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Het territorium Urk;

Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300.

Voor deze reconstructie is gebruik gemaakt van de kaarten uit de publicaties van: J S Veenenbos uit 1950: De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder; G D van der Heide uit 1955: Aspecten van het Archeologisch onderzoek in het Zuiderzeegebied; A
J Wiggers uit 1955: De wording van het Noordoostpolder gebied; J W H Hogestijn uit 1992: Schokland in de late Middeleeuwen; T J ten Anscher uit 2012:
Leven met de Vecht, Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het neolithicum en de bronstijd;
Publicaties van Y. van Popta, RU Groningen, 2016 -2018.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Paleogeografische kaarten; het Kadaster: de Topografische kaart van Nederland;

Dit is een detail van de kaart op de vorige pagina,
maar de achtergrond is nu iets anders samengesteld. De kaart is tevens aangevuld met de mogelijke tracés van de rivieren en benamingen van
nederzettingen. Verder met rode rondjes vindplaatsen van artefacten van 5000 jaar voor Christus tot in de late middeleeuwen. Het gebied tussen de bewoonbare plekken was moeilijk begaanbaar en er liepen vele stroompjes die gebruikt
werden voor het vervoer.
Als begrenzing van die mogelijke gebieden is de
waarschijnlijke situatie omstreeks 950 aangehouden, toen dit gebied voor het eerst in beeld komt
in oorkonden.
Nagele was de havenplaats voor het territorium
Urk en hier kwamen de kameraars van het klooster St Pantaleon uit Keulen omstreeks 1100 aan
om de afdrachten te innen van de leenmannen
van hun leengoederen. Deze afdrachten werden
dan naar Stavoren gebracht, waarna de leenman
de kameraars terug moest brengen naar Nagele,
vanwaar ze dan weer per schip richting Keulen
gingen, via de IJssel. Vermoedelijk was in die tijd
het langwerpige noordelijke eiland, leengoed Pantaleon, nog met een landtong verbonden met het
zuidelijke eiland. Die landtong was er in ieder geval in het jaar 100 na christus.
(Zie de vorige kaart.)

De loop van de Nagel werd bepaald door de uitstroom van het water van de Vecht en de IJssel, dat hier tegen de keileemhoogten bij Urk aanliep
en werd afgebogen in noordelijke richting tot voorbij de bult, waarna de stroom weer westwaarts liep, richting de Noordzee.
De tekst van de oorkonde van 968 is dan goed plaatsbaar wat de terreinsituatie betreft. Later zal er een doorbraak zijn gekomen waardoor het
langwerpige eiland op den duur een zandbank is geworden met de naam “de Hofstee”. Zowel het leengoed van Pantaleon als van Elten zullen zijn
aangelegd als landgoed volgens de instructies zoals Karel de Grote die destijds heeft vastgesteld in zijn “Capitulare de viles vel curtis imperialibus”.
Aangelegd op domeingrond als steunpunten van bestuur en ter voorziening van voedsel voor hof en leger. Leenmannen waren telgen uit adellijke
geslachten, vertrouwelingen van de koning/keizer. Adelhardus is de oudst bekende leenman van het leengoed van Pantaleon in het territorium
Urk. Toen Adelhardus het landgoed verkreeg was het in vervallen staat. Een nazaat is Hendrik van Kuinre en ook Kuinre zal in oorsprong een landgoed zijn geweest. Evenals het goed Urk was ook het goed Kuinre in vervallen staat toen het in 1118 in bezit van de bisschop van Utrecht kwam.
Adelhardus, proost van St Pantaleon, kreeg zijn leengoed met de opdracht het weer exploitabel te maken, waarna hij het in erfpacht zou verkrijgen. Dat is hem kennelijk gelukt. Maar de zee heeft alles verzwolgen. Nazaat Hendrik van Kuinre heeft later niet alleen de grafelijke rechten van
Kuinre verkregen, maar van alle goederen die na de verzwelgende overstromingen nog boven water lagen. De Elter goederen waren vrije goederen
waarvan alle rechten (Heerlijke rechten) in bezit waren van het klooster Elten.

In de oorkonden van 966 – 968 is sprake
van de eilanden Urk. (Insulae Urck) Op
de kaart hiernaast is de ligging van het
leengoed van St Pantaleon en het leengoed van graaf Wichman/Elten in dit
deel van het toenmalige Frankische Rijk
aangegeven. De rivier de Nagel was de
grens tussen de gouwen Sudergo en
Isala. De Nagel was de voortzetting van
de rivier de Vecht onder Vollenhove en
een IJsselarm. Oude rivierbeddingen
van vroegere tracés waren in het jaar
800 al dichtgeslibd.
Het dorp Nagele is op de kaart aangegeven op de plek waar bouwstenen zijn
gevonden, op de noordhoek van het
eiland Urk, waar verder ook een concentratie van vondsten ligt. Nagele was
omstreeks het jaar 1000 de havenplaats
van dit gebied.
In 1331 wordt de nederzetting Espel
vermeld, mogelijk gelegen binnen de
gestreepte lijnen van het eiland dat pas
later Urk wordt genoemd, of het daarboven gelegen eiland/zandbank, welke
op de 4e kaart als “de Hofstee” wordt
aangegeven. Dat houdt in dat het bewoonbare deel van “de eilanden Urk”
waarschijnlijk ruimer was dan op deze
kaart vermeld. Mogelijk waren er nog
meerdere delen in dit gebied nog niet
geheel door de zee verzwolgen en nog
bewoonbaar. Uit enkele middeleeuwse
kaarten is dit af te leiden, evenals uit de
beschreven historie van diverse publicisten. Daar na 1245 in oorkonden of
annalen de namen van plaatsen als Nagele en Marknesse en van het leengoed
van St Pantaleon niet meer voorkomen
neem ik aan dat deze door de zee zijn
verzwolgen tijdens of na de stormvloed
van 1248.

Beschreven historische gebeurtenissen in analen en oorkonden die betrekking hebben op het territorium URCK.
Jaar 921: Meginhardt IV volgt zijn vader Wichman op als graaf in Frisia. Wichman was graaf van het gehele gebied vanaf Hamaland tot de Noordzee.
Jaar 938: Meginhardt afgezet als graaf vanwege het deelnemen aan een opstand tegen koning Otto I.
Jaar 944: koning Otto I houdt een hofdag op de Elterberg, in de burcht van Meginhardt op uitnodiging van Meginhardt.
Kennelijk zijn Meginhard en Otto weer verzoend. Zoon Wichman IV van Meginhard krijgt de oude grafelijke rechten die zijn vader had, terug. Graaf van Hamaland,
Veluwe, Salland, Drenthe, Hunsego, Fivelgo en Naardinkland.
Jaar 950: Wichman IV, gehuwd met Luitgardis van Vlaanderen, krijgt van koning Otto I diverse goederen geschonken in het territorium Urck.
Jaar 962: Luitgardis sterft en in 966 de enige zoon van Wichman en Luitgardis.
Wichman besluit om voor het zieleheil van de familie om zijn burcht op de Elterberg te verbouwen tot klooster. Zijn oudste dochter Luitgarde wordt hiervan de
abdis. Een klooster bestemd voor de opvoeding van adellijke dochters ter voorbereiding op hun toekomstige taken als gravin of vorstin.
In het jaar 955 besloot de broer van koning Otto I, Bruno, om een klooster te bouwen en wel in Keulen, St Pantaleon. Om het klooster van inkomsten te voorzien
moest hij grond verwerven, waarvoor hij aanklopte bij zijn broer keizer Otto. Bruno krijgt van zijn broer Otto o.a. goederen in het territorium Urck, gelegen in het
graafschap van Egbert, (Frisia tussen Vlie en Lauwers). Maar hij krijgt ook een goed gelegen in het graafschap van Wichman in het territorium Urck. Wichman zal
hiermee hebben ingestemd. Van ouds hebben de graven van Hamaland veel invloed op het rijksbeleid. En Wichmans vader was nog wat schuldig aan de keizer
vanwege zijn deelname aan een opstand. Er worden geen namen van nederzettingen vermeld die tot beide leengoederen behoren. Wel valt uit latere oorkonden
af te leiden dat Nagele en Ens tot de leengoederen van het klooster Elten behoren. Het leengoed Pantaleon was een Hofgoed.
In 966 besluit Wichman om zijn goederen te schenken aan het door hem opgerichte klooster te Elten. De goederen waren vrij van grafelijke of andere rechten.
In 1047 krijgt de bisschop van Utrecht de wereldlijke rechten van de Duitse keizer in het Oversticht.
Op 28 december 1107 verkrijgt graaf Hendrik van Zutfen een gebied in Frisia ( Agridiogen of Umbalaha, =territorium Urk) als graafschap van koning Hendrik V in
ruil voor afstand ander goed. Graaf Hendrik van Zutfen had een goed in Alzey in bezit dat de keizer bijzonder graag wilde hebben. Hendrik zal zijn nieuwe bezit
hebben bestuurd vanuit zijn burcht in Zutfen, waar zijn vader Otto II de Rijke graaf was. Zij waren directe verwanten van de Duitse keizer. Hendrik was in 1107, tot
dan vrijgezel en 45 jaar oud, getrouwd met Mathilde, de weduwe van Koenraad van Arnsberg van Werl. Dat huwelijk zal ook een deel van de overeenkomst zijn
geweest, want die overeenkomst bevatte een bepaling dat bij kinderloos overlijden van Hendrik, het nieuwe graafschap in bezit zou komen van zijn vader Otto II.
Dat graafschap Umbalaha omvatte maar enkele kleine veenontginningen, voornamelijk aan de randen van een groot moerassig gebied. Daarvoor geheel domeingrond met uitzondering van de leengoederen Elten en Pantaleon. Het was een oerhoek (Urecke) in het begaanbare landschap van die tijd.
Tezelfder tijd geeft abt Herman van Zutfen, abt van het klooster St Pantaleon in Keulen, de bezittingen in het territorium Urk in leen aan de proost Adelhardus,
die het goed, bij goed gedrag, in erfpacht zal krijgen. Adelhardus zal tot de familie hebben behoord. Het goed verkeerde in teruglopende staat van exploitatie.
In 1118 overlijdt graaf Hendrik van Zutfen. Zijn vader was enkele jaren ervoor al overleden en de koning schenkt het graafschap aan de bisschop van Utrecht. Deze
bisschop krijgt in hetzelfde jaar het swechus in Kuinre in bezit met enkele hoeves en land. Vroeger hoogst waarschijnlijk ook een landgoed, behorend bij de eerste
burcht of mottekasteel te Kuinre.
Bisschop Godebald van Utrecht zal het goed Kuinre ook in leen hebben gegeven aan Adelhardus in Urk, gezien latere ontwikkelingen.
In 1148 verkrijgt Coenraad van Urk, de waarschijnlijke zoon van Adelhardus, het goed Mirdum in Gaasterland in bezit als leen van het klooster Corvey.
In 1165 begint bisschop Godfried van Rhenen, ter bescherming van zijn gebied, burchten te bouwen, in Vollenhove en Kuinre, maar ook elders langs de grenzen
van zijn gebied. De burcht in Kuinre komt in leen bij een borggraaf, vermoedelijk Hendrick, zoon van Coenraedt van Oric (Urck)
In 1196 gedraagt Hendrik van Kuinre zich als graaf in dit gebied. Hendrik is een kleinzoon zoon van Coenraad en is zijn vader opgevolgd en wordt later vermeld als
graaf van Cunre, Urck en Emelweerd, de restanten van Agridiogen of Umbalaha.

De rode stippen zijn plekken waar archeologische vondsten zijn gedaan en waar
mensen gewoond of gewerkt hebben.

URK
Gebiedsbegrenzingen tussen
500 voor Christus en 1300 na Christus.

Waar het leengoed van Graaf Wichman, vermeld in een oorkonde van 968, heeft gelegen, is
mogelijk af te leiden uit de publicatie van dr. D de Waard, “Urk omstreeks het jaar 1000 (met 1
kaarten 1 luchtfoto)” in KNAG 1948, LXV: 626-631.
Yftinus van Popta, RUG Groningen, heeft het verkavelingspatroon nader onderzocht en uitgebreider weergegeven op een kaart, samen met gevonden dijkstructuren. Met toestemming van
hem heb ik een deel van deze kaart gedigitaliseerd en ingepast in de kadastrale kaart van 2015,
zoals hierboven afgebeeld. De weggelaten lijnen zijn mijns inziens voormalige begrenzingen
van latere datum, maar wel voor 1250. Een verkaveling zoals boven afgebeeld past goed in het
landschap zoals het omstreeks het jaar 950 aanwezig was. Bij de aanleg van het landgoed heeft
men een geschikte plek uitgezocht, achter de noordoost hoek van de keileembult, redelijk beschermd tegen zuidwestelijke stormen, waar een vruchtbare, maar wel venige, bovengrond
aanwezig was, welke echter door middel van sloten goed was te ontwateren. Nagele was de
havenplaats van het gebied en in latere oorkonden is ook sprake van een leengoed Nagele.
Mogelijk wordt hiermee hetzelfde leengoed bedoeld.

Territorium URK na 1248.
Overlevenden van de stormramp zoeken een nieuwe woonplek

De Landers

