


Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 In het archief van het leenhof van Vianenbevindt zich een lijst met leenmannen van dehofstad Tiellandt van 31-7-1392 tot 25-6-1652*' Tiellandt was een zogenaamd onver-sterfelijk leen. De leenriian moest telkens aande leenheer als een opvolger aantrad eengouden Frankrijkse schild betalen als erken-ning van diens recht. Bovendien was het eenhofleen, een heerlijk leen en van een hogereorde dan het belenen of verpachten van eenboerderij of grond aan een boerlEen lecrmian was voor de leenheer eenbelangrijk persoon. We vinden dat terug inde belening van Ernst Jansz. van 13-7-1392.Hij was gehuwd met Arentje van den Vene,nicht van de leenheer en dochter van bastaardRumer Uten Goye. Deze was gehuwd metFije van den Vene, de moeder van Arentje,naar wie zij vernoemd was. Rumer UtenGoye woonde van 1388 tot 1398 op deboerderij Overdam aan de Rietdijk 5 inHouten*. Vanaf 5 augustus 1640 zijn decharters van de beleningen steeds aan denieuwe leenman en later eigenaar overgedra-gen en bewaard gebleven. Deze bevindenzich

thans nog bij de familie Sturkenboomdie in 1903 door koop eigenaar werd vanTiellandt. We mogen het wel bijzondernoemen dat deze belangrijke archiefstukkensteeds door particulieren zijn overgedragen enbewaard. Hierdoor is het mogelijk een volle-dig overzicht te krijgen van de leenmannenen -vrouwen tot aan de opheffing van hetleenstelsel in 1798. In 1811 werd de leermianeigenaar van de hofstad Tiellandt en vanafdan vermelden de koopakten de namen vande eigenaars. 16-8-1462: Ernst Schade Hermansz. 21-1-1496: Maurijn Emstsz. 28-3-1525: Herman Maurijnsz., door overlijdenvan Maurits Emstz., zijn vader, met lijftocht vanMetje, zijn vrouw. 11-8-1549: Marcelis Dirksz. door overdracht vanHerman Mauritsz.; het wordt tot erfleen gemaakt. 7-4-1573: Gijsbert Hendriksz. te Bunnik v(X)rHendrik Marcelisz. te Jutphaas, zijn neef, dooroverlijden van Marcelis Dirksz., diens vader, metlijftocht van Margaretha, dochter van Hendrik JanWiersz., diens moeder. 30-10-1625: Anton Hendriksz. door overlijden vanHendrik Marcel isz., zijn vader, met lijftocht vanDirkje Jacobsdr., diens weduwe.

5-8-1640: Berend van Coesveld voor WesselGcrritsz. de Vries en Janneke Hendriks, zijnvrouw, dochter van Hendrik Marcelis, borger teUtrecht, door opdracht van Anthonius Hendriksvan Tiellandt te Wageningen. 25-6-1652: Johan van Royestein bij overdrachtdoor Wessel de Vries te Utrecht. 10-8-1678: Adriana van Royestein, weduwe vanDirk van Westrenen, na overlijden van haar vader,Johan van Royestein 17-1-1690: Wouter van Westrenen, zoon van Dirkvan Westrenen, na overlijden van zijn moeder,Adriana van Royestein. 5-10-1715: Gerard van Westrenen, na overlijdenvan Wouter van Westrenen, zijn vader. 3-11-1749: Gerard Jacob van Westrenen, naoverlijden van Gerard van Westrenen, zijn groot-vader. 24-9-1816: Na de opheffing van de lenen (1798)en het allodiaal verklaren van het leen, verkooptGerard Jacob van Westrenen, ten overstaan vannotaris Carel van Hulst te 's Gravenhage, aanWillem Hendrik Jacob van Westrenen, zijn zoon,de hofstad Tiellandt voor de som van f 1.200,- 18-6-1894: Wordt de hofstad Tiellandt - tenoverstaan van Frederik van der Meulen, notaris te's

Gravenhage - in opdracht van Susanna Gerardavan Westrenen, weduwe van Willem Hendrik Lijst van leenmannen en eigenaars' 31-7-1392: Ernst Jansz., te komen op zijn kinde-ren bij Amout, dochter van Rumer van der Vene,nicht van de leenheer, zijn vrouw. 17-8-1407: Herman Schade, zoals Ernst Jansz. 6-3-1420: Herman Schade, eventueel te komen opzijn oudste broer, zoon van Ernst Jansz. bijArentje van den Vene, zijn moeder. 62



Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Jacob van Westrenen, verkocht en overgedragenaan Hendrik Adriaan van Hees te 's Gravenhagevoor de som van f 4.600,-. 25-4-1903: Na overhjden van Hendrik Adriaanvan Hees, ongetrouwd, zonder beroep, gaat dehofstad Tiellandt over op zijn erfgenamen; me-vrouw de Zwaan geb. van Dam; mevrouw deweduwe van Ellinkhuizen geb. van Dam; mejuf-frouw Maria Susanna van Dam en de heer Marti-nus Gerardus van Dam. 3-8-1903: Verkopen de erfgenamen Van Dam tenoverstaan van notaris Hendrik Jan Weve te 'sGravenhage, de hofstad Tiellandt aan ComelisSturkenboom, landbouwer te Houten, in opdrachtvan mevrouw Johanna Vemooy, weduwe vanWillem Sturkenboom, landbouwster te Houtenvoor de som van f 3.250,-. 3-1-1919: Johanna Vemooy, weduwe van WillemSturkenboom, verkoopt de hofstad Tiellandt voornotaris Immink te Houten aan Wilhelmus JozefusSturkenboom, haar zoon. De familie Sturkenboom bleef in het bezit van hetterrein tot het in de jaren zeventig door de

ge-meente Houten werd aangekocht ten behoeve vande uitbreiding van het dorp. Een 17dc-ccuws proces Tussen de jaren 1648 en 1652 heeft deHoutense schout Anthonic van Berck voor deStaten van Utrecht een proces gevoerd tegenWessel Gerritsz de Vries, leenman van Tiel-landt. Als belastingontvanger had hij in 1644De Vries aangeschreven tot het betalen vande in di; tijd gebruikelijke grondbelastingen:het oudschildgeld, schellingengeld, het Hin-derdams- en het Lek- en Dijkgeld'&quot;.De grondbelasting werd geheven over hetboomgaardje genaamd Tiellandt, groot 1morgen. Uit het voorgaande weten we datTiellandt 2 morgen groot was; mogelijk werdover de andere morgen wel belasting betaald,maar dit wordt nergens vermeld.De leenman, gesteund door de pachter engebruikers van het boomgaardje, verklaart totdan toe altijd te zijn vrijgesteld van hetbetalen van belasting. Op 19 februari 1648verklaren Maijchcn Jans, weduwe van JanJansz., oud 60 jaren. Jan Jansz. van Ooster-laeck, haar zoon, en Jacob Lubberts Detail van

de kadasterkaart van Houten uit ca 1830 (nate-kening auteur) van Hattum uit Houten, op verzoek van deerfgenamen van Hendrick Marcelis, devroegere leenman, dat: 'Het boomgartgen genaemt Tylant, gelegentot Houten, bij de voornoemde HendrickMarcelis nagelaten, wel eer geweest is onlant't welck onbequaem was om te eerden endete besaijen. Dat dien volgens den voornoem-de Hendrick Marcelis in sijn leven de grontvandien, waar op te voren, soo't schijnt, eengroot gebouw heeft gestaen ende grachtendoorgraven waren, van tijt tot tijt met grotecosten heeft aengemaeckt, geeffent ende claergemaeckt ende voorts nu al veertich jaeren 63





Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Wel of geen ridderhofstad? li\ 1536 is door de Staten van Utrecht eenlijst opgesteld met 63 namen van erkender'dderhofsteden in de Provincie Utrecht'^()p deze lijst komt de naam Tiellandt nietvoor. De aanduiding ridderhofstad komt voorli,-t eerst voor in de transportakte van Tiel-Lindt van 16 september 1816 door GerardJacob van Westrenen aan Jonkheer WillemHendrik Jacob van Wcstrenen'l De laatstewerd bij Koninklijk Besluit van 15 april 1815in de adelstand verheven. Voorzien van dezetitel verzocht hij vervolgens aan de HogeRaad van Adel om een wapen te mogenvoeren, en wel op de oude hofstad Tiellandt.Dat recht werd hem verleend. Het in hethuisarchief aanwezige diploma spreekt overde hofstad Tiellandt en niet over de ridder-hofstad. Deze benaming is dus door W.H.J.van Westrenen ten onrechte gebruikt. De auteur schreef dit artikel tijdens zijnziekte, maar heeft het verschijnen ervanhelaas niet meer kunnen meemaken. Op 19september 1995 is Leen de Keijzer overleden. Noten 1.  Zie

hierover: J.A.M. Smits en O.J. Wttewaall, Houten:ontstaan en groei (Monumenten-inventarisatie provincieUtrecht). Zeist, 1988, 49 en 51. 2.  Familie Sturkenboom te Houten, Huisarchief Tiellandt,ongeinventariseerd. 3.  L.M.J. de Keijzer, 'Het kapittel van St. Marie en detiendkaart van 't Goy en Houten uit 1640'. Tussen Rijnen Ij-k. 25 (1991-2), 2. 4.  Zie hierover; J. van der Roest, 'Opgravingen in hetuitbreidingsplan Tiellandt'. Tussen Rijn en Lek. 22(1988-3), 1-15. 5.  P.G.F. Vermast, 'De heren van Goye'. Oe NederlandseLeeuw, 66 (1949), 382 en P.M. Heijmink Liesert enL.M.J. de Keijzer, 't Goy door de eeuwen heen. 't Goy,1966, 36. 6.  J.C. Kort, 'De leenhoven van de heren van Vianen. 111.De lenen van Goye', Or^ Voorgeslacht. 41, nr 357(1986), 73-74 (nr 161). 7.  C.C. Kleinhout, Het hek op de dam. Gedenkboek 40jaar bestaan vereniging 'Het Grondbezit', z.pl., 1957,26. 8.  Rijksarchief in Utrecht, Archief van het kapittel vanOudmunster, 1358 (24-12-1388). 9.  De gegevens vanaf 1392 tot en met 1640 zijn ontleend aan Kort. 10. 

Huisarchief Tiellandt (19 februari 1648 en 28 juli1648). 11.  Idem, 17 juni 1648. 12.  J.D.M. Bardet, Kaslelenboek Provincie Utrecht.Bussum, 1975', XIX-XX. 13.  Huisarchief Tiellandt (24 september 1816). 65


