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Het veengebied aan de overzijde van de Nagele 

D.J. Henstra

Summary
In 2002 Dr. Geert Bakker published an article in this magazine on the reclamation 
of the peat-moors in the southeast of Mid-Frisia in the 11the century. He supposed 
that by then this area was still an area belonging to the king. So the reclamation in 
this area, he thought, was initiated by the king’s representative, the count or bishop 
in Mid-Frisia. Apparently he was not aware of the fact that in 966 the king granted 
this area to the St. Pantaleon monastery in Cologne. Because of a misinterpretation 
of a river-name in editions of the charter (among other the MGH) – the river Nakala 
(= Nagele) was read as Uahala (= Waal) – several authors have been misled on the 
location of the area. The charter itself is lost, possibly during the riots in Cologne 
in 1074. Only one copy made around 1000 AD is left in a manuscript of Boethius’ 
Consolatione philosophiae cum commento Lupi. Today the copy is present in 
the Biblioteka Jagiellonska in Cracow (Poland). It is published in this article and 
leaves no doubt about the right spelling of the river-name: Nakala. This was a large 
current between the coast east of Stavoren and the former island of Urk.
There is no sources found mentioning exploitation of this area by St. Pantaleon. The 
next question then is: what happened with the right of exploitation of the peat-moors 
since the owner, the monastery of Cologne, was not able to prove its claims to it? As 
I informed Dr. Bakker about these facts he started to investigate the question of the 
rights, but unfortunately his work had to remain unfinished.

Inleiding
Enkele jaren geleden beschreef dr. G. Bakker in It Beaken uitvoerig de 
geschiedenis van de veenontginningen van Oosterzee en Echten, waarmee 
in het laatste kwart van de 11e eeuw een aanvang werd gemaakt.1 Elders in 
Friesland werden de veenontginningen ter hand genomen vanuit de dorpen 
op de klei tot meer of minder diep in het veen, geheel volgens het recht van 
opstrek. Op die plekken werd dit werk wellicht ondernomen vanwege enige 
druk wegens overbevolking. Maar in de nagenoeg onbewoonde gebieden van 
Oosterzee en Echten was de bevolking te gering voor een dergelijke aanpak. 
Bakker heeft zich afgevraagd wie daar de ontginners waren. De wijze van 
verkaveling wijst naar zijn mening op een planmatige aanpak met behulp 
van landmeters. Dit gegeven wijst op zijn beurt op het ontginningssysteem 
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van vermoedelijk ongerepte veengebieden die al sinds de Frankische 
veroveringen van Frisia in de zevende en achtste eeuw koningsgoed waren. 
De koning schonk zulke gebieden dikwijls aan graven of aan bisschoppen 
als beloning voor geleverde of te leveren diensten. Met hun verworven 
rechten bedreven graaf en bisschop sinds de 11e eeuw vervolgens een 
ontginningspolitiek, aldus Bakker. Dit geschiedde door met kolonisten een 
contract te sluiten, een cope. Met een cope werd een bepaald stuk land ter 
ontginning uitgegeven tegen een betrekkelijk lage vergoeding, die in feite 
niet meer was dan een erkenningsbelasting, die de coper aan de landheer 
moest betalen. Het was ook mogelijk dat de coper niet zelf de ontginning ter 
hand nam, maar deze als een ondernemer, een locator, organiseerde door 
kolonisten aan te trekken.
Bakker veronderstelt dat deze in Holland, in het Sticht en in het Oversticht 
toegepaste handelwijze van de graaf en de bisschop wellicht ook is toegepast 
in het gebied van Oosterzee en Echten.2 Hij zag deze handelwijze kennelijk 
als uitvloeisel van hun hoedanigheid van koninklijk ambtenaar ten behoeve 
van de koning, want van een koninklijke schenking van dit veengebied aan 
hetzij de graaf hetzij de bisschop spreekt hij niet. 
In de gedachtegang van Bakker was en bleef het ontginningsgebied van 
Oosterzee en Echten dus koninklijk domein, tenzij het door graaf of bisschop 
geüsurpeerd zou zijn, waarvan niets bekend is. Hoe de daadwerkelijke 
ontginningsconstructie ook mag zijn geweest, de situatie rond de “eigendom” 
van het veengebied blijft onduidelijk. Dit artikel wil enig licht werpen op de 
eigendomsgeschiedenis van het veengebied onder Echten en Oosterzee.

De schenking van een koninklijk domein aan de Nagele
Als gezegd rept Bakker niet van een koninklijke schenking. Toch bracht het 
artikel van Bakker en de opengelaten eigendomsvraag mij  een oorkonde uit 
966 in herinnering, volgens welke keizer Otto I aan het onlangs opgerichte 
klooster van St. Pantaleon bij Keulen een schenking doet van

‘het halve eiland Urk en al hetgeen zich bevindt tussen de overzijde van de 
rivier de Nakala tot aan Vunninga met al zijn graslanden, weidegronden, 
visgronden, wateren en waterlopen, begaanbare en onbegaanbare wegen, 
roerende en onroerende zaken, nog te onderzoeken of reeds onderzocht en 
met alle wettige rechten die daartoe behoren, gelegen in het graafschap van 
graaf Egbert, waar weleer graaf Gardolf toezicht had.’3 

In de literatuur – wellicht op gezag van de uitgever van de Monumenta 
Germaniae Historica – wordt soms de in deze bron genoemde rivier niet 
Nakala, maar Uahala (= Waal) genoemd, zulks op suggestie van Van den 
Bergh.4 Jaekel heeft al aanstonds deze exegese bestreden.5 Ik heb nochtans 
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dit opnieuw onderzocht. De enige overgeleverde tekst van de oorkonde is 
een nagenoeg contemporaine kopie geschreven op een voorblad van een 
codex van Boethius’ Consolatione philosophiae cum commento Lupi tezamen met 
een valse oorkonde van Karel de Grote. De codex is overgeleverd en bevindt 
zich momenteel (2004) in de Biblioteka Jagiellonska te Krakau. Uit een 
fotokopie van de oorkonde blijkt dat inderdaad de riviernaam Nakala is en 
niet Uahala (zie de bijlage).6 Aangezien de tekst naar alle waarschijnlijkheid 
is geschreven met de hand van Froumund zelf,7 die zich van kort na 990 
tot 993 in het klooster St. Pantaleon bevond voor studie8 en die om zijn 
nauwkeurigheid bekend stond,9 zou een tegenwerping dat hij een schrijffout 
maakte, ongegrond zijn. Elk die het geschonken territorium aan de andere 
zijde van de Waal laat liggen, zit er met andere woorden naast.10 
De Nakala moet men zoeken in de buurt van het eiland Urk11 en dan is 
aanstonds wel duidelijk dat het om de Nagele (ook wel Nagel genoemd) ging, 
een stroom die deze naam tot in de vorige eeuw heeft behouden,12 toen het 
Almere al lang was uitgedijd tot de Zuiderzee. De rivier was gevormd uit 
een samenvloeiing van stromen vanuit de kop van Overijssel en Zuidoost-
Friesland tot aan Stavoren. Met ‘de overzijde van de Nagele’ kan, vanuit Urk 
bezien, slechts bedoeld zijn de westkust van Overijssel of de zuidkust van 
Friesland (zie afb. 1 en 2).

[af beelding 1. Bodemkundige situatie rond het Aelmere, 10e eeuw13]
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[af beelding 2. Sterk schematische reconstructie van de situatie rond Urk en de ligging 

van de Nakala in de 10e eeuw door Vreugdenhil (‘Het verdronken land’, p. 16)]

Het gaat in de oorkonde van 966 om koningsgoed. Aan de westkust van 
Overijssel of de zuidkust van Friesland moet het dan wel om wildernisregaal 
gaan; de omschrijving van het gebied bevestigt weliswaar niet zonder meer 
dat het inderdaad om een stuk wildernis ging, maar de bodemgesteldheid 
van het gebied aan de overzijde van de Nagele – oostelijk of noordelijk – maakt 
dit waarschijnlijk.14 Als zodanig komen dan in aanmerking het veengebied 
in het Land van Vollenhove of het veengebied in Zuidoost-Friesland. Beide 
gebieden zullen ergens in de omgeving van de rivier de Linde aan elkaar 
hebben gegrensd, al is de exacte grens niet vast te stellen.
Het veengebied in het Land van Vollenhove was in 944 al in handen van 
de bisschop van Utrecht, en valt dus af.15 Derhalve blijft voor de schenking 
van 966 nog over het veengebied in Zuidoost-Friesland. Een deel daarvan, 
enkele kilometers verder zuidelijk dan de voormalige Zuiderzeedijk,16 is in 
de 12e/13e eeuw door de Zuiderzee verzwolgen,17 maar wat is overgebleven, 
valt grotendeels samen met het gebied van Oosterzee en Echten en eventueel 
verder noordwaarts in het zuiden van Friesland. De mogelijkheid dat het in 
de schenking van Otto I uit 966 een Fries gebied betrof, wordt nog versterkt 
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door de mededeling in de oorkonde, dat het weleer onder toezicht viel van 
graaf Gardolf en bij de schenking in het graafschap van graaf Egbert viel; 
in beide personen zijn graven in Friesland te herkennen. Gardolf was in 
885 een van de twee Friese graven die door Godfried ‘de Jongere’ – de door 
koning Karel de Dikke aangestelde Deense opperbevelhebber in Frisia – 
met een missie naar de koning werd belast.18 In graaf Egbert herkennen we 
de Billunger Egbert Eenoog, vermoedelijk de eerste van de reeks Saksische 
graven die vanaf de 10e tot in de 12e eeuw de grafelijkheid in Westerlauwers 
Friesland bezaten.19 
Was het gebied van Oosterzee en Echten bij de schenking van 966 inbegrepen? 
Daarover bestaat geen absolute zekerheid. De schenking betrof het gebied 
aan ‘de overzijde van de rivier de Nakala tot aan Vunninga’. Wat met Vunninga 
werd bedoeld, is niet bekend.20 Jaekel meent dat het gaat om Winninga, een 
vroegere naam van Oostergo.21 Deze uitleg wordt echter over het algemeen 
verworpen. De schenking zou dan ook een wel onwaarschijnlijk groot gebied 
of een onbepaald deel daarvan betreffen. De mogelijkheid dat Vunninga een 
in de Zuiderzee verdwenen toponiem is kan ook niet worden uitgesloten, 
alhoewel het geschonken gebied in dat geval van een welhaast te beperkte 
omvang zou zijn. We kunnen naar de betekenis en lokalisering van Vunninga 
vooralsnog slechts gissen. 

Het klooster St. Pantaleon en het veengebied aan de Nagele
Of het gebied van Echten en Oosterzee in de schenking aan het klooster St. 
Pantaleon was betrokken, is dus niet zeker, maar wel waarschijnlijk. Het is de 
vraag of er andere, latere aanwijzingen zijn die er op wijzen dat dit gebied na 
966 “eigendom” was van het klooster St. Pantaleon. De gedachten gaan dan in 
de eerste plaats uit naar oorkonden en mogelijk overgeleverde optekeningen 
door het klooster betreffende bezit en inkomsten daaruit. 
Tijdens het regime van abt Herman van het klooster St. Pantaleon (1082-1121) 
werd de hof van Urk in erfpacht gegeven aan Adelhardus, de voogd van de 
hof, à 4½Mk. zilver Keuls plus de verplichting de kameraar van het klooster 
en twee dienaren onderdak te verlenen op St. Odulphus (12 juni), alsmede 
de verplichting hem te vervoeren eerst naar Stavoren, voor afdracht van de 
erfpachtsom, en vervolgens terug naar Nagelum.22 Uit niets in deze opdracht 
blijkt echter dat het klooster zich toen bemoeide met enig domein aan de 
overzijde van de Nagele.
Voor het klooster St. Pantaleon zijn weliswaar ook Urbare overgeleverd, 
maar pas vanaf de vroege 13e eeuw. Uit die Urbare blijkt evenwel niet dat het 
Urker domein een veengebied dan wel onderhanden ontginningen aan de 
overzijde van de Nagele had; wel is duidelijk dat St. Pantaleon in het begin 
van de dertiende eeuw nog bepaalde rechten had op Urk zelf.23 We moeten 
derhalve aannemen dat het deel van de schenking van 966 dat zich aan de 
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overzijde van de Nagele bevond omstreeks 1225 deels in zee was verdwenen 
en deels was geüsurpeerd.24 Na ca. 1225 is overigens ook van het bezit bij Urk 
niets meer vernomen.25 

Het lot van het veengebied aan de overzijde van de Nagele na 966
Ofschoon er dus reden is om te veronderstellen dat het Keulse klooster van 
St. Pantaleon na 966 de gerechtigde was op de veengronden van Oosterzee 
en Echten, is toch het bewijs hiervan niet te vinden in het register van de 
Urbare van het klooster, die als gezegd pas dateren van het begin van de 13e 
eeuw; überhaupt melden de Urbare niets van een veengebied aan de overzijde 
van de Nagele. Wat kan daar de oorzaak van zijn? 
Hilliger,26 de uitgever van de Urbare van St. Pantaleon, wijst erop dat 
aartsbisschop Anno (1056-1075) een grote kloosterhervorming doorvoerde, 
die leidde tot de gewelddadige verdrijving van de totdien aanwezige 
monniken. Deze handelwijze heeft er mogelijk toe geleid, aldus Hilliger, 
dat het totale bezit van de oorkonden van het klooster van vóór die tijd is 
verdwenen. Daaronder noemt hij onder meer de bovenbedoelde oorkonde 
van 966 van Otto I. De omstandigheden tot een dergelijk gebeuren waren 
aanwezig in april 1074. Het optreden van de aartsbisschop, ook tegenover de 
burgerij van Keulen, veroorzaakte grote spanningen in de stad zelf. In april 
1074 kwam het tot een uitbarsting toen mannen van de aartsbisschop zonder 
veel plichtplegingen het volbeladen schip van een koopman vorderden 
en uitlaadden om een comfortabele reis van de prelaat naar Mimigaforde 
(Munster) mogelijk te maken. Deze handelwijze was aanleiding voor een 
algemene woede-uitbarsting van de burgers. Het klooster St. Pantaleon 
werd bezet en geplunderd en de aanwezige monniken werden gedood. De 
aartsbisschop sloeg op de vlucht en moest weldra in het geheim en in het 
holst van de nacht Keulen verlaten.27 
Het verlies van de oorkonde van 966 betekende dat het klooster daarna geen 
bewijsmiddel bezat om zijn aanspraken op het veengebied aan de Nagele te 
kunnen verdedigen. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat hiervan aanstonds 
gebruik werd gemaakt. Maar het betekent wel dat, toen na enige tijd de in 
Westerlauwers Friesland vigerende graaf – al of niet de bisschop van Utrecht 
– dan wel een ondernemer of een compagnie van Friese boeren begonnen 
delen van het veengebied te ontginnen en te exploiteren, het klooster zich 
daartegen niet met vrucht kon verweren, gesteld dat het eigendomsrecht toen 
niet reeds in vergetelheid bij de kloosterlingen was geraakt. 

Samenvattend: de “eigendom” van de veengebieden ten zuiden van Echten 
en Oosterzee is onduidelijk voor de periode waarin de eerste ontginningen 
aldaar ter hand werden genomen: het laatste kwart van de 11e eeuw. In dat 
licht lijkt een schenkingsoorkonde uit 966 relevant, waarin Otto I het halve 
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eiland Urk en het gebied tussen de overzijde van de Nagele en Vunninga 
schenkt aan het klooster St. Pantaleon te Keulen. Vunninga is (nog) niet te 
lokaliseren, maar met de overzijde van de Nagele kan slechts zijn bedoeld het 
zuiden of zuidoosten van Friesland, omdat het Land van Vollenhove – het 
enige andere gebied dat vanuit Urk bezien aan de overzijde van de Nagele 
ligt – al sinds 944 in bezit was van de bisschop van Utrecht. Wellicht kon het 
klooster na archiefvernietiging in de 11e eeuw geen bezitsrecht meer doen 
gelden op dit gebied (al is duidelijk dat het in de vroege 13e eeuw nog wel 
bezit had op Urk zelf ), daarmee ruimte gevend aan andere partijen om de 
ontginning ongestoord ter hand te nemen.
De vraag of hierboven een juiste reconstructie is geboden van de wijze 
waarop het St. Pantaleon in de 11e eeuw zijn veronderstelde bezitsrecht op 
het veengebied onder Echten en Oosterzee verspeelde, ligt open en verdient 
nader onderzoek. Dr. Bakker heeft deze vraag na kennisneming van het 
bovenstaande ter hand genomen, maar zijn overlijden heeft voltooiing van 
zijn onderzoek verhinderd.28
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Bijlage     

  
Facsimile van de oorkonde van 966 van Otto I: de betreffende tekst op de 
laatste 6 regels van de verso- en de eerste 12 regels van de rectozijde. Het 
gaat om een nagenoeg contemporaine kopie met de hand van Froumund 
(ca. 960-ca. 1008), overgeleverd op een voorblad van een exemplaar van 
Boethius’ Consolatione philosophiae cum commento Lupi in de Biblioteka 
Jagiellonska te Krakau (met dank aan de genoemde bibliotheek, die een 
kopie van de betreffende tekst ter beschikking van de auteur stelde)
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Noten
1 Bakker, ‘Echten en Oosterzee’.

2 Idem, p. 141. In het onderhavige artikel meende Bakker dat de bisschop van Utrecht in dat 

geval wel het leeuwendeel van de ontginningsorganisatie in Oosterzee en Echten op zich zou 

hebben genomen, een mening waarop hij later is teruggekomen (idem, ‘Veenontginningen’, 

p. 123 noot 44), zulks naar aanleiding van Henstra, ‘De grafelijkheid’, waaruit bleek dat de 

bisschop van Utrecht slechts gedurende beperkte perioden het landsheerlijk gezag in 

Friesland bezat.

3 MGH DO I, nr. 324. De oorkonde is ook besproken door Vreugdenhil, ‘Het verdronken 

land’, die zich evenwel voornamelijk heeft bezig gehouden met het andere deel van de 

schenking: het halve eiland Urk. 

4 OHZ, nr. 39 transcribeert ‘Nakala’, maar plaatst daarbij een voetnoot, waarin staat: 

‘Uahala?’

5 Jaekel, Die Grafen, p. 109, is mij terzake voorgegaan en is eveneens tot de conclusie gekomen 

dat met de Nakala de rivier de Nagele en niet de Uahala (Waal) bedoeld is.

6 Op het facsimile: de laatste 6 regels van de verso- en de eerste 12 regels van de rectozijde.

7 Sporbeck, ‘Froumund’, p. 370: de codex is volgens diens eigen mededeling van de hand van 

Froumund zelf. Dr. M. Huiskes (Historisches Archiv der Stadt Köln), heeft mij vriendelijk 

laten weten dat naar alle waarschijnlijkheid ook de vóór de codex geplaatste kopie van de 

oorkonde van 966 van zijn hand is (november 2004).

8 Idem, p. 370; p. 376.

9 Vriendelijke mededeling van dr. M. Huiskes (Historisches Archiv der Stadt Köln, november 

2004).

10 Bijvoorbeeld: Hilliger, Rheinische Urbare I, xxxiii; lxxxiii.

11 Künzel e.a., Lexicon van Nederlandse toponiemen, s.v. Nagel.

12 Idem, aldaar: ‘Volgens Buitenrust Hettema (1894), p. 8 leefde de naam nog aan het eind 

van de 19e e.’ Zie tevens de Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, p. 88-89 en p. 100-

101. Uit deze kaarten blijkt dat het water de Nagele (op de kaarten: Nagel) zich in de 19e 

eeuw benoorden en beoosten het eiland Urk bevond. In principe is niet uit te sluiten dat 

de naam Nakala anno 966 op een ander water duidde dan de 19e-eeuwse Nagele, of dat 

hetzelfde water destijds een afwijkende loop kende. Maar bij gebrek aan aanwijzingen 

voor een dergelijk bezwaar is er op basis van de hier gepresenteerde gegevens alles voor 

te zeggen de loop van de Nagele, met Vreugdenhil (‘Het verdronken land’, p. 16), ook in de 

10e eeuw al oostelijk en noordelijk van het eiland Urk te lokaliseren. Men voege daarbij de 

niet bij Künzel e.a., Lexicon van Nederlandse toponiemen, s.v. Nagel genoemde afschriften van 

een oorkonde van keizer Hendrik V uit het eerste kwart van de 12e eeuw, die zich in het 

archief van de Leenkamer van Holland bevinden (AGH, EL 10 (fo. 16v) resp. EL 12 (fo. 14v)). 

In deze oorkonde ontvangt Stavoren voorschiften met betrekking tot geleide (‘gheferdi’) 

van scheepvaart over de Naghelam. Dit steunt mijn aanname dat de Nagele zich ook toen 

al tussen Urk en de zuidkust van Friesland bevond en – anders dan de reconstructie van 

Vreugdenhil (‘Het verdronken land’, p. 16) doet vermoeden – een aanzienlijke rivier was (op 

p. 19 beschrijft Vreugdenhil het water overigens als ‘een rivier van enige betekenis’).
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13 De kaart is vervaardigd door prof. dr. Arjen Versloot (Fryske Akademy), waarvoor hier dank 

wordt betuigd.

14 Bakker, ‘Echten en Oosterzee’, p. 131-132, verwijzend o.a. naar de dissertatie van Veenenbos, 

De bodemgesteldheid. Zie ook de hierboven (afbeelding 1) afgedrukte bodemkundige kaart. 

15 OSU, nr. 107b; zie hierover: Blok, ‘De schenking’, p. 61-67, die overigens deze oorkonde 

aanduidt met de letter A. 

16 Bakker, ‘Echten en Oosterzee’, p. 134.

17 Idem, p. 145.

18 MGH SS I, p. 595 (Reginonis chronicon, Ao 885).

19 Henstra, ‘De herkomst’. Het grafelijk gezag van de Billungen in Westerlauwers Friesland 

werd weliswaar in het laatste kwart van de 11e eeuw onderbroken door de grafelijkheid van 

de bisschop van Utrecht wegens de bestraffing van de Brunoon Egbert II.

20 Künzel e.a., Lexicon van Nederlandse toponiemen, s.v. Vunninga: ‘(na 968). Ligging 

onbekend, in de omgeving van Urk (Overijsel)’

21 Jaekel, Die Grafen, p. 110-111.

22 OO, regest nr. 39. Volgens aantekening zou abt Herman behoord hebben tot het geslacht 

der graven van Zutphen.

23 Het is mogelijk dat het veengebied vanuit de optiek van de kloosterlingen impliciet tot de 

curtis Urk werd gerekend. De Urbare maken op enkele plekken melding van Urk (Hilliger, 

Rheinische Urbare I, p. 130-131 en 134: Urbar A, stuk XVII. De tekst is volgens idem, p. 103, 

te dateren op 1225): Hii sunt redditus ad cameram fratrum pertinentes. 83 (…). 98. In festo sancti 

Medardi camerarius perget ad curtum nostram, que dicitur Hurch [noot Hilliger: ‘Insel Urk?’]. 

prebenda vero eius serviet ei 4 diebus et famulus suis, qui secum ituri sunt. in festo sancti Odolfi, 

quod est 3. die post festum beati Maurini abatis solvuntur ibi 2 talenta et dimidium Dauentrensis 

monete. de quibusdam vero pratis et tribus areis solvuntur 8s. et frumentum ibi apparens in usus 

camerari cedet. item ibidem 4 kanne butthiri, aliquando amplius, aliquando minus, non solum iure 

sed et gratie dilectionis ei conferentur. in reditu, quando venerit Dauentrie vel Sutefinh, demandabit 

villeo de Hengelo, ut eum suo vehiculo deducat. cum autem ibi fuerit, administrabit ei in nocte et mane 

in prando et sic deducet eum’ Werbed. [etc] (…) Redditus camere de Scaporche. 120.(…) 132. De kurte 

Urk: Quando camerarius pergit ad curtem Urk septem paria calciorum secum feret, quos beneficiatis 

hominibus dabit, non iuris gratia, sed proprii cordis deliberatione et exante decessorum [emend.: ex 

antedecessorum]  suorum consuetudine.

 [vertaling met tussen vierkante haken geplaatst commentaar van dr. B.A. Blokhuis, 

zelfstandig onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren): ‘Dit 

zijn de heffingen die behoren tot de schatkamer van de broeders. 83. (…) 98. Op de feestdag 

van St. Medardus [i.e. 8 juni] zal de thesaurier naar ons domein gaan dat Hurch [= Urk] 

heet; de prebende hiervan [i.e. geleverd door Urk] zal hem en zijn dienaren die hem zullen 

vergezellen voor 4 dagen voldoende zijn. Op de feestdag van St. Odulfus [i.e. 12 juni], dat wil 

zeggen op de derde dag na het feest van de gelukzalige abt Maurinus [i.e. 10 juni. Maurinus 

was abt van Keulen en werd vereerd in het St. Pantaleon] worden daar 2½ pond van de 

Deventer munt betaald. Van bepaalde weiden echter en van drie boerenerven worden 8 

schellingen betaald en het graan dat hier groeit zal dienen tot het gebruik van de thesaurier. 
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Eveneens zullen tezelfdertijd aan hem 4 kannen boter, soms meer, soms minder, worden 

toegedeeld, niet alleen rechtens, maar ook uit liefde [voor God]. Bij zijn terugkeer, wanneer 

hij te Deventer of Sutefinh [Zutphen?] zal zijn gekomen, zal hij aan de beheerder van Hengelo 

opdragen om hem in zijn wagen te begeleiden. Wanneer hij evenwel daar [te Hengelo?] zal 

zijn, zal hij [i.e. de beheerder] hem [i.e. de thesaurier] een avond en een ochtend te eten 

geven en vervolgens hem brengen naar Werbede [bij Emmerik?] [etc.] (…) De heffingen 

voor de schatkamer van de Schafporte [Schapenpoort. Noot Hilliger: ‘Schafpforte in der 

Nähe der Hahnenpforte bei St. Mauritius in Köln’] 120. (…) 132. Wat betreft het domein 

Urk: Wanneer de thesaurier bij het domein Urk komt, zal hij zeven paar schoenen bij zich 

hebben, die hij aan de beneficiënten zal geven, niet van rechtswege, maar op grond van een 

beslissing van zijn eigen hart en op grond van de gewoonte van zijn voorgangers.’]

24 Hilliger vermeldt in zijn commentaar op het handschrift dat sinds het begin van de 13e eeuw 

het klooster niet meer in staat was zijn bezittingen overal tegen de opkomende lokale macht 

van vazallen en op buit beluste buren onder controle te houden (Hilliger, Rheinische Urbare 

I, xxxv).

25 Idem, lxxxii-lxxxiii.

26 Idem, iv.

27 MGH SS V, p. 211-215 (Lamberti Annales, Ao 1074, 23-25 april).

28 Zelf ben ik niet meer in staat zijn werk over te nemen. Zijn weduwe, mevr. Bakker te Sneek, 

heeft zijn aantekeningen bewaard en is bereid deze ter inzage te geven aan een onderzoeker 

die de afgebroken draad van haar man wil opnemen.
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