn geweestin de
omgevingvan Hoogland,aan de grens van de
bewoondegebiedenen de uitgestrektewildernis
ten noordendaarvan.Daar zouden uiteindelijk
niet technischemogelijkhedenof gebrek aan
grondenop zich,maarrechtengeclaimddooranderende beperkingen
en grenzenvan de ontginningenbepalen
Ontginningenhebben in Hooglandbetrekkelijk
vroeg en gezien het relatievegemak waarmee
bos gerooid kon worden waarschijnlijkook betrekkelijkrigoureusplaatsgehad.
Terwijler, zo zou
men kunnenaannemen,
ruimtegenoegwas voor
van de bewoningen ontginningsactiuitbreiding
viteiten volgens het oude, hiervóór beschreven
patroon,zien we in de twaalfde eeuw toch het
een en anderandersgaanverlopen.In die eeuw
is waarschijnlijk
nadrukkelijker
dan voorheende
bisschopde wildernissengaan beschouwenals
hem toekomenden als ietswaaroverhij naar believenkon beschikken.
Werdenin dichterbevolkte, meer ingerichtegebiedenzijn rechtennogal
eens beperkt door rechtenvan anderen,in het
noordelijkdeel van Eemland,sinds de achtste
eeuw behorendtot zijn domeingoed,was dat
niethet geval.
Wat reedseerder,sindsde late tiende eeuw en
elÍde eeuw elders,in de uitgestrekteveengebieden in het westen van het Nedersticht(de
plaatshad,gebeurlaagvlakte)
Utrechts-Hollandse
de nu ook in Eemland:namelijkde uitgiftevan
grote stukkenwildernister ontginning,op bepaaldevooruvaarden,
aan ontginners-kolonisten,
waarna op grootschaligeen systematische
wijze
die ontginningwerd uitgevoerd.
We komenop
dit type ontginningenin Eemlandaanstonds
terug, maar richten ons eerst nog even op het
Hooglandzelf en op het vermoedelijkeffect dat
de claimsvan de bisschopop de grondendirect
ten noordenvan dit gebied en de uitgiften ter
ontginninghebbengehàd.
Vanwegedeze nieuwe ontwikkelingenzal zich
juist hier in de twaalfde eeuw de grens hebben
doen gevoelen aan uitbreidingsmogelijkheden
naarhet noordenvanuithet eigenlijke
Hoogland.
van beperkingenen van bezwarenvan
Bewustzijn
hebbengeleidtot het
te vergaande
ontginningen
'maalontstaanvan wat men in het Nedersticht
schappen'noemt.
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Een maalschapis, evenalseen markorganisatie, dus om ontginningendie in beginselplaatsvoneen op genootschappelijke
basisgestoeldeorga- den binnen het lokale kader van de bestaande
We richtenons vervolgensop de
nisatievan mensendievanoudsgerechtigd
waren nederzettingen.
in een bepaaldgebied,dat wil zeggen:ze beza- grootschalige,systematischuitgevoerdeontginten bouwlanden op basisdaarvanals gemeen- ningenzoalsdie in de twaalfdeeeuw in het noorvan Eemlandeen aanvang
schaprechtenop onontgonnengronden.De aan- den en noordoosten
lijkente hebbengenomen.Zowel qua uiterlijke
had tot
eensluitingtot een markgenootschap
zichdedoel de belangenvan de markgenotente be- vormalsjuridischkarakteronderscheiden
schermentegenhen die niet vanoudsgerechtigd ze ontginningensterkvan de tot nog toe besproontginningen,
uitgevoerd
waren.Op het momentdat de druk,onderande- kenvooralkleinschalige
georganiseerde
nederre van de kant van niet-gerechtigden,
op onont- in het al of nietdomaniaal
gonnen grondengroot was en een aanzienlijk zettingsverband.
Niet langergold de bestaande
alshet kadervoorde ontginningen.
deel hiervanreedsverdeelden in cultuur ge- nederzetting
bracht was en werd, zijn deze genootschappen ln de oorspronkelijkpraktischonbewoondegegevormd om te voorkomendat te veel woeste biedenin het noordenen noordoostenkon, naar
gronden- die al zodanigonmisbaarwaren bin- we reedsstelden,de bisschopongehinderddoor
nen de agrarische
structuur- ontgonnenof te in- andere gerechtigdenbeschikkenover deze wiltensiefgebruiktwerden.Beheeren bescherming dernis.Hierbijlijkt hij alsvolgtte werk te zijn gewerd door
van woeste gronden vormde aldus de taak van gaan.Aan vrijekolonisten-ontginners
Vondener nog verdereont- de bisschopgrond ter ontginninguitgegeven;
de markorganisatie.
ginningenplaats,dan trad de markorganisatie mogelijkwas ook dat de uitgifte plaatsvondaan
locator,die vervolgens
de grond
daarbijregulerendop Een mark die als object een ondernemer,
Dezen
verdeeldeonder ontginners-kolonisten.
bos heeft is een maalschap.In Utrechttreffenwe
geenmarken,alleenmaalschappen
aan.
ontvingen hetzij van de bisschophetzij van de
ondernemerde te ontginnengrond en dienden
In Hooglandtreffenwe in de dertiendeeeuw een dan slechtseen uniformeen zeer geringe,per
aan,de maalschap hoeve geheventijns te betalen,welke gold als
dergelijke
belangenorganisatie
Niet onmogelijkis het, een betaling pro recognitioneterre, dat wil zegvan Wedeen Emmeklaar.
van deaan- gen alserkenningvan de gezagsrechten
zo heeftKemperink
ons inziensovertuigend
getoond, dat het ontstaanvan deze maalschap gene die de grond ter ontginninguitgaf. Deze
onderscheidde
zich
terug gaat tot de twaalfdeeeuw8,waarbijwe de zogenaamderecognitietijns
van de eerdergenoemde
hoftijnzen,
oprichtingwel mogen zien in het licht van het nadrukkelijk
maarvariabenaderenvaneenzekeregrensvoorhet in cultuur- waarbijhet ging om niet-uniforme,
die bovendien
landomzettenvan onontgonnengrondenop het le en vooralook hogerebedragen,
Hooglanden het gebrekaan verderemogelijkhe- niet oo alle hoevenevenzwaardrukteng.
den voor uitbreidingnaarhet noorden.Het voe- In de meestegevallenwas het, zoalsgezegd,de
van bisschopdie op dezewijze de grondter ontginren van het beheervan de tot de maalschap
had de bisschop
tevens
Wede en Emmeklaar
behorendegrondenen de ning uitgaf.Waarschijnlijk
van de belangenvan haargerechtig- delenvan zijn wildernisuit handengegevenaan
behartiging
als de Utrechtsekapittelsen de St.de leden,de malen,komt tot uitdrukkingin het instellingen
gereguleerd
van nog voor Paulusabdij.
In navolgingvan die bisschopgaven
uitgeven('verkopen')
komendegrondenaan deze instellingen
op hun beurt deze grond ter
ontginningin aanmerking
individuelemalen,welke vervolgensdeelsdoor ontginninguit, eventueelook onder bedingvan
van hun gezagsrechten.
derdenvan de malenworden gehoudentegen eentijnster erkenning
van uitgiftevan grondter ontginning
betalingvan tijnzen,uit de opbrengstwaarvande Dit systeem
gezamenlijke
malen renten ontvingen.Ook de heeft verhoudingengecreëerddie sterk verschilgeSt.-Paulusabdij
deeldedaarinmee,gezienhet feit den vanwat men in de oudecultuurgebieden
dat ze naasttijns- en tiendheervan de vijftien wend was In een nog praktischonbewoondgemalenhoevenbinnen de maalschaomet twee bied heeft het geleidtot het ontstaanvan geheel
gerech- nieuwenederzettingen,
individuele
los van de oude bestaanhoevenook de voornaamste
de, die ook nietgekenmerkt
wordendoorovergetigdewas.
met elementen
Tot zover voorlopighet Hooglanden de vroege leverdedomanialeverhoudingen
persoonlijkeonvrijheiden
ging het hierb- van oorspronkelijke
ontginningen
aldaar.Samengevat
28

verbonden
verplichtingen.De
daarmee
ontginners- van de Vecht.Ze vinden echter ongeveerin dekolonistenkregende vrijebeschikkingsmacht
en
over zelfdetijd plaatsals in het Kromme-Rijngebied
de grond. Ze kondenhem verkopenof latenver- het gebiedten oostenvan de Vecht,waar eerst
ervenen waren voor het gebruik ervan niet ge- na de afdammingvan de KrommeRijnbij Wijk in
houdentot het verrichtenvan diensten.
1122 de bisschopop grootschalige
wijze en sysVoor de grootschalige
ontginningin lagergele- tematischop de wijze zoals beschrevenontgingen en al of niet met veenbedektegebiedenwas ningenentameert.De abdij heeft in de lateronteen goede afwatering noodzakelijk.Dit vereiste gonnennoordelijker
delenvan Eemlandeigenlijk
een gezamenlijke
en systematische
aanpak.Als nog slechtsvrij beperkterechtenverworven.Deze
koos men een natuurlijkwater lijkenmaarzeerten delete zienalsuitvloeisel
van
ontginningsbasis
of groef men een wetering,waarop men haaks oude rechtenin Eemland.We vindenbijvoorbeeld
evenwijdigaan elkaarlopendeslotengroefen ka- in een gebiedals De Duistnog wel wat abdijbezit
vels uitzette, die opstrektentot aan een ach- vermeld,dat 'geslagenuit de hof te Emmeklaar'
tersloot.Boerderijenwerden meestalgesitueerd als tijnsgoedressorteertonder die hof. Voor de
waarbij het mogelijk meestebezittingenin dezegebiedenmoetenwe
aan de ontginningsbasis,
was dat ze uiteindelijkmet het vorderenvan de toch eerderdenkenaan uitgiftenvan te ontginontginningwerden verplaatst,bijvoorbeeldnaar nen grond door de bisschopaan de abdij,zoals
een voormaligeachtersloot,waarna de ontgin- hij dat ook aan andere ontginners-kolonisten
ning verderwerd voortgezettot een nieuweach- deed,dan aan oorspronkelijke
toebehoren
en uitterslootof tot men een grens vond in bijvoor- slagenbij het oude abdijbezitop het Hoogland.
beeldeen anderenederzetting.
Mogelijkis ook in latertijd grond aldaaraan de
Alduszijnin Eemlandnederzettingen
ontstaanals abdijopgedragen.Daarzij reedsvanoudsgegoed
Eembrugge,de beide Eemnessen,
Bunschoten, was in de omgeving,in het 'oude' Eemland,zal
Hoevelakenen ten zuidoostenvan Amersfoort zij voor zowel de uitgiften als schenkingenin
zijngekomen.
ook Hamersveld
en Asschat,maarook de diverse aanmerking
duidelijkte herkennenontginningseenheden
die we stelden hiervóórdat het niet altijd de bislater behorentot Hoogland,zoals Over-en Ne- schopwas, maarsomseen instellingals een kapittel die grond ter ontginninguitgaf In het
der-Zeldert,
Het Nieuweland,De Haar,De Duist.
Dergelijke
ontginningendaterenin deze streken veengebiedten oostenvan de hogerezandgronvooralvan de twaalfdeeeuw en daarna.Eenglo- den waaropLeusdenis gelegen,aan de overzijde
baaldateringselement
vormt hierbijde uitgifteter van de Eem,ten zuidoosten
van de HeiligeBerg,
Hamersveld
ontginningvan de Hoevelakense
wildernis in in wat de ontginningsgebieden
en
1132.Op grond van de aanvangvan dezeont- Asschatwerden, heeft mogelijkde abdij die rol
ginningdateertMarisdie in Eembrugge
en Eem- gespeeld.
nes-Binnen
zoalsdat lateris waar te
omstreeks110010.Voor Bunschoten Het verkavelingspatroon,
lijkt een ontginningin de lateretwaalfdeeeuw nemen, wijst op een systematischuitgevoerde
aan te nemen.Ook in anderetot dan toe niet of
ontginningvan Hamersveld
en Asschatalsafzonweinigbewoondegebiedenin Eemland,bijvoor- derlijkeeenheden;de patronenstaan min of
meer haaksop elkaar.Ook het ten zuidenvan
beeldde lagergelegengebiedenin het oos(enen
is herkenbaar
zuidoosten,tegen de GelderseValleiaan, van HamersveldgelegenLeusderbroek
in de tijd te
Woudenbergllvia Leusderbroek,
Hamersveld
en als een aparteontginningseenheid,
AsschatnaarHoevelaken,
latenzichvergelijkbare plaatsenna de ontginningvan Hamersveld,
daar
liggendestrokenpavaststellen,
die ook te daterenzijn het rn noord-zuid-richting
ontginningen
in de jaren dertig van de twaalÍde eeuw. Aldus troon van dit gebieddoodlooptop de oost-westgaat men ervan uit dat vanaf het begin van de verkavelingvan Hamersveld.In Hamersvelden
twaalfdeeeuw noordelijkEemlanden de Gelder- Asschat komt de als typische ontginningstijns
seValleidoor middelvan dergelijkegrootschalige, herkenbarezeergeringeen uniformebetalingper
uitgevoerde
ontginningendefinitief hoeveaan de abdij toe. Zij doet vermoedendat
systematisch
de abdij net als elders de bisschopdeed deze
ontslotenzijn.
Daarmeeblijkendeze ontginningenin Eemland grond ter ontginningheeft uitgegevenaan ontglobaalgezienruim een eeuw later te beginnen ginners-kolonisten,
die verder zelf vrije beschikking over de grond hadden.Op grond waarvan
dan die in het westen van het Nedersticht,de
overdezewildernisheeftkunUtrechtselaagvlakteen de gebiedenten westen de abdijeventueel
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nen beschikken
is helaasniet duidelijk.Van een
schenkingvan de bisschopvan deze onontgonnen grondenaan de abdij,waarnadezede grond
ter ontginningkon uitgeven,vinden we in de
bronnennietsvermeld.
Terafrondingvan mijn overzichtvan het verloop
van ontginningenin Eemlandwil ik nog het volgende opmerken. Het feit dat in de twaalfde
eeuw grootschaligeontginningen op de voornoemdewijze een aanvangnemen en in de dertiendeeeuw zullenzijn voortgezet,betekentniet
dat ontginningen
in het bestaandlokaalverband
van de agrarischenederzettingniet meer zouden
Er is niet slechtssorakevan uitbreiolaatsvinden.
ding en geleidelijkopschuivenvan het cultuurgebieden,te
land en bewoningnaarnoordelijker
constateren
valt ook een intensivering
van het gebruik van grondenin al vanoudsbewoondegebieden.Ontginningen
binnende oude nederzettingsverbanden,
die in het algemeenslechtsdelen van de meentgrondenbetreffenen eventueel
nog hofuerhoudingen
als kader hebben,gaan
door tot in de vijftiendeeeuw en later.We keren
daarvoordan terug naarSoest
Aantoonbaaris de ontginningin Soestvan de
hooi-enmaatlanden
ten oostenvan de Eemin de
veertiendeeeuw. Op een systematische
aanpak
wijst ook hier de strokenverkaveling.
Hoewel al
wel eerderaanwijzingenbestaanvoor het aan de
randenin gebruiknemenof ontginnenvan delen
van het Soesterveen,
ten zuidwestenvan Soest,
lijkt dit eerstin het begin van de vijftiendeeeuw
grootscheeps
te zijn aangevat.Het zal ook hier in
eersteinstantiegegaanzijn om ontginningin de
zin van het doen toenemenvan het areaalbouwland In een enkel geval zien we toestemming
verleendworden tot het afgravenvan het veen,
wat waarschijnlijkverbandzal houden met een
toegenomenvraagnaar turf. Tochwerd ook hier
veelalin beginselbepaalddat afgegravengrongereedgemaaktdiendente worden uiteindelijk
den alsbouwland.
Interessant
is het om te zien dat bij de verdeling
van de meentgronden
en het ontginnenen exploiterenervanook aan het oude hofuerbandgeknabbeldgaat worden. Juist in het geval van
veengronden
vindt in het begin van de vijftiende
eeuw veelalomzettingvan tijnsgoedin leengoed
plaats.In plaatsvan een jaarlijkse
tijnsdient nog
slechtsbij het overlijdenvan de leenmandoor
dienserfgenaameen bedragte worden betaald.
Eendergelijkeontwikkelingdie ook elderswel te

constaterenvalt, wordt in het algemeenin verband gebrachtmet het feit dat de vastetijnsbedragendoor inflatieweinig meervoorstelden
en
In 1390 wordt in het
dus wel kondenvervallen.
geval van de abdij ook gestelddat zij van haar
hofgoederenmeer nadeeldan voordeelheeft en
dat daarombeslotenis tot dezeomzettingvan de
tijnsverhouding
in een leenverband.
Opvallendis
echterwel dat het eerstvooralveengrondenzijn
die in plaatsvan in tijns nu in leen gehouden
gaan worden. Land eldersin Soestlijkt vooralsnog als hof- en tijnsgoedgehandhaafdte zijn.
Wellichtis daaromdezeomzettingook vooralbedoeld geweest als een stimulansvoor ontginningsactiviteit
in het veen.Omdatuiteindelijk
ook
ouder cultuurlandregelmatigtot leengoedwerd
gemaakt,is het tijnsgoederencomplex
van de abdij, zoalsdat vanafde vroegeelfde eeuw bestaan
had,langzaam
maarzekerontbonden.
De vraag is in hoeverrede nieuwe vrije verhoudingen,die zicheldersmet de grootscheepse
ontginningsactiviteiten
sindsde twaalfdeeeuw hadden gevormd, hierop ook van invloed zijn geweest.De abdij kan gedwongenzijn om ook aan
de ontginnersin haar bezittingengunstigervoorwaardente biedendan de tot dan toe oebruikelijketijnsverhoudingen.
Slotbeschouwing
Dit is het laatstesymposiumin een reekswaarin
successievelijk
delenvan de provincie
Utrechtonder de loep zijn genomen.Daaromis het aardig
om nu tot slot globaalde ontwikkelingenop het
gebied van de middeleeuwsenederzettingsgein Eemlandte vergelijken
met die elschiedenis
dersin het Nederstichtl2.
Het blijkt dat in de eerste plaats overeenkomstente constaterenzijn
met het Kromme-Rijngebied.
Zowel hier als in
Eemlandvondende vroegevanafde tiendeeeuw
aantoonbareontginningenplaatsin het lokale
nederzettingsverband,
in of bij de reedstevoren
bewoondedelenvan het gebied.In westelijkedelen van het Nedersticht- de Utrechts-Hollandse
laagvlakteen het gebiedten westenvan de Vecht
- waren omstreeksdiezelfdetijd reedsde grootgaande.Aan
schalige
systematische
ontginningen
dergelijkeplanmatigeontginningenvan moeilijker in cultuurte brengengrondenkwam men in
Eemlanden het Kromme-Rijngebied
eerst in de
twaalfdeeeuw toe. Datzelfdegeldt voor streken
in het zuidwestenvan de provincie.In het Kromme-Rijngebied
nu warendergelijke
ontginningen
in het algemeengesproken
betrekkelijk
kleinscha-

lig van aard, omdat dit gebied vanoudsreeds lusabd| te Heesen Soestin | 028 en | 400, in
dichterbevolktwas en de bisschop,in het alge- Flehite,yg. 12 (1980),nr 3-4, p. 60-70in het almeengeiprokende initiatorvan dezeontginnin- gemeenzeerinformatiefzijn, kan ik hun opvatgen,niet vrij overgrote wildernissenkon beschik- tingenniet in alleopzichtendelen.Ziehiervoor
ken. Eemlandwas echter als geheel genomen mijn nog te verschijnen
dissertatie.
veelminderdicht bevolktdan het Kromme-Rijn6. Alpenus Mettensis,De diversitatetempogebied.Naar het noordentoe bevondzich meer rum et fragmentumde Deodericoprimo episcoonbewoondewildernis,waar de bisschopprak- po Mettensi,ed. H. van Rij(m.m.v.A. SapirAbutischde enig gerechtigdelijkt te zijn geweest.De lafia),Amsterdam1980,l, par.14.
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in Eemlandkondenvan7. Eendergelijke
hof alsinningscentrum,
waar
gedaandiendente worwege die ruimteecn meergrootschalig
karakter betalingenen leveranties
krijgen,zoals dat in het westen van het Neder- den,moetduidelijkonderscheiden
wordenvan
stichtook, in het Kromme-Rijngebied
slechtsinci- de hof of curfÀzoalswe die hiervóórhebbenbedenteelhet gevalwas. Qua karakter,grootschalig schreven
alscentrumvaneendomein,een uitbalijkt Eemlandmeerop het wes- trngscentrum.
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