De Sint-Paulusabdijir Utrecht
en haar rechten in Baam en omganingt

Omvangrijk zijn de bezittingen en rechten die
de Utrechtse abdij van Sint-Paulusin Baarn in
de Middeleeuwen heeft gehad, niet geweest,
maaÍ ze betroffen wel een wij belangrijk recht
als het patronaats- of collatierecht van de kerk
en ook tiendrechten in een (klein) deel van
Baarn. Het ging hierbij bovendien om rechten die - geheel ingebed in de uitgebreidere
bezittingen van de abdlj in Eemland - direcr
te herleiden zljn tot de ontstaansrijd van de
kloostergemeenschap, die - vóór ze in 1050
door bisschop Bernold van Utrecht (10271054) naar de bisschopsstad werd overgebracht - gevestigd was op de Hohorst blj
Amersfoort. In dit artikel zal worden geschest
hoe de abdij precies haar rechten in Baarn
verwierfen vooral ook wat hiervan de achtergronden waren.

De kloostelgemeenschap

op de Hohorst

Op de Hohorst, later ook wel Heiligenberg genoemd, was omstreeks het jaar 1000 door bis
schop Ansfried van Utrecht (99í'1010) een cel
gesticht waar hij zich bij tijd en wijle voor gebed en bezinning placht terug te trekken.
Hierbij ontstond een kleine gemeenschap van
lieden die - anders dan op dat moment in
Utrecht zelf mogelijk was - een duidelijk monastiek georganiseerd religieus leven wensten
te leiden. Deze gemeenschap werd voorts in
de vroege jaren trarintigvan de elfde eeuw door
Ansfrieds opvolger bisschop Adelbold (10101026) met hulp van de kloosterhervormer
Poppo van Stavelot georganiseerd als benedictijner abdlj en ten slotte omstreeks 1050 naar
Utrecht verplaatst, waz,r ze als Sint-Paulusabdij
een plaats kreeg naasl de kapittels aldaar.
Bij deze gelegenheden van srichring, nadere organisatie en verhuizing van de gemeenschap zijn door de genoemde bisschoppen
vanuit het algehele verÍnogen van de Utrechtse kerk, het zogeheten bisdomsgoed, steeds
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dotaties ofschenkingen gedaan van goederen
en rechten. die bedoeld waren om de kloosterlingen een materiêle basis te verschaffen
en waarvan de opbrengsten en inkomsten
dienden voor hun levensonderhoud.
Deze schenkingen vinden we omschreven
in een tweetal bevestigingsoorkonden voor de
abdij, daterend uit respectievelijk 1028 en
1050.'?In deze oorkonden worden ook verscheidene bezittingen en rechten in Eemland
genoemd, in de min of meer nabije omgeving
van de oorspronkelljke vestigingsplaarsvan de
kloostergemeenschap op de Hohorst.

Eenrland

sinds de achtste eeuw

Sprekend over Eemland hebben we het over
het direct ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug gelegen stroomgebied van verschillende beken die vanuit het zuiden en het oosten
bij Amersfoort samenkomen en vandaar als rivier de Eem verder naar het noorden stromen
om daar ten slotte in het Almere. de latere
Zuiderzee, uit te monden. Sinds een schenking van Karel de Grote in 777'van onder
meer de in dit gebied gelegen ailla of het do
mein Leusden met allerlei toebehoren en ook
een viertal waarschijnlijk grotere bosgebieden
aan weerszijden van de Eem gold de Utrechtse kerk onder leiding van haar bisschop hier
als de belangrijkste gerechtigde.
Oorspronkelijk zullen de zandgronden in
dit gebied een vrijwel ononderbroken bosbegroeiing hebben gekend, afgewisseldmet tussen de zandruggen en met name in de Gelderse Vallei gelegen veengebieden. Dergelljke
veengebieden strekten zich ook meer naar
het noorden toe uit, terwijl verder het oorspronkelijk zeer brede mondingsgebied van
de Eem gedurende lange tijd, tot ver in de
rwaalfde eeuq aan de invloed van de zee onderhevig was. Geleidelijk zouden door het
ontstaan en de uitbreiding van nederzettin-
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gen als die van Leusden de genoemde bossen
in verschillende delen uiteenvallen. De oudste middeleeuwse bewoning in dit gebied treÊ
fen we aan langs de (noord)oostelljke randen
van de hoge zandgronden van de Heuvelrug.
Dat waren de gronden die door hun natuurlijke gesteldheid voor bewoning en bewerking
het meest geschikt waren. Deze bewoning
breidde zich in de periode vanaf de achtste tot
en met de tiende eeuw geleidelijk uit. De nederzettingen namen in aantal en omvang toe,
hetgeen ontginning heeft ingehouden. Daaronder verstaan we hier steeds: het omzetten
van grond van welke aard dan ook in bouwland. In de vroegste tijd, de achtste en negende eeuw, betekende dat vooralsnog op ofaan
de randen van de hoger gelegen zandgronden voornamelijk het rooien van bos. Paslater
is men in staat geweestom ook meer lager gelegen gronden - hooi- en weilanden en veengronden - te ontginnen en permanent in gebruik te nemen als akkerland.
Omstreeks het jaar 1000, wanneer we hier
de abdij van Hohorst op het toneel zien verschijnen, moeten we ons Eemland voorstellen
als een nog maar ten dele bewoond gebied.
Wanneer precies bepaalde nederzettingen
zijn ontstaan, is niet met zekerheid te zeggen.

Leusden bestond in elk geval in de achtste
eeuw; Hees, ten zuidwesten van Soest, wordt
in de bronnen vermeld in de negende eeuw.l
En hoewel ze pas in de elfde eeuw voor het
eerst worden genoemd", is het niet onwaarschijnlijk dat toch ook nederzettingen als
Soest en Maarn hun bestaan terugvoeren tot
de negende en tiende eeuw.
Van Baarn zijn helaas geen werkelijk zeer
oude eerste vermeldingen bekend. De ligging
echter - op een uitloper van de hoge zandgronden van de Heuvelrug, waar in het algemeen de oudste bewoning en nederzettingen
te vinden zljn - en de algehele structuur van
de plaats, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid
van een eng, wijzen erop dat het ook hier
waarschljnlljk gaat om een oude, in de negende of tiende eeuw ontstane nederzetting.
Rond het jaar 1000 heeft waarschijnlijk ook
Amersfoort als nederzetting al wel bestaan.
Een eerste vermelding van deze plaas vinden
we in de oudste bevestigingsoorkonde voor de
abdij op de Hohorst uit 1028."
Elk van de genoemde nederzettingen zal
omgeven zijn geweest door uitgebreide onontgonnen gronden. Gedeelten daarvan zullen wel in gebruik zijn geweest bij inwoners
van de nederzettingen en daarom ook tot die
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nederzettingen gerekend zijn. Echt scherp aÊ
gebakende grenzen waren er waarschljnlljk
nog niet toen de nederzettingen gering in
aantal en omvang en er voldoende woeste
gronden waren. Meer naar het noorden toe
zal verder sprake zijn geweest van een uitgestrekte onbewoonde wildernis van bos- en
veengronden.
Zoals gezegd lijkt de periode van de achtste
en een deel van de negende eeuw een tijd te
zljn geweest van het ontstaan en de uitbreiding van nederzettingen, hetgeen steeds met
ontginningen gepaard ging. In de loop van de
elfde eeuw nemen opnieuw grote ontginningen een aanvang. De periode daartussen,
vooral de tweede helft van de negende eeuw,
wordt in het algemeen geschetst als duister.
Noormannenaanvallen op Dorestad en
Utrecht zorgden voor een sfeer van onrust en
grote onzekerheid. De bisschop - en met hem
waarschijnlijk het grootste deel van de aan de
Utrechtse kerk verbonden geestelljkheid week zelfs uit naar veiliger oorden en keerde
eerst in de loop van de tiende eeuw, omstreeks 920 vanuit Deventer terug naar de bisschopsstad,waarvan hij toen de wederopbouw
ter hand nam.
Over het algemeen wordt ervan uitgegaan
dat de effecten van dit alles ook merkbaar zijn
geweest op het platteland en dat ze daar een
onderbreking of op zijn minst een stagnatie in
de ontwikkeling en uitbreiding van de bewoning en daarmee van de ontginningsactiviteiten in deze streken veroorzaakt.hebben. Het
is in dit verband bijzonder interessant dat we
voor Eemland niet alleen kunnen vaststellenbljvoorbeeld archeologisch - dat die onderbreking of stagnatie zeer kort heeft geduurd,
maar dat wellicht zelfs rekening mag worden
gehouden met een min of meer doorlopende
ontwikkeling vanaf de negende tot in de elfde
eeuwT In delen van Eemland zijn namelijk
niet alleen voor de vroege elfde, maar zeker
ook voor de latere tiende eeuw - en misschien
zelfs eerder - ontginningsactiviteiten aan te
nemen. Met name betrof dit ontginningen in
de omgeving van Amersfoort, namelijk op het
Hogeland.* In Amersfoort zelf was mogelijk al
in de tiende eeuw een hof gevestigd, die als
centrum diende voor de bisschoppelijke domeingoederen in deze contreien en van waaruit aan deze betrekkelljk vroege, maar ook la-

tere (geleidelijk steeds meer naar het noorden toe opschuivende) ontginningsactiviteiten leiding werd gegeven.

De oudste bezittingen
van de abdij op de Hohorst
Na deze korte en zeer globale schetsvan Eemland omstreeks hetjaar 1000 richten we onze
aandacht op de schenkingen zoals die vanaf
die tijd aan de kloostergemeenschap op de
Hohorst en de abdlj in Utrecht zijn gedaan.
We kunnen dan stellen dat vanuit het in de
achtste eeuw verworven en daarna in de loop
van de eeuwen toegenomen bezit van de
Utrechse kerk in dit gebied de bisschoppen
delen hebben genomen, die met nog verschillende andere bezittingen en rechten elders
werden toegekend aan de kloosterlingen, om
te dienen als bestaansbasisvoor hun gemeenschap. De dotatie van Ansfried omvatte voor
wat betreft Eemland allereerst de kerk van
Leusden en verder een zekere hoeveelheid
(veertien hoeven) land met toebehoren in
Soest en Hees. Bisschop Adelbold vulde deze
schenking zranmet eveneenslandbezit (zes en
een halve hoeve) in Soest en bepaalde tiendrechten in onder meer Amersfoort. Bisschop
Bernold ten slotte doneerde enig landbezit
(een halve hoeve) in Leusden.
Zo op het eerste gezicht lijkt dit alles niet
een echt omvangrijk bezit en geheel van rechten. Niettemin betekenden deze schenkingen
dat de abdlj in later tijd naast de bisschop de
belangrijkste afzonderlijke gerechtigde in
Eemland was. Dit had allereerst te maken met
het feit dat achter de betrekkelijk summiere
omschrijvingen van het bezit in de oorkonden
omvangrijker en complex samengestelde
rechten schuilgingen. Bovendien zouden ook
door ontginningen in die in de vroege elfde
eeuw in deze streken al plaatsvonden maar
ook gedurende de verdere Middeleeuwen
werden voortgezet, het oorspronkelijke bezit
en de rechten van de abdij geleidelijk zowel in
omvang als betekenis toenemen.
In verband met de latere rechten van de at>
dij ten aanzien van de kerk en zekere tienden
in Baarn is met name de schenking van bisschop Ansfried van belang, die betrekking
had op de kerk van Leusden en daarbij de
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weliswaar in de oorkonden niet genoemde,
maar toch wel bij de schenking inbegrepen
tiendrechten.

De kerk van Leusden
en haar dochterkerken
Van deze kerk - bedoeld is de kerk van (Oud-)
Leusden - mag worden a:rngenomen dat ze
uiterlijk in de late tiende eeuw gesrichr is, als
dochterkerk afgesplitst van de dom in
Utrecht.' Ze is daarmee de oudste kerk in
Eemland en geldt daarom als moederkerk in
dit gebied. Dat wil zeggen dat in beginsel
praktisch heel Eemland, voorzover het toentertijd bewoond was, tot de parochie Leusden
behoorde en dat alle andere, later ontstane
kerken in dit gebied - op de kerk van Amersfoort na - dochterkerken van Leusden z!jn.
De schenking door Ansfried van de kerk
van Leusden betekende dat deze tot dan toe
bisschoppelijke eigenkerk werd ror een eigenkerk van de kloostergemeenschap,dat wil zeggen dat deze gemeenschap zich voortaan als
eigenaar van de kerk kon beschouwen, dat de
abt daarom de pastoor mocht benoemen en
dat een deel van de opbrengsten van de kerk
- offeranden bijvoorbeeld, maar ook betalingen die de gelovigen in de parochie verschuldigd waren bij dopen en begrafenissen - in
plaas van alleen aan de parochiepriester of
pastoor ook vooral aan de monniken van de
Hohorst ten goede zouden komen. Op zichzelf was het bezit van een kerk in de elfde
eeuw dus belangrijk en lucratief. En dat zou in
de loop van de tijd alleen maar verder toenemen, omdat de bevolking sinds die tijd groeide en er ook in verschillende (reeds bestaande maar ook nieuw ontstane) nederzettingen
kerken werden gesticht, die als dochterkerken
van Leusden golden en waarvan dus de rechten aan de abdij als patroon van de moederkerk bleven behoren.
Het oorspronkelijk eigenkerkrecht ontwikkelde zich in de loop van de twaalfde en dertiende eeuw tot wat men noemt het patro.
naats- of collatierecht. Dat wil zeggen dat de
abt voor zowel de voormalige Leusdense eigenkerk als de nieuw ontstane dochterkerken
de pastoors niet helemaal direct meer kon benoemen, maar wel een kandidaat voor dit
74

ambt kon voordragen aan de aarsdiaken, die
een dergelijke voordracht dan feitelijk niet
echt kon negeren en bij gebleken formele geschiktheid de kandidaat officieel benoemde.
De voordrachten of zogeheten collaties door
de abt van Sint-Paulus voor de verschillende
kerken in Eemland vinden we in de bronnen
in onder meer het abdijarchief terug.
Bezien we dan welke kerken in Eemland als
dochterkerken van Leusden kunnen worden
beschouwd, dan beginnen we allereerst toch
met een kerk te noemen waarvan dat niet het
geval is geweest,namelijk Amersfoort. We stellen voor deze plaats vast dat we van het bestaan van parochiekerk, gewijd aan Sint-Joris,
niet eerder dan omstreeks het midden van de
dertiende eeuw vernemen. Wanneer deze
kerk gesticht is weten we eenvoudigweg niet.
Maar de stichter zal de bisschop zijn geweest,
die we in later tijd nog in het bezir zien van
het collatierecht of voordrachtsrecht voor het
pastoorsambt. Van rechten van de abt van
Sint-Paulus, als patroon van de kerk van Leusden, op de kerk van Amersfoort als mogelljke
dochterkerk van Leusden blijkt in het geheel
nies. Het optreden van de bisschop als kerkstichter, op grond waarvan hem het patro
naatsrecht van de kerk toekwam, en het feit
dat hij dit recht ook steeds voor zich gehouden lijkt te hebben, zal verband hebben gehouden met de aanwezigheid in Amersfoort
van de bisschoppelijke hof.
Denkbaar is dat aan deze - waarschijnlljk
dus in de tiende eeuw gestichte - hof van
meet afaan een kapel verbonden was ten aanzien waarvan bisschop Ansfried zich de rechten voorbehield, toen hU omsrreeks 1000 de
kerk van Leusden overdroeg aan de gemeenschap van de Hohorst. Een kapel geêximeerd
ten opzichte van de parochie Leusden, kan op
een gegeven moment zijn verheven tot parochiekerk. Waarschijnlijk is dit echter gebeurd toen in noordelijk Eemland al verschillende andere nederzettingen waren ontstaan,
voor wier inwoners - omdat er in Amersfoort
geen kerk bestond - oorspronkelijk de kerk
van Leusden als parochiekerk dienst deed en
er in sommige gevallen ook zelfs al eigen kerken waren gesticht. Dat geldt dan voor de kerken van Soest, Baarn, Scherpenzeel, Hoevelaken, Eembrugge, Eemnes-Buiten, EemnesBinnen en Bunschoten."'
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Van hoe zoiets in z'n werk ging vernemen
we in het geval van Hoevelaken, waar in ll32
door de bisschop aan een aantal lieden een
concessie werd verleend tot het ontginnen
van het gebied.rr Naast de rechten van de ontginners-kolonisten werden ook hun plichten
omschreven. Onder meer werd toen bepaald
dat, zolang er in Hoevelaken zelf geen eigen
parochiekerk was, men in Leusden ter kerke
diende te gaan. Wanneer er op dat moment in
het dichterbij gelegen Amersfoort een volwaardige parochiekerk had bestaan, zou her
voor de hand hebben gelegen dat Hoevelaken
onder deze kerk was gaan ressorteren en niet
onder die van Leusden, die niet alleen verder
weg gelegen, maar ook in andere handen dan
die van de bisschop was. Toen er uiteindelijk
wel een kerk in Hoevelaken werd gesticht -

een eerste vermelding van deze kerk dateert
uit 1294r'?-gold deze als dochterkerk van die
van Leusden en bleefook het collatierecht ervan behoren aan de abt van Sint-Paulus.
Soortgelljke regelingen zijn weliswaar niet expliciet bekend voor andere plaatsen in Eemland, maar zijn misschien toch wel meer getroffen.

Soest en Baarn
De kerken van Soest en Baarn vinden we niet
vóór de veertiende eeuw in de bronnen, dat
wil zeggen de leenregisters van de abdij, terug. Soest en wellicht toch ook Baarn mogen,
zoals we zagen, echter worden gerekend tot
de oude nederzettingen in Eemland die ont-
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staan zijn globaal gesproken in de periode van
de achtste tot en met de tiende eeuw en waarvoor in beginsel de kerk van Leusden als parochiekerk fungeerde. Naderhand gestichte
kerken - de eerste vermelding van de kerk
van Soestdateert van 1331'', die van de kerk
van Baarn van 1385'' - zullen eveneensop basis van deze band met Leusden ter collatie
hebben gestaan van abt van Sint-Paulus. Van
de latere vermeldingen van collaties voor de
kerk van Baarn is met name een interessante
die uit l543ri', omdat daar blijkt dat de kerk
van Baarn gewijd was aan Sint-Nicolaas en
niet, zoals door Joosting en Muller"' gesteld
en daarop steeds aangenomen is, aan SintPaulus.
Verdere kerkstichtingen in deze contreien
waren er in de dertiende eeuw en veertiende
eeuw, in nederzettingen als Eembrugge, de
beide Eemnessen en Bunschoten. Ook hier
betrofhet dochterkerken direct van Leusden,
of indirect via de kerken van Soest en,/of
Baarn. De relatie tussen een moeder- en een
dochterkerk blljkt in later tljd soms nog uit
betalingsverplichtingen van (de pastoor van)
de dochterkerk ten opzichte van (de pastoor
van) de moederkerk't, bij wijze van compensatie voor door de afsplitsing van een deel van
de moederparochie weggevallen inkomsten.
Met betrekking tot vrljwel al deze kerken in
Eemland vinden we in de bronnen in het at>
d!jarchief of elders vermeldingen van collaties
(voordrachten aan de aartsdiaken) door de
abt van Sint-Paulus.
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De tienden
Opgemerkt is al dat het bezit van een kerk, zo.
als de kloostergemeenschap dat in^ Leusden
door de schenking van Ansfried verwierf, op
zich als een lucratief recht gold. Niet alleen
had de eigenaar, later de patroon van de kerk
recht op een deel van de offeranden, onlosmakelijk met de kerk verbonden was in die
tijd ook het zeer belangrijke tiendrecht. Dit
hield in dat van de opbrengsten van het bouwland maar ook van de meeste nieuw-geboren
dieren door de boeren een tiende deel moest
worden afgestaan ten behoeve van de kerk,
maar in de praktljk aan de eigenaar van de
kerk. De schenking van Ansfried van de kerk
'l\4)
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van Leusden betekende dus - zonder dat het
overigens in de oorkonden van 1028 en 1050
expliciet vermeld was - dat vanuit een groot
deel van de parochie Leusden, in elk geval in
de oudere nederzettingen Leusden, Soest en
Hees en wellicht ook Scherpenzeel, die tienden aan de kloostergemeenschap op de Hohorst toevielen. In andere in die tiid bewoon-
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de delen van Eemland, en dan met name in
en rond Amersfoort, heeft evenwel de bisschop deze tienden voor zichzelf behouden.
Misschien was dat omdat deze tienden in die
tijd nog golden als nieuwe rienden of noaalia,
dat wil zeggen tienden die geheven werden
van (betrekkelijk) recent in cultuur gebrachte
of ontgonnen gronden, die in het algemeen
geacht werden de bisschop toe te behoren.
Later zien we dat de bisschop deze tienden in
leen heeft uitgegeven aan heren van Amersfoort die oorspronkelijk waarschijnlljk de meiers (beheerders namens de bisschop) van de
hof aldaar zljn geweest. Nadien zijn deze heren van Amersfoort zich naar hun andere bezit in de omgeving ook heren van Stoutenburg gaan noemen.
Van de tienden nu die de abdij in Leusden,
Soest, Hees en Scherpenzeel verwierf, diende
een deel - meestal een derde deel - weliswaar
te worden aangewend voor het onderhoud
van de pastoor, maar het merendeel van de
opbrengsten kwam toch direct ten goede aan
de kloosterlingen, zonder dat die hiervoor
veel meer hoefden te doen dan ze zelf te halen of te laten halen. Uit later tijd zijn er berichten over mensen, die vanwege de abdij in
de verschillende plaatsen deze tienden (in natura) gingen innen, waarna degenen die in
Soest en Hees land hielden van de abdlj en
mede daarom tot allerlei diensten verplicht
waren, de opbrengsten met wagens naar
Utrecht dienden te brengen om ze daar af te
leveren in de korenschuur van de abdij.rÈHoewel we geen bronnen hebben over hoe dit
voor de allervroegste periode geregeld was,
valt aan te nemen dat die opbrengsten oorspronkelijk in de abdlj op de Hohorst zelf zullen zijn gebracht. Daar zullen ze immers in de
eerste plaats voor het levensonderhoud van
de monniken bestemd zijn geweest.
In Baarn was- gezien de veronderstelde ouderdom van de nederzetting toch wel enigszins opmerkelijk - niet de abdlj van Sint-Paulus maar de bisschop de voornaamste en oorspronkelijke tiendgerechtigde, die in de veertiende eeuw hier ook de rechtsmacht nog in
handen had en liet uitoefenen door een
schout. Die tienden in Baarn werden ror l3l0
van de bisschop in leen gehouden door Everard van Stoutenburg, die ze in dat jaar verkocht aan het kapittel van Sint-Janin Utrecht.

Dit gebeurde na bemiddeling door de bisschop, die deze tienden vervolgens van leenroerigheid bewijdder', dat wil zeggen dat het
kapittel deze tienden niet in leen hield van de
bisschop maar ze als zijn allodiaal of wijeigen
bezit mocht beschouwen. Het kapittel bezat
reeds het tiendrecht in de Vuursche, mogelijk
op grond van eerdere bisschoppelijke schenking.n' Het bezit van de tienden van Baarn
sloot duideliik territoriaal op dit oudere bezit
De genoemde Everard van Stoutenburg die
in l3l0 afstand deed van zijn rechten, sramde
uit het ministerialengeslacht Van Amersfoort.
Leden van deze familie waren naar alle waarschijnlijkheid ooit de meiers, dat wil zeggen
de beheerders, van de bisschoppelljke hof in
Amersfoort, die wellicht in die hoedanigheid
ook de tienden van Baarn in handen hebben
gekregen. Van deze Baarnse tienden zou dan
kunnen worden aangenomen dat ze oorspronkelijk - misschien in de tiende en zelfs
in de vroege elfde eeuw nog als noualia - verbonden zljn geweestmet de hof en vooral de
tienden in Amersfoort, die als zodanig uitgezonderd waren van Ansfrieds schenking aan
de Hohorst van de kerk en tienden van Leusden en toen vooralsnog aan de bisschop zijn
blijven behoren.
Toch bezat de abdij in Baarn in een klein gebied zekere tiendrechten, en wel van het goed
De Eult.'!r Gebleken is evenwel dat de grensscheiding tussen de gerechten Baarn en Soest
ooit noordelUker lag dan later het geval was.

De grens tussen Soest en Baarn
Tussen Soest en de zandgronden van Baarn
lag oorspronkelijk een veengebied, dat althans voor een deel gerekend lljkt te zijn tot
Soest, maar dat in tegenstelling tot bljvoorbeeld het Soester- en Hezerveen geen deel
uitmaakte van de meentgronden. Er blijkt
niets van gebruiksrechten van bewoners van
Soest en Hees of van de andere kant van bewoners van Baarn. Dit woeste veen, waarvoor
eerst in het laatste kwart van de veertiende
eeuw sprake lijkt te zljn van een sysremarische
exploitatie'!2,werd geacht toe te behoren aan
de bisschop, die er ten behoeve van anderen
wlj en naar believen over kon beschikken.
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In 1239 kreeg het kapittel van Sint-Jan van
de bisschop toestemming om over deze hem
toebehorende gronden gelegen onder Soest
een wetering aan te leggen naar de Eem, bedoeld voor de afivatering van het aan het kapittel toebehorende veen blj de Vuursche.2'
Het is in het eerste kwart van de vijftiende
eeuw (1424) waarschijnlijk deze wetering dan ter onderscheiding van een inmiddels
aangelegde'Nieuwe Gracht' als Oude Gracht
aangeduid - die de grens tussen Soest-Hees
en Baarn vormde. Eerder echter strekte - blljkens een grensomschrijving in een oorkonde
uit 1324/5'^ - het gerecht Soestzich verder uit
'Nieuwe
over wat dan genoemd wordt de
Gracht', daarbij rakend aan het Ridderveen
bij de Vuursche en doorlopend tot aan een
sloot die de grensscheiding vormde tussen
Soest en Baarn. Ook het vanuit Soest gezien
78
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1 Waleileg, dis in 1239 als wetsring
in de bÍonnenwordt genoomd en in
1399 on 1424 als'Oude Gracht'
wordt aangeduid.Thans de PramoÍ PijnenbuÍgergracht
ondgr Hms
en de Oude Gracht ondsr So€st
'Nieuwe
2
Gracht',veÍbreed en gegrav€n in d€ dertiende€€uu veÍmeld in hgl esrsts kwaÍt van de
ve€Íliende oêuw.
3 Ewiiksho€ve
4 't Hogê Huis
5 OudoÍe grens tussen Soest-Heos
en Zêist; Ooíelijke Nonnsngroep
6 W'reksloot als grens tussn Laa€H€es oí Hszerueensn Soest(eru€en)
7 VeensloouwaarschijnliikgsgÍaven
omstreoks1398
'Nisuwo
I
Gracht',vemdd in 1424.
9 Ouders grens tussen Sossl en
Baam.

aan de overzljde van de Eem gelegen Soestbroek en Soestmaat worden in de bronnen
vermeld als behorend tot het gerecht Soest.tt
Dat met'Nieuwe Gracht' de huidige Praamgracht bedoeld wordt'u en dat Soest-Hees zich
inderdaad verder dan later, in de vijftiende
eeuw, het geval was naar het noorden en
noordwesten heeft uitgestrekt, blijkt uit de
omschrijving van het goed De Eult, zoals die in
de veertiende-eeuwse vermeldingen van door
de Van Lokhorsten en Van Abcoudes van de
abdij in leen gehouden (tiend)rechten voorkomt." Gelet op de daar beschreven situering
van het vanuit. Soest gezien aan de overzijde
van de Praamgracht gelegen goed - tusschm
diz Nije grafi mdz sctijdinglu aan Zrys mdz Brnrne
- kan er haast geen nvijfel over bestaan of met
'Nieuwe
Gracht' de tegenwoordige Praamgracht is bedoeld. Wanneer we tenslotte zien
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dat dit goed De Eult in 1350, wanneer Goede
Staal ten behoeve van een altaar in de dom
aan de bisschop het allodiaal bezit ervan overdraagt om het goed daarna in erfelljke pacht
terug te onwangen, gesitueerd wordt in het gerecht Soest?',dan is zonder meer duidelijk dat
de toenmalige grens van het aan de abdij behorende gerecht Soestnoordelijker moet het>
ben gelegen dan later het geval was.
Hiermee is dan de op het eerste oog vreemde verdeling van de tiendrechten in dit grensgebied van Soest en Baarn te verklaren. SintPaulus bezat de tienden van het (van de bisschop in leen gehouden) goed De Eult, dat in
later tijd steedsgeacht werd deel uit te maken
van het gerecht Baarn, waar de bisschop lange
tljd de voornaamste en oorspronkelijke tiendgerechtigde was. Oorspronkelijk gelegen onder Soestwas De Eult echter evenals de overige landerijen in de omgeving - op grond van
de schenking van Ansfried van kerk en tienden van Leusden - tiendplichtig aan de abdij.
Denkbaar is dat het hier gaat om een klein gebied, dat misschien in de elfde, anders wellicht in de twaalfde eeuw - in elk geval veel
eerder dan het omliggende veengebied - mogelijk na uitgifte door de bisschop, ontgonnen werd. Bij een dergelljke uitgifte kan dan
zijn bepaald dat de tienden, noaalia waarover
de bisschop kon beschikken, zouden toeke
men aan de abdlj als tiendgerechtigde in
Soest.Toen dan later als gevolg van een grenswijziging De Eult in plaas van tot Soest
(-Hees) tot Baarn ging behoren, bleven deze
tiendrechten van de abdij onaangetast.
Waar nu precies de oude grens tussen Soest
en Baarn gelopen heeft is moeilijk uit te maken. Voor tijdgenoten en betrokkenen zal de
in de veertiende eeuw genoemde slotedan di.e
sceijdinge gazt tusschm Zrys mdz Baernë als
grens misschien duidelijk zijn geweest, voor
ons biedt ze als geografische aÍbakening weinig houvast. Meer dan te stellen dat het gaat
om een ons verder onbekende sloot die ergens
ten noorden van de huidige grens tussenSoest
en Baarn van de Vuursche naar de Eem gelopen moet hebben, lijkt aldus niet mogelijk.
Voor wat betreft het tijdstip van de grensverlegging ten slotte, deze moet ergens tussen
1350 en 1394 hebben plaasgehad. In het
eerstgenoemde jaar werd, toen Goede Staal
afstand deed van zljn goed ten behoeve van

een altaar in de dom, De Eult nog gesitueerd
in het gerecht Soest. In de daaropvolgende
erfpachwerlening door de bisschopwordt vermeld dat het goed was ghelzghm tusschrn Soesl
mdz Baeme bi fur Oud.erCtraft.Y'ln 1394 is bij de
verlening van land dat behoort tot De Eult
sprake van een situering in d.engerichte uan
Baerne.rtDe grensverlegging moet dan dus inmiddels hebben plaatsgehad.
Mogelijk is dit omstreeks 1379 gebeurd. In
de bisschoppelijke rekening van datjaar wordt
melding gemaakt van een onderzoek naar en
vaststellingvan de grensscheiding tussen Soest
en Baarn." Dit onderzoek hield verband met
de in het laatste kwart van de veertiende eeuw
aangevangen intensieve exploitatie van dit
veen tussen Soest en Baarn. En hoewel er niet
met zoveel woorden van een grensverlegging
sprake is, achten we het toch niet ondenkbaar
dat omstreeks die tljd de bisschop de greep op
wat hlj beschouwde als zijn rechten op de
woeste gronden zo sterk mogelijk heeft willen
doen zijn. Wellicht daarom heeft hij het wenselljk geacht deze onontgonnen veengronden
niet langer te laten behoren tot het aan de
Sint-Paulusabdijbehorende gerecht van Soest,
maar ze juist bij het aan hem zelf behorende
gerecht van Baarn te voegen. Bekend is hoe er
in diezelfde tijd over het innen van novale
tienden in deze streken (met name in Leusden, Soesten Hees) onenigheid heeft bestaan
tussen de bisschop en de Sint-Paulusabdij."
Het veiligstellen van de rechten van de bisschop door de verlegging van de grens tussen
Baarn en Soest dient dan wellicht ook in het
licht van die verwikkelingen te worden gezien.
Een concrete regeling omtrent deze grenswijziging is ons echter niet bekend.
Hiermee hebben we nagegaan en achterhaald wat de herkomst en oorsprong is van de
rechten en bezittingen die de abdij in later
tijd had in Baarn, te weten het patronaatsrecht. ten aanzien van de kerk en het recht op
bepaalde tienden binnen wat nu Baarn is.
Deze rechten kunnen uiteindelijk allemaal
worden teruggevoerd tot het alleroudste bezit
van de kloostergemeenschap op de Hohorst,
namelijk de van de grondlegger van de gemeenschap, bisschop Ansfried van Utrecht,
aÍkomstige schenking van de kerk van Leusden met de daarmee verbonden tienden in de
parochie, waartoe toen ook Baarn hoorde.
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Dit artikel is hoofdzakelijk gebaeerd op mljn in okto
ber 2000 verschenen dissertatie (Charlotte
J.C. Broeq
(lnieh in fu stad. De oudste geschiedmis
van dr hloostngerwmvhtp op d" Hohust bij AmlouL
sinds IOJ7 dt Sijnt
Paulusahdij in [Jlrecht: htnr plaats binnn fu Iltrechtse hqk
m da ontatihfuling uon haar gudombait
(ca t 000<n
I 2O0), Utrecht2000). Gekozen is bij dit artikel voor een
beperkte annotatie; voor een uitgebreider notenapparaat, een uitvoerige litemtuurlijst en een behandelinq
van een ruime re conrext %n het hier besproken abdij_
bezit in Baarn wordt in zijn algemeenhàid vemezen
nar voornoemde publicatre.
Oorhondmbuh uqn HolLnd m ZzelnruI tot 1299, uirgave
A.C.F. Koch, 's{ravenhage 1970 (hierna mngehiald
als Koch, OHZI\, nr. 76 en nn 81.
Dipbmah lklgica ante annum millzsimum rmtesimum soit>
l.r I, uirgave M. Gysselingen A.F.C. Koch, z. pt.
IBrussei]
1950, (hierna aangehaald als DD belg.l), nr. 178.
DD lnlg. I, nn 182 (anno 838)
Koch, 0H7,I,nr.76 (anno 1028).
Koch, OHZI,nr.76.

l0 Collatierechten wn de abt van Sint-paulus ren aanzien
van (vrijwel) al deze kerken vindt men onder meer ver_
meld in Het Utrechs Archief, Sint-paulus (inventaris:
C A van Kalveen , lnumtarissm van dt archinm van dz S
Pauluabdij lc Utrpilt, I)02-18U, m fu S Laurmmfulii
ra n ( )ostbnphtc D( Ri lt, I J4 6 I g00, Urrecht I 993), nr. 3 l,
f. 3434v. en Het Utrechts Archief, Dom (inventaris: K
Heeringa, Inamtaris utn het archic.! tnn hzl kapittcl tm
/)om, Utrecht 1929), nn 3367
ll Ou*ondrnbuh van htt Stirht Lttrechttot 1JOl, 5 delen, uitgave S. Muller Fz., A.(1. Bouman e a., Utrecht/'s(ira_
venhage 192G1959 (hierna mngehaald als O.!{/); deel
l, uitgegeven door S. Mrrller Fz , Utrecht 1920, nr. 341
12 O.IUV, nn 2614
l3 Het Utrechs Archief, Sint-paulus, nr. 30, f. 2gv
14 Het Utrechts Archief, Sint-paulus, nn 30, f. 42v.-43.
l5 Het Utrechs Archiei Sint-Paulus,nr. 34, f. 35lr
16 Brcnnm vou tle geschicdmis uan dz hohelijhe nchtspraah in
het histlan Utreehtin fu middzlcruwm, uirgave.f.G.C.Joos_
ting en S. Muller Hz., Ee rste afdeeling: De indzzling aan
htt hhdom, uitgave S. Muller Hz., 2 d,elen, Wtihm tlq vn_
emiging kil uitgaae dn lnonnn aan hzt Outlc Vattotnrutscht
Rceht,2de reeks, nrs.8, 17,'sCmvenhage l90Gl915, II,
p 378
l7 Zo bijvoorbeeld nog in de zestiende eeuw in het gewl
van Bunschoten aan de kerk van Ibr Eem of Eembruq_
ge (Het Utrechs Archief, Sint-paulus, nn 33, t 4343;.
(anno l52l). Eenzelfde beuling aan de pmtoor van
Eembrugge werd ook gedaan vanwege zowel de kerk
van EemneyBinnen als die nn EemneyBuiten.
18 Het Utrechts Archief, Sint-paulus, nn 209
19 Het Utrechts Archief, Bisschoppen van Utrecht (inven_
taris: S. Muller Fz., (htalogus aan fut archie.!dn bisschof
pm oan Utrfthl, Utrecht 1906), nn 302; Het Utrechts Ar_
chiei Ihpittel van Sint-Jan (inventaris nier gepubli_
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ceerd), nr. 2l l; zie ook AJ. Maris, Eemnes.Rrchlsgeschied_
hundige ontuihfuling van gwml? m uatnsrhqb, itrecht
1947,p.17.
20 OSUil, nn 582 (1207-1212 vóór december 5). Zie met
betrekking rot de rechten wn Sint-Jan bij de Vuursche
ook E.N Palmboom, Het hapittcl uan Sint-Jan te lJtrc(hl
Em orutmuh naar umumting, behzr m atlminislrarfu van
fut oudrle grmlmbail
(e$ltuertimdc
eruur), Aunsterdam_
se Historische Reeks, grote serie, 20, Hilversum 199S, p
24*253.
2l Het Utrechts Archiei Sint-paulus, nn 30, f. lg2v._1g3.
Deze tienden werden van de abdij in leen gehouden
door de Van Lokhorsten, die er in l37l afstand van de_
den ten gunste van de deken en het kapittel van Sint_
]an (Mans, Ínnncs, p l7; Het Urrechs Aichiet, I(apittel
n n S i n t - J a nn
, r. 213;.
22 Rc.htningat van het bistlom Utrcrht, IJTB-1573, uitgave K
Heeringa, 3 delen, Werken uitgegeven door het Histo
risch Genootschap, 3de serie, S0, 59, 60, Utrecht lg2Ê
1932, I,l, p. 202-203 (anno 1379)
23 OSUll, nr.943 (anno 1239)
24 Het Utrechs Archief, Sint-Paulus,nn 30, f. 162v.-163.
25 Het Utrechts Archief, Sint-Paulus, nr. 30, f. l62v
26 Deze hier als 'Nieuwe Gracht' aangeduide praamgracht
wm misschien al in de dertiende, anders in de woeqe
veertiende eeuw angelegd als een nieuwe naruerbinding vanaf het Hart naar de Eem, dit ter veruanging nn
dat deel van de Oude Gncht onder Soest, dàt waar_
schijnlljk voor de alioer van turf niet geschikt wro en in
tegenstelling tot diezelfde Oude Gracht onder Hees
daarvoor ook niet geschikt te maken viel (zie in dit ver_
band uiwoerig Broer, Ilnbh in tu stad, p. 28&301
).
27 Het UtrechtsArchief, Sint-paulus, nn 30, f. l92v-193
28 Het Utrechts Archief, Dom, Z80l
29 Het Utrechs Archief, Sint-paulus, nr. 30, f. 162v.-163
30 Het Urechc Archief, Dom, nr. 2802.
3l AJ Maris, Rr.pqtrium op de Slichtselzmbrubcolkn uit htt
landshenlijk tijdvah, L Dc Ned,qslirhty lrmaclm ( 13941581),'sGmvenhage 1956, p 29, nr.36
32 tutuningen aan tut bisdomLltncht I3Z8-157),l,l, p 203.
33 Broer, Uni?h in d? stqd, p.273.
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