
Tussen Rijn en Lek 1972 1. - Dl.6 1 De middeleeuwse steenoven in 't Goy bij Houten. Aanleiding tot een archeologisch onderzoek, dat eenmiddeleeuwse steenoven in 't Goy bij Houten opleverde,was een mededeling van de familie Adolfse, Wickenburghse-weg 34, dat op haar terrein (kadastraal bekend gemeenteHouten, sektie C. nummers 1055 en 1064-gedeeltelijk) fun-deringsresten waren aangetroffen welke bij de aanleg vaneen tuin wel eens beschadigd zouden kunnen worden. Na een onderzoek ter plaatse door de provinciaalarcheoloog, de heer W.J. van Tent, stemde deze er in toe,dat de archeologische werkgroep van de historische kring&quot;Tussen Rijn en Lek&quot; een nader onderzoek zou verrichten.Dit onderzoek vond plaats vanaf augustus 1970 tot hetvoorjaar van 1971. Door middel van een prikstaaf was het mogelijk deonder het maaiveld aanwezige

funderingen te omlijnen.Na aldus de grootte van de werkput te hebben bepaald konhet gedeelte, bestemd voor het grondprofiel, worden uitgezeten het graafwerk beginnen. Naarmate het werk vorderde werd het duidelijk, dateen gedeelte van een middeleeuwse steenoven werd uitge-graven, welke veel overeenkomst vertoonde met die welkedoor de heer H. Halbertsma bij Deersum in de buurt vanSneek was opgegraven (1). Bij deze wijze van steenbokkenwordt van een &quot;veldoven&quot; gesproken. De afmetingen van de oven in 't Goy bedroegen,tussen de kolommen gemeten, 4,65 meter in de breedte en9.91 meter in de lengte. Aan de korte zijde was een ope-ning voor het in- en uitladen van de oven. Aan de beidelange zijden waren acht stookopeningen, waarvan de kolom-men nog met vijf lagen boven de ovenvloer aanwezig waren.Tijdens het gebruik van de oven

waren de kolommen doorbogen onderling verbonden met daarboven de opgaande oven-muren. De oven was gebouwd van ongebakken stenen, met eenafmeting van 29/29^ x I3i/14 x 7/7\ centimeter, welke,tijdens het gebruik van de oven, met de inhoud zijn mee-gebakken. Hierdoor waren de stenen aan de binnenzijde van









Tussen Rijn en Lek 1972 1. - Dl.6 1 dommen waren strikte familie-aangelegenheden, welke in deoudste tijden mondeling werden afgehandeld. Het bestaan vandit kasteel moet dus door archiefbronnen worden aangetoond.Uit deze bronnen en uit de latere geschiedschrijving is duide-lijk geworden dat het huis ten Goye een sterk slot geweestmoet zijn. Het was door zijn bouw en strategische liggingvan grote militaire waarde (4), In tegenstelling tot zijn om-geving stond het op een overstromingsvrij gedeelte in hetvroeger nog onbedijkte krommerijngebied. Het kasteel wasmet torens versterkt en omgeven door een dubbele gracht metaarden wallen. Oostelijk was de nederzetting van de horigengelegen, welke thans nog wordt aangeduid als het &quot;oude GoyseDorp&quot;. Een aantal oorkonden uit de 13e eeuw maken meldingvan het huis ten Goye. Zo vond er in 1295

grondoverdrachtplaats in de &quot;camenaden&quot;, dat wil zeggen in de grote zaalvan het kasteel (5). De van Goye's bleven zich door de tijdenheen verzetten tegen de utrechtse bisschoppen, die zij in hunstreven naar wereldlijke macht en het behoud daarvan blevenaanzien als degenen, die hun macht en aanzien in onze streekhadden ontnomen. In Ghisebrecht Uten Goye vlamde het ver-zet weer op, want toen bisschop Guy van Avesnes rond hetjaar 1315 in Frankrijk verbleef werd het huis ten Goye hetmiddelpunt van waaruit Ghisebrecht probeerde de aan zijngeslacht van ouds toebehorende leengebieden, welke doorkoninklijke schenkingen aan de kerk van Utrecht waren ge-komen, terug te vorderen. Bij zijn terugkeer heeft de bisschopde heer van Goye overwonnen en werd het huis ten Goyebelegerd en ingenomen. Het kasteel werd echter weer heroverdtoen de

bisschop in 1317 overleed (6). Op 29 maart 1333 droeg de zoon van Ghisebrecht UtenGoye, Ghijsbrecht genaamd, zijn huis ten Goye op aan graafWillem lil van Holland om het van hem weer in erfleen tekrijgen (7). Door vererving werd ridder Ghijsbrecht van Vianen en't Goy op 4 oktober 1352 met het kasteel beleend. Tenge-volge van een oorlog tussen de heren van Culemborg en Vianen,gesteund door de graaf van Holland, enerzijds en de utrechtsebisschop Jan van Arkel met de heer van Abcoude anderzijds
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