








Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Huidige situatie (I9H4). stenen) loopbrug die het 'Domineesbrugje'werd genoemd omdat de predikantswoningdaar stond en de dominee over deze brugmoest als hij ter kerke ging. In 1812 wasFrederik Lodewijk Abresch al zo'n tien jaardominee van de NH Kerk, samen metFrederik van den Ham, tweede predikant.De eerste drie bruggen over de Haven zij naangelegd in de tijd dat het gebied tussen deHaven en de oostelijke stadsgracht in de 14edoor de stad in gebruik is genomen.Oorspronkelijk was de Haven de oostelijkestadsgracht die veel breder moet zijn geweest(zo'n 35 meter, nu ongeveer 3 meter). Nadatdit gedeelte was omwald is er in dezuidwesthoek een houten windmolengebouwd, de verre voorganger van de in 1732gebouwde Windotter. De stadsgrachten liepen oorspronkelijk totaan de stadsmuren naar zi j n vanaf de 16deeeuw voor de helft aangeplempt. In 1812 haddeze 'landwinning' zijn grootste omvang allang bereikt en waren deze percelen in gebruik als

opslagplaatsen of moestuinen.Vooral het stuk gracht tussen IJsselpoort enNH Kerk is bijna in zijn geheel dichtgestort enin percelen onderverdeeld. In 1832 was dit ingebruik als woning en opslagplaats van eenhoepmaker.&quot;^ Het eigenaardige 'eiland' tenwesten van de korenmolen heeft alsbegraafplaats van de Joodse gemeente inIJsselstein gediend en is waarschijnlijkspeciaal voor dit doel aangelegd. In 1812 zoudat nog als zodanig hebben kunnenfunctioneren. Het vermoeden bestaat datdeze stukken land zij n gewonnen dooruitbaggering van de grachten en de IJssel. Het stratenplan van de binnenstad verschiltnauwelijks van de tegenwoordige indeling.Het geheel heeft in de loop van de 14de eeuwzijn beslag gekregen. De haaks op elkaarstaande straten verdelen de stad in negenongelij ke blokken die voornamelij k aan derand zijn bebouwd. De open gebieden binnendeze blokken waren in gebruik als tuinen,opslagplaatsen, moestuinen en schuren. Een 100







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 leert dat direct naast de touwbaan inmiddelseen publieke laan was aangelegd, diegemeentebezit was. Dit nu was de latere Touwlaan. Deoorspronkelij ke touwbaan was in 1832 bezitvan de erven van mr. H. Hooft Graafland, devroegere burgemeester. Tussen 1812 en 1832zijn er twee touwslagerijen op de baanbijgekomen, met een totaal dus van drie. Dieaan de Achtersloot behoorde aan devoornoemde ervan, de twee anderen (eenhalverwege, de ander aan de Eiterse weg)behoorden aan de kasteelheer, N.H. StrickvanLinschoten. Een volgend, opvallend punt betreft de tuintussen de touwbaan en de Achtersloot. Op deplattegrond is te zien dat deze tuin werdbegrensd door een sloot en door eenomzoomd zandpand evenwijdig aan deAchtersloot. Een kronkelend pad loopt erdwars doorheen en het geheel lijkt metstruiken beplant. De tuin was gelegen juistten noorden van wat nu deMeerenburgerhorn heet en wordtdoorgesneden door de Touwlaan. Op

dekadasterkaart van 1832 is de tuin niet meeraanwezig en wordt het perceel gebruikt alsbos (waarschijnlijk griend) en bouwland,terwijl een deel plaats heeft moeten makenvoor de Touwlaan. Ook dit perceel waseigendom van Strick van Linschoten. Ditlaatste feit kan een aanwijzing zijn voor eensituatie die verder in het verleden ligt. De tuinheeft namenlijk een aantal kenmerken dieovereenkomen met een ontwerp-tuinplan uitca. 1770, die zich in het familiearchief DeBeaufort bevindt.''' De man achter dittuinontwerp was toenmalige drost vanIJsselstein, JoachimFerdinand de Beaufort,die in de Franse tij d nog enige j aren balj uwzou worden. De drost woonde vanouds op hetkasteel en bezat de stukken land rondom. Hetontwerp was voor een aanzienlijke tuin in demoderne Engelse landschapstijl, metkronkelweggetjes, een onregelmatige vijver,kunstmatige heuveltjes, een tuinhuis enenkele opvallende bomen. Het geheel wasvooral asymmetrisch van opzet, dit alspreciese tegenstelling tot de voorgaandeperiode. De tuin moest worden

aangelegdtussen de 'gemeene weg', de stadsgracht en de' vij ver'. In de tuin zou ook een aanzienlij ke concentratie van wat men de verschillendestanden kan noemen, waarbij de 'armenwijk'langs de Haven het meest opvah. Het groteaantal van kleine ambachtslieden moet destad het aanzien hebben gegeven van eennijvere plaats. Het is zeker aan te nemen datIJsselstein in deze tijd de centrale plek wasvoor de dorpen uit de omgeving (en vooral uitde Lopikerwaard), waarvan de inwoners perpaard en wagen, te voet met de hand- ofhondenkar en over water met vrachtschuitenalles van hun gading konden vinden.Regelmatige markten, kermissen e.d. diegehouden werden zorgden voor eenevenwichtig contact tussen producent enconsument. Het kasteel en omgeving Het gebied tussen de huidige Touwlaan ende stadsgracht, waarbinnen zich hetkasteelcomplex bevindt, staat juist nog op deplattegrond ingetekend. Beginnend bij de Touwlaan: wanneer dezeis aangelegd is niet precies bekend, maar valtwel te benaderen. Op de bekende

kaart vanHattinga van de Lopikerwaard uit 1771 staatdeze nog niet aangegeven, op de plattegrondogenschijnlijk wel. Tussen 1771 en 1812bezitten wij geen kaarten, dus moetenhistorische gegevens uitkomst brengen. Denaam impliceert dat hier een touwbaan moethebben gelegen, evenals de kaarsrechte wegvan meer dan 410 meter lengte. Begin 1778waren de rijke IJsselsteinse burgers Goris 'tHoen, Pieter van der Meulen en Dirk van denBosch een succesvolle hennep- en vlasfabriekbegonnen en vanaf de zomer van dat jaarprobeerden zij een touwspinnerij op tezetten, waarvoor een touwbaan nodig was.Op 3 november van dat jaar werd het voorstelingediend bij de magistraat, zodat met deaanleg in 1779 of 1780 begonnen kan zijn. ''* In1812 was de baan volgens de plattegrondomzoomd door twee dubbele rijen iepen, zo'n155 in getal, die in deze tij d al ruim dertig j aaroud zouden kunnen zijn. De baan was zoalsveel andere touwbanen bestraat en liep van deAchtersloot tot de Eiterse weg. Aan deAchterslootse kant stond de

touwslagerij. Toch hebben we hier niet te maken met deeigenlij ke Touwlaan. Een vergelij king met dekadastrale situatie in 1832 (zie het kaartje) 103



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Silualie omgeving sluis, naar kadasler 1832. 104





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 moestuin worden aanlegde, en net er buitenzou een zomerhuis worden gebouwd. Als ze de weg kunnen identificeren met deEiterse weg, de gracht met het gedeeltetegenover de Hervormde kerk, en de vijvermet het restant van de slotgracht, dan moestde tuin het stuk land hebben ingenomen datop de kadastrale kaart ook als tuin staataangegeven met een schuur in het midden.Inderdaad komen de afmetingen overeen metde schaal die op het tuinontwerp wordtgehanteerd. In 1832 was dit eigendom van deweduwe van Lodewijk de Haas, dus niet vande kasteelheer Strick van Linschoten. Het isaannemelijk dat De Beaufort van dit landheeft moeten afzien en de tuin elders,namelijk op de plek bij de touwbaan, opkleinere schaal heeft laten aanleggen. Degelijkenis met het 18e eeuwse ontwerp isnamelijk treffend te noemen. Na hetoverlijden van de baljuw in 1807 heeft devolgende kasteelheer de tuin overgenomen ener vrijwel niets aan veranderd. Tussen 1813 en1832 heeft de tuin dan

een anderebestemming gekregen, omdat de Touwlaan erdoorheen werd gelegd. Voor de kasteelheerbleef er evenwel nog genoeg tuin over. Het kasteelcomplex heeft een eigen, langegeschiedenis. Zoals het kasteel er in 1812 bijstond was er echter geen enkel gedeelte meerover dat rechtstreeks uit de eerste bouwfasedateerde (misschien rond 1250). Elke eeuwvanafde bouw gaf belangrijke veranderingente zien die niet meer te achterhalen zijn. Velemalen is het kasteel verwoest, of in ieder geval'aangeschoten'geweest, maar altijd heeftherbouw plaatsgevonden en bleef deverdedingsfunctie tot en met de 16e eeuwbelangrijk. Vanafdie tijd is de woonfunctieprimair gesteld en werd dit aan de smaak vande bewoner-de drosten-aangepast. Vooralonder de De Beauforts werd de woonfunctiebelangrijk. De slotgracht rond het complex was in 1812nog maar een restant van wat zij zo'n vijftigjaar eerder was. Noginde 18de eeuw liep degracht geheel om het kasteel, overspannendoor een loopbrug van het kasteel naar devierkante kasteeltuin. Deze tuin was op haarbeurt door

een gracht omgeven die zo'n 15meter breed was. In 1812 was ongeveer dehelft van de gracht gedempt en was het kasteel direct met de kasteeltuin verbonden. In het begin van de 18de eeuw moeten eraan de noord-west- en zuidkant van hetkasteel stukken land zijn aangeplempt in degrachten, want oorspronkelijk stond hetkasteel met de voet in het water. Het iswaarschijnlijk dat daar kleine moestuintjeshebben gelegen. Tegenover het kasteel lag het Hof, waaropde Hofstraat uitkwam. Het land vanafdestadsgracht tot aan de Eiterse steeg heettevanouds het Hofkamp. Deze benamingenduiden op een onmiddellijke relatie met hetkasteel. Hoewel er nog geen onderzoek naardeze materie is gedaan kan er eenvoorzichtige hypothese worden opgesteldover de vroegste geschiedenis van het kasteelen het naburige dorp IJsselstcin, dat de naamvan het kasteel meekreeg. Uitgangspunt iseen vierkante, stenen sterkte omringd dooreen gracht - het gewoonlijke model voor delate 13de eeuw- die ongeveer op dezelfdeplaats stond als in 1812. Voor het kasteel lagde eveneens

omgrachte voorhof, later hetHof. Daarachter lag het dorp met een aardenwal langs de tegenwoordige Klooster- enWeidstraat, Voor-en Kerkstraat. Het dorp moet ook omgracht zijn geweest,met bruggetjes naarde huidigeBenschopperstraaten Utrechtsestraat. Dezelaatste weg kwam uit op de oeverwal van deIJssel, waarover vanouds ook een pad moethebben gelopen. Wellicht was hier een brugof een veer over de veel bredere IJssel, die intwee takken om de Hoge Waard stroomde. Uitbreiding vond plaats na ca. 1310, toende nieuwe parochiekerk net buiten de walwerd gebouwd; het gedeelte tussenKerkstraat en Eiterse weg zal toen zijnaangelegd. De Benschopperstraat zal eenzandweg geweest zijn die via deKamperzandweg naar Benschop liep. DeBenschopperwetering was nog niet gegraven. De Hofkamp moet indertijd de dorpsmeentzijn geweest waar de IJsselsteiners en die vanEiteren hun stukjes land hadden liggen. Datland behoorde aan de kasteelheer, evenals dedorpen. In de loop van de 14de eeuw is hetdorp een stad geworden en heeft zichbelangrijk

uitgebreid. De aanleg van deNieuwpoort geeft een idee van de hogetoekomstverwachtingen van de stedelingen. 106





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Landgebruik rond kasteel in 1832 (kadaster). binnengelaten. Vervolgens kon men de bochtnemen naar de stadsgracht en de Havenbinnenvaren, waar gelost kon worden. Inprincipe was het ook mogelij k om via deHaven of de zuidelij ke gracht naar deIJsselpoort te varen en vandaar de IJssel opnaar het Gein en Utrecht, of naar Montf oorten verder richting Gouda. De sluis met de twee waaiervormige deurenwas in 1812 pas nieuw. Het betrof biereenmoderne vinding van de veelzijdigeWaterstaatingenieur Arie Blanken Jansz.(1765-1824) die zijn sporen ruimschoots hadverdiend als landmeter, opzichter van deforten van de Hollandse Waterlinie en medewerker bij verschillendehoogheemraadschappen voordat hij van 1808tot 1823 in dienst v/as bij Waterstaat. Begin1808 moet de sluis zijn aangelegd en koningLodewijk Napoleon nam dat jaar in eigenpersoon een kijkje bij de sluis, omdatwaterstaatszaken hem zeer ter harte gingen. '^De naam 'het sluisje van Blanken', zoals doorde

koning voorgesteld, vond echter geenweerklank bij de bevolking en gemeente diehardnekkig over het Karnemelkse gat blevenspreken, misschien omdat er vooralmelkschuiten passeerden uit het agrarischeachterland. In de directe omgeving van de sluis stond de 108



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De overtoom mei het brugje bij de Bemchopperpoort. Jan deBeyer (1752), origineel: Rijksmuseum Amsterdam. De verbinding over water met Benschop islange tijd slecht geweest. In de Middeleeuwenhield de Benschopperwetering op bij het puntwaar nu het Hemeltje staat. Vandaar moestende goederen over het Kamperzandpad naarde stad worden vervoerd. Rond 1350 werd dewetering tussen het Hemeltje en deBenschopperpoort gegraven (langs dehuidige Groenedijk), waarlangs een wegwerd aangelegd. Deze vormde de scheidingtussen de Lage en de Hoge Biezen.Waarschijnlijk eindigde de wetering bij hetbegin van de Kamperzandweg en werden daarde goederen overgeladen op karren. Op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. herberg/het logement 'De Roode Leeuw',waar in 1832 Dirk van der Hurk herbergierwas. De herberg staat niet op kaarten vanvoor 1770, dus kan uit het laatste kwart van de18de eeuw stammen. Op de plattegrond is

hethet gebouw net naast de sluis. De overigegebouwen waren boerderij en; op deplattegrond is nog een aantal hooibergeningetekend. Direct achter deze bebouwingwas een aantal tuinen en boomgaardengelegen die opvallend contrasteerde met hetomringende weiland van de Hoge Biezen.Deze percelen zullen in de 18de eeuw zij naangelegd, een tijd dat rond de sluis enigeveranderingen ten goede plaatsvonden. 109







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Maar in 't zelfde stille stadjeWoont een 'hevig' organistIets als 'Antoon Niesen' vat je'n Geweldig groot artist.Het 'Wilhelmus van Nassauwen'Is zijn lijf en lievlingsliedDat kon Haring niet verdou wen't Baarde kommer en verdriet. Als er iemand 'in den rouwen' In de kerk aanwezig was Kwam 't 'Wilhelmus van Nassauwe' In het Gods huis niet te pas, Het 'Wilhelmus' klonk afschuwelijk Vlak na 't heilig Avondmaal Dominee Haring vond 't gruwelijk En 'nergelijk schandaal! Dus liet hij, op 2 AugustusDen Heer Niesen d'organist.Die zich niets van iets bewust is.Van geen nadren onheil wist.Door den koster mededeelenDat hij het 'Wilhelmus lied'Niet meer in de kerk mocht spelenDe organist die speelde 't niet. Doch de organist heer Niesen,Windt zich op en maakt zich kwaad.Zit over 't verbod te kniesenEn snelt naar den Kerkeraad!Want hij wil zich vergewissenOf mijnheer de domineeWel het recht heeft te beslissen't Wilhelmus: 'ja en nee'. En de kerkvoogd hoogstgewigtigHoort heer Niesen's zwaar

probleemEn zegt: 'Vrind, ik ben voorzichtigIn besluiten die ik neemAl of niet 't Wilhelmus spelen'k zeg niet ja en 'k zeg niet neen.'k zal 't je morgen mededeelenDe organist groet en gaat heen En de kerkvoogd roep te samenDe IJsselsteinsche kerkeraad.En de oudelingen kwamenSnel bijeen tot zijn beraadEn na lang delibereerenEn veel heen en weer gepraatWerden ze 't dan eens de heerenWant het was al taamlijk laat. En de kerkvoogd doet ontbiedenDaags, daarop den organistEn zegt: 'dat door wijze liedenIn de kerkeraad is beslistDat 't Wilhelmus van NassauweHij mag spelen als voorheenDat hij zich daaraan kan houwen'De organist groet en gaat heen. Maar de Dominee vol van woedeOver 't kerkeraads besluitZegt: 'Niesen, wees op je hoedeHaal geen dwaze streeken uit'k Wil verstandig met UpratenEn u weet wel wat ik meenIk verzoek u zulks te laten'De organist groet en gaat heen. Zondags neemt de dienst een aan vangDominee beklimt de stoelEn hij spreekt door vrome aandrangStichtend zalvend met gevoelMaar als hij aan't eind der ZegenPlechtig uitgesproken

heeftKlinkt hem plots 't 'Wilhelmus' tegenEn heer. Haring trilt en beeft. Dominee van woede blakendSpoed zich naar de orgelbelNiesen niet van streek gerakendStoort zich niet aan 'tnoodgeschelDominee roept luid naar bovenNiesen! Niesen! Houdt toch opNiesen zit zich uit te slovenEn slaat er geweldig op. 112



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Nauw is de organist benedenOf hij hoort van DomineeWaagt gij 't orgel te betredenNeem 'k Ubij uw jas kraag mee'k Zal je zelf van 't orgel sleurenEn wel heelemaal alleenDe organist verschiet van kleur en,Groet beleefd gaat daarna heen. De organist loopt haastig spoedigNaar de kerkeraadpresidentEn vertelt dien heer ontmoedigAl zijn kommeren ellendEn de kerkvoogd diepbewogenPlaats voor Niesen veiligheidOp het orgel in de hoogeEn klabak met groot beleid En beschermt door de politieToegaat Niesen smeltend teerVol van Christelijke ambitieNog veel schooner dan weleerEn onder politie hoedeStapt aan 't eind hij naar beneenDominee ziet wit van woedeDe organist groet en gaat heen. 'Ach' klaagt Haring'wie verlostMij van dezen snoodeplaag?Slechts de eerbied waardge kosterAntwoord op zijn droeve vraag.Stormd naar orgel zonder sprekenEn brult... Niesen ik gelastJe 't 'Wilhelmus' af te brekenOf je komt nog in de kast!!' De organist laat zich niet

dwingenEn doet net of hij niks hoortTrap tot het laats, de balgen springenMachtig bruist, zijn slotakkoordNiesen laat zich niet verschrikkenDoor de woorden van 't gemeenHun gemompel boose blikkenDe organist groet en gaat heen. Weer is er een week vervlogen Niesen speelt en preludeert Op het orgel in hooge Meestelijk en onverweerd En als dan zijn heerlijk voorspel De laatste toon door 't kerkruim bromt Vraagt hem iemand of hij heel snel Even bij de Dominee komt. 113





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 5/. Nicotaasschoot, 1947. St. Nicolaasschool Van links naar rechts boven:Staand: schoolhoofd Bissels,Gerard terBraak, Cees Westerhout, Piet van Doorn,onbekend, Hans Mulder, Ries Schalkwijk,Arne Spruit, Cor van Amerongen enklasseleraar Strater. 2e rij staand: onbekend. Joop van Doorn,onbekend, onbekend, Ries Verbeek, Co vanDopperen, Wim Westerhout. 3e rij knielend: Tines van Bennekom,onbekend, Henk Baars, onbekend. JanVeldhuizen, Rinus de Kuijer, onbekend.Joop Westland, Ab Batenburg. 4e rij zittend: Gert van de Wijngaard, JozefHartings, onbekend, onbekend. JoopMuilwijk, Toon Nieuwenhuizen. 115



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










