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Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 De symposiumcommissie heeft voor het laatstesymposium een overkoepelend thema gekozen,'het dagelijks leven door de eeuwen heen'. Wijhebben dit gedaan om de verschillende bijdragendoor een rode draad met elkaar te verbinden. Zokwamen verschillende aspecten van dit dagelijksleven aan bod, verdeeld over verschillende perio-den. Door het gebrek aan bronnen en onderzoekis het dagelijks leven in het verleden een moeilijkezaak om te achterhalen. Dat werd tenslotte langeperioden met belangrijk geacht en vond daaromgeen plaats in de overlevering. De verschillendesprekers hebben toch getracht om althans indi-rect een kijkje te geven in leven en handelen vande bewoners van de Heuvelrug en Vallei. Zo be-gon Isarin met een schets van het ontstaan vande Heuvelrug en het landschap dat de eerste be-woners er aantroffen. Blijdenstein en Olde Meier-ink gingen in op de grote kastelen en buiten-plaatsen die gebouwd zijn in deze streek. Ver-nooij gaf een overzicht

van het religieuze levendoor de eeuwen heen en Broer liet zien hoe dewoeste gebieden door kloosterlingen in cultuurwerden gebracht. Prins liet de niet altijd evenweldadige invloed van de mens op de natuurnaar voren komen en Beelaerts van Bloklandheeft ons een blik gegund op wat de toekomstvoor ons in petto heeft. Hierna volgen de bijdragen zoals ze op het sym-posium zijn gepresenteerd. Van Blijdenstein enOlde Meierink is helaas geen bijdrage ontvangen.Wij hebben een korte samenvatting van hun le-zingen opgenomen. Rest ons te vermelden dat het symposium, datdoor meer dan 130 personen werd bezocht, eensucces is geworden mede door de ondersteuningvan enkele sponsors: PTT-Telecom b.v.. Lisman enLisman Bouw en Vastgoed, Sourcy Mineraalwateren het Utrechts Nieuwsblad. F. Vogelzang Detail van een plattegrond van de provincieUtrecht, 1692. Ingekleurde kopergravure vanSanson m.a.v. H. Jaillot, Parijs. G.A.U. Top.Hist.Atlas Aa 2.7 De UtrechtseHeuvelrug en Vallei Symposium

gehoudenop 26 oktober 1991 teZeist Tien jaar geleden heeft het bestuur van Oud-Utrecht besloten de provincie op te delen in vierkwartieren en aan ieder kwartier een symposiumte wijden. Zo hebben de Vechtstreek, het Krom-me Rijngebied en de Zuid-Westhoek ieder eendag lang in het middelpunt der belangstelling ge-staan. Op 26 oktober 1991 is het kwartet volge-maakt: in Slot Zeist te Zeist is het laatste symposi-um gehouden met als onderwerp de UtrechtseHeuvelrug en Vallei. In dit nummer van het Maandblad zijn de daaropgepresenteerde lezingen gebundeld, waarmee nueen 'comprehensive' overzicht bestaat van de ge-schiedenis van de provincie. Compleet is het ui-teraard niet, daarvoor is de geschiedenis vanUtrecht te rijk om in zo kort bestek weergegevente worden. Inhoudsopgave: R. Isarin, pagina 3 Dr K. Vernooy, pagina 9 B. Olde Meierink, pagina 19 R.K.M. Blijdenstein, pagina 79 C.J.C. Broer, pagina 20 D. Prins, pagina 32 Jhr. RA.C. Beelaerts van Blokland, pagina 41 De sponsors van het

symposium, pagina 46

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 doordat het ijs in een latere fase de top afgevlaktheeft. We spreken dan van een overreden stuw-wal. De overige twee stuwwallen zijn verdwenenonder de bebouwde kom van Veenendaal. Aan het einde van het Saalien, ongeveer 100.000jaar geleden, verbeterde het klimaat snel. Detemperatuur in de tussenijstijd die nu aanbrak,het Eemien, was ongeveer twee graden hogerdan tegenwoordig. De ijskappen smolten af enhierdoor steeg de zeespiegel. De zeespiegel stondzelfs zo hoog dat de zee de Vallei, nu het legetongbekken, kon binnendringen. In de Vallei wer-den zo door de zee kleien en zanden afgezet. DeMaas vervolgde in het Eemien haar koers naarhet westen. De Rijn stroomde door het dal van deGelderse IJssel naar het noorden. Ongeveer 70.000 jaar geleden verslechterde hetklimaat opnieuw. De laatste ijstijd, het Weichse-lien, brak aan. Net als in het Saalien, de voorlaat-ste ijstijd, daalde de zeespiegel. De zee trok zichterug uit de Vallei. Grote delen van de

Noordzeekwamen droog te liggen. De tocht naar Engelandzou in die tijd te voet gedaan kunnen worden. Inhet koudste deel van het Weichselien stond dezeespiegel ruim 100 meter lager dan tegenwoor-dig. Het landijs bereikte ons land niet, maar ineen groot gedeelte van deze ijstijd was de bodemwel bevroren. In Nederland heersten in die tijdomstandigheden vergelijkbaar met nu eens eentoendra en dan weer met een poolwoestijn. Indeze woestenij was nauwelijks vegetatie aanwe-zig. Door het nagenoeg ontbreken van vegetatiekon de overheersend westelijke wind fijne zan-den transporteren. Deze dekzanden vulden deVallei voor een groot gedeelte op. In de laatstekoude fase van het Weichselien, het Jonge Dryas-stadiaal, werden in de Vallei dekzandruggen ge-vormd. Deze duinachtige welvingen vertonenveelal een paraboolvorm. Ongeveer 10.000 jaar geleden verbeterde het kli-maat wederom; het Holoceen, de periode waarinwe nu leven, diende zich aan. Onder invloed vande temperatuurstijging steeg de

zeespiegel envestigden zich in het eerste deel van het Holo-ceen, het Preboreaal en Boreaal, berken- en den-nenbossen op de Heuvelrug en in de Vallei. Daar-na, in het warme en vochtige Atlanticum maak-ten deze bossen plaats voor loofbossen. In deVallei zorgden beken voor de waterafvoer De be-ken stroomden van oost naar west en mondden uit in het riviertje de Eem. In de Vallei begon veente groeien op plaatsen waar water vanuit deHeuvelrug opwelde. Het plaatsje Veenendaaldankt zijn ontstaan aan het voorkomen van ditveen. In het huidige Eemland, het noordelijk deelvan de Vallei, begon eveneens de veengroei.Doordat de vegetatie zich herstelde kwam er eeneinde aan het transport en de afzetting van dedekzanden. Op de Heuvelrug echter traden in deloop van het Holoceen opnieuw verstuivingen op.De belangrijkste oorzaak hiervoor was ditmaal demens. Vanaf het Neolithicum, de nieuwe steen-tijd, zette hij door overbeweiding en ontbossingde vorming van stuifzandgebieden in gang. Vanafde

middeleeuwen namen de verstuivingen grotevormen aan. De vroegste bewoning Laten we, nu in grote lijnen de ontwikkeling vanhet landschap is geschetst, eens kijken naar demens; in het bijzonder de mens in de steentijd.De steentijd wordt door de archeologen en pre-historici onderverdeeld in de oude, midden ennieuwe steentijd. Meestal wordt gesproken vanhet Paleo-, Meso- en Neolithicum. Deze periodenzijn elk onderverdeeld in een vroeg, midden enlate fase. De grenzen tussen deze verschillendeperioden zijn met altijd even scherp. De periodenzijn onderscheiden op basis van variaties in devuursteentechnologie. Het IS van belang ons te realiseren dat het beelddat we nu bij de verschillende archeologische perlo-den hebben, niet volledig is. Op veel plaatsen wor-den geen vondsten gedaan, wat echter niet in-houdt dat er geen bewoning is geweest. De bewo-ningssporen kunnen verdwenen zijn, hetzij doornatuurlijke processen, of als gevolg van verstorin-gen door de mens. Het is ook mogelijk dat door

se-dimentatie bewoningssporen bedekt zijn met jon-gere afzettingen of dat er geen vondsten gedaanworden omdat er simpelweg niet gezocht wordt.De oudste sporen van menselijke aanwezigheid inhet gebied stammen uit het Midden-Paleolithi-cum (ca. 250.000-35.000 v. Chr.). Het zijn desporen van enkele van de eerste Nederlanders.Alleen in Zuid-Limburg zijn sporen van 'oudere'Nederlanders gevonden. In de door het ijs ge-stuwde rivierafzettingen van de Utrechtse Heuvel-rug bij Rhenen troffen amateurarcheologen in dejaren zeventig vuurstenen voorwerpen aan. Hetbetrof onder meer vuistbijlen, spitsen en afslagen.De zandlaag die de vondsten bevatte, bleek na

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 den in het al eerder genoemde Jonge Dryas-stadiaal, verslechterde het klimaat voor de laatstemaal. De jagers die toen het gebied bevolktenwaren wederom afhankelijk van de rendieren. Werekenen deze jagers tot de AhrensburgcultuurLaat-paleolithische kampementjes zijn aangetrof-fen bij Amersfoort en bij Rhenen. Het einde van het Weichselien betekende tevenshet einde van het paleolithicum, Het Holoceen be-gint met de midden-steentijd, het Mesolithicum.De klimaatsverbetering, die nu definitief was,deed de zeespiegel wederom stijgen. De toendramaakte plaats voor berken- en dennenbossen enlater in het Alanticum, ongeveer 8.000 jaar gele-den, maakten ook deze bossen geleidelijk aanplaats voor loofbossen. In deze bossen groeidenonder ander eiken, elzen, linden en hazelaars.Als gevolg van het warmere en vochtiger klimaatnam de verscheidenheid aan flora en fauna toe.De mesolithische mens maakte hier dankbaar ge-bruik van; naast het aloude jagen

namen de visse-rij en het verzamelen van vruchten, noten en knol-len een steeds belangrijker plaats in. Om deze re-den worden deze mensen jagers/verzamelaarsgenoemd. Zij leefden in kleine groepen en door-dat ze niet meer met de rendierkudden mee hoef-den te trekken nam de mobiliteit af. ledere groepvan jagers/verzamelaars had enkele basiskampenwaar men jaarlijks in een vast patroon langs trok.Op deze wijze wisten ze de natuurlijke rijkdom-men in de daarvoor meest gunstige jaargetijden teexploiteren. Als basiskamp bleken de hoge dek-zandruggen in de Vallei een geschikte plaats. onderzoek door de Rijn te zijn afgezet voor dekomst van het ijs in het Saalien. De vondsten be-vonden zich niet meer op de plaats waar ze doormensen waren achtergelaten. Het is aannemelijkdat de rivier bij verlegging van zijn loop de oeversheeft opgeruimd. Op deze oevers waren de kam-pementjes gelegen, zodat deze in de beddingvan de rivier terecht kwamen. Veel is er niet be-kend over deze eerste Utrechters,

maar het ismogelijk dat vroeg of laat meer vondsten gedaanzullen worden. Op het Midden-Paleolithicum volgde het Laat-Pa-leolithicum dat duurde van ongeveer 35.000 tot9.000 V. Chr De Laat-paleolithische vondsten diein Nederland zijn gedaan dateren alle uit de laat-ste 4.000 jaar van deze periode. Zo'n 14.000 jaargeleden, in het B0lling-interstadiaal, verbeterdehet klimaat iets en verschenen rendierjagers inhet gebied. Deze mensen behoorden tot de zo-genaamde Hamburgcultuur. Familieleden van henzijn de mensen die in Frankrijk enkele grotten,zoals de grotten van Lascaux, op kunstzinnigewijze versierden. Zij volgden de rendierkudden ophun jaarlijkse trek door de toendra. Enige hon-derden jaren later, in het Allerod-interstadiaal,werd het klimaat zo zacht dat de toendra plaatsmaakte voor een landschap met berken- en den-nenbossen. De jagers uit die tijd worden gerekend tot deTjongercultuur en zij waren voor de voedselvoor-ziening niet meer afhankelijk van rendieren, maarleefden van boswild zoals

wild zwijn, hert en oer-rund. Vlak voor het Holoceen, 12.000 jaar gele- De nieuwe steentijd, het Neolithicum (5.300-2.100 V. Chr) luidde en omwenteling in het leef-patroon van de mensen in. Terwijl in de voor-gaande perioden het jagen en verzamelen de eni-ge middelen van bestaan waren, kwamen in hetNeolithicum landbouw en veeteelt op. De over-gang naar het boerenbestaan verliep geleidelijk,waarbij de jacht en het verzamelen een belangrij-ke plaats innamen. Toch werden de mensensteeds minder afhankelijk van de natuurlijke hulp-bronnen. Dit had een aantal gevolgen.In de eerste plaats nam de mobiliteit verder af; deeerste nederzettingen verschenen.In de tweede plaats werden voor de aanleg vanakkers en het bouwen van huizen de oerbossenontgonnen. Dit vereiste zwaar stenen gereed-schap zoals bijlen en dissels. Als laatste deed inhet Neolithicum het aardewerk zijn intrede; er Archeologischeperiode Tl ld gem,3uli Vegetatii5 1.0 15 ? C ? l Subat lanticLim ( < 1 DenBerk Berk .'Den Berk Pool

-woestijn Middeleeuwen RnniPinR»; tl ld Ijzertijd Bronstijd Suhbor'^aa 1 Neoiithirum Atlanticum Meaol ithicurr Boredal Preboreoa! l Jonge Dryas Paleolithicum Allerad Ba 1 11 ncT Pleniglociaal 5.000 v.Chr, 0.000 v.Chr, Overzicht laat-Pleistoceen en Holoceen

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 werden potten, pannen en ander gerei van ge-maakt. De verschillen in het aardewerk zijn debasis voor de indeling van het Neolithicum in ver-schillende cultuurfasen In ons studiegebied zijn relatief weinig vondstengedaan uit het Vroeg- en Midden-Neolithicum.De belangrijkste reden was dat de neolithischemens een voorkeur had voor de lager gelegen,vochtiger gebieden. Een andere reden voor hetontbreken van veel vondsten kan echter gezochtworden in de slechte conservering van vondstenop de zandgronden. De vondsten die gedaan zijn behoren vrijwel allentot de Trechterbekercultuur. Het zijn de mensenvan deze cultuur die bekend zijn geworden doorde bouw van hunnebedden in Drenthe. Deze'trechterbekers' woonden op de dekzandruggenin de Vallei en aan de randen van de stuwwallen.In de laatste duizend jaar van het Neolithicum be-gonnen de mensen met het begraven van hundoden in zogenaamde grafheuvels. Deze graf-heuvels zijn op veel plaatsen op de Heuvelrug

ge-vonden, onder meer bij Leersum. Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe leefwijzesterker ingreep in het landschap dan het gevalwas in het Mesolithicum. Terwijl de mesolithischemens gebaat was bij een natuurlijk evenwicht,werd in het Neolithicum een begin gemaakt metde verstoring ervan. Bossen werden gekapt, wa-terputten geslagen en afval- en paalkuilen gegra-ven. Door het kappen van de stukken bos kon-den op sommige plaatsen de droge zanden gaanstuiven. Deze verstuivingen vonden op de Heuvel-rug plaats. De heide begon zich langzaamaan teontwikkelen. We kunnen zeggen dat tot aan hetNeolithicum de mens zich aanpaste aan denatuurlijke omstandigheden. De neolithischemens was de eerste mens die, zij het op kleineschaal, de natuur naar zijn hand probeerde tezetten. Onder de druk van een gestagebevolkingsgroei en met steeds betere techniekenontgon de mens zijn natuurlijke omgeving. Ge-bieden werden geschikt gemaakt voor de land-bouw en het lukte de mens onbewoonbare ge-bieden

bewoonbaar te maken. Met name in hetlaatste millennium drukte de mens zijn stempelop het landschap. R. Isarin W. Schuyienburglaan 78 3571 SL Utrecht Literatuur: Berendsen, H.J.A., Fysische Geografie vanNederland. Voorlopige uitgave (collegedictaatVakgroep Fysische Geografie,. R.U. Utrecht),1989. Berendsen, H.J.A. en RC. Beukenkamp, EenFysisch-Geografische Excursie in de Omge-ving van Utrecht. Berichten 15. Vakgroep Fysi-sche Geografie, R.U. Utrecht, 1983. Bloemers, J.H.F, L.R Louwe Kooijmans en H.Sarfatij, Verleden Land. Archeologische op-gravingen in Nederland. Amsferdam, 1981. Es, W. van, H. Sarfatij en RJ. Woltering (red.).Archeologie in Nederland. De rijkdom vanhet bodemarchief. Amsterdam/ Amersfoort,1988. Roebroeks, W., Oermensen in Nederland.De archeologie van de oude steentijd. Am-sterdam, 1990. Zonneveld, J.I.S., Tussen de Bergen en deZee. De wordingsgeschiedenis der lage lan-den. Utrecht, 1980. Verantwoording afbeeldingen: - kaartjes situatie Holsteinien, Saalien en

Eemiennaar Van fsefa/(red.) (1988) - tabel Kwartair naar Roebroeks (1990) Agenda 19 februari 1992. Vereniging Oud-Utrecht.De derde lezingenavond in de reeks 'UtrechtMuseumstad'. Plaats: Gemeentelijke Muziek-school, Domplein 4, Utrecht. Aanvang: 20.00 25 februari 1992. STABU. De 7de Nicolaasvan der Monde-lezing door drs. TJ. Hoekstra,'Tweeduizend jaar in twee uur: twintig jaar ar-cheologie in de gemeente Utrecht'. Plaats: Pie-terskerk, Utrecht. Aanvang: 20.00 uur. T/m 8 maart 1992. 'De Bijbel in huis'. Ten-toonstelling Rijksmuseum Het Catharijnecon-vent. Nieuwegracht 63, Utrecht.

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 De verwevenheid van godsdienst en politiek Dr. K. Vernooy In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van de doorwerking van godsdienstigeen politieke ontwikkelingen in de loop der eeuwen op het leven in het Heuvelrug-en Valleigebied, o.a. door nader in te gaan op: - de kerstening; - de rol van de Utrechtse bisschoppen; - het verloop van de Hervorming; - de doorwerking van de religie op de plaatselijke politieke verhoudingen; - de na 1945 plaatsvindende sterke bevolkingstoename. Tot slot wordt een aantal bevindingen over de doorwerking van de religie op het da-gelijks leven samengevat. De kerstening Het christelijke bekermgswerk in Zuid-OostUtrecht komt pas op gang als de Frankische hof-meier Pepijn II dit gebied - met Utrecht en Dores-tad als belangrijke plaatsen - op de Friezen heeftveroverd. Willibrord start met zijn bekeringswerk,maar de missionering onder de Friezen komt pasgoed van de grond als Karel Martel hen definitiefverslagen heeft. Vanuit Utrecht

als thuisbasis ver-richten Willibrord en ook Bonifatius waarschijnlijkhun missioneringsactiviteiten in Zuid-Oost Utrecht.Zo vermeldt de levensbeschrijving van koningDagobert III dat Willibrord en Bonifatius in Dores-tad wonderen doen en gevangenen bevrijden. InRhenen zou Willibrord het gebeente van Cunera(ca. 351) verheven hebben, omdat er op en omhaar graf wonderen plaatsvonden. In 721 ver-trekt Bonifatius naar Duitsland en komt er eeneinde aan zijn samenwerking met Willibrord. Na de nederlaag van de Friezen wordt Willibrordeen belangrijk bezitter van roerend en onroerendgoed dat door Karel Martel aan hem en zijn op-volgers wordt geschonken. Dit betekent dat Willi-brord naast kerkelijk ook wereldlijk vorst is. DoorKarel Martel is de basis gelegd voor de eeuwen-lange wereldlijke macht van de bisschoppen vanUtrecht, waar in 1529 door Karel V een eindeaan wordt gemaakt. De rol van de bisschoppen van Utrecht Door de vele schenkingen van goederen en land-goederen door de Frankische

koningen wordende opvolgers van Willibrord op den duur meerwereldlijke vorsten dan zieleherders. De machts-basis van de Utrechtse bisschoppen wordt vooraldoor hun bezit gevormd, omdat dit hun eeuwen-lang van inkomsten voorziet. Ook worden er van-af ca. 750 door Frankische koningen goederen enlandgoederen aan diverse abdijen geschonken. Zoheeft rond 750 de abdij van Fulda waarschijnlijkreeds landgoederen in Eist, Leersum, Remmerdenen Amerongen. In Doorn en Leersum bezit de ab-dij van Werden, in Zeist de Paulusabdij en inMaarsbergen de abdij van Berne landgoederen.Er kan worden gesteld, dat in de 8e en 9e eeuwin het F^euvelruggebied reeds de nodige dorpen,buurtschappen en nederzettingen aanwezig zijn.Dit IS in veel mindere mate in het Valleigebied hetgeval. De meeste abdijen raken hun bezittingen in Zuid-Oost Utrecht weer kwijt en ca. 1050 is de Utrecht-se bisschop de belangrijkste bezitter in dit gebied.Vanaf de 13e eeuw schenken volgens Dekker(1976) Utrechtse

bisschoppen delen van hun be-zit aan kerkelijke instellingen of geven ze deze teleen aan adellijke heren of in pacht aan boeren.In de praktijk treden er dikwijls geschillen op tus-sen de bisschop van Utrecht en andere grondel-

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 In maart 1580 ontstaat er vanwege het in Gro-ningen overlopen van Rennenberg met zijn troe-pen naar de Spanjaarden een grote volkswoede,die zich in de provincie Utrecht in een tweedebeeldenstorm uit. Deze vindt niet alleen inUtrecht en Amersfoort, maar ook in Leusden,Wijk bij Duurstede en Rhenen plaats. In het 700inwoners tellende Rhenen komt er een einde aanhet katholicisme en wordt de Cunerakerk eenHervormde kerk. In hetzelfde jaar gaat in Zeistpastoor Cornelis Anthonissen van Hoornhove metde Hervorming mee en wordt hij de eerste predi-kant van Zeist. Zeist telt in die tijd ongeveer 1500inwoners. Vanaf 1590 worden er in de St. Salva-torkerk in Veenendaal geen missen meer gelezenen 2 maart 1592 wordt Theodorus Siligineus alspredikant aangesteld. Veenendaal telt in die da-gen ca. 200 inwoners. In Amerongen gaat kas-teelheer Goert van Rhede tot de Hervorming overen met hem de pastoor en alle bewoners.Tijdens het begin van de Hervorming telt

geheelZuid-Oost Utrecht waarschijnlijk ca. 10.000 inwo-ners, waarvan de helft in Rhenen, Wijk bij Duur-stede en Zeist woont. Na de Unie van Utrecht hebben de kerkeraad enpredikanten van de stad Utrecht grote problemenmet het moeizame verloop van de Hervorming ophet Utrechtse platteland. Alleen in Wijk bij Duur-stede en Utrecht is de positie van de Hervormdekerk gunstig, wat blijkt uit de aanwezigheid vankerkeraden. Op verzoek van de Utrechtse kerke-raad en predikanten benoemen de Staten vanUtrecht in 1593 een visitatiecommissie. Het rap-port dat deze commissie, die bestaat uit jonkheerFrederyck van Zuijlen van Nijvelt, Henrick Buth,Joannes Gerobulus en Gerrit van Blockhoven, 3juli 1593 oplevert, verschaft een weinig rooskleu-rig beeld over het verloop van de Hervorming ophet platteland van Zuid-Oost Utrecht. Slechts devolgende plaatsen beschikken over hervormdepredikanten: - Zeist: Cornelis Anthonisse (van Hoornhove) - Amerongen: Matthias Gastel - Veenendaal: Theodorus Siligineus

- Leusden: Lambertus Brinxius Een aantal pastoors, waaronder Anshelmus Da-nielssen in Doorn, deelt de commissie mee, datze bereid is om tot de Reformatie over te gaan enhet predikantenexamen af te leggen.Enkele pastoors zijn niet bereid om predikant teworden; sommige pastoors worden door de com- wat voor die tijd duidt op een behoorlijkebevolkingsdichtheid. Kleinere plaatsen beschikkendikwijls over een kapel. Bedevaarten en processies nemen een belangrijkeplaats in het godsdienstig leven van de Middel-eeuwen in. Vanaf 1450 trekken er jaarlijks veelbedevaartgangers naar de Cunerafeesten in Rhe-nen. De stad Rhenen zal het bedevaartswezenrondom Cunera sterk gestimuleerd hebben, om-dat dit in die tijd grote inkomsten voor een plaatsmet zich meebracht. De feestelijkheden duurdenacht dagen en wel van 11 tot en met 19 juni.Rond 1580 vindt vanwege de Hervorming delaatste Cuneraprocessie in Rhenen plaats. Dit isde tweede economische klap die Rhenen in eentijdsbestek van 50 jaar

moet zien te verwerken.Het bisdom Utrecht beschikt op het einde van deMiddeleeuwen over een groot aantal priesters.Hun levenswijze laat veel te wensen over, watzich onder andere uit in het niet naleven van hetcelibaat. Het volk heeft o.a. daardoor weinig eer-bied voor zijn priesters. Volgens De Jong (1948)trouwen in de periode 1523-1550 veel geestelij-ken en verlaten veel monniken en zusters dekloosters. Karel V maakt in 1529 een einde aan het wereld-lijk bezit van bisschop Hendrik van Beieren vanUtrecht, ook wel de blauwe bisschop genoemd,waardoor de bisschop vrijwel zijn volledige machtverliest. Dit heeft met automatisch een betererelatie van de bisschop met zijn parochies tot ge-volg. Zo wendt de bisschop van Utrecht zich in1545 tot Karel V om steun bij het breken van hetverzet tegen de door hem gewenste kerkvisita-ties. De parochies en kapittels waren namelijk ge-hecht aan hun oude rechten en gewoontes enzagen de bisschop van Utrecht als een onge-wenste pottekijker. Aan het verzet tegen

de visi-taties komt pas in 1566 een einde. Het verloop van de Hervorming In 1517 publiceert Luther zijn 95 stellingen, dieleiden tot de verspreiding van de Hervormingover Duitsland en zijn aangrenzende landen. Inde Nederlanden drukken vooral de aanhangersvan Calvijn een belangrijk stempel op het verloopvan de Hervorming. Op 10 augustus 1566 vindtin Steenvoorde (in het zuiden van Vlaanderen) deeerste Beeldenstorm in de Nederlanden plaats.Veertien dagen later - 25 augustus 1566 - is er inUtrecht een Beeldenstorm. 11

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 OE.MEENTK FOOGI^NU. l'HOM.VCJK ITHECHT. Uit: J. Kuyper, Gemeenteatlas van Utrecht. streeks 920, terugkeren naar zijn stad en de we-deropbouw ervan ter hand nemen.In het algemeen wordt er toch wel van uitgegaandat de effecten van dit alles ook merkbaar zijngeweest op het platteland en daar gezorgd heb-ben voor een onderbreking, of op z'n minst eenstagnatie in de ontwikkeling en uitbreiding vande bewoning, en daarmee de ontginningsactivi-teiten in deze streken. Het is in dat licht bijzonderinteressant dat we voor Eemland niet alleen kun-nen vaststellen dat die onderbreking of stagnatiehooguit zeer kort is geweest, maar dat misschienzelfs voorzichtig rekening gehouden mag wordenmet een min of meer doorlopende ontwikkelingvanaf de negende eeuw tot in de elfde eeuw.In delen van Eemland zijn namelijk niet alleenvoor de vroege elfde, maar zeker ook voor de latetiende eeuw - en misschien zelfs eerder - ontgin-ningsactiviteiten aan te

nemen. Met name moet zullen evenwel in een tijd dat de nederzettingengering in aantal en omvang waren en er voldoen-de wilde gronden voorhanden waren nog niethebben bestaan. Meer naar het noorden toe zalverder sprake zijn geweest van een uitgestrekteonbewoonde wildernis van bos- en veengronden.De periode van de achtste en een deel van de ne-gende eeuw lijkt de tijd te zijn geweest van hetontstaan en de uitbreiding van nederzettingen,hetgeen steeds met ontginning gepaard ging. Inde loop van de elfde eeuw nemen opnieuw groteontginningen een aanvang. De periode daartus-sen, vooral de tweede helft van de negendeeeuw, wordt in het algemeen gekenschetst alsduister. Noormannenaanvallen op Dorestat enUtrecht zorgen voor een sfeer van onrust en gro-te onzekerheid. De bisschop van Utrecht is zelfsgedwongen uit te wijken naar veiliger oorden enkan eerst in de loop van de tiende eeuw, om- 23

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 band zou kunnen houden met de zeker vanaf dietijd in de omgeving, op het Hoogland aantoonba-re ontginningsactiviteiten. De hof zou bedoeldkunnen zijn om van daaruit aan die activiteitenleiding te geven en de nieuw ontgonnen bezittin-gen te beheren. Zoals mogelijk de hof in Zeist datgeweest is voor de zuidelijk gelegen goederen, zozou dan wellicht deze bisschoppelijke hof inAmersfoort voor het noordelijk gedeelte van debisschoppelijke domeingoederen beschouwdkunnen worden als de opvolgster van de oudehof van Leusden. Met betrekking tot deze ontginningen op hetHoogland is niet alleen bijzonder dat hiervoor eendergelijke vroege datering is vast te stellen. Inte-ressant is vooral ook dat duidelijk wordt in welkkader deze vroege ontginningen binnen het ge-heel van de bisschoppelijke domeingoederen inEemland zijn uitgevoerd. Voor Hoogland blijktdan vooral de relatie met de nederzetting Soestvan belang te zijn. Dit is het punt waar ik nadruk-kelijk de

abdij van Hohorst in mijn verhaal moetbetrekken. Door de schenkingen van de bisschoppen Ans-fried en Adelbold is de abdij namelijk in de vroegeelfde eeuw in Soest en het naburige Hees gegoedgeraakt, zelfs de voornaamste grondeigenaar ge-worden. In totaal eenentwintig hoeven land, ver-spreid gelegen over Soest en Hees, met de daar-mee verbonden toebehoren werden uit het bis-schoppelijk domeingoed in Eemland gelicht enaan de abdij overgedragen. Feitelijk betekendedit dat de abdij geheel Hees en het grootste ge-deelte van Soest bezat, dit met inbegrip van deaan het land gebonden, in de hoeven gerechtig-de onvrijen. De verplichtingen die deze mensentevoren gehad hadden jegens de bisschop alshun domeinheer gingen nu over op de abdij alsde nieuwe grondheer. Tijnzen, leveranties endiensten waren ze nu verschuldigd aan de abdij.Het is daarom zo interessant op de nederzettingSoest wat nader in tegaan, omdat in dit geval opeen aantal punten goed concreet en aanschou-welijk te

maken valt wat ik net over de opbouwvan nederzettingen in het algemeen heb ge-steld^. In Soest blijken namelijk de verschillendeonderdelen van een agrarische nederzetting be-trekkelijk goed aanwijsbaarZo is heel goed herkenbaar - op kaarten, opluchtfoto's, maar ook wanneer men in het land-schap staat - de Soester Eng. Hij is in dat land-schap duidelijk herkenbaar als een hoogte. Dat dan gewezen worden op ontginningen dieplaatsgevonden hebben in de omgeving vanAmersfoort, in het bijzonder op het ten noordendaarvan gelegen Hoogland. Hoewel in later tijd een groter gebied omvattend,werd het oorspronkelijke Hoogland gevormddoor een relatief hoog gelegen zandrug, zich uit-strekkend van de Hoef in het oosten via Den Hamnaar het westelijk gelegen Koelhorst^. Op grondvan de onregelmatige verkaveling en het veelvul-dig voorkomen van het toponiem -laar, wat wijstop vroege bosontginning, mogen we hier devroegste bewoning in dit gebied veronderstellen.Ten noorden van dit Hoogland

bevinden zich nuveel lager gelegen, maar oorspronkelijk met veenbedekte gronden, waarvan de strokenverkavelingtyperend is voor veel latere, meer systematischeontginningen, die in de twaalfde en dertiendeeeuw zijn uitgevoerd. Op veel vroegere ontginningsactiviteiten op heteigenlijke Hoogland wijst vooral ook het feit datin de vroege elfde eeuw reeds gesproken wordtover tienden, die van hier gelegen land wordengeheven en door bisschop Adelbold aan de abdijzijn toegekend^. Het heffen van tienden hield indat in prinipe aan de kerk, in de praktijk aan debisschop of aan de persoon of instelling die inzijn rechten was getreden, een tiende deel van deopbrengst van het land moest worden afgestaan.Wanneer nu grond eerst kort tevoren in cultuurgebracht was, sprak men in het algemeen vannovale tienden. Het feit nu dat voor dit Hooglandin de vroege elfde eeuw niet of niet meer van no-vale tienden, maar eenvoudigweg van tiendenwordt gesproken, wijst op een ontginning van ditland reed senige tijd

daarvoor; we mogen danwel stellen op zijn laatst in de late tiende eeuw.Ook op grond van de resultaten van recente ar-cheologische onderzoekingen, waarbij op enkeleplaatsen bewoningssporen zijn aangetroffen dieteruggaan tot in de negende eeuw^, mogen ont-ginningsactiviteiten in deze omgeving zeker in detiende eeuw, maar misschien dus zelfs eerder al,worden aangenomen. Voor Eemland fungeert in later tijd als centrumvan de bisschoppelijke domeingoederen een hofin Amersfoort. Hoewel we deze hof eerst in veellatere bronnen vermeld vinden, valt een hogereouderdom wel aan te nemen. Wellicht mogen wein het licht van het voorgaande als periode vanontstaan voor deze hof in Amersfoort zelfs den-ken aan de tiende eeuw, waarbij de stichting ver- 24

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 nen beschikken is helaas niet duidelijk. Van eenschenking van de bisschop van deze onontgon-nen gronden aan de abdij, waarna deze de grondter ontginning kon uitgeven, vinden we in debronnen niets vermeld. Ter afronding van mijn overzicht van het verloopvan ontginningen in Eemiand wil ik nog het vol-gende opmerken. Het feit dat in de twaalfdeeeuw grootschalige ontginningen op de voor-noemde wijze een aanvang nemen en in de der-tiende eeuw zullen zijn voortgezet, betekent metdat ontginningen in het bestaand lokaal verbandvan de agrarische nederzetting niet meer zoudenplaatsvinden. Er is niet slechts sprake van uitbrei-ding en geleidelijk opschuiven van het cultuur-land en bewoning naar noordelijker gebieden, teconstateren valt ook een intensivering van het ge-bruik van gronden in al vanouds bewoonde ge-bieden. Ontginningen binnen de oude nederzet-tingsverbanden, die in het algemeen slechts de-len van de meentgronden betreffen en

eventueelnog hofverhoudingen als kader hebben, gaandoor tot in de vijftiende eeuw en later. We kerendaarvoor dan terug naar Soest.Aantoonbaar is de ontginning in Soest van dehooi-en maatlanden ten oosten van de Eem in deveertiende eeuw. Op een systematische aanpakwijst ook hier de strokenverkaveling. Hoewel alwel eerder aanwijzingen bestaan voor het aan deranden in gebruik nemen of ontginnen van delenvan het Soesterveen, ten zuidwesten van Soest,lijkt dit eerst in het begin van de vijftiende eeuwgrootscheeps te zijn aangevat. Het zal ook hier ineerste instantie gegaan zijn om ontginning in dezin van het doen toenemen van het areaal bouw-land. In een enkel geval zien we toestemmingverleend worden tot het afgraven van het veen,wat waarschijnlijk verband zal houden met eentoegenomen vraag naar turf. Toch werd ook hierveelal in beginsel bepaald dat afgegraven gron-den uiteindelijk gereed gemaakt dienden te wor-den als bouwland. Interessant is het om te zien dat bij de

verdelingvan de meentgronden en het ontginnen en ex-ploiteren ervan ook aan het oude hofverband ge-knabbeld gaat worden. Juist in het geval vanveengronden vindt in het begin van de vijftiendeeeuw veelal omzetting van tijnsgoed in leengoedplaats. In plaats van een jaarlijkse tijns dient nogslechts bij het overlijden van de leenman doordiens erfgenaam een bedrag te worden betaald.Een dergelijke ontwikkeling die ook elders wel te constateren valt, wordt in het algemeen in ver-band gebracht met het feit dat de vaste tijnsbe-dragen door inflatie weinig meer voorstelden endus wel konden vervallen. In 1390 wordt in hetgeval van de abdij ook gesteld dat zij van haarhofgoederen meer nadeel dan voordeel heeft endat daarom besloten is tot deze omzetting van detijnsverhouding in een leenverband. Opvallend isechter wel dat het eerst vooral veengronden zijndie in plaats van in tijns nu in leen gehoudengaan worden. Land elders in Soest lijkt voorals-nog als hof- en tijnsgoed gehandhaafd te zijn.Wellicht

is daarom deze omzetting ook vooral be-doeld geweest als een stimulans voor ontgin-ningsactiviteit in het veen. Omdat uiteindelijk ookouder cultuurland regelmatig tot leengoed werdgemaakt, is het tijnsgoederencomplex van de ab-dij, zoals dat vanaf de vroege elfde eeuw bestaanhad, langzaam maar zeker ontbonden.De vraag is in hoeverre de nieuwe vrije verhou-dingen, die zich elders met de grootscheepse ont-ginningsactiviteiten sinds de twaalfde eeuw had-den gevormd, hierop ook van invloed zijn ge-weest. De abdij kan gedwongen zijn om ook aande ontginners in haar bezittingen gunstiger voor-waarden te bieden dan de tot dan toe gebruike-lijke tijnsverhoudingen. Slotbeschouwing Dit is het laatste symposium in een reeks waarinsuccessievelijk delen van de provincie Utrecht on-der de loep zijn genomen. Daarom is het aardigom nu tot slot globaal de ontwikkelingen op hetgebied van de middeleeuwse nederzettingsge-schiedenis in Eemiand te vergelijken met die el-ders in het Nedersticht'2. Het

blijkt dat in de eer-ste plaats overeenkomsten te constateren zijnmet het Kromme-Rijngebied, Zowel hier als inEemiand vonden de vroege vanaf de tiende eeuwaantoonbare ontginningen plaats in het lokalenederzettingsverband, in of bij de reeds tevorenbewoonde delen van het gebied. In westelijke de-len van het Nedersticht - de Utrechts-Hollandselaagvlakte en het gebied ten westen van de Vecht- waren omstreeks diezelfde tijd reeds de groot-schalige systematische ontginningen gaande. Aandergelijke planmatige ontginningen van moeilij-ker in cultuur te brengen gronden kwam men inEemiand en het Kromme-Rijngebied eerst in detwaalfde eeuw toe. Datzelfde geldt voor strekenin het zuidwesten van de provincie. In het Krom-me-Rijngebied nu waren dergelijke ontginningenin het algemeen gesproken betrekkelijk kleinscha- 30

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 De toekomst van deUtrechtse Heuvelrug enVallei Jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland 7 De toekomst is begonnen! Heden iets op touw gezet kan morgen negatieve gevol-gen hebben. Er moet derhalve vooruit worden gedacht Het dagelijkse leven is echtergoed gevuld. De prangende vraag is met wat. Misschien wel met de waan van dedag en zo vliedt het leven heen en wordt achteloos met de toekomst omgegaan.Het overkoepelende thema &quot;het dagelijks leven door de eeuwen heen&quot; rakelt veelop. melsdyck gaf de raad dat Willem Adriaan 'betersoude doen een wat eerlycker man te wesen'. Hijwas overigens voor geen kleintje vervaard wantop eigen initiatief lichtte hij de bastaardbalk uitzijn wapen. Een man die duidelijk van wantenwist maar zich vaak in de nesten werkte, waar-door de toekomst hem soms hete grond onderde voeten leverde. Overigens zijn er goede gron-den hem op deze plaats te loven Genoemde Wil-lem Adriaan van Nassau

liet immers het prachtige Eeuwen geleden, het was in 1668, vestigde zicheen zekere Willem Adriaan naast het Mauritshuisin Den Haag. Het is de moeite waard iets overzijn dagelijks leven te vernemen. Zijn speelzuchtwas grenzeloos en uitspattingen lagen hem zeer.Met schelmenstreken vulde hij de dag. Hij was al-tijd bezig met zijn zaken of genoegens. Zijn diplo-matiek talent wordt geroemd. Zijn karakter zouals opgewonden en wanordelijk kunnen wordenbestempeld. Een tijdgenoot, de heer van Som- 41
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Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 De dertig hoeven inOostveen In de vroege middeleeuwen was het ge-bied tussen de rivier de Vecht en dezandgronden van het Gooi en de Vuur-sche vrijwel geheel bedekt met veen.Het maaiveld lag in die tijd enkele me-ters hoger dan tegenwoordig. In de 12eeeuw begon men deze wildernis in cul-tuur te brengen. Dat gebeurde volgenseen methode die uitvoerig door Van derLinden is beschrevene Eerst werd vanuit de oever van een rivier of wete-ring, die als ontginningsbasis diende, het aan-grenzende veen in een aantal kavels met een ge-lijke breedte verdeeld, ledere kolonist kreeg metzijn gezin een eigen kavel of hoeve ter ontgin-ning. Door het graven van evenwijdige slotenvanuit de ontginningsbasis liet men vervolgenshet overtollige water uit het veen wegstromen.De bovenlaag van het veen kon hierdoor ver-drogen en worden benut voor akkerbouw. De slo-ten deden tevens dienst als perceelscheiding. Metde geleidelijke verlenging der sloten

veeninwaartsgroeiden de hoeven in diepte. Zo ontstonden smal-le maar zeer langgerekte kavels, die in het land-schap nog altijd goed te herkennen zijn. Gewoon-lijk werd aan het einde van de kavels een achter-wetering gegraven, die in een later stadium debasis voor een nieuwe ontginning kon vormen.De veenontginningen waren aanvankelijk vooralgericht op het verkrijgen van bouwland. Als ge-volg van inklinking en oxydatie (een proces waarbijhet veen verteert) daalde het maaiveld in de loopder ecuwen echter zodanig dat akkerbouw nietmeer mogelijk was. Het land was tenslotte nogslechts geschikt voor veehouderij en turfwinning. Volgens Gottschalk begon de ontginning van deOostvechter venen vanuit de oudere cultuur-grond langs de Vecht en schreed zij geleidelijkvoort in de richting van het Gooi. De stukkenveen immers die het verst van de Vecht verwij- derd lagen, bleven tot in de 15e eeuw, soms zelfstot in de 16e eeuw woest en onverdeeld liggen.Gottschalk meende daarom dat de

Hoofddijksewetering (dit is de wetering die het dichtst bij deVecht lag) de ontginningsbasis heeft gevormd^.In een recent artikel hebben daarentegen VanWinter en Buitelaar verondersteld dat niet deHoofddijk met Hoofddijkse wetering, maar eenwatergang langs de verder van de Vecht gelegenGageldijk als ontginningsbasis heeft gediend^.Hun redenering luidt in het kort als volgt.In enkele oorkonden uit de tweede helft van de13e eeuw is sprake van een rechtsgebied of ge-recht van ridder Ludolf van Overdevecht. Dat ge-bied moet zich hebben uitgestrekt tussen het ge-recht Achttienhoven in het westen en dat vanOostbroek in het oosten. Het gerecht van Ludolfvan Overdevecht is echter naderhand uiteengeval-len, want in de 14e eeuw worden tussen Acht-tienhoven en Oostbroek drie afzonderlijke gerech-ten vermeld. Aan Achttienhoven grensde in dietijd het gerecht van de Domproost, dat ook welOostveen werd genoemd. Ten oosten van Oost-veen lag het gerecht Herbertskop, dat sinds 1321van

de Utrechtse bisschop in leen werd gehoudendoor de familie Proys. Tussen Herbertskop enOostbroek tenslotte lag het gerecht Overdevecht,dat in handen was van de nazaten van ridder Lu-dolf. Dit 14e-eeuwse Overdevecht mag dus nietworden verward met het veel grotere gerecht vanLudolf van Overdevecht uit de 13e eeuw.Nu vermeldt een oorkonde uit 1276 de verkoopvan een kwart hoeve, gelegen op het veen in hetgerecht van Ludolf van Overdevecht, ridder, &quot;inde dertig hoeven&quot;. De aanduiding &quot;in de dertighoeven&quot; wordt eveneens aangetroffen in eengoederenlijst van het kapittel van Oudmunster uit1300, waar sprake is van een stuk land op hetveen in het rechtsgebied van Herman van Over-devecht Ludolfszoon of &quot;in het gerecht van dedertig hoeven in den Biesen&quot;.Ten einde deze raadselachtige dertig hoeven na-der te kunnen localiseren binnen het gerecht vande heren Van Overdevecht, hebben Van Winter 73

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 dere veenontginningen ten oosten van de Vecht,dan kunnen we daar evenmin zesvoorlinghoevenontdekken. Ten westen van Oostveen lag het ge-recht van Achttienhoven, dat in het bezit was vanhet kapittel van Sint Jan in Utrecht. Op de Vecht-oever grenzend aan Achttienhoven bezat dit ka-pittel van oudsher een nederzetting, Everekestor-pe genaamd^. In 1085 voegde bisschop Koen-raad het daaraan grenzende veenland bij dit bezitmet de opdracht het te ontginnen. Het veenwerd bij die gelegenheid omschreven als &quot;terrampalustrem in Euerekestorpe&quot;, maar in een oor-konde uit 1287 duikt hetzelfde gebied op onderde naam Achttienhoven^. Hieruit volgt dat er tij-dens de eerste ontginningsfase achttien hoevenmoeten zijn uitgezet. Als we de breedte van hetgerecht Achttienhoven meten, zowel langs deHoofddijk als de Gageldijk, dan blijkt die in beidegevallen ongeveer 1750 meter te bedragen. Ditbetekent dat iedere hoeve in Achttienhoven ca.97 meter breed moet zijn

geweest.Het gerecht Tienhoven, dat meer naar het noord-westen lag, ontstond in 1243. In dat jaar ver-kocht Herman van Maarssen tien hoeven van hetMaarsseveen, dat reeds gedeeltelijk uit cultuur-land bestond, met gerecht, tijns en tienden aanhet kapittel van Sint Pieter in Utrecht^. Het ge-recht Tienhoven heeft zich vroeger over eenbreedte van ca. 1050 meter uitgestrekt tot dichtbij de rand van het Gooi. ledere hoeve moet dus105 meter breed zijn geweest. Dit stemt overeenmet de mededeling van Gottschalk dat de 24hoeven in het gerecht Maarsseveen aan deHoofdwetering (dit is het verlengde van deHoofddijkse wetering) elk 28 roeden of 105 me-ter breed waren^. Het gerecht Tienhoven was im-mers een afsplitsing van Maarsseveen.De conclusie moet dan ook luiden dat er in hetveengebied ten oosten van de Vecht geen zes-voorlingontginningen aanwijsbaar zijn. In de ge-rechten Tienhoven, Maarsseveen en Achttienho-ven zijn de hoeven aanzienlijk smaller geweestdan de gebruikelijke 112,5 meter van de

zesvoor-linghoeve. Voor Oostveen en Herbertskop heb-ben we (nog) geen kavelbreedte kunnen vaststel-len, maar we hebben gezien dat de kaveldieptemet aan de norm van ca. 1250 meter voldoet. Uitdit alles blijkt wel dat men /loei/ennamen nietzonder meer mag koppelen aan een zesvoorling-ontginning. Daarmee vervalt de grond voor deveronderstelling dat de Gageldijk als basis van deOostvechter ontginningen zou hebben gediend.Een blik op de kaart leert ons bovendien dat de en Buitelaar teruggegrepen naar de studie vanVan der Linden. Deze toonde namelijk aan dat deveenontginners in bepaalde gevallen uiterst syste-matisch te werk gingen, doordat zij hoeven uit-maten met een van tevoren vastgestelde oppervlak-te. Daarbij was de zogenaamde zesvoorlinghoeve,met een breedte van 30 roeden of ca. 112,5 meteren een lengte van zes voorling of ca. 1250 meter,verreweg het meest gebruikelijk. Met een opper-vlakte van ongeveer 14 hectare vormde zij de stan-daardhoeve in het Hollands-Stichtse

veengebied^.Uitgaande van deze standaardbreedte van 112,5meter per hoeve, aldus Van Winter en Buitelaar,moeten de dertig hoeven in het gerecht van Lu-dolf en Herman van Overdevecht samen onge-veer 3375 meter breed zijn geweest. Wanneermen nu de afstand meet vanaf de westgrens vanOostveen langs de Gageldijk tot de oostgrens vanHerbertskop, dan blijkt deze juist 3375 meter tebedragen. Meet men daarentegen vanaf de west-grens van Oostveen langs de Hoofddijk, dankrijgt men noch tot de oostgrens van Oostveennoch tot die van Herbertskop een bevredigendehoevebreedte. In het eerste geval moeten de hoe-ven - bij een afstand van 3125 meter - elk ca.104 meter breed zijn geweest, in het tweede ge-val - bij een afstand van 3500 meter - elk ruim116 meter, wat in beide gevallen zou afwijkenvan de standaardbreedte van 112,5 meter. Detwee auteurs hebben daaruit de conclusie getrok-ken dat de door het hele veengebied tot en metBreukeleveen doorlopende Gageldijk of Voor-dorpsedijk als

ontginningsbasis moet hebben ge-diend. Vanuit deze dijk zouden de dertig hoevenzijn uitgezet in de richting van de Hoofddijk. Diehoeven zouden bovendien zowel Oostveen alsHerbertskop hebben omvat. Tegen deze opvatting moeten enkele bezwarenworden ingebracht. De vraag dient namelijk teworden gesteld of we de dertig hoeven, in navol-ging van Van Winter en Buitelaar, inderdaad alszesvoorlinghoeven mogen beschouwen. In datgeval moeten deze hoeven immers naast de ge-bruikelijke breedte van 112,5 meter tevens eenlengte van ca. 1250 meter hebben gehad. Bij me-ting van de kaveldiepte tussen Hoofddijk en Ga-geldijk blijkt echter dat deze, althans in Oostveenen Herbertskop, ongeveer 1500 meter bedraagt,wat overeenkomt met ruim zeven voorling. Teveel dus voor een zesvoorlinghoeve, zelfs indiendeze royaal bemeten zou zijn geweest.Als we vervolgens onze blik richten op enkele an- 74
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Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 In de Driehoek: een historisch tref centrum op mensenmaat Openstelling: een gebeurtenis in Utrechts cultureel leven Stellingen bij een proefschrift worden, als ze leukzijn, 'n keer in de krant afgedrukt om daarna teworden vergeten. Meestal terecht, soms onte-recht. Een van de zeldzame exemplaren die effectsorteerden, stond in mei 1979 afgedrukt in eenUtrechts proefschrift. Ze luidde als volgt: &quot;Dethans ontruimde parochiekerk van St.Gertrudisaan de Manahoek te Utrecht is de oudste en his-torisch meest belangrijke van de nog overgeble-ven schuilkerken in ons land, Zij dient dan ookmet zorg in stand te worden gehouden, c.q. ge-restaureerd&quot;,' Ons eigen Maandblad vestigde inde zomer van 1983 eveneens de aandacht op dedrie toen nog in bedrijf zijnde oud-katholiekekerkgebouwen in de stad, waarbij speciaal werdgewezen op het risico dat de oud-katholieke ka-thedraal aan het Willemsplantsoen toen liep.Daarbij werd opnieuw het lot verhaald van de ou-de

schuilkerk, toen inmiddels &quot;Gertrudiskapel&quot;genoemd, waarvan de redding en restauratie alop het programma stonden,^ Sindsdien is de&quot;St,Geerte in de Hoek&quot; niet meer uit de Utrecht-se aandacht en van de Utrechtse agenda wegge-weest. Op 2 december 1987 werd er een officieel be-zoek gebracht door de voorzitter van het Natio-naal Restauratiefonds, mr. Pieter van Vollenho-ven, samen met minister Brinkman en burge-meester Vos. Het eerste project dat met hulp vanhet Fonds zou worden uitgevoerd, zo werd diedag bekend gemaakt, was de restauratie van deoud-katholieke kathedraal en de ernaast gelegenschuilkerk. Intussen is de eerste restauratie in1989 voltooid. Daarna kon men aan de kapel be-ginnen.^ Het resultaat van enkele jaren hard enzorgvuldig vlerken kon onlangs in ogenschouwworden genomen. Op vrijdagmiddag 10 april 1992 was het zoverdat de Gertrudiskapel, met daaraan grenzend denieuwe ontmoetingsruimte &quot;In de Driehoek&quot;, ge- legen aan het

Willemsplantsoen IC, officieel konworden overgedragen en geopend. De gapende mond van de schout De opening werd verricht door de Commissarisvan de Koningin in de provincie Utrecht. Nu is hetvoor een auditorium dat staande met minder dantien toespraken (sommige heel kort) moet aanho-ren met zo vanzelfsprekend dat het voortdurendbij de les blijft, maar hooggestemde en vaak ge-hoorde Nederlandse begrippen als &quot;tolerantie&quot;en &quot;geestelijke vrijheid&quot; strelen het goed-vader-landse oor altijd weer, zonder dat men zich al teveel afvraagt of dat wel verdiend is. Hier raaktewat uit het zicht en uit het gehoor dat alleen alhet woord &quot;schuilkerk&quot; duidt op een situatie vanintolerantie en onvrijheid. De vroegere parochianen van St.Geerte moestener een veilig onderkomen zoeken omdat hun pa-rochiekerk hun in 1579 was afgenomen en deuitoefening van de katholieke godsdienst het jaarerop door de overheid werd verboden.De kanunnik Johannes Wachtelaar

(&quot;Vigilius&quot;,1583-1652), die ooit schreef dat alles wel meezou vallen als er &quot;in de gapende mond van deschout een kluitje van een paar duizend gulden&quot;zou vallen^ -de man werd later uit Utrecht ver-bannen- organiseerde zo'n onderkomen in deManahoek. Hij deed dat in het choraalhuis, de la-tere Aalmoezenierskamer, Manahoek 16 en 17.Na zijn vertrek kwam de scfiuilkerk tot stand ineen deel van een Mde-eeuwse kanunnikenwo-ning, het 6de huis claustraal van het kapittel vanSt.Marie. Dit moet zijn gebeurd rond 1640. Tegenhet einde van de eeuw kwamen de galerijen totstand, een constructie die nu dus 300 jaar oud is. Toneel van schisma Op de pastoorslijst van St.Geerte in de Hoek ko-men bekende namen uit de vaderlandse kerkge- 82
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Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 Broodnodige invulling Aan de bouw- en restauratiegeschiedenis zal inde Archeologische en Bouwhistorische Kroniek tezijner tijd ongetwijfeld royaal aandacht wordenbesteed. Hier zij vast vermeld dat de oorspronke-lijke 15 portretten van apostelen en evangelistenopnieuw onder de galerijen zijn aangebracht, endat de plafonds boven de galerijen de oude, zeerfraaie, decoratieve schilderingen laten zien. Ookde achterwand met de doopnis straalt weer in deluister van het begin. De functie van het nieuwe en gerestaureerdecomplex zal mettertijd veel breder worden dan debestemming van weleer. In zekere zin had het dieal in de jaren 1928-1970, toen in de ontruimdekerk het oud-katholiek museum was onderge-bracht. Toen kon men er de worgdoek van Cune-ra, de albe van Bernulfus en de hamer vanSt.Maarten bewonderen met heel de roomse re-liekenschat, die vanaf 1979 in Het Catharijnecon-vent te vinden zijn. Na 1970 werd het gebouw benut als repetitie-ruimte

van het conservatorium, tralningslokaalvoor yoga-klasjes en vele andere doeleinden.De opzet is thans dat de kapel en de aanpalenderuimten een functie krijgen In &quot;het maatschappe-lijke en culturele leven van Utrecht&quot;, zoals dat zofraai heet. De broodnodige invulling kan alleen Inde praktijk worden gegeven en gelukkig wordt ereen actief beleid gevoerd om een en ander teconcretiseren. Er is een professionele beheerderaangesteld, die de &quot;kapelzaal&quot; en de Beneden-,Midden- en Bovenzaal gaat exploiteren.Recepties, vergaderingen, concerten, zakelijke bij-eenkomsten, het kan er allemaal gebeuren. Destichting Restauratiefonds Gertrudiskapel kan deInkomsten ervan goed gebruiken.''Vastgesteld kan worden dat de stad een uniek,kleinschalig cultureel centrum rijker is geworden.Midden in het geraas van onnutte autobanen ende bluf van architectonische giganten is er, voorwie het weet te vinden, dit trefpunt op mensen-maat In de rust van de Mariahoek, waar elkesteen een

Utrechts en Nederlands verhaal te ver-tellen heeft. Ton H. M. van SchalkEv. Meijsterlaan 87, Utrecht Noten

. 1. Stelling VI bij: A.H.M, van Schalk, Bataafsen Rooms. Drie studies over de verhouding vande katholieke Kerk in de Noordelijke Nederlandenen Rome aan het eind van de 17e en het beginvan de 18e eeuw. (Diss. Utrecht, 1979). 2. &quot;Oud-katholieken In Utrecht voor belangrij-ke beslissingen. Drie historische kerkgebouwen Inhet geding&quot;. Maandblad Oud-Utrecht 56 (1983)194-196. 3. Over de gerestaureerde kathedraal: (N.J,van DItmarsch), Dit huls geheiligd en versierd. Be-schrijving van de Oud-katholiek kathedrale kerkvan Ste.Gertrudis te Utrecht, 1989 (In eigen be-heer uitgegeven gids). Over de schuilkerk: Gertrudis. Samengest.door A.J.C, van Westrenen. Utrecht, 1989. (Eigenuitgave van de oud-katholleke parochie vanUtrecht, met bouw-, kerk- en kunsthistorische bij-dragen). 4. L.J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicis-me in Noord-Nederland

inde 16e en 17e eeuw.dl.2. Amsterdam, 1946, 74. 5. Hugo van Heussen, Batavia Sacra III. Ant-werpen, 1716, 457. 6. Over het schisma in de Noord-Nederlandsekerk: R Polman, Katholiek Nederland in de acht-tiende eeuw. dl.1 De Hollandse Zending, 1700-1727. Hilversum, 1968. Een beknopt overzichtgeeft: A.H.M, van Schalk, &quot;Het Utrechtse schismavan 1723&quot;, Communio, VI (1981)468-474. Voorde kerkrechtelijke achtergrond: M.G. Spiertz,Ambtelijk onbegrip. Kanttekeningen bij de breukUtrecht-Rome. Nijmegen, 1972. (Inaug.redeK.U.N). Voornaamste knelpunt was en is nog steedsde reikwijdt van het pauselijk primaat. Zo sprakaartsbisschop Glazemaker (oud-katholiek) pausJoannes Paulus II bij diens bezoek In Nederlandaan met &quot;U, als bisschop van Rome, de primusInter pares&quot; enz. Zulk een formulering Is naar Ro-meinse opvatting onaanvaardbaar. Vgl. Toespra-ken van Joannes Paulus II bij zijn bezoek aan Ne-derland. Leusden-Utrecht, 1985, 98. 7. De Stichting

Restauratiefonds Gertrudiska-pel gaf tot en met maart 1992 een vijftal Nieuws-brieven uit over de vorderingen van de restauratie. Voor gebruik van de zalen vervoege men zichbij de beheerder: tel. 030-343307, b.g.g. 03406-64676. 85
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Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 11. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? mee eens niet mee eens geen mening - de advertenties in het Maandblad n D D D D D D D vallen niet op

de kwaliteit van de afbeeldingen is goed - de illustraties bij de artikelen zijn leuken illustratief

D

D

D - advertenties horen niet in een historischtijdschrift thuis

D - de onderwerpen die aan bod komen inhet Maandblad zijn helder geschreven

D - de artikelen in het Maandblad zijn temoeilijk

D 12. Wilt u uw oordeel over het Maandblad aangeven in een rapportcijfer? (tussen Oen 10)13. Heeft u verder nog iets op te merken over het Maandblad Oud-Utrecht naam: adres: postcode / woonplaats: Hartelijk dank voor uw medewerking, De Redactie van Maandblad Oud-Utrecht

D Over de nieuwe vormgeving van het blad: - De vormgeving van het oude Maandblad D D D D D D D D D D D D was duidelijker ( voor jan '92) - in het 'oude' Maandblad stond meerinformatie - Het Maandblad Oud-Utrecht ziet ermodern uit - Het Maandblad is prettig om te lezen - De letter van het maandblad is goedleesbaar

D

D

D - Het Maandblad maakt een rommelige D D D D D D D D D indruk - De rubrieken zijn snel te vinden -
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Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 Nogmaals de dertig hoevenin Oostveen dijk naar de Bisschopswetering is dan plaats voor dertighoeven van 30 roeden breed en 300 roeden lang, dusiets kleiner dan de zesvoorlinghoeve (die immers in delengte 330 a 360 roeden mat). Als we de zesvoorling-hoeve op 16 morgen stellen, hebben we hier dan temaken met hoeven van ruim 18 en krap 14 morgen,samen de 32 morgen van een twaalfvoorlinghoeve.&quot;Er waren hier dus vermoedelijk niet van meet af aanzesvoorling- maar twaalfvoorlinghoeven uitgezet, zoalsook het geval was met de oudste ontginningen in het&quot;Cope'-gebied dat Van der Linden heeft beschreven, teweten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Esselikerwoude .De ontginningsbasis met de bewoningskern lag bij aldeze ontginningen, zoals Van der Linden opmerkt enook op zijn kaartjes aangeeft, &quot;ergens halverwege detwaalf-voorling-percelen&quot; , nooit precies in het mid-den, en ook nooit aan de buitengrens; de

percelenstrekten zich uit aan weerskanten van de ontginnings-basis. Dat was in Oostveen en Herbertskop ook hetgeval; de Gageldijk, met de boerderijen en de Blauw-kapel, lag iets ten noorden van het midden tussenHoofddijk en Bisschopswetering, met opstrekkendepercelen naar beide kanten. Wij spraken destijds hetvermoeden uit (blz.22), dat de Bisschopswetering pasin de 13e eeuw werd gegraven, nadat de ontginningten zuiden van de Gageldijk al in de tijd van dom-proost, sinds 1139 bisschop, Hartbert was uitgezet.Maar misschien hebben we ons daarin vergist en moetde Bisschopswetering, althans in opzet, ook al aandiezelfde bisschop worden toegeschreven.Hans Lagers schrijft op blz.75, dat hij niet kan inzienhoe de wetering langs de Gageldijk, die immers on-geveer evenwijdig liep met de Vecht, het aanstromen-de veenwater op die rivier heeft kunnen lozen. Volgenshem is de Gageldijk als ontginningsbasis daardoor zelfsuitgesloten. Maar dat berust toch op een gebrekkig in-zicht in het

functioneren van dit type veenontginning.Het was normaal dat de ontginningsbasis evenwijdigliep met een rivier, zonder deze te raken, en het wasdan ook via het systeem van dwarssloten, dat de af-watering op de rivier plaatsvond. Die dwarssloten kon-den op sommige punten, bijvoorbeeld bij de grenzender gerechten, van de ontginningsbasis via deachterwetering door het oude land naar de rivier wor-den doorgetrokken. Het was natuurlijk noodzakelijk In het Maandblad Oud-Utrecht van mei 1992 (blz.73-77) heeft Hans Lagers een beschouwing gewijd aan deligging van het &quot;gerecht van de dertig hoeven in denBiesen', dat in een goederenlijst van het kapittel vanOudmunster uit 1300 wordt genoemd en dat in 1276in handen was van heer Ludolf van Overdevecht, rid-der. Hij bestrijdt daarmee onze opvatting, uiteengezetin het Jaarboek Oud-Utrecht 1988 , dat dit gerechtmoet worden gezocht in Oostveen en Herbertskop sa-men, van de Hoofddijk in het zuiden tot de Bis-schopswetering in het

noorden, en betoogt dat hetzich uitsluitend heeft uitgestrekt over Oostveen. Wij oponze beurt zijn door zijn argumentatie niet overtuigden zullen er bij deze dus nader op ingaan.Om te beginnen bestrijdt hij onze mening dat niet deHoofddijk maar de Gageldijk de basis van de ontgin-ningen Oostveen en Herbertskop heeft gevormd, methet argument dat er noch hier noch elders langs deVecht zesvoorlinghoeven zijn aan te wijzen. De doorons geconstateerde exacte maat van 30 x 112,5 meter= 3375 meter, gemeten langs de Gageldijk over hetgrondgebied van Oostveen en Herbertskop, vanAchttienhoeven in het westen tot Overdevecht in hetoosten, en dus corresponderend met de smalle kantenvan dertig naast elkaar uitgezette opstrekkendehoeven van elk 30 roeden a 3,75 meter breed, doet hijaf met het argument dat de lengte van de kavels vande Hoofddijk tot de Gageldijk in Oostveen enHerbertskop geen 1250 meter bedroeg, zoals bij eenzesvoorlinghoeve, maar ca 1500 meter, en dat er

inAchttienhoven, Tienhoven en Maarsseveen langs deGageldijk gemeten smallere percelen moeten zijn uit-gezet. Nu mag dat laatste waar zijn, maar dat betekenttoch nog niet dat de ontginners, die van oost naarwest optrokken en daarbij door de bocht van de Vechten de grens met het graafschap Holland steeds meer inruimtenood geraakten (zie de 'taartpunten' waarinMaarsseveen en Breukeleveen uitlopen), toen ze nogde ruimte hadden niet gewoon van de gangbarehoevebreedte van 30 roeden zijn uitgegaan.Wat de lengte van de kavels betreft, hebben wij ge-constateerd (blz.22): &quot;dat er van de Gageldijk naar deHoofddijk dertig hoeven (inclusief Herbertskop) van 30roeden breed en 400 roeden lang zijn uitgezet, duseen royaal bemeten zesvoorlinghoeve. Van de Gagel- 124
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Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 ContactdagSSG De Stichting Stichtse Geschiedenis organiseert eencontactdag voor leden van historische verenigingenin de provincie Utrecht rondom het thema: &quot;Uni-versiteit en Historische Vereniging&quot;. De contactdagvindt plaats op woensdag 25 november 1992 inzaal 017 van Trans 10 te Utrecht en begint om19.30 uur De Trans is een zijstraat van de KorteNieuwstraat, vlakbij de Domplein.In de provincie zijn meer dan 14.000 mensen lidvan een historische vereniging. Wanneer deze be-trokken zouden worden bij universitaire projecten,biedt dat vele mogelijkheden. Maar ook de kennisvan de Universiteit dringt maar mondjesmaat doortot de historische verenigingen. De contactbijeen-komst wil pogen beide groepen nader tot elkaar tebrengen. Onbekend maakt onbemind. Dit is eenunieke kans om elkaar te ontmoeten. Een drietal sprekers zal door middel van korte inlei-dingen enkele aspekten van het thema belichten,waarna in een

forumdiscussie het thema verderwordt uitgediept. Het programma ziet er als volgt uit: Agenda 18 november 1992. Vereniging Oud-Utrecht. Najaars-ledenvergadering. Aanvang 19.30 uurLezing door drs. Martin W.J. de Bruijn, &quot;Kapittels alsprojectontwikkelaars: ruimtelijke ordening in het mid-deleeuwse Utrecht&quot;. Aanvang: ca. 20.45 uurPlaats: Gemeentelijke Muziekschool, Domplein 4,Utrecht. 25 november 1992. Stichting Stichtse Geschiedenis.Contactdag voor leden van historische verenigingen inde provincie Utrecht. Thema: &quot;Universiteit en histo-rische verenigingen&quot;. Plaats: Trans 10, Utrecht.Aanvang: 19.30 uur. 28 november 1992 t/m 21 februari 1993. &quot;GerritRietveld 1888-1964&quot;. Overzichtstentoonstelling vanhet totale oeuvre van de architect en vormgever GerritRietveld. Plaats: Centraal Museum Utrecht. Dinsdag 1 december 1992. Sinterklaasverkoop vande Gemeentelijke Archief- en Fotodienst, Alex. Numan-kade 199, Utrecht. De vereniging Oud-Utrecht is

opdeze avond eveneens aanwezig. Aanvang: 19.00 uur T/m 31 december 1992. &quot;Groeten uit Utrecht&quot;.Tentoonstelling over 100 jaar prentbriefkaarten. Plaats:Gemeentelijke Archiefdienst, Alex. Numankade 199,Utrecht. Openingstijden: ma 13.30-16.30 uur; di t/m vr9.00-16.30 uur; za 9.00-12.30 uur. T/m 31 januari 1993. &quot;Datza/je/eren.'&quot; Tentoonstel-ling over onderwijsleermiddelen sedert 1800 en eenblik in de toekomst. Universiteitsmuseum, Biltstraat166, Utrecht. 19.30 uur: opening door PCB. Maarschal- ken/veerd, vice-voorzitter SSG 19.40 uur: G. Trienekens, Het Meierij-project: samenwerking van Universiteit en amateurs 20.00 uur: A.A. Manten, Wat verwachten his torische verenigingen van de Universiteit? 20.20 uur: R 't Hart, Kunnen historische ver- enigingen betrokken worden bij Universitair onderzoek? 20.40 uur: pauze 21.00 uur: forumdiscussie o.l.v. RC.B. Maarschalkenveerd 22.00 uur: afsluiting Informatie: F. Vogelzang, consulent regionale geschiedbeoefening,

Mariaplaats 25, Utrecht. Tel. 030-343880. 132

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 denkenden de OLB links lieten liggen. Dat was een vande belangrijkste de oorzaken van het permanentegeldgebrek, waardoor het niet mogelijk was bewustaan collectievorming te doen. 'De leden vragen steedsom nieuwe boeken. Er was geen een duitsch boekvoor een meisje en moest ze zich tevreden stellen meteen hollandsch, hoewel ze de hollandsche taal nogniet goed kende. Jammer dat zoo iets voorkomt'klaagde men in 1927 in het logboek van het RK filiaalin de Potgieterstraat. Op 28 maart 1927 werd het vol-gens iemand 'wanhopig in de bibliotheek om boekente vinden voor jongens van 16a 17 jaar Nergens geld,nergens boeken, hoe moet het toch gaan? Een biblio-theek kan op zoo'n manier niet blijven bestaan.'Er zat dus niets anders op dan om steun te bedelen.De openbare bibliotheken waren voor een groot deelafhankelijk van krijgertjes. In maart 1926 schreef kape-laan Meijer in het RK dagblad Het Centrum de volgen-de oproep; 'De

schoonmaak is, naar men mij van welingelichte zij-de verzekerde, weer in vollen gang. We weten alle,hoe onder directie van de vrouw des huizes, die dezejaarlijksche manoeuvre stelselmatig leidt, geen enkelvooHA/erp aan deze reinigingskuur ontsnapt. Maar dankan het ook niet anders, of deze schoonmaak brengtin vele huisgezinnen weer een collectie boeken bovenwater, welke in hoek of kast zoo waren geborgen, datzij alleen in deze schoonmaakdagen in hun rust wor- De leeszaal van de RKOLB aan de Kromme Nieuwe-gracht. den gestoord. Ik bedoel die boeken, welke niet meercirculeeren in den huiselijken kring, omdat ieder derhuisgenooten ze heeft gelezen en hun inhoud kent.Die boeken hebben voor u geen waarde meer; u wiltze misschien met alle geweld kwijt. En daarom wil ik ueen adres aanbevelen, waar zij nog wel goeds kunnenstichten. Dat adres is de RK leeszaal, welke met een te-kort aan goede boeken te kampen heeft bij haarsteeds groeiend aantal lezers.Het soort boeken

maakt geen verschil, want deleeszaal telt lezers van eiken leeftijd en ontwikkeling,zoodat boeken voor de jeugd en voor volwassenen,voor studie en romanlectuur in dank worden aanvaard.Gaarne neem ik deze voor de Leeszaal in ontvangst, enals u mij een briefje stuurt, laat ik ze ook gaarne aanuw woning afhalen. Ik reken er stellig op u de volgen-de keer te kunnen mededeelen dat er een hele stapelop mijn kamer is binnengebracht.' Lang niet alle geestelijken waren bereid zulke propa-ganda te maken. Dat kwam dan niet doordat zij eenhekel aan de RKOLB hadden. In een aantal parochieshad men een eigen parochiebibliotheek en het lag voorde hand dat de geestelijke leidsman daar de meesteaandacht aan schonk. Als ze een pleidooi hielden voor 134

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 Deze gedichten, geschreven door Utrechts stadshistoricus en -archeoloog drs. T. Hoekstra, zijn gesproken tijdens het afscheid van Mw. drs. M.W.M. Vos-van Gortel als burgemeester van Utrecht op vrijdag 25 september 1992 in de Jaarbeurs Utrecht. utrechts geschiedenis in dichtvorm 1. Op een historische ontmoeting Rome-Utrecht Een handvol soldaten uit Rome Is weer naar Utrecht gekomen Zij vonden het fijn Daar op het Domplein Wie had dat ooit kunnen dromen? 2. Op de bekering van de Friezen in Utrecht De koppige, heidense FriezenHadden het snel in de smiezenVolledig bekoordDoor Willibrords woordVoor het Christendom kiezen! 3. Op een Groningse professor uit Utrecht De Vikingen uit het noorden Kwamen hier mensen vermoorden De stad stond in brand Zo meldde Max' krant In zeer hooggeleerde woorden. 4. Op een Utrechtse bouwbisschop Een keizer die hier kwam logeren Zou levend niet huiswaarts meer keren Zijn hart vond een huis

In 't kerkelijk kruis Waar Bernold hem mee moest eren. 6. Op het geestelijk en wereldlijk gezag in Utrecht Een bisschop regeerde in 't Stichtse En zei: 'ik, landsheer, verplicht ze Tot vroomheid en strijd: Dat geeft haat en nijd. Maar mijn absolutie verlicht ze. 7. Op de komst van Karel V naar Utrecht En toen was daar plotsklaps een keizer Die leek wel van staal en van ijzer Hij bouwde een heel Vreedzaam kasteel: De Utrechters waren wel wijzer! 8. Op de Opstand en de Beeldenstorm te Utrecht In de tijd van de koning van SpanjeVenwijdert men kerk'lijke franjeSnelt beelden de kopGeeft Philips een schopEn roept: Lang leve Oranje! 9. Op Utrechts welvaren in de 17de eeuw Na ongeveer vijfhonderd jarenBegon ruimte wat zorgen te barenMensen te veel.Sprak Hendrik Moreel-se, Ik zal dat klusje wel klaren! 10. Op het abrupte einde van die welvaart en op destorm 5. Op Utrechts verhouding met zijn buren De buren zijn niet te vertrouwen Je moet ze echt buitenshuis houwen Daarom kreeg Trecht

Het stedelijk recht En mocht het zijn muren gaan bouwen. Toen zijn de Fransen gekomen Weg zijn de uitbreidingsdromen De welvaart verdween en dat niet alleen: De storm nam ons kerken en bomen. 138

Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 Daar komt Trijn van Leemput aan Kijk, haar werk is net gedaan.Door vriendinnen en houweelBleef niet veel van Vreeburg heel.'t Manvolk stond wat aan de kantEn was rijkelijk onthandWant het was alsof zij wisten:'t Is Utrechts eerste feministe. Zie die Schurman, Anna M Zeer geleerd en ook adrem.Zij studeerde bij Gijs VoetEn die vond dat zomaar goedMaar wel zei hij: luister kleintjeVerberg je achter een gordijntjeWant ik ben ook maar een vent enJij d'eerste Utrechtse studente. Freule TuyII van Serooskerken Schreef wel heel moderne werken.Aan de Kromme Nieuwe GrachtHeeft zij winters doorgebracht.Velen bracht ze het hoofd op holAnderen vonden het te dol.'t Was me dan ook wel een tanteDeez' Eerste Utrechtse savante Catharina van Renes Gaf in musiceren lesNummer 1 BrigittenstraatIs het huis waarin de maatStreng doch juist geslagen werdEn uit de kleine blagen werdgemaakt muzieksolistenDoor Utrechtse eerste componiste Wat gaat me nu dan

overkomen?Ben ik wakker of aan het dromen?Laat de wijn mij dubbel zien?Is dat werkelijk Tante Lien?Ja, 't is haar ten voeten uitEn daarom roep ik nu luid:Elf jaar lang collegehoeder.Als Utrechts eerste burgermoeder. 11. Op alweer een burgemeester met plannen Maar Utrecht zou wederom bloeien En slaken zijn bakstenen boeien Van Asch van Wijck Was de koning te rijk Met Zochers plannen tot groeien. 12. Op de groei van Utrecht En gaat dat verhaal nu maar door en Beginnen we weer als te voren? Heel Voordorp is vol De stad staat weer bol De Meern kan ons echt wel bekoren. Lofrede van de heilige Wiilibrord opberoemde Utrechtse vrouwelijke personages Ik ben de vrome WiilibrordMijn mantel lang, mijn haren kort.Ik draag een kerkje in mijn handen kerstende het hele land.In Utrecht heb ik lang gewoondEn eindelijk is aangetoondDat ik daar ook een kerkje kleinNeergezet heb op 't DompleinDaarin trad ik daag'lijks opAls Utrechts eerste aartsbisschop Suster Bertkens haard en huisWas een halve eeuw

een kluisIn het Godshuis van de BurenDoor een luikje kon men turenEn haar vragen goede raadDie zij leverde op maatZo dan trad zij op getrouwAls Utrechts eerste ombudsvrouw 139
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Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 Welke kerk van Willibrord:Sint-Maarten of Sint-Salvator doet denken aan de vroegmiddeleeuwse kerken zo-als de omstreeks 690 naar Utrecht gekomen Angel-saksische evangelieprediker Willibrord die in zijn va-derland gekend zou hebben. Volgens De Groot be-treft het hier waarschijnlijk een kerk die doorWillibrord is gebouwd. In een ook door De Groot aangehaalde brief, ge-richt aan de paus, in 753 spreekt Bonifatius - eenleerling en jongere collega van Willibrord, die nadiens dood de zorg voor de erfenis van zijn leer-meester enige tijd op zich heeft genomen -3 vaneen door Willibrord aangetroffen tot op de bodemverwoest kerkje, dat deze vanaf het fundament her-steld en aan Sint-Maarten gewijd had. Bonifatiusvermeldt in deze brief echter ook dat Willibrord inde burcht Traiectum nog een kerk, en wel ter erevan Sint-Salvator, had gebouwd.'' Er hebben dusvolgens Bonifatius, die goed van de situatie op dehoogte moet zijn geweest, in Utrecht ten tijde vanWillibrord twee

kerken gestaan. Welke van de tweelijkt nu teruggevonden te zijn, die van Sint-Maartenof die van Sint-Salvator? Volgens de Utrechtse stadsarcheoloog gaat het omde aan Sint-Maarten gewijde kerk die door Willi-brord omstreeks 695 zou zijn gebouwd. Hij spreektdaarbij het vermoeden uit dat de Angelsaksischemissionaris de alleroudste kerk van Utrecht, die hij inzwaar beschadigde staat binnen de muren van hetnog Romeinse fort had aangetroffen, gedeeltelijkheeft overbouwd. Later zou elders op het terreinvan het fort de domkerk gebouwd zijn, die aandezelfde heilige werd toegewijd. De oude kerk zouvervolgens gereduceerd zijn tot een kapel. We zijn benieuwd naar verdere argumenten van DeGroot om uit te gaan van de Sint-Maartenskerk, ar-gumenten die hij wenst te bewaren voor een toe-komstige publikatie over dit onderwerp. Het lijktons evenwel vooralsnog waarschijnlijker dat, als in-derdaad het fundament van de Heilige-Kruiskapeluit de tijd van Willibrord dateert, we hier niet tedoen hebben met de kerk

die door Willibrord op- Zoals bekend levert archeologisch onderzoek vaaknieuwe kennis op van het verleden, met name opterreinen en voor perioden uit de geschiedenis waar-over weinig geschreven bronnen bewaard zijn ge-bleven. Minder vaak gebeurt het dat herinterpretatievan oude opgravingsgegevens openingen tot nieuweinzichten biedt. Dat lijkt recentelijk wel het geval metde datering van middeleeuwse bebouwing onder hetDomplein in Utrecht.^ Uit schriftelijke gegevens wasal sinds lang bekend dat op deze plaats, tussen dedomkerk en de vroegere kerk van Oudmunster, eengebouwtje stond dat in de bronnen vanaf de twaalf-de eeuw de Heilige-Kruiskapel werd genoemd. Dezekapel is tussen 1826 en 1829 gesloopt, maar de fun-damenten ervan zijn een eeuw later opgegraven enaan een onderzoek onderworpen. Daarbij werd vast-gesteld dat het om een gebouw uit de tiende of deelfde eeuw moest gaan.2 Herinterpretatie van de opgravingsgegevens doorde stadsarcheoloog van Utrecht, H.L. de

Groot,heeft echter tot de veronderstelling geleid dat defundamenten aanmerkelijk ouder zijn. Hoewel delatere Heilige-Kruiskapel kruisvormig was, zou deoorspronkelijke kerk rechthoekig zijn geweest meteen smaller rechthoekig koor, een vorm die sterk Sint-Maarten of Sint-Salvator? De Heilige-Kruiska-pel vlak voor de afbraak. Potloodtekening doorR. Craeyvanger GAU, TA Ka 3.13. 142
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