
Ontginningen in Eemland
in de Middeleeuwen
C.J.C. Broer

Mijn lezing over ontginningen in Eemland in de Middeleeuwen wil ik beginnen met
aan te geven vanuit welk perspectief ik over dit onderuuerp spreek. lk heb me met
dit gebied en middeleeuwse ontginningen aldaar bezig gehouden in het kader van
mijn onderzoek dat zich r icht op het vroege goederen- en rechtenbezit van de abdij
van Hohorst; dat is de in Eemland gevestigde voorgangster van de St.-Paulusabdij  in
Utrecht.

Gezicht op de Paulusabdij Tekening van
M. Brouerius, l7l9 G A.U , Top -Hist Atlas

De abdij op de Hohorst, ook wel genoemd de
Hei l ige Berg,  aan de Eem, v lak ten zuiden van
Amersfoort, heeft zich ontwikkeld uit een ge-
meenschap die zich omstreeks het jaar 1000
vormde rondom de kluizenaarscel van bisschoo
Ansfr ied van Utrecht  (995-1010) Kort  vóór  1050
werd de abdij door een van de opvolgers van
Ansfried, bisschop Bernold (1027-1054), naar de
stad Utrecht verolaatst Daar is ze als St.-Paulus-
abdij naast de kapittels een belangrijke plaats
gaan rnnemen in de directe entourage van de bis-
scnop
Aan de gemeenschap op de Heil ige Berg zijn
waarschijnli jk al bij de stichting door Ansfried zelf
en daarna ook door zijn directe opvolger bis-
schop Adelbold (1010-1027) schenkingen ge-
daan Van die schenkingen maakten ook bezitt in-
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gen en rechten in  Eemland,  min of  meer in  de d i -
recte omgeving van de abdij, deel uit. Hoewel de-
ze door Ansfried en Adelbold geschonken bezit-
t ingen in beginsel niet erg indrukwekkend leken,
waren de rechten die de St -Paulusabdij in later
t i jd  in  Eemland had n iet  de minst  belangr i jke
Men kan met betrekking tot dit gebied spreken
van een van de zwaarteounten binnen het totale
goederen- en rechtenbezit.
Bij de ontwikkeling van het abdijbezit in dit ge-
b ied in  de loop der  t i jd  hebben ontg inningen een
aanzienli jke rol gespeeld En dat is vanaf het be-
gin het geval geweest, zo is gebleken Hoewel
mijn aandacht steeds vooral gericht is op de abdij
en haar goederenbezit, wrl ik in deze lezing ook
trachten u een idee te geven van de middeleeuw-
se bewoningsgeschiedenis en ontg inningen in
Eemland in het  a lgemeen

De oudste nederzettingen in Eemland
lk ga dan om te beginnen een eind terug in de
ti1d, naar de achtste eeuw - wanneer we voor het
eerst over historische bronnen beschikken voor dit
gebied - om u heel globaal een idee te geven van
hoe Eemland er toen moet hebben uitgezien en
hoe het zich ontwikkelde.
Eemland, het noordoosteli jk deel van wat later het
Nedersticht heet, maakte in die achtste eeuw deel
uit van de gouw Fletheti Deze gouw, die zich uit-
strekte van het Flevomeer in het noorden tot aan
de Rijn in het zuiden, omvatte de gehele Utrecht-
se Heuvelrug en de oosteli jk daaraan grenzende
laagvlakte van de Gelderse Vallei. Betrekkeli jk ruim
genomen, is Eemland het direct ten oosten van de
Utrechtse Heuvelrug gelegen stroomgebied van



een aantal beken, die vanuit het zuiden en vanuit
het oosten bij Amersfoort samenkomen en van-
daar verder als rivier de Eem naar het Almere in
het noorden stromen.
In 777 schonk Karel de Grote aan de Utrechtse
kerk onder andere de in dit gebied gelegen vil/a
Leusden met wat genoemd worden toebehoren,
die in de schenkingsoorkonde nader gespecifi-
ceerd zijn als akkergronden, hoeven, huizen en
gebouwen, onvrije mensen, bossen, weide- en
hooilanden en tot slot waterlopen. Tot de schen-
king behoorden ook een viertal waarschrlnlijk gro-
tere bosgebieden aan weerszijden van de Eem.
Oorspronkeli jk zullen de zandgronden in dit ge-
bied een vrijwel ononderbroken bosbegroeiing
gekend hebben, afgewisseld met tussen de zand-
ruggen en met name in de Gelderse vallei gele-
gen veengebieden. Geleideli jk zouden door het
ontstaan van nederzettingen als die van Leusden
deze bossen in verschillende delen uiteenvallen.
Het is aan de (noordoostelijke) randen van de ho-
ge zandgronden van de Heuvelrug dat we de
oudste middeleeuwse bewoning aantreffen. Dat
waren de gronden die door hun natuurli jke ge-
steldheid voor bewoning en bewerking het meest
geschikt waren. Deze bewoning breidt zich in de
oeriode vanaf de achtste tot en met de tiende
eeuw geleideli jk uit. Het aantal nederzettingen
neemt toe, hetgeen ontginning heeft ingehou-
den. Daaronder verstaan we hier steeds: het om-
zetten van grond van welke aard dan ook in
bouwland. In de vroegste tijd, de achtste en ne-
gende eeuw, betekende dat vooralsnog op of
aan de randen van de hoger gelegen zandgron-
den voornamelijk het rooien van bos. Eerst later,
zo zullen we zien, is men in staat en gaat men er-
toe over ook meer lager gelegen gebieden en
moeili jker te ontginnen veengronden in cultuur te
brengen.

Hoewel het bestaan van domeinen (villae ge-
noemd) ten noorden van de grote rivieren in het
verleden sterk betwijfeld is, hebben onderzoekin-
gen als die van Dekker voor het Kromme-Rijnge-
biedl aangetoond dat het domaniale stelsel ook
in deze streken niet onbekend is geweest. Wij
menen op grond van onze eigen onderzoekingen
zeker voor een deel van Eemland hetzelfde te
mogen stellen.
Het domaniale of hofstelsel als landbouwexploi-
tatiesysteem en stelsel van beheer van gÍoot-
grondbezit wordt gekenmerkt door de volgende
tweeledigestructuur: enerzijds is er een hof (cur-

tis, vroonhoeve) met daarbij land (tera indomL
nicata, vroonland), dat vanuit de hof direct
geëxploiteerd werd door middel van onvrijen en
van de domeinheer afhankeli jke boeren; ander-
zijds is sprake van een complex land (terra man-
sionaria) dat in verschillende delen (rnansus
hoeven) van de domeinheer werd gehouden door
van hem afhankelijke, dat wil zeggen onvrije boe-
ren. Dezen bebouwden dat land voor eigen reke-
ning, maar waren hun heer naast de betaling van
een tijns en leveranties in natura met name dien-
sten verschuldigd, hetgeen onder andere inhield
het gedurende een bepaalde tijd werken op het
vroonland, dat is het land dat behoorde bij de
hof
Aangezien dit domaniale stelsel de meest typische
vorm van beheer van grootgrondbezit in het Karo-
lingische rijk was, valt aan te nemen dat invoering
van dit systeem in deze streken heeft plaatsgehad
na de verovering ervan door de Franken in de late
zevende eeuw op het aldus uitgebreide konings-
goed. Door de Karolingische hofmeiers en konin-
gen zijn sinds de achtste eeuw diverse schenkin-
gen, onder meer van domeinen, gedaan aan de
Utrechtse kerk. Deze aldus verworven bezittingen
werden voor de kerk beheerd door de bisschoo. lk
spreek daarom in het vervolg over bisschoppehlke
goederen als ik deze bezittingen van de Utrechtse
kerk bedoel. Sinds de schenking van Karel de Gro-
te in 777 gold de bisschop van Utrecht als de
voornaamste gerechtigde in Eemland.

Hoewel we niets vernemen van het bestaan van
een hof aldaar, mag toch wel worden aangeno-
men dat de in 777 genoemde yil/a Leusden een
domein is geweest. Mogelijk is de positie van Leus-
den als centrum van de bisschoppehlke domein-
goederen al vroeg overgenomen door andere cen-
tra. Wellicht houdt dit mede verband met een in-
tensivering van de bewoning in reeds vanouds
bevolkte gebieden en de uitbreiding ervan naar tot
dan toe oraktisch onbewoonde streken. Het be-
heer over de bisschoppelijke domeingoederen in
het Kromme-Rijngebied blrlkt op een gegeven mo-
ment te zijn gevoerd vanuit de hof in Zeist. Voor
de meer noordelijk gelegen streken achten wij het
niet uitgesloten dat een mogelijk in de tiende
eeuw bestaande hof in Amersfoort een zelfde
functie vervulde. We komen hier nog op terug.

We keren echter eerst terug naar de oudste ne-
derzettingen binnen het geheel van de bisschop-
peli jke domeingoederen. Het ontstaan van die
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nederzettingen is helaas een proces dat voor ons
betrekkelijk onzichtbaar verloopt. Wanneer er bij-
voorbeeld geen archeologische gegevens voor-
handen zijn, is het voor de historicus in het alge-
meen slechts mogelijk het bestaan van een ne-
derzetting vast te stellen op grond van een eerste
vermelding in het historisch bronnenmateriaal; de
overlevering van dat materiaal is evenwel dusda-
nig bepaald door toevall igheden dat dergeli jke
eerste vermeldingen in het algemeen weinig zeg-
gen over de feitelijke ouderdom van een neder-
zetting. De wijze waarop en het tempo waarin de
bewoning zich uitbreidt, is aldus iets dat zich gro-
tendeels aan onze waarneming onttrekt.
Hoe moeten we ons nu de nederzettingen zoals
ze ontstonden voorstellen? In het algemeen wer-
den ze gevormd door een variërend aantal hoe-
ven of bedrijfseenheden. In de directe omgeving
van de woonkern, meestal op de hoge met een-
voudige middelen te bewerken gronden, waren
de oorspronkelijke akkers gelegen, die samen één
groot complex vormden dat in het Nedersticht
werd aangeduid met de term eng. Het ontstaan
van deze complexen bouwland moet men zien
als een proces van het geleidelijk in gebruik ne-
men van gronden als permanent bouwland. Deze
ontwikkeling, het ontstaan van de eng als duide-
lijk afgerond geheel van intensief gebruikt akker-
land, valt globaal te plaatsen in de achtste en ne-
gende eeuw. Tot iedere hoeve behoorde een ze-
kere hoeveelheid land - ook aangeduid met de
term hoeve - dat meestal verdeeld was in diverse
percelen, die verspreid over de eng gelegen wa-
ren. In de loop der tijd zijn de oorspronkelijke
hoeven uiteengevallen in afzonderli jke delen die
in verschil lende handen zijn geraakt. Zo konden
er in later tijd binnen een hoeve meerdere ge-
rechtigden zijn
Was het recht op het akkerland een particulier
recht en werd het land in principe individueel be-
werkt, collectieve gebruiksrechten had men ten
aanzien van de zogenaamde meentgronden. De-
ze vormden een vast onderdeel van de nederzet-
ting en bestonden uit hooi- en weilanden en ver-
schil lende andere gronden als velden, bossen, ve-
nen, heide en eventuele moerassen en
waterlopen. ln variërende mate aanwezig waren
deze gronden op verschil lende manieren van be-
tekenis en onmisbaar voor het agrarisch bedrijf
Ze leverden onder meer voedsel voor het vee,
hout als bouwmateriaal en brandstof, turf en zo-
den, terwijl in de wateren gevist kon worden. Het
aandeel dat de gerechtigden hadden in het ge-
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meenschappelijk gebruiksrecht was gebaseerd op
hun hoeve-aandeel in het bouwland op de eng.
Gedeelten van de meentgronden zouden in de
loop van de tijd tot bouwland worden gemaakt,
dat wil zeggen ontgonnen. Aan die ontginning
ging dan de zogenaamde verhoefslaging vooraf:
de te ontginnen grond werd verdeeld onder de-
genen die in de hoeven gerechtigd waren. Het
aandeel in het gebruiksrecht - waarschap gehe-
ten - werd omgezet in een particulier recht op
een geografisch bepaald stuk grond, dat werd
aangeduid met termen als toes/ag, uitslag oÍ
hoefslag. Hierna kon iedere gerechtigde zelf het
hem toegewezen stuk land incultuur brengen. Al-
dus zijn vroeger of later de verschil lende delen
van de gemene gronden verdeeld en ontgonnen,
al naar gelang de mogeli jkheden daarvoor aan-
wezig waren. In gebieden waar veel bos was, liet
zich dat vrij eenvoudig kappen. De in de nabij-
heid van de eng gelegen hooi- en weilanden kon-
den eveneens in een vri j vroeg stadium in cultuur
worden gebracht. Aan de ontginning van venen
en moerassen daarentegen, waarvoor meer of
minder uitgebreide regelingen voor de afwatering
getroffen moesten worden, kwam men in het al-
gemeen eerst later toe.

Eemland in de tiende en elfde eeuw
We lopen echter op de onwvikkelingen vooruit en
keren terug naar omstreeks het jaar 1000, wan-
neer we iets meer zicht op ontwikkelingen gaan
krijgen, wanneer bovendien ook in Eemland de
abdij van Hohorst op het toneel verschijnt.
Eemland rond het jaar 1000 moeten we ons
voorstellen als een nog maar ten dele bewoond
gebied. Hoewel niet met zekerheid te zeggen valt
wanneer precies bepaalde nederzettingen zijn
ontstaan, bestond zoals we zagen, Leusden reeds
in de achtste eeuw. Hees, ten zuidwesten van
Soest, wordt vermeld in de negende eeuw. Hoe-
wel ze eerst in de vroege elfde eeuw voor het
eerst worden genoemd, is het niet onwaarschijn-
l i jk dat ook nederzettingen als Soest en Maarn,
en well icht ook Scherpenzeel en Baarn, hun be-
staan terugvoeren tot de negende eeuw of zelfs
eerder. Omstreeks het jaar 1000 heeft waarschijn-
lijk ook Amersfoort als nederzetting bestaan. Elk
van de genoemde nederzettingen zal omgeven
en aldus van de ander gescheiden zijn geweest
door onontgonnen gronden. Gedeelten daarvan
zullen in gebruik zijn geweest bij inwoners van de
nederzettingen en daarom tot die nederzettingen
gerekend zijn. Echt scherp afgebakende grenzen
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zullen evenwel in een tijd dat de nederzettingen
gering in aantal en omvang waren en er voldoen-
de wilde gronden voorhanden waren nog niet
hebben bestaan. Meer naar het noorden toe zal
verder sprake zijn geweest van een uitgestrekte
onbewoonde 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 het
ontstaan en de uitbreiding van nederzettingen,
hetgeen steeds met ontginning gepaard ging. In
de loop van de elfde eeuw nemen opnieuw grote
ontginningen een aanvang De periode daartus-
sen, vooral de tweede helft van de negende
eeuw, wordt in het algemeen gekenschetst als
duister Noormannenaanvallen op Dorestat en
Utrecht zorgen voor een sfeer van onrust en gro-
te onzekerheid. De bisschop van Utrecht is zelfs
gedwongen uit te wijken naar veil iger oorden en
kan eerst in de loop van de tiende eeuw. om-
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streeks 920, terugkeren naar zijn stad en de we-
deropbouw ervan ter hand nemen
In het algemeen wordt er toch wel van uitgegaan
dat de effecten van dit alles ook merkbaar zijn
geweest op het platteland en daar gezorgd heb-
ben voor een onderbreking, of op z'n minst een
stagnatie in de ontwikkeling en uitbreiding van
de bewoning, en daarmee de ontginningsactivi-
teiten in deze streken. Het is in dat l icht bijzonder
interessant dat we voor Eemland niet alleen kun-
nen vaststellen dat die onderbreking of stagnatie
hooguit zeer kort is geweest, maar dat misschien
zelfs voorzichtig rekening gehouden mag worden
met een min of meer doorlopende ontwikkeling
vanaf de negende eeuw tot in de elfde eeuw.
In delen van Eemland zijn namelijk niet alleen
voor de vroege elfde, maar zeker ook voor de late
tiende eeuw - en misschien zelfs eerder - ontgin-
ningsactiviteiten aan te nemen Met name moet
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dan gewezen worden op ontginningen die
plaatsgevonden hebben in de omgeving van
Amersfoort, in het bijzonder op het ten noorden
daarvan gelegen Hoogland.

Hoewel in later tijd een groter gebied omvattend,
werd het oorspronkelijke Hoogland gevormd
door een relatief hoog gelegen zandrug, zich uit-
strekkend van de Hoef in het oosten via Den Ham
naar het westelijk gelegen Koelhorstz. Op grond
van de onregelmatige verkaveling en het veelvul-
dig voorkomen van het toponiem -/aar, wat wijst
op vÍoege bosontginning, mogen we hier de
vroegste bewoning in dit gebied veronderstellen.
Ten noorden van dit Hoogland bevinden zich nu
veel lager gelegen, maar oorspronkelijk met veen
bedekte gronden, waarvan de strokenverkaveling
typerend is voor veel latere, meer systematische
ontginningen, die in de twaalfde en dertiende
eeuw zijn uitgevoerd.
Op veel vroegere ontginningsactiviteiten op het
eigenlijke Hoogland wijst vooral ook het feit dat
in de vroege elfde eeuw reeds gesproken werdt
over tienden, die van hier gelegen land worden
geheven en door bisschop Adelbold aan de abdij
zijn toegekendr. Het heffen van tienden hield in
dat in prinipe aan de kerk, in de prakti jk aan de
bisschop of aan de persoon of instelling die in
zijn rechten was getreden, een tiende deel van de
opbrengst van het land moest worden afgestaan.
Wanneer nu grond eerst kort tevoren in cultuur
gebracht was, sprak men in het algemeen van
novale tienden. Het feit nu dat voor dit Hoogland
in de vroege elfde eeuw niet of niet meer van no-
vale tienden, maar eenvoudigweg van tienden
wordt gesproken, wijst op een ontginning van dit
land reed senige tijd daarvoor; we mogen dan
wel stellen op zijn laatst in de late tiende eeuw.
Ook op grond van de resultaten van recente ar-
cheologische onderzoekingen, waarbij op enkele
plaatsen bewoningssporen zijn aangetroffen die
teruggaan tot in de negende eeuwa, mogen ont-
ginningsactiviteiten in deze omgeving zeker in de
tiende eeuw maar misschien dus zelfs eerder al,
woroen aangenomen.
Voor Eemland fungeert in later tijd als centrum
van de bisschoppelijke domeingoederen een hof
in Amersfoort. Hoewel we deze hof eerst in veel
latere bronnen vermeld vinden, valt een hogere
ouderdom wel aan te nemen. Wellicht mogen we
in het licht van het voorgaande als periode van
ontstaan voor deze hof in Amersfoort zelfs den-
ken aan de tiende eeuw, waarbij de stichting ver-
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band zou kunnen houden met de zeker vanaf die
trjd in de omgeving, op het Hoogland aantoonba-
re ontginningsactiviteiten. De hof zou bedoeld
kunnen zijn om van daaruit aan die activiteiten
leiding te geven en de nieuw ontgonnen bezittin-
gen te beheren. Zoals mogelijk de hof in Zeist dat
geweest is voor de zuidelijk gelegen goederen, zo
zou dan wellicht deze bisschoppelijke hof in
Amersfoort voor het noordelijk gedeelte van de
bisschoppelijke domeingoederen beschouwd
kunnen worden als de opvolgster van de oude
hof van Leusden.
Met betrekking tot deze ontginningen op het
Hoogland is niet alleen bijzonder dat hiervoor een
dergelijke vroege datering is vast te stellen. lnte-
ressant is vooral ook dat duidelijk wordt in welk
kader deze vroege ontginningen binnen het ge-
heel van de bisschoppehlke domeingoederen in
Eemland zrjn uitgevoerd. Voor Hoogland blijkt
dan vooral de relatie met de nederzetting Soest
van belang te zijn. Dit is het punt waar ik nadruk-
kelijk de abdij van Hohorst in mijn verhaal moet
betrekken.

Door de schenkingen van de bisschoppen Ans-
fried en Adelbold is de abdij namelijk in de vroege
elfde eeuw in Soest en het naburige Hees gegoed
geraakt, 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-
schoppeli jk domeingoed in Eemland gelicht en
aan de abdij overgedragen. Feitelijk betekende
dit dat de abdij geheel Hees en het grootste ge-
deelte van Soest bezat, dit met inbegrip van de
aan het land gebonden, in de hoeven gerechtig-
de onvrijen. De verplichtingen die deze mensen
tevoren gehad hadden jegens de bisschop als
hun domeinheer gingen nu over op de abdij als
de nieuwe grondheer. Tijnzen, leveranties en
diensten waren ze nu verschuldigd aan de abdij.
Het is daarom zo interessant op de nederzetting
Soest wat nader in tegaan, omdat in dit geval op
een aantal punten goed concreet en aanschou-
welijk te maken valt wat ik net over de opbouw
van nederzettingen in het algemeen heb ge-
stelds. In Soest bli jken namelijk de verschil lende
onderdelen van een agrarische nederzetting be-
trekkelijk goed aanwijsbaar.
Zo is heel goed herkenbaar - op kaarten, op
luchtfoto3. maar ook wanneer men in het land-
schap staat - de Soester Eng. Hij is in dat land-
schap duideli jk herkenbaar als een hoogte. Dat
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zal oorspronkelijk al wel zo zijn geweest - men
vestigde zich immers op of bij de hogere zand-
gronden -, maar in de loop der tijd moet door het
opbrengen van mest en plaggen ook nog extra
ophoging hebben plaasgehad. Minder op de
kaart en maar wel op de luchtfoto is heel duide-
lijk de overwegende richting van de kavels te
zien, in zuidwest-noordoostelijke richting, met
aan de randen enkele stukken land met een ver-
kaveling in een afwijkende richting. Dit zijn waar-
schijnli jk de oudste uitbreidingen van het land-
bouwareaal geweest die plaatshadden waar-
schijnlijk in de negende eeuw, vóór het begrip
eng versteende en nieuw ontgonnen land niet
meer beschouwd werd als behorend bij de eng.
De boerderijen zijn te situeren in de directe nabij-
heid van de Eng, ten noordoosten ervan, aan wat
in Soest de Brink heet.
Zoals gezegd behoorden er tot een agrarische ne-
derzetting verschillende meentgronden. In Soest
blijken die deels nog zeer goed terug te vinden te
zijn. Zo bevonden zich de hooi- en weilanden
vooral ten noordoosten van de nederzetting op
de laag gelegen gronden aan weerszijden van de
Eem, onder andere ook in wat nu de Slaag heet.
Deze naam 'Slaag' wijst reeds op ontginning na
verhoefslaging, terwijl veldnamen samengesteld
met -rnaaf wijzen op de vroegere hoedanigheid
van dit land: gras- en hooiland (maat = hooiland).

Ten zuidwesten van de Eng lag, zich uitstrekkend
tot aan de grens met Hees, het zogenaamde
Soesterveen.
Het zijn deze gebieden die in de elfde eeuw nog
in onontgonnen staat de toebehoren vormden bij
het bouwland op de eng deel uitmakend van de
hoeven in Soest, die als zodanig met de schenkin-
gen van Ansfried en Adelbold aan de abdij kwa-
men. Nu betrof het hier gronden die niet alleen in
de elfde eeuw, maar ook later tot de nederzet-
ting, het grondgebied van Soest behoorden Er
blijkt echter, anders dan later het geval is, in de
elfde eeuw nog meer gerekend te zijn tot de ne-
derzetting Soest.
Uit verschillende gegevens valt namelijk af te lei-
den dat toen de bisschoppen Ansfried en Adelbold
vanuit de bisschoppelijke domeingoederen in Eem-
land de abdij van Hohorst begunstigden met land
in Soest en Hees, onder meer ook land op het
Hoogland aan de abdij vanHohorst is gekomen.
Dit nu valt alleen te verklaren wanneer we ervan
uitgaan dat ook dit land op het Hoogland behoor-
de tot de oorspronkelijke meentgronden van
Soest, welke men niet al te lange tijd tevoren be-
gonnen was in cultuur te brengen. Met 'niet al te
lange tijd tevoren' bedoel ik dan: kort genoeg om
mensen zich nog bewust te laten zijn van een
band tussen land in Soest en 'nieuw' land in
Hoogland, op grond van welke band als vanzelf-
sprekend, bijna stilzwijgend bij de voornoemde
schenkingen met land in Soest land in Hoogland
aan de abdij kwam.
Over het haar toebehorende land in Soest (en
Hees) bezat de abdij de rechtsmacht Zij zal deze
ook gehad hebben voor het in beginsel tot Soest
behorende land in Hoogland Vroege ontginning
zoals die hier plaatsvond, in een gebied waar men
voor ontginningen aanvankeli jk de ruimte had,
hebben geleid tot een verzelfstandiging en - we
weten weer niet precies wanneer - Hoogland tot
een apart gerecht doen worden. De oude band
met Soest is dan niet zo duidelijk meer, die met de
abdij (dan inmiddels 5t.-Paulusabdij) is echter ge-
bleven. ln het gerecht Hoogland is het de abt van
St.-Paulus die samen met de bisschop de rechts-
macht bezit en die één van de twee schouten,
rechterlijke functionarissen, aanstelt. De band met
Soest is echter ook nog zeker waarneembaar waar
het bezit van de abdrl op het Hoogland steeds in
één adem met de bezittingen in Soest en Hees ge-
noemd wordt als hofgoed van de abdij, dat vanaf
de twaalfde eeuw ressorteert onder een hof die
gevestigd is in Emmeklaar op datzelfde Hoogland.
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Dat de abdij en haar monniken na de schenkingen
van Ansfried en Adelbold actief betrokken zijn ge-
weest bij de ontginningen valt sterk te betwij-
felen. Hoewel we niet beschikken over feitelijke
informatie hierover, achten we dit toch vooral
daarom onwaarschijnlijk omdat het hier gaat om
ontginningen die reeds een aanvang hadden ge-
nomen binnen het geheel van bisschoppelijke do-
meingoederen vóór de abdij in dit gebied gegoed
raakte. In eerste instantie zullen het onder meer
bisschoppelijke onvrijen uit Soest zijn geweest die
hier ontginningen hebben uitgevoerd. Dat neemt
niet weg dat de abdij voordeel heeft gehad bij de-
ze activiteiten. Het belang ervan moeten we zien
in het feit dat dit land. nadat het eenmaal in cul-
tuur was gebracht inkomsten opleverde. Gerech-
tigden aan wie bij de verhoefslaging een stuk
grond was toegewezen, waren na het in cultuur
brengen ervan tijns en eventueel ook leveranties
in natura verschuldigd vooÍ wat bleef gelden als
hofgoed. Ook was men de abdij tienden verschul-
digd, een recht dat de abdij immers van bisschop
Adelbold in de vroege elfde eeuw gekregen had.
De abdij heeft onmiskenbaar belang gehad bij de-
ze ontginningen; ze zag hierdoor de betekenis
van haar bezit en haar inkomsten toenemen.

Terwijl ons dat in het geval van Hoogland dus on-
waarschijnli jk l i jkt, wil len we zeker niet uitsluiten
dat elders in Eemland de monniken zeker gedu-
rende enige tijd wel direct betrokken zijn geweest
bij ontginningen. En dat betreft dan activiteiten
op en bij de Hohorst zelf. De abdij, zo vermeldt
de kroniekschrijver Alpertus van Metz in het be-
gin van de elfde eeuw was gelegen op de Ho-
horst aan de Eem, waar ze aan alle andere zijden
omsloten werd door uitgestrekte moerassen6.
De vestiging van een kloostergemeenschap, de
bouw van een kerk of kapel en kloostergebouwen,
zal al het rooien van struikgewas en bomen op de
Hohorst zelf hebben betekend Duidelijk is echter
ook dat in de directe omgeving van de Hohorst
reeds vanaf het begin ontginningen moeten heb-
ben plaasgehad. Enkele decennia na het ontstaan
van de abdij is sprake van novale tienden van Ho-
horst, dat wil zeggen van tienden van Íecent ont-
gonnen land op of waarschijnlijk beter gezegd bij
de Hohorst, die de abdij blijken toe te komen Aan
te nemen valt dat het hier gaat om land dat tussen
circa 1000 en het moment van vermelding van de-
ze tienden in 1050 in cultuur is gebracht.
Niet ondenkbaar is het dat bij deze vroege ont-
ginningen in de directe omgeving van de abdij de

monniken zelf nog wel rechtstreeks betrokken
zijn geweest en de ontginningswerkzaamheden
zelf ook mede uitgevoerd hebben. Met deze acti-
viteit kan in de pril le abdij onder meer invull ing
zijn gegeven aan de plicht tot het verrichten van
handarbeid, die in de door de monniken gevolg-
de regel van Benedictus voorgeschreven werd. Er
zijn geen aanwijzingen dat de monniken zich in
later tijd bij ontginningen, bij de Hohorst of el-
ders, werkelijk actief betoond hebben.
Niet bekend is hoe de abdij in de vroegste tijd
van haar bestaan het haar geschonken bezit ex-
ploiteerde. We mogen echter wel aannemen dat
voor het nog betrekkelijk overzichtelijke, in de na-
bijheid gelegen bezit in Soest en Hees, met daar-
bij wat land in Hoogland, de abdij zelf de plaats
zal zljn geweest waar betalingen, leveranties en
diensten dienden te worden voldaan. Voor het
bestaan van een dergelijk in het algemeen ook
als 'hof' aangeduid inningscentrumT elders ont-
breekt iedere aanwijzing. Met de verhuizing van
de abdij naar Utrecht rond 1050 zal ook de in-
ning van de ti jnzen en andere inkomsten mis-
schien daar hebben plaatsgehad, maar niet on-
mogeli jk is ook dat een hof als inningscentrum
oo de Hohorst daarvoor in functie bleef.
In later tijd, naar we aannemen vanaf de twaalf-
de eeuw functioneert als inningscentrum voor
het totale hofgoederencomplex van de abdij in
Soest, Hees en op het Hoogland een hof in Em-
meklaar, eveneens op het Hoogland gelegen.
Vanuit deze hof werden de geleverde produkten
door hofl ieden die tot wagendiensten verplicht
waren naar de abdij in Utrecht gebracht. Hoflie-
den die in Emmeklaar woonden dienden de op-
brengsten te vervoeren naar Hees; zij die in Soest
en Hees woonden moesten deze opbrengsten sa-
men met de tienden die ze zelf verschuldigd wa-
ren, voorts naar Utrecht brengen en afleveren bij
de korenschuur van de abdij.
De situering van de hof van Emmeklaar is om
twee redenen opmerkelijk. ln de eerste plaats
vanwege de nogal excentrische ligging ten op-
zichte van het totale goederencomplex van de
abdij in Soest en Hees, dat eronder Íessorteert.
De inrichting van een nieuw inningscentrum in
Emmeklaar mag wel worden gezien als een dui-
deli jk bli jk van de in de loop der ti jd toegenomen
betekenis van het op het Hoogland gelegen ab-
dijbezit. Verder is de l igging van de hof in Emme-
klaar opvallend, omdat ze gelegen is direct nabij
de grens van het eigenli jke Hoogland en het ge-
bied ten noorden en noordoosten ervan. waar



zoals we zullen zien in de twaalfde en dertiende
eeuw grootscheepse ontginningen hebben
plaatsgevonden. Misschien houdt daarom de in-
richting van deze hof ook verband met de aan-
vang van deze activiteiten in die omgeving.

Ontwikkelingen vanaf de twaalfde eeuw
De vroege ontginningen op het Hoogland, zoals
hiervóór besproken, hebben een aanvang geno-
men binnen het lokale verband van de nederzet-
ting Soest, waarbij tot die nederzetting behoren-
de meentgronden in cultuur werden gebracht. De
ontginningsactiviteiten zullen zijn voortgezet in
de elfde eeuw. Mogelijk is toen reeds de band
met Soest losser geworden. Bij deze ontginnin-
gen zal waarschijnlijk sprake zijn geweest van een
verder opschuiven in noordeli jke richting. Voorals-
nog zullen het, waar het vooral het rooien van
bos betroffen zal hebben, betrekkelijk kleinschali-
ge ontginningen zijn geweest in die zin dat ze
weinig gezamenlijke inspanningen vroegen. Op
een dergelijke vooral individueel uitgevoerde ont-
ginningsactiviteit wijst het bloksgewijze verkave-
lingspatroon in dit gebied.
Nu dienen we ons te realiseren dat ontginnings-
activiteiten, naast de beperkingen die bepaald
waren door technische mogeli jkheden, ook hun
grenzen vonden in de agrarische structuur van de
nederzetting. Gesteld is hiervóór al dat de tot de
meent behorende gronden niet zonder belang
waren voor de nederzetting, integendeel daarvan
een noodzakelijk onderdeel uitmaakten, gezien
hun betekenis en functie in het agrarisch bedrijf.
Dat betekent dat men zeker niet ongelimiteerd
tot ontginning van alle meentgronden kon over-
gaan. Een zekere hoeveelheid ervan, van verschil-
lende soorten gronden, moest beschikbaar blijven
voor de gerechtigden in de hoeven. Zolang er
sprake was van in voldoende mate aanwezige
wilde gronden, waar niet mensen, vanuit verschil-
lende nederzettingen rechten op deden gelden
en waar dus in de prakti jk ongelimiteerd gebruik
van gemaakt kon worden, was er niets aan de
hand. Anders werd dat toen dat onbeperkte ge-
bruik om verschil lende redenen niet meer moge-
li jk was.
Dat gebeurde toen nederzettingen zich uitbreid-
den en in hun ontginningsactiviteit danwel be-
hoefte aan wilde gronden op elkaar stuitten. Tot
dan toe vage grenzen in wilde gebieden werden
toen letterlijk afgepaald. Mogelijk hebben zich
echter de beperkingen niet zozeer voorgedaan in
de vanouds bewoonde oebieden. Daar kon men

in de bestaande nederzettingen misschien niet
onbeperkt, maar toch wel over voldoende meent-
gronden beschikken en was ook ongeveer wel
duidelijk dat zij tot een bepaalde nederzetting be-
hoorden. Anders lijkt dat te zijn geweest in de
omgeving van Hoogland, aan de grens van de
bewoonde gebieden en de uitgestrekte wildernis
ten noorden daarvan. Daar zouden uiteindeli jk
niet technische mogelijkheden of gebrek aan
gronden op zich, maar rechten geclaimd door an-
deren de beperkingen en grenzen van de ontgin-
ningen bepalen
Ontginningen hebben in Hoogland betrekkeli jk
vroeg en gezien het relatieve gemak waarmee
bos gerooid kon worden waarschijnlijk ook be-
trekkelijk rigoureus plaatsgehad. Terwijl er, zo zou
men kunnen aannemen, ruimte genoeg was voor
uitbreiding van de bewoning en ontginningsacti-
viteiten volgens het oude, hiervóór beschreven
patroon, zien we in de twaalfde eeuw toch het
een en ander anders gaan verlopen. In die eeuw
is waarschijnli jk nadrukkeli jker dan voorheen de
bisschop de wildernissen gaan beschouwen als
hem toekomend en als iets waarover hij naar be-
lieven kon beschikken. Werden in dichter bevolk-
te, meer ingerichte gebieden zijn rechten nogal
eens beperkt door rechten van anderen, in het
noordelijk deel van Eemland, sinds de achtste
eeuw behorend tot zijn domeingoed, was dat
niet het geval.
Wat reeds eerder, sinds de late tiende eeuw en
elÍde eeuw elders, in de uitgestrekte veengebie-
den in het westen van het Nedersticht (de
Utrechts-Hollandse laagvlakte) plaatshad, gebeur-
de nu ook in Eemland: namelijk de uitgifte van
grote stukken wildernis ter ontginning, op be-
paalde vooruvaarden, aan ontginners-kolonisten,
waarna op grootschalige en systematische wijze
die ontginning werd uitgevoerd. We komen op
dit type ontginningen in Eemland aanstonds te-
rug, maar richten ons eerst nog even op het
Hoogland zelf en op het vermoedelijk effect dat
de claims van de bisschop op de gronden direct
ten noorden van dit gebied en de uitgiften ter
ontginning hebben gehàd.
Vanwege deze nieuwe ontwikkelingen zal zich
juist hier in de twaalfde eeuw de grens hebben
doen gevoelen aan uitbreidingsmogelijkheden
naar het noorden vanuit het eigenli jke Hoogland.
Bewustzijn van beperkingen en van bezwaren van
te vergaande ontginningen hebben geleid tot het
ontstaan van wat men in het Nedersticht 'maal-

schappen'noemt.
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Een maalschap is, evenals een markorganisatie,
een op genootschappelijke basis gestoelde orga-
nisatie van mensen die vanouds gerechtigd waren
in een bepaald gebied, dat wil zeggen: ze beza-
ten bouwland en op basis daarvan als gemeen-
schap rechten op onontgonnen gronden. De aan-
eensluit ing tot een markgenootschap had tot
doel de belangen van de markgenoten te be-
schermen tegen hen die niet vanouds gerechtigd
waren. Op het moment dat de druk, onder ande-
re van de kant van niet-gerechtigden, op onont-
gonnen gronden groot was en een aanzienli jk
deel hiervan reeds verdeeld en in cultuur ge-
bracht was en werd, zijn deze genootschappen
gevormd om te voorkomen dat te veel woeste
gronden - die al zodanig onmisbaar waren bin-
nen de agrarische structuur - ontgonnen of te in-
tensief gebruikt werden. Beheer en bescherming
van woeste gronden vormde aldus de taak van
de markorganisatie. Vonden er nog verdere ont-
ginningen plaats, dan trad de markorganisatie
daarbij regulerend op Een mark die als object
bos heeft is een maalschap. In Utrecht treffen we
geen marken, alleen maalschappen aan.

In Hoogland treffen we in de dertiende eeuw een
dergeli jke belangenorganisatie aan, de maalschap
van Wede en Emmeklaar. Niet onmogeli jk is het,
zo heeft Kemperink ons inziens overtuigend aan-
getoond, dat het ontstaan van deze maalschap
terug gaat tot de twaalfde eeuw8, waarbij we de
oprichting wel mogen zien in het l icht van het
naderen van een zekere grens voor het in cultuur-
land omzetten van onontgonnen gronden op het
Hoogland en het gebrek aan verdere mogeli jkhe-
den voor uitbreiding naar het noorden. Het voe-
ren van het beheer van de tot de maalschap van
Wede en Emmeklaar behorende gronden en de
behartiging van de belangen van haar gerechtig-
de leden, de malen, komt tot uitdrukking in het
gereguleerd uitgeven ('verkopen') van nog voor
ontginning in aanmerking komende gronden aan
individuele malen, welke vervolgens deels door
derden van de malen worden gehouden tegen
betaling van ti jnzen, uit de opbrengst waarvan de
gezamenlijke malen renten ontvingen. Ook de
St.-Paulusabdij deelde daarin mee, gezien het feit
dat ze naast t i jns- en tiendheer van de vijft ien
malenhoeven binnen de maalschao met twee
hoeven ook de voornaamste individuele gerech-
tigde was.
Tot zover voorlopig het Hoogland en de vroege
ontginningen aldaar. Samengevat ging het hierb-
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dus om ontginningen die in beginsel plaatsvon-
den binnen het lokale kader van de bestaande
nederzettingen. We richten ons vervolgens op de
grootschalige, systematisch uitgevoerde ontgin-
ningen zoals die in de twaalfde eeuw in het noor-
den en noordoosten van Eemland een aanvang
li jken te hebben genomen. Zowel qua uiterl i jke
vorm als juridisch karakter onderscheiden zich de-
ze ontginningen sterk van de tot nog toe bespro-
ken vooral kleinschalige ontginningen, uitgevoerd
in het al of niet domaniaal georganiseerde neder-
zettingsverband. Niet langer gold de bestaande
nederzetting als het kader voor de ontginningen.
ln de oorspronkelijk praktisch onbewoonde ge-
bieden in het noorden en noordoosten kon, naar
we reeds stelden, de bisschop ongehinderd door
andere gerechtigden beschikken over deze wil-
dernis. Hierbij l i jkt hij als volgt te werk te zijn ge-
gaan. Aan vri je kolonisten-ontginners werd door
de bisschop grond ter ontginning uitgegeven;
mogelijk was ook dat de uitgifte plaatsvond aan
een ondernemer, locator, die vervolgens de grond
verdeelde onder ontginners-kolonisten. Dezen
ontvingen hetzij van de bisschop hetzij van de
ondernemer de te ontginnen grond en dienden
dan slechts een uniforme en zeer geringe, per
hoeve geheven tijns te betalen, welke gold als
een betaling pro recognitione terre, dat wil zeg-
gen als erkenning van de gezagsrechten van de-
gene die de grond ter ontginning uitgaf. Deze
zogenaamde recognitieti jns onderscheidde zich
nadrukkeli jk van de eerdergenoemde hofti jnzen,
waarbij het ging om niet-uniforme, maar variabe-
le en vooral ook hogere bedragen, die bovendien
niet oo alle hoeven even zwaar drukteng.
In de meeste gevallen was het, zoals gezegd, de
bisschop die op deze wijze de grond ter ontgin-
ning uitgaf. Waarschijnli jk had de bisschop tevens
delen van zijn wildernis uit handen gegeven aan
instell ingen als de Utrechtse kapittels en de St.-
Paulusabdij. In navolging van die bisschop gaven
deze instell ingen op hun beurt deze grond ter
ontginning uit, eventueel ook onder beding van
een ti jns ter erkenning van hun gezagsrechten.
Dit systeem van uitgifte van grond ter ontginning
heeft verhoudingen gecreëerd die sterk verschil-
den van wat men in de oude cultuurgebieden ge-
wend was In een nog praktisch onbewoond ge-
bied heeft het geleid tot het ontstaan van geheel
nieuwe nederzettingen, los van de oude bestaan-
de, die ook niet gekenmerkt worden door overge-
leverde domaniale verhoudingen met elementen
van oorspronkeli jke persoonli jke onvrijheid en



daarmee verbonden verplichtingen.De ontginners-
kolonisten kregen de vrije beschikkingsmacht over
de grond. Ze konden hem verkopen of laten ver-
erven en waren voor het gebruik ervan niet ge-
houden tot het verrichten van diensten.
Voor de grootschalige ontginning in lager gele-
gen en al of niet met veen bedekte gebieden was
een goede afwatering noodzakelijk. Dit vereiste
een gezamenlijke en systematische aanpak. Als
ontginningsbasis koos men een natuurli jk water
of groef men een wetering, waarop men haaks
evenwijdig aan elkaar lopende sloten groef en ka-
vels uitzette, die opstrekten tot aan een ach-
tersloot. Boerderijen werden meestal gesitueerd
aan de ontginningsbasis, waarbij het mogeli jk
was dat ze uiteindelijk met het vorderen van de
ontginning werden verplaatst, bijvoorbeeld naar
een voormalige achtersloot, waarna de ontgin-
ning verder werd voortgezet tot een nieuwe ach-
tersloot of tot men een grens vond in bijvoor-
beeld een andere nederzetting.
Aldus zijn in Eemland nederzettingen ontstaan als
Eembrugge, de beide Eemnessen, Bunschoten,
Hoevelaken en ten zuidoosten van Amersfoort
ook Hamersveld en Asschat, maar ook de diverse
duideli jk te herkennen ontginningseenheden die
later behoren tot Hoogland, zoals Over- en Ne-
der-Zeldert, Het Nieuweland, De Haar, De Duist.
Dergeli jke ontginningen dateren in deze streken
vooral van de twaalfde eeuw en daarna. Een glo-
baal dateringselement vormt hierbij de uitgifte ter
ontginning van de Hoevelakense wildernis in
1132. Op grond van de aanvang van deze ont-
ginning dateert Maris die in Eembrugge en Eem-
nes-Binnen omstreeks 110010. Voor Bunschoten
li jkt een ontginning in de latere twaalfde eeuw
aan te nemen. Ook in andere tot dan toe niet of
weinig bewoonde gebieden in Eemland, bijvoor-
beeld de lager gelegen gebieden in het oos(en en
zuidoosten, tegen de Gelderse Vallei aan, van
Woudenbergll via Leusderbroek, Hamersveld en
Asschat naar Hoevelaken, laten zich vergeli jkbare
ontginningen vaststellen, die ook te dateren zijn
in de jaren dertig van de twaalÍde eeuw. Aldus
gaat men ervan uit dat vanaf het begin van de
twaalfde eeuw noordeli jk Eemland en de Gelder-
se Vallei door middel van dergelijke grootschalige,
systematisch uitgevoerde ontginningen definit ief
ontsloten zijn.
Daarmee bli jken deze ontginningen in Eemland
globaal gezien ruim een eeuw later te beginnen
dan die in het westen van het Nedersticht, de
Utrechtse laagvlakte en de gebieden ten westen

van de Vecht. Ze vinden echter ongeveer in de-
zelfde tijd plaats als in het Kromme-Rijngebied en
het gebied ten oosten van de Vecht, waar eerst
na de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk in
1122 de bisschop op grootschalige wijze en sys-
tematisch op de wijze zoals beschreven ontgin-
ningen entameert. De abdij heeft in de later ont-
gonnen noordeli jker delen van Eemland eigenli jk
nog slechts vrij beperkte rechten verworven. Deze
li jken maar zeer ten dele te zien als uitvloeisel van
oude rechten in Eemland. We vinden bijvoorbeeld
in een gebied als De Duist nog wel wat abdijbezit
vermeld, dat 'geslagen uit de hof te Emmeklaar'
als tijnsgoed ressorteert onder die hof. Voor de
meeste bezittingen in deze gebieden moeten we
toch eerder denken aan uitgiften van te ontgin-
nen grond door de bisschop aan de abdij, zoals
hij dat ook aan andere ontginners-kolonisten
deed, dan aan oorspronkeli jke toebehoren en uit-
slagen bij het oude abdijbezit op het Hoogland.
Mogeli jk is ook in later t i jd grond aldaar aan de
abdij opgedragen. Daar zij reeds vanouds gegoed
was in de omgeving, in het 'oude' Eemland, zal
zij voor zowel de uitgiften als schenkingen in
aanmerking zijn gekomen.
we stelden hiervóór dat het niet altijd de bis-
schop was, maar soms een instell ing als een ka-
pittel die grond ter ontginning uitgaf In het
veengebied ten oosten van de hogere zandgron-
den waarop Leusden is gelegen, aan de overzijde
van de Eem, ten zuidoosten van de Heil ige Berg,
in wat de ontginningsgebieden Hamersveld en
Asschat werden, heeft mogelijk de abdij die rol
gespeeld.
Het verkavelingspatroon, zoals dat later is waar te
nemen, wijst op een systematisch uitgevoerde
ontginning van Hamersveld en Asschat als afzon-
derli jke eenheden; de patronen staan min of
meer haaks op elkaar. Ook het ten zuiden van
Hamersveld gelegen Leusderbroek is herkenbaar
als een aparte ontginningseenheid, in de ti jd te
plaatsen na de ontginning van Hamersveld, daar
het rn noord-zuid-richting l iggende strokenpa-
troon van dit gebied doodloopt op de oost-west-
verkaveling van Hamersveld. In Hamersveld en
Asschat komt de als typische ontginningstijns
herkenbare zeer geringe en uniforme betaling per
hoeve aan de abdij toe. Zij doet vermoeden dat
de abdij net als elders de bisschop deed deze
grond ter ontginning heeft uitgegeven aan ont-
ginners-kolonisten, die verder zelf vrije beschik-
king over de grond hadden. Op grond waarvan
de abdij eventueel over deze wildernis heeft kun-
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nen beschikken is helaas niet duideli jk. Van een
schenking van de bisschop van deze onontgon-
nen gronden aan de abdij, waarna deze de grond
ter ontginning kon uitgeven, vinden we in de
bronnen niets vermeld.

Ter afronding van mijn overzicht van het verloop
van ontginningen in Eemland wil ik nog het vol-
gende opmerken. Het feit dat in de twaalfde
eeuw grootschalige ontginningen op de voor-
noemde wijze een aanvang nemen en in de der-
tiende eeuw zullen zijn voortgezet, betekent niet
dat ontginningen in het bestaand lokaal verband
van de agrarische nederzetting niet meer zouden
olaatsvinden. Er is niet slechts sorake van uitbrei-
ding en geleideli jk opschuiven van het cultuur-
land en bewoning naar noordeli jker gebieden, te
constateren 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 eventueel
nog hofuerhoudingen als kader hebben, gaan
door tot in de vijftiende eeuw en later. We keren
daarvoor dan terug naar Soest
Aantoonbaar is de ontginning in Soest van de
hooi-en maatlanden ten oosten van de Eem in de
veertiende eeuw. Op een systematische aanpak
wijst ook hier de strokenverkaveling. Hoewel al
wel eerder aanwijzingen bestaan voor het aan de
randen in gebruik nemen of ontginnen van delen
van het Soesterveen, ten zuidwesten van Soest,
lijkt dit eerst in het begin van de vijftiende eeuw
grootscheeps te zijn aangevat. Het zal ook hier in
eerste instantie gegaan zijn om ontginning in de
zin van het doen toenemen van het areaal bouw-
land In een enkel geval zien we toestemming
verleend worden tot het afgraven van het veen,
wat waarschijnlijk verband zal houden met een
toegenomen vraag naar turf. Toch werd ook hier
veelal in beginsel bepaald dat afgegraven gron-
den uiteindeli jk gereed gemaakt dienden te wor-
den als bouwland.
Interessant is het om te zien dat bij de verdeling
van de meentgronden en het ontginnen en ex-
ploiteren ervan ook aan het oude hofuerband ge-
knabbeld gaat worden. Juist in het geval van
veengronden vindt in het begin van de vijftiende
eeuw veelal omzetting van tijnsgoed in leengoed
plaats. In plaats van een jaarli jkse ti jns dient nog
slechts bij het overlijden van de leenman door
diens 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 en
dus wel konden vervallen. In 1390 wordt in het
geval van de abdij ook gesteld dat zij van haar
hofgoederen meer nadeel dan voordeel heeft en
dat daarom besloten is tot deze omzetting van de
ti jnsverhouding in een leenverband. Opvallend is
echter wel dat het eerst vooral veengronden zijn
die in plaats van in ti jns nu in leen gehouden
gaan 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 uiteindeli jk ook
ouder cultuurland regelmatig tot leengoed werd
gemaakt, is het tijnsgoederencomplex van de ab-
dij, zoals dat vanaf de vroege elfde eeuw bestaan
had, 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 aan
de ontginners in haar bezittingen gunstiger voor-
waarden te bieden dan de tot dan toe oebruike-
li jke ti jnsverhoudingen.

Slotbeschouwing
Dit is het laatste symposium in een reeks waarin
successieveli jk delen van de provincie Utrecht on-
der de loep zijn genomen. Daarom is het aardig
om nu tot slot globaal de ontwikkelingen op het
gebied van de middeleeuwse nederzettingsge-
schiedenis in Eemland te vergeli jken met die el-
ders in het Nederstichtl2. Het blijkt dat in de eer-
ste plaats overeenkomsten te constateren zijn
met het Kromme-Rijngebied. Zowel hier als in
Eemland vonden de vroege vanaf de tiende eeuw
aantoonbare ontginningen plaats in het lokale
nederzettingsverband, in of bij de reeds tevoren
bewoonde delen van het gebied. In westelijke de-
len van het Nedersticht - de Utrechts-Hollandse
laagvlakte en het gebied ten westen van de Vecht
- waren omstreeks diezelfde tijd reeds de groot-
schalige systematische ontginningen gaande. Aan
dergeli jke planmatige ontginningen van moeil i j-
ker in cultuur te brengen gronden kwam men in
Eemland en het Kromme-Rijngebied eerst in de
twaalfde eeuw toe. Datzelfde geldt voor streken
in het zuidwesten van de provincie. In het Krom-
me-Rijngebied nu waren dergeli jke ontginningen
in het algemeen gesproken betrekkeli jk kleinscha-



l ig van aard, omdat dit gebied vanouds reeds
dichter bevolkt was en de bisschop, in het alge-
meen geiproken de init iator van deze ontginnin-
gen, niet vrij over grote wildernissen kon beschik-
ken. Eemland was echter als geheel genomen
veel minder dicht bevolkt dan het Kromme-Rijn-
gebied. Naar het noorden toe bevond zich meer
onbewoonde wildernis, waar de bisschop prak-
tisch de enig gerechtigde lijkt te zijn geweest. De
ontginningsactiviteiten in Eemland konden van-
wege die ruimte ecn meer grootschalig karakter
krijgen, zoals dat in het westen van het Neder-
sticht ook, in het Kromme-Rijngebied slechts inci-
denteel het geval was. Qua karakter, grootschalig
en systematisch, l i jkt Eemland meer op het wes-
telijk Nedersticht, qua chronologie en contekst
sluit het gebied mee' aan op het Kromme-Rijnge-
bied en het gebied ten oosten van de Vecht.

C.l.C. Broer
Roelof Hartplein 280
1071 TT Amsterdam
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