


Seijst 1988. - Dl. 18 kreeg zodoende geen gelegenheid zich te herstellen. Devolgende pachter van deze 8 morgen, Thonis Heinricsz.,had daarom recht op een tegemoetkoming van de zijde vanzijn pachtheer, het klooster Bethlehem. Hij pachtte hetland in 1484: &quot;elx jaers om 8 rhijnsche gulden ende10 pachthoenre&quot;. Maar het eerste jaar werd Thonis Hen-ricsz. vrijgesteld van het betalen van de pachtsom, hettweede jaar betaalde hij een iets lagere en de volgendeacht jaar de volledige overeengekomen pachtsom. &quot;'t afterste&quot; &quot;Anno 1476 verhuert Cornelis Ghijsbert Henricszoens-zoen zes merghen lants gelegen aent westereynde in VrouBeelen Hoeve, streckende van de Hacweteringe oestwertop - tien jaer lanc - sjaers om zess goeden gouden pe-termans ende acht hoenre. Mit vorwerden, dat hij dievier leechste merghen naest der Hacweteringe gelegenons drie jarich vries op leveren sel. Ende die tweehoechste merghen - op

leveren sell int leste jaer stop-pellant van gesomerveechden weitlant. Item hij sel dievier merghen ofgreven van den tween mergen ende voertslooten alle jaer op sinen coste. Ende daer sellen wijhem eens toe scencken 15 stuyvers die men hem cortensel van den yersten pacht. Ende hy selt houden van al-len ouden banne wercken op sinen cost, mer men sel hemcorten ander ongelden als men boven ende beneden doensell&quot; (= bij de buurlanden). &quot;'t middel&quot; &quot;Anno 1484 verhuert Aernt Woutersz. 4 mergen lantsgelegen in 't middel van Vrou Beelen Hoeve - tien jaerlanc. Dat yerste jaer om 2 gouden petermans. Dat anderejaer om 3 gouden petermans ende 3 cappoen. Ende dieleste acht jaer elx jaers om 4 gouden petermans ende om6 cappoen&quot; 2). 66





Seijst 1988. - Dl. 18 len onder Driebergen in gebreke zijn ongeld te voldoen.Het St Ursulaconvent te Utrecht, eigenaar van de hoeve,moest daarom 400 pond (ruim 200 goudgulden) betalen. De&quot;Staten-panders&quot; hadden &quot;de hoffstede ende 't landtaangesprocken&quot; - &quot;sulx dat deze ongelden bij den con-vente mosten betaelt worden, wilde men 't land uyt derschade houden&quot; 4). Later nemen de eigenaars deze lasten voor eigen reke-ning, maar berekenen ze dan in de pachtsom wel door aande pachter. De eigenaar ontvangt zijn pacht dan als&quot;eensgevend geld&quot;. Bestaande of nieuwe lasten op het land nam - maarlang niet overal - de eigenaar soms voor zijn rekening.Of hij betaalde een deel ervan, zijn &quot;anpaert&quot;. Blij-kens bovenstaande pachtcontracten doet het kloosterBethlehem dit ook. De pachter moest deze lasten danvoorschieten, maar mocht ze &quot;corten van den yerstenpacht&quot;. Ook het

Karthuizerklooster Nieuwlicht te Utrecht han-delde zo. In de rekeningen van dit klooster over 1531komt, voor een stuk land in Stoetwegen, de post voor:&quot;ende hem - pachter Herman Jacopsz. - gecort van denlaesten drie termijnen van de outscilt ons aenpaert ...5 stuvers op eiken outscilt&quot; 5). En in de rekening van de Rentmeester van het Vrouwen-klooster over 1606 lezen wij: &quot;Gerrit Evertsz. des Con-vents pachter tot Zeijst - van de Preeckstoel - heeftaen sijn pacht gecort tien gulden elff stuvers bij hemgedispendeert ende betaelt aen Willem Aelbertsz. tim-merman van het schaepschot ende bergen aldaer te repa-reren&quot; 6) . Als de eigenaar totaal niets voor zijn rekening wildenemen, stond dit uitdrukkelijk in het pachtcontract. Depachter moest dan betalen: &quot;commerloes ende vrijs geltssonder enigherhande of cortinghe, oec van wat zakendattet rueren of comen mochte&quot; 7). Terwijl wij in een aantal pachtcontracten een

zekeresoepelheid van de zijde pachtheer constateren is datbepaald niet het geval in pachtcontracten van het Ka-pittel van Oudmunster. Als dit Kapittel in 1365 aan 68



Seijst 1988. - Dl. 18 Abraham uter Corenmerck 12 morgen land verpacht, gren-zend aan Vrou Beelen Hoeve, betaalt Abraham voor deerfpacht 12 pond per jaar. Vindt de betaling ervan nietop tijd plaats, dan wacht hem iedere keer een boete van10 pond. Een dergelijke boetebepaling is een zeldzaam-heid in de pachtcontracten in het Cattenbroeck. En op 22 februari 1393 eist ditzelfde Kapittel vanzijn pachter dat hij betaalt: &quot;vrij ende commerloessonder enighe afcortinghe ofte verminderinge ons voer-seiden pachte overmids enighen laste ofte onghelde, datop dit voerseide landt comen mach als van brande, roef,water, weder, hercraft, herencraft of van anderseenighen zaken&quot; 8) . Het Kapittel van Oudmunster wildedus op geen enkele manier zijn pachter tegemoet komen. Ook het Kapittel van St Jan te Utrecht sloot verge-lijkbare pachtcontracten af. Gheritsz. van Reenen, die21 feruari 1388 zes morgen op het Hoghe lant in deVierhoeven pachtte,

moest betalen: &quot;vrij ghelt, sonderenigherhande ofcortlnghe van onghelde oft cost die daerop staet, off hier namaels op comen mach&quot; 9). En in een pachtcontract van 12 maart 1426 moet depachter betalen: &quot;vrij ghelt, sonder enigherhande of-cortlnghe van onghelde of van enigen last die nu op denvoerseydene lande staet of hiernamaels op vallen mach,in wat manyeren dattet toecomen mochte, die sel GhoyertWilliamszn. (de pachter) voirg.aeling aen hem nemenende ons ende onser kerken van tsint Johans voersc,daeroff claerliken scadeloos houden&quot; 10). Uit een aantal pachtcontracten blijkt dat de ver-plichtingen van de pachter ophielden bij oorlog, or-kaangeweld of dijkdoorbraak van de Lek. Zo lezen wij inenige pachtcontracten van het Kapittel van St Pieter:&quot;excepto publica guerra et Infractione lecce&quot; 11) enbij het Kapittel van St Marie: &quot;uutgesondert alleenopen oorloch ende open wayen&quot; 12). De verplichting

&quot;pachthoenre&quot; te leveren kwam in veelpachtcontracten voor. Ze moesten, evenals vette lamme-ren, peper, gember, &quot;brootsuyckers&quot; en andere &quot;toepach-ten&quot; worden afgeleverd aan de poort van het klooster.In enkele gevallen mocht de pachter ze ook vervangendoor het betalen van een kleine som geld. 6«v







Seijst 1988. - Dl. 18 het een goudgehalte van 4,515 gram, en was dus ongeveergelijkwaardig aan het Oude Franse schild 15). In bovenstaande pachtcontracten van Vrou Beelen Hoevekomt ook voor de Rijnsche of Keurvorstengulden. Hijwerd voor het eerst geslagen op 8 juni 1386, in hetkader van een muntunie tussen de keurvorsten van Mainz,Keulen, Trier en de Pfalz. De munt had oorspronkelijkeen goudgehalte van 3,396 gram. In genoemde pachtcontracten komt de rijnsche guldentweemaal voor. Eerst als de koopprijs van de hoeve, tenbedrage van 331 rijnsche gulden. En daarnaast als dejaarlijkse pacht van &quot;den vorstencamp&quot;, &quot;elx jaers om8 rhijnsche gulden&quot;. Hier zijn - zie boven - niet degoudstukken zelf bedoeld, maar hebben wij te maken meteen louter collectieve benaming van een aantal munten. Pierson 16) zegt hierover: &quot;Te Utrecht werd de Rijn-sche gulden in 1456 op 240 witten gesteld; Rijnschegulden werd nu een

term voor 240 witten, en die termbleef in zwang. Als een gouden munt een zeker aantaljaren achtereen een bepaalde som gegolden had, open-baarde zich dikwijls een neiging om zijn naam te ge-bruiken tot aanduiding, niet van de munt zelve, maarvan de bedoelde geldsom&quot;. Hij vervolgt: &quot;In een reke-ning van 1470-71 (het gehalte is dan inmiddels2,696 gram) vindt men 48 &quot;gouden rijnssen guldens&quot; ge-lijk gesteld met 12096 witten, dus elk dezer guldensmet 252 witten; maar in diezelfde rekening vindt menook &quot;4 rijnsgulden&quot; - het woord &quot;gouden&quot; ontbreekt nu -gelijk gesteld met 240 witten elk. In dit laatste gevalis de rijnsche gulden louter collectieve benaming, re-kengeld&quot;. Hoewel courant in deze streken werd er veel met dezemunt geknoeid zodat &quot;onse goede lieden ende ondersatengemeenlick beschadigt&quot; werden. Dat de rijnsche guldenweinig stabiel was, zien wij bijvoorbeeld in de reke-ning

van het St Sebastiaansgasthuis te Utrecht. In 1499komt daarin voor de post: &quot;Item betaelt bij mij JanBoll 20 gouden rhijnse gulden et stuck 30 stuyvers&quot;. Enin 1502: &quot;Ontfangen van Aelbert van Leuwen ende Jacobvan Leuwen 20 gouden rhijnse gulden et stuck 32^ stuy-yers&quot; 17). 72



Seijst 1988. - Dl. 18 De koopprijs van Vrou Beelen Hoeve, 331 rijnsche gul-den, bedroeg dus de waarde van 331 x 240 wit =79440 wit. De wit is het 15e eeuwse synoniem voor de14e eeuwse plak. Een stadtpond, de &quot;zware pay&quot; goldoorspronkelijk 9 plak, maar in 1468 was dat al 48 plakof wit 18). De koopsom van de hoeve zou op dat ogenblikdus ook voldaan kunnen worden door betaling van79440 : 48 = 1655 stadtpond. Uit de twee genoemde pachtcontracten van &quot;den vors-tencamp&quot; kan men ongeveer de waarde van de daar vermel-de &quot;goeden gouden petermans&quot; berekenen. Wij gaan ervanuit dat het eerstgenoemde pachtbedrag van &quot;den vorsten-camp&quot; van vier gouden petermans plus vier gouden Phi-lips Burg.scilde ongeveer gelijk was aan het tweedepachtbedrag van acht rhijnsche gulden. Wij komen nu tot de volgende berekening: Acht rhijnsche gulden hebben, omstreeks 1470, een waar-de van 8 X 240

wit = 1920 wit. Vier gouden Philips Burg.scilde hebben een goudwaardevan 4 X 3,61 gram = 14,44 gram. In 1468 berekende men voor 100 wit een goudwaarde van1,1 gram 19). De vier Philips Burg.scilde hebben duseen waarde van (14,44 : 1,1) x 100 = ruim 1300 wit.De vier gouden petermans vertegenwoordigen dan eenwaarde van 1920 - 1300 = 620 wit of 6,86 gram goud.De gouden peterman moet dan in die tijd een gehalte van1,7 gram goud gehad hebben. Ook de middeleeuwer kreeg te maken met devaluatie vanzijn geld. Wij zien bijvoorbeeld het huis Rijsenburghenige eeuwen lang een stuk land van St Jan, gelegen inStoetwegen, in erfpacht houden. De erfpachtscanon, dieonveranderlijk was, werd vastgesteld op 2 mare zilver +2 lood. In 1371 kon dit voldaan worden door betalingvan 30 pond; maar 100 jaar later (1478) was daarvoornodig 135 pond en 150 jaar later (1523) 210 pond 20). De depreciatie van de goudwaarde der geldstukken gingsnel. In

1378 was de goudwaarde van 100 plakken of wit-ten 11,92 gram. In 1444 was dat 1,43 gram en in 1488 73









Seijst 1988. - Dl. 18 Voor het ploegen gebruikte men in de middeleeuwen indit gebied de zeer zware stichtse karploeg (135 kg),die gewoonlijk door vier tot zes paarden getrokkenwerd. De karploeg bestond uit een voorkar en uit het eigen-lijke ploeglichaam. Op de voorkar was een verstelbaarzwaar blok hout, het &quot;cussen&quot;, bevestigd, dat uitgeholdwerd door de voortdurende druk van de erop rustendeploegboom. Door middel van kettingen of een beugel wasde voorkar verbonden met de ploegboom. De werkende delen van de ploeg, het kouter, de ploeg-schaar en het rister of strijkbord, waren bevestigd aande ploegboom. Bij het ploegen sneed het kouter (meestal een langsoort mes) een reep grond van de akker verticaal af. Deploegschaar maakte deze reep horizontaal los, waarna dereep tegen het rister opschoof, waardoor de grond omge-keerd en verkruimeld werd. Bij de middeleeuwse stichtse karploeg was het ristereen rechte plank, die aan de

onderzijde met plaatijzerbekleed was. Omdat het rister steeds aan de rechterzij-de van de ploegboom bevestigd werd legde de ploeg degrond steeds naar dezelfde kant om. De ploegdiepte kon men op verschillende manieren re-gelen. Het linkerwiel van de voorkar, dat over over deongeploegde grond liep, was kleiner dan het anderewiel. Daardoor bleef de ploeg beter in evenwicht wathet ploegen vergemakkelijkte 26). Zoals boven gezegd, diende het ploegen om te vorenhet onkruid zoveel mogelijk te vernietigen. De middel-eeuwse boer zaaide immers uit de hand; bestrijding vanhet onkruid door het gewas te wieden was niet mogelijk.Ondanks het vele ploegen bleef het onkruid toch eenplaag voor de boer in de middeleeuwen. De boer ploegde ook om de bovenlaag van zijn akkerszo'n vorm te geven dat de afwatering van zijn land op-timaal was. Het systeem van draineerbuizen kende mennog niet. In het Cattenbroeck en de directe omgeving zijn

nogmeerdere stukken land te zien die al langer dan 150 77



Seijst 1988. - Dl. 18 Stlchtse karploeg (Bunnlk) De afgebeelde karploeg is te zien in het Openluchtmu-seum te Arnhem. Hij is identiek met de in de tekst be-sproken middeleeuwse karploeg. Alleen de rongen (op-staande spijlen op de voorkar) en het rister waren toenvan hout. De in de tekst genoemde onderdelen van de karploegzijn op de afbeelding gemakkelijk terug te vinden. (J.M.G. van der Poel:Oude Nederlandse Ploegen, blz. 39) 78







Seijst 1988. - Dl. 18 bij de tweede naar de andere kant. Zo lagen er tenslot-te een aantal strippen met daartussen dubbele voren.Zie daarvoor het schetskaartje. Mitchell zegt: &quot;By varying the width and the heightof the ridges was their capacity to carry off surfacewater adjusted to the need&quot; 28). Deskundigen zijn van mening dat men in deze strekenin de middeleeuwen geen gebruik heeft gemaakt van devoetploeg. Een voetploeg had geen voorkar; de ploegboomsteunde op een houten voet. Deze ploeg werkte veellichter en men kon er, in tegenstelling tot het werkenmet de karploeg, mee bouwen tot op enkele duimen van dekanten en de sloten. Maar bij zeer zware grond, en ze-ker bij het ploegen na de braak, bleef de karploeg on-misbaar 29) . Het is niet bekend wanneer men in deze streken naastde karploeg ook de voetploeg ging gebruiken. Wellichtgeeft een merkwaardige post in de rekening van hetVrouwenklooster over 1594 daaromtrent een

aanwijzing.Deze post luidt: &quot;Van de verkoop van 6 oude cussens 7 gulden 5 st. Deze post slaat beslist niet op de verkoop van oudeknielkussens van de nonnen van het Vrouwenklooster.Wellicht duidt hij op een kleine agrarische revolutie.Het Vrouwenklooster schaft een deel van zijn karploegenaf en vervangt deze door voetploegen. De dikke blokkenhout, de &quot;cussens&quot; van de voorkar, kan men nu van dehand doen 30). D.R. Klootwijk 8&I



Seijst 1988. - Dl. 18 Bronnen 1. Gem. A.U. Inventaris van de bij het Stadsarchiefbewaarde Archieven 1, no 1274 2. Ph.J.C.G. van Hinsbergen. Bronnen voor de Geschie-denis van Zeist, deel 2, blz. 291 e.v. 3. G.A.U. Inventaris van het Archief der GemeenteUtrecht 1, no 827, fol. 1 4. G.A.U. Bewaarde Archieven 1, no 1124, fol. 54 t/m62. B.Z. deel 3, blz. 15 e.v. 5. R.A.U. Inventaris van de archieven der Kleine Ka-pittelen en kloosters, no 602, folio 69/70 verso 6. Zie 5, no 1144 7. R.A.U. Inven. Archief Kapittel van Oud Munster, no2037 R.A.U. Inven. fam. Archief De Pesters, no 219, B.Z.deel 2, blz. 282 8. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel ten Dom, no 1894 9. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel St Jan, no 169,fol. 220 verso 10. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel St Jan, no 169,fol. 11 11. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel St Pieter, no167 12. R.A.U. Inventaris Archief Kapittel St Marie, no1411 13. Zie 5, no 602, fol. 60/70 verso 14. B.H. Slicher van Bath: De agrarische

Geschiedenisvan W.Europa, 500-1850, blz. 199 15. N.G. Pierson: Bijdrage tot de verklaring van raid-deleeuwsche rekenmunten. De Economist, 1906, blz.275 16. Zie 15, blz. 263 e.v. 17. Zie 1, deel 11, no 1853 18. Zie 15, blz. 289 19. Zie 15, blz. 294 20. Zie 5, Kap. St Jan, no 4149 21. Zie 15, blz. 294 22. Zie 2, deel 1, blz. 76 e.v. en blz. 180 e.v. 23. R.A.U. Inv. Archief Kap. St Pieter, no 557 82




