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Provincie

Utrecht

De onnavolgbaar grillige grens met Holland. Tabula nova

Provinciae Ultrajectinae, na 1715, door Bernardus de Roy.

Een boek over de provincie Utrecht kan niet zonder

een verhaal over de stichting en de ontwikkeling van

deze oude bestuurslaag. De datum 17 mei 1375, waar-

op bisschop Arnold II van Horne de Stichtse Landbrief

ondertekent, wordt beschouwd als het begin van de

provincie Utrecht. Aan de hand van een serie kaartjes

is te volgen hoe het uitgestrekte grondgebied van Het

Sticht door oorlogen en machtspolitiek met Holland

en Gelderland voortdurend krimpt en hoe de uiterst

grillige grenzen later weer enigszins worden recht-

getrokken.

Een nog oudere bestuurslaag is die van water-

schappen. Al in 1323 werd het Hoogheemraadschap

van de Lekdijk Bovendams opgericht. Waterschappen

waakten over de dijken en zorgden met honderden

poldermolens voor het waterbeheer. Nog in 1970

waren er 126 waterschappen binnen de provinciale

grenzen, nu zijn dat er drie. Schaalvergroting is ook

bij de gemeenten waar te nemen. In 1795 was de

provincie in 222 gerechten verdeeld, sinds 2011 tellen

we 26 gemeenten. Restanten van de oude gerechts-

grenzen vinden we hier en daar nog terug.

Nieuw is een hoofdstuk over nederzettingen. Voor

de typering van middeleeuwse steden en dorpen is

zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling uit de Atlas

van de verstedelijking in Nederland (2014). Het accent

ligt op de invloed van elementen als dijken, rivieren en

oudere ontginningen op de vorm van de middeleeuw-

se stad. Latere 19de- en 20ste-eeuwse uitbreidingen

vallen buiten het bestek van deze uitgave. Wel zijn de

nieuw gestichte dorpen beschreven, inclusief spoor-

dorpen uit een recentere periode.

Tot slot worden op een kaartje de kerkstichtingen

weergegeven, waarbij wordt ingegaan op de rol van

de kerktorens als oriëntatiepunten in het landschap,

hun historisch belang voor de landmeetkunde en hun

betekenis als zichtpunt voor vele buitenplaatsen met

hun lanenstelsels.
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UTRECHT GESTICHT

De provincie Utrecht bestaat als bestuurlijke eenheid ruim zeven

eeuwen langer dan de Nederlandse staat. De Stichtse Landbrief

die bisschop Arnold II van Horne op 17 mei 1375 ondertekende bete-

kende het begin van de provincie Utrecht. De bisschop zou voor-

taan alleen met toestemming van de standen oorlog mogen voeren

en belasting mogen heffen. Voor belangrijke functies mochten

alleen personen uit het Nedersticht gekozen worden. De standen,

de latere Staten van Utrecht en de huidige Provinciale Staten,

bestonden uit vertegenwoordigers van de geestelijkheid, de ridder-

schap en de vijf steden. Destijds waren dat naast Utrecht en Amers-

foort ook Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort. De stad

Utrecht had de meeste invloed en van de overige steden waren

alleen Amersfoort en Rhenen belangrijk. De dorpen hadden

geen enkele invloed. Zij behoorden tot het platteland, dat door

de ridderschap werd vertegenwoordigd.

Van enig landsheerlijk gezag van de bisschop was ten tijde van

de Stichtse Landbrief al nauwelijks meer sprake. Geteisterd door

een zware schuldenlast kon bisschop Hendrik van Beieren in 1528

niet anders dan zijn wereldlijk gezag overdragen aan de opdringen-

de Habsburgse vorst, keizer Karel V. Bij zijn troonafstand in 1555

werden de Habsburgse Nederlanden of de Zeventien Provinciën

tot een staatkundig geheel gesmeed, ongeveer de huidige Benelux.

Utrecht heette toen een heerlijkheid. Als gewestelijk bestuurder

stelde Karel V een stadhouder aan. Holland en Utrecht kregen één

stadhouder. De eerste was Willem van Oranje. Met de Vrede van

Münster in 1648 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-

den officieel erkend als zelfstandige natie. Na de Franse tijd (1795-

1813) gaat de provincie Utrecht in 1815 deel uitmaken van het nieuwe

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

VOORGESCHIEDENIS

Geldnood was het motief van de bisschop om concessies te doen

aan de machtige partijen in het Nedersticht, in ruil voor kredieten.

De Utrechtse bisschop was niet alleen geestelijk leider, maar hij

Boven • Utrecht, hart van Nederland. Toeristenkaart van de provincie Utrecht uit 1932.

Rechts •Hulde aan de vijf steden van de provincie Utrecht en aan de meest vooraanstaande geslachten met de zegels van de kapittels aan de Stichtse landbrief van 1375.

Ontwerp en tekst uit 1671 van Everard Meyster.
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had ook wereldlijke macht. Die positie had hij van de Duitse keizer

gekregen, die gebieden van zijn uitgestrekte Heilige Roomse Rijk

(sinds 925) in leen uitgaf aan zijn ondergeschikten. De aangestelde

graven gingen voor hun eigen erfelijke opvolging zorgen, waardoor

die gebieden steeds zelfstandiger werden en de macht van de keizer

verzwakte. Het grote voordeel van het benoemen van een bisschop

was dat deze geen wettelijke zonen had. Zo kon de keizer zijn

gebied weer opnieuw uitgeven.

Door schenkingen van de keizer had de Utrechtse bisschop

in de loop van de 10de eeuw een omvangrijk gebied ten noorden

van de grote rivieren gekregen, dat hem van inkomsten voorzag.

Zo kreeg bisschop Balderik in 953 van Otto I het gebied van

Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst ten Berg. Lucratief waren

het tolrecht (Rhenen), het muntrecht en het tiende deel van de

opbrengsten van de koninklijke goederen, die de Utrechtse kerk al

in 753 van koning Pippijn III had ontvangen. Die gebieden lagen

vooral in het Kromme Rijngebied en langs de Vecht en Oude Rijn.

Door een schenking van Karel de Grote in 777 kwam de Utrechtse

bisschop in bezit van de Sint-Maartenskerk in Dorestad en een

omvangrijk domein in het oosten, rond Leusden. Nog eerder, in

723, kreeg de bisschop de Romeinse castella Utrecht en Vechten

van Karel Martel, hofmeier van het Frankische Rijk.

De banden tussen de bisschoppen en hun heer bleven tot in de

12de eeuw innig. De meeste Duitse keizers bezochten de bisschops-

stad Utrecht een paar keer tijdens hun regering en hadden er een

eigen paleis, Lofen geheten. Omgekeerd reisden de bisschoppen

voor overleg naar de keizer in Keulen. De route liep langs de voet

van de Heuvelrug over de via regia, de koningsweg. In zijn conflict

met de paus over de benoeming van bisschoppen kon de keizer

rekenen op de trouw van de Utrechtse bisschoppen. Maar bij het

Concordaat van Worms in 1122 spraken de paus en de keizer af dat

een nieuwe bisschop voortaan door de plaatselijke gelovigen zou

worden voorgedragen. Het waren in Utrecht de vijf kapittels (Dom,

Oud-Munster, St. Pieter, St. Jan en St. Marie) die zich over de bis-

schopskeuze gingen ontfermen. Deze geestelijken, kanunniken uit

aanzienlijke families, hadden wel de gelofte van kuisheid afgelegd,

maar niet die van armoede. De bisschop werd afhankelijk van deze,

door grote ontginningen langs Rijn en Vecht schatrijk geworden

geestelijkheid.

Op hun beurt werden de kapittels zwaar onder druk gezet door

de naburige vorstendommen. Zo wist de Hollandse graaf Floris III

in 1178 zijn broer Boudewijn II op de bisschopszetel te krijgen,

die vervolgens het bisdom kaalplukte om zijn oorlogen in het

Oversticht te kunnen voeren. Begin 13de eeuw kwam een definitief

einde aan de keizerlijke invloed. Gevolg was dan ook dat de keizer-

lijke bescherming wegviel, waardoor de positie van de bisschoppen

verder verzwakte. Holland en Gelre konden beginnen aan het

slopen van het eens machtige bisdom.

PROVINCIE EN GEMEENTEN

De enorme omvang van het bisschoppelijk gebied, dat vanuit

Utrecht werd geregeerd, kalfde in de loop van de 13de eeuw sterk af.

In het westen was de bisschop niet opgewassen tegen de expansie

van Holland.

In het oosten was Het Sticht al een eeuw eerder de Veluwe, die

bisschop Bernold rond 1040 van de Duitse keizer Hendrik III had

gekregen, kwijtgeraakt. Aanvankelijk had de bisschop de Veluwe

in leen gegeven aan de hertogen van Brabant, die op hun beurt het

gebied in leen gaven aan de Gelderse graven. Toen de Brabantse

hertog nalatig was met de eed van trouw te zweren (leenhulde) aan

de bisschop, verklaarde deze het leen voor vervallen en trachtte de

Veluwe weer in bezit te krijgen. Strooptochten volgden in de 12de

eeuw, maar de Gelderse graaf Otto I wist in 1203 de Veluwe defini-

tief in te lijven.

Het wereldlijk territorium van de Utrechtse bisschop werd in

tweeën gesplitst: het Nedersticht, ongeveer ter grootte van de huidi-

ge provincie, aan de ene kant en het Oversticht, bestaande uit Over-

ijssel, Drenthe en de stad Groningen, aan de andere kant. De

Utrechtse bisschop moest via de Eem over de Zuiderzee naar zijn

residentie in Vollenhove. Maar ook zijn greep op het Oversticht

verslapte, toen in 1227 de Drenten zijn leger in de pan hakten. Het

bisschoppelijk gezag over het Oversticht bleef wankel door herhaal-

delijke verpanding van het gebied aan Gelre.

Grens met Gelderland

Ondanks eeuwenlange twisten, oorlogen en overvallen op elkaars

gebied bleef de grens tussen het Nedersticht en Gelre redelijk

stabiel. Vanuit de burchten Ter Horst (1163, afbraak in 1528) bij

Rhenen en Stoutenburg, de ‘trotse burcht’ (1259, afbraak in 1540)

onder Amersfoort, beheerste de Utrechtse bisschop de grenszone.

Op de belangrijke oost-westroute waren de versterkte huizen

Scherpenzeel en Renswoude strategische twistobjecten. Sinds

1380 was Huis Scherpenzeel (Scarpenzele) een leen van de Gelderse

hertog (hertogdom sinds 1339) en nog steeds vormt het een Gelder-

se enclave in het Utrechtse gebied. Het huis lag pal tegenover het

Utrechtse kasteel Renswoude, dat bisschop Jan van Arkel in 1346

had gekocht van de burgers van Rhenen en in leen gaf aan zijn

broer Robert.

In de 19de eeuw bestonden plannen om Scherpenzeel en Rens-

woude samen te voegen. In 1864 stelde Gelderland voor het ver

noordwaarts uitstekende deel boven Renswoude af te staan en te

ruilen tegen een onder Scherpenzeel gelegen gebied. Utrecht wilde

slechts een klein stukje afstaan. Een eeuw later, met de grote grens-

correcties in 1960, werd de grens van Scherpenzeel op de toen pas

gekanaliseerde Luntersche Beek gelegd. Utrecht kreeg er boven

Renswoude enkele stukken bij. Hierdoor nam het gekartelde ver-

loop van de provinciale grens verder toe. Tot een samenvoeging van

Scherpenzeel en Renswoude is het nooit gekomen.‘Onvoldoende

bestuurlijk draagvlak’, lezen we in de laatste afwijzing uit 2011. En

dus blijft de grillige provinciale grens ter plaatse gewoon bestaan.

Zoals gebruikelijk zijn ook aan de oostzijde natuurlijke barriè-

res als grens gekozen. Bij het noordelijk deel tussen Eemland en

Arkemheen gaat het om de Laak (laak = grenswater), een veenrivier-

tje dat tijdens de 12de-eeuwse ontginningen is gekanaliseerd en

waaraan Hoevelaken (hoeve = oppervlakmaat voor een boeren-

bedrijf, toen ca. 13 ha) zijn naam te danken heeft. Deze grens werd

in 1758 bevestigd door de Staten van Utrecht.

Bij het zuidelijk deel gaat het om een deel van het Valleikanaal.

Hier stroomde ooit het grensriviertje de Kromme Eem, dat door

bisschop David van Bourgondië tussen 1473 en 1481 tot grift was ver-

graven. Om zijn ‘neef van Gelre niet te nae te graven’ liet bisschop

David de grift iets ten westen van het riviertje uitgraven. De smalle

tussenliggende strook grond, de ‘overeinden’, is bij de ruilverkave-

lingen gesneuveld, maar is nog wel op oudere kaarten terug te vin-
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den. Later ontstond een slepend conflict over de precieze ligging

van de grens tussen beide gewesten: lag zij exact langs de Grift

of lag zij op enige afstand oostelijk ervan? In de jaren 1720 werd

besloten dat het tracé van de Grift de grens zou vormen tussen

de Gelderse en Rhenense venen, een verlies voor Utrecht dus.

De kaarsrechte verlenging van de Grift tot het centrum van het late-

re Veenendaal werd in 1585 gegraven. Gezien de richting van die

rechte grift moeten de verdwenen kapel op de Emmikhuizerberg en

de kerktoren van Wageningen als richtpunten zijn benut. Deze grift

werd de grens tussen Stichts-Veenendaal en Gelders-Veenendaal.

Dat Veenendaal in beide gewesten lag had te maken met de turfwin-

ning. De Utrechtse initiatiefnemers konden in 1546 ook concessie

krijgen in het Gelderse deel, want zowel Het Sticht als Gelre

behoorden destijds toe aan één landsheer, Karel V. In 1795 wist het

Stichtse deel zich los te maken van de stadsvrijheid van Rhenen.

Ruim anderhalve eeuw lang bleef de provinciegrens dwars door

Veenendaal lopen, alle argumenten over verlies aan inkomsten door

smokkelen ten spijt. Pas in 1960 ging Gelders-Veenendaal naar

de provincie Utrecht en werd het met Stichts-Veenendaal tot één

gemeente verenigd.

In 1814, direct na de bevrijding van de Franse overheersing, vor-

derde Gelderland de over-Rijnse uiterwaarden bij Amerongen en

Rhenen terug, waarop Utrecht antwoordde niet bevoegd te zijn. Bij

onderhandelingen in 1822 dreigde Utrecht De Mars ten zuiden van

de Nederrijn terug te vorderen als Gelderland niet soepeler werd.

Maar alles bleef bij het oude en de ‘Franse’ grens bleef in het mid-

den van de Nederrijn liggen. Net als de Grift van bisschop David

twee eeuwen eerder, werd ook de Slaperdijk (1652) door Utrecht

precies langs de oude Gelderse grens aangelegd. Gelre had geen

belang en wilde niet meebetalen aan deze ‘slapende’ dijk, die de

overstromingen van de Rijn moest tegenhouden.

In het zuiden vormt de Nederrijn, vanaf Wijk bij Duurstede

de Lek (lek = laak) geheten, de provinciegrens met Gelderland en

Zuid-Holland. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat was het vroeger

niet. Eigenlijk is alleen het stuk rivier tussen Wijk bij Duurstede

en Culemborg sinds 1300 de grens met Gelderland gebleven. De

Nederrijn had weliswaar steeds als grens gefungeerd, maar met de

verlegging van het rivierbed in de loop der eeuwen schoof de pro-

vinciegrens niet steeds mee. Zo liep de Gelderse ‘Lant Scheydinge’

nog tot 1840 dicht langs de steilrand van de Heuvelrug, dwars door

de Amerongse Bovenpolder en de Elster Buitenwaarden, terwijl de

rivier al sinds de 14de eeuw zijn huidige, iets zuidelijkere loop had

gekregen. Bij Remmerden ( = afgekalfde rand) stak de provincie-

grens de rivier over om een stuk zuidelijker de oude loop van de

Rijn onder Rhenen te volgen. Het gehele gebied van De Mars

behoorde destijds tot de stadsvrijheid van Rhenen en dus tot de

provincie Utrecht. Ook onder Wijk bij Duurstede veranderde de

loop van de rivier. Hier ging het om kanalisatie en het afsnijden van

bochten, die na 1900 de rivier en dus ook de grens een veel minder

meanderend beloop hebben gegeven.
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Grens met Holland

Tot voorbij Wijk bij Duurstede wist Gelre posities te krijgen aan

beide kanten van de rivier. Tussen Everdingen en Schoonhoven

was het Holland dat domineerde op de beide oevers. Vóór 1300

beschikte de Utrechtse bisschop nog over grote gebieden aan weers-

zijden van de rivier. Maar Het Sticht raakte hier steeds meer land

kwijt. De Hollandse graven en de Brederode’s van Vianen gingen

de rivier beheersen. Tot kort voor de Bataafse omwenteling van 1795

was alleen Hagestein aan de overzijde en (Willige) Langerak aan

beide zijden van de Lek nog Utrechts. Toen in 1805 Jaarsveld en

IJsselstein samen met Benschop en Noord-Polsbroek bij Utrecht

kwamen, werd de Lek als natuurlijke grens met Holland vastgelegd.

Pas in 2002 stak de provincie Utrecht weer de rivier over met de

‘inlijving’ van Vianen. Zuid-Holland heeft zich hier sterk tegen

verzet en wilde de Lek als grens behouden.

‘Een door muizen afgeknabbelde boterham’, schreef de water-

staatshistoricus J.L. van der Gouw in 1962 over de grens tussen

Holland en Utrecht. De happen waren vroeger nog veel groter,

diep het Stichtse gebied in. De grenzen waren zo ingewikkeld, dat

we het ons nu nauwelijks meer kunnen voorstellen. Het was het

gevolg van de concurrentie tussen Hollandse en Stichtse ontgin-

ners. Een natuurlijke grens in het zompige veenmoeras was er niet.

De achterkades of de indijken van de ontginningsblokken gingen

als nieuwe grenzen dienen. Een mooi voorbeeld daarvan is de

Hollandsche Kade.

Eind 13de eeuw had graaf Floris V door geraffineerd politiek spel

grote gebiedsdelen van Het Sticht weten te bemachtigen. Sinds

1280 pachtte de graaf ’t Gooi (= gouw) van de abdis van Elten, zodat

hij ruimte voor expansie kreeg. Oudewater, een Utrechtse grensves-

ting, was samen met Bodegraven en Waarder in 1281 verpand aan

Holland. Woerden, met zijn 12de-eeuws kasteel van bisschop Govert

van Rhenen, werd eveneens een Hollands stadje. Aan de Zuiderzee

gingen Weesp en Muiden, een belangrijke haven voor het Utrechtse

transport over de Vecht, na 1317 definitief voor Utrecht verloren.

In 1304 confisqueerde de Hollandse graaf onder meer Gouda,

Schoonhoven, Stolwijk, Cabauw en Zevender.

Niet alleen de heer van Vianen maar ook ook de burggraven van

Montfoort en IJsselstein hadden met steun van Holland hun grond-

gebied gestaag uitgebreid en zich steeds onafhankelijker opgesteld

van de bisschop. Het verkrijgen van de hoge rechtsmacht, dat wil

zeggen het recht zware boetes, lijfstraffen en doodstraffen te mogen

uitspreken, speelde een cruciale rol in de eeuwenoude conflicten.

Hollandse happen gedicht

Pas veel later zijn de diepe Hollandse inhammen weer hersteld, in

het streven om de provinciegrens functioneler te maken. Zo is de

‘taartpunt’ Waverveen, in 1268 door Otto van Amstel van het kapit-

tel van St. Marie verworven, in 1819 weer naar de provincie Utrecht

overgegaan. In dat jaar kwam ook een einde aan de Hollandse

enclave van Loenen, dat samen met Loosdrecht naar Utrecht ging.

Ankeveen, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Thamen en Uithoorn

gingen deel uitmaken van (Noord-)Holland. Veel toponiemen, zoals

de Hollandsche Wetering, de Polder Sticht en Polder Holland ver-

wijzen nog naar de oude situatie. De enclave bij Loenen is ontstaan

door confiscatie van het kasteel Kronenburg door de Hollandse

graaf. Dit kasteel was in handen van de heren Van Amstel, die

betrokken waren geweest bij de moord op Floris V van Holland in

1296. Als represaille werd het kasteel verwoest, de edelen onthoofd

en het gerecht door Holland ingenomen.

Een andere bijzondere Hollandse inham was die van de polders

Teckop en Indijk, een ontginning van de heren Van Amstel en nog

eeuwenlang deel uitmakend van het Hollandse Amstelland. Tot de

De oude grens tussen Utrecht en Gelderland bij de Nederrijn. Detail van de

provinciekaart uit 1743 door Bernard de Roy.

Deze kopie uit 1907 is overgeleverd van een kaart van Gooiland uit om-

streeks 1539. De rechte lijn tussen de Leeuwenpaal in het uiterste noorden

(op de kaart onder) en de Utrechtse Domtoren is in 1356 uitgezet om de

grens tussen Het Sticht en Holland te markeren. Alleen het noordelijk deel,

achter Eemnes, is toen een stukje van de grens geworden. De kaart was

vooral bedoeld om de scheidingsgreppels vast te leggen tussen Oostveen/

Ridderveen en de Gooiers. Eén van de rond 1540 gegraven greppels is de

Hollandse Sloot, op de kaart de linker lijn van de omgekeerde V. De greppel

in het midden naar de boerderijstrook van Maartensdijk moet de huidige

Eikensteinse Laan zijn. Het ‘Goyerbosch’ is de Bosberg, waar de ‘Holland-

sche Rading’ een knik maakt naar de Graaf Floris V Weg. Op de plek van

‘Warnaers Hofstede’ is in 1640 het buiten Drakensteyn gebouwd.
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overgang naar Utrecht in 1820 was in het dorp Harmelen de ene

kant van de Dorpsstraat Hollands en de andere zijde Utrechts. Bij

de onderhandelingen in 1815 was het vooral de provincie Utrecht die

voor iedere grondoverdracht gecompenseerd wilde worden, begrij-

pelijk na die grote vroegere verliezen aan Holland. Maar ook de Hol-

landse tegenpartij gaf geen duimbreed toe. Berustend klinkt al in

1815 de Utrechtse opmerking, dat men uit de voorstellen Oudewater

maar heeft weggelaten in het besef dat ‘men die plaats ongaarne

aan deze provincie cederen zoude’. Het duurde nog tot 1970 voordat

Oudewater weer bij Utrecht kwam. In 1989 werd de rafelige grens

met Holland verder ‘genormaliseerd’ met de overgang van Woerden

naar de provincie Utrecht. Een laatste grote wijziging was in 2002,

toen Loosdrecht naar Noord-Holland ging en Utrecht Vianen erbij

kreeg.

Limytscheydinge tusschen ’t Goylant en ’t Stight.

Nog steeds wordt een deel van de provinciegrens met Noord-

Holland gemarkeerd door hardstenen grenspalen. Bij ’t Gooi is de

grens niet grillig, maar volgt ze onder meer met rechte lijnen de

Goyergracht en de Hollandse Sloot. Bij de Vuursche Dreef maakt

de grens een bijna haakse knik westwaarts over de Graaf Floris V

Weg en de Kanaaldijk. In het verlengde vinden we nog de resten van

de Weersloot, die tot 1795 de provinciegrens was. Aanvankelijk was

de Wakkerendijk (wacken = bewaken) van Eemnes de ‘Hollandse

Rede’, de oostgrens van Holland. ‘Utrechtse’ boeren gingen zich ten

westen van deze dijk vestigen, veilig tegen de overstromingen van

de Zuiderzee. De Utrechtse bisschop Jan van Arkel wilde niet dat de

Hollandse graaf Willem V de inkomsten kreeg en wist in

1345 het dorp Eemnes met zijn gronden terug te winnen, maar niet

nadat hij het eerst had verwoest. In 1351 gaf hij de beide Eemnessen

zelfs stadsrechten.

In 1356 werden de eerste grenstekens geplaatst nadat Van Arkel

met zeven getuigen de nieuwe grens had vastgelegd: ‘beginnende te

Emenesse tot in diep van der zee, soe verde als men betreden

mocht’. Helemaal in noorden, in de nog net te belopen grond bij

de Zuiderzee, kwam de eerste paal te staan, de Leeuwenpaal, zo

genoemd naar de afbeelding van leeuwen in het Hollandse wapen.

Van hieruit werd een denkbeeldige grenslijn op de Utrechtse Dom-

toren uitgezet (gerooid). Van alle grensstukken is alleen Goyer-

gracht Zuid goed op de Domtoren gericht. Negen jaar later werd

deze lijn gemarkeerd door greppels, paden en sloten. Pas in 1719

werd het meest zuidelijke grensvak met een ‘greppel’ (Hollandse

Sloot) vastgelegd. Na de gemeentegrens Eemnes-Baarn is tussen

paal 7 en 16 de lijn oostwaarts in twee grensvakken teruggeknikt,

tot aan de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading. Voorheen lag de

Hollandse grens een stuk oostelijker: in een rechte lijn vanaf de

zuidpunt van de Wakkerendijk tot aan Drakensteyn. De Utrechtse

eigenaren mochten hier hun rechten blijven uitoefenen tegen een

jaarlijkse betaling aan Holland. De Gooiers moesten deze rechten

respecteren. Ongeveer 100 meter ten oosten van de Albert Schweit-

zerweg, evenwijdig aan het eerste grensvak tussen paal 7 en 10,

loopt de Roeterswal. Deze wal ligt nog in het bos en was sinds 1536

de scheiding tussen ’t Gooi en het Baarnse Veen. Het vak tussen

paal 11 en 16 was het meest problematische deel van de grens, omdat

hier uitstekend veen lag dat door verschillende groepen werd

geclaimd. De greppel langs de provinciegrens staat hier bekend als

Hollandse Sloot, maar wordt niettemin ook nog wel eens onterecht

Goyergracht genoemd. Paal 16 markeert een belangrijk scharnier-

punt in de grens tussen Het Sticht en Holland. Van hieraf loopt de

grens in een rechte lijn naar het westen tot de Egelshoek, waar de

22ste ‘scheytspaal’ staat.

De 22 hardstenen palen uit 1719, met een onderlinge afstand

van 200 roeden (752 meter), kregen aan de ene zijde het wapen

van Holland en aan de andere zijde het Utrechtse provinciewapen.

Bepaald werd dat jaarlijks een inspectie plaats moest vinden. Op

vernieling of verplaatsing stonden flinke straffen. Maar twee eeu-

wen later waren er nog maar zeven palen over. Historisch besef bij

de provincies leidde tot herplaatsing van de verdwenen palen vol-

gens een moderner ontwerp uit 1925. Alle palen zijn nu beschermd

als rijksmonument. In tegenstelling tot de grillige westelijke grens

is de noordoostelijke grens tussen Holland en Het Sticht in een

uiterst strakke belijning tot stand gekomen, met paal 16 als hoek-

punt onder aan de Bosberg: de noord-zuidgrens als zojuist beschre-

Boven • Grenspaal 22 bij Egelshoek als laatste ‘scheytspaal’ tussen Het

Sticht en Holland. Replica model 1925.

Onder • Grenspaal 11, model 1719, bij ‘Groot Kievitsdal’, met aan de ene zij-

de het Stichtse wapen (links) en aan de andere zijde het wapen van Holland.
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ven en de in één rechte lijn doorlopende historische oost-west-

begrenzing over de Graaf Floris V Weg-Kanaaldijk-Weersloot tot

aan de Vecht, beide ongeveer 13 km lang. De oost-westgrens is zelfs

nog over de Vecht doorgezet in de Evenaarswetering (!) en in de

Boterwal, tot in de ontginningen van de Ronde Venen.

Van heerlijke gerechten naar burgerlijke gemeenten

De provincie is niet in gemeenten verdeeld; zij is uit gemeenten

opgebouwd. Dat klopt wel voor nu, maar vroeger was dat niet van-

zelfsprekend. Tot de Staatsregeling van 1798 werd niet gesproken

van gemeenten, maar van gerechten. Deze zijn in de loop der eeu-

wen op verschillende manieren tot stand gekomen en varieerden

sterk in grootte. Door grensconflicten waren sommige gerechten

opgedeeld in Stichtse en Hollandse delen, zoals die van Loenen

en Harmelen. Ook Veenendaal kende een Gelders en een Stichts

deel. Als gevolg van al te ver doorgevoerde bisschoppelijke schen-

kingen aan hulpvaardige dienstmannen (ministerialen) bestonden

de typisch Utrechtse minigerechtjes. Dat zien we vooral in het

Kromme Rijngebied, waar veel grond in kerkelijke handen was.

Meer dan de helft van de tachtig gerechten hier waren minigerech-

ten, zoals het gerecht Amelisweerd met slechts 20 inwoners.

Om hun inkomsten te vergroten gaven de bisschoppen in de

12de eeuw grote gebieden ter ontginning aan de kapittels. Ook

edelen kregen stukken grond ter ontginning in leen met daarbij

vaak ook bepaalde heerlijke rechten. Zo ontstonden vanuit de ont-

ginningseenheden de meeste gerechten. De middeleeuwse grens-

scheidingen zien we in veel huidige gemeentegrenzen nog steeds

terug. Een mooi voorbeeld is de grens tussen Zeist en De Bilt, een

ontginningsgrens die was uitgezet door het in 1139 gestichte Vrou-

wenklooster uit De Bilt: de ‘Nonnegroep Rooyende op Den Tooren

van Seyst’ lezen we op de kaart van B. de Roy uit 1696. De grens tus-

sen de gerechten Oostveen (Maartensdijk) en Oostbroek (De Bilt)

werd in 1470 als ‘Rade Gruppel’ uitgegraven. Deze greppel, die

tegenwoordig de Eyckensteinse Laan heet, begon bij de Groenekan-

seweg en liep in één rechte, ruim acht kilometer lange lijn noord-

waarts door, tot voorbij Lage Vuursche.

Een gerecht bevatte één of meer dorpen. Aan het hoofd stond

de schout (soms drossaard geheten), sinds 1825 burgemeester

genoemd, en de schepenen, de huidige wethouders, die werden

aangesteld door de ambachtsheer, de edele die het gerecht direct

of indirect in leen had gekregen van de bisschop. De bisschop was

de leenheer en de ambachtsheer was de leenman of vazal van de

bisschop. De leenman had over zijn gerecht de lagere of dagelijkse

rechtsmacht en genoot een aantal heerlijke rechten, zoals het jacht-

recht, het tiendrecht (belastinginning), het windrecht (windmolen),

het veerrecht (rivieroverzet), het recht van duivenvlucht (duiven-

toren) en het recht om de bestuurders van zijn gerecht of ambachts-

heerlijkheid aan te stellen.

Caerte vande Vryheyd der Stadt Utrecht volgens decisie vanden Jare 1539. C. Specht, 1696, opnieuw uitgegeven door J. Ottens (1708-1719).
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Gerechten, kwartieren en stadsvrijheden.

Er waren ook gerechten die een hoge heerlijkheid bezaten. Deze

hadden het recht om zware geldboetes, lijfstraffen of zelfs de

doodstraf (voor halsmisdrijven) te mogen uitvoeren. Tot het verbod

in 1798 hadden deze gerechten een eigen galgenplaats, die bij voor-

keur goed zichtbaar langs de toegangsweg naar dorp of stad stond.

Zo’n galgenplaats was een soort statussymbool van de ambachts-

heer. Namen als Galgenwaard bij Utrecht of de Galgenberg op de

Heuvelrug herinneren aan de barbaarse tijden. Alleen de Galgen-

plaats van Amersfoort is er nog, zij het zonder galg.

Na 1528 vielen de gerechten aan de Staten van Utrecht. Maar de

overerfbare heerlijke rechten bleven en waren gewoon te koop. Dat

gold voor de ambten die voor een bedrag ineens gekocht konden

worden om daarmee voor het leven een functie te mogen uitoefe-

nen. Niet alleen de Stichtse landadel, maar ook de nieuwe rijken

richtten zich op de aankoop van een heerlijk recht, soms zonder

bijbehorende grond, waardoor zij zich ‘heer van…’ konden gaan

noemen en het wapen van het gerecht mochten gaan voeren.

Na het rampjaar 1672 moesten de sterk verarmde Staten van

Utrecht bezittingen gaan verkopen. In 1677 verkochten zij de

ambachtsheerlijkheden van Zeist en Driebergen aan Willem

Adriaan van Nassau als hoge heerlijkheden, voor vijfduizend

gulden – nu ongeveer vijftigduizend euro. Ook kreeg hij toestem-

ming om een nieuw huis neer te zetten, het huidige Slot Zeist.

Nog in 1714-1715 werden door de Staten van Utrecht een dertigtal

gerechten openbaar verkocht: de inkomsten waren bijna twee ton

aan guldens, omgerekend naar nu is dat ruim 1,9 miljoen euro.

Toen de Republiek der Verenigde Provinciën in 1795 ophield

te bestaan, was de huidige provincie Utrecht in 222 gerechten

verdeeld, waaronder een 19-tal hoge heerlijkheden. Daarbij

kwamen nog de vijf steden Utrecht (bestaande uit 16 gerechten),

Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort. Oude-

water, dat in 1265 stadsrechten kreeg van de bisschop, zou de zesde

stad zijn geweest, als deze plaats niet in 1280 in Hollandse handen

was gevallen. Niet meegeteld is IJsselstein, dat een baronie was die

noch tot Utrecht noch tot Holland behoorde. De baronie bestond

uit de schoutambten IJsselstein, Benschop en Noord-Polsbroek.

Het was waarschijnlijk bisschop Otto van Holland (1233-1249)

die als eerste de bisschoppelijke hoge jurisdictie op het platteland

delegeerde aan een maarschalk – elders drost of baljuw geheten.

In de loop van de 14de eeuw ontstonden er vier districten met ieder

een eigen maarschalk: de maarschalkambten van het Nederkwar-

tier, het Overkwartier, het Land van Montfoort en het Eemland.

Zij resideerden in een van de bisschoppelijke kastelen Stoutenburg,

Ter Eem, Ter Horst, Vreeland of Abcoude. De maarschalken hadden

niets te zeggen over de stadsvrijheden van Utrecht, Amersfoort,

Rhenen en Wijk bij Duurstede, die over een eigen rechtbank

beschikten. Grenzen waren lang niet altijd even duidelijk. Een

heldere afbakening was vooral op de Heuvelrug lastig, omdat hier

nauwelijks sprake was van verkaveling waaraan men houvast kon

ontlenen.

Bovendien konden grenspalen makkelijk verplaatst worden.

Bekend is een lang slepende kwestie over het heimelijk verplaatsen

door de burgers van Rhenen van de grenspaal tussen de Stadsjuris-

dictie van Rhenen en de Vrije Hoge Heerlijkheid van Amerongen

en Ginkel. Na vijf jaar overleg werd in 1663 het conflict in der

minne geschikt.

Door verkoop van het Elster Bos in 1714 door de Staten aan twee

kopers, werd de grensligging opnieuw actueel. Op verzoek van de

heer van Amerongen, Godart Adriaan van Reede, werd in 1717 een

viertal grenspalen geplaatst vanaf de voet van de Emmikhuizer

Berg, langs de Slaperdijk, en in rechte lijn dwars door het Egelmeer

naar de Rijn toe. In het Elster Bos staat nog één van de vier drie

meter hoge stenen grenspalen, vlak bij de Galgenberg. In het

wapenschild is uitgehakt de tekst: ‘Hooge Heerlyckheid Ameron-

gen Ginkel en Elst’. Onder het wapenschild van deze paal is

vermoedelijk later het woord Jagdregt toegevoegd. Bij het kadastraal

Wapen en inscriptieHooge Heerlyckheid Amerongen Ginkel en Elst op een

grenspaal uit 1717 te Elst.
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1 Abcoude

2 Abcoude Aartsdom

3 Abcoude Proostdij

4 Abstede

5 Achthoven

6 Achttienhoven

7 Amerongen

8 Amersfoort

9 Ankeveen

10 Aschat

11 Baambrugge

12 Baarn

13 Benschop

14 Blijdenburg

15 Blokland

16 Blokland

17 Breudijk

18 Breukelen Nijenrode

19 Breukelen Ortsgerecht

20 Breukelen Proostdij

21 Breukelerveen

22 Breukelerwaard

23 Bunnik

24 Bunschoten

25 Cabauw

26 Colenberg

27 Cothen

28 Covelswade

29 Darthuizen

30 De Bilt en Oostbroek

31 De Bilt over de Vecht

32 De Breul

33 De Haar

34 Lage Haar

35 De Kroost

36 Diemerbroek

37 Dijkveld

38 Domproostergerecht

39 Doorn

40 Drakensteyn

41 Driebergen

42 Duist

43 Eemnes Binnendijks

44 Eemnes Buitendijks

45 Emiklaar

46 Emminkhuizen

47 Galekop

48 Geerestein

49 ’t Gein

50 Geverskop Oosteinde

51 Geverskop Westeinde

52 Gieltjesdorp

53 ’s-Gravensloot

54 Groenestein en Wouden-

berg

55 Groot Houdijk

56 Grote Koppel

57 Haanwijk

58 Hagestein

59 Hamersveld

60 Hardenbroek

61 Harmelen Bijleveld

62 Harmelerwaard

63 Heemstede

64 Hees

65 Heeswijk

66 Hegge op de Themaat

67 Heikop

68 Hoenkoop

69 Hoge en Lage vuursche

70 Hoge Weide

71 Hogeland

72 Honswijk

73 Hoogland

74 Houten en ’t Goy

75 IJsselstein

76 Indijk

77 Isselt

78 Jaarsveld

79 Kamerik

80 Kamerik Mijzijde

81 Kattenbroek

82 Kattenbroek

83 Kersbergen

84 Klein Houdijk

85 Kleine Koppel

86 Kockengen Lokhorst-

gerecht

87 Kockengen Montfoorts-

gerecht

88 Kort Heeswijk

89 Kortenhoef en Riethoven

90 Kromwijk

91 Kronenburg

92 Kudelstaart

93 Laag Nieuwkoop

94 Lage Weide

95 Lange Weide

96 Langerak

97 Lauwerecht

98 Leersum, Ginkel en

Zuilenstein

99 Leusden

100 Leusderbroek

101 Lijnpad

102 Linschoten

103 Linschoten Haar

104 Loefsgerecht van Ruwiel

105 Loenen

106 Loenen Kronenburgs-

gerecht

107 Loenersloot

108 Lopik

109 Maarn

110 Maarsbergen

111 Maarschalkerweerd

112 Maarseveen

113 Maarseveen (Oud)

114 Maarssen

115 Maarssenbroek

116 Mastwijk

117 Mijdrecht

118 Mijnden

119 Montfoort

120 Neder Langbroek

121 Nedereinde van Jutphaas

122 Neerdijk

123 Nieuw Ameliswaard

124 Nieuw Loosdrecht

125 Nieuwe Noord

126 Nieuwe Weerd

127 Nigtevecht

128 Nijendijk of Dwarsdijk

129 Noord Linschoten

130 Noord Polsbroek

131 Noord Vlooswijk

132 Nooreinde van Portengen

133 Odijk

134 Ondiep

135 Oost Raven

136 Oostveense Landen

137 Oostwaard

138 Oud Ameliswaard

139 Oud Kamerik

140 Oud Loosdrecht

141 Oudeland

142 Oudenrijn

143 Oudhuizen

144 Oudwulven

145 Hollands Loenen

146 Oukoop

147 Oukoop Ter Aa

148 Over Langbroek

149 Overeinde van Jutphaas

150 Overmeer

151 Papekop

152 Papendorp

153 Pijlsweerd

154 Polanen

155 Rateles

156 Reijerscop Kreuningen

157 Reijerscop Meerloo

158 Renswoude

159 Rhenen

160 Rhijnauwen

161 Rijnhuizen

162 Rijsbergen

163 Rosweide

164 Ruige Weide

165 Ruwiel

166 Schagen en de Eng

167 Schalkwijk

168 Schonauwen

169 Slachtmaat

170 Snelrewaard

171 Soest en de Birkt

172 Sparrenhoef

173 Spengen

174 Sterkenburg

175 Stoetwegen

176 Stoutenburg

177 Tamen en Uithoorn

178 Teckop

179 Ter Aa

180 Ter Eem of Eembrugge

181 Ter Hul

182 Themaat

183 Themaat op den Eng

184 Tienhoven

185 Tolesteeg

186 Tull en ’t Waal

187 Uiterdijken van Mastwijk

188 Utrecht

189 Vechten

190 Veenendaal

191 Veldhuizen

192 Vijfhoeven

193 Vinkeveen

194 Vleuten

195 Vreeland

196 Vreeswijk

197 Waaien

198 Waverveen

199 Werkhoven

200 West Raven

201 Westbroek

202 Westveen

203 Wijk bij Duurstede

204 Willeskop

205 Willige Langerak

206 Wilnis

207 Witte Vrouwen

208 Woudenberg

209 Wulven

210 Wulverhorst

211 Zegveld

212 Zegvelderbroek

213 Zeist

214 Zevender

215 Zevenhoven

216 Zevenhuizen

217 Zuid Linschoten

218 Zuid Polsbroek

219 Zuid Vlooswijk

220 Zuideinde van Portengen

221 Zuilen

222 Zwezereng
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vastleggen van de gemeentegrens tussen Amerongen en

Rhenen in 1818 is de grensscheiding van 1717 bijna helemaal

gevolgd, inclusief vermelding van enkele grenspalen, waaronder

een ‘bij het van ouds genaamde Galgeveld op de heide’.

Van mairieën en gemeenten.

In 1795 telde de provincie 92.904 inwoners. De stad Utrecht had

toen 32.294 inwoners, Amersfoort 8.584. In de Franse tijd werden

de heerlijke rechten afgeschaft en vonden vele herindelingen plaats.

De 222 gerechten werden tot 69 samengevoegd. Zelfs de provincies

werden afgeschaft en omgevormd tot departementen. Tussen 1798

en 1801 was Utrecht opgedeeld in de departementen van de Rijn,

van Texel en van de Delf. De lukrake samenvoeging van diverse

gerechten tot 73 gemeenten met volledige autonomie, in 1812

gevolgd door een herindeling in 53 mairieën, leidde tot chaos. De

provinciale herverdelingen zorgden voor een verdere desoriëntatie.

In de periode 1806-1810 bestond Utrecht uit de kwartieren Utrecht

en Amersfoort. Koning Lodewijk Napoleon verhief per decreet van

17 augustus 1806 het kampdorp Austerlitz tot stad. In 1811 werd deze

status weer opgeheven en werd het gehucht bij Zeist gevoegd.

Inmiddels was ons land door Napoleon geannexeerd. Utrecht

ging nu samen met Noord-Holland het departement van de Rijn

vormen, onderverdeeld in vier arrondissementen.

Na de vorming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

in 1815 werd, samen met het gedeeltelijk herstel van de heerlijke

rechten, de provinciale grens van 1795 grotendeels hersteld. Alleen

Langerak bleef afgescheiden. IJsselstein, Benschop en Noord-Pols-

broek werden toegevoegd. IJsselstein kwam als zesde stad in de

Provinciale Staten en kreeg evenals Montfoort, Wijk bij Duurstede

en Rhenen één zetel, tegen Utrecht zes en Amersfoort twee zetels.

De geestelijkheid ruimde het veld. Vanaf 1814 had het platteland

12 zetels in het provinciaal bestuur, zij het alleen met burgers die

jaarlijks meer dan 250 gulden grondbelasting betaalden, groot-

grondbezitters dus. De overige 12 zetels bleven bij het ridder-

schap. De provincie telde 86 plattelandsgemeenten, waarvan vele

nauwelijks levensvatbaar. In 1823 werden de vier randgemeenten

in de stadsvrijheid van Utrecht, 19 gerechten tellend, opgeheven.

Koning Willem I wenste samenvoeging van gemeenten met minder

De doorbraak van de noorder Lekdijk in 1747 reikte tot ver voorbij Woerden en Utrecht. Figurative Kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en

Overyzel…, door Melchior Bolstra 1747.
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dan 400 inwoners en vereenvoudiging van de onderlinge grenzen.

Diverse voorstellen volgden, maar het bleef voorlopig bij plannen.

In 1829 dienden Gedeputeerde Staten een voorstel in om tot 56

gemeenten te komen. Driebergen en Rijsenburg zouden bijvoor-

beeld samen moeten gaan. Op verzoek van de ambachtsheer van

Rijsenburg, P.J. van Oosthuyse, werd dat voorkomen met het

argument dat hij zich grote opofferingen had getroost om de

bevolking van 233 naar meer dan 400 op te voeren.

De Grondwet van 1848 kondigde een nieuwe Gemeentewet aan

(aangenomen in 1851) voor een lokaal bestuur zoals wij dat nu ken-

nen: met een burgemeester, wethouders en een raad. Stilzwijgend

verdween de ridderschap en het onderscheid tussen de steden en

het platteland uit de Staten. In 1853 werd een voorstel aan de minis-

ter gedaan om door 0pheffing van gemeenten met minder dan

3000 inwoners het aantal gemeenten terug te brengen tot 26 stuks.

Al deze voorstellen gingen niet door. Pas in 1857 kon samenvoeging

van enkele al te kleine gemeenten gerealiseerd worden, met een

veel minder ambitieus aantal van 72 gemeenten. Naast enkele

grenscorrecties voor Utrecht en Amersfoort en de samenvoeging

van Driebergen en Rijsenburg in 1931, bleef die situatie tot de

Tweede Wereldoorlog ongewijzigd. Hierna liep het aantal gemeen-

ten flink terug: in 1950 werden het er 65, in 1990 38 en sinds

2011 bestaat de provincie uit 26 gemeenten, een aantal dat al in

1853 was voorgesteld!

WATERSCHAPPEN

Ouder dan alle andere bestaande bestuursorganen zijn de water-

schappen. Sinds het begin van de grote ontginningen in de 12de

eeuw was de zorg voor de waterstaat toevertrouwd aan lokale of

regionale organisaties die in de 19de eeuw ‘waterschappen’ gingen

heten. De aanleg in 1122 van een dam bij Wijk bij Duurstede, die

niet lang daarna werd opgenomen in een doorgaande Lekdijk,

leidde tot het oudste samenwerkingsverband op het terrein van de

waterstaat in ons land. Het belang van goede zorg voor deze dijk

was zo groot dat men het toezicht op het onderhoud van de dijk

niet versnipperd aan plaatselijke heren wilde overlaten.

Nadat in 1230 een rivieroverstroming grote schade had aange-

richt, werd op initiatief van de Hollandse graaf Floris IV in 1234 een

algehele dijkverzwaring uitgevoerd. Floris’ broer Otto, toen elect-

bisschop van Het Sticht, stelde een dijkgraaf aan die als landsheer-

lijk functionaris toezicht op het dijkonderhoud kreeg. De dijkgraaf

voerde regelmatig inspecties uit in het bijzijn van lokale bestuur-

ders en had de bevoegdheid om de eigenaren langs de dijk, de inge-

landen, te bestraffen als zij zich niet aan hun onderhoudsplichten

hielden. Wie bijvoorbeeld rijshout of palen stal uit een van de waak-

huizen, die bestemd waren voor het dichten van een dijkdoorbraak

zou, aldus een verordening uit 1620, ‘aen een pael gegeesselt ende

voorts uijt den lande van Utrecht verbannen werden’.

De Utrechtse uitvinding van een dijkgraaf zou ook elders

navolging krijgen en de functie bestaat nog steeds.

Hoogheemraadschappen en grootwaterschappen als dijk-
bewakers

Na een dijkdoorbraak bij Vreeswijk in de winter van 1321 wilden bis-

schop Jan van Diest, de kapittels en de Utrechtse burgers invloed op

de dijkschouw krijgen. Begrijpelijk, want zij hadden veel betaald

om een kostbare dijkreparatie mogelijk te maken. Voor het toezicht

op de dijk tussen de Amerongen en de IJsseldam bij Klaphek werd

in 1323 het ‘Hoogheemraadschap van den Lekdijk Bovendams’

opgericht, dat naast een dijkgraaf uit een vast college van heem-

raden van de bovengenoemde belanghebbenden bestond. Vijf jaar

later, in 1328, passeerde de oprichtingsakte van het ‘Hoogheemraad-

schap van den Lekdijk Benedendams en van den IJsseldam’, dat

voor de dijk tussen de IJsseldam en Schoonhoven zou gaan zorgen.

Bij Amerongen en bij de IJsseldam staan nog steeds de hardstenen

palen die het toezichtgebied van deze hoogheemraadschappen mar-

keren. Wie door Wijk bij Duurstede loopt, ziet diverse midden 18de-

eeuwse hardstenen paaltjes met een nummer en soms ook met een

letter ‘H’ van hoefslag. Deze palen stonden op de Lekdijk aan de

landzijde en zijn met de dijkverzwaring in 1987 opgeruimd. Sinds

de 17de eeuw gaven deze ruim 600 paaltjes de dijkvakken (slagen)

van de Lekdijk Bovendams aan, die door de aanwonenden onder-

houden moesten worden volgens het oeroude principe ‘wie water

deert, die water keert’. Langs de Lekdijk Benedendams zijn er meer

hoefslagpaaltjes bewaard gebleven.

Al sinds de 12de eeuw is dit poldermodel van verhoefslaging

toegepast. De aanwonende ingelanden of geërfden vormden samen

met grondeigenaren van de achterliggende landen, die ook belang

hadden bij droge voeten, het dijkleger. Bij dreigende dijkdoorbraak

werden zij met klokgelui van de dorpskerken achter de dijk op-

geroepen te verzamelen bij de waakhuizen aan de dijk, waar zij de

‘dijkwapens’ (schoppen e.d.) toebedeeld kregen van de dijkmeester.

Benedendams was de 19 kilometer lange Lekdijk nog veel kwets-

baarder voor overstromingen, maar deze is door streng toezicht

sinds 1751 niet meer bezweken. Langs dit dijkvak werd midden

19de eeuw een tiental waakhuispalen geplaatst (zie kaart op p. 318).

Deze markeerden de wachthuizen, merendeels boerderijen, die

als verzamelplaatsen voor het dijkleger waren aangewezen. Bij een

waterstand van 2,7 meter onder de dijkkruin (klokkeslagpeil), werd

de kerkklok van Jaarsveld geluid, wat door andere kerken werd over-

genomen. Bij nachtelijk ontij zette men op de waakhuispalen een

lantaarn. Na 1810 gingen de hoogheemraadschappen het onder-

houd zelf doen. De dijkplichtigen betaalden toen een contributie.

Oorspronkelijk werd driemaal per jaar een schouw gehouden:

in het voorjaar, omdat de dijk in de winter veel te lijden had gehad

van hoog water en ijsgang, in de zomer voor inspectie van het op-

gedragen herstel en in het najaar om te kijken of de dijk ‘winter-

klaar’ was. Met soms wel veertig man, inclusief gewapende begelei-

ding, trof het bestuur van ‘Bovendams’ elkaar vanuit Vreeswijk en

Amerongen halverwege bij De Heul (Schalkwijk), waar in het huis

van de dijkmeester een overvloedige maaltijd werd gebruikt. Vervol-

gens kon men nog terecht bij de naburige herberg De Nadorst. Als

een (hoef)slag was afgekeurd, werd de schade terstond gerepareerd

en moest de onderhoudsplichtige ter plekke een boete betalen. Hier

komt de naam ‘bandijk’ vandaan, de hoge rivierdijk die gerechtelijk

geschouwd werd. Het geïnde bedrag werd dan deels weer in de her-

berg besteed.

Het college van Lekdijk Benedendams hield sinds 1675 haar ver-

gaderingen in het Dijkhuis te Jaarsveld, dat in 1903 vervangen werd

door een fraai neorenaissance gebouw pal achter de dijk, met verga-

derkamer die uitzicht had op de rivier. Bijna zeven eeuwen hebben

de hoogheemraadschappen bestaan, totdat zij in 1994 opgingen in

het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Maar nog steeds

bestaat er een dijkleger, eigen personeel dat regelmatig oefent en
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Linksboven • Verhoefslagpaaltje in Wijk bij Duurstede uit omstreeks 1750, met de H van hoefslag.

Rechtsboven • Detail grenspaal van het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams bij Amerongen.

Linksonder • Dijkhuis uit 1903 voor het Hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams te Jaarsveld met op de voorgrond waakhuispaal nummer 4.

Rechtsonder • Dijkmagazijn van het Waterschap De Rhenensche Nude en Achterbergsche Hooilanden uit 1892, voor reparatiebenodigdheden aan de Grebbedijk.
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dat wordt opgeroepen als de waterstand bij Lobith tot 16,15 meter

boven NAP komt.

Het toezicht op de staat van de waterkerende dijken was een

taak van de hoogheemraadschappen en grootwaterschappen.

Naast de beide hoogheemraadschappen van de Lekdijk hadden we

in het westelijk deel van de provincie nog het Hoogheemraadschap

Amstelland (1525), het Hoogheemraadschap van Zeebrug en Die-

merdijk (1438), het Grootwaterschap van Woerden (1322) en het

Grootwaterschap De Ronde Veenen (1674). Voor het gebied van de

Gelderse Vallei was er het Hoogheemraadschap van de Bunschoter

Veen- en Veldendijk (1603), het Hoogheemraadschap van de Rivier

de Eem, beken en aankleve van dien (1616), het Veenraadschap der

Geldersche en Stichtsche Veenen (1545) en het College ter directie

van den Slaperdijk (1653). Deels waren het ook overkoepelende

organen die de gemeenschappelijke belangen van de polder-

besturen behartigden.

Waterschappen voor waterbeheersing

Waterschappen zijn gegroepeerd naar afwateringseenheden en zijn

ontstaan uit poldereenheden en gerechten. Soms beperkte hun taak

zich tot het onderhoud en beheer van een aantal weteringen, een

windmolen met boezem en vliet of een polderkade. Dankzij een

uiterst zorgvuldig beheer is Laag-Nederland leefbaar gebleven.

Maar het waterschapsstelsel was wel erg verbrokkeld en ingewik-

keld. Zorg voor de eigen detailafwatering leidde regelmatig tot con-

flicten met de buurwaterschappen. Met allerlei getrapte organisatie-

vormen en reglementen werd dit zo goed mogelijk opgevangen. In

Nederland waren er meer dan duizend organen belast met de water-

staatszorg. In 1850 kende ons land 3.500 waterschappen; nu zijn

het er nog maar 24. Nog in 1970 telde de provincie Utrecht 126

waterschappen.

De afwatering van de Utrechtse waterschappen die in het

begin vooral op de Rijn, Vecht, IJssel en Eem plaatsvond, werd

door daling van de bodem en dichtslibbing van de rivieren steeds

problematischer. Het werd nodig het water omhoog te brengen.

Dat gebeurde vanaf de 15de eeuw met windmolens. Eeuwenlang

hebben deze molens het waterpeil in de polders en waterschappen

op de gewenste hoogte gehouden, tijdelijk opgeslagen in boezems

en via molenvlieten uitgeslagen op de rivieren.

De uitvinding van de stoommachine betekende het einde van

het grootste deel van de zo markante molens. Met meer gemak

en niet meer afhankelijk van wind gingen vanaf 1870 de stoom-

gemalen het water wegwerken.

In de provincie Utrecht hebben meer dan 250 poldermolens

gestaan. De 35 overgebleven molens worden nu gekoesterd.

Dankzij veel onderzoek konden de locaties van bijna al deze

windmolens achterhaald worden. Aan de bulten en bouwsels in

de polders zijn de plekken van enkele verdwenen molens nog te

herkennen. Stoomaandrijving maakte begin 20ste eeuw plaats voor

de dieselmotor, spoedig gevolgd door elektrische aandrijving.

Voorbeeld waterschap Gerverscop

Een mooi voorbeeld van een waterschapje is de cope-ontginning

Gerverscop boven Woerden. In deze cope van ene Gerwert, die rond

1150 het woeste veen ter ontginning in leen kreeg van de bisschop,

werd in 1503 een windmolen gebouwd die het water afvoerde naar

de Oude Rijn bij Putkop. De schout van het gerecht Gerverscop

hield met twee uit de grondeigenaren gekozen heemraden of pol-

Kaart van Riviere de Eem, Beecken en aencleven van dien uit 1792 met de trotse familiewapens van de watergraaf Taets van Amerongen en de hoogheemraden

rond het wapen van de provincie Utrecht.
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1 ’t Hogeland
2 Achttienhoven
3 Aetsveld
4 Baambrugge Oostzijds
5 Batuwe
6 Benschop
7 Beoosten de Eem
8 Bethune
9 Bijleveld en Reijerscop
10 Blokland
11 Bonrepas en Noord-Zevender
12 Botshol
13 Breeveld en Haanwijk
14 Breudijk
15 Breukelen Proostdij
16 Breukeleveen en Tienhoven
17 Broek en Lage Biezen en Neder-Oudland
18 Broekzijds
19 Buitendijkse Oosterpolder
20 Buitenweg
21 De Ameronger Wetering
22 De Barneveldse Beek
23 De Biltse en Zeistergrift
24 De Bossenwaard
25 De Bovenpolder
26 De Derde Bedijking der Mijdrechtse

Droogmakerij
27 De Drie Zielen en De Geren
28 De Eerste Bedijking der Mijdrechtse

Droogmakerij
29 De Gecombineerde Uiterwaarden onder

Jaarsveld

30 De Hogen Polder
31 De Lage Weide
32 De Langeindse Maten
33 De Pijnenburger Grift
34 De Rodenmolen
35 De Tweede Bedijking der Mijdrechtse

Droogmakerij
36 De Wiers en De Geer
37 De Winkel
38 Donkervliet
39 Dorssewaard
40 Drakenburg
41 Driebergen
42 Eemnes
43 Garsten
44 Gein
45 Gerverscop
46 Graaf
47 Grebbe
48 Groot-Houtdijk
49 Groot-Mijdrecht
50 Groot-Wilnis - Vinkeveen
51 Groot en Klein Oud-Aa
52 Heeswijk
53 Heijcop, genaamd De Lange Vliet
54 Heiligenbergerbeek
55 Het Gemeneland van Cothen
56 Het Gemeneland van Wijk bij Duurstede
57 Het Honderd
58 Het Hoog- en Groenland
59 Hoeker
60 Hoenkoop, Vliet en Dijkveld

61 Hoge Biezen en Over-Oudland
62 Holland, Sticht en Voorburg
63 Houten De Hoon
64 Isselt
65 Kamerik Teylingens
66 Kamerik, Mijzijde en ’s Gravesloot
67 Klein-Houtdijk
68 Kockengen
69 Kortenhoef
70 Kortrijk
71 Langbroek
72 Leuterveld en Melkweg
73 Liesbos
74 Loenderveen
75 Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven
76 Luntersche Beek
77 Maarssenbroek
78 Maarsseveen
79 Maartensdijk
80 Mastwijk en Achthoven
81 Middelwijk
82 Mijnden
83 Nijenrode
84 Noord-Linschoten
85 Noorderpolder
86 Noordse Buurt
87 Oudegein
88 Oudeland en Indijk
89 Oudendam
90 Oukoop
91 Portengen
91 Polsbroek

93 Rapijnen en IJsselveld en Cattenbroek
94 Rijn en Dijk
95 Rijnhuizen
96 Rosendaal
97 Schalkwijk Blokhoven
98 Snel en Polanen
99 Snelrewaard, Zuid-Linschoten, Schagen

en Den Engh
100 Soesterveen
101 Spengen
102 Teckop
103 Tull en t Waal
104 Vijfhoeven
105 Vleutense Wetering
106 Vogelzang
107 Waardassacker en Holendrecht
108 Wageningen en Ede
109 Welgelegen
110 Westbroek
111 Wiel
112 Willeskop, Kort-Heeswijk en Blokland
113 Willige Langerak, Cabauw en Zuid

Zevender en Vijfhoeven
114 Wulverhorst en de beide Vlooswijken en

de Lagen Polder
115 Zandveld
116 Zegveld
117 Zegvelderbroek
118 Zeist
119 Zevenhoven
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dermeesters toezicht op de dijken en de sloten. Eeuwenlang gingen

alle afspraken mondeling en in goed vertrouwen volgens het beken-

de poldermodel. Dat veranderde in 1862 toen het waterschap

Gerverscop formeel werd vastgelegd en de taken werden beschre-

ven, onder goedkeuring van Provinciale Staten. De oude molen,

inmiddels na verwoesting door de Fransen in 1672 vervangen,

moest in 1907 plaatsmaken voor een stoomgemaal met machine-

huis naar ontwerp van de architect E.G. Wentink. In 1931 volgde een

ombouw tot elektrisch gemaal, dat vanaf 1961 ook de bemaling van

de waterschappen Breudijk en Oudeland-van-de-Indijk voor zijn

rekening nam. Na de Ruilverkaveling Harmelen-Kockengen in de

jaren 1960 voldeed het waterschap niet meer aan de eisen. In 1975

ging Gerverscop op in het Grootwaterschap Woerden, dat op zijn

beurt in 1995 opging in De Stichtse Rijnlanden.

Fusiegolven

De grondwet van 1848 bracht meer eenheid in de organisatie der

waterschappen. Voorheen regelde het ambachts- of dorpsbestuur

vaak ook de waterschapszaken. In 1858 werd door de provincie

Utrecht een Algemeen Reglement voor de polders en waterschap-

pen opgesteld.

In deze tijd zien we de eerste samenwerkingsverbanden en

fusies ontstaan. Uniek in Nederland was de Utrechtse situatie dat

meerdere waterschappen één gemeenschappelijk bestuur konden

hebben. Na wat kleinere fusies in de jaren 1950-1960 ging het vanaf

1970 hard met de schaalvergroting.

In de provincie Utrecht bestaan nu nog maar drie waterschap-

pen, waarvan hun werkingsgebied over de provinciegrenzen

reiken: Vallei en Veluwe, in 2013 ontstaan met oorspronkelijk

negen Utrechtse waterschappen, Amstel, Gooi en Vecht (1997) en

De Stichtse Rijnlanden. Deze laatste is in 1995 trapsgewijs gevormd

uit niet minder dan 71 waterschappen. Deze waren in de jaren

zeventig al gefuseerd tot vier waterschappen: Kromme Rijn (in 1971

uit 5 waterschappen), Lopikerwaard (in 1974 uit 27 waterschappen),

Leidse Rijn (in 1980 uit 6 waterschappen) en Groot Woerden (in

1975 uit 33 waterschappen). Het Hoogheemraadschap De Stichtse

Rijnlanden werd nog aangevuld met de stedelijke gebieden van de

gemeenten Utrecht, De Bilt en Maarssen.

De taken der waterschappen werden uitgebreid. Veilige dijken,

droge voeten, schoon water en beheer van een aantal vaarwegen

zijn nu de basistaken. Naast beheersing van de waterkwantiteit is

ook de zorg voor de waterkwaliteit aan de waterschappen opgedra-

gen. Voorts zijn de rioolwaterzuiveringsinstallaties van de gemeen-

ten overgenomen.
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NEDERZETTINGEN

De laatste eeuwen is het onderscheid tussen stad en platteland

vervaagd. Met de invoering van de Gemeentewet in 1851 werd het

eeuwenoude juridische onderscheid tussen stad en dorp definitief

uitgewist. Na een eerste ontmanteling in de jaren 1820 en 1830 wer-

den ommuurde steden na de afkondiging van de Vestingwet in 1874

echt ‘opengebroken’. Toenemende mobiliteit in het Interbellum

zorgde voor uitdijende forenzendorpen en uitstrekkende lintbebou-

wingen. Van een grootschalige en meer planmatige verovering van

het platteland is eerst vanaf eind jaren 1950 sprake. Scheiding in

wonen, werken en recreëren was toen het devies. Inbreiding, conso-

lidatie en afronding van de verstedelijkte gebieden zijn nu de kern-

begrippen geworden. Menging van kleinschalige functies in het

stedelijk gebied is weer helemaal terug. Maar hoe was de stedelijke

ruimte in de provincie Utrecht vóór deze ‘vervaging’ ingericht?

Middeleeuwse steden

Tussen de 11de en de 15de eeuw zijn er in Europa honderden nieuwe

steden gebouwd, vooral in de 13de en 14de eeuw. Voor het predikaat

‘stad’ uit de (late) middeleeuwen moet er sprake zijn van stadsrecht-

verlening, versterking door wallen of muren, minimaal 1.000

inwoners, een voornamelijk niet-agrarische bestaanswijze en

een dichte bebouwing in het kerngebied. De vijf steden die in de

Stichtse Landbrief van 1375 zijn genoemd als leden van de Staten

van Utrecht voldoen hieraan, hoewel het de vraag is of Wijk bij

Duurstede en Rhenen dat aantal van 1.000 inwoners haalden. Het

verdwenen Dorestad met enige duizenden inwoners zeker wel,

maar dat heeft nooit stadsrechten gekregen. Eemnes en Baarn

hadden die wel, maar om hier nou van steden te spreken?

Bunschoten kreeg stadsrechten in 1383 en had een omwalling,

maar bleef een boerendorp. Vanwege de uitleg van een rastervor-

mig stratenpatroon wordt Bunschoten wel als een stad gezien, maar

een Unvollendete. Om zicht te krijgen om wat voor soort steden het

gaat, zijn er allerlei indelingen bedacht op basis van oude stadsplat-

tegronden. Steden kunnen ingedeeld worden volgens tegenstellin-

gen als gegroeid of gesticht en regelmatig of onregelmatig. Ook vin-

den we typologieën als voordesteden, dijksteden, kasteelsteden en

bastidesteden. Dergelijke indelingen schieten vaak te kort, omdat ze

zich richten op één vormaspect of één fase in de ontwikkeling van

de stad. Maar geen enkele stad is in niemandsland gesticht. Altijd

was er een gunstige geografische situatie en/of een oudere (agrari-

sche) ontginning ter plaatse. Bij de stadsontwikkeling speelden

economische en politieke verhoudingen een rol.

Er zijn een aantal karakteristieken te onderscheiden voor mid-

deleeuwse steden, die ook binnen de provincie Utrecht van toepas-

sing zijn. We doen dit aan de hand van de verbazingwekkend

accurate stadsplattegronden die Jacob van Deventer rond 1570

van ongeveer 260 steden in ons land tekende, in opdracht van

de Spaanse koning Filips II. Aan de hand van deze voor militair

gebruik gemaakte kaarten kunnen we nog steeds uitstekend wande-

len door de oude binnensteden. Stratenpatronen blijken vaak nog
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intact en zelfs veel 16de-eeuwse huizen zijn in wezen nog behou-

den. Met behulp van deze kaarten schetsen we de prestedelijke ele-

menten die in de nieuwe steden zijn opgenomen. Daarbij gaat het

om bestaande geografische structuren als reliëf of rivieren en,

meestal in samenhang daarmee, het oudere cultuurlandschap met

zijn agrarische verkavelingen en nederzettingen.

Utrecht

Een eerste groep betreft de oudste steden van vóór 1100: Groningen,

Deventer, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Dordrecht en Maastricht.

Deze steden lagen alle aan een internationale handelsroute en de

meeste hadden ook een bestuurscentrum, met de bisschopsstad

Utrecht als de belangrijkste. Evenals Maastricht en Nijmegen had

Utrecht een Romeinse oorsprong. Utrecht kreeg in 1122 stadsrech-

ten, samen met zijn voorhaven Muiden aan de monding van de

Vecht. Door de steeds moeizamere bereikbaarheid van Utrecht

na afdamming van de Kromme Rijn (1122) en de Hollandsche IJssel

(1285), ging Dordrecht aan de Waal na 1300 de handel overnemen

en werd het dé grote stapelplaats van goederen.

De harpvorm van de stad Utrecht is ontstaan door de oude

meanders van de Vecht en de Rijn met elkaar te verbinden door het

graven van de Oudegracht en deze op enige afstand aan de weste-

lijke en aan te oostelijke zijde te omgrenzen met rechtlijnige wallen.

Op het kaartje van Van Deventer zijn de nu nagenoeg verdwenen

meanders gereconstrueerd op basis van de laatste inzichten.

De noordzijde van de stad werd begrensd door de Vecht (Water-

straat-Lange Lauwersstraat als oeverwal) en de zuidzijde door de

Rijn (Abstederdijk als oeverwal). Tussen beide waterlopen heeft

men aan de west- en oostzijde in rechte lijn de ongeveer vier kilo-

meter lange stadswallen uitgezet. Hierdoor is het karakteristieke

stedelijke gebied ontstaan, dat de bestaande immuniteiten in zich

op nam en met 143 hectare destijds uitzonderlijk groot was.

In het zuiden, bij de Twijnstraat, buigt de gracht wat westelijk

uit. Hier heeft men voor een bestaande nederzetting moeten uitwij-

ken. Het noordelijk stukje van de Oudegracht was al in de late 10de

eeuw gegraven. Met de aanleg van de Oudegracht tot aan de Krom-

me Rijn bij Tolsteeg (1122-1127) kon het handelsverkeer tussen Rijn

en Vecht volledig ingekaderd worden binnen de omtrek van de

nieuwe stad. Toen de Vaartsche Rijn vanaf de Tolsteeg (bisschop-

pelijke tol) tot aan de Hollandsche IJssel gereed kwam in 1148 en

in het noorden een bochtafsnijding van de Vecht ter hoogte van

de Bemuurde Weerd was voltooid, ging de Oudegracht zich als

centrale handelsas van Utrecht ontwikkelen.

Stadsgezichten van Amersfoort, Montfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede door Bernard du Roy, 1743.
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Veel is gespeculeerd over de vroegere loop van de rivieren in de

stad. Duidelijk is in ieder geval dat de Kromme Nieuwe Gracht-

Jansdam-Minrebroederstraat-Ganzenmarkt een tracé was van een

oude Rijnarm. Na het gereedkomen van de Nieuwegracht eind 14de

eeuw kon de Rijnarm tussen Jansdam en Oudegracht gedempt wor-

den. Centraal in de gerekte plattegrond lag het castellum, net onder

de Rijnarm. Op de Romeinse ruïnes stichtte koning Dagobert I

rond 630 een eerste kerkje; Willibrord volgde met zijn Sint-Salvator-

kerk en Sint-Maartenskerk tussen 719 en 753, waarna zich vanaf de

8ste eeuw een bisschoppelijk machtscentrum ontwikkelde. Het

stijgende aanzien van de Utrechtse bisschop resulteerde in de bouw

van een geheel nieuwe Domkerk. De bouw van deze romaanse

voorloper van de huidige gotische kerk begon in 1015. Drie jaar

later volgde het bisschoppelijk paleis Lofen.

In korte tijd wist bisschop Adelbolds opvolger Bernold (1026-

1054) de bisschopsstad te verrijken met vier nieuwe kerkelijke

instellingen: de Pieterskerk (1048) aan de oostzijde van de Dom-

kerk, de Paulusabdij (1050, gesloopt in 1814) aan de zuidzijde en de

Janskerk (1054) aan de noordzijde. Bisschop Koenraad voltooide de

Mariakerk (1080, gesloopt in 1811) aan de westzijde. Bernold zou

met de positie van de kerken een symbolische bedoeling hebben

gehad: het maken van een ideale stad, geordend naar het getal vier

Utrecht. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1570 met een reconstructie van de waterlopen van de Rijn en de Vecht, het Romeinse castellum,

het kerkenkruis en de uitvalswegen.
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en bijeengehouden door het kruis, met in het middelpunt de Dom

als afspiegeling van het hemelse Jeruzalem op aarde. Een dergelijk

kerkenkruis vinden we ook in Bamberg en Paderborn.

Ieder van de kerken was voorzien van een eigen immuniteit,

een afgesloten, claustraal gebied waar de kanunniken hun huizen

hadden en waar zij het voor het zeggen hadden. Omdat zij ook

grondgebied buiten de stad bezaten, groeiden deze immuniteiten

uit tot belangrijke machtscentra, van waaruit de grote veenontgin-

ningen in Het Sticht werden geregiseerd.

Vanaf 1254 werd de Domkerk gebouwd. In 1382 werd de ruim

112 meter hoge Domtoren voltooid, als hoogste toren van het land.

De Domtoren stond niet alleen model voor andere kerktorens in

Het Sticht, maar werd ook het hart van de provincie Utrecht. Door

de eeuwen zijn rooilijnen en zichtlijnen op de toren getrokken.

In de loop van de 13de en 14de eeuw kreeg de stad de huidige

hoofdstructuur. Omstreeks 1330 vond een omgrachte en ommuurde

uitbreiding plaats langs de Vecht: de Bemuurde Weerd tussen Grut-

tersdijk en Westerdijk als vooruitgeschoven verdediging van de

Weerdpoort. Door met behulp van sluizen een constant laag water-

peil te handhaven konden langs de Oudegracht de, in Europese con-

text unieke, werfkelders gebouwd worden. Na demping van de Gan-

zenmarkt rond 1350 volgde in 1390-1393 de aanleg van het zuidelijk

deel van de Kromme Nieuwegracht. Via een overwelfd wed, een

steil oplopende weg, werd de nieuwe gracht verbonden met de

Oudegracht. De grofweg aan de grachten evenwijdig lopende

Springweg en Lange Nieuwstraat zijn al rond 1300 aangelegd.

Omstreeks 1340 volgde de aanleg van secundaire dwarsstraten, die

een planmatige aanpak laten zien. In het noordelijk deel van de stad

kwamen in 1393 ook de Drift en de Plompetorengracht gereed als

onderdeel van het tweede grachtenstelsel. Het middeleeuwse

stratenpatroon van Utrecht was hiermee zo goed als voltooid.

Eind 15de eeuw was de Oudegracht een voornaam woongebied

van vermogende stedelingen geworden. Eenderde van het stads-

gebied was in handen van de geestelijkheid, die midden 16de eeuw

25 kloosters en 18 gasthuizen bezat. Inkomsten kwamen al lang niet

meer uit de internationale scheepvaarttransporten, maar uit de

regionale markthandel en uit belastingopbrengsten van de grote

door de bisschop en de kapittels georganiseerde veenontginningen.

Na verlies van het wereldlijke gezag van de bisschop in 1528 aan

Karel V was het gedaan met de onafhankelijkheid van de stad. Dat

jaar liet de machtige keizer de dwangburcht Vredenburg bouwen.

In 1544-1558 volgde de aanleg van vier stenen bolwerken naar

modern Italiaans ontwerp: de Morgenster bij de Weerdpoort en de

Sterrenburg, Mariënburg en Zonnenburg aan de zuidkant. Na de

verdrijving van de Spanjaarden in 1577 werd de gehate dwangburcht

afgebroken. Tussen 1577 en 1584 kreeg de stad aan de bedreigde

oostzijde vier nieuwe, grotere bastions naar ontwerp van Adriaan

Anthonisz, fortificatiemeester van de jonge Republiek: Lepelen-

burg, Lucasbolwerk, Wolvenburg en Begijnebolwerk. Een vijfde

bastion, het Mariabolwerk, kwam aan de Catharijnesingel, daar

waar nu het Moreelsepark ligt.

Na de Reformatie werden vanaf 1580 de kloosters geconfis-

queerd en de immuniteiten bebouwd. Tussen 1640 en 1660 heeft

men diverse doodlopende straten doorgetrokken, zoals de Korte

Nieuwstraat. Ook nieuwe straten werden aangelegd, zoals de Wijde

Begijnestraat en de Boothstraat. De opkomende Hollandse welvaart

stimuleerde ook de Utrechtse economie. Om studenten naar de

nieuwe, in 1636 gestichte, universiteit te lokken werd een jaar later

aan de oostzijde van de stad een kolfbaan aangelegd: de Maliebaan.

Volgens het uitbreidingsplan uit 1664 liet burgemeester H. Moreel-

se aan de westzijde enkele evenwijdig lopende grachten aanleggen,

uitkomend op de tussen 1662 en 1665 gegraven Leidsche Vaart.

Alleen de Kruisvaart en de Croeselaan (= Moesgracht) herinneren

nog aan de ambitieuze plannen. Het Mariabolwerk werd afgegraven

voor een dwarsgracht. Hierdoor zou de Catharijnesingel, die de

belangrijkste vaarweg was, binnen de nieuwe stad getrokken wor-

den. Door een pestepidemie en eigenbelang van binnenstedelijke

grondeigenaren kwam van de voorgenomen grachtenbebouwing

naar Amsterdams voorbeeld niets terecht.

Economische malaise na het rampjaar 1672, twee jaar later

gevolgd door een tornado die onder meer het middenschip van de

Domkerk deed instorten, zorgde voor stagnatie in de stedelijke

ontwikkeling. Hierin zou pas verandering komen na de transfor-

matie van de stadsmuren tot wandelpark (vanaf 1832) en de komst

van de spoorwegen (vanaf 1845).

Amersfoort

Een tweede groep steden kwam op tussen 1200 en 1270. Het ging

om steden die door de machtsstrijd tussen landsheren ontstonden

in de grenszones tussen hun gewesten. Vooral de hertogen van Bra-

bant en de graven van Gelre lieten zich gelden. Ook de bisschop van

Het Sticht, Hendrik van Vianden, zorgde met de vestiging van zijn

hof in Amersfoort voor een bufferstad tegen Gelre. Door zijn stads-

rechtverlening in 1259 mocht de stad een verdedigbare ommuring

aanleggen. Diezelfde strategie paste de bisschop toe bij de bouw

van kasteel Vreeland in 1260, ‘om vrede met Holland te stichten’.

Ondanks het stadsrecht in 1265 mislukte de stadsontwikkeling en

het kasteel diende ten slotte als ‘steenleverancier’ voor de Utrechtse

dwangburcht Vredenburg in 1528. Nog een ander Utrechts voor-

haventje kreeg stadsrechten in 1295: ’t Geyn, aan de monding van

de Vaartsche Rijn bij de Hollandsche IJssel. In 1333 werd het ‘stadje’

door Holland definitief van de kaart geveegd. Uit deze periode

dateert ook de stadsrechtverlening aan Oudewater (1257) als grens-

vesting tegen Holland. Rhenen kreeg als grensvesting tegen Gelre

stadsrechten, in ieder geval vóór 1258.

De karakteristieke plattegrond van Amersfoort, het ‘ei met de

dooier’, is ontstaan door de vergroting van de stad met een tweede

ommuring in de periode 1380-1450, waardoor de stad in één klap

driemaal zo groot werd. De naam Amersfoort wordt voor het eerst

in 1028 vermeld. Het duidt op een doorwaadbare plaats door een

‘modderige stroom’ tussen de uitloper van de Utrechtse Heuvelrug

en de hogere dekzandruggen van Hoogland. In deze vernauwing

kwamen de beken uit de Veluwe bij elkaar en stroomden om een

paar zandkoppen heen. Op een van die zandkoppen vestigde de

Utrechtse bisschop in de loop van de 12de eeuw zijn domeinhof.

De modderstromen gingen vervolgens op in de eerste binnenring:

de Korte en Langegracht dwars door het ‘ei’ voor een snelle water-

afvoer vanuit de beken en de Zuidsingel-Weversingel-Havik als

noordelijke meander om het bisschoppelijk hof. De Havik zien we

op het kaartje van Jacob van Deventer naar binnen geknikt. Oorzaak

was een zandkop ter plaatse, nu nog toepasselijk ’t Zand geheten.

Daar waar de Langestraat de Weverssingel kruist zou mogelijk de

‘voorde’ hebben gelegen. De Langestraat-Kamp werd naderhand

onderdeel van de belangrijke transitroute Deventer-Utrecht. Rich-

ting Deventer splitste deze weg zich in de Hogeweg en de Oude

Lageweg, richting Utrecht in de Utrechtseweg en de Leusderweg.
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Ook de kruising van het Havik en de Bloemendalsestraat was mis-

schien een doorwaadbare plaats. De Bloemendalsestraat maakte

deel uit van een vroegmiddeleeuwse landroute tussen Hoogland –

gesplitst in Hooglandseweg en Kruiskamp-Liendertseweg – en Oud

Leusden, richting Doorn en Dorestad.

Het bisschoppelijk hof groeide uit tot het bestuurscentrum voor

de ontginning van het noordelijk deel van Het Sticht. Een insteek-

water, de huidige Vijver, verbond het hof met de rivier. Tussen dit

water en de Krommestraat ontstond een eerste stedelijke nederzet-

ting voor kooplieden en handwerkslieden. Als verdediging van deze

bewoning én ter verbetering van de waterafvoer werd kort na 1200

de meanderbocht afgesneden door het uitdiepen van de Lange-

gracht en het graven van de Kortegracht. Vanaf de Havik mean-

derde de waterloop zich noordwaarts als Oude Eem.

Na stadsrechtverlening in 1259 kreeg de nog agrarische neder-

zetting een eerste omwalling. Tien jaar eerder had de inwijding van

de St. Joriskerk plaatsgevonden. Na de verwoesting van de prille

stad door de graaf van Gelre in 1274 volgde de wederopbouw met

een groter stedelijk gebied. Vermoedelijk tussen 1300 en 1330 veran-

derde de stad ingrijpend: als zuidelijke begrenzing werden de West-

singel en de Zuidsingel gegraven. Ter stroomlijning van de verdedi-

gingsring en ter ontlasting van de Havik, die toen als haven diende,

Amersfoort. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1570 met een reconstructie van de bekenloop door de stad, de loop van de Oude Eem, de

vermoedelijke plekken van de doorwaadbare voorden en de uitvalswegen. De Hogeweg was toen al de belangrijkste weg richting Deventer.
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werd de Sint Aagtensingel (’t Zand) gegraven. In 1630-1640 zou

’t Zand weer gedempt worden. Een grotere haven werd aangelegd

(het Spui) en de Oude Eem kreeg een geheel nieuw kanaal, de

huidige Eem. De omgrachting werd voorzien van een ommuring

(Muurhuizen, Breestraat en Krankeledenstraat), twee waterpoorten

en drie landpoorten. Alleen de 15de-eeuwse voorpoort van de

Kamperbinnenpoort bestaat nog, in gereconstrueerde vorm.

De 14de eeuw was voor Amersfoort een bloeiperiode. Door de

snelle bebouwing van de stad moesten de opkomende kloosters

uitwijken naar terreinen buiten de stadsmuur. Grote complexen

kwamen vooral aan de zuidoostzijde te liggen. Een tweede stads-

uitleg en ommuring werd noodzakelijk, een onderneming die

werd gerealiseerd tussen 1380 en 1450. De Eem verliet de stad nu

via de Koppelpoort, die omstreeks 1425 als gecombineerde land-

en waterpoort was gebouwd.

De tweede ring bestond uit een stadsmuur met tien poorten en

een dubbele omgrachting. Tussen de beide grachten bevond zich

een buitenwal. Alleen de Koppelpoort en de waterpoort Monnikken-

dam bestaan nog. In 1501 gaf het stadsbestuur de grond tussen de

eerste ommuring en de gracht definitief vrij voor bebouwing. Het

unieke Muurhuizen was het resultaat, met panden van geringe

diepte, maar met een grote breedte ter compensatie. De oudste,

nog deels bestaande, panden dateren uit de periode 1540-1570.

Na een Mariawonder in 1444 werd Amersfoort een belangrijke

pelgrimsplaats, waar zieken genezing hoopten te vinden. De Kran-

keledenstraat verwijst nog naar deze ziekenopvang. Met inkomsten

uit de Mariadevotie werd vanaf 1455 bij de Onze-Lieve-Vrouwekapel

begonnen aan de bouw van een grote toren. Bisschop David van

Bourgondië moet de Utrechtse Domtoren als voorbeeld hebben

gehad voor de tweede hoogste toren van ons land, toen hij in 1457

de eerste steen legde voor de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Omdat de

kerktoren zo centraal in Nederland kwam te liggen, is deze in 1802

gebruikt als centraal punt voor de nieuwe driehoeksmeting, de

basis voor de eerste nauwkeurige kadastrale kaarten van ons land.

Van de 16de eeuw tot ver in de 19de eeuw groeide Amersfoort

nauwelijks en bleef het ruim in haar stedelijke jas zitten. In de 17de

eeuw liep de bierproductie terug (Scherpbierstraat) en ondanks een

opleving in de textiel en de tabak was er vooral economische stag-

natie. Van een vestingsplan van Adriaan Anthonisz van Alckmaer

uit 1594 werden slechts drie bastions aan de noordzijde uitgevoerd:

het Davidsbolwerk, de Bloemendalsepoort en de Kamperpoort.

Omstreeks 1614 werd de binnenste buitengracht gedempt. In navol-

ging van andere steden heeft het gemeentebestuur tussen 1822 en

1843 de stadsmuur en de bastions af laten breken en omgevormd

tot een plantsoen.

Rhenen. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1570.
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Rhenen

De derde stad van Het Sticht is Rhenen, dat haar naam te danken

heeft aan de Rijn. Maar tot ver in de middeleeuwen stroomde de

rivier nog twee kilometer zuidelijker, achter de Marspolder langs

Kesteren en Lienden. Pas na 1200 verlegde de rivierloop zich in

noordelijke richting en kwam de nederzetting, in 855 villa Hreni

geheten, aan de hoofdstroom te liggen. Vanaf toen ging het stadje

zich ontwikkelen, zeker nadat de bisschoppelijke tol, gelegen bij de

huidige boerderij Tollenburg even ten oosten van Lienden, in 1235

naar Rhenen werd verplaatst. De stadsrechten, die hoogstwaar-

schijnlijk door Hendrik van Vianden werden verleend vóór 1258,

zouden met deze verplaatsing te maken kunnen hebben. Door de

uitschurende werking van de rivier kalfde de Heuvelrug ter plaatse

af en veroorzaakte zo een steil talud, dat in later eeuwen een

geliefd schildersonderwerp zou worden. Die afkalving verklaart

misschien ook wel de ongebruikelijk lage en excentrische ligging

van de Cunerakerk (vermeld in 1016) aan de zuidkant van de stad.

De rivier had tot de bouw van de stenen ommuring in 1346 vrij

spel en heeft mogelijk een deel van de stad weggeërodeerd. Tot in

de 14de eeuw liep de rivier nog pal langs Buitenomme.

Rond 1160 had bisschop Godfried van Rhenen zijn familiekas-

teel Ter Horst (Achterberg) laten herbouwen. De route naar het kas-

teel volgde de huidige Herenstraat-Molenstraat, maar werd met de

aanleg van de ommuring in de 14de eeuw opgeheven. Rhenen kreeg

naast een economische stimulans (tol) ook een strategische positie

aan de grens tussen Het Sticht en Gelre. Omdat de via regia, de

koningsweg tussen Utrecht en Keulen, door Rhenen liep, kon het

landverkeer gecontroleerd worden. Deze weg liep vóór de omwal-

ling zuidelijker, over de oude Koningsstraat, nu Weverstraat. Het

transport over het water kon zo verbonden worden met het inter-

lokale vervoersnetwerk over land. In 1346 werd het inmiddels

omwalde stadje voorzien van stenen ommuring. Uit die tijd moet

ook het veer over de Rijn dateren.

Omstreeks 1364 kreeg Rhenen het bisschoppelijk muntrecht.

Toen bisschop David van Bourgondië met zijn gevolg in Wijk bij

Duurstede neerstreek, verplaatste hij in 1457 de watertol en in 1474

de munt naar zijn Wijkse hof. Als handelsplaats viel Rhenen terug,

maar het kwam als pelgrimsoord op door de Cuneraverering.

Dankzij deze pelgrimage kon tussen 1492 en 1531 de Cuneratoren

gebouwd worden, als laatste van een serie kerktorens (Wijk bij

Duurstede, Amersfoort, Soest, Amerongen en Loenen) volgens het

Domtorentype, die als ‘grenspalen’ Het Sticht gingen markeren.

Dankzij een conservatief wederopbouwplan uit 1940 door steden-

bouwkundige C. van Pouderoyen is het middeleeuwse straten-

patroon van de kaart van Jacob van Deventer goeddeels intact

gebleven. Een verschil is de aanmerkelijk verbrede Herenstraat,

die het toegenomen verkeer door de stad moet leiden. Ook het

Kerkplein kreeg meer ruimte. Een bouwblok tussen Herenstraat

en Weverstraat werd met de nieuwe Van Deventerstraat open-

gebroken.

Wijk bij Duurstede

De vierde stad van Het Sticht lag ook aan de rivier, maar hier was de

relatie met het water veel inniger. Langs de Kromme Rijn, nabij het

splitsingspunt van de Rijn en de Lek, ontstond eeuwen na de ver-

woesting van Dorestad een agrarische nederzetting die Wijck ging

heten, naar het Latijnse vicus. In de vroege 10de eeuw ontstond

aan de Steenweg een bewoningskern met een kerk die Jacob van

Deventer in 1570 afbeeldde als de ‘St. Crusis’ (gesloopt in 1586).

Duurstede, een herinnering aan de beroemde voorganger

Dorestad, is de naam van het rond 1240-1270 gebouwde kasteel ten

westen van Wijk. Het dorp (Wijk) bij het kasteel (Duurstede) lag dus

buiten de kasteelmuren en is ook nooit binnen het kasteelterrein

getrokken. Via de abdij te Deutz bij Keulen, die de gronden in 1019

van de bisschop had gekregen, kwam Wijk in 1256 in handen van de

graaf van Gelre, die vooral langs de rivier zijn bezit aan het uitbrei-

den was. Gelre kreeg hierdoor de beide oevers in handen en had

dus de controle over het Wijkse veer naar Rijswijk. De graaf gaf ver-

volgens zijn Wijkse goed rond 1270 in leen aan Zweder I van Abcou-

de. De Van Abcoudes bouwden er hun woontoren en traden bijzon-

der zelfstandig op. Ondanks zijn ondergeschikte status als leenman

verleende Gijsbrecht van Abcoude de kleine nederzetting in 1301

stadsrechten. Over de nederzetting rond de Steenweg had de graaf

niets te zeggen; die was en bleef van het kapittel van Oud-Munster.

Vandaar dat voor de aanleg van de nieuwe stad een zuidelijker stuk

werd opgezocht. Vrij snel daarna moet begonnen zijn met de

omwalling en de omgrachting. Dit betrof aanvankelijk het westelijk

deel van de huidige stad, tussen de Lange Singel en de Arkgracht,

de huidige Mazijk-Kerkstraat-Plantsoensteeg. Voor de westelijke

stadsgracht werd gebruik gemaakt van de verlandde waterloop van

de Kromme Rijn, die in 1122 was afgedamd. De bedding besloeg de

gehele zone tussen de singel en de Achterstraat. Ook de oostelijke

Rhenen, luchtfoto april 2003. In rood de 14de-eeuwse ommuring met het

Torenhuisje uit 1950 op de Spijnderstoren en in groen de wegverbreding van

de wederopbouw in 1940. De aan de rivierzijde lopende stadsgracht is in de

jaren 1920 drooggevallen en naderhand gedeeltelijk bebouwd.
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Wijk bij Duurstede. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1570, met de eerste stadsuitleg rond 1300 in groen. In blauwgroen de

oude loop van de Kromme Rijn met de dam uit 1122. Aan de Steenstraat is de Heilige Kruiskerk nog aangegeven. De Markt-Volderstraat, de voor-

straat, is afgebeeld als prestedelijke voortzetting van de Hoogstraat.
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gracht lag deels op een dergelijke waterloop en omsloot samen met

de westelijke restgeul een zandrug. Over de oostzijde had Van

Abcoude geen macht, omdat hier het gerecht Leuterveld lag, dat

nog in leen was van de bisschop. Waarschijnlijk was dat de reden

dat de Mazijk westwaarts liep om aan te sluiten op het terrein van

het kasteel. De belangrijkste weg was de Markt-Volder (= voor)straat,

in feite een verlenging van de Hoogstraat. De belangrijkste dwarsas,

de Maleborduurstraat-Peperstraat, liep naar de oever van de Neder-

rijn. Op de kruising van beide assen kwam de Nederhof, in tegen-

stelling tot de ‘Bovenhof’ van het kasteel. Als stadsgrachten werden

twee Rijnlopen benut die de zandplaat omsloten: aan de westzijde

de huidige Lange Singel en aan de oostzijde de Mazijk-Kerkstraat-
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Vianen. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer omstreeks 1570, met de Lekdijk in de stad opgenomen en haaks erop de

Voorstraat en in blauw de tot achterstraten getransformeerde prestedelijke scheisloten van de oudere ontginning.
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Plantsoensteeg (Arkgracht). Evenals bij Vianen kreeg de voorstraat

een verbreding voor de marktfunctie. De Achterstraat werd langs de

westelijke rivierbedding in de 14de eeuw aangelegd, evenwijdig aan

de stadsmuur. Deze straat kreeg een agrarisch karakter. Hier, op

nummer 18, vinden we de oudst bekende stadsboerderij van de pro-

vincie, uit 1495. Nadat de Zandweg belangrijker was geworden dan

de Hoogstraat als toegangsweg tot het stadje, ontwikkelde zich een

tweede dwarsas: de Veldpoortstraat-Kloosterleuterstraat. Deze ver-

bond via de Zandweg het oude ‘Wijck’ rond de Steenweg met een

woonkern in het Leuterveld.

Nadat Van Abcoude in 1345 het gerecht Leuterveld van bisschop

Jan van Arkel kreeg, verdubbelde hij onmiddellijk de omvang van

de stad in oostelijke richting. De Peperstraat werd doorgetrokken

tot de Oeverstraat. De Arkgracht verloor haar betekenis en werd

gedeeltelijk gedempt, overkluisd en gedegradeerd tot stadsriool.

Met vijf poorten en veertien torens kwamen tussen 1350 en 1372 de

stadsuitbreiding en de stadsmuren gereed.

Na 1449 kwam de stad weer in bisschoppelijke handen en kreeg

daarmee ook een plek in de Staten van Utrecht als vierde stad. Rond

die tijd werd het zuidoostelijke deel verkaveld, de ‘Nieuwstad’ of de

‘Oever’ geheten. De nieuwe as werd de Nieuwpoortstraat, die na de

vestiging van de bisschoppelijke munt in 1474 de Muntstraat ging

heten. Evenwijdig aan de Muntstraat kwam een tweetal straten

(Wilhelminastraat en Vlierstraat) en werd de Oeverstraat verder

doorgetrokken. De Nieuwstraat zou een bestaand pad geweest zijn

dat, gezien de kavelrichtingen, iets gebogen tot aan de Peperstraat

moet hebben doorgelopen. Tussen 1459 en 1580 was Wijk de resi-

dentie van de Utrechtse bisschoppen en hun internationale gevolg.

Het terrein tussen Muntstraat en Volderstraat werd bisschoppelijk

gebied voor boomgaarden en de muntslag en is tot op de dag van

vandaag praktisch onbebouwd gebleven.

David van Bourgondië verbouwde het kasteel tot een luxe resi-

dentie. Vanuit de Muntstraat keek men uit op de zwaarste toren. In

1486 gaf David opdracht tot de bouw van een nieuwe toren voor de

Woerden. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer omstreeks 1570 met de beide Rijnstraten en de Voorstraat als deel van de Oude Rijndijk. De stadsbegrenzing

ten noorden van de rivier volgt geheel de oudere agrarische strokenverkaveling. In de omgeving van de kerk zijn de afgelopen jaren de contouren van het

castellum Laurium ontdekt.
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Boven •Hagestein, met links de Dorpsstraat met de boerderijen en de kerk en rechts het kasteel met de dubbele omgrachting. In het voorterrein een molenromp.

Opmetingstekening van Claes Floriss. uit 1583.

Onder • Jaarsveld achter de Lekdijk bij het huis Jaarsveld. Bij de kerk staat het ‘Dyckmeesters Huys’ dat in 1903 vervangen is door het huidige waterschapshuis.

Naar een manuscriptkaart uit 1685 door landmeter Joannes Leupenius.
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St. Janskerk, met dezelfde opbouw als de Utrechtse Domtoren,

maar dan tien meter hoger. Na 42 meter was het definitief voorbij

met David’s ambitie.

Montfoort, IJsselstein, Vianen, Oudewater en Woerden.

Een derde groep steden dankte zijn opkomst tussen 1280 en 1400

aan de landsheerlijke machtspolitiek: de laatmiddeleeuwse nieuwe

steden. In het stroomgebied van de grote rivieren verscheen een

serie kleine steden. Lokale heren, maar ook de bisschoppen van Het

Sticht en de graven van Holland en Gelre stichtten nieuwe steden

als machtscentra in hun domein of in een omstreden grensgebied.

Vooral de tanende macht van de bisschop in de grenszones speelde

de graven in de kaart. Hun kastelen domineerden de stad, maar

lagen opvallend genoeg altijd aan de periferie, terwijl kerk en stad-

huis centraal kwamen te liggen. Dat zien we bij Wijk bij Duurstede,

Vianen, IJsselstein, Montfoort en Woerden.

De stadjes kwamen op slimme plekken te liggen: aan bevaar-

bare rivieren en bij voorkeur bij de samenkomst van rivieren, zoals

Oudewater. Aanvankelijk genoot de westoever vanwege de over-

heersende westenwind de voorkeur (op de oostoever raakte je aan

‘lager wal’) of de buitenbocht, want daar was het diepere water

geschikt voor een haven. Die situatie zien we vooral bij de oudere

nederzettingen langs de onbedijkte Kromme Rijn. Dorestad lag

weliswaar op de westoever, maar door de aanslibbende binnenbocht

was een voortdurende oostwaartse verlenging van de kaden nodig.

Bij de bedijkte Oude Rijn en Hollandsche IJssel speelde dat nauwe-

lijks meer een rol. Hier is de rivierdijk een stedelijk element.

Bij Woerden, dat in 1371 een eerste omwalling kreeg, liep de

Oude Rijn dwars door de kern. Hier zijn de beide dijken de handels-

straten geworden, waarbij de noordelijke dijk (Voorstraat) de

belangrijkste doorlopende route werd.

Bij Oudewater (1265) zien we, bij de samenkomst van de

Hollandsche IJssel en de Linschoten, een oudere situatie door-

schemeren, waarbij de dijken langs de Linschoten domineren

(zie p. 121).

IJsselstein, een rond 1300 opkomend stadje van de heren Van

Amstel, ontwikkelde zich naast het bestaande kasteel tussen de

IJsseldijk en de Achtersloot, de ontginningsbasis. De dijk werd

iets omgelegd, maar bleef wel buiten de stadsmuren lopen.

Bij Vianen is het tracé van de Lekdijk wel binnen de stadsmuren

opgenomen (Hofplein-Langedijk) en is de zomerdijk tot primaire

waterkering opgehoogd met grond van de uitgegraven tussenlig-

gende gracht. Deze dijk maakte deel uit van een interlokale route

en het was natuurlijk handig om deze als verhoogde weg met twee

poorten onder controle van de stad te brengen. Het nabij gelegen

Hagestein, dat niet zoals Vianen het voordeel van de rivier had,

bleek een mislukking, ondanks de stadsrechtverlening in 1382 door

een lokale landsheer, Otto van Arkel. Een bestaand dorpje (Gaasper-

den), met een kerk, werd opgenomen, waarbij de Dorpsstraat als

zuidelijke as van het stadje ging dienen. Nadruk lag op de verdedi-

ging met een dubbele gracht, een kasteel, poorten en ommuring.

Wist Bunschoten nog een stratenplan uit te leggen, Hagestein haal-

de die ontwikkeling niet eens, want in 1406 werd het ‘prille’ stadje

belegerd, geheel geslecht en de straten omgeploegd. De opzet van

de stad, met 590 bij 375 meter nauwelijks kleiner dan Vianen, is op

een kaart uit 1583 nog goed te zien.

Bij IJsselstein, Montfoort (Hoogstraat), Vianen (Voorstraat) en

Woerden (Kerkstraat-Kruisstraat) werd de hoofdstraat haaks op

de dijk uitgezet. Aan deze straat stonden gebouwen als raadhuis

(wereldlijk gezag), kerk (geestelijk gezag) en waag (economie).

Jacob van Deventer geeft deze gebouwen aan met blauwe daken.

In IJsselstein is de hoofdstraat verschoven. Niet de Voorstraat langs

de haven, maar de Benschopperstraat werd de voornaamste straat.

Evenwijdig daaraan werden de overige straten uitgezet.

Vanwege de rechthoekige aanleg met centrale as en rechthoeki-

ge markt worden ze ook wel bastiden genoemd, naar de stadjes in

Zuidwest-Frankrijk. Tegenwoordig is men wat voorzichtiger met die

term, omdat simpelweg de bestaande strokenverkaveling van het

agrarische land werd gevolgd om de contour van de stad af te bake-

nen en de straten uit te zetten. Zo zijn in Vianen aan weerszijden

van de Voorstraat twee evenwijdig lopende achterstraten te zien die

langs bestaande kavelsloten zijn aangelegd. De sloten zelf zijn

naderhand overkluisd om als riolen te gaan dienen.

Om de stadjes zo goed mogelijk te kunnen verdedigen werd

steeds gestreefd naar een zo compact mogelijke contour: Amers-

foort en Bunschoten rond of ovaal, Vianen en IJsselstein inclusief

de mislukte uitbreiding Nieuwpoort (ca. 1470 opgegeven) bijna vier-

kant en Woerden vijfhoekig. Net als in Utrecht staat ook de middel-

eeuwse kerk van Woerden op de resten van een Romeins castellum.

Dorpen, vlekken, gehuchten of buurtschappen

Op een overzichtskaartje (zie p. 28) hebben wij een indeling

gemaakt naar steden, dorpen en gehuchten. Onderscheid tussen de

laatste twee was niet altijd even makkelijk te maken. Ook in histori-

sche beschrijvingen worden deze nog al eens door elkaar gehaald.

Voor dorpen vinden we vaak de term ‘vlek’, gehuchten worden aan-

geduid als ‘buurtschap’ of ‘buurschap’, genoemd naar de inwoners,

de ‘buren’. Voor de historische dorpen in de provincie Utrecht kun-

nen we grofweg een onderscheid maken in lintdorpen en dijk- of

wegdorpen in het westen en (flank)engdorpen in het oosten.

Lintdorpen en dijk- en wegdorpen

Een lintdorp is een verdichting van een boerderijlint nabij een kerk,

waar enige kernvorming ontstond. Om veel bewoners te bereiken

vond kerkstichting bij voorkeur centraal in de middeleeuwse ont-

ginningsbasis plaats, zoals in Schalkwijk en Westbroek. Een krui-

sing met een interlokale weg, zoals bij Nederlangbroek aan de weg

van Cothen naar Doorn, was een logische locatie. Bijzonder mooi

staan de dorpskerken in de ringbebouwing van de Ronde Venen,

als oriëntatiepunten in het landschap, soms als beëindiging van de

zijkades (zuwes) van de ontginningsblokken. Als de bodemgesteld-

heid het toeliet zocht men de steviger ondergrond van een zandige

kreekrug op. De kerken van Eemnes-Binnen en Kockengen zijn

daarvan prachtige voorbeelden. De dijk- of wegdorpen bij de grotere

rivieren zien we veilig achter de dijk liggen, meestal compacter

van contour dan de lintdorpen: Jaarsveld of Everdingen aan de Lek,

Eemdijk aan de Eem en Baambrugge aan de Angstel. Meer dan bij

de lintdorpen het geval is, liggen de dijkdorpen aan een kruising

van wegen. Rond deze kruisingen ontwikkelen de kernen zich eer-

der haaks op het weg- en watertracé dan als uitstrekkend lintdorp

langs de dijken. Dat zien we vooral bij de dorpen langs de Vecht.

De termen dijk of weg werden vroeger in Utrecht vaak door elkaar

gebruikt. Soestdijk bijvoorbeeld heeft niets met een dijk te maken,

maar met een weg die in de 14de eeuw door het veen is aangelegd.
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(Flank)engdorpen

In het rivierengebied van de Kromme Rijn en op de Heuvelrug vin-

den we dorpen die veelal een oudere oorsprong hebben en soms tot

in de vroege middeleeuwen terug gaan. Vanaf de 8ste eeuw brak

met de kerstening een periode aan onder centraal gezag van de

Utrechtse bisschop en de Frankische koning. Een landbouwsys-

teem kwam tot ontwikkeling, bestaande uit complexen van bouw-

landen onder aan de flanken van de Heuvelrug (engen of essen),

uit gemeenschappelijke, onverkavelde weidegronden (meenten),

en uit hooilanden (maten) op de lagere en nattere delen. De meen-

ten op de zandgronden waren uitgestrekte heidegebieden die

gebruikt werden voor schaapskudden, voor jacht op klein wild, voor

bijenhouderij en voor hakhoutcultuur. Meestal waren de meenten

een onderdeel van de marke, een gebied dat bij een buurschap

hoorde en dat gezamenlijk eigendom was van de eigenaren van de

boerderijen in een buurschap. Een prachtig voorbeeld is Soest, met

aan de ene zijde de hogere bouwlanden van de Soester Eng en aan

de andere zijde van het langgerekte dorp de meenten en de lage

maten bij de Eem. Dergelijke flankengdorpen liggen ook op de

zuidflank van de Heuvelrug. Tussen Utrecht en Doorn zijn ze door

latere ontwikkelingen nauwelijks nog herkenbaar. Wel enigszins

herkenbaar zijn Doorn, Leersum, Amerongen en Elst.

Flankengdorp Soest tussen de hogere bouwlanden van de Soester Eng en de lage maatlanden langs de Eem. Luchtfoto uit mei 2001.
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Hier vinden we dankzij de latere tabaksteelt nog herkenbare engen-

complexen. Tussen Leersum en Rhenen is een veertigtal engen aan-

getroffen. Een belangrijk kenmerk van de engdorpen is de brink,

een gemeenschappelijke ruimte waar oorspronkelijk het vee bijeen

werd gedreven en waaromheen het dorp groeide. Hoewel sterk ver-

stedelijkt is de Brink in Zeist aan de Utrechtseweg nog steeds her-

kenbaar. Veel beter zichtbaar en nog steeds het ‘kloppend hart’ is

de Baarnse Brink, die meer tot de groep van Gooise brinkdorpen

behoort. Kenmerkend voor deze dorpen is het vanuit de centrale

brink naar alle kanten uitwaaierende wegenpatroon. In het rivieren-

gebied is daarvan Houten het beste voorbeeld. Ook de oude dorpen

langs de Kromme Rijn zijn typische engdorpen met een brink-

achtige ruimte, waar ook de kerk te vinden is: Bunnik, Odijk, en

de gaver bewaard gebleven dorpjes Cothen en Werkhoven.

Nieuwe dorpen

Verreweg de meeste steden en dorpen zijn in de middeleeuwen

gesticht, maar ook na 1600 zijn er in de provincie nog nieuwe

dorpen gesticht of ontstaan. Vier dorpen zijn door een buitenplaats-

eigenaar gesticht en kunnen worden betiteld als kasteeldorp. Lage

Vuursche en Drakensteyn kwamen in 1625 in bezit van Ernst van

Reede. Na zijn overlijden in 1640 erfde zijn zoon Gerard het bezit;

Renswoude. Kasteel en koepelkerk met op de voorgrond het dorp. Luchtfoto augustus 2003.
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hij bouwde er de buitenplaats Drakensteyn, in een achtkantige

centraalbouw. Naast het huis stichtte hij het dorpje Lage Vuursche,

met kerk, pastorie, herberg, school en korenmolen. Johan, de broer

van Ernst van Reede, kocht in 1623 het vervallen kasteel Renswoude.

In 1637 startte hij de bouw van een gereformeerde koepelkerk en in

1638 liet hij aan de straatweg een rijtje daglonershuizen bouwen.

Pas in 1654 brak hij het oude slot af voor de bouw van zijn nieuwe

kasteel.

De beide Oranjegezinde heren wisten hun status te verhogen

door hun kasteeldorpen met omringende gronden tot hoge heerlijk-

heden te laten verheffen door de stadhouder.

Door eenzelfde statusbehoefte gedreven stichtte de eigenaar van

de Driebergse buitenplaats Sparrendaal, de schatrijke handelaar en

knopenfabrikant P.J. Oosthuyse, in 1810 het neoclassicistische dorp-

je Rijsenburg, naar model van het St. Pietersplein in Rome. Ditmaal

ging het om de bouw van een katholieke kerk, met in een halve cir-

kel ervoor de woningen voor zijn kleermakers en knopendraaiers.

Een derde kasteeldorp verrees rond 1900 met de herbouw van

het kasteel De Haar. Om ruimte te maken werd het oude dorpje

afgebroken en wat verderop als historiserend brinkdorpje her-

bouwd: Haarzuilens.

Twee andere dorpen hebben een militaire achtergrond: Nieu-

wersluis, dat vanaf 1673 een vestingdorpje werd, en Austerlitz, een

legerkamp dat in 1806 door Lodewijk Napoleon tot stad werd verhe-

ven, maar een dorpje c.q. buurtschap is gebleven. Soesterberg heeft

zijn ontwikkeling eveneens te danken aan de legerkampen in de

nabijheid, maar zijn ontstaan aan de ligging halverwege de post-

route Amsterdam-Arnhem.

Een aparte categorie nieuwe dorpen zijn de plaatsen die zich

rond een spoorwegstation hebben ontwikkeld. Deze spoordorpen

vinden we hoofdzakelijk op de Heuvelrug en dateren uit het begin

van de 20ste eeuw. Er is hier nauwelijks sprake van enige kernvor-

ming. Deze dorpen worden getypeerd door verspreide villabebou-

wing in een groene setting: Hollandsche Rading, Bilthoven, Soest-

duinen, Huis ter Heide-Bosch en Duin, Maarn en Maarsbergen.

Ook Den Dolder is ontstaan bij een spoorwegstation en kent een

villabebouwing, maar hier is de ontwikkeling ingezet door de

vestiging van een fabriek in 1902: de uit Amersfoort vertrokken

Zeepfabriek De Duif van Chr. Pleines.

Kerktorens

Ondanks de grootschalige verstedelijking herkennen we historische

kernen aan de aanwezigheid van kerktorens en hun kerkgebouwen.

In veel gevallen zullen dat de hoog oprijzende neogotische kerken

zijn, die na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 zijn

gebouwd in de nabijheid van een stads- of dorpskern. Maar kerken

die middelpunt zijn van een historische nederzetting dateren van

vóór de eind 16de-eeuwse Reformatie, van vóór het verbod uit 1581

op de katholieke eredienst. Kerktorens waren niet alleen bakens van

het christelijk geloof, maar ook landmarks en oriëntatiepunten voor
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het uitzetten van wegen, verkavelingen, grenzen, kadastrale rijks-

driehoeksmetingen (RD-punt) en zichtlijnen op buitenplaatsen.

Beroemd voorbeeld is de Amersfoortse Onze Lieve Vrouwetoren,

die vanwege de centrale ligging in het land als nulpunt is gebruikt

voor een nieuw landelijk Rijksdriehoeksnet, dat in de periode 1801-

1822 is uitgevoerd onder leiding van C.R.T. Krayenhoff. Als hoek-

punten van een eerste rijksdriehoek in de provincie Utrecht fun-

geerden de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort (98 meter),

de Cuneratoren in Rhenen (82 meter) en de Utrechtse Domtoren

(112 meter). Tussen 1885 en 1928 is een verfijnder nationaal drie-

hoeksnet tot stand gekomen, waarbij veel meer kerktorenspitsen

als RD-meetpunten werden benut. Tot 1970 heeft de Amersfoortse

toren gediend als nulpunt van ons coördinatenstelsel.

Tijdens de Bataafse Republiek werd naar Frans voorbeeld kerk en

staat gescheiden. Omdat kerktorens als uitkijktorens ook van grote

strategische waarde waren en dus een militair doel dienden, moes-

ten ze onder burgerlijk gezag komen. Sinds de Staatsregelingen

van 1798 en 1801 zijn alle kerktorens gemeentelijk eigendom.

De hoogste en mooiste kerktoren van ons land is zonder twijfel

de Utrechtse Domtoren (1382). Eenzaam bleef dan ook de kritiek

van Geert Grote, kanunnik van de Dom tussen 1371 en 1374, die in

zijn traktaat Contra Turrim Traiectensem nog tijdens de bouw zijn

gal spuwde op de verspilzucht van dit symbool van ijdelheid. Maar

de heldere opstapeling van drie bouwdelen van vierkant naar acht-

kantige open lantaarn met poortmotief in het onderste en drie ven-

sternissen per torenwand in het tweede bouwdeel, was onovertrof-

fen. In allerlei middeleeuwse miniaturen en schilderijen is de Dom-

toren afgebeeld als hemels Jeruzalem. Navolgers bleven niet uit.

De meest directe en complete navolgers, die ook de achtkantige

bekroningen kregen, zijn de kerktorens van Amersfoort (1457-1547)

en van Rhenen (1492-1531). Na 1500 verrezen er ook diverse dorps-

kerken met vierkante torens, waarvan de opzet van drie nissen

per vak geïnspireerd was op de Domtoren: Soest (1481-1506), Wijk

bij Duurstede (1486), Kamerik (ca. 1500), Eemnes-Buiten (1521),

Loenen (1518-1525), Amerongen (1527), IJsselstein (1535) en Houten

(1535-1563).

Fascinerend is het gebruik van kerktorens voor het uitzetten van

zichtlijnen vanuit de vele buitenplaatsen die onze provincie telt.

Het waren ditmaal niet de militaire landmeters, maar de land-

schapsarchitecten en hun private opdrachtgevers die vanuit de

nieuwe buitenhuizen zichtlanen op de oude kerktorens ontwierpen.

Slot Zeist had met zijn Laantje-zonder-Eind een as op de Amers-

foortse toren gecreëerd, De Eult (Baarnse Bos) op de Soester kerk-

toren en Broekhuizen op de kerktoren van Wijk bij Duurstede.

Meest geliefd zichtpunt was uiteraard de Utrechtse Domtoren.

Her en der komen we op de Heuvelrug nog bospaden tegen die

Domlaan heten.

In een krans rond de stad Utrecht liggen buitenplaatsen, waar-

van vele, zoals Amelisweerd en Vollenhoven, hun lanen naar de

Domtoren hebben gericht. Nog in 1961 ontwierp stedenbouwkundi-

ge J.A.G. van der Steur in zijn strak op de windrichtingen georiën-

teerd rechthoekig ontwerp voor de Uithof een schuin afwijkend

gezichtlaantje op de Domtoren (Oxfordpad) in een poging de

nieuwe vestiging van de universiteit met haar oude centrum te

verbinden: een zichtlaan van de oude Domtoren naar het nieuwe,

maar nooit gerealiseerde hoogste gebouw van de Uithof.

PROVINCIE UTRECHT

Van links naar rechts: de Domtoren van Utrecht, de Onze Lieve Vrouwetoren van Amersfoort en de Cuneratoren van Rhenen.
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