
Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Tienden in het land van IJsselstein Door A.M. Fafianie Grove of grote tiend: iedere tiende schoofvan de graanoogst. Ook: gaffeltiend. Smalle tiend of smaltiend: iedere tiendeschepel van andere veldvruchten, inclusieftuinvruchten. Krijtende tiend: van alle nieuwgeborenbeesten het tiende dier. Vaak moest eentiendgerechtigde kosteloos een mannelijkdier ter beschikking houden van detiendplichtigen, het zg. recht van bol en beer(stierenmannelijkvarken). Novale tiend: de tiend van nieuw-ontgonnen land. Springtiend: een novale tiend tussenblokken van oude tienden (vaakgeervorming). Slapende tiend: een tiendplichtig stukbouwland dat tijdelijk onbebouwd bleef. Bloktiend of cirkeltiend: de verpachting vanhet tiendrecht door de tiendgerechtigde. Tiendblok: de verdeling van het gebied vaneen tiend bij verpachting; een complex vanakkers met een eigen naam. Tiendgebied: een aantal tiendblokken vaneen tiendgerechtigde. Zaktiend: uitbetaling in goederen van een Wat zijn de

tienden? Zoals zovele Middeleeuwse instellingen isook de tiendheffing direct aan de bijbelontleend. In het Oude Testament, Deut.14:22-23, staat daaroverte lezen: 'Gij zult degehele opbrengst van het zaad dat uit Uw akkervoortkomt, stipt vertienen, jaar op jaar. Gijzult voor het aangezicht van de Heer, Uw God,in de plaats die Hij verkiezen zal om zijn naamdaar te doen wonen, eten de tiende van Uwkoren. Uw most {= nieuwe wijn) e« Uw olie,en de eerstelingen van Uw runderen en van Uwkleinvee, opdat gij de Heer, Uw God, Uwlevenlang leert vrezen.' In de Middeleeuwen werd deze en anderepassages in Deuteronomium zo begrepen, datde boeren een tiende deel van hun oogst ofvee als kerkelijke belasting tot onderhoud vanhun pastoor moesten leveren, wiensparochianen zij waren. Na het Concordaatvan Worms in 1122 werd aan deparochiegeestelij ke een vast inkomen uit dekerkgoederen gewaarborgd en verschoof hettiendrecht naar de instelling of persoon diehet patronaatsrecht (het benoemingsrechtvan de pastoor) bezat. De tienden van deontgonnen

wildernissen behoorden aan hetzogenaamde tafelgoed van de bisschop, maarwerden geclaimd door de instellingen die dewildernis hadden ontgonnen en ook door deplaatselij ke heer onder wiens j urisdictie hetnieuwe land viel.' Rond het begrip 'tienden' is een aparteterminologie ontwikkeld, die ik hier laatvolgen.^ 116



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 j aar tot het verleden behoort en waaraan totnu toe weinig aandacht is besteed. Ontwikkeling van de rechten op de grond NB. In verband met de schaarste van debronnen moet het navolgende voor watbetreft de Middeleeuwen nadrukkelijk alseen hypothetisch verhaal worden beschouwd;slechts mogelijke ontwikkelingen worden ingrote lijnen aangegeven. Het gebied dat nu tot de gemeenteIJsselstein behoort was omstreeks de 9e eeuwFrankisch koningsgoed en maakte deel uitvan de uitgestrekte gouw Lek en IJssel. Dezegouw behoorde tot het ambtsgoed van degraaf, die van de 9e-10e eeuw tevens graaf wasover de gouwen Niftarlake en Teisterband.Van de 1 Ie- begin 13e eeuw was deze ookgraaf over Utrecht en Opgooi, in welkelaatste gouw zijn stamgebied lag (de herenvanGoye).&quot; In kerkelijk opzicht viel de gouw onder debisschop van Utrecht, die in de 9e eeuw eigengoed had liggen in de villa Opburen (hetOver-Oudland).^ Binnen dit grafelijkeambtgoed moet

onderscheid worden gemaakttussen de ongecultiveerde wildernissen tenwesten van de IJssel (de tegenwoordigepolders Achtersloot, Broek, Lage en HogeBiezen) en de ontgonnen oeverwallen aanweerszijden van de IJssel, met alsbelangrijkste nederzetting het dorp Eiteren.Het eerste gebied zou in de loop van de 1 Ie enin de 12e eeuw door de Utrechtse kapittelsvan de Dom en Oudmunster ontgonnenworden, nadat deze kapittels in 944 van dekoning dit woeste gebied hadden gekregen,^zodat de graaf gepasseerd was. Het tweedegebied was of kwam in handen van de abdijvan Werden (bij Essen) die de parochieorganiseerde en de parochiekerk te Eiterenstichtte als eigen kerk en over de goederentijns in ontvangst nam (grondbelasting ingeld).^ Deze situatie duurde tot omstreeks 1130.Enige jaren daarvoor, in 1122, was door dekeizer geprobeerd om de graaf van zij nrechtsmacht te ontheffen, ten voordele van deDom en Oudmunster aan wie de gedeelderechtsmacht (hoge en lage jurisdictie) werdgeschonken. De maatregel werd echter niet vaste

grondrente als omzetting van eentiendrecht. Sloptiend (slop = een gat in de zolder waarde oogst was opgeslagen): idem als zaktiend. Beschapen of herschapen tiend: idem alszaktiend. Rabatte: idem als zaktiend, echteruitbetaling in geld. Tiendgaarder: ontvanger of collecteur vande tienden in opdracht van detiendgerechtigde. Tiendgewas: tiendplichtig graan oftiendplichtige tuinvruchten. Opgemerkt dient te worden dat in verloopvan tijd door de tiendgerechtigde niet meerhet tiende deel van gewas of vee werdgeheven, maar een door hem vastgesteldehoeveelheid of rabatie. Wegens het belang van de Utrechtsekapittels voor de IJsselsteinse tiendgebiedenvolgt een definitie van het begrip 'kapittel'.Een kapittel is een college van kanunniken(geestelijken) onder leiding van een proosten/of deken, verbonden aan een collegiale,vaak belangrijke kerk, waarvan de eerste taakliturgisch is (het zingen van het koorgebed).De bisschop, de stichter en begunstigersgaven goederen in beheer bij de kanunniken.Uit het vermogen van de kapittelkerk werd dejaarlijkse

prebende uitgekeerd aan dekanunniken voor hun levensonderhoud,waaronder de tiendopbrengst.&quot;^ Hetkapittelgoed werd administratiefinverschillende kamers (financieel-administratieve afdelingen) beheerd.Bronnen voor de IJsselsteinse tienden zijnaan te treffen in de ministratieboekjes(beheer van de kamer), in de tiendboeken ofborderellen (getallen van inkomsten enuitgaven in een rekening), in de rekeningenvan de kapittelschout of rentmeester en in hetregister van de verpachting. Dit artikel heeft niet de opzet om volledig tezijn. Het doel is om de tiendblokken in kaartte brengen en om de lezer kennis te latenmaken met een onderwerp dat al ruim tachtig 117



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Heeswijkerwende. In het noordelijk deel,achter de Lek en de IJssel, vanaf desteeg diehet land verdeelt van Godfried van Wijk en vanWillem van Dwarswijk, tot aan de plaats waarhet eigen gebied van de graaf van Goye eindigt,waar de kerk de tiend int, van Radbodschotentot aan de Wiers, van de Oude Rijn tot aanMarremond.' Hoewel er veel te doen isgeweest over de plaatsen in deze oorkonde '&quot;^is de gebiedsbepaling wel duidelijk. DeLosloot is de Enge IJssel bij de tegenwoordigeLooie brug, de Heeswijkerwende is debestaande Heeswij kse zijdewinde langs deMolenvliet, tussen de Oude Wetering en deKnollemanshoek, zodat het gebied tussenAchtersloot en IJssel hiermee bedoeld zalzijn. De bedoelde steeg aan de overzijde vande IJssel zal de Wierssteegzijn,Radbodschoten&quot;^&quot; was waarschijnlijk gelegente Hoppenesse, de landtong bij het huidigeKlaphek, de Wiers ligt bij de Oudegeinsdijk,de Oude Rijn zal hier de Vaartse Rijn bij hetGein zijn en

Marremond is een verdwenentoponym bij Achthoven, zodat hier hetgebied tussen de IJssel en de IJsselweteringwordt aangeduid. Op een hierna tebehandelen tiendkaart uit 1700 staat dit uit deMiddeleeuwen stammend gebied nog precieszo ingetekend. In de loop der tijd kwam het hele gebied,inclusief Benschopen Noord-Polsbroek, inhanden van de Van Amstels/van IJsselsteins.Ik volsta met de mededeling dat vanaf ca.1230 tot ca. 1360 de kapittels, alsmede deleenmannen van de bisschop in dit gebied, deVan Cuijks, de heren van Amstel met hunrespectievelijke rechtsmacht hebbenbeleend. '^ Dit leidde tot de vorming van debaronie van IJsselstein. De tienden werdenaan de leden van dit geslacht verpacht, degerechten van Dom en Oudmunster gingen inde loop van de 15e eeuw steeds meer onder dejurisdictie van de heer van IJsselstein vallen.In 1319wasdeheerzelfseen Hollandseleenman geworden ,'** zodat de graaf vanHolland in wereldlijke zaken de rol van deUtrechtse bisschop ging overnemen.Natuurlijk bleef de baronie nog wel kerkelijkonder

het bisdom Utrecht ressorteren. Dat de macht van de heer van IJsselstein intijden van oorlog met betrekking tot detienden soms gevaarlijk groot kon zijn, blijkt door de bisschop geaccepteerd zodat hij degraaf handhaafde in zijn rechtsmacht, nu alsleen van de bisschop.''Ten tijde van bisschopAndries van Cuij k (bisschop van 1128-1139)werd het land van de abdij van Werdenovergedragen aan de kerk van Utrecht in depersoon van de bisschop. Deze schonk derechtsmacht als leen aan zijn verwanten, deheren van Cuijk, en het kerkeland met hetpatronaatsrecht van de parochiekerk(Eiteren) aan het pas gestichtte kapittel vanSt. Marie (gesticht ca. 1080), dat een zekereband met de abdij van Werden moet hebbengehad.'&quot; Omstreeks 1200 is de graaf als machthebbervolledig weggevallen en is de situatie als volgt.De gebieden ten westen van de Achterslootzijn nu geheel in cultuur gebracht door deDom en Oudmunster, die ook de tienden vanhet land collecteren. De hoge en lagerechtsmacht is geheel in handen van dezekapittels die het gebied

hebbenonderverdeeld in de gerechten Achtersloot,Bralant (polder Broek) en de Biezen (laterHoge en Lage Biezen). Reeds is een begin gemaakt met uitgifte vandeze gebieden aan derden (leken) in de vormvan tijnsgoed.'' De oeverlanden langs deIJssel zijn tiendplichtige gebieden van St.Marie, terwijl de heren van Cuijk en hunleenmannen de heren van Goye het gerechtEiteren, de tijns, het recht van de veerover deIJssel en de visserij in de IJssel als leen (ofachterleen) van de bisschop bezitten. '^ Integenstelling tot het westelijke gebied heeftSt. Marie hier dus nooit de rechtsmachtbezeten (met uitzondering van de dagelij ksegerechten) en is het land niet opgedeeld ingerechten van de kapittel. Ook haddendiverse plaatselijke geslachten hier eigengoed liggen, dat tiendplichtig was. ''^ In 1208kreeg St. Marie van de bisschop eenuitbreiding van haar tiendgebied: voortaanmocht tiend worden geheven van hetbuitendijkse land en van aanslibbingen(novale tienden).'&quot; De IJssel was in deze tijdnog steeds een natuurlijke rivier, in openverbinding met de Lek.

In de genoemde oorkonde van 1208 wordthet gebied van St. Marie als volgtomschreven: 'In het zuidelijk deel, achter deIJssel, van de Loslate tot aan de 118







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Maatschappij ter begunstiging van deVolksvlijt in Brussel'.^&quot;^ Pas in 1907 werd hetsterk verouderde systeem van de tiendplichtkrachtens de Tiendwet afgeschaft, waarna in1909 de tienden zelf werden opgeheven. De tiendblokkenkaart De gegevens die nodig zijn voor hetsamenstellen van de hier opgenomentiendblokkenkaart bevinden zich in hetRijksarchief van de provincie Utrecht, in dearchivalia van de kapittels, van hetstadsgerecht IJsselstein en van detiendcommissies. Achterin de 16e eeuwse schepenregistersvan IJsselstein is een lijst opgenomen van detienden van de kapittels die elk jaar verpachtwerden. In totaal waren dat 28 blokkenalsmede de krijtende tiend. Deze lijst isvergeleken met de tiendblokkenkaart van St.Marie uit 1700 en die van Oudmunster uit1776. De eerste kaart was door de landmeterbeschreven als: 'Caerte van de tiendencompeterende (= behorende aan) hetkeijserlijcke capittel der kercke van Ste. Marriebinnen Utrecht, geleegen, soo in de

Baronnievan IJsselsteijn als in deprovintie van Utrecht,langs de rieviere den IJssel.' Hierbij hoordeeen verbaal waarin per tiendblok de percelenwerden opgesomd naar oppervlak engrondgebruik, volgens de landmeter:'Verbaelof uijtreeckeningh van decaartdertwintich blockken tienden, gelegen in deBaronni van IJsselsteijn en in 't Geijn cum suis(met bijbehoren); gemeten en op papiergebracht door Justus van Broeckhuijsen, oevers' wordt genoemd die niet op de kaart isingetekend. Bovendien wordt in de 16eeeuwse bron ook dit blok genoemd als 'deovers van de hoge boom tot aan de As brug vanIJsselstein.' Aangezien de Koningstiend nietin het verbaal voorkomt, maar wel isingetekend, ligt het voor de hand dat dit blokvanouds de oevers werd genoemd; het ligtinderdaad aan de oevers van de IJssel. Debepaling als zou het blok tussen de HogeBoom (bij Achthoven) en de Asbrug (oudeIJsselbrug in IJsselstein, tussen de vroegerenoodbrug en de huidige ophaalbrug) liggenzou in het algemeen kunnen teruggaan op denovale tienden van aanslibbingen of

landontstaan door verlegging van de IJssel, zoalsSt. Marie die vanaf 1208 mocht innen. Inlatere eeuwen is dit dan specifiek op deKoningstiend betrokken. Een vergelijkingvan de oppervlakte van de oevers zoalsgegeven in het verbaal met de werkelijkeoppervlakte aan de hand van de stofkaart lijktdeze aanname vooralsnog te steunen(respectievelijk 84 morgen 90 roeden of 71,7ha en 64,6 ha). De tweede kaart is een tiendkaart uit 1776die, volgens zeggen van de landmeter, vaneen oudere (nu verloren) kaart isovergetekend.&quot; Het geheel maakt de indrukuit het tweede kwart van de 17e eeuw testammen, wanneer men de tekenstijlvergelijkt met andere tiend- en topografischekaarten. Het opschrift was: 'Caarte van denthiend van de heeren van Oudmunster gelegenin denAchtersloot.' De 18e eeuwse kopiemeet 578x894 mm en is dus iets groter dan devorige kaart, met een schaal van 1:3700. Dekaart is zeer exact, zowel qua werkelij keschaal (equidustantie) als qua percelering; zijdoet denken aan een moderne kadastralekaart en zij moet zeker door een

goedelandmeter zijn opgemeten. Deze kaart stelt de vier blokken van hetVrije Land voor, gelegen in de polder Broek(toen Achtersloot geheten). Een vergelijkingmet de 16e eeuwse bronnen leert dat dit nietde gehele tiend kan zij n. Daar wordt namelij kde tiend van de Montfoortse hoef genoemd,volgend op het laatste blok Stuivenberg; dezetiend heeft vrijwel zeker gelegen tussen deAchterslootse dijk, de Heeswijkerwende ende Oude Wetering, de blokken 35 en 36 op de 30 geadmiteerd landmeter 's Hoofs van Utrechtop den 2en novembris 1700. '?' De kaart is nogal groot uitgevallen,545x887 mm, schaal 1:6000, en is erg rijk aandetails. De tiendblokken kunnen eenvoudigop een moderne stafkaart wordenovergetekend. Vergelijking met de 16eeeuwse gegevens leert dat er enige kleineverschillen bestaan in de naamgeving. Zoworden in de eerste bron&quot;*^ de Geinse tiendenniet genoemd, evenals de Koningstiend, enworden het Eiterse-, Molen- en Papenblokmet de Kippersluis eerder beschreven dangenoemd. Opvallend is dat in het verbaal een blok 'de 122





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 (repel-reep) een strook lang en smal land,lake (leek-lek) een natuurlijke waterloop,een waard (weerd) een door water omgevenstuk land. 5. Klinckhoef. Ontstaan uit klinck-hoeve:khnk is een ondiepe plek in een rivier, hier deIJssel die in de Middeleeuwen langs het blokstroomde in een noordelijke tak, en hoeve iseen bepaalde oppervlaktemaat of debenaming voor een hofstede/boerderij terplekke. 6. Hoge waard. Het land dat door tweevoormalige IJsseltakken was omgeven. ''?^ Het'hoge' kan zowel betrekking hebben op derelatieve hoge ligging van de opgeslibdezandplaat of op de in vergelijking metnummer 7 meer stroomopwaartse ligging (ziealdaar). 7. Lage IJsselveld. Laag heeft hier debetekenis van stroomafwaarts van 'hoog' (inz.de Hoge Waard). Denk ook aan de Lage enHoge Biezen die dezelfde gerichtheid tenopzichte van de IJssel hebben. De naamHsselveld is een algemene benaming voor deuit de rivier ontgonnen gebieden, afwaterendop de lagere kommen verder

landinwaarts.Een Hsselveld ligt bij Heeswij k en bijGoejanverwelle. 8. Poelwaard. Poel is hier gebruikt in debetekenisvan buitendijks moerasland, hetland dat voor de afdamming van de Hssel (in1285) periodiek werd overstroomd. 9. Geestblok. Geest of Gaast is debenaming voor een hoog en droog, tamelijkvruchtbaar land. De naam is ook gebruiktvoor namen als Poelgeest, Uitgeest enGaasterland. 10. Kippersluis. Wellicht te verklaren uitkip/keper of keep en sluis. Het eerste lidbetekent een insnijding of geul, het tweededuidt op een sluis in de Hssel, die op oudekaarten nog te zien is. De bekendeHsselsteinse familienaam Kippersluis isafgeleid van de Hsselsluis. Diverse leden vandie familie hebben daar gewoond of zijngrondeigenaren in dit blok geweest. 12. Bevit. Deze naam is moeilijk teherleiden, slechts een vermoeden kan hierworden uitgesproken in combinatie metnummer 13. 13. Hetl2eblokofde Bevertiend. Metnummer 12 vormde dit blok waarschijnlijk in de Middeleeuwen een geheel, zodat bever-tiend verbasterd zou kunnen zij n tot bevit, via'bevert' of iets

dergelijks. De naam bever is tedanken aan het feit dat dit drassige gebied inde Middeleeuwen enkele van deze dierenmoet hebben geherbergd. Dit interessantestuk land is wellicht de plek waar in 1208 delocaliteit Marremunde (monding van deMarre) gezocht moet worden, waar de namenMeerndijk, Meernhoef, Meerlo/Marlo en DeMeern van afgeleid kunnen zijn. De Marreheeft dan in het noorden van de blokkengestroomd, ter hoogte van de huidigemerkwaardige grensscheiding met degemeente Linschoten. 14. Het We blok of de Hoekse tiend. Hoekkan hier betrekking hebben op de hoek van deZuid-IJsseldijkende Achterslootsedijkofopde aanwezigheid van de localiteitKnoliemanshoek (vroeger Snodelhoek) ophet uiteinde (of de hoek) van het gebied vanhet Hsselsteinse schoutambt. 15. Het 11 e blok Koningstiend ofGroenewoudse tiend. Het is niet bekendwelke koning hier in het geding is geweest. Denaam Groenewoud zou een aanpassingkunnen zijn van de naam Meerlo dat aan hetgebied tussen Hssel en Achtersloot wasgegeven. Lo is immers een loofwoud of

het'groene woud'. Op oude kaarten is in dit blokeen boerderij met deze naam te herkennen. 16. Papenblokof-viertel. Paap is eenalgemene benaming voor een priester(bijvoorbeeldparochiepaap, pastoor). Metpapen zullen hier de kanunniken van St.Marie bedoeld zijn. Viertel is een bepaaldeoppervlaktemaat van ca. 3^2 ha. Hier kan hetbedoeld zij n in de betekenis van 'kwartier'. 17. Molenblok. Genoemd naar devoormolen en de Achtermolenvliet, die degrens van het blok vormt. 18. Eiterse blok. Genoemd naar het vanoorsprong vroeg-Middeleeuwse kerkdorpvan die naam. De naam Eiteren heeft alsoudste geschreven vorm 'Aiturnon', waarvanhet eerste lid mogelijk teruggaat op de Noord-germaanse varianten ettar en aitar, eenafleiding van 'zwellen', hier wellicht de somsgezwollen Hsselstroom. Het -nonachtervoegsel is een grammaticale uitgang(derde naamval meervoud) dat wijst op eennederzetting. 124










