Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300.
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In de oorkonden van 966 – 968
is sprake van de eilanden Urk.
(Insulae Urck) Op nevenstaande
kaart 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. (zie volgende kaart)
Op dat kaartje ook oude
rivierbeddingen die in het jaar
800 al waren 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 Urk 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.

Op de kaart hiernaast hetzelfde gebied, maar dan met als
achtergrond de actuele hoogtekaart 2017 en alleen het deel
rond de Nagel.
Verder zijn de mogelijke tracés van de loop van de rivieren
aangegeven.
Tevens zijn enkele bekende benamingen van nederzettingen
vermeld. Ook enkele mogelijke plekken waar in de literatuur
vermelde nederzettingen kunnen hebben gelegen.
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 sikkelvormige eiland, leengoed
Pantaleon, nog met een landtong verbonden met het zuidelijke
eiland Urk. Die landtong was er in ieder geval in het jaar 100 na
christus. Zie de vorige kaart.
De Nagel zal in die tijd dan noordelijk van het sikkelvormige
eiland hebben gelopen.
Dat moet een gevolg zijn geweest 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 sikkelvormige 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. Een nazaat is Hendrik van Kuinre en ook Kuinre
zal in oorsprong een landgoed zijn geweest. Evenals het goed
Urk zal ook het goed Kuinre in vervallen staat zijn geweest toen
het in 1118 in bezit van de bisschop van Utrecht kwam.
Adelhardus, proost van St Pantaleon, kreeg zijn leengoed ook in
vervallen staat 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 en nazaat Hendrik
van Kuinre heeft later niet alleen Kuinre in verkregen, maar ook
de Elter goederen Urk en Emelweerd.
(Aangepaste visie februari 2018)

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
omsteeks het jaar 950 aanwezig was. Bij de aanleg van het landgoed heeft men een geschikte plek uitgezocht, achter de noord-oost 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.
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In 1574 waren door aanslibbing Urk en Schokland weer wat gegroeid en waren meerdere zandbanken ontstaan.
Onderstaande kaart is ontstaan door de kaart van Sgroten 1574 in te passen in de huidige topografische kaart. Dit kon niet in één keer, daar de kaart Sgroten plaatselijk vertekeningsfouten bevatte in bepaalde richtingen. Met Urk als vast punt zijn het
deel Noord Holland en Friesland afzonderlijk ingepast. De weergegeven ligging van de tussenliggende zandplaten is een gemiddelde. Maar de verschillen waren dermate klein dat een verantwoorde kaart te maken viel. Een paleogeografische kaart van
de situatie in 1500 is te downloaden.

http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/paleogeografische-kaarten

