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IETS OVER DE ONTGINNINGSGESCHIEDENIS
VAN OOSTVEEN, RIDDERVENEN, NONNENLAND
EN VUURSE.

B!BLI:>TI-it::SK

In de aardrijkskundige handboeken vindt men over Maartens~
dijk alleen een bijdrage vermeld van mr F. N. M. Eyck van
Zuvlichem in Van der Monde's Tijdschrift, 2e Serie lil. Hieruit
zal· men niet veel wijzer worden, want hij stelt de verkaveling
( "veenscheiding") 1) van het Oostveen, die pas in 1462~63 vol~
tooid werd, op de 11 e eeuw en vermeldt een twist tussen het V rou~
wenklooster te De Bilt en de heren van St Jan (van 1512~ 1538),
die alleen betrekking kan hebben gehad op veengrond op de toen~
malige grens Zeist~Vuurse, zoals wij die nog op de kaart van De
Roy vinden.
Sindsdien zijn waardevolle gegevens gepubliceerd in Heeringa's
Inventaris van het Archief van het Kapittel ten Dom (te citer~n
als: He) en De Hullu en Walier Zepers Catalogus van de Ar~
chieven der kleine Kapittelen en Kloosters (te citeren als: Hu).
Bovendien gaf Heeringa in de Bijdragen voor V ad. Gesch. 6e reeks
deel 8 een grondslag waarop drs Acket voortbouwde in het Jaar~
boekje van Oud~Utrecht, 1950 (zie vooral blz. 113) en in dit
Maandblad, Febr. 1952.
Hieraan wil ik nu nog enkele details toevoegen, gebaseerd op
verschillende andere bronnen en op een aandachtige beschouwing
van de Topografische Kaart, oude uitgave bladen 407, 426, 427
en 445, en uitgaande van de, vervalste maar toch zeker belang~
rijke, oorkonde van 1085? waarbij de proost van St Jan een con~
cessie heet te hebben verkregen van het veengebied in Everekes~
torpe tot aan Trenscoten en Furs.
Dit gebied moet in Achttienhoven, Maartensdijk en De Bilt ge~
zocht worden, terwijl het niet geheel uitgesloten moet worden ge~
acht dat deze aanspraak nog tot veel oudere tijden terugging en
toen terrein heeft omvat tot aan de Hoge Vuurse toe, dus stukken
bij het grenspunt Soeststapel ( zeswegenpunt Stulpse laan~Zevenw
lindense weg), die later tot Zeist ( Nonnenland of Vrouwenkloos~
terveen), Hees en Soest behoorden. Van dit grote gebied heeft St
Jan later alleen Achttienhoven (in 1216 genoemd) en De Vuurse
(in 1249 genoemd) overgehouden en het lijkt wel of dit voor
Heeringa aanleiding is geweest het oudste kerkdorp van dit ge~
bied Everekestorpe in Achttienhoven te zoeken.
Toch lijkt mij dit zeer aanvechtbaar. De oudste intensieve ont~
qinning ontmoeten wij immers in de sector Oostbroek~Over die
Vecht~Herverscoop, en ook in verband met het feit dat bij He.
nr 2366 de oostveense kerken waarschijnlijk naar ancienniteit
genoemd worden in de volgorde: Voordorp, BlauwkapeL Maar~
tensdijk, zou ik Everekestorpe willen zoeken in het herverscoopse
gebied op de plaats van het fort Voordorp. Een oude prent van
1)

zie Rodenburg: De grenzen van het Gooi, blz. 14.
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Voordorp wijst op een enigszins heuvelachtig terrein, hetgeen wel
een vereiste is voor een overoude nederzetting in dit overigens
toen drassige moerasland.
Over het stuk van 1085 valt alleen nog te zeggen dat de grens
Trenscoten toen, in verband met de ligging van de Hofstede van
Elten, iets zuidelijker moet zijn geweest dan de latere grens Drin~
schoten~Hollandse Rading, en hiermede convergérende naar de
Weer toe. Tussen oude en nieuwe grens zullen hier zeker on~
regelmatige uitlopers van het gooise zand afgegraven zijn, tot
ophoging van de Maartensdijk en de Tolakkersteeg.
Hiermee alleen is de scherpe rechte Rading te verklaren. Drs
Acket heeft er terecht op gewezen dat de percellering bij de grens
Achttienhoven~Maartensdijk bewijst, dat hier de ontginning door
St Jan ouder is dan die door de Domproostdij. maar meer naar
het .n oordoosten is het omgekeerde waar: daar lopen de percelen
van Achttienhoven weer dood tegen de blijkbaar oudere van de
Domproost.
Wat de aansluiting van de veenontginningen aan het oudere
bezit binnen de Hoofddijk (vroeger Hoefdijk, dus dijk langs de
hoeven) betreft, is de zaak niet zo eenvoudig. Bij Oostbroek en
Vrouwenklooster, die tot de oudste behoren, gaat dit niet op. D e
Huil u geeft voor de oostbreekse concessie in de Riddervenen 2)
(De Bilt) het jaar 1122 en voor het Vrouwenklooster, dus het
Nonnenland (Zeist) .,in onser wildernissen tusschen Overhese en
de Bilt" het jaar 1307 ( nr 1156). Maar dit laatste schijnt misleidend te zijn, want het Kastelenboekje van de provincie Utrecht
vermeldt een grenstwist tussen deze beiden, bij de V uur se Steeg
dus, die in het jaar 1277 beslecht werd. Hoever dit Nonnenland
strekte blijkt wel uit het feit dat in 1360 voor de bouw van Drakenstein-De Vuurse grond hiervan moest worden ov ergenomen, 3)
maar, zoals reeds vermeld is, ontstonden over deze grens weer
processen in de jaren 1512-1538 (Hu nr. 1143).
Ook bij Over die Vecht blijkt er geen aansluiting aan het
utrechtse gebied te zijn, want het perceel Oostbroek van 47 roeden
breedte van de opmeting van Raadsheer Nicolaï van het jaar 1539,
dat op de kaart van de Vuurse Heerlijkheid van 1597 111 het Algemeen Rijksarchief nog Vecht genoemd wordt, past precies in
de uiterste noordpunt van de gemeente De Bilt (waar pas een oude
grenssteen door de vriendelijke bemiddeling van ir Bardet weer
overeind is gezet.)
Dit klopt schijnbaar met het gegeven van 1394, dat Over die
Vecht tussen Oostbroek en Domproost lag, maar uit He nr. 2347
leren we dat in 1321 Herverscoop nog tussen Dideric over de
Vecht en de Domproost lag en uit een stuk van 1402 (He nr 2351)
2) zie Pieter Aelmanszoons zwerftochten blz. 52. Hier worden de geslachten
Drakenburch, Renes en Van Oestrum genoemd. Van de twee laatste vindt men
de wapens In het prachtige kerkje te Nieuwer t er Aa. Tussen Werkhoven en
Houten vindt men het Oostrums Dijkje, een weg die door een drievoudige scherpe
bocht verraadt waar het stamslot van het laatste geslacht moet hebben gestaan.
:t) zie Pluim: Uit de geschiedenis van Baarn, bL. 216.

blijkt dat toen Bernd Proys beleend werd met Herverscoop tot aan
de Drynscote!
In 1449 was dit gerecht weer in pacht aan Haze Proys, ge~
huwd met Hub. van Pallaes, (He nr 2354) die in 1462 hier een
strook land en veld in erfleen kreeg van Groene Kan tot Lapers,
tussen stroken van de Domproostdij en het Convent van Beth~
leem. 4)
In 1539 liep deze smalle strook, die in Maartensdijk te her~
kennen is aan het weiland tussen Eyckenstein en Rustenhoven,
tot de Biltsche Steenstraat toe, en Nicolaï vermeldt dan, dat de
eigenaar een harde zandweg wilde maken van daar tot aan de
Lapersweg, bij KievietsdaL
Voor dat Drynscote moet zeker Vuurse of Lapers gelezen
worden, maar als men het voorafgaande aandachtig overleest en
in schets brengt blijkt wel dat er tegenstrijdigheden in de helen~
dingen schuilen, die àf door fouten öf door veelvuldige mutatie;;
moeten worden verklaard.
Uit een lijst van heerlijkheden van ± 1498, door Van lterson
afgedrukt, 5) kan men zich door vergelijking met de kaart, een
ruw beeld vormen van de voortschrijding van de ontginning, want
deze lijst geeft de goede belastbare morgens als volgt:
Oestveen 775. Oestveen in 't Afterland 156. Oestveen in den
Dyckhoven 857. Domproes ti je 48. Over die Vecht 114. Herverscoep
115. Vooral in het Overste Blok, nu gedeeltelijk Holle Bos genoemd,
was, en is, nog veel onontgonnen, zoals ook in 1644 blijkt, als mr
C. van Vianen, die toen de strook van Eyckenstein, vroeger van de
Domproost, met de Domproostenwijk er in, bezat, tiendvrijheid krijgt
na ontginning van heidevelden (He. nr 882). Naar deze eigenaar
heette de Eyckensteinselaan of Opstallaan, vroeger Vianeus Steeg.
De bezitstoestand van dat jaar kan men op de kaart in het ge~
meentehuis te Maartensdijk nagaan, en op een copie daarvan in
het Rijksarchief, met register van de landerij~n (He nr 3703).
Uit dit register en de berekeningen die men er op kan gronden,
en uit de gegevens van Nicolaï van 1539, 6) kan men dan weer
nagaan in hoeverre de eenvormige verkaveling ( z.g .n. veenschei~
ding) van 1462~1463, die percelen van 7Yî roeden breedte voor~
schreef (ruim 28 m) in practijk gebracht is. Bij Nicolaï, die slechts
tussen Drakenstein en de grenshoek bij G.p. 16 mat, vindt men
veel percelen van 7 roeden, maar ook véél grotere die geen veel~
vouden daarvan bevatten. Ten westen van de grenshoek, tot de
Tolakkersteeg, is de verdeling van het Register van ± 1650 meer
uniform met percelen van ongeveer 29 meter breedte. Maar het
kan niet gezegd worden, dat deze regelmaat ook op de Topo~
grafische Kaart blijkt.
Nu eerst, voor de afwisseling, nog enkele topografische bijzon~
zie prof. Enklaars Rechtsbronnen, blz. 85-86.
5) Rist. ontw. rechten op de grond enz., blz. CXXXI e.v.
Schrijver dezes wil een afschrift van dit Rapport gaarne ter beschikking van
belangstellenden stellen.
4)

O)

derheden. Bij de Koude Laan is nog mooi de diep~ingegraven
Domproostenwijck te zien, waar in 1692 (He 3751) nog de haven
van De Vuurse was.
Ongeveer 750 m achter de IJzeren Mortier, waar Pieter Ael~
manszoon in 1525 met Keeck op maanlicht avontuur ging, is een
meertje, overblijfsel van de verdwenen Brabantsche Wyck. Hier
vond Keeck in 1521 de Blauwe Zerk, 7) een vermeende grens~
steen; misschien ligt deze nog op de bodem van dat poeltje.
Een andere merkwaardige poel is die in De Bilt, aan de Tweede
Brandenburgerweg~Patrijzenlaan. Heeringa vermeldt hier eenden~
en ganzenkooien met urenlange geulen van Hees en De Vuurse.
De Engelse V aert op de kaart van De Roy wijst in deze richting;
misschien is deze poel een laatste rest van dit eens economisch
zeer belangrijke vogelaarsbedrijf dat ook in een eigenaarsnaam bij
Nicolaï voortleeft. s) Men had de Fazantenlaan en Patrijzenlaan dus
juister, maar minder welluidend!, Eendenlaan en Ganzenlaan
kunnen dopen.
Tot slot nog iets over het vervoer van de gewonnen turf. Nicolai
geeft hierover in zijn Rapport van 1539 aardige bijzonderheden.
Hij vermeldt behalve de reeds genoemde nog de Castverloren
Wyck, en andere zonder naam, waarin met vele schutten, zoals
Aelmanszoon die ook beschrijft, het water op peil werd gehouden
voor de scheepvaart met pramen of " schouwen ( tweck zijn cleyn
platte scheepkens ponts gewijsde gemaeckt breet ontrent v ijf
voeten)". Hij noemt vier qualiteiten turf: 1o) "wit ende heel licht
veen, geheeten vullinghe, overmits dat als men een sloot turfs
graven wilt, twelck is ontrent een derde deel van een roede in de
breede, zoe wort het licht veen ende vullinghe met grooten stucken
ofgesteken ende geworpen in de uuytgedolven putten ende slooten
daer.aen liggende, die daer mede gevult ende geëffent worden"
20) witte turf, ook brouwersturf genoemd 30 Leye, iets harder
en zwarter 40) zwarte turf "van de welcke mach gelden die
Schouwe alsse tutrecht gebracht wordt XXX stx? 9) (stuivers?)
oft XXXVI. daer die leye maer ontrent XI stx. en geit. ende den
witten turff maer VII oft VIII stx. ende zijn nochtans die schouwen
in de ladinge vandt wit ende leye, ongelijck grooter dan die
schouwen vanden zwartten turff."
Als het archief van Drakenstein~ De Vuurse beschikbaar komt,
hetgeen helaas nog wel even zal duren , zal het misschien mogelijk
zijn de geschiedenis van dit gebied uitvoeriger te schetsen.
M. RAVEN.
T) zie prof. Enklaars Rechtsbronnen, blz. 106-107. Wat Keeck hier schrijft over
de richting van de Brabantsche Wyck (of van de vermeende oude grens?) is
volkomen onbegrijpelijk.
8) Perceel naast over die Vecht ; de naam Vogelaar komt ook op kaart De Roy
voor.
&) stx lijkt wel een copieerfout.

