


Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 Ook een belangrijke functie was die van de kameraar. Hij had de administratievan de goederen die behoorden tot het kapittel. Daarnaast werden door verschil-lende kanunniken nog andere functies vervuld, zoals die van koster en schatbe-waarder die zorgde voor het onderhoud van de kerk. In oorsprong woonden de kanunniken gezamenlijk in hun mimster (=klooster;vergelijk het Engelse: monastry). Maar op den duur veranderde deze leefwijze engingen de kanunniken op zichzelf wonen met eigen personeel in zogenaamdekloosterhuizen. Aan het kapittel was een school verbonden waar jongemanneneen opleiding volgden om kammnik te worden. Het kapittel zorgde voor hunlevensonderhoud en de kosten van hun opleiding. Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat voor het instandhouden van hetkapittel en kerkgebouw grote sommen geld nodig waren.

Deze werden gedeelte-lijk verkregen uit de kerkdiensten, maar in hoofdzaak uit de goederen die dekapittels door schenkingen hadden ontvangen. We zullen ons niet verderbezighouden met de kapittels in het algemeen, maar onze aandacht richten ophet kapittel van St. Marie en de tienden van 't Goy en Houten.Al direct na de stichting van het kapittel van St. Marie in 1083 had bisschopKoenraad het kapittel als bron van inkomsten het tiendrecht van 't Goy enHouten geschonken. Het tiendrecht was een kerkbelasting die al door Mozes inde joodse wet was vastgelegd' en door de eerste Christenen is overgenomen^.De eigenaars of pachters van landerijen moesten het tiende deel van de oogst ofde geboren dieren aan de tiendheffer afdragen. Voor 't Goy en Houten werd deopbrengst van de tienden omschreven als: de grove of de korentiend (granen), dekorte of de smalle tienden (veldvruchten) en

de krijtende tiend (lammeren,kalveren en biggen). Chronologisch gezien kende het kapittel twee soortentienden: de alleroudste tienden van landen die bij de komst van de kerk al ingebruik waren en door bisschop Koenraad waren geschonken en de tienden vanlanden die later door ontginningen in gebruik kwamen, de novale (nieuwe)tienden. Deze ontvangt het kapittel in 1208 in een schenking door bisschopTheodoricus*. Doch in de beschrijving van de tiendblokken in deze oorkonde,waren de oude en de nieuwe tienden nergens afzonderlijk beschreven. Het zijnde tienden in de dorpen Houten, Loerik, Westrum, Oostrum en de tienden opde Dennen- of Gravenwaard. Mogelijk behoorden deze twee laatste tiendblokkentot de novale tienden. Maai reeds lang voordat de kerk van Utrecht grondbezit en tiendrechten kreegin 't Goy en Houten was het Kromme Rijngebied - waarin 't Goy en Houten 3. 

 zie in de Bijbel, Leviticus 27:30. 4.   J. Kosters, Het oude tiendrecht, Arnhem, 1909. 5.   C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, Zutphen, 1983, p. 133-140.



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 zijn gelegen - deel van het gebied dat door de Heren van Goye in naam van dekoning werd bestuurd. Van de Heren van Goye gaat de geschiedenis terug tothet begin van de tiende eeuw met Heer Waltger als stamvader, die in 't Goy eenkasteel had met eigen gronden'. Dit grondgebied viel in de tweede helft van detiende eeuw uiteen door schenkingen van de koning aan de Utrechtse kerk.Hiermee begon de aantasting van de macht van de Heren van Goy en kreeg dekerk steeds meer invloed. De heren van Goye werden op den duur leenmannenvan de bisschop. Met de kennis van deze ontwikkeling is het duidelijk waarom er in 1227 eengeschil ontstond tussen kapittel van St. Marie en de Heer van Goye over hetbezit van de tienden van 't Goy en Houten. De Heer van Goye voerde aan dathij de tienden op gronden van zijn oudste rechten

in leen hield van de bisschop.Indien hij de tienden in leen hield van de bisschop zoals hij beweerde, waren hijen zijn opvolger alleen gebonden aan de leenverplichting, maar het kapittel vanSt Marie ging er van uit dat hij door schenkingen van de bisschop de tiendgoede-ren in 't Goy en Houten in bezit had. Dit maakte een groot verschil want alshet kapittel in het gelijk gesteld werd dan zou de Heer van Goye de tiendenmoeten pachten, met de kans dat hij een zeer grote pachtsom moest gaan beta-len. Maar het hield ook in dat het kapittel de pacht voor een aantal jaren konuitgeven zodat bij inschrijving ook andere personen de tienden konden pachten.Herhaaldelijk komt de Heer van Goye terug op zijn aanspraken, maar op 1 juli1278 werd het kapittel in het gelijk gesteld en moest de Heer van Goye voortaande tienden pachten'. In 1388'is een lijst opgemaakt met de namen en

de grensbeschrijving van detiendblokken: Kijckoverdijk, Kijkennes Tullentiende, die Meertijende, Oestrom-merhofstede, Oestrommerlaer, die Cruustiende, die Molentiende, Myddelvelt,den Camptienden, Westrommerweijde, den Hennensprong, Elijaesvelt, dieGheertiende, Loerickerhofstede, Loerickerweijde en de Houtensetijende. Hierzien we dat de zes tiendblokken van 1208 met uitzondering van de Houtensetiend zijn opgesplitst in zeventien blokken. Later zullen wij de namen nog eensterug vinden op de tiendkaart van 1640 maar dan opgesplitst in 27 blokken. Het innen en verpachten van de tienden In zijn oudste vorm werden de tienden door de kerk van Utrecht zelf ingeza-meld voor eigen consumptie of doorverkocht. Het kapittel van St. Marie heeftdit systeem vereenvoudigd door de tienden te verpachten. De pachter betaalde 6.   Vennast (noot 1), p. 273-280. 7.   P.M.

Heijmink Liesert en LM.J. de Keijzer: Schalkwijk, Houten, 1966 blz. 77-79. 8.   R.A.U., St. Marie 778 (1388-1389).



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 een bepaald bedrag aan het kapittel en moest er zelf voor zorgen dat de tiendenbinnen kwamen. Met de verkoop van de goederen moest hij het pachtbedrag eruitkrijgen en liefst winst maken. In de pachtbrief van 5 juli 1392' lezen we datGhisebrecht Uten Goye de tienden in 't Goy en Houten pachtte voor de tijdvan elf jaar, jaarlijks voor 300 pont (=gewichtspond zilveren munten, ± 240stuks) en 75 pont zwart tomoyse (=gewichtspond koperen munten). In datzelfdepachtcontract erkent hij ook dat de tienden van 't Goy en Houten &quot;grote encline, alsoe si ghelegen sin, toegehoren en van outs toebehoert hebben denDeken en kapittel van Sinte Marien kerke Tutrecht&quot;. Vermoedelijk werd ditpachtcontract al meer dan een jaar voordat het van kracht werd (5 juli 1392)opgemaakt want Ghisebrecht was op 21 augustus 1391 overleden'&quot;. Daarom iser op 15 juli

1392 een nieuw pachtcontract geschreven voor de oudste zoon vanGhisebrecht, Heer Henric van Vianen voor tien jaren. In dit contract heeft menook de muntsoort gewijzigd in de dan meer gangbare schild. De pachtsombedraagt dan 225 gouden schilden per jaar (een gouden Franse munt die in 1337in omloop is gebracht&quot;. In de daarop volgende jaren komen we als tiendpach-ter nog de rechtsopvolgers van de Heren van Goye tegen. Maar op 1 juli 1416 ishet de stad Utrecht die dan meer geboden heeft en voor tien jaar pachter is'^.In 1543 worden door de deken van St. Marie voorwaarden gesteld voor hetverkopen van de krijtende en de korentiend&quot;. De verkoop van de tienden zalvoortaan geschieden op St. Maarten in de winter (11 november). De betaling konin twee gedeelten worden gedaan: de eerste helft van het bedrag op St. Maartenin de winter en de tweede helft op S. Petrusdag ad

Cathedram (22 februari). Bijde verkoop rekende het kapittel bij ieder tiendblok een oudschild tot ransoen(=opgeld), te betalen aan de kameraar voor St. Gielisdag (1 september). Detienden werden bij opbod verkocht; de kopers heetten tiendenaren. De kartering van de tienden in 1640 Na de invoering van de Reformatie in 1580 is het kapittel van St. Marie met zijnbezittingen overgegaan in handen van een nieuw (protestants) bestuur. Het isduidelijk dat dit gepaard ging met grote veranderingen. In deze nieuwe situatiebesloot de deken van St. Marie om in 1640 aan de landmeter Jan van Diepenemopdracht te geven de tiendblokken van 't Goy en Houten op te meten en in 9.     R.A.U. St. Marie 773 (1392 5 juli). 10.     R.A.U. HS 332 f. 90 (1394 19 september). 11.     R.A.U. St. Marie 773 (1392 15 juli). 12.     idem (1416 1 juli). 13.     idem 774 (1543).



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 kaart te brengen'*. De karteringsopdracht is door Jan van Diepenem in eensierlijk cartouche in een prachtig handschrift op de tiendkaart aldus geschreven:&quot;Door last van de Ed. Heeren Deken en de Capittel van St. Marie 't Utrecht hehbezich onders. ghesworen landmeter inden jare 1640 dese afghebeelde Capittels thiendengemeten streckende over 't Goy ende Houten met een ghedeelte van Dwersdijckwelcke voors. thienden ick op dese caerte met de numeris ende coleuren in seven endetwijntich blocken gedistingueert hehbe in de nevenstaende tafel de namen van hlockenmette grootte van capittels landen onder dese thienden ghelegen 'd welcke met gheelgecoleurt sijn en wie die gebruijct mette letteren A.B.C, aengewesen ende de groottebijsonder in ijder partije: Item van hofsteden ofte landen tiendvrij gehouden werden,zijn wit

gelaten en niet gecoleurt Dat alles volgens de aenwijssinghe van thiend-hxrvels over 't Gay en Houten J van Diepenem &quot; 14. idem 772 (1640).





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 Op de tiendkaart zien we dat de grootste van de 17 tiendblokken zoals die in1388 werden vermeld, in 1640 zijn opgesplitst in 27 blokken: 1.  Het Overste Kijckverdijk 2.  Het Nederste Kijckverdijk 3.  't Overste Kijckenes4.'t Middelste Kijckenes 5.  't Nederste Kijckenes 6.  Tullen Thiendt 7.  Oosterlaeck 8.  De Cruijsthiendt 9.  De Meerthiendt 10.   Oostrummer Hofstadt 11.   De Meulen Thiendt 12.   De Overste Westrummer Weijde 13.   't Overste Middelveldt 14.   De Overste Campthiendt 15.   't Nederste Middelveldt 16.   De middelste Westrummer Weijde 17.   't Neerste Westrummer Weijde 18.   't Nederste Campthiendt 19.   De Hennespronck 20.   Heliasvelt 21.   Loerickerweijde 22.   De Schaft Thiendt 23.   De Overste Loericker Hofstadt 24.   De Nederste Loericker Hofstadt 25.   De Geerthiendt 26.   De Houterthiendt 27.   De Lobbenthiendt. Van deze 27 tiendblokken is

tevens een nauwkeurige grensomschrijving gemaakt,met de vermelding van het oppervlak van ieder blok en het gebruik van degrond waarbij bouwland en weiland weiland-boomgaard is onderscheiden&quot;. Hettotale oppervlak van de 27 tiendblokken bedraagt 2089 morgen en 210 roeden (1moi^en van 0,8516 Ha is verdeeld in 600 roeden) waarvan 1764 morgen en 170roeden in bouwland en 325 moi^en en 40 roeden in weiland-boomgaard. Deoppervlakte bouwland was dus ruim vijf keer zo groot als die van weiland enboomgaarden. Op de tiendkaart worden rond de meeste boerderijen boomgaard- 15. RAU St. Marie 771 (1640).



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 10 jes aangegeven en zien we dat er langs de perceelsgrenzen en wegbermen bomenzijn geplant. De tiendblokken zijn gelegen op de Houtense stroomrug, die met een breedtevan 1,5 km van Cothen via Dwarsdijk en 't Goy naar Loerik loopt. Daar splitstzich een westelijke tak af (de Jutphase stroomrug) terwijl de Houtense stroomrugvanaf Loerik in noordelijke richting naar Bunnik doorloopt'*. De stroomruggenzijn de hoger gelegen gronden die al vanaf het begin van de jaartelling zijnbewoond. De percelering op de stroomruggen is die van de vroegere blokverka-veling, hetgeen op de kaart duidelijk is te zien. Het wegenpatroon heeft eennatuurlijke vorm, dat wil zeggen slingerend door het landschap steeds over dehoogste pimten van de ene bewoning naar de andere. Bij de oude dorpskernenkomen vele wegen samen. Ook de meeste

watergangen hebben een natuurlijkeloop zoekend naar het laagste punt om uiteindelijk in de rivieren uit te monden.In oude nederzettingen werden wegen vroeger aangeduid met steeg. Op detiendkaart zien we onder andere: Meulensteeg (Meerwagenweg), Teunis Vonk-steeg (Hoogdijk), Wickenburghsesteeg (Wickenburgseweg) en Westrommersteeg(oostelijk deel van de Hoogdijk) De namen van toen belangrijke bruggen zijn: de Leebrug (Schalkwijkseweg-Leedijk), de Loericksebrug (waar de Leesloot onder de Beusichemseweg gaat) ende Valeysbrug (waar de Crommesloot onder de Beusichemseweg gaat).Op de tiendkaart staat ook een aantal namen geschreven van eigenaars ofpachters van landen die tiendplichtig waren. Namen die meerdere keren wordenvermeld zijn: De Ridder, Van Oostrum en Van Schaijck. Oude, nog bestaande, boerderijen zijn: Loerickerweijde

aan de Binnenweg,Overdam aan de Rietdijk en Hennesprong eveneens aan de Rietdijk. Deze laatsteis een verbastering van een oudere naam, namelijk Hindespronc. De boerderij isgelegen aan de Rietsloot waar een hinde wel overheen kon springen, maar eenhen zeker niet'^ Maar ook zien we de namen van reeds lang verdwenen boer-derijen: de Fox aan de Leedijk, Donselaarshofstede gelegen aan de noordkant vande Houtense wetering tussen de Leebrug en Schonauwen en Doeyenborchehof-stede ten zuiden van de Dwarsdijk. Tot slot zien we op de tiendkaart in de letters A tot en met H aangegeven eentotaal van 50 morgen land die bij het kapittel van St. Marie in eigendom waren.Door de zoipmldige wijze waarop Van Diepenem de kaart maakte, zal depraktische waarde ervan vroeger groot zijn geweest. Uit de verkorte opsomming 16.     H.J.A. Beren<i$en, De

genese van het landschap in het zuiden van de provincieUtrecht, Utrecht, 1982, p. 161 v. 17.     A.J. Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocollen, *s-Gravenhage, 1956, p. 123nr. 143.







Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 13 In het proefschrift van Mw Donkersloot (zie noot 21) worden enkele van hunkaarten beschreven en in enkele archieven en de topografische atlas van hetRijksarchief in Utrecht worden in inventarissen een aantal kaarten op naam vanVan Diepenem genoemd. Wat dit laatste betreft zijn onder meer te noemen: Gemeentearchief Utrecht:                                                                      aantal: -   Gilden, Broederschappen en Godshuizen. Fundatie Jhr. Ruijsch AZ nr. 686                                                             lx Rijksarchief Utrecht: -   Kapittel St. Pieter nr. 342, 399, 425, 481, 489, 531, 545, 574                                                 22x -   Kapittel van de Dom nr. 920, 1575, 1580, 1650, 1938, 2036, 3758                                                9x -   Kapittel St. Marie nr. 772, 1602                                                               2x -   Archief huis Oudaan te Breukelen nr. 1668                                       

       lxTopografische Atlas: nr 165^ 169', 185, 237, 1487, 2150, 2165», 2166^ 2206                                                                          9x Huisarchief Wickenburg: (ongeniunmerd)                                                     lx Houten,L.M.J. de Keijzer.




