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Afbeelding 1. Historische kaart van Menso Alting met een centrale plaats voor ‘Flevo Insula’.

De jaren 700 -1200

Het territorium Urck
Nederland in het jaar 700 AD. Het gebied tussen de hoge gronden
van de Veluwe en Drenthe en de kust wordt bewoond door Friese
volksstammen. De Veluwe en het Drents plateau door Saksische
stammen. Legers onder bevel van Frankische heersers, vergezeld van
monniken, trekken de door Friezen en Saksen bewoonde gebieden
binnen om dit land onder hun macht te brengen en de bewoners te
kerstenen. Op strategische punten worden burchten en kerken gebouwd
als onderkomen voor krijgslieden en predikers om van daar uit de
macht te handhaven en het geloof te verkondigen. Hoe verging het de
bewoners van het territorium Urck?

Door Anne Post
post@dorpshistorie.nl

Het gebied Veluwe-Salland, inclusief
het lage begaanbare land langs de Nagel tot aan het Vlie, wordt voor 750 geheel onderworpen en de bewoners worden horig aan de landsheer. Al het land
met hoeves, bouwland, grasland, water,
wegen, woeste gronden en bos wordt
door de machthebber tot allodiaal bezit
van hem verklaard.

Wat vooraf ging
Volksstammen in de
vroege middeleeuwen
Uit Romeinse bronnen weten wij waar
zo rond het jaar 300 in onze streken
mensen woonden en hoe die verschillende samenlevingen door de Romeinen benoemd werden. Op een smalle
strook langs de kust, ongeveer van het
Zwin in het huidige België tot de Wezer
in het huidige Duitsland woonden de
Friezen. Zij woonden daar op natuurlijke verhogingen en in het noorden
ook op opgeworpen hoogten, terpen
of wierden genoemd. Langs de oevers
van de Nederrijn en alle zijstromen die
in de huidige Noordzee uitmondden,
woonden Germaanse stammen zoals
de Bataven en Chamaven. De Bataven

aan de zuidkant en de Chamaven aan
de noordkant van de Rijn. Chamaven
heetten eigenlijk Hamaven, (waaruit
Hamaland is ontstaan) maar de Romeinen konden de H niet uitspreken en
maakten er een G van (geschreven als
CH)1. Deze Chamaven waren gescheiden van de Friezen door de Rijndelta,
een laaggelegen gebied dat regelmatig onder water stond bij hoge vloed
en stormen en waar niet gewoond kon
worden, behalve op enkele natuurlijke
hoogten zoals leemopduikingen aan
de oppervlakte. Deze hoogten kwamen
ook voor langs de oevers van rivieren als
stuwwallen. Ten zuiden van de Chamaven, in het meer heuvelachtige gebied,
woonden de Franken (een door de Romeinen onderworpen volk). Ten oosten
van de Chamaven en de Friezen leefden
Germaanse stammen, zoals de Saksen.
Na de zogenaamde grote volksverhuizing, waarbij Saksische stammen uit het
oosten naar het westen trokken en de
Franken langs de westelijke Rijnoevers
naar het noorden, werden de Chamaven
en Bataven samengedrongen rond de
Rijndelta, de oevers van de Schelde en
zijstromen en het tussenliggende gebied. De voor bewoning geschikte delen
van de hoge zandgronden van het oos-

ten, Veluwe, Salland, Achterhoek, Twente en Drenthe werden ingenomen door
Saksische stammen.
Nadat de Franken de macht van de Romeinen hadden overgenomen, werden
eerst de Bataven, daarna de Friezen en
een deel van de Saksen links en rechts
van de IJssel, en uiteindelijk ook de Saksen in Drenthe en het huidige Duitsland
ingelijfd bij het Frankische Rijk (afb. 2).
Bestuurlijke indeling
Met de komst van Karel de Grote, heerser over dit gebied van 764-814, veranderde er veel in de Saksische samenleving boven de Rijn. De Saksen kenden
een gebiedsindeling in gouwen en
boermarken. Beslissingen werden gezamenlijk genomen, van onderaf. Alleen
in oorlogstijd werd een aanvoerder, een
voorste man gekozen, een vorst. Alle
grond was gezamenlijk bezit. Karel de
Grote was echter groot geworden met
het Romeinse systeem van macht uitoefenen en uitvoeren van bovenaf. Hij stelde graafschappen in, samengesteld uit
de vroegere gouwen met een graaf aan
het hoofd. Alle grond die niet voor de
directe dagelijkse levensbehoeften van
de onderworpen Saksen nodig was werd
tot eigendom van de Staat verklaard. In

Afbeelding 2 Bevolking van de Noordzeekust tussen Cales en Emden ten tijde van Karel de Grote.
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grote lijnen voerde een graaf namens de
koning of keizer de macht uit over de onderdanen. Een graaf kon echter een deel
van de macht ook laten uitvoeren door
een dienstman, die een deel van het gebied in leen kreeg en moest zorgen voor
de orde en de afdracht van opgelegde
belastingen in de vorm van goederen of
geld, maar ook andere diensten moest
verlenen aan de graaf zoals bijstand in
krijgshandelingen.
Met de komst van de Franken als heersers in dit gebied moesten de Saksen
een ander geloof aannemen, het christendom. Dat ging niet bepaald vrijwillig en gaf aanleiding tot veel strijd. In
de gebieden direct ten noorden van de
Rijn verliep het proces wat gemakkelijker dan bijvoorbeeld in Drenthe, waar
pas rond het jaar 1000 de eerste kerken
werden gebouwd. In de nieuwe maatschappij die ontstond waren het echter niet de koningen en keizers die de
hoogste macht uitoefenden. Dat waren
de geestelijken met aan het hoofd de
Paus. De Kerk bepaalde wat goed was
voor de mensen. En wie na zijn of haar
dood in de hemel wilde komen moest
daar tijdens het leven al rekening mee
houden. De tekst die gebruikt werd bij
de verkondiging van het roomse geloof
is te vinden in diverse oude geschriften
(zie kader).
Men leefde in een standenmaatschappij. Voor de gewone boer betekende het
vaak dat hij al voor zijn dood zijn bezit
vermaakte aan een klooster of kerk.
Dit soort teksten en geboden hebben
ervoor gezorgd dat kerken en kloosters
enorme bezittingen verkregen (afb. 3).
De meer gegoede standen, de ridders
en andere machthebbers gingen wat
inventiever met deze geboden om. Zij
stichtten al bij hun leven een klooster,
gaven aan dat klooster wat grond die
zij vroeger zelf hadden gekregen van
de koning als leengoed en benoemden
een dochter tot abdis. Andere kinderen of familieleden werden benoemd
tot proost of voogd waardoor het opgebouwde bezit toch in beheer van de
familie bleef. De macht van de kerk was
zo groot dat het ook belangrijk was om
een familielid in één of meerdere kerkelijke functies te hebben. Functies als
bisschop, kardinaal of priester waren
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Roomse geloof
De Katholieke missie maakte vanaf de achtste eeuw duidelijk dat aardse zaken in den
gronde de kerk toebehoren. Dit werd onderbouwd met teksten en spreuken als de onderstaande voorbeelden. De kerk werd in de loop van de eeuwen schatrijk en mede daardoor
kon de paus keizerlijke macht worden toegekend.

van belang voor de invloedrijke families
en het verkrijgen daarvan leverde vaak
onderlinge strijd op.
Al die handelingen en gebeurtenissen (schenkingen, benoemingen, etc.)

werden toen al op schrift vastgelegd.
De veelal in het Latijn geschreven tekst
van oorkonden goed vertalen naar hedendaags begrijpelijk Nederlands,
zonder daarbij de bedoelingen van de
opstellers ervan tekort te doen, is niet

Afbeelding 3. Standen in de Middeleeuwen.
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dit gebied blijvend hebben bezet. Of er
toen ook al vaste autochtone bewoners
waren is niet te achterhalen. Het is wel
waarschijnlijk, want het lag hoog genoeg om er te kunnen verblijven en er
was voedsel in overvloed om te kunnen
overleven. Voor de Franken voldoende
redenen om hier een vast steunpunt te
maken, gelet op de ligging aan bevaarbaar water. Het gebied was vanaf de
Veluwe ook nog over land bereikbaar,
maar wel moeilijk. Te voet kon je niet
verder en om de plek aan te duiden zou
men het de oerhoek hebben kunnen
noemen: vanouds aanwezig. In de Nedersaksische/Frankische taal wordt het
dan Urecke, verbasterd tot Urck. Zo zijn
meer bekende namen ontstaan zoals
Norch, (Nordiche Ecke) en Surch of Zurich (Suderiche Ecke).

Afbeelding 4. Paleogeografische kaart van midden Nederland rond 800. 2

eenvoudig. Daartoe is goede kennis van
het Latijn van de middeleeuwen noodzakelijk, evenals kennis van het Frankisch-Romeinse recht uit die tijd. Wat ook
belangrijk is voor het beoordelen van
deze teksten is kennis van de Nedersaksische dialecten. De bij het opmaken
van oorkonden betrokken partijen spraken vaak een scala aan dialecten. Met
de kennis van nu blijkt dat notulisten
destijds niet altijd goed begrepen wat
er gezegd werd. Vooral benamingen van
dezelfde personen of plaatsen komen
in verschillende vaak onbegrijpelijke
vormen en variaties voor. Bij de interpretatie van teksten uit de in dit artikel
vermelde oorkonden is de meest aannemelijke vertaling aangehouden na
lezing van meerdere beschikbare vertalingen in diverse publicaties.
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Het territorium Urck
tot het jaar 900
De begrenzing
Voor de komst van de Franken naar
onze streken behoorde Urk tot de Saksische gouw Isala. De noordgrens werd
gevormd door de rivier de Nagel, het
verlengde van de Overijsselse Vecht, die
via het Vlie in de Noordzee uitstroomde. Aan de noordzijde van de Nagel lag
de Friese gouw Sudergo, in latere tijden
ook Staveren genoemd. Een echte zuidgrens was er niet, want het gebied was
grotendeels onbewoond. De westgrens
werd gevormd door de uitstroom van
de Utrechtse Vecht naar het Vlie. De keileembult van Urk zal de grootste verheffing in het landschap zijn geweest. De
Romeinen kunnen erlangs gevaren zijn,
maar hebben zich er niet gevestigd.
Het zullen de Frankische legers van de
voorganger van Karel de Grote zijn geweest die in de achtste eeuw, tijdens
hun verkenningen en veroveringen van
gebieden op de toenmalige bewoners,

Er zijn enkele kaarten uit latere eeuwen
die een mogelijke ligging en omvang
van het gebied te zien geven, maar deze
zijn onbetrouwbaar. Meer houvast hebben we aan vrij recent vervaardigde paleogeografische kaarten die gebaseerd
zijn op bodemonderzoek (afb. 4.)
De bruine kleur geeft begaanbare grond
aan omstreeks 800 na Christus, lichtblauw is te voet moeilijk begaanbaar
nat gebied en de zwarte, wat dikkere lijnen geven de huidige begrenzingen van
de polders weer. De begrenzing op dit
kaartje is niet helemaal in overeenstemming met de meest recente gegevens
maar geeft wel duidelijk de verbinding
met de noordkant van de Veluwe weer.
En het is deze verbinding die we tegenkomen in een oorkonde van het jaar 793.
In 793 is de priester Liudger op zoek
naar een geschikte plek om een klooster te bouwen (zie kader). Hij kreeg van
Ludger, zoon van Redger met wie hij
bevriend was, de helft van zijn erfgoederen in “Berelsi” (gelegen in Seaewald
– Swifterbant - tot aan de uiterste grenzen van Enedseae - Ens) aangeboden.
Waarom het klooster uiteindelijk daar
niet gebouwd werd is onduidelijk. Liudger bouwde zijn klooster in Werden. Feit
is dat deze oorkonde het bestaan van
Ens in 793 bevestigt en dat Ens dus bekend was bij de priester Liudger. Mogelijk lagen er toen nabij het huidige Urk
al één of zelfs misschien meer Saksische
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Liudger (742-809)
Missionaris en bisschop

Na Willibrord (ca. 690-739) en Bonifatius (ca. 675-754) werd Liudger door het bisdom Utrecht uitgekozen om de heidense Friezen
tot het ware geloof te bekeren. Als kleinzoon van een gevluchte
en bekeerde Friese edelman sprak hij de taal. Ook zijn afkomst
was een voordeel want edelen waren altijd het eerste doel van
bekeringsmissies. Bovendien hadden ze macht over het gemene
volk en bezaten ze landerijen die ooit aan de kerk geschonken
kunnen worden.
Na een opleiding in Utrecht en York startte hij zijn bekeringswerk
in Deventer waar hij de door de Saksen verwoeste Lebuïnuskerk
herbouwde. Vanuit Deventer breidde hij z’n werk tot de Friese
gebieden uit. Daar verbleef hij doorgaans in Stavoren en vanuit
Stavoren zeilde hij eind van de zomer vaak naar Utrecht, een
route die hem zeker langs Urk zal hebben gevoerd. Hoewel het tot
de 11de eeuw duurde voordat de Friezen geheel gekerstend zijn,
was zijn eerste aanzet succesvol. Op 22 maart 793 ontving hij van
z’n vriend Liudgerus een aantal gebieden waaronder Enedseae
(Ens). En in 804 werd hij, als beloning voor al z’n goede werken,
benoemd tot de eerste bisschop van Munster (waar ook Groningen, een deel van het toenmalige Friesland, onder viel).
De schenkingsacte van 793.
Ludger, zoon van Redger, geeft op 22 maart 793 aan de priester
Ludger de helft van zijn erfgoederen in Berilsi en in Seuwald of
Swifterbant.
xlvi. Overdracht door Liudgeri in Suiftarbant of Seuwald en in
Berilsi.
Ik maak bekend dat alles wat ik verlang, zowel nu als in de
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toekomst, dat ik Liudgerus, zoon van wijlen Hrodgaeri, aan mijn
vriend, priester Liudgeri, voor de redding van mijn ziel en het eeuwige heil [van mijn ziel], de helft van mijn erfgoed dat ik rechtmatig van mijn vader heb geërfd alsmede de wettige erfgoederen
[in het gebied] met als benedengrens Berilsi, en die zich vandaaruit uitstrekken tot aan [de] Enedseae en die in bovengenoemd
gebied aan elkaar grenzen, met vrijgelatenen en de overdracht
van erfgoed in het bos van ditzelfde gebied, dat men Seaewald of
Suifterbant noemt, behalve de akkers, die hij of onze mannen, op
de een of andere wijze reeds in gebruik hadden.
Verder draagt priester Liudgero nu weldra zelf over in deze genoemde streek en in het bovengenoemde woud, met alle toewijding voor altijd volgens zijn wens en niet volgens onveranderlijke
omstandigheden, maar, naar opgave door priester Liudgerus van
al deze rechtmatige erfgoed bezittingen en met de wil, deze na
zijn dood, ten voordele van ons levenden als rechtmatig erfgoed
te schenken, en dit door middel van een plechtige overeengekomst te ondersteunen.
De acte van deze overdracht in het 25e jaar van de regering van de
religieuze koning Karel de Grote [ =793], op 11 april], in de hofstede genaamd Bidningahusum, is getekend in tegenwoordigheid
van getuigen en daarbij ook vrijgelatenen, wier namen hieronder
vermeld staan.
[ondertekend door:]
Liudgeri, die deze overdracht vriendschappelijk en met eigen
hand ontertekent, Bernsuide, priester Vulfrici presbiteri, Fledradi,
Folclebi, Thiadulfi, Wendilbaldi, Wigbaldi, Isinbaldi, Raeddegi,
Reginhardi, diaken Hildigrimi.
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nederzettingen. Zeker is ook dat Emelweert toen nog niet bestond en dat de
toenmalige bewoners op hoger gelegen
veengronden woonden.3 Ens lag rond
800 aan de noordkant van een dichtgeslibde bovenloop van de IJssel. In het
jaar 838 is er een zeer zware stormvloed
geweest. Mogelijk was dat jaar het begin van de beginnende afkalving van
het veengebied in het territorium Urck.
Een reden waarom Liudger het aanbod
van zijn vriend Ludger niet heeft aanvaard zou ook kunnen zijn dat de Franken nog geen grip op de bewoners van
die gebieden hadden gekregen. In het
jaar 785 had Karel de Grote de Friezen
en Saksen hun rechten op het ouderlijk
erfgoed ontnomen vanwege hun onophoudelijke weerstand tegen het Frankische regiem. Liudger was na 777 in
Deventer en in 785 langs de Groninger
kust nog actief als prediker en hij kende dus de weerstand van de bevolking.
De weerstand bleef bestaan en in 810
besloot Karel de Grote om de Friezen
en Saksen toch hun oude rechten te laten behouden in de hoop dat de weerstand zou verminderen. Op de Rijksdag
van 837 verweet Lodewijk de Vrome, de
opvolger van Karel de Grote, de markgraven (graven in graafschappen langs
de grenzen van het grote Roomse Rijk)
dat zij onvoldoende optraden tegen de
ongehoorzaamheid van de Friezen en
Saksen en besloot om strengere abten
en graven in die gebieden aan te stellen.

het landgoederenbesluit. Hierin staat
het totaal aan voorschriften die van toepassing zijn op aan te leggen landgoederen, al naar gelang de mogelijkheden
ter plaatse (afb. 5).
De bedoeling van de landgoederen is
te voorzien in de voedselbehoefte voor
de krijgslieden en de dienstmannen in
nabijgelegen burchten en bestuurscentra en aan het centrale hof. Ook moesten reserves worden aangelegd voor de
krijgstochten van het leger. In principe
was een landgoed een zelfvoorzienende leefgemeenschap die niet afhankelijk was van toelevering door de omgeving, want daar vertrouwde keizer Karel
niet op. Daarom had hij de Saksen en
Friezen ook alle grond ontnomen die zij
niet nodig hadden voor hun dagelijkse
levensbehoeften en had die tot zijn eigendom verklaard, tot domeingrond
dus. Daar kon de vorst vervolgens vrijelijk over beschikken en delen ervan
uitgeven aan ridders uit zijn leger als
tegenprestatie voor de door de ridders
aan hem verleende bijstand in oorlogstijd. Immers ridders waren verplicht op
eerste afroep aan het hof van de koning
te verschijnen in heergewaad, dat is te
paard en met volle wapenuitrusting.
In ieder geval moest een ridder/leen-

man eens per jaar aan het hof in Aken
verschijnen om de leenheer, de koning,
te huldigen als teken van trouw. Kwam
men niet of was men anderszins ontrouw, dan kon een ridder zijn leengoed
en alle daaraan verbonden rechten ontnomen worden. De ridders waren verwant aan de gravenfamilies, zij kregen
het dagelijks toezicht op het beheer van
goederen, de ordehandhaving en het
uitvoeren van de lagere rechtspraak als
dienstman van de koning. Een andere
taak was het begeleiden van de priesters die de Friezen en Saksen moesten
bekeren tot het christelijk geloof. Van
daaruit werden de inwoners van de nabijgelegen nederzettingen gemaand te
leven naar de nieuwe rechtsorde en het
nieuwe geloof. Dat proces heeft jaren
geduurd en pas rond het jaar 1000 verschijnen in Salland en Drenthe de eerste houten kerken.
Na de onderwerping van de Friezen en
de Saksen zullen ook in die gebieden
landgoederen en versterkte vestingen
zijn aangelegd met als leenman een
ridder uit het leger. Doorgaans bij bekende bestuurscentra zoals Groningen,
Coevorden, Kampen, Deventer en nabij strategische punten van het verkeer
over land of te water (afb. 6).

Urck en Kuinre als
mogelijke vroege
steunpunten van
bestuur
Mottekastelen en landgoederen
Karel de Grote was een wijs man en hij
wilde dat er in zijn rijk één rechtssysteem van kracht zou zijn met meerdere
bestuurscentra en steunpunten. Het beleid ten aanzien van landbouw, handel
en nijverheid moest overal gelijk zijn.
Daarom liet hij meerdere “Capitulare”
opmaken, hoofdstukken van beleid op
allerlei gebied. Eén ervan was de “Capitulare del villis vel Curtis imperialibus”,
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Afbeelding 5. Enkele Hoofdstukken uit de Capitulare van Karel de Grote.
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ze als vererfbaar aan te merken. De titel
en functie van de graaf bleef binnen de
familie na het versterven van de zittende graaf. Belangrijk om te weten wanneer uit historische stukken niet is vermeld tot welke familie een functionaris
behoort.
Everhard I Saxo, graaf van Hamaland
sterft in 898 en wordt opgevolgd door
zijn zoon in 921, toen die meerderjarig
werd. Zoon Meginhardt IV staat vermeld als graaf van Hamaland, Salland,
Drenthe, Veluwe, Hunsingo, Fivelgo en
Naardinkland. Op grond van wat in latere oorkonden staat vermeld moeten
wij aannemen dat het territorium Urck
toen gerekend werd tot het graafschap
Salland en dus van Meginhardt de leenman van (de landen van) Urck.
Afbeelding 6. Mottekasteel en ringwalburcht.

Zo ook in Kuinre en mogelijk ook in of
nabij Urk. Of erin of nabij Urk ook een
dergelijke sterkte is geweest is niet met
zekerheid te zeggen, maar wel zeer
waarschijnlijk. In ieder geval moest
er een passend onderkomen voor de
leenman zijn. Dat leengoed op Urk zal
bescheiden zijn geweest met beperkte mogelijkheden om te voldoen aan
enkele voorwaarden zoals de levensbehoeften van de bewoners. Dat blijkt
uit een oorkonde van omstreeks 1107
wanneer voor het eerst de naam van een
leenman van het landgoed op Urk wordt
vermeld4 (afb. 7).

Zekerheid om eenmaal verworven posities of rechten te behouden was er niet,
maar rond 900 kwam daar verandering
in. Het was de rijksgroten, de kring rond
de keizer van de adviseurs en medebeslissers over belangrijke rijkszaken, wel
duidelijk geworden dat maar één van
hen de kans had ooit koning of keizer te
worden en dat de opvolger tot dan toe
altijd een nakomeling van de zittende
vorst was. Daarom was het beter om ook
hun eigen posities veilig te stellen door

Meginhardt was een machtig man en
hij permitteerde het zich om in het jaar
938 partij te kiezen voor Everhard III
van Franken, de heerser van Beieren die
keizer Otto wilde afzetten. De afzetting
mislukte en Meginhardt werd gestraft
met de ontneming van zijn grafelijke
rechten. Meginhardt ging hiertegen in
beroep en de zaak werd bijgelegd op
een Rijksdag in 944 die op verzoek van
de zoon van Meginhardt, Wichman IV,
werd gehouden op zijn burcht in Elten.
Omstreeks 947, bij zijn huwelijk, verkreeg Wichman IV de grafelijke rechten
terug die zijn vader eens bezat.

Het territorium Urck
van 900-1250
Graven en dienstmannen
Wie was de graaf of leenman over het gebied waarin het huidige Urk is gelegen?
Keizer Karel de Grote beloonde doorgaans zijn legeraanvoerders door hen tot
graaf van een gebied te benoemen. Zijn
legeraanvoerders waren afkomstig uit de
kringen van zijn naaste familie. Door de
macht enigszins te delen met familieleden werd de kans op samenzweringen
tegen het gezag beperkt.

STICHTING URKER UITGAVEN

Afbeelding 7. Adelhardus, leenman van het hof Urck.
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De strijd om het bezit van het
territorium Urck heeft nog een
paar eeuwen voortgewoekerd
Graaf Wichman IV trouwt met de nog
zeer jonge Liutgardt van Vlaanderen
omstreeks 947. Zij krijgen drie kinderen, Liutgard in 950, Adela in 952 en
zoon Wichman V in 958. Op 15 oktober
962 overlijdt zijn vrouw Liutgardt en
in 966 zijn enige zoon en beoogd opvolger Wichman V. Voor het zielenheil
van beide overleden verwanten besluit
Wichman IV een klooster te stichten.
Hij verbouwt in 968 zijn burcht Elten
tot een vrouwenklooster voor adellijke
dames. Zijn dochter Liutgard wordt de
abdis van dit klooster. Om het klooster
van inkomsten te voorzien schenkt hij
al zijn bezittingen aan dat klooster. In
een oorkonde van 29 juni 968 geeft keizer Otto formeel aan het stift Elten alles
wat graaf Wichman in territorium Urk,
in de gouw Salon en in de graafschappen Naardingerland en Hamaland in
beneficium bezat.
Op 3 augustus 970 bevestigde keizer
Otto II de giften die graaf Wichman IV
aan het klooster had gedaan waaronder
ook de inkomsten uit Hunsingo, Fivelgo,
de Marne en Middagsterland (in Groningen) (afb. 8).
In deze oorkonde wordt een aantal
plaatsen genoemd uit het bezit van
Wichman. Twee ervan zijn te interpreteren als Ens en Nagele. Met Nagele wordt
dan de ligging aangeduid van het goed
Elten op Urk.
Op 14 december 973 ondertekent keizer
Otto II in Nijmegen een document waarin het klooster in Elten dezelfde rechten
krijgt als de rijksstiften Quedlinburg,
Essen en Gandersheim waardoor Elten buiten het gezag van de gouwgraaf
komt en onder de directe bescherming
van de keizer valt5. Het deel Elten binnen het territorium Urck viel dus ook
onder deze immuniteit, Elten kreeg
daar een eigen beslissingsbevoegdheid.

De oorkonde van 3 augustus 970 kan
niet los gezien worden van een gift die
keizer Otto in februari 966 deed aan het
klooster St. Pantaleon in Keulen. Dat
klooster was gesticht door een broer
van keizer Otto, Bruno genaamd. Deze
was aartsbisschop van Keulen en had al
in oktober 965 bij testament vastgelegd
dat begiftigd moeten worden: “Kölner
Stiftskirchen und Klöster” en “besonders
das von ihm gegründete kloster St. Pantaleon, sowie die Stiftskirchen zu Bonn,
Xanten und Soest mit Geld, Grundbesitz und kirchlichem Gerät”6. Maar het
klooster St. Pantaleon had kennelijk
nog onvoldoende inkomsten. Tijdens
eerder overleg, waarbij Wichman zijn
voornemen tot het doen van een schenking naar aanleiding van de dood van
zijn vrouw moet hebben besproken
met de keizer, zullen afspraken zijn gemaakt over afstand door Wichman van
een stukje van zijn bezit in het territorium Urck, ten behoeve van Bruno, de
broer van de keizer. En zo lezen we in de
oorkonde van februari 966: “Keizer Otto
I schenkt aan het klooster van St. Pantaleon te Keulen: 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 wa-

terlopen, 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.” Het halve eiland Urck
wordt door enkele historici ook gelezen als “de helft van de eilanden Urck”,
en dat komt bij mij aannemelijker over.
Urck was destijds de benaming voor het
hele gebied en bij de verdeling van de
helft van de eilanden Urck tussen Elten
en St. Pantaleon was de onderste helft
van wat nu Schokland heet van Elten en
de bovenste helft zal dan bij St. Pantaleon hebben behoord. Dat verklaart dan
tevens de middensloot op Schokland als
grens.
De naam van dat graafschap van Egbert
wordt in de oorkondes niet vermeld,
maar het moet een zuidelijk deel van
Friesland zijn geweest, aansluitend
aan Salland en ten noorden van de rivier de Nagel, de gezamenlijke uitloop
van meerdere rivieren vanuit Overijssel
naar het Vlie en verder naar de Noordzee. Alleen het graafschap Sudergo
komt dan in beeld, waarvan dan de uitloop van de Tjonger in de Zuiderzee de
oostgrens moet zijn geweest. In die tijd
waren er ontwikkelingen gaande die het
gezag van de Koning van Duitsland, wereldlijk heerser over dit gebied, aantastten. Koning Hendrik III, de latere keizer
van Duitsland, had de buik vol van al die
claims op erfelijke rechten van graven
en meende de oplossing te vinden in
overdracht van grafelijke rechten aan de
bisschoppen als en zodra een grafelijk

Afbeelding 8. Fragment uit de oorkonde van 970.
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recht vrijkwam door gebrek aan wettelijke erfopvolgers. Hij was van plan om
op den duur alle grafelijke rechten op de
gebieden binnen het bisdom Utrecht,
inclusief Friesland, bij de bisschop van
Utrecht onder te brengen. Bisschoppen
hebben per definitie nooit wettelijke
nazaten en het bezit van rechten op
goederen bleef zodoende altijd bij de
staat c.q. de kerk. Het voornemen om
Friesland aan de bisschop van Utrecht
te schenken viel echter erg slecht bij de
Hollandse graven en leidde tot twisten
en wapengekletter. De strijd tussen de
bisschop van Utrecht en de graven van
Holland over wie nu wel de rechthebbende was op het bezit van het territorium Urck heeft daarna nog een paar
eeuwen voortgewoekerd.
In 1042 schonk de keizer Hendrik III het
graafschap Agridiogen of Umbalaha,
waar vroeger graaf Ekkehard (Egbert)
de grafelijke rechten van bezat, aan
bisschop Bernold van Utrecht. Tot nu
toe heeft niemand de precieze ligging
van dit graafschap kunnen bepalen. Nu
moeten we de benaming graafschap
niet opvatten als een geografische eenheid. Een gouw zoals de Saksen die kenden was wel een geografische eenheid.
Een graafschap was een bestuurlijke
eenheid van nederzettingen met bewoners en gronden waarover recht kon
worden gesproken en waarover belastingen konden worden geheven. Lagen
tussen die nederzettingen gebieden
die bebost, woest of onbewerkt waren,
dan was dat domeingrond waarover
de koning vrijelijk kon beschikken. Dit
verschil tussen het Saksisch recht en
het Frankisch recht is voor de Saksen
altijd het punt gebleven waarom men
de Franken en later de bisschoppen van
Utrecht is blijven bestrijden. Het gebied
rond Urk is altijd in beweging geweest.
Altijd was er aangroei van veengebieden of grondafzetting in de monding
van de rivieren. Maar er was ook altijd
landafslag door stormen en overstromingen. Alleen bij de keileemopduikingen en -verhogingen bleven bewoningsmogelijkheden stabiel. De mens
past zich aan en zo hebben ook rond
het jaar 1000 mensen in Sudergo land
vruchtbaar gemaakt, veengrond afgegraven en dijken aangelegd om het
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Klooster Stavoren
Urk was jarenlang gelieerd aan het Klooster van Stavoren. Het klooster werd rond 838
opgericht door de bisschop van Utrecht die de godloze Friezen het evangelie wilde brengen. Odulphus werd de eerste abt. Hij deed zijn werk zo goed dat hij heiligverklaard
werd en het klooster bekend werd als klooster van Sint Odulphus. Het klooster speelde
een belangrijke rol in diverse oorlogen (slag bij Warns), doorstond aanvallen van Noormannen, werd door Friezen en Hollanders in brand gestoken, maar viel rond 1400 ten
prooi aan de door het wassende water steeds verder afkalvende kust.
Ook een klooster moest een bron van inkomsten hebben en daartoe werden kerken en
kapellen verplicht jaarlijks een vergoeding te betalen. Op de lijsten van aan het klooster
toegewezen kerken en kapellen worden in 1132 en 1245 Urck, Naghele en Emelwerd
genoemd.
De onderstaande tekst van 11 november 1309 maakt duidelijk dat er ook in de veertiende eeuw nog steeds een band tussen ‘De landen van Urck’ en Stavoren bestond.
‘De landen van Urck, opgedragen aan St Odulphus klooster te Stavoren, behoorden onder het
gebied dier kerke. De eerwaardige en beminde Heer, Heer Aemilius, Abt van Stavoren, mitsgaders de Schout, Schepenen en gemeente des voornoemden plaatses, de Rechters van Stalling
(Stellingwerven), in de Lemmer, en de Kuynre, mitsgaders hunne medehulpers alle dienst en ere
met gonst.
Also de kerk en de gemeynte van Urck, gehoord den abt ende het Convent van Stavoren, als ook
merendeels de landereyen der burgeren der stede voorschreven: gelyk wij verstaan hebben uit
sekere brieven, met overroeping van onse Rade, hebben besloten u de voorsz. Parochie, en de
opkomste van dien te laten volgen; noch in eniger manieren, zo mans als vrouwen hinderlik
te wesen, maar veel meer naar onse vermogen vorderen, en behulpig zijn, verhopende u en
de uwen te sullen ons met gelyke gunst bejegenen, verhopen van UEdele insgelyx, indien van
noden, hulp en bystand, die wy u aanbieden.
In getuygenis van desen hebben onsen zegel hier aan doen hangen, int ’t jaar ons Heren duysent
drie hondert negen, op de dag van de Heylige Martinus’.

Lijst met Kapellen, 29 mei 1132.
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land te beschermen. Dus ontstonden
nieuwe nederzettingen die nog niet
behoorden tot een graafschap, tenzij
een graaf een dergelijk gebied ging
naasten, dat wil zeggen tot zijn gebied
ging rekenen. Maar dat mocht formeel
niet. Zo’n nieuw ontstaan agrarisch gebied, Agridiogen, gelegen in een divers
natuurgebied, Umbalaha, zou voor de
keizer aanleiding kunnen zijn geweest
om er een graafschap van te maken en
het te schenken aan de bisschop van
Utrecht in plaats van Friesland, waar
de tegenstand van de Hollandse graven te groot was. Strategisch was dit
van groot belang en Kuinre zou dan een
prachtige uitvalsbasis voor de bisschop
kunnen worden. Agridiogen moet dus
de naam zijn van een nieuw gevormd
graafschap, gelegen boven de rivier de
Nagel en in het oostelijk deel van de
vroegere gouw Sudergo, waar ontginningsnederzettingen waren ontstaan.
Die nederzettingen maakten geen deel
uit van een bestaand graafschap, want
het was formeel domeingrond. Hij
deed die schenking waarschijnlijk als
onderdeel van zijn toezegging van 1024
om zijn wereldlijke macht in dit deel
van zijn rijk over te dragen aan de bisschop van Utrecht. In 1047, vijf jaar na
de overdracht van Agridiogen, kwamen
de graafschappen Drenthe en Salland
vrij door het overlijden van graaf Gozelo I van Verdun in 1046. Het Oversticht
ontstond toen als grafelijk bezit van de
bisschop van Utrecht. (zie kader Klooster Stavoren)

De leengoederen
Elten, St. Pantaleon
en de Nagel
In 1082 wordt graaf Herman van Zutfen
benoemd tot abt van het klooster St.
Pantaleon in Keulen. Na 1082, vermoedelijk omstreeks 1107, geeft abt Herman
het in teruglopende staat van exploitatie verkerende hofgoed te Urk in pacht
aan de voogd van dat hof, Adelhardus.
Bij goed gedrag zal de pacht worden
omgezet in erfpacht. Tevens dient Adelhardus als vergoeding jaarlijks vier en
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een halve mark zilver Keuls te betalen
en twee dienaren onderdak te verlenen
met de verplichting deze dienaren naar
Staveren te vervoeren voor afdracht van
de pachtsom, en hen terug te brengen
naar Nagelum (zie ook afb. 7).
Omdat leenmannen bijna altijd familie zijn van degene die hen benoemt,
is het interessant om na te gaan wat er
zich nog meer afspeelde rond 1107. In
dat jaar trouwde Hendrik I de oude van
Zutfen met de ruim 50 jaar oude weduwe Mathilde van Beichlingen van Northeim. Hendrik was 42 jaar oud en zoon
van Otto II de Rijke van Zutfen, graaf van
Zutfen, van Corvey, ondervoogd van Corvey, graaf in Friesland en in NoordWestfalen. In een oorkonde van 28 december
1107 geeft koning Hendrik V aan graaf
Hendrik van Zutfen een graafschap in
Friesland. Dat kan niets anders zijn dan
het eerder vermelde graafschap Agridiogen of Umbalaha ofwel het gebied
waarin het hof van Pantaleon is gelegen.
In de oorkonde is tevens vermeld dat
wanneer Hendrik zonder wettige erfgenamen zal overlijden, zijn vader Otto
hem zal opvolgen. In dezelfde oorkonde
staat Hendrik van Zutfen het leengoed
Alzey af aan koning Hendrik V, waar de
koning veel belang bij had7. Hendrik en
Mathilde kregen geen kinderen en het
goed viel automatisch terug aan Otto’s
erfgenamen, want Otto overleed al in
1114 en Hendrik in 1127. Otto bezat voor
Hendrik echter al de grafelijke rechten
van het graafschap Agridiogen. Het afstaan van het leengoed Alzey van graaf
Hendrik aan koning Hendrik zal zeer
waarschijnlijk te maken hebben met
het sluiten van zijn huwelijk met Mathilde.
De volgende oorkonde die voor de historie van het gebied Urk van belang is da-

teert van 1118. De bisschop van Utrecht
verkrijgt het “Swechus” bij Kuinre, dat
voor hem kennelijk belangrijk was,
want hij ruilt de kerken van Delden en
Enschede ervoor in. Het ligt op de grens
met Friesland en was zeer waarschijnlijk
een mottekasteel uit de tijd van Karel de
Grote met een naastliggend landgoed.
Het mottekasteel zal verdwenen zijn,
maar de bisschop zal het plan hebben
gehad om hier een nieuwe burcht neer
te zetten.
Na 1118 lezen we 30 jaar lang niets
meer over het territorium Urck. Dan
verschijnt echter in een oorkonde uit
1148 de naam Coenraet van Urck. Deze
verkrijgt een leengoed gelegen in Mirdum, Gaasterland van het klooster Corvey, het klooster waarvan in 1107 Otto
de Rijke van Zutfen ondervoogd was.
Deze Coenraet is ongetwijfeld een zoon
van Adelhardus, die zich kennelijk goed
heeft gedragen en zijn pacht omgezet
heeft gekregen in erfpacht. Adelhardus
zal dan inmiddels zijn overleden. In de
oorkonde staat vermeld dat Coenraet de
huur in zilver moet betalen in het Huis
te Coevorden op St Jacobsdag aan een
vrouw genaamd Sigihardis. De oorkonde is getekend in Anlo, een hofgoed van
de bisschop Hartbert van Utrecht.

De burchten van
Kuinre en Vollenhove
Domproost Hartbert van Utrecht was in
1139 benoemd tot bisschop van Utrecht.
Hij stamde uit het oud-adellijke geslacht Van Werl dat in 1043 nog de grafelijke rechten bezat in het Friesland
tussen Lauwers en Eems. Hij verving
direct de prefecten van Groningen en
Coevorden door zijn broers Leffert en

Waarschijnlijk hebben stormen
het gebied zo aangetast dat er
niet veel meer van over is
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Ludolf en was kennelijk van plan om
de verloren gegane macht van de Van
Werls in het noorden te herstellen. In
die tijd begonnen ook de steden zich
te laten gelden. Zij accepteerden niet
meer klakkeloos de beslissingen van de
bisschop en in den lande gaf dit problemen. Herbert of Hartbert overleed in
1150. Bisschop Godfried van Rhenen die
in 1156 benoemd was, kreeg omstreeks
1165 vooral te maken met tegenstand
van de Hollandse graven. Daarom besloot hij om nabij de grenzen van zijn
bezit, in Vollenhove en in Kuinre, burchten te bouwen. De burcht in Vollenhove
was nog niet helemaal klaar toen bisschop Godebald er in 1170 overnachtte
en de vloedgolf meemaakte die een
groot deel van het territorium Urck in de
golven deed verdwijnen. Van wat zich
toen heeft afgespeeld op de landgoederen van Elten en Pantaleon en in het omliggende gebied is niets bekend. Maar
waarschijnlijk ging een groot deel van
de landerijen verloren want zij komen
daarna niet meer voor in oorkonden. De
bezittingen van Elten binnen het territorium Urck verdwijnen zelfs geheel uit
beeld.
Op 22 januari 1200 sluiten Diederik II,
bisschop van Utrecht, en graaf Otto I
van Gelre door bemiddeling van graaf
Hendrik I van Brabant een verdrag. Een
borggraaf Hendrik van Kuinre wordt
vermeld die strooptochten zou hebben
ondernomen in Friesland, waarop graaf
Willem van Holland, graaf van Friesland
in Oosterzee een slot heeft laten bouwen om de stroperijen tegen te gaan.
Hendrik van Kuinre was dus borggraaf
van de bisschop van Utrecht. De bisschop bestreed de grafelijke rechten
van Willem van Holland in Friesland en
in deze oorkonden treffen zij een regeling. In 1204 wordt een vredesverdrag
opgesteld tussen beide heren, waarbij
ook ene Lodewijk van Loon is betrokken. Uit die overeenkomst blijkt dat
Lodewijk onterecht het gebied Nagele
in bezit had. Met dit gebied moet het
deel van St. Pantaleon binnen het territorium Urck zijn bedoeld dat in 1118 of
1127 (daarover is verschil van mening)
vrijkwam door het kinderloos overlijden
van Hendrik van Zutphen. Formeel zou
het dan volgens de toen gesloten over-

STICHTING URKER UITGAVEN

Schoenen
Jaarlijks bezocht een thesaurier van de Abt van het klooster St-Pantaleon de bezittingen van het klooster om de schattingen in ontvangst te nemen. Op Urk ontving
hij de schattingen uit handen van de voogd die ‘het hof van Urk’ vertegenwoordigde.
Een aantal details uit een oorkonde van 1225 maken duidelijk dat domein Urk toen
een welvarend gebied was en dat de reis van en naar Urk dagen in beslag nam:
- Op de feestdag van St Medardus, (8 juni) zal de thesaurier naar ons domein gaan dat
Hurch (Urk) heet; de prebende hiervan (door Urk te leveren) zal hem en zijn dienaren die
hem zullen vergezellen voor vier dagen voldoende zijn. Op de feestdag van St Odulphus, (12
juni) dat wil zeggen op de derde dag na het feest van de gelukzalige Maurinus (10 juni) worden daar twee en een half pond van de Deventer munt betaald. Van bepaalde weiden echter
en van drie boerenerven worden acht schellingen betaald en het graan dat hier groeit, zal
dienen tot het gebruik van de thesaurier. Eveneens zullen tezelfdertijd aan hem vier kannen
boter, soms meer, soms minder, worden toegedeeld, niet alleen rechtens, maar ook uit
liefde. Bij zijn terugkeer, wanneer hij te Deventer of Zutfen zal zijn gekomen, zal hij aan de
beheerder van Hengelo opdragen om hem in zijn wagen te begeleiden. Wanneer hij evenwel
daar zal zijn, zal hij de beheerder hem een avond en een ochtend te eten geven en vervolgens
hem brengen naar Werbede.
- Wanneer de thesaurier bij het domein Urk komt, zal hij zeven paar schoenen bij zich
hebben, die hij aan de beneficienten zal geven, niet van rechtswege, maar op grond van een
beslissing van zijn eigen hart en op grond van de gewoonte van zijn voorgangers”.

eenkomst in leen komen bij Otto de Rijke
van Zutphen, Hendriks vader, maar die
was in 1114 al overleden. De Duitse keizer
heeft toen het gebied geschonken aan
de bisschop van Utrecht. Deze gaf het in
leen aan Johannes van Ahaus die het gebied nooit in bezit heeft kunnen nemen.
De erfgenamen van Otto van Zutphen
hebben geen afstand gedaan en zo werd
in 1204 Lodewijk van Loon, die in 1203 is
gehuwd met Ada van Holland, bezitter
van de grafelijke rechten.
Lodewijk van Loon was een nazaat/erfgenaam van Ermgard van Zutfen, gehuwd met Gerard II de Lange van Gelre,
die haar broer Hendrik van Zutfen, graaf
van het gebied Urk exclusief de goederen van Elten, opvolgde als gravin van
Zutfen enz. na zijn dood in 1127.
In 1204 wordt dan vastgesteld dat de
bisschop van Utrecht bezitter is van de
grafelijke rechten van het leengoed Nagele, in casu het territorium Urck dat
van 1107 tot 1118 in leen was bij graaf
Hendrik van Zutphen. Waarschijnlijk
hebben stormen het gebied zo aangetast dat van de oude bezittingen van El-

ten en Pantaleon niet veel meer over is.
Niet vermeld is aan wie de bisschop van
Utrecht het gebied na 1204 in leen heeft
gegeven. Vermoedelijk aan Hendrik van
Kuinre, borgman van de bisschop, die in
1196 Willem van Holland al eens gevangen had genomen en bekend stond als
een strijdlustige ridder. Die kon de bisschop goed gebruiken als bondgenoot.
Hendrik van Kuinre
Maar wie is dan deze Hendrik van Kuinre? Hij zou een zoon kunnen zijn van de
eerdergenoemde Coenraet van Urck,
voor het laatst vermeld in een oorkonde
van 1152. Als Coenraet zijn zetel had op
het Hofgoed van Pantaleon dan moet
worden betwijfeld of hij na de grote
vloed van 1170 nog in leven was. Hendrik van Kuinre zal omstreeks 1170 de
nieuw gebouwde borg in Kuinre hebben betrokken. Het wapen van Hendrik
is bekend. Vijf rode schuine balken van
linksboven naar rechtsonder op een veld
van zilver. Het lijkt een afgeleide van het
wapen van Loon (Loz), vijf dwarsbalken
in rood op een veld van zilver. Hoewel
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de voorouders van Hendrik van Kuinre helaas (nog) niet exact bekend zijn,
staat wel vast dat hij na 1170 borggraaf
van Kuinre en na 1200 een graaf van
Kuinre, Urk en Emelweert was. Hendrik
staat ook vermeld als Hendrik de Crane
van Kuinre, doch dat moet een gevolg
zijn van het niet goed interpreteren
van de schrijfwijze Henric de Crue in
een oorkonde. Dat moet zijn Henric de
Cunre en de toevoeging de Crane of de
Kraan kan beter weggelaten worden.
Van Hendrik wordt gemeld dat hij op
strooptocht ging in Friesland en de Zuiderzee als zijn bezit beschouwde.
Met Hendrik van Kuinre als graaf van
Kuinre, Urck en Emelweerd, kan de oudste historie van het territorium Urck afgesloten worden.
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Het territorium
Urck op de kaart
Vormveranderingen rondom
het eiland Urk
Aanknopingspunten
- In een oorkonde van 1225 staat nog
uitvoerig beschreven dat het klooster
van St. Pantaleon een welvarende bezitting had in het gebied Urk (zie kader). Ook dat het goed bereikbaar was
via de IJssel tot aan Nagele; daar werd
kennelijk de boot verlaten. Hoe men
vervolgens verder reisde om het hofgoed te bereiken is nergens beschreven. Aangenomen moet worden dat
dit hofgoed niet al te ver van Nagele
lag en te voet of deels met kleinere
vaartuigen te bereiken was.
- Nagele zelf was een leengoed van het
klooster Elten. Voor de levensbehoeften zal ook Nagele landerijen met
hoeves in of in de directe omgeving
moeten hebben gehad, tenzij het

-

-

-

-

klooster Elten elders op het eiland Urk
een hofgoed had dat in de behoeften
kon voorzien. Hierover staat niets beschreven.
Er zijn sporen gevonden van een kavelstructuur ten noorden van de staart
van Urk. Waarschijnlijk behoorden
die kavels tot het leengoed van Elten.
Op basis van vondsten kunnen we
constateren dat alle nederzettingen
in dit gebied in die tijd aan de noordoostkant van relatief hoog gelegen
keileem of zandruggen lagen. Dat
lijkt logisch, zo’n locatie bood de beste bescherming tegen hevige stormvloeden uit het westen en zuidwesten.
In 1245 wordt St. Pantaleon nog in
een oorkonde genoemd met bezit in
de landen van Urck, maar daarna niet
meer. Na 1245 moet er een zeer zware
stormvloed zijn geweest waarbij ook
in dit deel van het gebied de venige
bovengrond is weggeslagen en het
land onder water kwam te staan.
In 1272 wordt al gesproken van Suder-
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zee, zodat mag worden aangenomen
dat door fors landverlies de landen
van Urck aanmerkelijk kleiner werden
en er al eilandvorming optrad.
- In 1309 wordt vermeld dat de kerk en
de Landen van Urck onder het klooster van St. Odulphus van Stavoren vallen.
- In 1317 wordt voor het eerst melding
gemaakt van het bestaan van het
dorp Espele, een boerendorp met kapel. En in 1331 wordt Espele vermeld
als overslagplaats van goederen. Het
dorp moet dus aan een vaarroute
gelegen hebben. Waar komt Espele
plots vandaan? Vermoedelijk hebben
enkele boeren van het hofgoed van St.
Pantaleon, dat ten noorden van Nagele moet hebben gelegen, de ramp
overleefd, evenals een aantal bewoners van Nagele e.o. Samen vond men
elders op de nog erg uitgestrekte keileembult van Urk een geschikte plaats
om een nieuwe nederzetting op te
bouwen.
- Op kaarten van 1600 is nog een klein

eilandje te zien direct ten zuidwesten
van het huidige Urk met daarop een
kerk die in 1590 is ingestort. Bronnen
melden dat Urkers voor 1590 een tijdje door het water naar de kerk moesten gaan. Het eilandje verdwijnt uiteindelijk in de zee onder water.
- 1668 maakt een gezworen landmeter
in opdracht van Amsterdam de eerste betrouwbare kaart van Urk. Het
eiland heeft dan al min of meer de
vorm die het bij de inpoldering in de
twintigste eeuw had.

Interpretaties op kaart
Afbeelding 9 toont de mogelijke topografie van het gebied aan het eind van
de tiende eeuw. De kaart is gebaseerd
op meldingen in oorkonden van de
leengoederen uit die tijd en op na de inpoldering verkregen vondstmeldingen,

archeologische kaarten, bodemprofielen en karteringen. Door het gebied
liepen de uitmondingen van de Tjonger,
het Steenwijkerdiep en de Overijsselse
Vecht richting het Vlie. We weten dat de
stromen om de noord van Urk liepen. De
Nagel (de uitloop van de Vecht) zal het
meeste water hebben aangevoerd. Daar
waar stromingen bij elkaar komen en
de ondergrond wat slapper is, kunnen
meerdere armen ontstaan. Dat kan ook
het geval zijn geweest boven Schokland
en Urk. Daar zullen wat eilanden zijn
ontstaan die de globale vorm van een
nagel vertonen, waarde Nagel zijn naam
aan te danken kan hebben. Dit deel zien
we vergroot op de volgende kaart aangevuld met wat meer gegevens en de
ligging van de landgoederen Elten en
Pantaleon (afb. 10). De ligging van Elten
kan mogelijk geconcludeerd worden uit
de akkersporen die aan de noordkant
van het huidige Urk zijn aangetroffen.
Pantaleon lag ten noorden van Nagele
dat een belangrijke laad- en losplaats
voor goederen van scheepvaart was.

Afbeelding 10. De vermoedelijke ligging van de leengoederen St Pantaleon en Elten binnen de landen van Urck. Achtergrond de huidige topografie.

STICHTING URKER UITGAVEN

Anne Post | Het territorium Urck’ | 13

Afbeelding 11. Een reconstructie van de Zuiderzee midden 16e eeuw met de waarschijnlijke vaarroutes van voor en na de stormrampen tussen
1170 en 1300. Als achtergrond de huidige topografie.

Na de stormrampen van 1170 en in de
eerste helft van de 13e eeuw moet er in
het territorium Urck een kleine volksverhuizing op gang zijn gekomen. Veel
bewoonbaar gebied was overspoeld en
deels weggeslagen. De Nagel zocht zich
een nieuwe en bredere weg richting het
Vlie. Op enkele keileem stuwwallen kon
men het hoofd nog boven water houden. Maar veel van de overlevenden
hebben een veiliger en hoger gelegen
plek opgezocht en vonden deze misschien binnen de grenzen van de huidige oude dorpskern van Urk, maar wellicht ook ten westen of zuidwesten van
het huidige Urk aan de rand van de keileembult (waarvan de vorm is bepaald
door het onderzoek van André Geurts
aan de westkant van de keileembult
Urk). Op dat moment nog hoog genoeg
gelegen om er een nieuwe toekomst te
beginnen. De naam van die westelijk
gelegen nederzetting moet Espel zijn
geweest. Tot dan toe een onbekende
naam die later veel vaker in annalen en
oorkonden genoemd wordt.
De eerste redelijk betrouwbare kaarten
van het gebied Zuiderzee verschijnen
pas na het midden van de 16e eeuw en
vooral na het midden van de 17e eeuw,
toen meetinstrumenten sterk waren
verbeterd. Er is één kaart, de kaart van
Schroten uit 1574, die vaak wordt aange14 | Anne Post | Het territorium Urck

haald vanwege de vele extra vermeldingen. Deze geeft goed weer waar zandbanken lagen en hoe de stromingen
en dus de vaargeulen moeten hebben
gelopen. Ook is die kaart redelijk goed
inpasbaar in de huidige topografie, niet
in één keer, maar in drie afzonderlijke
delen: Friese kust, Hollandse kust en
het Sallands/Veluwedeel apart, met Urk
als gemeenschappelijk punt. De ligging
van de zandbanken laten dan kleine verschillen zien, die opgevangen kunnen
worden door ze als gemiddelde op de
kaart weer te geven (afb. 11).
In donkergroen de eilanden Urk en
Schokland zoals ze er in 1935 uitzagen.
Lichtblauw het tracé van de Nagel en
uitmondingen van rivieren in de Nagel
voor 1250. In donkerblauw de nieuw
ontstane stromen/vaarroutes na de
stormen in het midden en eind van de
13e eeuw. De zandbanken volgens de
kaart van ‘s Grooten8 zijn in geel aange-

geven; de toenmalige vorm van de eilanden Urk en Schokland met een lichtgroene lijn.
Wanneer we het deel van deze kaart
gaan vergelijken met het deel van de
kaart met de ligging van de leengoederen Pantaleon en Elten tussen de jaren
1000 en 1200, dan zien we dat de doorbraak heeft plaatsgevonden net boven
het toenmalige Nagele, het smalste
deel van dit schiereiland. De zandbank
Hofstee kan zijn naam te danken hebben aan de hofstede van Pantaleon,
die op het banaanvormige deel van het
schiereiland moet hebben gelegen,
maar ook aan de hofstede van Elten.
De kavelstructuren, gevonden direct
ten noorden van de staart van Urk zijn
hoogstwaarschijnlijk de landbouwpercelen die bij het hof hebben behoord.
Het hof zelf zal iets dichter bij het toenmalige Nagele hebben gelegen. Tot nu

Overlevenden vonden wellicht een
veilig heenkomen binnen de
grenzen van de huidige dorpskern
STICHTING URKER UITGAVEN

toe zijn er geen vondsten bekend die
rechtstreeks in verband kunnen worden
gebracht met beide hoven. Maar beide
moeten gelegen hebben in het nu bedijkte polderland (afb. 12).

Het eyland Urck
De eerste nauwkeurige kaart van het eiland Urk danken we aan het feit dat Amsterdam in 1660 besloot het eiland Urk
te kopen. Om te weten wat ze hadden
gekocht gaven ze de gezworen landmeter Cornelis Koel opdracht om het
eiland op te meten. In 1668 werd een
goede kaart gepresenteerd (afb. 13). Op
Urk stonden toen naast een vuurbaak en
een kerk slechts 34 huisjes en boerderijen. Opvallend is ook het aantal waterputten en het feit dat Urk toen eigenlijk
twee ‘staarten’ bezat. Ook is duidelijk
dat het eiland Urk in het begin van de
zeventiende eeuw al min of meer de
vorm van het eiland van voor de inpoldering in de Tweede Wereldoorlog had.

Afbeelding 12. Uitsnede/vergroting van afbeelding 11.

Als we een detail van deze kaart projecteren op een kadasterkaart van 2015 dan
zien we dat de bebouwing toen volledig

Afbeelding 13. Het eyland Urck. Kaart van Cornelis Koel, 1668.
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op de plek van Wijk 4, 5 en 6 plaatsvond
(afb. 14), dus in de luwte van de keileembult en aan de rand van het weiland.
De kaart van Koel, geprojecteerd op de
kadastrale achtergrond van 2015, geeft
ons de mogelijkheid om een voorstelling te maken van de vormverandering
van het afkalvende eiland in het jaar
1668 ten opzichte van heden. De vuurboet en het kerkje van 1668 vallen precies samen met de vuurtoren en de plek
waar het kerkje nu staat. In 1789 zijn de
verstevigingswerken uitgevoerd bij de
vuurtoren, die nu deel uitmaken van
de huidige dijk. Ook valt fraai te zien
dat Wijk 6 (een van de oudst bewoonde
gedeelten van het huidige Urk) precies
langs de rand en in de luwte van de keileembult is gelegen.
Door de investeringen van Amsterdam
in kustversterkingen, is vanaf 1668 tot
de inpoldering in 1939 de vorm van het
eiland bij de bult weinig veranderd.
Voor de herkenbaarheid zijn de dijk en
de haven op de ondergrond in blauw geaccentueerd en is het huidige gemeentehuis in rood aangegeven. 

Met dank aan:
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• Klaas de Vries, Urk, voor zijn vele mails
met bruikbare verwijzingen.
• Gerrit van Hezel, Zwolle, voor de informatie over allerlei verwante onderwerpen.
• Yftinus van Popta, voor alle informatie
over lopend archeologisch onderzoek in
de polder en het mogen gebruiken van
de door hem vervaardigde kaart met
vindplaatsen.
• Dr. W Bruijnesteijn van Coppenraet,
Arnhem, voor het mogen gebruiken
van een door hem gemaakte kaart uit
zijn artikel De Lage Landen tijdens de
Duinkerke II-transgressie.
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Afb. 14. Detail van de kaart van Cornelis Koel geprojecteerd op de
kadasterkaart van Urk uit 2015.
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Anne Post heeft in 1996 gebruik gemaakt van de mogelijkheid die zijn werkgever, het Kadaster, hem bood om met vervoegd pensioen te gaan. In 1962/1963
was hij werkzaam in het district Zwolle als landmeter in de buitendienst en in
die functie heeft hij ook veel metingen in Urk verricht. Daarna heeft hij zijn
loopbaan bij het Kadaster voortgezet als projectleider in ruilverkavelingen en
herinrichtingsprojecten in het Groninger Oldambt en Oost-Drenthe. Tijdens
zijn werk is zijn belangstelling voor de historie van vooral Noord-Nederland
steeds meer gaan groeien en na zijn pensionering heeft hij dan ook een
aantal jaren als vrijwillig medewerker op het Drents Archief in Assen gewerkt.
Tijdens zijn onderzoek naar de vroegste historie van zijn huidige woonplaats
Norg viel het hem op dat bepaalde delen van de beschreven historie hiaten
vertoonden, maar ook dat beschreven gebeurtenissen niet juist konden zijn
op grond van later beschreven feiten of te trekken conclusies. Ook eerdere
onderzoekers hebben in het verleden al gewezen op onjuiste vermeldingen in
de officiële geschiedschrijving, maar tot op heden is er nog niets gewijzigd.
In Drenthe is de rol van de ridders van Norch, als afgeleide van de invloed van
de besluiten van Karel de Grote op het gebeuren in dit gebied, niet of nauwelijks beschreven. De oudst vermelde ridder van Norch blijkt dezelfde persoon
te zijn als Hendrik, graaf van Kuinre, Urck en Emelweerd.
De resultaten van zijn onderzoek heeft hij geplaatst op zijn website
www.dorpshistorie.nl en dit kwam onder de aandacht van Klaas de Vries,
geboortig van Urk en zeer begaan met de historie van Urk en omgeving. Uit de
mailwisselingen die daarna ontstonden tussen meerdere personen die zich
bezighouden met de historie van Urk en omgeving, zijn de pagina’s over Urk
ontstaan op zijn website.
Voor de redactie van de Urker Kroniek een reden om hem te vragen deze pagina’s samen te willen vatten in een verhaal in chronologische volgorde voor een
breed publiek.
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Samenvatting. Hoe verging het de bewoners in het territorium Urk van ca. 700 – 1200 en waar woonden
ze precies?
In de achtste eeuw behoorde het territorium Urk tot de Saksische Gouw Isala. Na de onderwerping
van de Saksen en Friezen in dit gebied ontnam de Frankische heerser Karel de Grote de bewoners
hun grondrechten, waardoor Karel de vrijheid kreeg naar eigen inzicht over het grondgebied te
beschikken. Het territorium Urk viel onder het graafschap Salland. In 966 en 968 werden delen
van het territorium, ofwel ‘de (ei)landen van Urck’, met toestemming van keizer Otto II door graaf
Wichman IV geschonken aan de kloosters van Elten en St. Pantaleon (Keulen). De bisschoppen van
Utrecht mochten in de elfde eeuw Urk als grafelijk bezit beheren en plaatsten Urk als kapel onder
het klooster van Stavoren. Rond 1200 werd Hendrik van Kuinre leenman van het territorium en
mocht zich daarom borggraaf van Kuinre, Urck en Emelwerd noemen.
Gebaseerd op deze gegevens en op andere bronnen wordt een reconstructie op kaart van de landen van Urck rond 1100 gepresenteerd. De reconstructie kan afsluitend worden vergeleken met
de eerste nauwkeurige kaart van Urk (van de Amsterdamse landmeter Cornelis Koel uit 1668) die
geprojecteerd is op de kadasterkaart van de Urker dorpskern van 2015.

Summary. How fared the inhabitants of the territory of Urk from c.700 – 1200 and where exactly did
they live?
In the eighth century AD the territory of Urk belonged to the district of Isala, belonging to Saxony.
Having conquered the Saxonians and Frisians in this area, the Frankish ruler Charlemagne seized
ownership of lands from the native people, enabling him to become its absolute ruler. The territory
of Urk was part of the county of Salland. In 966 and 968, parts of the territory, ‘the (i)lands of Urck’,
were given by Count Wichman IV to the monasteries of Elten and St Pantaleon (Cologne), with
permission from Emperor Otto II. The bishops of Utrecht ruled Urk in the eleventh century and
placed the chapel of Urk under supervision of the monastery of Stavoren. Around 1200, Hendrik
van Kuinre became vassal of the territory, and thereby allowed to call himself Viscount of Kuinre,
Urck and Emelwerd.
Based on these records and other sources, a map with a reconstruction of the lands of Urck around
1100 has been presented. The reconstruction can be compared with the earliest accurate map of
Urk (by the Amsterdam surveyor Cornelis Koel of 1668), which has been projected onto the land
registry’s map of Urk’s village core of 2015.

Colofon
Urcker Kronieken is een digitaal
magazine van de Stichting Urker Uitgaven
waarin op diepgaande wijze onderwerpen over
de geschiedenis van Urk worden belicht. Het
magazine wordt gepubliceerd op de website:
w w w.urker u itgave n . n l

Heeft u ook een bijdrage?
We houden ons van harte aanbevolen voor uw bijdrage,
ongeacht de lengte hiervan. Neem vrijblijvend contact
met ons op om dit te bespreken. Ook reacties op het
magazine zijn welkom.
i nfo @urke r u i tgave n. nl
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Geprinte exemplaren van Urcker Kronieken zijn te koop in museum Het Oude Raadhuis, Urk.
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