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Voorwoord 
 
 
 

Het wiel van de tijd draait rond en rond. Eeuwen komen en gaan en laten herinneringen na 

die sagen worden. Dan vervagen de sagen tot mythen, tot ook die allang zijn vergeten bij de 

wederkomst van de mens die deze verhalen schiep. Geboren onder de altijd bewolkte hemel 

blies de wind naar het oosten, woei over de duinen die de kust voor de zee vormden. De 

wind was niet het begin, de tijd kent geen begin en de wenteling van de aarde om de zon 

kent geen einde. En aldus geschiedde het in die dagen, zoals het eerder was geschied en 

wederom zou geschieden, dat het licht opging over het land en de harten verlichtte van de 

mensen en het groen deed opbloeien en de hoop werd geboren. En de mensen riepen luid tot 

de schepper en zeiden: ‘O, licht der hemelen, licht der wereld, zij die is beloofd is geboren. 

Laat haar weer rijden op de winden des tijds’.   

 

Dit is een boek over de drie waarden: Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en 

over Schoonhoven. Schoonhoven, een stadje aan de rivier, knooppunt van de drie waarden, 

maar vooral zilverstad. Opgedragen aan mijn kleinkinderen Milo en Joa. Een herinnering 

aan de tijd dat hun vader er woonde bij zijn vader. En ook voor Danny, die haar broers moet 

missen, en nog steeds in Schoonhoven woont. Schoonhoven, een gewone kleine stad waar 

mensen wonen, werken, studeren en plezier hebben. Een leefstad, waar geboren worden en 

doodgaan nog met menselijke maat gemeten worden. Een stad met karakter, met verhalen 

van vroeger en nu. Oud, maar niet altijd even wijs. Vol historie en toch nooit saai. Een stad 

die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw twee van haar inwoners inspireerde tot een lied, 

een lied voor de stad Schoonhoven. Ik wens u veel leesplezier tijdens de reis door 

Schoonhoven en de drie waarden. 
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Inleiding 
 
 
 

Holland, met je koetjes en je weiden, 

ik mag jou zoo gaarne lijden, 

met je molens aan de vliet, 

en waar die bollen bloeien 

in hun schoonste pracht 

 

 

Er is geen landschap ter wereld dat zich zo als een geschiedenisboek laat lezen als het 

Hollandse. Want er is vrijwel niets in dat landschap dat niet is gemaakt door de mensen die 

er vroeger hebben gewoond of er nu nog wonen. Niet alleen in de dorpen en de steden is die 

mensenhand te herkennen, maar ook op het platteland. Aan elke dijk, polder, weg of kanaal 

zitten een jaartal en een geschiedenis vast, net zoals bijna elke heuvel in het land een eigen 

verhaal te vertellen heeft. Juist omdat dat Hollandse landschap zo kneedbaar is, konden de 

mensen het zelf ook vormgeven. Zand, klei en veen zijn gemakkelijk te bewerken en dat is in 

de loop der eeuwen dan ook steeds weer gebeurd. De meeste invloed ging echter uit van het 

altijd aanwezige water dat steeds voor veranderingen zorgde. De mensen waren bang voor de 

waterwolf, hij sloeg dijken en duinen weg en heeft veel land verslonden. Tegelijkertijd voerde 

het water zand en klei aan en ontstond op die manier nieuw land. Menselijke beslissingen 

en dramatische gebeurtenissen hebben hun sporen nagelaten. Dankzij die sporen laat het 

Hollands landschap zich lezen als een geschiedenisboek 

 

Het landijs heeft lang geleden ons land bedekt, en dat heeft geweldige gevolgen gehad. 

Daarna is het klimaat een hele tijd veel beter geweest dan tegenwoordig. We zitten helaas in 

een ongunstige periode. Regen en wind hebben een belangrijke rol gespeeld. De duinen en 

de zandverstuivingen, je ziet er de wind bezig. En zonder die grote regenval zouden 

hoogvenen ondenkbaar zijn. Dat maakt reizen in ons land zo boeiend als misschien nergens 

anders. Het is een rijke afwisseling van landschappen in een zo kleine ruimte. Sinds eeuwen 

en eeuwen monden de rivieren Rijn, Maas en Schelde hier uit in de Noordzee. En het is dit 

deltagebied dat door de mens en de natuur samen gemaakt is tot een prent van 

landschappen, die men overigens sneller leert liefhebben dan begrijpen. Het gezelschap van 

een buitenlander kan u de ogen openen voor de schoonheid van uw eigen land. Menigeen 

heeft ook pas na veel in het buitenland te hebben gereisd zijn eigen land met een frisse en 

onbevangen blik leren zien, welke men als vanzelfsprekend voor vreemde lande reserveert. 

De gewoonte stompt af. 

 

Midden in het Groene Hart van Zuid-Holland liggen de drie waarden: de Lopikerwaard, de 

Alblasserwaard en de Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard is een gebied dat geheel door 

water is omgeven. Aan de oostkant vormt riviertje Vlist de grens met de provincie Utrecht. 

De Lek/Nieuwe Maas en Hollandse IJssel aan respectievelijk de zuidwest en de noordwest 

kant zijn de aderen waarlangs de waard zich op industrieel gebied heeft kunnen 

ontwikkelen. Het waardenlandschap in dit deel van Holland en het aangrenzende Utrecht 

wordt bepaald door een strokenverkaveling met lange, smalle kavels en brede sloten. De wat 

grotere nederzettingen liggen aan de randen van de waard. Buiten de nederzettingen is het 

landschap zeer open gebleven. Het grondgebruik is overwegend grasland. 
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Rond 800 was het veengebied langs de benedenrivieren nagenoeg onbewoond. Sinds de elfde 

eeuw werd het langzamerhand gekoloniseerd. Van het begin werden bij de ontginningen 

langs de benedenrivieren kaden langs de rivieren aangelegd, de voorkaden. De ontginningen 

vonden immers plaats in het klei-op-veen- en bosveengebied, dat slechts enkele decimeters 

boven de gewone hoge rivierenstanden lag en zo nu en dan overstroomde. Ook aan de 

andere zijden waren de ontginningen door kaden omgeven. Deze dienden om water uit de 

bovenstrooms gelegen nederzetting en uit het onontgonnen achterland te weren. Bij de 

aanleg van de voorkade werd daarachter een dwarssloot gegraven, waarop de 

ontginningssloten uitkwamen. Deze dwarssloot mondde via een sluisje zo ver mogelijk 

stroomafwaarts in de rivier uit. In dit van alle kanten door waterkeringen omgeven gebied 

kon door dit sluisje de waterstand binnen het dorpsgebied geregeld worden. Zo ontstond 

langs de rivieren in het veengebied zodoende al vroeg een polder, een door kaden omgeven 

stuk land, waarbinnen de waterstand geregeld kon worden. Vanaf 1100 werden de kaden 

stelselmatig verhoogd en aaneengesloten tot rivierdijken.  De bekendste is de Diefdijk uit 

1285, die loopt van de Zuider-Lekdijk naar de Lingedijk. Hierdoor kwam het veengebied van 

de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden binnen een dijkring te liggen. De Diefdijk blijft van 

belang. Nog bij de aanleg van de rijksweg Utrecht-’s Hertogenbosch (A1) is op de plaats waar 

deze de Diefdijk doorsnijdt een beweegbare waterkering gelegd, die bij overstroming van het 

Gelders rivierengebied tussen Waal en Rijn gesloten kan worden. 

 

Direct na de ontginning daalde het veenoppervlak door inklinking en oxidatie van het veen. 

Door het verlagen van de grondwaterspiegel en het agrarisch gebruik van de grond kan de 

zuurstof bij het veen komen. Veen is organisch materiaal. De koolstof uit het veen verbindt 

zich met de zuurstof uit de lucht en het veen vervliegt langzaam als koolzuurgas (CO2). Door 

de maaivelddaling was het spoedig alleen nog maar mogelijk het gebied voor de veeteelt te 

gebruiken. Bij de oxidatie van het voedselrijke veen kwamen echter ook voedingsstoffen vrij 

zodat dit gebied een zeer grote bodemvruchtbaarheid had. Het was destijds misschien wel 

het vruchtbaarste gebied in Europa. Hierdoor kon zich een zeer welvarende boerenstand 

ontwikkelen. Door de voortdurende maaivelddaling was het wel noodzakelijk om steeds 

opnieuw maatregelen te treffen tot verbetering van de afwatering. In de veertiende eeuw 

werden er nieuwe afwateringskanalen gegraven die zo ver mogelijk stroomafwaarts in de 

rivieren uitmondden. In de vijftiende eeuw bouwde men een groot aantal windmolens met 

schepraderen die het water in de poldersloten naar deze weteringen uitmaalden. Vanaf de 

zestiende eeuw was de uitvoering van de afwateringskanalen in de rivieren echter zo moeilijk 

geworden, dat men allerlei kunstmiddelen moest toepassen om het water nog op de rivier te 

kunnen lozen. Bij de mondingen van de weteringen creëerde men grote molencomplexen, die 

het water op de rivieren uitmaalden. Bij Kinderdijk zijn nog twee complexen van ieder acht 

molens bewaard gebleven. In de negentiende en twintigste eeuw zijn ook in het veengebied 

zowel de vrijstaande windwatermolens als de complexen vervangen door mechanische 

bemaling. Nog steeds is het gebied in hoofdzaak een veenweidegebied. Ruilverkavelingen 

hebben het landschap niet structureel veranderd. De verbetering van de agrarische 

structuur bestond voornamelijk uit een modernisering van de afwatering. Het veengebied 

heeft nooit een grote burgerbevolking gekend. Wel waren er enkele kleine verzorgingscentra, 

zoals Gorcum, Vianen en Schoonhoven. Deze stadjes waren bewuste stedenstichtingen van 

lokale adellijke heren. In het zuiden van de Alblasserwaard, onder meer bij Sliedrecht, vond 

de bevolking haar bestaan in de griendcultuur in de Biesbosch en bij de uitvoering van 

waterstaatswerken in grote delen van Nederland. Uit deze activiteiten zijn in de tweede helft 

van de negentiende eeuw de grote aannemersmaatschappijen ontstaan voor de uitvoering 
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van waterstaatswerken en de grote baggermaatschappijen. Dit heeft geleid tot ene stedelijke 

ontwikkeling, die versterkt werd toen het gebied ging functioneren als overloopgebied voor 

de Randstad. Voorts is in de Krimpenerwaard ook Krimpen aan de Lek uitgegroeid tot een 

stedelijke nederzetting, die deel uitmaakt van de agglomeratie Rotterdam. 

 

Het binnenland was en is nog steeds agrarisch van karakter, waarvan de vele, soms zeer 

decoratief uitgevoerde boerderijen met kaaskamers getuigen. De turbulente 

waterstaatsgeschiedenis is in het landschap, in de aanwezigheid van gemalen en de (resten) 

van molens en boezemwateren nog steeds te zien. Een ander boeiend kenmerk zijn de 

middeleeuwse kerken, opgetrokken uit baksteen met hun karakteristieke torens en fraaie 

inventarisstukken. Ook de dorpskernen hebben hun oude structuur nog bewaard. Dit geldt 

in mindere mate voor de oudere bebouwing. Er is veel verdwenen en heeft in de 

negentiende- en twintigste eeuw plaats gemaakt voor nieuwbouw. De historische 

leefomgeving is kwetsbaar. De wijzigingen aan historische gebouwen en structuren zijn 

ingrijpend. Het is lang altijd niet meer mogelijk de opbouw en de ontwikkeling van die 

gebouwen en structuren waar te nemen. Kwalijk is dat veel van die veranderingen op een 

lompe en fantasieloze manier werden doorgevoerd. Fataal zijn dan ook de moderniseringen 

die geen rekening hielden met de structuur van het gebouw. 

 

De enige stad in de Krimpenerwaard is Schoonhoven. Voor een deel zijn de 

verdedigingswerken uit verschillende tijden nog aanwezig. De oude stadsstructuur is 

opmerkelijk goed bewaard gebleven, evenals de bebouwing langs de belangrijkste straten. 

Achter jongere gevels zijn in veel gevallen nog de zestiende- en zeventiende eeuwse huizen. 

In dit opzicht heeft de historische bebouwing van Haastrecht meer te lijden gehad. Nogal wat 

huizen zijn daar gemoderniseerd zonder rekening te houden met de historische structuur 

van de panden.  

 

Rond 1240 stichtte heer Jan van de Lede aan de monding van riviertje Zevender 

(Lopikerwetering) een kasteel. Al spoedig ontstond rond dit kasteel een nederzetting, die in 

veertig jaar uitgroeide tot een dorp. Dit dorp kreeg in 1280 zowel van de graaf van Holland 

als van de bisschop van Utrecht verschillende voorrechten. Deze voorrechten verleenden aan 

dit dorp, dat de naam ‘Schoonhoven’ kreeg, de status van stad. Omstreeks 1320 verleende 

Jan 11 van Henegouwen het recht om rond de stad een muur te bouwen met een vijftal 

poorten. Binnen deze ommuring ontwikkelde het stadje zich zoals in de kern ook nu nog te 

herkennen is. Het stratenpatroon was eenvoudig. De straten stonden loodrecht op elkaar 

met uitzondering van de Lange Weistraat, die de loop van het riviertje Zevender volgde. 

Binnen de stadsmuren stonden huizen en de geestelijke- en wereldlijke gebouwen, zoals 

kerken, kloosters, stadhuis en waag. Aanvankelijk van hout, later van steen. Niemand is er 

echt zeker van waar de naam ‘Schoonhoven’ vandaan komt. De bekende achttiende eeuwse 

geschiedschrijver Van Berkum geeft in zijn boek maar liefst vier mogelijke 

ontstaansachtergronden. Zo waren er in de dertiende eeuw in de omgeving van 

Schoonhoven prachtige landerijen, ook wel ‘ouwen’ genoemd. De ligging van de destijds nog 

kleine nederzetting aan de Lek tussen al die schone ouwen zou hebben kunnen geleid tot de 

naam ‘Schoonouwen’, later wellicht verbasterd tot Schoonhoven. Een tweede verklaring zou 

kunnen liggen in de boerderijen, hoeven, die destijds rond de stad lagen en mogelijk 

bijzonder mooi waren. Er zijn meer plaatsen in Nederland die op ‘hoven’ eindigen en die 

oorspronkelijk als ‘hoeven’ werden geschreven. Ook Schoonhoven staat in de oude boeken 

soms als ‘Schoonhoeven’. Het is ook acceptabel dat de naam te maken heeft met het kasteel. 

Het woord ‘hof’ wordt en werd in deze context ook wel eens gebruikt en zeker in de ogen van 
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de boeren en de burgers zal het kasteel van Schoonhoven een ‘schoon hof’ geweest zijn. In 

het dagelijks spraakgebruik kan dit ‘schoon hof’ gemakkelijk ‘Schoonhoven’ zijn geworden. 

Waarschijnlijker is dat de oorsprong van de naam ‘Schoonhoven’ te maken heeft met de 

ligging aan het water. Vroeger werd de naam ‘Schoonhoven’ op meer dan een manier 

geschreven. Zo vinden we soms de naam ‘Schoonhaven’. De stad lag uiterst gunstig aan de 

Lek en bezat het stadje een mooie en veelgebruikte haven. Schoonhaven zou dan verbasterd 

kunnen zijn tot Schoonhoven. Er bestaan geschriften in het Latijn waarin Schoonhoven 

door schrijvers ‘Bello Portus’ (mooie haven) wordt genoemd. Overigens is er niemand echt 

zeker van waar de naam ‘Schoonhoven’ vandaan komt. Maar waarom zouden we deze 

begeesterde karakterisering als oorsprong van de naam ‘Schoonhoven’ in twijfel trekken? 

De ruilverkaveling Lopikerwaard is een van de laatste grotere landinrichtingsprojecten in 

Nederland. Hoe mooi een gebied landschappelijk ook is, er zijn altijd wel knelpunten. In de 

Lopikerwaard moest men vaak letterlijk en figuurlijk het hoofd boven water houden. De 

diepe kavels van de boerenbedrijven, de drukke lintbebouwing, de matige ontsluiting en de 

voortdurende strijd tegen de wateroverlast maakten het de boeren niet gemakkelijk. In de 

jaren vijftig van de vorige eeuw kwamen dan ook de eerste aanvragen voor ruilverkaveling op 

tafel. In 1979 werd over de ruilverkaveling gestemd. Het plan haalde het met de hakken over 

de sloot en in november 2002 passeerde de grote ruilverkavelingakte bij de notaris. Ruim 

negentig procent van de landbouwgrond is aansluitend aan de bedrijfsgebouwen komen te 

liggen. In de oude situatie was dat veertig procent. De ruilverkaveling Lopikerwaard kreeg in 

de loop van de jaren te maken met heel wat zaken: beperkende maatregelen voor de 

landbouw, nauwelijks op te lossen problemen bij de ingrijpende renovatie van de 

waterhuishouding en stimulerende overheidsplannen voor meer natuur en recreatie. Anno 

2002 is de inrichting van de Lopikerwaard niet wezenlijk veranderd. Het kenmerkende 

slagenlandschap is gemoderniseerd op een manier zoals de bewoners van de Lopikerwaard 

dat wilden. 

 

Veel schrijvers, dichters en fotografen hebben zich al door Schoonhoven laten inspireren. En 

terecht. Het is een typisch Hollands stadje met een geschiedenis die dateert van de dertiende 

eeuw. Gelegen midden in een uitgesproken Hollands polderlandschap en aan een van de 

mooiste Hollandse rivieren: de Lek. Ontstaan bij het slot, dat Jan, heer Van de Lede, er in de 

eerste decennia van de dertiende eeuw had laten bouwen, nam Schoonhoven onder de 

beschermende muren van het kasteel en door de gunstige ligging, al gauw in omvang en 

betekenis toe. Het stadsbestuur bepaalde dat zij die burger wilden worden van 

Schoonhoven, niet alleen de lusten van de ingezetenen kregen maar ook vijf, later zelfs tien 

jaar, de gemeenschappelijke lasten moesten dragen. Dat gebeurde in de vorm van wacht- en 

schuttersdiensten, het betalen van belastinggelden en het zelf voorzien in huisvesting. Dit 

alles onder betaling van een borgsom. Schoonhoven is dus letterlijk door haar eigen burgers 

gemaakt tot wat ze nu is. Een levendige stad waarin het oude gekoesterd wordt en het 

nieuwe verwelkomd. Een stad, waar de bewoners zich mee verwant en nauw bij betrokken 

voelen.  

 

Als iets het zakelijk gezicht van Schoonhoven bepaald heeft, is het wel de zilverindustrie. 

Niet zozeer door het enorme aantal van de edelmetaalverwerkende bedrijven, die samen goed 

zijn voor zo’n tweehonderd arbeidsplaatsen. Maar hoewel hun aantal dus betrekkelijk klein 

is, zijn hun daden groot. Het Schoonhovense zilver vindt zijn weg over de hele wereld en 

oogst bij kenners en liefhebbers waardering om zijn kwaliteit en vormgeving. Naast zilveren 

artikelen nemen de verzilverde gebruiksvoorwerpen en relatiegeschenken een grote plaats in 

bij de binnenlandse- en buitenlandse opdrachten. Ook souvenirs verlaten in grote 
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hoeveelheden de Schoonhovense zilverbedrijven, waarbij het Oudhollands zilverwerk nog 

altijd een belangrijke plaats inneemt. Een van de drie grote zilverfabrieken is de firma 

Hooykaas BV. Al bijna honderdtwintig jaar biedt het bedrijf werkgelegenheid aan 

zilververwerkers, die vaak van vader op zoon hun vakkennis en ervaring in dienst van de 

firma stellen. In het begin van haar bestaan maakte de fabriek voornamelijk grote stukken, 

onder meer in opdracht van het Koninklijk Huis. Ook ‘ons’ Indië bleek een goede afnemer 

van de Schoonhovense zilverfabriek, die haar producten goed verkocht zag worden op 

cruise- en lijnschepen naar de voormalige kolonie. Al bijna zestig jaar levert Hooykaas de 

verzilverde geschenken van Douwe Egberts en exporteert naar Japan, Amerika en Zuid-

Korea. Zilverstad BV heeft haar honderdjarig bestaan al ruim achter de rug. Aanvankelijk 

heette het zilverbedrijf ‘Pluut’, naar de grondlegger. Maar in 1953 werd de naam veranderd 

in ‘Zilverstad’. De Schoonhovense zilverfabriek is met zeventig werknemers Nederlands 

grootste producent van zilveren en verzilverde sieraden en geschenken. In 1991 bereikte 

‘Zilverstad BV’ de finale van de strijd om de Nederlandse Export Award. Zij had die 

nominatie te danken aan de levering van souvenirs aan een groot sprookjespark bij Parijs. 

Niekerk BV is de derde edelmetaal verwerkende fabriek die de naam van Schoonhoven als 

Zilverstad hoog houdt. Het uit 1836 stammende familiebedrijf maakt en exporteert zilveren 

en verzilverde siervoorwerpen en lepels, en op maat gemaakte relatiegeschenken. In de 

collectie zijn ook zilveren miniaturen. De Nederlandse juweliers weten de weg naar het 

zilverbedrijf al vele jaren te vinden. De drie zilverbedrijven hebben de koppen bij elkaar 

gestoken om te bekijken hoe met name de productie in een groter samenwerkingsverband 

effectiever en economische kan. Per 1 januari 1993 werden de verschillende 

productieafdelingen samen in een nieuw bedrijf omgezet, waarin de totale productie van 

zilveren en verzilverde artikelen is ondergebracht. Een bundeling van krachten, die ervoor 

moet zorgen dat het edelmetalen product uit Schoonhoven ook in de toekomst haar naam en 

faam kan blijven waarmaken. 

 

Het Schoonhovense zilver komt echter niet alleen uit de bekende fabrieken, ook al zijn die de 

visitekaartjes van Schoonhoven. Het vernieuwde zilver, de ambachtelijke producten en de 

unica worden over het algemeen niet gemaakt door machines. Zij komen uit kleine ateliers, 

waar jonge en oude edelsmeden gestalte geven aan hun dromen hoe het zilver te smeden. 

Hun scheppingen blijven soms onopgemerkt of zijn te vinden bij gespecialiseerde 

sieradenwinkeltjes en galerieën, in Schoonhoven, maar ook elders in het land. Kunstenaars 

zoals Jan van Nouhuys, die niet alleen heel bijzonder groot zilverwerk maakt, maar ook 

landelijk bekend is als meester restaurateur. En vakmensen als Cor Kuyf, een van de 

weinige zilversmeden die zich uitsluitend bezighoudt met het maken van Zeeuwse knoppen 

en knopen. Om dat gevarieerde zilverwerk uit Schoonhoven zo optimaal mogelijk te 

presenteren en te promoten hebben de edelsmeden van de eenentwingste eeuw 

teruggegrepen op de methode van hun vakbroeders uit de Middeleeuwen. Op schrikkeldag, 

29 februari 1988, werd het Sint Eloygilde heropgericht. Niet alleen bedoeld om samen naar 

buiten te treden, maar ook om de onderlinge samenwerking te bevorderen en niet in de 

laatste plaats de kwaliteitsbevordering. Ruim dertig bedrijven, privé-bedrijfjes en particuliere 

edelsmeden zijn bij het gilde aangesloten en behartigen samen de belangen van de 

tweehonderdvijftig werknemers, die in 1994 in de Schoonhovense zilverindustrie werkten 

 

Een merkwaardig nieuwtje uit april 1760 in de Nederlandse jaarboeken was het volgende: 

 

Misschien kan men het als gevolg van de vloed op 26 Januari 1760 in de rivieren aanmerken, 

dat de 20e April in de rivier de Lek, nabij Klein Ammers, alwaar de dijk van de 
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Krimpenerwaard is doorgebroken, een zalm is gevangen van uitstekende grootte. Men bracht 

denzel’ven den volgende dag ter markt in Schoonhoven, alwaar hij gemeten 62 ½ half duim 

(1.52 m)  lang bevonden werd.  Deszelfs  zwaarte  was  80 ½  pond, en hij werd verkocht voor  

f 14,95, de negende penning, welke impost* is, die van de zalm werd betaald, uitgenomen. 

Vele nieuwsgierigen kwamen dezelve zien en niemand geheugde immer zulk een zalm 

beschouwd te hebben, onder welke ook was zekere Kornelis Nieuwpoort, weleer schout van 

Klein Ammers, een man omtrent 99 jaren oud, die in zijn vroegere leeftijd van de zalmvangst 

zijn bestaan vond, welke insgelijks getuigde nimmer zulk een zalm gezien te hebben. Een 

buitenkansje voor de visser, wiens loon bij het dijkwerk f 0,70 per dag was. 

 

* impost: belasting 

 

Abraham Jacob van der Aa werd geboren te Amsterdam op 6 december 1792. Na zijn 

middelbare opleiding studeerde hij medicijnen te Leiden. Hij moest deze studie opgeven toen 

hij werd opgeroepen voor militaire dienst. Het verliet het leger in 1817 en vestigde zich als 

boekhandelaar in Leuven. Na 1819 was hij enige tijd werkzaam in het onderwijs en in 1825 

werd hij particulier secretaris van de auditeur-generaal (toehoorder in het gerechtshof) in 

Antwerpen. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 kwam hij in dienst als secretaris van 

de militaire gouverneur van Breda. Vanaf 1841 woonde hij als ambteloos burger in 

Gorinchem (Gorkum), waar hij op 21 maart 1857 is gestorven. Van der Aa schreef tal van 

studies op topografisch- en historisch gebied. Zijn bekendste werken zijn het 

Aardrijkskundig- en Biografisch Woordenboek. Het Aardrijkskundig Woordenboek der 

Nederlanden verscheen tussen 1839 en 1851. Dit woordenboek bestaat uit dertien delen 

waarin in alfabetische volgorde alle steden, dorpen, gehuchten en landhuizen in Nederland, 

het groothertogdom Luxemburg en Indonesië worden beschreven. In 1851 verscheen een 

toevoeging. De eenentwintig delen van het Biografisch Woordenboek der Nederlanden werd 

uitgegeven in de periode 1852-1878. Van der Aa zelf heeft deze publicatie slechts tot het 

artikel over Coehoorn kunnen bewerken. Na zijn dood is het Biografisch Woordenboek door 

zijn medewerkers voltooid. 

 

Afscheid nemen doet pijn, te meer als wordt bedacht welk een kleurrijk en soms bewogen 

verleden de waterschappen en hun rechtsvoorgangers hebben gehad.  Ik denk hierbij met 

name aan de voormalige hoogheemraadschappen van de Lekdijk Bovendams, van de Lekdijk 

Benedendams en van de IJsseldam. Kleurrijk als men leest dat in de middeleeuwen de 

schouw op de dijk, vanaf Amerongen tot aan het Klaphek onder Vreeswijk (het huidige 

Nieuwegein), vier dagen en soms zes in beslag nam. De karavaan, bestaande uit het 

schouwvoerend college van dijkgraaf en heemraden, secretaris, kameraar, dijkbode, 

dijkmeesters, dienaren en gasten met paarden, koetsen en proviandwagen, omvatte al gauw 

een man of veertig. Dat een en ander niet ongevaarlijk was weten we uit het feit dat in de 

vijftiende en zestiende eeuw de schouw werd begeleid door een gewapend escorte. Bewogen 

ook, doordat vroeger vaak dijkdoorbraken voorkwamen. De wielen achter de dijken zijn er 

nog stille getuigen van. In 1234 bestond een door de bisschop van Utrecht ingesteld 

bovenlokaal dijkgraafschap, welks jurisdictie zich uitstrekte over de gehele Lekdijk in het 

Nedersticht, van Amerongen tot Schoonhoven alsmede over de IJsseldijken. In de veertiende 

eeuw werd het gezag van de dijkgraaf verdeeld over een tweetal hoogheemraadschappen.  

 

In het Groene Hart van Holland liggen de waarden. De overeenkomsten zijn groter dan de 

verschillen in de gebieden, waarvan de naam eindigt op ‘waard’. ‘Waard’ betekent een geheel 

door rivieren omgeven stuk land of gebied. In landschappelijk opzicht worden die waarden 
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gekenmerkt door een zelfde ontginningswijze, een strokenverkaveling, met bebouwing voor 

op de kavel. De grotere nederzettingen liggen aan de randen. Zo is het in de Alblasserwaard 

en zo is het in de Krimpenerwaard. Het water dat de Krimpenerwaard ontsluit bestaat uit 

rivieren Lek aan de zuidzijde, de Hollandse IJssel aan de noordzijde, die bij de Nieuwe Maas 

samenvloeien en uit riviertje Vlist aan de oostkant. In het wijdse landschap van het 

laaggelegen polderland geven de torens van de in oorsprong middeleeuwse kerkgebouwen de 

plaats van de dorpen aan. In lange, oostwest lopende reeksen langs de polderwegen en 

dijken liggen in het cultuurlandschap de boerderijen, die ook door water omgeven zijn. 

Water is er veel in dit land. De geschiedenis van de beheersing daarvan manifesteert zich in 

de aanwezigheid van molens en gemalen, bruggen en sluizen. Het middelpunt van de 

Krimpenerwaard is de stad Schoonhoven aan rivier Lek. Hier verenigen zich alle 

componenten op bouwkundig en bouwkunstig gebied, die men elders in de Krimpenerwaard 

verspreid kan vinden. Van verdedigingswerken tot bedrijfsgebouwen, van kerken tot 

arbeiderswoningen, van middeleeuwse huizen tot twintigste eeuwse villa’s. Dat is wat het 

gebied zo interessant maakt, de verscheidenheid aan bebouwing door de tijd heen. 

Architecturale hoogstandjes moet men niet verwachten. Wel de lokale en regionale vertaling 

ervan. Bij het beschrijven van het verleden is het heden als uitgangspunt genomen. Per slot 

is ook het heden morgen verleden. Door beide in het perspectief van de ander te zien moet 

men de garantie voor een harmonische leefomgeving kunnen scheppen. 

 

De Krimpenerwaard ligt in het oosten van de provincie Zuid-Holland. Een deel van de polder 

Vliet en Dijkveld hoorde vroeger ook bij Zuid-Holland en de Krimpenerwaard. De grens 

volgde een van voor de ontginningen daterend veenstroompje, dat in de tegenwoordige 

verkaveling nog herkenbaar is. De Krimpenerwaard vormt met de Vijfherenlanden en de 

Alblasserwaard het Zuid-Hollandse deel van het westelijk rivierengebied. Dit gebied, waartoe 

ook de Lopikerwaard en het westelijk deel van de Tielerwaard behoren, wordt in 

landschappelijk opzicht gekenmerkt door een grote mate van overeenkomst als gevolg van 

een vergelijkbare bodemopbouw,  een overeenkomstige ontginningswijze in de Middeleeuwen 

en een gelijksoortig grondgebruik sindsdien. De genoemde ontginningswijze, resulterend in 

een strokenverkaveling met bewoning voor op de kavel, is op zich weer kenmerkend voor een 

veel groter gebied: het uitgestrekte Utrechts-Hollandse veengebied. Het waardenlandschap 

wordt door deze strokenverkaveling met lange, smalle kavels en brede sloten bepaald. Als 

gevolg van de situering van de bewoning vooraan op de kavel zijn boerderijlinten 

(streekdorpen) ontstaan. Aan de randen van de waarden liggen enkele grotere 

nederzettingen. Buiten de nederzettingen is het landschap open, zij het hier en daar 

onderbroken door oude geriefhout- en eendenkooienbosjes en houtsingels. Van de ‘eeuwige 

strijd’ om de beheersing van het binnenwater getuigen boezemlanden, kaden en tiendwegen 

en tiendweteringen. In een groot deel van de Krimpenerwaard bestaan deze kenmerken tot 

op de dag van vandaag. In het zuidwesten is de verandering, onder invloed van de stad 

Rotterdam, het sterkst. De Stormpolder is geheel industriegebied. 

 

Eindeloos is het leed dat mensen elkaar hebben aangedaan sinds Kaïn Abel versloeg. Wie 

zich al de gruwelen van de oude tijden tot die van vandaag probeert voor te stellen, ontkomt 

niet aan de verzuchting dat de geschiedenis der mensheid niets anders is dan een eentonig 

relaas van ellende. Het is al veel gewonnen wanneer dit hem niet tot verachting van zijn 

soortgenoten leidt. En toch is dit inzicht, hoe realistisch het mag zijn, romantisch, en hoe 

ruim het mag lijken, beperkt. En op zijn minst moet men erkennen dat mensenverachting 

de kwaal verergeren kan. Maar bovendien is dit inzicht eenzijdig. Want net zo eindeloos als 

het kwaad, dat de mensen elkaar in de loop van de geschiedenis hebben berokkend, is het 
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goede dat zij deden. Dat het er in de geschiedenisboeken anders uitziet, komt alleen doordat 

het kwade zich voornamelijk afspeelt op het toneel van de geschiedenis, terwijl het goede in 

de regel binnenskamers groeit en niet wordt genoteerd. Maar een enkele keer is het anders. 

Soms lukt het een geduldige onderzoeker, wanneer hij zijn blik van het staatstheater, waar 

de groten hun bloedig spel spelen, afwendt en hem op de ernst van de welwillenden richt, 

om daar ook het gordijn op te lichten en iets te laten zien van dat eeuwige streven tot 

bestrijding van het kwaad. Zo een opwekkend verhaal biedt de geschiedenis van de 

heksenwaag in Oudewater. De overtuiging dat even eindeloos als het leed, dat de mensen 

elkaar aandoen, ook de pogingen zijn tot verzachting daarvan, niet een illusie is maar de 

uitdrukking van de werkelijkheid. Oudewater is een Hollands stadje. Mensenvrienden die 

zoveel ongelukkigen leven en zelfrespect hebben gered waren Hollanders. De onuitroeibare 

werkelijkheidszin en onverzettelijke redelijkheid hebben in dit geval getriomfeerd. 

 

In de twaalfde eeuw was vooral het zuiden van Frankrijk de kerk zwaar aangetast door 

corruptie. De bestuurders van de parochies en de bisdommen hadden zelfs de schijn van 

vroomheid van zich afgeschud, om zich vooral bezig te houden met het beheer van hun 

bezittingen en het vergroten van hun inkomsten, in plaats van te zorgen voor het zielenheil 

van hun parochianen. Werelds amusement als relaties met maîtresses, gokken, jagen, 

woekeren (ongewenst snel groeien, woeker: onredelijk hogere rente) heffing van belastingen 

voor kerkelijke diensten, tegen betaling inzegenen van illegale huwelijken en optreden als 

advocaat, waren aan de orde van de dag. Het was zo erg dat paus Innocentius 111 zich 

vanaf zijn aantreden in 1198 genoodzaakt zag deze praktijken te veroordelen. Het hoofd van 

de geestelijkheid in de Languedoc, de aartsbisschop van Narbonne, bad volgens de paus 

slechts aan één altaar, dat van de god van het geld. Hij eiste aanzienlijke bedragen voor het 

inzegenen van bisschoppen, stak salarissen van nog niet vervulde vacatures in zijn zak, liet 

monniken trouwen en stond allerlei andere, tegen de kerkwetten indruisende praktijken toe. 

Samen met zeven bisschoppen werd hij door de paus ontslagen.Velen, waaronder zelfs de 

families van sommige katholieke geestelijken, keerden zich af van Rome. Zo bleef weliswaar 

de bisschop van Carcassonne van 1209 tot 1212 het katholicisme trouw, maar ondergingen 

zijn moeder, zijn zuster en drie van zijn broers allen het consolamentum. Het 

consolamentum was het enige sacrament van de katharen en kon pas worden ontvangen op 

volwassen leeftijd. Samen met het Onze Vader vormde het evangelie van Johannes de 

basistekst voor het consolamentum. De aristocratie, vooral de landadel, lag onophoudelijk 

met de kerk overhoop waar het ging om bezittingen en inkomsten. De edelen waren zeer 

gehecht aan hun streek en knoopten nauwere banden met de katharen aan. Sommigen 

gingen zelfs verder en ondergingen ook het consolamentum om een volwaardig lid van de 

kathaarse gemeenschap te worden. De katharen vormden een groep van heilige mannen en 

vrouwen die zich hielden aan een leven van zelfverloochening, spiritualiteit een eenvoud. Zij 

noemden zich ‘Les Bonhommes’ (goede mensen). Ze hielpen de bevolking die vroeg om 

persoonlijke religieuze ervaringen, maar nauwelijks gehoor vond bij de gevestigde kerk, die 

zijn geestelijke rol allang had ingeruild voor die van commercie en corruptie. De kathaarse 

afwijzing van aardse beloningen stond in schril contrast met de hebzucht van de zich in hun 

macht bedreigd voelende vertegenwoordigers van Rome. Dat riep bij de laatsten 

onverzoenlijke haatgevoelens op. De  beweging van de katharen groeide snel en bracht, 

mede dankzij de publieke debatten, een formele organisatie voort die tegen het einde van de 

twaalfde eeuw haar beslag vond. Veel regionale edelen steunden de katharen omdat de 

beweging zich op de eigen streek richtte, en niet op Rome of de kerk. 

 

In 1209 begon de kerk een kruistocht tegen de katharen. Vanuit het noorden trokken legers 
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van ridders en avonturiers de Lanquedoc in en verwoesten tal van steden en dorpen, waarbij 

duizenden katharen levens verbrand werden, soms, in enorme vuurzeeën, honderden 

tegelijk. Rond deze tijd was het vervallen kasteel van Montségur, hoog op zijn schijnbaar 

onneembare rotsheuvel, herbouwd om als basis voor de kathaarse kerk te dienen. En nadat 

in de omringende valleien veel vernield was, werd in 1232 het centrum van het geloof en de 

zetel van de bisschop van de katharen. Tussen het kasteel en de steile rotsen werd voor de 

katharen een dorp gebouwd. Van dit dorp zijn nog steeds aan de steile hellingen de resten te 

zien. Onder de noordelijke legers bevond zich een jonge Spaanse geestelijke, Domingo de 

Guzman. Van zijn betrokkenheid bij de slachting van de katharen in de eerste jaren is 

weinig bekend. Gedurende die strijd realiseerde hij zich dat er een nieuwe organisatie nodig 

was om de ketterij van de ergste soort te bestrijden. Zo kwam hij op het plan voor de orde 

van Dominicus, die de Inquisitie in het leven riep. De Dominicanen verbranden en 

martelden ketters, zich een verwoestende weg door Zuid-Frankrijk banend. Een koude 

terreur ranselde het land. Dominicus’ inquisiteurs werden overal gevreesd en gehaat. De 

orde was in zijn meedogenloze jacht op ketters niet te stuiten. De katharen vochten een 

strijd die ze niet konden winnen. De methoden van de Inquisitie waren eenvoudig. Er volgde 

geen simpele ondervraging, maar pijniging en marteling om informatie los te krijgen. De 

verdachte werd op beschuldiging of bekentenis gearresteerd. Haast om de zaak tot een goed 

eind te brengen was er niet, want de dominicanen hadden genoeg psychologische kennis om 

te weten dat opsluiting en angst hun veel werk uit handen konden nemen. Het proces werd 

onveranderlijk voortgezet met marteling. Omdat het vloeien van bloed not done was, waren 

de martelinstrumenten niet scherp. De folteraars droegen een kap over het hoofd. Ze konden 

met de martelwerktuigen botten breken, ledematen uitrekken of gewrichten verdraaien. 

Wanneer er toch bloed tevoorschijn kwam was dat per ongeluk gebeurd, waardoor het 

volgens de regels van de kerk aanvaardbaar was. Was het slachtoffer murw genoeg gemaakt 

om tot een bekentenis te komen, dan tekenden de dominicaanse advocaten en klerken een 

verklaring, waarbij ze tot in detail de gebeurtenissen beschreven die ze hadden bijgewoond. 

Vervolgens werd het slachtoffer naar een naastgelegen kamer gebracht waar gevraagd werd 

of de bekentenis spontaan en in vrijheid was afgelegd. De beschuldigden die tot de dood 

waren veroordeeld werden aan de wereldse autoriteiten overgedragen om te worden 

geëxecuteerd. De kerk voerde niet zelf de moord uit. Door deze verklaringen tot in het 

kleinste detail te notuleren schiepen de dominicanen een institutioneel geheugen, een groot 

archief van gegevens met wie ze contact hadden gehad. Ze brachten duizenden mensen die 

ze als ketter hadden veroordeeld op de brandstapel. Dit collectieve geheugen werd altijd 

bijgehouden en uitgebreid en vormde de basis van de dominicaanse macht. De gedachte 

erachter was de overtuiging dat een bekeerling die zijn vrienden verraad meer waard is dan 

een verkoold lijk. 

 

In het bijhouden van de uitgebreide databank is de Inquisitie van de dertiende eeuw te 

vergelijken met een moderne inlichtingendienst. Ze deed onderzoek naar van ketterij 

verdachten en archiveerde nauwkeurig en conform de wet getuigenissen, aanklachten en 

bekentenissen. Het archief met deze gegevens werd nauwkeurig bijgehouden, opdat de 

informatie jaren later nog geraadpleegd kon worden. Er is een geval bekend van een vrouw 

die in 1316 werd gearresteerd op grond van ketterij, en daarvoor ook al een keer was 

aangehouden, namelijk in 1268, achtenveertig jaar eerder. De inquisiteurs werden de 

moordenaars van de kerk. Het leger van geheim agenten, onbarmhartige ondervragers en 

kille rechters, allen opererend in de naam van Christus. De historische Messias was allang 

vergeten. Waar het nu om ging was de Christus van het vaticaan. De aan het kruis 

genagelde figuur was een rechtvaardiging van het steeds toenemend aantal regels en 
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voorschriften, die in ieders leven ingrepen, op elk moment van de dag. De eerste grote slag 

voor de Inquisitie was toen ze eindelijk het hart uit het kathaarse geloof rukte. In maart 

1244 werd het centrum van de kathaarse kerk, het kasteel van Monségur, aangevallen en 

veroverd. Minstens tweehonderd katharen werden aan de voet van de berg levend verbrand. 

Toch zag de Inquisitie dit niet als het einde van haar campagne, eerder als een startpunt 

van een nieuw stadium. Aan de hand van de archieven en door het uitzenden van 

informanten werd nu de hele streek nauwkeurig onderzocht. De Inquisitie was er en zou er 

blijven om de macht van Rome te blijven ondersteunen. En ze is gebleven tot de huidige dag. 

De naam ‘Inquisitie’ werd in 1908 veranderd in ‘Congregatie van het Heilige Officie’. In 1965 

werd de naam opnieuw veranderd, nu in ‘Congregatie voor de Geloofsleer’. Rustige, zelfs 

zachte woorden voor een dogmatisch en onbuigzaam instituut met een onveranderde taak: 

het onderhouden van de orthodoxie in het geloof. Het huidige hoofd van de congregatie, die 

‘prefect’ wordt genoemd en in feite de grootinquisiteur is, is William Levada. Hij is de 

voormalige aartsbisschop van San Francisco en is in Californië geboren. Hij werd op 13 mei 

2005 benoemd als directe opvolger van de kardinaal Joseph Ratzinger, die in april 2005 tot 

paus werd gekozen. 

 

Ratzinger is heel duidelijk over de doctrine van de kerk. Flexibiliteit ten opzichte van de 

voorschriften is uitgesloten. Openbaringen zijn met Jezus tot een einde gekomen, heeft 

Ratzinger gezegd. ‘Zelfs voor sommige theologen lijkt de kerk een menselijke constructie te 

zijn’, moppert hij met kennelijk verrassing over hun brutaliteit. ‘De waarheid kan niet 

gecreëerd worden door erover te stemmen’. Aan zijn dogmatiek voegt Ratzinger nog toe: ‘Men 

kan de waarheid niet vaststellen aan de hand van een resolutie, men kan haar slechts 

herkennen en aanvaarden. Daaruit volgt dat de kerk, de drager van het geloof, niet zondigt’. 

Geschiedenis is duidelijk niet Ratzingers sterkte punt, in tegenstelling tot het verstrekken 

van geprefabriceerde dogmatische informatie. Er is in Ratzingers verklaringen niets wat de 

hoop rechtvaardigt dat het vaticaan zijn stelling versoepelt dat het de gids is op het enige 

pad naar de waarheid. Een pad dat doorweekt is met bloed, een pad dat is gefundeerd op 

een verzonnen voorstelling van Jezus, die nauwelijks nog verwantschap heeft met de 

historische Jezus die door Pilatus werd gekruisigd als politiek activist. De Congregatie voor 

de Geloofsleer houdt zich slim genoeg aan de houding van haar voorganger, de Inquisitie. 

Door de grenzen van het geloof af te bakenen en limieten te stellen aan het ontdekken van 

de waarheid, fungeert ze in de praktijk als het zenuwcentrum van de vaticaanse commando- 

en controleafdeling. De enige reden van deze afdeling is in het binnenskamers houden van 

de grootste en geheimste angst van het vaticaan: dat er bewijzen zou kunnen  opduiken die 

de Jezus van de geschiedenis en de Jezus van het geloof onherstelbaar uit elkaar drijven. 

Daarmee wordt dan ook bewezen dat de existentie van het vaticaan op bedrog gefundeerd is. 

De vrees voor het bewijs dat Jezus niet de zoon van God is die door  het concilie van Nicaea 

was uitgeroepen, maar een Joodse man. 

 

Nadat de katharen waren uitgeroeid, speurde de Inquisitie naar een andere ketterij om te 

vervolgen. En ze bedacht dat de tempeliers wel een gids konden gebruiken. De folteraars van 

de Inquisitie werden over heel Europa uitgezonden om deze militaire orde, die de christelijke 

landen bijna tweehonderd jaar gediend had, te verdelgen. Vervolgens  keerde de Inquisitie 

zich in de vroege veertiende eeuw tegen de franciscanen, van wie ze vanwege hun 

zelfgekozen eenvoud en armoede meende dat die wel geïnfecteerd moesten zijn met ketterij. 

Veel franciscanen werden levend verbrand. Zo’n honderd jaar later was het de beurt aan de 

joden en moslims in Spanje, in het bijzonder hen die zich tot het katholicisme hadden 

bekeerd en ervan verdacht werden dat ze in het geheim hun oude geloof weer hadden 
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opgepakt. Met hernieuwde energie werden er weer brandstapels opgericht. In Sevilla werden 

tussen februari en november 1481 tweehonderdachtentachtig onschuldigen levend 

verbrand. En dat was nog maar het begin van een nieuwe, aanhoudende reeks van 

mensenoffers in naam van het christendom. Hoe hoog de prijs ook was, er bleef toch 

tegenstand tegen deze tirannie bestaan. In 1485 werd de inquisiteur van Zaragoza vermoord 

terwijl hij voor het hoofdaltaar geknield, bad. Wrede repercussies waren het gevolg en nog 

veel meer mensen werden vermoord. Het bloedvergieten verminderde pas toen de 

slachtingen het aantal potentiële slachtoffers had gereduceerd. Dat wil zeggen, tot het 

moment dat een nieuwe bron van slachtoffers was gevonden. De nieuwe bron werd 

gevonden in de obsessie van de vijftiende eeuw: de hekserij. Het was een meesterzet van 

kerkelijke dubbelhartigheid. De kerk had hekserij altijd beschouwd als bedrog en het geloof 

erin als een zonde. Maar in 1484 veranderde de houding van de kerk. Er werd een 

pauselijke bul uitgevaardigd waarin hekserij werd veroordeeld en geëist werd dat de realiteit 

ervan werd erkend. Het ontkennen van deze nieuwe demonische realiteit was op zichzelf al 

ketters en dus onderhevig aan alle door de kerk uitgevaardigde straffen. De dominicanen 

hadden niet veel aanmoediging nodig om gezwind aan het werk te gaan. In heel Europa 

raasde de dominicaanse heksenjacht zowel door de steden als over het platteland, behalve 

in Spanje. Daar meende de leiding van de Inquisitie dat de heksengekte idioot was en maar 

beter genegeerd kon worden. Deze houding kwam voort uit de gedachte dat de obsessie met 

heksen eigenlijk zelf verantwoordelijk was voor het scheppen van de massahysterie die deze 

heksen voortbracht. Maar overal elders werden in heel Europa vrouwen gearresteerd, 

gemarteld en verbrand. De Inquisitie meldde dat ze in de loop van honderdvijftig jaar 

dertigduizend vrouwen had verbrand. Het waren allen onschuldige slachtoffers van een kerk 

die een ziekteveroorzakende fantasie had gesanctioneerd. De dominicanen waren zo goed 

georganiseerd en geestdriftig dat ze een handleiding uitgaven voor inquisiteur en burgerlijke 

overheden die met heksen te maken kregen. Het is een van de schandelijkste boeken uit de 

geschiedenis: ‘de Heksenhamer’ (Malleus Maleficarum). Het boek was in 1486 geschreven 

door twee hoogbegaafde dominicanen, twee monniken die voor alle vrouwelijke dingen even 

bang waren als, zo werd gezegd, de duivel voor het crucifix. Er bestaat geen twijfel over dat 

zij vrouwen beschouwden als de bron van alles wat in de wereld demonisch was. Voor hen 

waren vrouwen onverbeterlijk onvolmaakt en waren ze altijd uit op bedrog. Ze waren 

zwakker dan mannen en dus vatbaarder voor immoraliteit, terwijl ze zelf anderen 

corrumpeerden. Ze beschikten niet over discipline en waren mooi om naar te kijken, 

vervuilend bij het aanraken en dodelijk voor wie ze hield. Deze twee monniken 

concludeerden dat ‘alle hekserij voortkomt uit vleselijke lust, die in vrouwen onverzadigbaar 

is’. Waarom zag de kerk het vrouwelijke toch als destructief, demonisch en onmenselijk? 

Waarom was ze zo bang voor vrouwen? 

 

Het had vooral te maken met seks. Daarvoor was de kerk doodsbang. Seksueel genot kan 

nooit optreden zonder zonde. Johannes Chrysostom, kerkvader uit de vroege vijfde eeuw, 

legt duidelijk uit waar het gevaar in schuilt: ‘Er zijn in de wereld vele situaties die de 

gewetensvolle ziel verzwakken. De eerste en gevaarlijkste ervan is de omgang met vrouwen. 

Want het oog van de vrouw raakt en verstoort onze ziel, en niet alleen het oog van de 

tomeloze vrouw, maar dat van de fatsoenlijke evenzeer’. Waar komen deze angst en het 

daaruit volgende despotisme toch vandaan? Ze hebben te maken met de obsessie van de 

kerk voor de eeuwigdurende maagdelijkheid en celibaat. Zolang ze geen man had gekend, 

hield de kerk van de moeder van Christus, de Maagd Maria. Ze baarde Jezus dankzij de 

onbegrensde macht van God. God is een soort mens geworden. Bovendien bepaalde paus 

Johanes Paulus 11 in zijn encycliek (1987) dat het maagdenvlies van Maria intact was 
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gebleven. Het was een wonder. 

 

Burgemeesters en raad zijn bijeen in het sierlijke stadhuis. De beide schepenen en de 

waagmeester maken hun opwachting. Zij zweren plechtig dat ze ‘waar en waarachtig’ 

wensen te getuigen en brengen verslag uit van het wegen en het resultaat daarvan. De 

stadsschrijver krijgt de opdracht een oorkonde op te stellen, die deze verklaringen bevat en 

in naam van burgemeesters en raad door de ondertekening van de stadsschrijver en het 

grote stadszegel bekrachtigd wordt. Deze oorkonde is het certificaat, dat aan het 

overgelukkige boerenmeisje uit het land van Munster wordt uitgereikt. Een bekrachtigde 

kopie van de oorkonde werd voor de goede orde in het gerechtsboek opgenomen. Zodoende 

kennen wij de tekst van deze en van vele andere certificaten. Ze zijn naar hetzelfde patroon 

opgesteld. Deze tekst geeft niet zonder meer antwoord op de vraag waarom het juist de 

oorkonden van dit stadje waren, die zoveel indruk maakten op buitenlandse heksenjagers. 

Daar zwijgen alle certificaten over. Maar het is een veelzeggend zwijgen, waar enkele niet 

onbelangrijke gevolgtrekkingen uit te maken zijn. 

 

Wy Burgemeestern, Schepenen, en Raden der Steden Oudewater in Hollandt, doen kont en 

certificeren eenen yegelijken mits de ten verzoeke van… 

 

In deze plechtige stijl begint elk schriftstuk. Dan volgens naam en plaats van herkomst dan 

degenen die het verzoek heeft gedaan te worden gewogen, en een precieze beschrijving van 

zijn of haar uiterlijk, waarschijnlijk om misbruik van het certificaat door anderen te 

verhinderen. Zo werden bijvoorbeeld in het jaar 1711 over een weduwe, die ‘in Utrecht op 

het zand’ woonde, de volgende gegevens genoteerd: ‘Oud, naar zij zegt, ongeveer 

tweeënzeventig jaar, lang en mager van gestalte, diepblauw van ogen en grijs van haar.’ Deze 

grijsharige Nederlandse, die in die late tijd nog haar toevlucht tot de stadswaag van 

Oudewater zocht, zag er kennelijk uit zoals het volk zich een heks voorstelde. Haar schamel 

lichaam woog slechts honderd en twee pond. Maar dit gewicht vonden de beide schepenen 

‘met de naturelijke proportie hares lichaems wel accorderende’ en met dit bewijs kon ze zich 

weer aan haar verbeten buurtgenoten thuis vertonen. Als de betreffende persoon een 

bijzonder kenteken had, zoals bijvoorbeeld een wrat op haar kin, werd dit eveneens 

zorgvuldig genoteerd. Verder was op het certificaat het gewicht in afgeronde ponden 

aangegeven. Er is dus geen sprake van dat men in Oudewater, naar de nu nog rotsvaste 

lezing van de legende het wil, buitengewoon precies en strikt woog. Op vele certificaten heeft 

men zelfs verzuimd het vastgestelde gewicht in cijfers te noteren. Hoofdzaak was de 

getuigenis van de beide schepenen dat het gewicht, dat de waag  had aangegeven, past bij 

de lichaamsbouw van de mensen die men had gewogen. Op geen van de certificaten 

ontbreekt de bijna verontschuldigend klinkende mededeling dat de persoon voor wie de 

oorkonde bestemd was dringend verzocht had op de stadswaag te worden gewogen. En 

omdat men de plicht had de waarheid te zeggen, vooral wanneer men daar uitdrukkelijk om 

verzocht is, ‘zoo hebben wy haer ’t verzoek niet kunnen, willen weygeren’. Tot slot volgt er de 

veelzeggende opmerking, dat men haar deze officiële oorkonde heeft uitgereikt opdat ze er 

gebruik van kan maken ‘daer en de wanneer haer zulx noodig en te raden wezen zal’. Dat is 

in essentie alles. In geen enkel certificaat staat ook maar een woord over tovenarij of over 

een andere verdenking die op de houder of houdster van het weegcertificaat zou hebben 

gerust. Evenmin wordt gerept van een eventueel privilege, waar juist deze stadswaag recht 

op zou hebben, hetzij voor een weegproef van zogenaamde heksen, hetzij om andere 

motieven. De afwezigheid van dergelijke vermeldingen in de certificaten laat slechts een 

conclusie toe: de bevoegde heren van Oudewater geloofden niet in de overlevering van het 
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voorrecht, dat keizer Karel V aan de stad en haar waag zou hebben verleend. Zij hebben zich 

nooit op een keizerlijk privilege beroepen. 

 

De legende van een dergelijk keizerlijk privilege werd onder de bevolking in velerlei vorm 

verteld. De inwoners van de stad kregen keer op keer te zien wat er op hun publieke waag 

gebeurde, en het sprak vanzelf dat ze naar een verklaring zochten. Van Karel V, in wiens 

wereldrijk de zon nooit onderging, was bekend dat hij een genoegen had in nauwkeurig 

lopende uurwerken. Zou hij dan ook niet een voorliefde voor een bijzonder betrouwbare 

waag kunnen hebben gehad? Bovendien was hij landsheer van de Nederlanden geweest, die 

een goede herinnering aan hem hadden bewaard. Deze keizer, zo werd er verteld,  was eens 

op een van zijn reizen door Oudewater gekomen. Bij die gelegenheid had hij de stad het 

privilege verleend dat het weegcertificaat van haar waag ‘rechtsgeldigheid’ had in het hele 

Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie en elk verder gerechtelijk onderzoek uitsloot’. Maar 

wat zou Karel V ertoe hebben gebracht het kleine stadje dermate te begunstigen? Het 

antwoord op die vraag werd een hele reeks legenden, die allemaal onbewezen dingen 

behelsden en elkaar allemaal tegenspraken. Het enige waarin ze met elkaar overeenstemden 

was het uitgangspunt, de veronderstelling dat de keizer het privilege had verleend. Waarom 

kwamen anders zoveel vreemdelingen uit het Duitse rijksgebied op het idee zich in het 

Hollandse stadje te laten wegen. Weliswaar was er geen keizerlijk document om dit te 

staven. Maar dat viel ook niet verwachten, want het raadhuis was met alle documenten in 

het archief, in vlammen opgegaan, toen Oudewater tijdens de wisselvalligheden van de 

opstand en de oorlog tegen Karels gehate zoon, de Spaanse koning Filips 11, door de 

Spanjaarden veroverd en platgebrand was (1575).  

 

Daarmee was niet bewezen dat er ooit een keizerlijk document geweest was. Desalniettemin 

wordt de legende van het privilege in niet weinig moderne boeken, waarin sprake is van de 

beroemde heksenwaag, opgevat als een historische waarheid. En toen, niet zo heel lang 

geleden, het oude eerbiedwaardige huisje, dat vroeger de waag van Oudewater was, met 

grote zorg gerestaureerd werd, meende men abusievelijk aan een plicht van dankbaarheid te 

voldoen door het wapen van Karel V in de gevel aan te brengen. Het is een fraaie versiering, 

maar historisch gezien onjuist. In werkelijkheid heeft het privilege nooit bestaan. Als een 

keizer een dergelijk recht had verleend, was het beslist niet alleen vastgelegd in een enkele 

oorkonde, maar werden er op de gebruikelijke wijze gewaarborgde afschriften van gemaakt. 

Ondanks ijverig speurwerk van een hele reeks onderzoekers in verschillende archieven is er 

ook in andere stukken uit die tijd nooit een aantekening gevonden die betrekking zou 

kunnen hebben op het zogenaamd aan dit stadje verleende recht. Dit ontbreken van elk 

spoor maakt het zeer onwaarschijnlijk dat er ten tijde van Karel V een dergelijke ongewone 

verordening van hogerhand zou zijn uitgevaardigd. 

 

Van doorslaggevende betekenis echter zijn de volgende feiten, die teven verklaren waarom 

het zoeken in archieven zonder resultaat moet blijven. Karel V, die in de legende van het 

keizerlijk privilege als het ware wordt afgeschilderd als de geestelijk vader van de 

humanitaire instelling in Oudewater, deed in 1555 afstand van de troon. De stadswaag zou 

dus voor die tijd moeten zijn begonnen op grote schaal verdachte mensen te wegen en te 

redden. Maar het wegen van mensen begon pas erg veel later en kwam pas negentig jaar na 

het aftreden van de keizer goed op gang. Als het niet zo was geweest, als de waag reeds 

tijdens of kort na de  regeringsperiode van Karel V een ver buiten de grenzen van het stadje 

verbreide reputatie had bezeten, had Wierus, die in die tijd leefde er zeker van gehoord. Hij 

verzamelde immers voor zijn boek tegen de heksenprocessen alle desbetreffende berichten 
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die hem van alle kanten werden meegedeeld. Maar noch hij, een Nederlander van geboorte, 

noch zijn talrijke zegslieden wisten iets van een heksenwaag in Oudewater. Meer dan een 

mensenleeftijd later, toen in de Republiek der Nederlanden de laatste heksen en 

heksenmeesters werden terechtgesteld, was er kennelijk nog steeds sprake van en 

geprivilegieerde heksenwaag. Anders zou het iets onbegrijpelijks zijn dat geen van de 

beklaagden om een weegproef te Oudewater heeft verzocht, zelfs niet kort voor 1600, tijdens 

de laatste, uitermate vreselijke heksenprocessen te Utrecht, dat op zo’n korte afstand van 

Oudewater ligt. 

 

De heksenwaag van Oudewater begon pas van zich te doen spreken, nadat de 

heksenprocessen in Holland waren afgeschaft, en dan nog pas tientallen jaren later. In elk 

geval is er geen ouder weegcertificaat bewaard gebleven dan een van 1644, dat aan een 

Westfaals boerenmeisje was uitgereikt. Het ontbreken van certificaten uit vroeger jaren is 

niet te wijten aan de brand van het oude raadhuis, want die had reeds in 1575 

plaatsgevonden. Het is dus onwaarschijnlijk dat er voor 1644 iemand op ceremoniële wijze 

gewogen werd. Pas vanaf die tijd begonnen de certificaten, of beter gezegd de afschriften in 

het gerechtsboek zo veelvuldig te worden, dat men de indruk krijgt van een grotere en 

gestage toeloop naar de waag. Uit deze jaren stammen de waardevolle ooggetuigenverslagen 

van de predikant Borremans, die bewaard zijn gebleven. 

 

Het museum te Haastrecht dankt zijn ontstaan aan de laatste wilsbeschikking van vrouw 

Paulina Maria Bisdom van Vliet. Zij overleed op 1 juni 1923 en was sinds 1881 weduwe van 

heer J.J. Lefèvre de Montigny. Met haar is de laatste afstammeling van het geslacht Bisdom 

van Vliet heengegaan, dat ruim drie eeuwen te Haastrecht heeft gewoond en ononderbroken 

de belangen van het dorp heeft behartigd. De douairière heeft in haart testament bepaald 

dat de herinnering aan haar geslacht zou blijven voortbestaan. Met de in 1923 opgerichte 

‘Stichting Bisdom van Vliet’ is haar wens in vervulling gegaan. Het familiehuis werd als 

museum ingericht. Zo zou het oude familiebezit, dat voor het grootste deel in bezit was van 

de heren Bisdom van Vliet, voor de toekomst worden behouden. Door deze daad heeft de 

vrouw van Haastrecht niet alleen een historisch monument geschonken, met tal van 

beziens- en wetenswaardigheden van vroeger, die betrekking hebben op het verleden van het 

dorp, maar tevens een monument van kunst en schoonheid. Dit huis houdt de herinnering 

levend aan vele generaties van een welvarende regentenfamilie, waarvan de laatste 

nakomelingen met weelde en smaak een zeer groot patriciershuis hebben gebouwd en 

ingericht, die de levensstijl uit de jaren 1875-1925 weerspiegelt. 

 

De Lopikerwaard is een uniek veenweidegebied, omringd door rivier lek in het zuiden, 

veenriviertje Vlist in het westen en de gekanaliseerde Hollandse IJssel in het noorden en 

oosten. De historische dorpen IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Haastrecht oefenen een 

grote aantrekkingskracht uit op dagrecreanten, die vanuit deze plaatsjes de Lopikerwaard 

wandelend, fietsend, motorrijdend of kanoënd verkennen. De Lopikerwaard staat bekend om 

haar kenmerkend slagenlandschap in een waterrijke omgeving met een lintbebouwing van 

boerderijen. De landinrichting Lopikerwaard heeft het ontginningspatroon uit de twaalfde en 

de dertiende eeuw vrijwel  niet aangetast. Toch is de Lopikerwaard opnieuw ingericht, 

gemoderniseerd met behoud van het oude karakter. De veranderingen in gebruik van de 

percelen, zoals die in de afgelopen jaren langzaam tot stand zijn gekomen, werden formeel 

gemaakt bij de passering van de akte van de landinrichting Lopikerwaard. Veel 

grondeigenaren beschouwen deze handeling door de notaris als het einde van de 

ruilverkaveling, al moet dan de verdeling van de kosten dan nog plaatsvinden. Het 



 17

onomstotelijke bewijs in de vorm van een nieuwe akte, dat de ‘nieuwe’ grond recht op 

eigendom geeft – soms na jaren tijdelijk gebruik – geeft bij velen een gevoel van 

rechtszekerheid. De aktepassering was eveneens een bijzonder moment voor de 

Landinrichtingscommissie en de ondersteunende diensten van het Kadaster en de Dienst 

landelijk gebied. Wanneer veertig procent van de grond in een gebied van dertienduizend 

hectare verwisselt van eigenaar voelt dat als een zware verantwoordelijkheid.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ik hou van Holland 

 
 

Holland, met je koetjes en je weiden, 

ik mag jou zoo gaarne lijden, 

met je molens aan de vliet. 

En waar die bollen bloeien 

in hun schoonste pracht. 

 

Ik hou van Holland, 

met je bosschen en je hei. 

Jouw blonde duinen in een bonte rij. 

Op heel deez’ groote aard 

al ben ‘k van huis en haard 

is ’t kleine Holland 

mij het meeste waard. 

 

Ik hou van Holland 

’t Landje aan de Zuiderzee, 

een stukje Holland 

draag ik in mijn hart steeds mee 

daar waar die molens draaien 

in hun forsche kracht. 

 

Holland, wat een schoonheid jij kan schenken 

is geen plekje te bedenken 

waar ‘k het ooit zoo heerlijk vond. 

Denk ik aan je mooie zee en stranden 

blijf ik jou mijn hart verpanden 
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al ga ik de wereld rond. 

Holland, al trek ik naar vreemde stranden 

en doorkruis ik alle landen 

jou vergeten doe ik niet. 

 

  

Joseph Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontstaan van het landschap 
 

 

 

… Rijn- en Maasstroom, beide 

doorwandelden ’t met sprank bij spraak… 

 

De Sneeuwvorst schudde ’t toornig hoofd 

en deed de stroomen groeien 

en jaar aan jaar dit wonderland 

door ’t water overvloeien. 

 

De waatren brachten telker reis 

een vruchtbre slibkorst mede 

en ’t hief het rijzend hoog omhoog 

en werd bewoonbre stede. 

 

 

Willem Bilderdijk (1756-1831) 

Uit: Holland 

 

 

Lang voordat de mens zijn stempel op het landschap drukte, zijn langdurige natuurkrachten 

werkzaam geweest. Deze legden de basis voor het huidige landschap. In de oertijd is er 

sprake geweest van sterke klimaatwisselingen, van ijstijden (glacialen) en tussenijstijden 

(interglacialen). In de geologie wordt dit tijdvak Pleistoceen genoemd, dat ongeveer twee 

miljoen jaar geleden begon en duurde tot tienduizend jaar geleden. De vroegere naam 

‘Diluvium’ wordt niet meer gebruikt. Het Pleistoceen wordt gekenmerkt door een aantal 

ijstijden. Gedurende deze ijstijden daalde de gemiddelde temperatuur over de gehele aarde 

met vijf tot tien graden. De ijskappen strekten zich tot ver buiten het poolgebied uit en 

hielden grote hoeveelheden water vast. Daardoor daalde de zeespiegel tachtig tot 
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honderdtwintig meter. Er was geen Noordzee, die ons land van Engeland scheidde. De 

bodem was altijd bevroren en er heerste een poolklimaat. De grote rivieren hadden geen 

vaste bedding. Er was sprake van een stelsel van geulen. De voorlaatste en de laatste ijstijd 

hebben in de waarden hun sporen nagelaten. 

 

Wat gebeurde er? In het Holsteinien, een tussenijstijd, (300.000 tot 200.000 jaar geleden),  

toen de wordingsgeschiedenis van het gebied begon, was ons land al het stroomgebied van 

voorlopers van de Rijn en de Maas. Vele malen werden gedurende die periode de 

hoofdstroom en de zijtakken verlegd. Deze rivieren voerden uit de hogere berglanden, waar 

zij hun oorsprong hadden, grind, zand en klei aan. Dit materiaal werd in dikke pakketten 

afgezet in het deltalandschap van de lage landen bij de zee. Dat kwam omdat de 

stroomsnelheid van het water van de meanderende rivieren afnam naarmate zij dichter bij 

de zee kwamen. 

 

 

Gletsjers 

 

In de voorlaatste ijstijd, Salien (200.000 tot 130.000 jaar geleden), lagen de gletsjers tot 

halverwege ons land. Deze gletsjers voerden grote zwerfstenen en keileem aan. Keileem is 

een mengsel van klei, zand en hoekige stenen uit Scandinavië, dat onder het ijs wordt 

gevormd.  Deze tientallen meters dikke ijslaag kroop vooruit en aan de voet ervan drongen 

gletsjertongen in de voormalige rivierbeddingen en schuurden daarbij diepe dalen uit. Zoals 

de Gelderse Vallei, waar de dikte van de ijslaag tweehonderd meter moet zijn geweest. Bij dit 

proces werd het door de rivieren aangevoerde materiaal door de gigantische krachten van 

het kruipende ijs opzij gedrukt en vooruitgeschoven. Er ontstonden stuwwallen, die als een 

brede zoom hier het eindstadium van het bewegende landijs markeerden. De ijslob in de 

Gelderse Vallei duwde de bevroren rivierzand- en grindpakketten is schubben omhoog en 

daarbij ontstond aan de zuidwestkant een stuwwal, die wij ‘Utrechtse Heuvelrug’ noemen. 

Vroeger, zo staat op de oude kaart van Willem Janszoon Blaeu uit 1630, sprak men van de 

‘Amersfoorder Berch’. De gemiddelde hoogte van de stuwwal is vijftig meter. Het hoogste 

punt, de Amerongse Berg, is zeventig meter. In een latere fase van het Saalien vond tussen 

Den Dolder en Amersfoort een tweede stuwing plaats. Daarbij ontstond de westoost 

verlopende stuwwal van Soesterberg. De richting van de stuwing is vastgesteld aan de hand 

van de hellingsrichting van de scheefgestelde zand- en grindpakketten. Deze richting is 

precies tegengesteld aan de drukrichting van het ijs. In zandgroeves op de heuvelrug kan 

men die scheefgestelde lagen duidelijk zien. Tijdens het afsmelten van de gletsjer kwam er 

veel water vrij, dat een uitweg zocht over de laagste delen van de stuwwal. Door deze passen 

stroomde het smeltwater in zuidwestelijke richting, naar de grote riviervlakte van rivier Rijn. 

Een groot aantal van deze passen op de heuvelrug ligt op hoogten tussen de twintig en 

dertig meter. Een opvallend, zeer diep smeltwaterdal ligt ten noordwesten van Leersum: ‘De 

Darthuizerpoort’. Vroeger stond dit vijfhonderd meter brede, op tien meter boven N.A.P. 

gelegen dal, bekend als ‘het gat van de berg’. De smeltwaterstromen, die veel materiaal van 

de stuwwal meesleurden, zetten zand en grind af in de lichthellende waaiers voor het 

uiteinde van de smeltwaterdalen. Een erg grote spoelzandwaaier, bestaande uit grof zand en 

grind, ligt in de driehoek Bilthoven, Amersfoort en Driebergen. Na deze ijstijd, 

honderddertigduizend jaar geleden, verbeterde het klimaat. De temperatuur in het 

interglaciaal Eemien, de tussen ijstijd, die nu aanbrak, was ongeveer twee graden hoger dan 

tegenwoordig. Opnieuw  smolten de ijskappen af en steeg de zeespiegel. De zee stond op een 

gegeven moment zelfs zo hoog, dat het zeewater de Gelderse Vallei (het lege bekken waarin 
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de ijslob had gelegen) kon binnendringen. De Utrechtse Heuvelrug was toen het kustgebied. 

In de Gelderse Vallei zijn uit die periode zeekleilagen aangetroffen. De voorloper van rivier 

Rijn stroomde in die tijd door het dal van rivier Gelderse IJssel naar het noorden. Rivier 

Maas boog af naar het westen. 

 

 

Dekzandafzettingen 

 

Na deze warmere periode kwam er opnieuw een ijstijd, het Weichselien, die honderdtwintig 

duizend jaar geleden begon. De ijskappen groeiden weer en de zeespiegel daalde. Men heeft 

kunnen berekenen dat gedurende het koudste deel van het Weichselien de zeespiegel 

tenminste honderdtwintig meter lager stond dan tegenwoordig. Het landijs bereikte toen niet 

ons land, de grens lag in wat nu Denemarken is. Er heerste in onze streken een 

toendraklimaat. De temperatuur lag ongeveer tien graden lager dan tegenwoordig. De bodem 

was gedurende lange tijd bevroren. Slechts in de zomer ontdooide de bovenste laag. Er was 

nagenoeg geen begroeiing. Hierdoor konden de overheersende westelijke winden tijdens de 

regelmatig voorkomende sneeuwstormen ongehinderd enorme hoeveelheden fijnkorrelig 

zand met zich meevoeren. Deze zandafzetting door de wind wordt ‘dekzand’ genoemd. Het 

fijne dekzand, goed te onderscheiden van het grovere zand van de stuwwal, dat vermengd is 

met grind en zwerfstenen, werd uit de droge rivierbeddingen en de hoogliggende stuwwal 

geblazen. De Gelderse Vallei werd er voor een groot deel mee opgevuld en aan de westkant 

van de Utrechtse Heuvelrug ontstond een uitgestrekt, golvend dekzandlandschap. Aan de 

voet van de heuvelrug en onder de later gevormde rivierkleiafzettingen westelijk daarvan, 

zijn meters dikke dekzandlagen aan te treffen. Deze dekzandgebieden vertonen duinachtige, 

langgerekte welvingen. Ten zuidwesten van Darthuizen zijn deze dekzandruggen duidelijk in 

het landschap te herkennen. De grote, verwilderde rivieren stroomden westwaarts in het 

gebied tussen Neder Rijn, Lek en Waal. 

 

 

Veenvorming 

 

Na deze koude tijd  kwam, ongeveer tienduizend jaar geleden, het Holoceen. Dat is het 

geologische tijdvak waarin wij nu leven. Deze periode kent een onderverdeling. Gaandeweg 

werd het klimaat warmer, de noordelijke ijskap smolt weg en de zeespiegel steeg weer. 

Vijftigduizend jaar geleden was er zelfs helemaal geen ijskap meer. De lage struiken en 

kruiden van de toendra uit de laatste ijstijd maakten in ons land plaats voor berken en 

dennen. En nog weer later voor andere loofbossen. Onder invloed van de stijging van de 

zeespiegel vond in het binnenland ook een stijging van de grondwaterspiegel plaats. Waar 

het grondwater in de buurt van het oppervlak kwam, ontwikkelden zich moerassen en werd 

veen gevormd. Achtduizend jaar geleden, toen het Atlanticum begon, was het grondwater zo 

ver gestegen, dat veen werd gevormd in het dekzandgebied ten westen van de provincie 

Utrecht. Dat werd hoofdzakelijk bepaald door de activiteit van rivier Rijn en haar zijtakken. 

 

 

Holoceen 

 

Tweeduizend jaar na Christus 

  

- tijd: Subatlanticum en Subboreaal 
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- archeologische periode: Middeleeuwen, Romeinse tijd, IJzertijd en Bronstijd 

- vegetatie: loofbossen 

 

 

Tienduizend jaar voor Christus 

  

- tijd: Atlanticum 

- archeologische periode: Neolithicum 

- vegetatie: loofbossen 

 

- tijd: Boreaal 

- archeologische periode:  Mesolithicum 

- vegetatie: dennen 

 

- tijd: Proboreaal 

- archeologische periode: Mesolithicum 

- vegetatie: berken 

 

 

Pleistoceen 

 

Twee miljoen tot tienduizend  jaar voor Christus 

 

- tijd: Jonge Dryas 

- archeologische periode: Paleolithicum 

- vegetatie: toendra 

 

- tijd: Allerod 

- archeologische periode: Paleolithicum 

- vegetatie: berken en dennen 

 

- tijd: Bolling   

- archeologische periode: Paleolithicum 

- vegetatie: berken 

 

- tijd: Pleniglaciaal 

- archeologische periode: Paleolithicum 

- vegetatie: poolwoestijn 

 

 

De Rijn 

 

Rivier Rijn, die in het Holoceen haar stroomgebied vond in het zuiden van de provincie 

Utrecht, zocht haar weg door het groeiende veen. Deze kronkelende rivier, die plaatselijk het 

karakter van een vlechtende rivier had, trad in tijden van grote waterafvoer buiten haar 

oevers. Aan weerszijden van de bedding werd daarbij riviersediment (bezinksel) afgezet. 

Dichtbij de bedding, waar de stroomsnelheid het grootst was, werd het grove materiaal, 

grind, zand, zavel en lichte klei, afgezet. Zavel is grond die bestaat uit klei met zestig tot 

tachtig procent zand. Er ontstonden daar oeverwallen. In het gebied achter de oeverwallen 
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bezonken in stilstaand water de fijne klei en slibdeeltjes. Deze gebieden worden ‘kommen’ 

genoemd. In dit uitgestrekte, laaggelegen, natte milieu van de kommen, waar tijdens 

overstromingen dikke kleilagen werden afgezet, ontstonden soms ook moerassen, waar 

veenvorming plaatsvond. Door voortdurende sedimentatie van zand in de binnenbochten en 

erosie (uitslijting door stromend water) in de buitenbochten, verplaatsten de rivierbochten 

(meanders) zich gaandeweg naar buiten en ook enigszins stroomafwaarts. Door zandbanken, 

die ontstaan in de binnenbocht van een meanderende rivier, worden ‘kronkelwaarden’ 

genoemd. Een meander is een sterk kronkelende lijn, genoemd naar de bochtige rivier 

‘Meander’ in Klein Azië. Door dit proces van sedimentatie kwamen de bedding en de 

oeverwallen van de rivier zelf steeds hoger te liggen. Er was niet alleen sprake van een 

geleidelijke verplaatsing van de rivier, ook plotselinge verleggingen van rivierbedding in zijn 

geheel kwamen voor. De rivier vond dan een nieuwe loop in het nabijgelegen komgebied en 

begon daar met de opbouw van nieuwe oeverwallen. De oude bedding verloor haar functie 

en slibde dicht, waarbij soms ook weer veen werd gevormd. De oeverwallen en de 

dichtgeslibde bedding vormen samen een stroomgordel, die als een hoge rug (stroomrug) in 

het landschap ligt. Het hoogteverschil tussen kom en stroomrug in het gebied kan maximaal 

drie meter zijn. Dergelijke stroomruggen zijn op veel plaatsen duidelijk zichtbaar. Na de 

bedijking zijn deze stroomruggen door het inklinken van het ontwaterde klei- en veengebied 

nog duidelijker zichtbaar geworden, als ze tenminste niet zijn afgegraven. Er zijn talloze 

fossiele Rijnlopen (stroomruggen) in het gebied aanwezig. Enkele daarvan dragen nog water 

en doen dienst als kavel- of afwateringssloot, zoals de Vleutense Wetering; en in het Kromme 

Rijngebied: Oud-Wulverbroekwetering, Bisschopswetering, Rietsloot, Oosterbaak, Enghsloot, 

Lubbersloot, Nachtsloot en Rijnsloot. In feite is de huidige Kromme Rijn zelf ook een 

watervoerende restgeul. Deze is omstreeks duizend jaar voor Christus ontstaan en vormde 

gedurende lange tijd de hoofdrivier, met een beddingbreedte van gemiddeld honderd meter. 

De breedte van de huidige bedding is op veel plaatsen het resultaat van kunstmatige 

verbreding in de jaren na 1867. Deze rivier, met zijn fraaie meanders, kreeg omstreeks het 

jaar 1000 afvoerproblemen als gevolg van verzanding van de bedding. De kunstmatige 

afdamming ervan bij Wijk bij Duurstede, vermoedelijk in 1122, betekende het definitieve 

einde van de rivier als belangrijke arm van de Rijn. Rivier Lek, die rond het begin van de 

jaartelling is ontstaan, nam de functie over. Fossiele meanders van de Kromme Rijn, soms 

nog watervoerend, zijn in dit terrein en op de topografische kaart goed zichtbaar. Aan het 

eind van de twintigste eeuw zijn bij Wijk bij Duurstede en tussen Odijk en Cothen enkele 

meanderhalzen van de Kromme Rijn doorgegraven. Het zal duidelijk zijn dat het vroegere 

riviersysteem van rivier Rijn, gedurende enige duizenden jaren, het gebied heeft opgebouwd 

door de afzetting van klei en zand, waarbij enig microreliëf  (micro: klein, reliëf: hoger liggen) 

is ontstaan. 

 

 

Verschillende stroomstelsels 

 

Door de verschillende stroomgordelverleggingen is een ingewikkeld patroon van oeverwallen 

en kommen ontstaan. Door diverse onderzoekstechnieken zijn er verschillende systemen in 

herkend, die aan dateringen gekoppeld konden worden. Zo zijn er vijf stroomstelsels 

onderscheiden. De oudste stroomrug, die behoort tot het Benschopse stroomstelsel, werd 

omstreeks zesduizend jaar geleden gevormd. Daarna ontstonden de stroomruggen die 

behoren tot het Utrechtse-, het Graafse-, het Linscchotense- en het Krimpense 

stroomstelsel. Binnen het geheel van deze vijf stroomstelsels zijn achtenveertig verschillende 

stroomruggen getraceerd, die minimaal een breedte van tweehonderd meter hebben 
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(Lopikerstroomrug) en maximaal een breedte van tweeduizend meter (Oude Rijnstroomrug) 

hebben. De jongste zijn de stroomruggen van Neder Rijn, Lek en Hollandse IJssel, die vanaf 

het begin van de jaartelling werden gevormd. De Hollandse IJssel heeft een gecompliceerde 

geschiedenis. Een voorloper van deze rivier stroomde vanaf Vianen naar IJsselstein en 

vandaar volgens de huidige loop van de Hollandse IJssel via Montfoort naar Woerden. De 

genoemde dorpen ontstonden veel later. De huidige loop van de Hollandse IJssel, van 

Montfoort in zuidwestelijke richting naar Oudewater, is na het begin van de jaartelling 

ontstaan. In de periode 1285-1291 is rivier Hollandse IJssel bij het Klaphek afgedamd. De 

afzettingen van enkele oudere stroomgordels zijn met grof zand en veel grind afgezet. Door 

de stroomverleggingen zijn oudere stroomruggen opgeruimd. Behalve opbouw trad dus ook 

afbraak op. Dit is de reden dat prehistorische nederzettingen geheel zijn verdwenen. Tussen 

de stroomruggen bevinden zich de laaggelegen kommen, die uit dikke lagen zware klei 

bestaan en soms ook veenlagen bevatten. De totale dikte van het opbouwpakket van de 

voorlopers van rivier Rijn wordt meer van de Heuvelrugzoom naar het westen toe, tot een 

maximum van tien meter. 

 

 

De eerste mensen 

 

De mens regeert –  hij zag het land, het water,  

hij trad de elementen tegemoet, 

maar de visioenen heeft hij afgeschuwd, 

zijn spade in den harden grond gestoken; 

verbeten wierp hij zijn dijken voor het aangezicht 

der horizonten. 

 

Maurits Mok 

Uit: Kaas- en broodspel 1938 

 

 

De oorspronkelijke begroeiing, die van voor het ingrijpen van de mens, bestond uit een 

gesloten gemengd loofbos. Op de Heuvelrug waren eiken dominant, tevens berken of 

beuken, ook linden en hazelaars kwamen voor. In het rivierengebied groeiden vooral essen. 

Op de voedselrijke stroomruggen waren iepen en in de onbegaanbare moerassige kommen 

waren elzen dominant. Er was al betrekkelijk vroeg sprake van menselijke aanwezigheid. Er 

zijn vuurstenen gebruiksvoorwerpen, zoals vuistbijlen, spitsen en afslagen gevonden uit het 

Midden Paleolithicum (de middelste periode van de oude Steentijd. Er waren dus al mensen, 

rondtrekkende jagers, zonder vaste woon- en verblijfplaats, voordat de gletsjer de Utrechtse 

Heuvelrug vormde. Al eerder zijn er sporen gevonden van mensen uit de latere periode van 

het Mesolithicum, de midden Steentijd. Deze begint wanneer de laatste ijstijd eindigt. In het 

Mesolithicum leefden de mensen niet alleen van de jacht, maar werden de visserij en het 

verzamelen van vruchten (noten, knollen) steeds belangrijker. Er waren geen vaste 

nederzettingen. De natuurlijke rijkdommen werden door deze mensen benut zonder de 

natuur te verstoren. In het Neolithicum  (5300-2100 v. Chr.) was er voor het eerst veeteelt 

en landbouw en waren er nederzettingen gedurende lange tijd op dezelfde plaats. Bos werd 

gekapt of platgebrand voor de verbouw van gewassen. Dichtbevolkt was het gebied niet en 

het natuurlandschap zal nog lang in tact zijn gebleven. In het laat Neolithicum is begonnen 

met het begraven van doden in grafheuvels. De grafheuvels, die zijn gevonden op de 

Utrechtse Heuvelrug, dateren uit de Bronstijd (2100-700 v. Chr.). De doorsnede van deze 
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grafheuvels ligt tussen acht en twintig meter, de hoogte wisselt van een halve tot anderhalve 

meter. Latere bewoners hebben veel grafheuvels afgegraven om de grond te gebruiken. 

 

 

Het ontstaan van heidevelden en zandverstuivingen  

 

Vanaf de IJzertijd (700 v. Chr. tot het jaar 0) maakte steeds meer bos plaats voor 

nederzettingen en landbouwactiviteiten. Van een aaneengesloten oorspronkelijke 

bosvegetatie was toen al geen sprake meer. Waar de grond uitgeput raakte werden de akkers 

verlaten. Er kwam heide, waarop men het vee liet grazen. Dit belette de spontane terugkeer 

van de bossen. Soms was de grond zo schraal geworden dat er zelfs geen heide wilde 

groeien. Het gevolg was dat het zand ging stuiven. Heidevelden en zandverstuivingen zijn 

geen natuurlijke landschapstypen. Ze kwamen onder invloed van menselijk handelen tot 

stand. Oude topografische kaarten laten duidelijk zien dat tot het begin van de vorige eeuw 

op de Utrechtse Heuvelrug heidevelden waren. Bij Soestduinen ligt nog een groot 

stuifzandgebied. Deze halfnatuurlijke landschappen hebben zich, met name in de 

Middeleeuwen en daarna, gevormd naar het toegepaste agrarische systeem. Schaapskudden 

waren hierbij belangrijk. De schapen, die overdag op de heidevelden graasden, werden in de 

schemering langs schapendriften (zandpaden) naar de dorpen geleid. Daar waren 

schaapskooien met potstallen. In de potstallen legden de boeren heideplaggen, waarop de 

mest van de schapen terechtkwam. Dit werd vermengd met strooisel uit het bos en werd 

gebruikt voor de bemesting van de zandige bouwlanden. Door het steken van heideplaggen 

werd het ontstaan van zandverstuivingen bevorderd. De akkers kregen in de loop van de 

eeuwen een dikke humus bovenlaag en werden soms een meter opgehoogd. In de 

bodemkunde spreekt men van ‘enkeerdgronden’. 

 

Begin negentiende eeuw pleitten landbouwhervormers voor het ontginnen van de heide. 

Deze was voor hen nutteloos. De boeren die de heide gebruikten, waren fel tegen. De 

directeuren van de grote bedrijven hebben de aanzet gegeven tot het beplanten van de heide 

met sparren en dennen. Dit sloot aan op de parkaanleg bij hun buitenhuizen. Toen aan het 

eind van de twintigste eeuw de kunstmest werd geïntroduceerd, waren de schapen niet 

langer nodig voor de mestvoorziening. De schapenteelt verminderde. De productie van wol 

en vlees kreeg te maken met concurrentie uit het buitenland. De herbebossingprojecten 

kregen geen weerstand meer. Deze productiebossen, waarin grove den, douglas en lariks de 

belangrijkste plaats innemen, lijken totaal niet meer op de vroegere oerbossen. De schaarse, 

overgebleven heidevelden moeten kunstmatig in stand worden gehouden. Er zijn geen 

grazende schapen meer om spontane groei van jonge bomen tegen te gaan. Hun bestaan 

wordt nu bedreigt door vergrassing als gevolg van zure regen. Veel natuurliefhebbers 

betreuren dit en willen de heidevelden redden. Soms worden er bomen gekapt om er 

schapen te laten grazen. Zo wil men de terugkeer van de heide bevorderen. 

 

 

Prehistorische bewoning op de stroomruggen en donken 

 

In het rivierengebied zijn sporen gevonden van de prehistorische mensen. Er zijn artefacten 

opgegraven en er waren ook grafheuvels. Bij graafwerkzaamheden bij de bouw van nieuwe 

wijken zijn aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een Neolithische grafheuvel. Uit de 

Bronstijd en de IJzertijd zijn meer vondsten bekend van mensen die op stroomruggen 

woonden. Dat er uit oudere archeologische periodes zo weinig is teruggevonden komt omdat 
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de overblijfselen en de bodemsporen verborgen liggen onder het metersdikke riviersediment.  

Overblijfselen zijn grafheuvels en gebruiksvoorwerpen, bodemsporen zijn afvalkuilen en 

paalgaten van houten huizen. Door de stroomverleggingen van de rivieren is veel 

weggespoeld en definitief opgeruimd. Bewoning was alleen mogelijk op de hoger gelegen 

stroomruggronden en donken. De enige, soms aan de oppervlakte zichtbare restanten uit 

het Pleistoceen in het rivierengebied, zijn de donken. Dat zijn uit opgewaaid zand bestaande 

rivierduinen met de kop onder of boven het huidige maaiveld. Hierop bouwde men de 

nederzetting en moest het natuurbos wijken voor de aanleg van akkers. Uit archeo-

botanisch onderzoek is gebleken dat de bossen op de stroomruggen vanaf de IJzertijd 

verdwenen. Dichtbevolkt is het gebied toen niet geweest. De nabijgelegen moerassige 

kommen werden alleen voor de jacht en visserij gebruikt. Voor bewoning waren de kommen 

volkomen ongeschikt. Nam de wateroverlast op de stroomruggen en donken toe, dan was 

men gedwongen weg te trekken, waarschijnlijk naar de Heuvelrug. Voor de  bodemvorming 

in de Krimpenerwaard is de geologische periode na de ijstijden, het Holoceen (10.000 jaar 

geleden begonnen), bepalend. De gronden die in deze periode gevormd zijn, liggen op het 

Pleistocene zand, dat in westelijke richting afhelt en op zestien meter beneden N.A.P. ligt. De 

enige, soms aan de oppervlakte zichtbare restanten uit het Pleistoceen in het rivierengebied, 

zijn de donken. De meest oostelijke donk in de Krimpenerwaard is de ‘Hoogt van Zevender’, 

in de polder Noord Zevender. Een kleine concentratie donken ligt bij Bergambacht. Ten 

noordoosten van het dorp liggen drie met veen overdekte exemplaren. Het dorp zelf ligt op 

een vrij grote donk die aan de oppervlakte ligt. Een kleinere donk is gebruikt voor het 

kasteel ’s Heer Aartsberg en op een derde, vroeger ‘Achter het slot’ genoemd, heeft nooit 

bewoning plaats gevonden. Ten zuidoosten van het dorp liggen nog twee donken. Een tweede 

serie van deze rivierduinen ligt bij Opperduit. Vroegere bewoning is hier niet aangetoond. In 

het verleden is een aantal donken gedeeltelijk afgegraven, een ten noordoosten van 

Bergambacht en twee bij Opperduit.  

 

 

Grensgebied van het Romeinse Rijk 

 

Kort voor het begin van de jaartelling kregen de mensen uit de IJzertijd te maken met de 

Romeinen. In opdracht van keizer Augustus was zijn schoonzoon Drusus met de legioenen, 

in het jaar 12 voor Christus, naar ‘Germania Inferior’ getrokken voor veroveringstochten. 

Een legioen is een legerafdeling van drie tot zesduizend man en een op zichzelf staand 

onderdeel van een groot leger. Gedurende lange tijd was rivier Rijn de uiterste grens van het 

grote Romeinse Rijk. In het begin lag de grens nog iets noordelijker. Bewijzen zijn 

opgegraven restanten van een fort bij Velsen. De landbouwactiviteit op de stroomruggen en 

donken nam in die tijd sterk toe. De Kromme Rijn, waarvan de hoofdstroom bij Katwijk in 

zee uitmondde, was toen honderd meter breed.  Het was een belangrijke verkeersader. Langs 

de rivier werd een keten van forten (castellae) gebouwd, bijvoorbeeld bij Vechten. Daar lag 

het zeer belangrijke fort ‘Fectio’, bij de plaats waar de Vecht van de Kromme Rijn aftakte. In 

Utrecht was het fort ‘Trajectum’, op de plaats van het huidige Domplein. Bij de Meern was 

een fort, waarvan de naam niet meer bekend is en bij Wijk aan Duurstede was het fort 

‘Levefanum’. Dicht bij zo’n castellum lag een nederzetting van handelaren en 

ambachtslieden. Hoewel de Romeinen nieuwe zaken introduceerden, veranderde in de 

levensstijl van de inheemse bevolking maar weinig. De agrarische nederzettingen bleven 

bestaan. Vermoedelijk zijn de Romeinen in het jaar 265 uit het gebied van de Kromme Rijn 

weggetrokken. 
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Middeleeuwen 

 

Het tijdperk van de vierde tot en met de zesde eeuw is een duistere periode. Na het vertrek 

van de Romeinen nam het aantal nederzettingen af en het bosareaal toe. Veel 

overstromingen in het rivierengebied speelden hierbij mogelijk een rol. In de Karolingische 

tijd (750-900) was er weer sprake van toename van de bevolking en maakten delen van het 

bos opnieuw plaats voor landbouwgrond. Het beeld van de bewoning is door veldonderzoek 

en opgravinggegevens aangevuld met schriftelijke gegevens. Het gebied kwam vanaf 630 

binnen de invloedsfeer van het christelijke Frankische Rijk. De Franken veroverden het 

gebied op de Friezen in 689 in de slag bij Dorestad. In het gekerstende gebied werd te 

Utrecht de bisschopszetel gevestigd. Al voor het midden van de zevende eeuw was daar de 

eerste kerk gesticht. De nederzetting zelf was nog heel klein. De vorsten uit Frankenland 

schonken veel landgoederen aan de Utrechtse kerk. Verreweg de grootste en belangrijkste 

nederzetting was Dorestad, op de plaats van het huidige Wijk bij Duurstede. Dorestad werd 

gesticht in 650 en groeide uit tot een Europees centrum voor handel en nijverheid.  Vanaf 

815 werden Dorestad en andere nederzettingen langs rivier Rijn herhaaldelijk door Vikingen 

geplunderd. In 863 kwam er definitief een einde aan het bestaan van deze bloeiende 

handelsstad. De stad werd compleet verwoest. Dat Dorestad niet meer werd herbouwd, is 

mede het gevolg van de overstromingen en rivierverleggingen. Toen de Vikingen waren 

verdwenen keerden alleen de boeren terug. De handelaren hadden zich elders gevestigd. 

Utrecht daarentegen herstelde zich. Het bleef het belangrijkste kerkelijk centrum, terwijl 

handel en nijverheid werd uitgebreid. In de archieven komen al vroeg de plaatsnamen voor 

als Fethna (Vechten), Haltna (Houten), Werken (Werkhoven), Bunnichem (Bunnik),  

Iodichem (Odijk), Fresionowic (Vreeswijk), Thorhem (Doorn) en Seiste (Zeist). Deze 

plaatsnamen werden in de oudste archiefstukken ook anders geschreven. In de eerste fase 

(1000-1300) begon de bewoning langs de Lek, IJssel en Vlist. Gaandeweg ontstond langs de 

rivieren een bewoningslint. Vermoedelijk zijn in dezelfde fase dijken aangelegd langs de 

rivieren Lek en IJssel. Rondom de boerderijen lag de landbouwgrond op de hoge delen, 

terwijl de lagere delen als weiden en hooilanden (maten) in gebruik waren. Nog een groot 

deel van het gebied bestond tot de twaalfde eeuw uit moeras, dat wil zeggen: elzen- en 

essenbroekbossen. Het verkavelingpatroon van deze oudste landbouwgronden wordt 

gekenmerkt door grote, blokvormige percelen. Door latere herverkaveling in smallere stroken 

is die verkavelingstructuur niet overal meer aanwezig. De nog aanwezige blokverkaveling is 

tegengesteld aan de langgerekte kavels van de latere ontginningen in de komgebieden. Op 

luchtfoto’s is deze verschillende perceelstructuur uit de Middeleeuwen goed te 

onderscheiden. 

 

 

Ontginning van de kommen 

 

In de tiende eeuw boden de hoger gelegen gronden, wegens ruimtegebrek, niet langer de 

mogelijkheid voor een verdere vergroting van het landbouwareaal. Door bevolkingsgroei was 

er echter wel behoefte aan meer landbouwgrond. Dit leidde ertoe dat, vanaf eind tiende, 

begin elfde eeuw, de moerassige komgebieden stukje bij beetje werden ontwaterd en in 

cultuur gebracht. De bisschop van Utrecht verkocht delen van de moerassen voor 

ontginning. De gronden werden volgens ‘cope’ verdeeld. Cope heeft verband met het door 

koop verkregen ontginningsrecht. Veel plaatsnamen in het veengebied herinneren aan deze 

manier van ontginnen: Galecop, Heicop, Boeicop, Benschop, Willeskop en Reijerscop. De 
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bisschop sloot cope-contracten met de verschillende ondernemers, die kolonisten van elders 

aantrokken. Deze voerden volgens een plan de ontginningen uit. Ontginningen van deze 

natte gebieden hield in dat de waterhuishouding werd geregeld. ‘Eigen’ water moest worden 

afgevoerd en ‘vreemd’ water geweerd. Dwars op een bestaande waterloop, bijvoorbeeld de 

‘Lobeke’ (Loobeek), de latere Lopikerwetering, die als ontginningsbasis dienst deed, werden 

op regelmatige afstand parallelle sloten gegraven, die zorgden voor de afwatering. Als 

achtergrens diende een dijkje met een wetering, om het water uit het achterliggende gebied 

tegen te houden. Aan weerskanten van het ontginningsblok lagen zijkaden. Per 

ontginningseenheid kregen de kavels (hoeven) tussen de sloten of greppels een 

standaardmaat van zestien morgen (1 morgen: 0.85 ha, 16 morgen: 43.60 ha). De 

oorspronkelijke ‘hoeven’ werden als gevolg van verkoop of vererving soms gesplitst. 

 

De boerderijen lagen langs de ontginningsbasis, vooraan op de kavels. De lintbebouwing die 

zo ontstond, is op veel plaatsen nog duidelijk aanwezig, zoals in Polsbroek. In de 

restgebieden liet men de greppels naar elkaar toe lopen, waardoor schuinlopende percelen 

ontstonden. Door de karakteristieke perceelstructuur is de naam ‘strokenverkaveling’ 

ontstaan. Soms wordt dit ontginningslandschap ook wel ‘slagenlandschap’ genoemd, 

afgeleid van het middeleeuwse woord ‘slaan’, dat betrekking heeft op het verdelen van 

ontgonnen gebieden. De verschillende ontginningsblokken zijn lange tijd afzonderlijke 

bestuurlijke en waterstaatkundige eenheden gebleven. In de waarden is het in cultuur 

brengen van de veenkommen in de elfde eeuw begonnen. Om de veengebieden met succes in 

cultuur te brengen en te behouden, was het noodzakelijk om ze te vrijwaren van 

overstroming. Rivier Lek was na de Romeinse tijd steeds belangrijker geworden en had in 

het jaar 1000 de functie van hoofdstroom gekregen. De Kromme Rijn verzandde en voerde 

niet veel water meer. Technisch was de afdamming daarom mogelijk geworden. Nadat de 

bedijking van rivieren Lek en Hollandse IJssel, in de tweede helft van de dertiende eeuw, 

was voltooid waren de vele overstromingen van deze rivieren tijdens hoge waterstanden 

voorbij. Door de bedijking zijn de hoog opgeslibde uiterwaarden ontstaan, die werden 

afgegraven ten behoeve van de steenfabricage. De Lek- en IJsseldijken zijn later nog 

herhaaldelijk doorgebroken. De daarbij ontstane kolkgaten (wielen) en overslaggronden 

getuigen ervan. Sommige wielen werden gedempt. Dijkdoorbraken ontstonden langs de 

Lekdijk bij De Heul en Wijk bij Duurstede in 1523, 1638 en 1747; bij Tull en ’t Waal in 1496 

en 1624; Lopik en Jaarsveld in 1751; langs de IJsseldijk bij het Klaphek (ten noordoosten 

van Lopikerkapel) en de Doorslag (nu Nieuwegein).  

 

Als gevolg van de ontwatering van de venige komgebieden werden processen in werking 

gesteld, die geleid hebben tot een flinke daling van het landoppervlak. Vooral in het westen, 

bij riviertje Vlist, is de verlaging aanzienlijk geweest. Slappe veengronden kunnen meer dan 

tachtig procent water bevatten. Algemeen wordt tegenwoordig aangenomen dat de 

veengebieden sinds het begin van de ontginning door inklinking twee meter lager zijn komen 

te liggen. Niet alleen de onttrekking van het water, ook het verdwijnen van het veen door 

verbinding van het veen met zuurstof, speelde hierbij een rol. Het oppervlak zakte 

gaandeweg tot onder het niveau van de rivierkleigronden. De waterlozing die in het begin 

nog op natuurlijke manier plaatsvond, leverde daarna problemen op. Voorzieningen in de 

vorm van ophoging van de kaden en dijkjes, kleine sluizen en duikers werden daardoor 

noodzakelijk.  Ook is hier en daar sprake geweest van opgehoogde woonplaatsen in de 

veertiende en vijftiende eeuw, onder meer in Polsbroek en Benschop. Om de afwatering goed 

te kunnen regelen was tenslotte ook bemaling door middel van windmolens noodzakelijk 
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De Krimpenerwaard 

 
 

De naam Krimpenerwaard bestaat uit twee delen: ‘krimpen’ en ‘waard’. Het eerste deel is 

ook in de twee namen van nederzettingen in het gebied: Krimpen aan de IJssel en Krimpen 

aan de Lek. Het woord krimp betekent rivierbocht. De dorpen zijn dus genoemd naar hun 

stichting aan rivierbochten. Een waard is een geheel door rivieren omgeven stuk land of 

gebied. De Krimpenerwaard is dus een door bochtige rivieren, Lek en Hollandsche IJssel, 

omgeven waard. In de Krimpenerwaard liggen de gemeenten Krimpen aan de IJssel, 

Ouderkerk, Nederlek, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven. Voor de gemeentelijke indeling 

van 1 januari 1986 was het aantal gemeenten twaalf (Krimpen aan de Lek, Krimpen aan de 

IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk, Gouderak, Berkenwoude, Stolwijk, Haastrecht, 

Bergambacht, Ammerstol, Schoonhoven, Vlist). Deze indeling was in negentiende eeuw tot 

stand gekomen. De gemeenten waren merendeels voortgekomen uit de ambachten 

(heerlijkheden). Dat waren van oorsprong bestuurlijke eenheden, bekleed met het lage 

overheidsgezag. 

 

Onder invloed van het warmere klimaat na de ijstijden begon de zeespiegel te rijzen. 

Daardoor werd de afwatering van de oostwest stromende rivieren  aan de kust gestremd. Als 

gevolg van het stagnerende water kon nu achter de kust, die ten westen van de huidige 

kustlijn lag, veenvorming optreden op het Pleistocene zand. Er ontstond een zoet, moerassig 

milieu waarin de ene laag afgestorven planten op de andere zonk. Door gebrek aan zuurstof 

in deze lagen verteerde het materiaal voor een deel en zo werd een veenlaag gevormd. Toen 

de zeespiegel verder steeg, raakte het veen overspoeld en werd klei afgezet, de afzettingen 

van Gorkum en Calais. Waar de zee niet of slechts in mindere mate kon doordringen, zoals 

in het gebied van de huidige Krimpenerwaard, ging de veengroei door. Vanaf vierduizend 

voor Chr. werd een reeks strandwallen in het West-Nederlandse kustgebied gevormd. Achter 

de strandwallen verzoette het milieu van de kustvlakte opnieuw en over een groot gebied 

vond weer veenvorming plaats. In de Krimpenerwaard, waar de veenvorming ononderbroken 
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doorging, groeide al met al een dik pakket veen aan: bosveen en veenmosveen. Het bosveen 

was ontstaan uit moerasbossen langs de rivieren en rietzeggevelden (zegge: rietgras); het 

veenmosveen uit de vegetatie in het binnengebied. 

 

Door de veengebieden slingerden zich enkele grotere rivieren en een aantal veenstroompjes. 

De rivieren behoorden bij het stroomstelsel van de Rijn. Gedeeltelijk, tegelijk, gedeeltelijk na 

elkaar, bestonden er diverse stroomstelsels, elk afzonderlijk bestaand uit een aantal 

rivierlopen met eigen afzettingen. In het begin was de sedimentatie (bezinksel: naar de 

bodem gezakt zand) van de rivierlopen beperkt en de veenvorming werd er niet door 

aangetast. Naderhand werden vooral in het oostelijk rivierengebied oeverwallen, 

stroomruggen en komgronden gevormd. De oeverwallen en stroomruggen zijn ontstaan 

doordat in periode van hoge waterstand grof (zandig of zavelig) materiaal dichtbij de bedding 

werd afgezet. (Zavelgrond: grond die bestaat uit klei met 60 % - 80 % zand). Het fijne 

(kleiige) materiaal werd verder weg afgezet in de kommen. De gronden langs de bedding, de 

oeverwallen, en de bedding zelf werden op die manier het meest opgehoogd. Op den duur 

kwam de bedding zo hoog te liggen dat de rivier door zijn eigen wallen heen brak en een 

nieuwe loop zocht. De oude loop bleef als een stroomrug, dat wil zeggen de dichtgeslibde 

bedding met de flankerende (aan een zijde begeleiden) oeverwallen, in het landschap achter. 

Onder meer als gevolg van de remmende werking van het bij de riviermondingen 

instromende zeewater en het afnemende verhang ontwikkelden de rivieren in het westelijk 

rivierengebied veel lagere en smallere oeverafzettingen dan in het oostelijk rivierengebied. 

(Afnemend verhang: verval per meter: het verschil in hoogte van de waterspiegel tussen twee 

punten). Langs de Beneden-Lek en de Hollandsche IJssel beneden Montfoort liggen nog 

nauwelijks oeverwallen. Er is veeleer sprake van kleioevers, van oost naar west overgaand 

van rivierklei in zeeklei. Deze afzettingen zijn voor een groot deel ontstaan rond het begin 

van de jaartelling. De activiteit van de rivieren nam toen sterk toe, terwijl ook de tracés van 

de rivierlopen veranderden. De kleiafzettingen vonden plaats onder invloed van de 

getijwerking van de zee. Bij hoog water aan de kust werd het slibhoudend rivierwater over de 

rivieroevers en in de veenstroompjes gestuwd en van daar uit vond sedimentatie (bezinksel) 

op het omringende land plaats. Veel meer materiaal dan voorheen werd afgezet. Het 

veengebied raakte in het westen van het rivierengebied gedeeltelijk onder een kleilaag 

bedekt. Er ontstond een klei-op-veenbodem met overslibde oeverafzettingen. Hiertoe behoren 

de langs de Hollandse IJssel en de Lek gelegen randen van de Krimpenerwaard. Het veen in 

het binnengebied bleef vrij van overslibbing. Het uiteindelijke resultaat van de genoemde 

processen was in de Krimpenerwaard een uitgestrekt veenlandschap, met aan de randen 

klei-op-veen en kleioevers. De kleinere veenstroompjes vormden niet of nauwelijks 

oeverafzettingen. Na verlanding overgroeiden ze met veen en werden later afgedekt door een 

kleiafzetting. Nu zijn deze fossiele stroompjes, evenals de overdekte oeverafzettingen aan de 

randen van de waard, als langgerekte ruggen in het landschap herkenbaar. Dit microreliëf is 

ten zuiden van Bovenberg, ten westen van Ammerstol, ten oosten van Stolwijk en ten 

noorden van het Beijersche waarneembaar. 

 

Tot in de vorige eeuw werd het woord veen in de waard nauwelijks gebruikt. Men gebruikte 

termen voor verschillende soorten veen: ‘darie’ voor het niet verweerde veen van onder de 

waterspiegel, ‘zwarte grond’ voor het verweerde en veraarde veen aan de oppervlakte, 

‘baggger’ voor het rottend materiaal in slootbodems en ‘mook’ voor lichte, losse grond die 

nog uit goed herkenbare plantendelen bestaat. 

 

De belangrijkste tak van de Rijn volgde voor het begin van de jaartelling de loop van de 
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huidige Beneden-Rijn tot Wijk bij Duurstede, liep vandaar via de huidige Kromme Rijn naar 

Utrecht en via de Oude Rijn naar Katwijk, waar de monding lag. Rond het begin van de 

jaartelling nam het belang (waterafvoer) van deze loop af, de monding begon te verzanden. 

Een andere loop liep van Wijk naar Vianen, vervolgens via de huidige Hollandse IJssel tot 

Linschoten en vandaar naar Woerden. Daar verenigde deze loop zich met de eerstgenoemde:   

de tak van de Rijn. Aan het begin van de jaartelling was vak Linschoten-Woerden verzand en 

stroomde een groot deel van het water via de Lange Linschoten naar Oudewater en vandaar 

via de benedenloop van de IJssel in westelijk richting naar de monding van de Maas. De 

Beneden-IJssel was ontstaan uit de benedenloop van de Lange Linschoten voor het begin 

van de jaartelling. Als deze rivieren horen bij het Rijnsysteem. In het tweede deel van de 

jaartelling werd het gedeelte van de IJssel tussen Montfoort en Oudewater nog gevormd en 

daarmee was de huidige rivier in grote lijnen voltooid. Wellicht in dezelfde tijd werd de 

Beneden-Lek gevormd, het huidige tracé ten westen van Vianen. De rivier nam de rol van de 

Kromme en Oude Rijn over. Gaandeweg werd tussen de jaren driehonderd en zevenhonderd 

de Lek de belangrijkste benedenstroom van de Rijn, die ook de Hollandse IJssel 

overvleugelde. In deze periode kreeg de omgrenzing van de Krimpenerwaard door IJssel en 

Lek zijn voltooiing. De monding van de IJssel in de Lek met twee lopen, de brede 

hoofdstroom en de smalle Sliksloot (nu tussen waard en Stormpolder) is ook in deze tijd 

gevormd. 

 

Voor 1150 waren de Lek en de Hollandse IJssel voorzien van dijken. De loop van de rivieren 

werd door de bedijking vastgelegd. In 1285 werd de IJssel bij Hoppenesse (het Klaphek, 

tegenwoordig Nieuwegein) afgedamd. Daarna ging van de IJssel aanzienlijk minder 

overstromingsdreiging uit dan voorheen en de dijken konden aanvankelijk betrekkelijk laag 

blijven. Toch brak de IJsseldijk een aantal malen door, evenals de Lekdijk. 

 

Na de bedijking zijn bij dijkdoorbraken ‘wielen’ of ‘wallen’ ontstaan, met daarachter 

overslaggrond, bestaand uit materiaal dat bij de doorbraak uit de ondergrond is losgewoeld 

en vervolgens over het omliggende land is uitgespreid. De wielen konden bij herstel van de 

dijk binnen- of buitengedijkt worden. Het wiel bij De Hem onder Schoonhoven is 

binnengedijkt, de Bakkerswaal bij Schuwagt (eendenkooi), waarschijnlijk bij de Sint 

Elisabethsvloed van 1421 ontstaan, is gedeeltelijk binnen- en gedeeltelijk buitengedijkt. Het 

buitendijkse deel heeft geleidelijk het aanzien van een uiterwaard gekregen. Ook langs de 

Hollandse IJssel zijn wielen ontstaan, bij Haastrecht (mogelijk in 1314) en bij Gouderak. De 

Bakkerswaal is een voorbeeld van de samenhang tussen de bodemgesteldheid en het 

ontstaan van wielen. De slappe ondergrond waarop de dijk rustte werd door het rivierwater 

weggedrukt, zodat de dijk wegzonk. Omdat het een aantal jaren duurde voordat de dijk 

hersteld werd, kon het wiel steeds groter worden. Bij hoog water drong het water het land 

achter de dijk binnen, bij laag water werd door het terugtrekkende water het buitendijkse 

land uitgeschuurd. Pas in 1430 werd aan deze toestand een eind gemaakt. 

 

Buitendijks aan de rivieren ontstonden door opslibbing uiterwaarden. De Lekuiterwaarden 

(buitendijks land) langs de Krimpenerwaard zijn vrij bescheiden van grootte gebleven. Langs 

de Hollandse IJssel zijn uiterwaarden gevormd tussen Gouda en Oudewater. Na de 

kanalisatie en afsluiting van de rivier tussen 1856 en 1860 worden de uiterwaarden niet 

meer overstroomd. In de IJsseluiterwaarden heeft in het verleden veel afgraving voor de 

steenindustrie plaats gevonden. 

 

Van de bewoningsgeschiedenis in de prehistorie, Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen is 
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niets bekend. In de Krimpenerwaard zijn nauwelijks sporen aangetroffen die dateren van 

voor de Romeinse tijd. Bij Krimpen aan de IJssel  (Sliksloot) zijn enkele laatpaleolithische  of 

mesolitische (geologisch tijdperk na het paleolithicum), uit geweien vervaardigde 

gereedschappen gevonden. (Paleolithicum: oudste periode van het steentijdperk; paleologen: 

laatste dynastie van Byzantijnse keizers). De omstandigheden van de vondst zijn echter 

onduidelijk, zodat er weinig conclusies aan verbonden kunnen worden. In de IJssel ten 

westen van Gouda is een mesolitischte bijl gevonden. De bewoning (nomaden) waar deze 

vondsten wellicht van getuigen blijft hier buiten beschouwing. Er zijn in het huidige 

landschap geen zichtbare relicten van overgebleven. 

 

Dit geldt in feite ook voor de Romeinse tijd (12 v. Chr.-450 na Chr.). In deze periode werd in 

het rivierengebied vooral gewoond op de oeverwallen, dus ten oosten van de 

Krimpenerwaard, en niet op het veen en het zich vormend klei-op-veen. Uit deze periode zijn 

nauwelijks vondsten bekend, de belangrijkste zijn enkele Romeinse scherven bij 

Schoonhoven en zes munten bij Ouderkerk aan de IJssel. De munten dateren merendeels 

uit de eerste eeuw van de jaartelling. Een munt uit de tijd van Constantius (313-315) wijst 

op een vrij late Romeinse activiteit in het gebied. De vondst hoeft echter niet op bewoning te 

duiden. Voor zover in de laat-Romeinse tijd al activiteiten in het erg natte gebied hebben 

plaatsgevonden, heeft er in de periode erna geen hergebruik van woonplaatsen 

plaatsgevonden. Met andere woorden: in het huidige nederzetting- en landschapsbeeld is er 

niets van terug te vinden. Ook voor de vroege Middeleeuwen, in feite voor de gehele periode 

tot rond het jaar 1000, zijn er geen aanwijzingen voor bewoning in de Krimpenerwaard te 

reconstrueren uit archeologische vondsten, schriftelijke bronnen of naamkundige gegevens. 

 

In de late Middeleeuwen werd het niet ontgonnen land, de wildernis, voor ontginning 

uitgegeven. Het grootste deel van het Zuid Hollandse- en Utrechtse veen en klei-op-veen is 

tussen de elfde en de dertiende eeuw ontgonnen. Daarbij is het systeem van de ‘cope’ 

toegepast. Het begrip cope heeft betrekking op de overeenkomst die de landheer met de 

ontginners sloot en waarin bepalingen over de grootte van de ontginning en de hoogte van de 

op te brengen grondbelasting waren opgenomen. De grond werd niet uitgegeven aan 

individuele ontginners, maar aan organisaties, bloedverwanten of ondernemers, locator 

genoemd. Anders dan tot dan toe gebruikelijk werd de achtergrens van de ontginning bij de 

aanvang vastgesteld. De standaarddiepte bedroeg zes voorling, ongeveer twaalfhonderdvijftig 

meter. Waar deze diepte niet toegepast kon worden, wegens de nabijheid van een al 

ontgonnen blok, vond aanpassing plaats. Voor de breedte van de ontginningshoeven werd, 

waar mogelijk, een standaardmaat van dertig roeden (95-115 meter) gehanteerd. Zes 

voorling bij dertig roeden leverde een hoeve op van zestien morgen, zoveel land als voldoende 

was voor een toenmalig boerenbedrijf. (Een morgen: 0.85 ha, een roe: 3.767 meter). Ook een 

diepte van twaalf voorling, zo’n vijfentwintighonderd meter, werd wel gehanteerd. In de 

praktijk zijn de ontginningshoeven niet lang altijd zestien of tweeëndertig morgen gewest, 

maar de maten kwamen in de buurt. 

 

De ontginningen werden vanaf een bestaande of nieuw gegraven waterloop ter hand 

genomen. Vanaf de ontginningsbasis werden de hoeven uitgezet. De sloten werden 

evenwijdig en loodrecht op de ontginningsbasis gegraven om een zo effectief mogelijke 

afwatering van het bol liggende veen te verkrijgen. Zij- en achterkaden werden opgeworpen 

om het water van aangrenzende ontginningen of nog niet ontgonnen veen te weren. De 

kaden vormden samen de latere polders. De boerderijen verrezen op de kop van de kavel, 

zodat langgerekte nederzettingen (boerderijlinten) ontstonden. In het gebied van de 
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Beneden-Lek en de Hollandse IJssel vonden de eerste ontginningen plaats in de late tiende 

en het eerste kwart van de elfde eeuw. In de Krimpenerwaard is zowel ontgonnen zonder een 

vooraf bepaalde achtergrens, als volgens het systeem van de cope. 

 

Bij de aanvang van de ontginningen bestond de Krimpenerwaard uit een of enkele, min of 

meer bolvormige veen- en kleipakketten, afwaterend naar de randen: Lek, IJssel en Vlist. 

Het riviertje Loet fungeerde als afwatering en waterscheiding voor het binnengebied in het 

zuidwesten. Aan het ‘woud’ van voor de ontginningen, grotendeels bestaande uit laag 

moerasbos in het binnengebied en opgaand bos aan de rivieroevers, herinneren nog de 

naam Berkenwoude, Sutwoude, Mellewoude (bij Berkenwoude) en Nuwout (bij 

Bergambacht). Aan de ontginningen (het rooien) herinneren de namen Beijersrode en de 

veldnamen ’t Rot en ’t Overrot, ten noorden van Bovenberg. Op grond van historisch-

geografisch en archeologisch onderzoek is een beeld te maken van de in bezit name van de 

Krimpenerwaard. Op basis van het archeologische materiaal zijn drie, elkaar gedeeltelijk 

overlappende, fasen te onderscheiden. Een precieze volgorde van de ontginningen zijn echter 

niet te geven. Van een enkele ontginning geeft de literatuur een globale datering. De 

ontginningen Vlist-Oostzijde en Bonrepas zijn van voor het jaar 1155. Vlist-Oost en West 

zijn beide oorspronkelijk vierentwintig en Bonrepas achttien hoeven groot. 

 

In de eerste fase (1000-1300) begon de bewoning langs de Lek, IJssel en Vlist. Gaandeweg 

ontstond langs de rivieren een bewoningslint. Vermoedelijk zijn in dezelfde fase dijken 

aangelegd langs de rivieren Lek en IJssel. De dijken werden zowel tegen het buitenwater 

opgeworpen, dat gezien de klei-afzettingen de randen van de waard kon overstromen, als in 

verband met de beheersing van het binnenwater, om het in de rivier leeglopen van sloten uit 

het hoger liggende achterland tegen te gaan. De ontginning in de eerste fase lijkt minder 

gereglementeerd te zijn verlopen dan die in de tweede. Er zijn minder cope-ontginningen dan 

vrije ontginningen. Toch vinden we al enkele voorbeelden van een zes voorling cope, zoals 

Rozendaal aan de Hollandse IJssel, Vlist-Oost en Westzijde en Bonrepas. De ontginning 

vanuit de Lekoever bij Bergambacht heeft tot de achterkade, de Bovenbergseweg, een wat 

grotere diepte: vijftien honderd meter. 

 

Vermoedelijk werden de achtergrenzen van sommige oeverontginningen pas vastgesteld toen 

de gereglementeerde uitgifte van het binnengebied plaats vond. Een voorbeeld vormen de 

ontginningen onder Gouderak die een gemeenschappelijke achtergrens, de Gouderakse 

Landscheiding, hebben met de Beijersche polder. De diepe Gouderakse ontginning is tot 

staan gekomen tegen de uitgezette achtergrens van de cope ‘de Beijersche polder’. 

Opmerkelijk is dat het huidige kaartbeeld nog steeds laat zien dat een aantal ontginningen 

vanaf de rivieren met een vrije opstrek is gebeurd. Aan de Hollandse IJssel ter hoogte van 

Ouderkerk zijn de kavels vijfentwintighonderd tot meer dan vijfendertighonderd meter diep. 

De ontginning is tot staan gekomen tegen riviertje Loet. De kavels zijn niet in een keer 

ontgonnen. Geconstateerd kan worden dat de bovengenoemde eerste fase-ontginning vanaf 

de IJssel met de achterkade grenst aan een ontginning uit de derde fase, de Beijersche 

polder, dus kennelijk pas na enkele eeuwen tot die diepte was gevorderd. 

 

Niet alleen langs de rivieroevers vond in de eerste periode bewoning plaats, maar ook al wat 

meer in het binnengebied. Een geïsoleerde locatie in de polder ‘De Nesse’ werd in gebruik 

genomen en aan riviertje Loet lag een, voor het archeologisch onderzoek, nog onbekend lint 

van ten minste eenenveertig huisplaatsen. Enkele zijn in verband met wateroverlast 

opgehoogd. In totaal zijn er in de waard maar weinig opgehoogde laat-middeleeuwse 
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huisplaatsen, de meeste zijn uit een latere periode. De opgehoogde erven liggen in het 

binnengebied langs de verschillende assen: de as Zuidbroek-Benedenberg-Bergambacht-

Bovenberg, de as Koolwijk-Schoonouwen, de as Berkenwoude-Benedenkerk-Stolwijk-

Bovenkerk en de as Achterbroek-Beijersche polder. Ook langs riviertje Vlist liggen 

opgehoogde erven. Niet duidelijk is of er sprake is geweest van ontginning zowel vanaf de 

Lek als vanaf de Loet, dus in tegenovergestelde richtingen. Of dat de bewoning aan de Loet 

eerder was dan de bewoning aan de Lek? De verkaveling van 1850 (Topografische en 

Militaire Kaart) geeft voor de eerste veronderstelling geen aanwijzing. Nergens is een 

aansluiting van de ene ontginning op de andere te zien. 

 

In de tweede fase, de periode 1200-1500, verdween de bewoning aan riviertje Loet en in de 

polder ‘De Nesse’. Aan de oostzijde van de Ouderkerkse Landscheiding, de  achterkade van 

een deel van de ontginningen vanaf de Hollandse IJssel, ontstond een nieuw lint van 

minimaal zeven huisplaatsen. De kade fungeerde als basis voor nieuwe ontginningen. Deze 

bewoning verdween aan het eind van de late Middeleeuwen, waarschijnlijk wegens 

wateroverlast. Een voorbeeld van een achterkade die bij voortgang van de ontginningen niet 

als nieuwe basis diende maar werd doorgegraven, is de Kleine Wetering in de polder 

Kromme, Geer en Zijde bij Ouderkerk aan de IJssel. Andere nieuwe ontginningslinten 

ontstonden in de periode 1200-1500 in het binnengebied langs de Benedenbergseweg bij 

Bergambacht. Het is grotendeels een tweezijdige ontginning en mogelijk begonnen vanuit het 

gebied om riviertje Loet in oostelijke richting en aan de Benedenkerkseweg bij Stolwijk. Het 

is een voorbeeld van een zes voorling (ongeveer twaalfhonderdvijftig meter) cope vanuit een 

zo recht mogelijk gegraven ontginningsbasis. De uitgezette hoeven hadden een grootte van 

zestien en half tot achttien morgen (morgen: 0.85 ha). Vanaf de zuidelijke achterkade 

(Koolwijkse- en Schoonouwenseweg) werd de ontginning van Schoonouwen aangepakt. Ook 

het Westeinde in Berkenwoude ontstond in deze periode met een eenzijdige ontginning in 

noordelijke richting. Als basis werd het rechte Westeinde gegraven. 

 

In de derde fase, na 1500, werd het gebied opgevuld. De ontginningsassen groeiden aan 

elkaar. Zo werden de assen van Berkenwoude en Stolwijk met een schuifsluiting op elkaar 

aangesloten. De as van Benedenberg werd doorgetrokken naar het westen, zodat Zuidbroek 

ontgonnen kon worden. Tussen het lint van Benedenberg en dat aan rivier Lek ontstond een 

kort lint aan de Buitenwetering/Kerkweg, waaraan het dorp Bergambacht werd gebouwd. 

Noordelijk van het Benedenbergse werd het lint van de Kadijk (de achterkade van 

Benedenberg) gevormd, wellicht tegelijk met Zuidbroek. Ook ontstonden in deze fase de 

polders Het Beijersche en Achterbroek, beide tweezijdige copen met een gegraven 

ontginningsbasis, de Voorwetering en de Boschwetering. De Beijersche polder is echter aan 

het westelijk eind een eenzijdige cope, de wetering is achterkade van Achterbroek. Tenslotte 

kwam er bewoning aan de Tentweg/Goudseweg en vonden enkele kleine restontginningen 

plaats, zoals Kort Schoonouwen en Klein Stolwijk. 

 

Het bewoningspatroon van de Krimpenerwaard was hiermee in grote trekken voltooid en 

vastgelegd. Afgezien van  het later weer verdwijnen van een paar bewoningslinten en de groei 

van enkele plaatsen tot stedelijke nederzettingen (Haastrecht en Schoonhoven). Is in de 

voor- en achtergrens van de blokken nauwelijks verandering opgetreden sinds de 

ontginning, in de breedte van de percelen is meestal het nodige veranderd door 

samenvoeging en splitsing, zoals de topografische kaarten sinds 1850 laten zien. Een vroege 

opdeling is bekend uit het gebied onmiddellijk buiten de stadsgrachten van Schoonhoven. 

Daar lag in de vijftiende eeuw al een kleinschalige verkaveling in hophoven, kooltuinen, 
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grienden en boomgaarden op de plaats van de oorspronkelijke hoeven. 

 

Samenvattend: de ontginning/bewoning is in de eerste fase vanaf de rivieroevers gestart. Al 

vroeg was men echter ook op enkele plaatsen in het binnengebied actief. Vervolgens werd in 

de tweede fase het binnengebied vanuit diverse richtingen aangepakt. In de derde fase is de 

ontginning voltooid. Een gedetailleerd chronologisch (opeenvolging in tijd) beeld is niet te 

geven. Wel is van belang dat van de ontginningen in het huidige landschap veel sporen 

bewaard zijn gebleven. Van de meeste ontginningen is de hoofdstructuur nog aanwezig. Dat 

is de ontginningsbasis met de nederzetting (boerderijlint) en de haaks of onder een hoek 

daarop staande verkaveling. Dit geldt ook voor een aantal zijkaden, bijvoorbeeld de 

Beijersche Vliet tussen de polders Veerstalblok en Middelblok en de Schaapjeszijde tussen 

de polders De Nesse en Kattendijksblok, alsmede de achterkaden, de lange Gouderakse 

Landscheiding en de landscheiding tussen de polders Benedenkerk en Het Beijersche. Een 

aantal geleidelijk verlopende kavelaanpassingen waar belendende ontginningen elkaar 

ontmoeten, is eveneens bewaard, bijvoorbeeld vlak ten westen van de dorpskern van 

Ammerstol en midden in de polder Rozendaal. Uit de geleidelijk verlopende kavelaanpassing 

is af te leiden dat de ontginningen uit de richting van Oudewater en Haastrecht op elkaar 

stuitten, waarbij die uiteindelijk die uit oostelijke richting het vroegst is te dateren. 

 

Opvallend is dat de ontginningen in de Krimpenerwaard minder volgens plan, minder als 

een geheel opgevat zijn dan in de Lopikerwaard. Dit is te zien aan de wijze waarop 

ontginningsassen op elkaar aansluiten. Voorbeelden zijn de genoemde schuifsluiting tussen 

Berkenwoude en Stolwijk en de aansluiting van Achterbroek op de Beijersche polder. 

Tenslotte: als vermeld zijn de ontginningen langs rivier IJssel begonnen aan de rivieroever 

en van daar is men het binnenland ingegaan. Op een plaats valt de huidige IJsseldijk niet 

samen met de ontginningsbasis, ter hoogte van de Nessepolder onder Ouderkerk. Voor de 

oorspronkelijke dijk, de Lageweg, is vermoedelijk al in de eerste fase van de ontginningen in 

een binnenbocht van de rivier een nieuw stuk land aangewonnen. 

 

In schriftelijke bronnen uit de periode voor het jaar 1200 komen enkele vermeldingen voor 

van de namen IJssel en Lek. Belangrijk is het afschrift van een oorkonde uit de elfde eeuw 

van koning Otto 1. In het jaar  944 schonk hij al zijn goederen ‘in pago Lacke et Isla’, in de 

gouw Lek en IJssel, aan de twee Utrechtse kapittelkerken Sint Maarten (Dom) en Sint 

Salvador (Oudmunster). In de goederenlijst van de kerk van Sint Maarten, uit de periode 

885-948, worden drie kerken in Lote vermeld, ‘in Lote ecclesias tres’, en bezittingen in 

Hasehem. Er is verondersteld dat hiermee het gebied van het riviertje Loet is bedoeld, met 

de kerken van Ouderkerk, Lekkerkerk en Krimpen. Met Hasehem zou Haastrecht bedoeld 

zijn. Maar gezien de volgorde van de namen in het register, waar Lote vlak na Dorestad 

staat, wordt de nederzetting Leut bedoeld, die even ten oosten van het huidige Wijk bij 

Duurstede lag. Met Hasehem zou mogelijk Heeswijk bij Montfoort bedoeld zijn. De 

vermelding van Krimpen aan de IJssel in een stuk gedateerd 1064 betreft een falsum uit het 

eerste kwart van de twaalfde eeuw. De nederzetting wordt aangeduid als Crempene. In 1277 

is sprake van twee dorpen die Crimpen worden genoemd; een aan de Merwede (Lek) en een 

aan de IJssel. Globaal viel het oostelijk deel van het huidige Zuid Hollandse en Utrechtse 

rivierengebied onder het wereldlijk gezag van de bisschop van Utrecht en het westelijk deel 

onder de graaf van Holland. Over en weer werd geprobeerd het gebied uit te breiden. Midden 

dertiende eeuw volgde de grens ongeveer de lijn Gouda-Schoonhoven-Werkendam-Dussen. 

Hoe ingewikkeld de situatie kon zijn laat het voorbeeld van Haastrecht zien. Herbaren van 

der Lede, heer van Haastrecht en Vlist, droeg in 1290 zijn Huis met de ‘Hofcamp’ en vijftig 
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morgen land te Haastrecht, tot dan toe allodiaal (vrij) bezit, in leen op aan graaf Floris V van 

Holland. Hiermee werd het bezit van heer Van der Lede een Hollands leen. De Heerlijkheid 

Haastrecht was echter in bezit van de bisschop van Utrecht. De Hollandse invloed werd 

steeds sterker. De Stichtse rechten op het gebied van de Heerlijkheid ten zuiden van de 

Hollandse IJssel gingen in 1428 verloren en die ten noorden van de Hollandse IJssel, het 

land van Stein, liepen in 1529 definitief af toen keizer Karel V de rechten afkocht. Sindsdien 

wordt het gebied als Hollands beschouwd. Haastrecht wordt overigens voor het eerst als 

Havekesdret vermeldt in een twaalfde eeuwse kopie van een stuk uit 1108. De naam is 

samengesteld uit de persoonsnaam ‘Haveke’ en het woord ‘drecht’ voor vee of waterloop. 

 

De grafelijke tol, waaraan Ammerstol zijn naam ontleend, wordt in 1233 vermeld, maar 

bevond zich toen nog aan de overkant van de Lek. De oudste vermelding van Bonrepas 

dateert uit 1254. De naam werd toen al net als nu gespeld. Hetzelfde stuk bevat ook de 

oudste vermelding van Bergambacht. Getuige bij de belening is Harbernus de Monte ofwel 

Herbaren van den Berghe. Met de Berg wordt de Heerlijkheid bij de berg, dus Bergambacht, 

bedoeld. Waarschijnlijk heeft heer Van den Berghe er dan al een kasteel gebouwd. 

Ouderkerk komt voor het eerst voor in 1263, in een stuk met betrekking tot de 

pastoorsbenoeming in het dorp. Ouderkerk is mogelijk de ‘oude’, dat wil zeggen de 

moederkerk van Capelle en Nieuwerkerk aan (de overkant van) de IJssel. Archeologisch 

onderzoek heeft aan het licht gebracht dat ter plaatse van de huidige kerk in de tweede helft 

van de twaalfde eeuw een tufstenen kerkje is gebouwd. Willige Langerak wordt voor het eerst 

genoemd in 1272. Er is dan sprake van een kerk. De betekenis van het eerste deel van de 

naam, ‘willige’, is niet duidelijk. Misschien worden wilgen bedoeld? Een rak is een recht stuk 

rivier. Het Langerak is dus het rechte stuk van rivier Lek voor het dorp. Een soortgelijke 

naam is Gouderak: het rak ter hoogte van Gouda. Het dorp wordt voor het eerst genoemd in 

1274 als Golderak. De oudste vermelding van Lekkerkerk dateert van 1280. Er was toen een 

kerk ter plaatse van de huidige kerk. In de Berkenwoudse ontginningen worden ‘Sutwoude’ 

(Zuidbroek) en ‘Mellewoude’ tussen 1275 en 1280 het eerst genoemd. Pas in 1326 wordt 

‘Bercou’ genoemd. Stolwijk tenslotte komt het eerst voor in 1320. 

 

In het volgende komen de hoofdlijnen van de nederzettingstructuur van de Krimpenerwaard 

aan de orde en wordt een overzicht van de nederzettingstypen gegeven. De verschillende 

typen zijn: 

 

- streekdorp, overgaand in bewonerslinten of lintbebouwing; 

- dijkdorp, in de Krimpenerwaard van dezelfde oorsprong als het streekdorp maar met 

meer niet-agrarische elementen, eveneens overgaand in lintbebouwing; wat de vorm 

betreft zijn de twee dorpstypen vrijwel identiek; 

- terpdorp, alleen Bergambacht, gelegen op een donk, wordt hiertoe gerekend; een 

donk is uit opgewaaid zand bestaande rivierduin met de kop onder of boven het 

huidige maaiveld; 

- stedelijke nederzetting, de twee steden: Haastrecht en Schoonhoven, worden in dit 

hoofdstuk niet behandeld. 

 

Het meest voorkomende type nederzetting,  al eerder genoemd als boerderijlint, is ook aan te 

duiden als ‘streekdorp’. Het streekdorp is een liniaire (in de lengte gemeten) nederzetting, 

gevormd door de bewonersas met aan een of twee kanten een strokenverkaveling met 

bewoning voor op de kavels. De wijze van ontginnen in de Krimpenerwaard resulteerde zowel 

in eenzijdige als tweezijdige streekdorpen. Vanaf de basis naar twee kanten ontginnen levert 



 36

een tweezijdig bewonerslint op, naar een kant een enkelvoudig lint. Een voorbeeld van zowel 

de eerste als de tweede mogelijkheid is van oost naar west het lint Bovenkerk/Stolwijk-

dorpskom/Benedenkerk/Berkenwoude. Tot ver in Benedenkerk is dit lint tweezijdig, zoals 

nog altijd te zien is. In het westen, mogelijk in verband met de afnemende diepte van de 

ontginning, wordt het lint eenzijdig en gaat over in de van oorsprong geheel eenzijdige cope-

ontginning van Berkenwoude. De bewoning aan de ontginningsassen, aanvankelijk alleen 

boerderijen, is gesitueerd voor op de kavels. Het woongedeelte van de boerderijen is naar de 

weg gericht en het achterliggende bedrijfsgedeelte naar het land. De oriëntatie van de 

boerderijen is evenwijdig aan de lengterichting van de kavel, onder een rechte of schuine 

hoek met de weg. 

 

De dorpen aan de rivieren zijn wellicht wat ouder dan de nederzettingen in het 

binnengebied, aangezien de rivieroevers het eerst ontgonnen zijn. Met de ophoging van de 

ontginningsbasis tot dijk konden de riviernederzettingen zich tot dijkdorpen ontwikkelen. De 

eerste vermelding van de dorpen geven over de periode van ontstaan niet veel informatie. De 

dorpen komen pas vrij laat in de bronnen voor, uit de aard van de stukken 

(pastoorbenoeming) blijkt wel dat de nederzettingen dan al geruime tijd bestaan. 

Ongetwijfeld zijn de dorpen tegelijk met de ontginningen ontstaan. Ontginnen volgens het 

systeem van de cope leidt immers automatisch tot het ontstaan van bewonerslinten. De 

mogelijkheid tot komvorming was bovendien in het systeem inbegrepen door het reserveren 

van ruimte en een bestaansbasis voor een kerk. Zo werd in Stolwijk bij de ontginning een 

hoeve  van zeventien morgen (morgen: 0.85 ha) afgezonderd voor het onderhoud van de 

kerk. De kerk van Ouderkerk bezat in 1733 achtentwintig morgen land, waarin een 

soortgelijke reservering te zien is. Hoewel concrete gegevens ontbreken, is dit waarschijnlijk 

in meer ontginningen het geval geweest. Niet elk ontginningsblok heeft een eigen 

nederzetting gekregen. Vooral de kleinere restontginningen niet, zoals de polder Kleien 

Stolwijk. De kleine ontginning Kort Schoonouwen heeft echter wel weer, zij het een 

onbetekenend, boerderijlint. Bergambacht is in feite de enige niet-liniaire (liniair: in de 

lengte gemeten) nederzetting in het binnengebied. Hoewel de plattegrond niet de radiale (van 

een punt uitgaande) structuur van het ideale terpdorp heeft en een donk een natuurlijke 

hoogte is, in tegenstelling tot een terp, is de dorpskom duidelijk op de donk gegroepeerd. Het 

dorp is daarom wat de vorm betreft als een terpdorp te beschouwen. 

 

De Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden van 1850 laat zien 

dat midden negentiende eeuw nog steeds voornamelijk aan de oorspronkelijke 

ontginningsassen gewoond werd. De landscheidingen, zijkaden, tiendwegen, et cetera, zijn 

op de kaart leeg. De bewoning die in de derde fase tot stand is gekomen aan de Tentweg en 

de Goudseweg (ten noorden en ten zuiden van Stolwijk), heeft zich tot in de negentiende 

eeuw nauwelijks uitgebreid. Ook nu nog is er nauwelijks bewoning buiten de dorpen (en 

hun twintigste eeuwse uitbreiding) en andere oude bewoningslinten. Vergelijking van het 

kaartbeeld van 1850 en dat van nu laat enige uitbreiding zien bij Lage Weg, De Hem, aan de 

Tiendweg-Oost, de Oudelandseweg en de Tentweg. Het oorspronkelijk beeld van een- en 

tweezijdig bebouwde assen is in de waard nog steeds herkenbaar, al heeft er aan de 

eenzijdige linten wat bebouwing aan de vroeger lege kant plaats gevonden. Een en ander 

betekent niet dat er geen dynamiek in het bewoningspatroon heeft plaatsgehad. De 

oorspronkelijke toestand zal, door de systematische en in fasen verlopende ontginning, 

gekenmerkt zijn door een regelmatige spreiding van de hoeven (land en boerderijen). Deze 

situatie is naderhand door splitsing, samenvoeging en uitbreiding van landerijen gewijzigd. 

Bestudering van de oudste topografische kaarten laat zien dat in de eeuwen volgend op de 
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periode van ontginning en het in bezit nemen de regelmatige spreiding voor een belangrijk 

deel verloren is gegaan. Bovendien is het beeld verder gewijzigd door latere opvulling in de 

bewoningslinten van arbeiderswoningen en huizen van ambachtslieden, en nog later van 

middenstand- en rentenierswoningen. In een enkel geval is de bewoning na de 

Middeleeuwen verdwenen, vermoedelijk als gevolg van wateroverlast. Een voorbeeld is de 

bewoning aan de Kadijk, een ontginning aan de achterkade van Benedenberg, waaraan in 

het midden van de negentiende eeuw nauwelijks meer gewoond werd. Ook aan rivier Lek, 

vooral tussen Ammerstol en Opperduit, is de bewoning verdwenen. In 1850 stonden er 

nauwelijks nog boerderijen aan het dijkvak. Oostelijk van Schoonhoven was het achter rivier 

Lek eveneens niet goed wonen. In Willige Langerak was tussen de kerk en de Lek wat 

bewoning zoals gezien kan worden op de zestiende eeuwse kaart die Van Deventer van 

Schoonhoven maakte. Het aantal huizen nam echter af. De laatste werden verwoest in het 

rampjaar 1672 en niet weer opgebouwd. 

 

De dynamiek in het bebouwingspatroon als geheel is in de periode na de derde fase in de 

ontginningen echter beperkt gebleven, afgezien van het ontstaan van de stad Schoonhoven. 

Er is sprake geweest van krimp en groei aan de ontginningsassen, nieuwe bewoningslinten 

zijn niet gevormd, enkele oude zijn verloren. In de Vijfherenlanden is bijvoorbeeld meer 

verschuiving in de bewoning opgetreden. Een oorzaak voor de betrekkelijk stabiele situatie 

in de Krimpenerwaard kan de vrij homogene (van dezelfde samenstelling) bodem zijn. Er 

waren in het binnengebied geen hogere en drogere delen te vinden waarop men zich 

geleidelijk kon terugtrekken. De randen (dijken) lagen wel hoger en daarheen richtte zich 

dan ook de trek. Resultaat was verdichting van de dorpen aan de dijken. 

 

Binnen de dorpen fungeerden de kerken als aantrekkingspunt. Rond de kerk ontstond een 

kleine dorpskom, vooral als de kerk bij een kruispunt was gebouwd. In het binnengebied 

heeft zich komvorming voorgedaan bij Berkenwoude, Stolwijk en Bergambacht. In 

Berkenwoude is de komvorming beperkt gebleven tot de aansluiting van de Kerkweg op de 

ontginningsbasis, de Berkenwoudsche Huisweg. Rond 1560 was de Kerkweg-bebouwing 

alleen gesitueerd aan de oostzijde van de weg, later werd ook de westzijde bebouwd. Van de 

kerk is sprake ten tijde van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht van 1393-

1423. In een ongedateerd stuk geeft hij toestemming de kerk af te breken, wellicht wegens 

slecht onderhoud en nieuwbouw. Voordien moet er dus al een kerk zijn geweest. Mogelijk 

was, net als bij Stolwijk en Ouderkerk, bij de ontginning met de kerk rekening gehouden. In 

1708 brandden vijftien woningen af in Berkenwoude, tot volledige herbouw kwam het niet. 

Rond 1840 bestond de dorpskom uit vijftien boerderijen, woonhuizen, ambachtelijke 

bedrijven, de kerk en de pastorie. De gehele toenmalige gemeente telde vijfenzeventig huizen 

met tweeëntachtig gezinnen, in totaal vierhonderdvierenveertig inwoners. 

 

Net als bij de boerderijlinten in het binnengebied zijn er dijkdorpen met komvorming, zij het 

in wisselende mate (Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ammerstol en Ouderkerk), en zonder 

(Gouderak, Willige Langerak, Krimpen aan de IJssel). Daarnaast ligt er langs de dijken een 

lint met wisselende dichtheid, immers overal fungeerden de rivieroevers als 

ontginningsassen. Binnen het lint ontstonden nog enkele kleinere kernen bij pontveren en 

sluizen: Bergstoep, Opperduit (waar de donk aan de Lek geen rol heeft gespeeld) en 

Stolwijkersluis (ontstaan bij de veertiende eeuwse afwatering op de IJssel). In de meeste 

dijkdorpen bleef de komvorming kleinschalig. Dorpsuitbreiding had plaats langs de dijk, die 

een hoger gelegen en daarmee droge vestigingsplaats bood. 
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Waar pas laat een kerk is gebouwd, zoals in Gouderak, bleef de komvorming beperkt. De 

kerk te Gouderak is gebouwd in 1658, in de tijd daarvoor viel het dorp kerkelijk onder 

Moordrecht. Op de kaart van 1850 is te zien dat nog vrijwel geen komvorming rond de kerk 

heeft plaatsgevonden. Het gebouw staat los achter het tweezijdig bebouwingslint aan de dijk. 

In het midden van de negentiende eeuw is het dorp nog steeds de ‘overkant’ van het grotere 

Moordrecht. Over de omvang van de dorpen geven twee onderzoeken voor 

belastingdoeleinden, Enqueste en Informacie (in 1494 en 1514), informatie. Er zijn kleine 

dorpen, zowel aan de rand van de waard als in het binnengebied, waar een divers 

grondgebruik nauwelijks toereikend is om in leven te blijven. Temeer omdat het platteland 

steeds te lijden heeft van allerlei oorlogshandelingen en daarmee samenhangende 

belastingen. Hoewel men misschien overdreven heeft om zo de hoogte van de aanslag te 

beïnvloeden, moet het beeld dat de beide bronnen geven in essentie juist zijn. In 1512 

trokken de Geldersen plunderend en brandschattend door de waard. Lekkerkerk telde voor 

de Gelderse inval honderdzestig haardsteden, maar in 1514 geeft men op dat het grootste 

deel is verwoest. De wederopbouw bestond bij gebrek aan middelen uit ‘halve huijsen, 

keetkens en andre scuuijrkens’. 

 

Opvallend is de verdichting die in de loop der tijden is opgetreden aan de rivierdijken. 

Oorspronkelijk zal hier een eenzijdig lint bestaan hebben met boerderijen aan de binnenzijde 

van de dijk. Naderhand is ook meer aan de buitenzijde gebouwd. Krimpen aan de Lek, 

Ouderkerk en Gouderak zijn ontwikkeld tot dijkdorpen met een bebouwing die voor een deel 

aan beide zijden van de dijk staan. De kerk in Krimpen aan de Lek heeft bovendien altijd 

aan de buitenkant van de dijk gestaan. Veronderstelt is dat de bouw is gebeurd in de 

periode dat geen hoog buitenwater werd verwacht, zodat hooggelegen huizen en de kerk 

buiten de eerste kaden konden blijven. Een tweede mogelijkheid is dat bij overstroming de 

hoog gelegen bebouwing aan de rivieroever betrekkelijk droog bleef. Het water stroomde 

immers naar het achterliggende lagere land. Om deze reden zou het niet urgent geweest zijn 

dergelijke bebouwing binnen te dijken. 

 

De trek naar de dijk was het gevolg van enkele in elkaar grijpende ontwikkelingen. De dijken 

vormden bij het steeds aanwezige overstromingsgevaar betrekkelijk veilige woonplaatsen, 

niet alleen voor burgers. Ook boeren vestigden zich graag aan de dijk, vooral aan de 

IJsseldijk. Delen van de Lekdijk waren niet populair vanwege de grote drassigheid van het 

aangrenzende binnendijkse land. In tijden van nood trok men zich ook terug op de 

dorpsdonk en de kasteeldonk van Bergambacht, voor het laatst in de achttiende eeuw. De 

aantrekkingskracht van de dijken lag ook in de bedrijvigheid. De dorpen waren daar van 

begin af aan niet uitsluitend agrarisch. Er vestigden zich al vroeg vissers en schippers. De 

schippers vervoerden landbouwproducten, stenen en de eindproducten van de touwslagerij. 

De vissers visten op zalm, elf en steur. Vanaf wanneer de zalmvisserij op rivier Lek van 

betekenis is, is uit de literatuur niet op te maken. In de achttiende eeuw was de zalm al 

lange tijd belangrijk. Dit blijkt uit gegevens over Lekkerkerk, waar men in de achttiende 

eeuw tegen betaling zalm te drogen kon leggen op de kerkhofmuur. Er was ook een 

zalmbank in het dorp. De ontwikkeling van Ammerstol kwam voort uit de zalmvisserij. In 

1880 werd de ‘Zalmmart’ gebouwd, een veilinggebouw (afgebroken) en in 1901 een opvallend 

groot postkantoor (niet meer als postkantoor in gebruik). In het postkantoor werkten zes 

klerken ten behoeve van de zalmhandel en verwerkten het telegraaf- en telefoonverkeer in 

binnen- en buitenland. Als gevolg van de visserij en de scheepvaart ontstonden 

scheepswerven en daarmee werd de basis gelegd voor de nog altijd aanwezige hout- en 

scheepsindustrie. Niet alle werven waren flinke bedrijven. Tot ver in de achttiende eeuw 
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bouwde men niet alleen schepen, maar werd ook allerlei timmerwerk geleverd, zoals bruggen 

voor de boerenerven. Daarnaast werden molens gerepareerd en doodskisten gemaakt. De 

scheepsbouw leidde tot de vestiging van blokmakerijen, houtzagerijen en touwslagerijen. De 

bedrijvigheid trok niet alleen arbeiders, maar ook kooplieden en winkeliers aan. 

 

De bedrijvigheid in de dijkdorpen veranderde onder invloed van de ontwikkelingen in het 

binnengebied van de Krimpenerwaard. Na 1850 verdween de hennepteelt. Dit betekende 

tegelijk de ondergang van het merendeel van de touwbanen. De veevoederhandel- en 

fabricage profiteerden echter van de gelijktijdige overschakeling op veeteelt. Na 1900 

verdwenen ook de steenbakkerijen langs de IJssel. Scheepsbouw en houtindustrie kwamen 

in dezelfde tijd tot bloei. De werven werden uitgebreid. In Lekkerkerk werden niet alleen 

schepen voor de binnenvaart, maar ook zeeschepen gebouwd. Een aantal 

timmerwerkplaatsen groeide uit tot fabrieken. In verband met de aan- en 

afvoermogelijkheden werden buitendijkse locaties voor industrievestiging populair. Bij 

Bergstoep vestigden zich in de eerste decennia van de twintigste eeuw een graanmaalderij, 

een timmerfabriek, een veevoederfabriek en een kaaspakhuis. Ook bij Schoonhoven, 

Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek werd buitendijks industrie gevestigd, waarbij soms een 

aantal arbeiderswoningen werden gebouwd. 

 

Het verdwijnen van de steenplaatsen gaf in een aantal gevallen ruimte in de dorpen. In 

Gouderak verrezen na 1920 woningen en een christelijk school op het terrein van de 

opgeheven steenfabriek ‘IJsselzicht’ en in Ouderkerk werd gebouwd op de plaats van ‘De 

Doornboom’, aan de huidige IJssellaan. Tot aanzienlijke dorpsuitbreidingen kwam het niet. 

De linten werden verder verdicht en er werd gebouwd aan enkele dwarswegen, in 

Bergambacht aan de Dijklaan en ten noorden van de oude kern, tussen de Tussenlanen en 

de Kadijk, in Stolwijk aan de Goudse- en de Tentweg en in Ouderkerk aan de Kerkweg. In 

Lekkerkerk werd gebouwd aan een aantal stegen haaks op de Lekdijk of de Achterstraat: 

Oostersteeg, Lekdijksteeg, Achtersteeg. De bebouwing bestond uit eenvoudige, kleine 

woonhuizen. Tussen de jaren zeventig en tachtig  van de vorige eeuw is dit gebied gesaneerd. 

Ook in Krimpen aan de IJssel werden enkele straten dwars op de dijk en enkele evenwijdig 

aan de dijk afgebroken, zoals de Tuinstraat (1920), de Noorderstraat, de Steenbakkerstraat, 

de Kortlandstraat, de Waalstraat en de Weteringsingel, allen van voor 1940. Aan de 

Weteringsingel verrees villabebouwing, aan de overige straten werden arbeiders- en 

middenstandswoningen gebouwd. In de Stormpolder werden in de jaren twintig van de 

vorige eeuw twintig huizen voor de arbeiders voor de werf Van der Giesen gebouwd: de 

Nijverheidsstraat. Deze straat is inmiddels afgebroken. 

 

Als gevolg van het toenemende overheidsoptreden, veranderingen in de agrarische sector, 

religieuze ontwikkelingen (Doleantie, 1886) en de opkomst van de nutsbedrijven kwamen er 

na 1850 verschillende nieuwe typen gebouwen op zoals gemeentehuizen, postkantoren, 

watertorens, scholen, dokterswoningen, maalderijen. In Bergambacht werden 

achtereenvolgens een christelijke school (1883), een stadhuis (1894), een nieuwe hervormde 

pastorie (1914) en een watertoren (1937) gebouwd. In 1921 was er een grote brand in het 

dorp, veroorzaakt door vonken van de stoomlocomotief van de lijn Gouda-Schoonhoven. 

Twaalf woningen en de openbare lagere school werden verwoest. De gedenksteen is 

ingemetseld in de vroegere school naast het stadhuis. In Ouderkerk kwam in 1905 een 

gereformeerde kerk, die vernieuwd werd in 1910. En in 1916 werd een maalderij van de 

coöperatieve landbouwvereniging ‘De Onderneming’ gebouwd. De maalderij brandde in 1970 

af. Krimpen aan de IJssel werd alsnog een kerkdorp. De huidige kerk werd gebouwd van 
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1864 tot 1866 gebouwd achter de dijk. 

 

De stijging van het rivierpeil versterkte binnendijks de kwel. Kwel  is het verschijnsel waarbij 

als gevolg van drukverschillen water van elders naar de oppervlakte wordt gestuwd. In 

sloten met sterke kwel is enige woeling herkenbaar, in het maaiveld levert kwel een 

afwijkende vegetatie op. In het gebied van rivier Lek zijn drie soorten rivierkwel te 

onderscheiden: donkkwel, waarbij het rivierwater door de zandige donk opwelt, rugkwel door 

zandige rivierafzettingen en dijkkwel. De dijkkwel wordt veroorzaakt door het drukverschil 

tussen de bedijkte rivier en het achterliggende land. De druk wordt groter naarmate het 

rivierpeil stijgt. Het water wordt dus onder de dijk door geperst, vooral op plaatsen waar de 

dijkvoet rust op slappe en doorlatende grondlagen. Achter de dijk komt het water omhoog en 

vergroot de wateroverlast. De kwel werd tegengegaan door de aanleg van kwelkaden of 

kweldammen achter de rivierdijken, met kwelsloten voor de afvoer van het water. De kwel 

langs rivier Lek verminderde na de aanleg van kribben en strekdammen en toen na het 

graven van de Nieuwe Waterweg de waterstand lager werd. Langs rivier IJssel kwam bijna 

geen kwel voor, de rivierbedding bestaat uit ondoordringbare kleilagen. Rond binnengedijkte 

wielen die fungeerden als kwelgaten en langs de boezems was het eveneens nodig kwelkaden 

aan te leggen. Nog in 1839 werd tegen de zuidwestzijde van de Breekade (boezemkade) een 

kwelkade met kwelsloot aangelegd tegen het water uit de boezem van Den Hoek en 

Schuwagt. 

 

In het voorjaar was de wateroverlast, mede als gevolg van de tegen de afwateringsrichting 

waaiende westenwind, het grootst. De delen van de polders met de hennepakkers en de 

beste weilanden werden dan met tijdelijke kweldammen afgesloten en het eerst 

drooggemalen. De achterliggende hooilanden kwamen dan later aan de beurt. Een derde 

deel van de polders werd op die manier afgesloten met kweldammen, die het water uit het 

achterland tegen moesten houden. In de twintigste eeuw, bij een betere waterbeheersing en 

een veranderend grondgebruik, zijn de dammen verdwenen. 

 

Waarschijnlijk hebben de tiendwegen die op veel plaatsen in het rivierengebied voorkomen 

(Alblasserwaard, Lopikerwaard, Vijfherenlanden, gebied rond Oudewater), ook als 

kwelkaden gediend. Geheel  duidelijk is de functie nog niet. Historische gegevens over de 

tiendwegen zijn schaars. De naam hangt wellicht samen met het Middelnederlandse woord 

‘tien’, dat trekken of gaan betekent. De meeste tiendwegen zijn, gezien de doorsnijding van 

de percelen, van later datum dan de verkaveling. Voor delen van het rivierengebied zijn 

aanwijzingen dat een aantal tiendwegen is aangelegd in de achttiende eeuw, toen het 

rivierpeil zo hoog was komen te liggen ten opzichte van het binnenwater dat sterke kwel 

optrad. In de Krimpenerwaard zijn tiendwegen langs de rivieren Hollandse IJssel en de Lek. 

Gezien het ontbreken van kwel langs rivier IJssel gaat deze verklaring voor de 

Krimpenerwaard niet overal op. 

 

Op de Topographische en Militaire Kaart zijn langs de gehele IJssel stroomafwaarts vanaf 

Oudewater een stelsel van tiendwegen en tiendweteringen te zien, onderbroken door of 

verspringend bij boezems of zijkaden. In een aantal gevallen is de Tiendweg ook gebruikt om 

de boezems in hoog en laag te verdelen, bijvoorbeeld bij de Polsbroekse boezem. Langs rivier 

Lek is het kaartbeeld gecompliceerder. Ten oosten van Schoonhoven ligt de Tiendweg op 

enige afstand van de dijk in de polder Willige Langerak. Ten westen, in de polder 

Bergambacht, fungeerde de Kerkweg mogelijk als tiendkade. In de polders Den Hoek en 

Schuwagt liggen zelfs twee tiendwegen op enige afstand evenwijdig aan elkaar. Het zijn de 
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huidige Tiendweg-Oost en -West, Wetering-Oost en -West) daarbij is dan wellicht gebruik 

gemaakt van een achterkade van een van de fasen van de ontginningen vanaf rivier Lek. In 

de polder Krimpen aan de Lek ligt weer een Tiendweg. Ook in het zuidoosten van de polder 

Kromme, Geer en Zijde ligt een tweede tiendweg (nu Oudelandse Weg) op aanzienlijke 

afstand van rivier IJssel. Mogelijk is deze tegen wateroverlast vanuit riviertje Loet aangelegd. 

Ook hier gaat het wellicht om een oude achterkade. 

 

In het binnengebied zijn op de kaart eveneens tiendweteringen aangegeven, echter zonder 

tiendwegen. Ze liggen dwars op de verkaveling in de polders Benedenkerk en Bovenkerk 

(zowel noord als zuid van de ontginningsbasis), Koolwijk, Schoonouwen en de Beijersche 

polder.  Tegenwoordig heten al deze tiendweteringen ’Achterwetering’. Uit het ontbreken van 

kaden is af te leiden dat deze weteringen niet zozeer in verband met kwelwater zijn gegraven, 

maar voor een versnelde waterafvoer. Bovendien werden deze kaartnamen ter plaatse 

helemaal niet gebruikt. Men spreekt altijd van ‘Achterwetering’, in tegenstelling met de 

Voorwetering, die langs de buurt loopt. Het lijkt niet uitgesloten dat de naam tiendweg zowel 

gebruikt is voor kweldammen in strikte zin, als meer algemeen voor dammen bedoeld om in 

een deel van een polder een afzonderlijk waterpeil te bewerkstelligen. 

 

Het wegenpatroon in de Krimpenerwaard maakt in hoofdzaak deel uit van de met de 

ontginningen samenhangende, min of meer rechthoekige verkavelings structuur. Een 

uitzondering door hun meer grillige loop vormen de dijken en kaden langs de rivieren IJssel 

en Lek en de daaraan evenwijdige achterkaden. Als geheel bestaat het historisch 

wegenpatroon daardoor uit min of meer noordoost-zuidwest lopende lengteverbindingen. 

Rivierdijken, tiendwegen, ontginningsassen in het binnengebied en achterkaden, en noord-

zuid en noordwest-zuidoost lopende dwarsverbindingen. De oriëntatie van de meeste 

dwarsverbindingen (zijkaden, wegen evenwijdig aan de verkaveling) hangt nauw samen met 

de oriëntatie van de verkaveling op de rivieren, die zo mogelijk loodrecht plaats vond. 

 

Naar hun functie kunnen grofweg drie groepen wegen worden onderscheiden: 

 

- voorwegen (voordijken), langs en op de rivierdijken, die als ontginningsbasis dienst 

deden en langs de ontginningsassen in het binnengebied; de voorwegen zijn direct na 

de ontginning ontstaan door de aanleg van een kade langs de rivier of wetering; de 

boerderijen zijn langs de voorwegen gebouwd; 

- opwegen, uitwegen, stegen en kerkwegen liepen (lopen) evenwijdig met de 

kavelsloten; ze vormden verbindingen tussen de ontginningen aan weerszijden van 

de landscheidingen; een aantal zijkaden is als opweg gebruikt; zo is de huidige 

Opweg in Schoonhoven, tussen de Grote Gracht en de Voornebrug, de oostelijke 

zijkade van Bergambacht; ook de westelijke zijkade van Zuidbroek heet nog steeds 

Opweg; uiteraard zijn er ook andere namen gebruikt voor wegen op zijkaden, zoals 

de Breekade, op de grens van Lekkerkerk en Krimpen aan de IJssel; deze moest eind 

veertiende eeuw dienst gaan doen als rijweg van een naar het veer bij Krimpen aan 

de Lek (in de route vanaf Dordrecht door de Krimpenerwaard naar Gouda); de naam 

houdt wellicht verband met de functie; een Kerkweg is van riviertje Loet naar 

Lekkerkerk (nu Boezemweg) en wat westelijker van riviertje Loet naar Ouderkerk; de 

Kerkweg van Berkenwoude liep (loopt) van de ontginningsbasis, waar de kerk was 

gebouwd, naar de achterkade en vandaar met een schuifaansluiting naar de 

ontginningbasis van Achterbroek; de Kerkweg naar de kerk van Ammerstol is de 

huidige Bergweg; 
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- tiendwegen, zijn hierboven al ter sprake gekomen. 

 

In de zeventiende en achttiende eeuw is men ertoe overgegaan zandpaden aan te leggen om 

het lokale vervoer makkelijker te maken. De dijken en wegen waren nauwelijks begaanbaar. 

Tussen juli en oktober 1659 werd daarom een zandpad aangelegd langs de binnenkant van 

de IJsseldijk van Gouda tot Krimpen. Eerder, in 1649, was een zandpad aangelegd langs de 

IJsseldijk van Montfoort tot Haastrecht. Ook langs rivier Lek was in de zeventiende eeuw 

een dergelijk pad aangelegd, behalve tussen Schoonhoven en Lekkerkerk. Een zandpad 

langs de westzijde van riviertje Vlist werd in 1679 aangelegd voor het postverkeer, terwijl iets 

later ook aan de oostzijde een zandpad werd aangelegd. Begin negentiende eeuw bestond het 

pad Gouda-Krimpen langs de IJsseldijk nog. 

 

Enkele wegen waren van oudsher van meer dan lokaal belang. De weg van Haastrecht over 

de zuidelijke IJsseldijk richting Oudewater vormde een schakel in de verbinding tussen 

Rotterdam en Utrecht. Ondanks de aanwijzing van deze weg in 1821 als ‘groote weg der 

tweede klasse’, volgde pas in de loop van de negentiende eeuw verharding. Ook de weg van 

Haastrecht naar Schoonhoven langs de westelijke Vlistdijk was van belang als schakel in de 

verbinding over Gorinchem naar Amsterdam, evenals de weg van Haastrecht over 

Stolwijkersluis, Stolwijk, Bergambacht naar het veer bij Bergstoep. Deze verbinding nam in 

het begin van de twintigste eeuw de functie van de weg van Haastrecht naar Schoonhoven 

over. De verbindingen bleven, mede als gevolg van de slechte kwaliteit van de wegen, lang 

gebrekkig, waardoor de Krimpenerwaard een geïsoleerde streek bleef. Alleen in de 

nederzettingen was een enkele straat verhard. Zo was bijvoorbeeld Ouderkerk in 1566 

gedeeltelijk bestraat. De onverharde wegen werden soms benut om schapen en koeien te 

laten grazen. Uit een ambtelijk stuk uit 1467 blijkt zelfs sprake te zijn van varkens, die op 

de Schaapsjeszijde mogen lopen, mits voorzien van een ring door de neus, zodat ze de weg 

niet kunnen beschadigen.  

 

In het wegenpatroon deden zich in de periode na 1850 geen grote veranderingen voor, maar 

de kwaliteit van de wegen werd wel verbeterd. Klei- en zandwegen werden geleidelijk 

verhard, aanvankelijk met puin of grind, later met klinkers. Op initiatief van het 

Hoogheemraadschap Krimpenerwaard werden tussen 1860 en 1870 de belangrijkste wegen 

voorzien van een grindverharding van twee en halve meter breed. Het ging hierbij om de 

rivierdijken, de assen Berkenwoude-Stolwijk en Zuidbroek-Bergambacht, de zijkaden die 

voor het interlokale verkeer van belang waren als de Kerkweg in Lekkerkerk, de Opweg van 

Zuidbroek en de Schaapjeszijde, en de bovengenoemde dwarsverbindingen Haastrecht-

Schoonhoven en Haastrecht-Bergstoep. Het Provinciaal Wegenplan van 1927 leidde tot een 

aantal nieuwe wegen. Eind jaren dertig van de vorige eeuw schakelde men werklozen in bij 

de provinciale wegenbouw. De N210 (provinciale weg nummer 30), aangelegd tussen 1938 

en 1958, is gedeeltelijk uitgevoerd als werkgelegenheidsproject. In de jaren dertig begon men 

ook wegen te teren. In 1934 werd de weg Gouda-Bergstoepse Veer geteerd en in 1937 de 

IJsseldijk, die tot dan toe begrind was. Met de verbetering van de wegen ging een 

gedeeltelijke overschakeling gepaard van het vrachtverkeer over water naar wegtransport. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel wegen aangepast aan het toenemende autoverkeer. Het 

wegprofiel werd verbreed, bomen, berm- en wegsloten verdwenen. 

 

Al in 1855 werd toestemming verleend voor een spoorlijn Gouda-Schoonhoven. Pas in 1901, 

toen eindelijk het benodigde geld bijeen was gebracht, werd begonnen met het project. 

Inmiddels ging het niet meer om een spoorlijn, maar om een tramlijn. De aanleg over de 
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slappe veenbodem verliep echter moeizaam en in 1903 werd het werk door de Maatschappij 

tot Exploitatie van Tramwegen bij gebrek aan middelen stopgezet. De Staatsspoorwegen 

namen het project over en maakten het werk af. Op 14 november 1914 werd de lijn, 

enkelspoor en bijna zeventien kilometer lang, geopend. Tot 23 augustus 1942 werd de 

stoomtram gebruikt. In dat jaar vorderde de Duitse bezetter de rails. Na 1945 achtte men 

voortzetting van de lijn niet meer rendabel. Op het tracé werd de provinciale weg Gouda-

Stolwijk-Schoonhoven (N207) aangelegd. 

 

Het verdwijnen van de hennepteelt en de verbeterde afwatering door de introductie van de 

stroombemaling betekenden een stimulans voor de veehouderij. Vooral melkveehouderij 

kwam op, mede gestimuleerd door de import van goedkope voedergranen, en in het 

verlengde daarvan het kaasmaken. Het kaasmaken bevorderde weer de varkenshouderij. Als 

bijzonder bijproduct van de kaasmakerij werd wei geproduceerd, die erg geschikt was als 

varkensvoer. Werd tot in de negentiende eeuw het weiland weinig en het hooiland helemaal 

niet bemest, met de opkomst van de veeteelt kwam daarin verandering. Vaak werd 

varkensmest gebruikt, terwijl later ook kunstmest werd gebruikt. Niet alleen het akkerland 

verdween door omzetting in grasland, ook het verschil tussen weiland en hooiland ging 

verloren. Het landschap onderging hierdoor een grote verandering. Enigszins algemeen 

gezegd: de hele Krimpenerwaard werd een grote, groene vlakte. Van het inmiddels zeldzame, 

onbemeste hooiland met blauwgraslandvegetatie zijn nog slechts enkele percelen over: bij 

Kooilust en in het natuurgebied de Berkenwoudse Boezem. 

 

Ongetwijfeld is van meet van af aan in de Krimpenerwaard plaatselijk turf gestoken. In 1468 

werd in het Handvest van het Hoogheemraadschap bepaald dat het niet toegestaan was de 

vlichtlanden (verlaten landen) te vervenen. Elke ingezetene mocht jaarlijks op zijn eigen land 

per morgen (0.85 ha) een roede (14.19 m) en zes voet (3.50 m) turf steken. Toch werd er wel 

eens meer verveend en ook land waar dat verboden was, werd soms vergraven. Men 

omzeilde de verordeningen door het vervenen baggeren te noemen. In 1579 wordt al een 

‘slagtorfgat’ in Berkenwoude gemeld, waarschijnlijk een gat in een slootkant, waar dus van 

onder de waterspiegel gebaggerd werd. 

 

Diverse verordeningen met betrekking tot de vervening volgden in de loop van de eeuwen. In 

1697 legden de Staten van Holland de turverij in de waard aan banden, twee jaar later 

volgde voor het laaggelegen Berkenwoude zelfs een  algeheel verbod. Toch blijkt er in 1751 

bij het dorp ‘geslagturft’ te worden. De gewonnen hoeveelheden zijn echter voor persoonlijk 

gebruik. Langs de Oudelandseweg en de Kerkweg bij Ouderkerk zijn de sporen van de 

turfwinning nog te zien. Ook de Spaanse Zee en de Scharrelzooisput in Berkenwoude zijn 

oude turfgaten. In 1900 waren veel oude veenputten inmiddels weer gedempt. De 

turfwinning voor eigen gebruik bleef bestaan tot in de vorige eeuw. 

 

P. Verhoeff, oud-baljuw, schout, secretaris van de vrije Heerlijkheid De Lek, Lekkerkerk en 

Zuidbroek maakte in 1778 een plan voor de vervening van zevenduizend morgen land, 

ongeveer de halve waard. Naar aanleiding van de octrooiaanvraag werden in 1782 boringen 

uitgevoerd in de Beijersche polder. Bij de boringen is de kleirug overgeslagen. De boorstaten, 

die bij de promotie van het plan gebruikt werden, gaven daardoor een te rooskleurig  beeld 

van de mogelijkheden tot vervening. Na een aantal wijzigingen in de plannen kreeg men in 

1797 octrooi van het provinciaal bestuur (de staten) om tot vervening van 

negenentwintighonderd morgen land over te gaan in de polders Benedenkerk, Berkenwoude 

en een deel van de Beijersche polder. In het octrooi werd onder andere bepaald dat voor de 
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vervening een ringdijk met een ringvaart aangelegd moest worden. De vervening moest 

bovendien als een geheel bemalen worden en na de vervening moest het land weer droog 

gelegd worden. In een periode van honderd en vijf jaar moest de zaak geklaard zijn. Binnen 

enkele jaren na 1799 werden voor de ‘Geoctroyeerde vervening’ inderdaad de ringdijk en 

ringsloot (met gebruik van bestaand water) grotendeels aangelegd. Voor de bemaling werd in 

plaats van een aantal molens een stoommachine geïnstalleerd. Het was een enkelwerkende 

balansmachine van Boulton en Watt, die een zuig- en perspomp aandreef. In 1806 en 1808 

werd er daadwerkelijk verveend, maar niet op grote schaal. Ook in de volgende jaren bleef 

omvangrijke vervening uit. De animo voor het project bleek gering. De turf wilde niet zo goed 

branden en er was niet voldoende geld om de aangelegde werken te onderhouden. Na veel 

moeilijkheden en pogingen de zaak nieuw leven in te blazen, werd bij Koninklijk Besluit van 

16 december 1853 het octrooi ingetrokken. In het landschap is een aantal resten van de 

‘geoctroyeerde vervening’ overgebleven, onder andere de ringsloot. 

 

Het begin van de steenindustrie langs de Hollansche IJssel heeft waarschijnlijk gelegen in 

kleiputten met veldovens voor incidenteel gebruik. Naderhand groeiden de kleiputten uit tot 

steenplaatsen, waarbij buitendijks de klei werd gewonnen, terwijl binnendijks de eigenlijke 

steenplaats lag met de oven, de droogbanen en het tasveld, waar de turven opgestapeld 

werden. In 1380-1381 werden voor de bouw van het kasteel in Gouda stenen gehaald uit 

Haastrecht. In de vijftiende eeuw werd er niet alleen meer buitendijks gegraven, maar begon 

men ook het aanspoelende slib te gebruiken. Haaks op de dijk werden stroken riet geplant, 

die als een krib fungeerden. Bij vloed liep het terrein tussen het riet, de zelling, onder water 

en vond afzetting plaats. Periodiek werd de zelling uitgebaggerd. 

 

De gele ijsselsteen werd een veel gebruikte steen in zuid- en west Nederland. Enkele cijfers: 

in Haastrecht is in 1494 sprake van steenplaatsen, in 1514 zijn dat er acht en in 1629 

twaalf. In het rampjaar 1672 werden de meeste Haastrechtse bedrijven verwoest en kwamen 

de slag niet te boven. Het puin werd later gebruikt voor versterking van de dijken. In 1734 

was er nog een steenplaats, die later ook verdween. In datzelfde jaar waren er acht bedrijven 

in Gouderak, zes in Ouderkerk, een in Krimpen en een in de Stormpolder. In 1850 waren er 

in de gehele waard achttien steenplaatsen. 

 

Na 1850 kwamen de steenfabrieken langs de grote rivieren op. In de periode tussen 1850 en 

1920 veranderde bovendien de baksteenfabricage van een handmatig productieproces in een 

gemechaniseerd industrieel bedrijf. De fabrieken concentreerden zich langs de grote rivieren 

Rijn, Lek en Waal. Daar waren zowel geschikte klei als voldoende arbeidskrachten aanwezig. 

Brandstof en eindproducten konden per schip aan- en afgevoerd worden. In de oude 

productiegebieden, zoals langs de IJssel, was dat minder gemakkelijk. Bovendien raakte het 

formaat van de ijsselsteen uit de mode met de invoering van de Woningwet van 1901. Een 

groter formaat was echter moeilijk te maken. Daar kwam nog bij dat de klei van de IJssel 

vervuild raakte door de olie van de scheepvaart en door lozingen van de industrie langs de 

rivier. Geleidelijk verdween de steenbakkerij aan de IJssel. In het begin van de twintigste 

eeuw waren er in de Krimpenerwaard nog vijftien steenplaatsen langs de rivier. De laatste 

fabriek, ‘Gouderak’ in Gouderak is in 1960 gesloten. In de waard is langs de Lek de 

steenindustrie beperkt gebleven. Op de meeste plaatsen was niet veel uiterwaard vergraven. 

Bij De Hem werd in 1883 een steenfabriek opgericht, die nooit tot bloei is gekomen 

 

Op niet als weiland geschikte binnendijkse grond en in de uiterwaarden werd snij- of 

hakgriend (wilgenhout) aangeplant. Van de wilgentenen werden manden en fuiken voor 
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eendenkooien gemaakt. De dikke teen werd in de lengte gesplitst. Van de helften werden 

hoepels gebogen voor houten tonnen. De braakhutten voor de hennepcultuur werden 

eveneens uit griendhout opgetrokken. De binnendijkse griendcultuur begon te verdwijnen 

met de verbeterde bemaling en de opkomst van de rundveehouderij. Toen wilgenteen als 

verpakkingsmateriaal verdrongen werd, was het ook met de buitendijkse teelt gedaan. Van 

de griendcultuur zijn enkele restanten bewaard gebleven. In de Stormpolder ligt nog negen 

hectare griend, eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. Onder invloed van de 

getijdewerking wordt groeit de griend  uit tot een vloedbos. 

 

Een eendenkooi is kortweg een inrichting waar wilde eenden worden gevangen voor de 

consumptie. De voor de lage gebieden van Nederland typerende kooien zijn een veertiende 

eeuwse Hollandse uitvinding. De kooi bestaat van oudsher uit een plas, voorzien van een of 

meer vangarmen: sloten, uitlopend in fuiken. De kooi wordt omgeven door bomen en 

struikgewas, nu vaak uitgegroeid tot kooibossen. Rondom de kooi ligt een stiltegebied. Vanaf 

juli werden de overtrekkende eenden met behulp van lokvogels en het bekende 

kooikerhondje naar de plas in de vangarmen gelokt. Eenmaal in de fuik was er geen weg 

terug en werden de vogels de nek omgedraaid. De kooien worden verdeeld in winterkooien, 

waar merendeels na 1 november wordt gevangen en zomerkooien, waar dat voor 1 november 

gebeurd. Dat het kooikerbedrijf in de Krimpenerwaard in de vijftiende eeuw van belang was, 

blijkt uit de ‘Enqueste’ van 1494. Voor de meeste dorpen wordt het ‘kooyen’ vermeld als een 

van de middelen van bestaan. Vermoedelijk werd de kooikerij niet afzonderlijk beoefend, 

maar als een onderdeel van het boerenbedrijf. Op de Topographische en Militaire Kaart 

staan vijf kooien in de Krimpenerwaard aangegeven. Een aantal andere is aan de vorm 

(vangpijpen) herkenbaar. De omvang varieert van kleine kooien met een vangpijp tot grote 

met vier vangpijpen. De wielkooi in de Bakkerswaal heeft zelfs zeven pijpen. Het kooien liep 

af toen de waterbeheersing sterk verbeterde na de invoering van de stroombemaling. Grote 

delen van het binnengebied van de waard werden voor de eenden te droog. 

 

Tegenwoordig zijn er nog vier kooien in de waard. De Bakkerswaal, een winterkooi waar de 

eenden vooral voor wetenschappelijke doeleinden worden gevangen. De Stolwijkse kooi bij 

Haastrecht is een voorbeeld van een kleine zomerkooi met enkele vangpijpen. Kooilust bij 

Berkenwoude is een vierpijps zomerkooi. Nooitgedacht of de Kooi van Verstoep is een 

vijfpijps winterkooi, eveneens bij Berkenwoude. 
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Stad van Schone Hoven 
 

 

 

Zilverstad 
 

Gij zilverstadje aan de Lek, bekend bij klein en groot. 

Dat menig gast en vreemdeling zo gul gastvrijheid bood. 

Ons lied klinkt nu ter eer van U. Gij stedeke in het groen. 

Met wallen, singels, park en dijk en ’t aardige plantsoen. 

 

En als de zomer is in ’t land en alles baadt in zon. 

Klinkt langs de haven fijn en teer ons mooie carillon. 

De beiaardier speelt onvermoeid op ’t oude instrument. 

De liederen van Holland ’t meest, die liederen wel bekend. 

 

O, nijver stadje aan de Lek, Gij hebt een wereldfaam. 

Door uwe zilverindustrie met mannen zeer bekwaam. 

Wij houden van ons stadje klein met al zijn wel en wee. 

Wij willen goede burgers zijn, werkt allen daaraan mee.  

 

 

Zomaar een vroege lenteochtend in de Alblasserwaard. Zover het oog reikt een zacht 

glinsteren palet van groentinten, dat door de eerste aarzelende zonnestralen langzaam haar 

betovering kwijtraakt. Boven de weg die naar de veerpont over de Lek leidt, hangt een dikke 

ochtendnevel, waaruit fietsende hoofden steken met rode konen. Uitgeslapen pubers, vanuit 

de kleine gemeenten van de Waard op weg naar de scholen in Schoonhoven. Hun adem 

dampt terwijl ze met losse handen fietsen. Soms komen ze een boer tegen, die, geholpen 

door zijn vrouw en een stok, een kudde koeien over de weg leidt. Dan komen de handen 
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weer op het stuur en wordt de gang naar de pont even onderbroken. Want in de Waarden 

hebben koeien nog voorrang. De boer glimlacht minzaam naar de fietsers die ruim baan 

hebben gemaakt en tikt eventjes aan zijn pet. En daarna gaat ieder zijns weegs. Aan de 

overkant van de rivier duikt het mooie silhouet op van Schoonhoven. Eerst vaag, als een 

kleurenfoto in pasteltinten. Maar wanneer de ochtendmist langzaam optrekt laten de 

karakteristieke torens zich in alle schoonheid zien. De stoere, scheefleunende toren van de 

Bartolomeuskerk, de fragiele stadhuistoren en de sprookjesachtige watertoren. Eenmaal in 

de stad worden de mensen verwelkomd door de tonen van het klokkenspel in de toren van 

het oude stadhuis, dat als een halfedelsteen ligt ingebed in de zilveren stadsring. De klank 

verwaait over de terrasjes rondom de haven. Nu nog leeg, maar over een half uur vol 

toeristen die de sfeer van weleer komen ervaren in de kleine, historische stad. Schoonhoven, 

de oude zilverstad in het centrum van de drie waarden: Krimpenerwaard, Lopikerwaard en 

Alblasserwaard. 

 

Duizend jaar geleden was het stukje Nederland tussen de Hollandse IJssel en Lek 

nauwelijks begaanbaar, laat staan bewoonbaar. Wanneer werd begonnen met ontginning 

van de veenwildernis is niet bekend. Aangenomen wordt dat in de elfde eeuw kolonisten de 

moerassige veengrond begonnen te ontwateren door het graven van afwateringssloten naar 

Lek, Vlist en Hollandse IJssel. Langzaam maar zeker werd de drassige grond droog en 

begaanbaar. De klus was klaar rond het midden van de dertiende eeuw. Een zware dijk 

tussen Schoonhoven en de hoge zandgronden in Amerongen moest, samen met de 

bestaande dijken, een leefbare omgeving scheppen voor de mensen die er woonden en 

werkten. In Ammerstol, waar tolgeld werd geheven van de schepen op de Lek, hadden zich 

in 1221 al tolgaarders en ambtenaren gevestigd.  

 

De stad Schoonhoven wordt voor het eerst genoemd in 1247. In dat jaar vaardigde Jan van 

de Lede de oorkonde ‘Apud Sconhouwe’ uit, waarin hij toestemming gaf een watergang door 

zijn land te graven. Vermoedelijk vanuit zijn kasteel aan de noordoostkant van de stad ten 

noorden van de veenstroom de Zevender, die bij de Voorhaven in de Lek stroomde.  De 

oorkonde, een geschrift van tien regels dat niets zegt over de verheffing van Schoonhoven tot 

stad, wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Die verheffing tot stad staat 

in de oorkonde uit 1281, ondertekend door Jan van Nassau, bisschop van Utrecht. Daarin 

draagt Van Nassau, in zijn functie als vorst van het Sticht, het Utrechtse deel van de 

versterkte plaats en de daarbij behorende rechtspraak, over aan de Zeeuwse heer, Nicolaas 

van Cats. Het andere deel van de ‘goede van Schoonhoven’ was al een jaar eerder aan Van 

Cats te leen gegeven. Ondanks de afwezigheid van een overdracht is het aannemelijk om het 

jaar 1281 te beschouwen als het tijdstip waarop Schoonhoven stad werd. Toen werd de stad, 

die verdeeld was betreffende het juridische- en feodale recht, een echte eenheid met een 

eigen bestuur. 

 

Schoonhoven werd in 1281 bestuurd door een eigen bestuur en gerecht, bestaande uit 

schout en schepenen. Nicolaas van Cats was de grote baas. Hij was de belangrijkste man, 

legde boetes op, was gerechtigd panden in beslag te nemen van schuldenaars en legde 

belasting op aan degenen die zijn markt bezochten. Maar ook de inwoners van Schoonhoven 

hadden door de oorkonde rechten gekregen. Er woonden tijdens het ontstaan van de stad 

meer dan vijfhonderd poorters (burgers) in Schoonhoven. Ze mochten in het graafschap 

Holland en het Utrechtse sticht tolvrij varen en goederen vervoeren. Rond 1470 waren er 

dertig schepen in bezit van mensen uit Schoonhoven. Vier daarvan brachten vracht naar 

Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden (Gent en Antwerpen). De Schoonhovense schippers 
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zeilden ook naar het Cleefse- en Bergse land, waar hout, wijn en kalk werden opgehaald. 

Het is misschien wel aan die ondernemende schippers en het niet hoeven te betalen van 

tolgelden in Holland en het Sticht te danken, dat het onbeduidend plaatsje aan de Lek niet 

veel later zou uitgroeien tot een handelsnederzetting, een economisch sterke stad. 

 

Aan het poorterschap van Schoonhoven was door de oorkonde een aantal privileges 

verbonden. In de oorkonde waren voorwaarden opgenomen om het poorterschap van 

Schoonhoven te verkrijgen. De belangrijkste bepaling kon worden samengevat met de 

woorden: ’stadslucht maakt vrij’. Degene die een jaar en een dag binnen de poorten van de 

stad leefde, zonder dat zijn heer aanspraak op hem had gemaakt, was vrij. Even vrij als een 

‘van dien gebooren poorteren van Schoonhoven’. Dit artikel uit de oorkonde had betrekking 

op de plattelanders uit de regio, die om welke reden dan ook naar de stad kwamen en 

binnen de gestelde termijn niet door hun heer waren opgeëist. De poorters voelden zich 

belangrijk, ondanks alle plichten die aan het poorterschap vastzaten. Zo hadden de mannen 

wacht- en schuttersdiensten en er moest belasting betaald worden. Poorters hadden niet 

alleen plichten, maar ook rechten. Zoals het recht op verdediging van lijf en goederen. En 

poorters hadden toegang tot de gilden en alleen poorters genoten vrijheid van tollen in het 

graafschap Holland en het Utrechtse Sticht. Niet alleen economische redenen telden bij de 

overweging om zich binnen de stadsmuren te vestigen. De snelle bevolkingsgroei bij 

voorbeeld en de daar niet gelijk mee opgaande voedingsmogelijkheden door het drassige 

akkerland, was een andere overweging. En ook de vaak voorkomende overstromingen 

speelden een rol.  

 

Terwijl de steden zich steeds verder ontwikkelden, bleef het water een vijand die nog altijd 

niet met adequate wapens bevochten kon worden. Vooral in de eerste eeuwen na de 

ontginning van de Krimpenerwaard werd de strijd tegen het water met gebrekkige middelen 

gevoerd. Veel polders stonden in de wintermaanden blank en zelfs in de zomermaanden 

konden de laagst gelegen landerijen slechts met veel moeite worden droog gehouden. 

Dijkdoorbraken en wateroverlast hoorden bij het dagelijks leven in de Krimpenerwaard. Elke 

eeuw kende wel een paar catatrofale voorbeelden van de verloren strijd tegen het water, 

zoals de Sint Elisabethsvloed (1420) en de Allerheilenvloed (1570). Vaak werden de 

overstromingen veroorzaakt door kruiend ijs, waardoor de dijken braken. De februariramp 

van 1953 ging niet ongemerkt aan Schoonhoven voorbij, al waren er geen slachtoffers te 

betreuren. De Veerpoort werd met dubbele schotten afgesloten en daartussen werden 

zandzakken aangebracht. De ochtend na de ramp stond er voor de poort een meter en twaalf 

centimeter water. 

 

Gelegen op de grens van het graafschap Holland en het Sticht Utrecht, zou Schoonhoven 

snel uitgroeien tot een niet te onderschatten strategisch steunpunt. Bovendien lag de stad 

aan een van de belangrijkste rivieren, de Lek, hoewel Dordrecht door haar nog gunstiger 

ligging al in de dertiende eeuw een machtspositie had in de doorvaarthandel. De ligging van 

Schoonhoven was zodanig gunstig, dat de landsheer de stad economisch een sterke positie 

wilde geven. Begin vijftiende eeuw werd de tol bij Ammerstol  (Amers tol) ingesteld op de Lek 

door graaf Willem 1. Dat betekende dat er tol geind werd op alle goederen die de stad over 

het water passeerden. Vooral in de eerste eeuwen van haar bestaan heeft de nederzetting 

Schoonhoven een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het hoogtepunt lag in de tweede 

helft van de dertiende en in de veertiende eeuw. In 1310 werd de stad door graaf Willem 11 

(Willem de Goede) geschonken aan zijn broer Jan van Avesnes (Jan van Beaumont), die door 

zijn afkomst behoorde tot een van de meest aanzienlijke en rijke geslachten van die tijd. Die 
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overdracht van Schoonhoven was de uitvoering van de laatste wil van Willems vader, Jan 1, 

de eerste graaf van het Huis Henegouwen en de heerlijkheid Schoonhoven en Gouda. Jan 

van Beaumont heeft door zijn persoonlijkheid en zijn inzet veel betekend voor de verdere 

ontwikkeling van de stad. In 1349 verleende hij de poorters toestemming om een ‘spye’ 

(sluis) te bouwen in de Dam. Hierdoor kwam een belangrijke scheepvaartroute tot stand 

tussen Lek, Haven, Oude Haven en Zevender, die later ‘Vaert nae Uijtrecht’ genoemd werd. 

Dankzij het optreden van Jan van Beaumont en dat van de graven van Blois (Blois is een 

plaats in het midden van Frankrijk, onder Orleans) groeide Schoonhoven uit tot een 

bestuurscentrum, een stad waar rekening mee werd gehouden in de Krimpenerwaard. En ze 

zou die status nog vele jaren houden. Zo gaven in 1430 Philips van Bourgondië en Jacoba 

van Beieren Schoonhoven het recht twee van de in totaal zeven hoogheemraden van de 

Krimpenerwaard, Gouda en Dordrecht te benoemen. Ook was het lange tijd gebruikelijk dat 

een inwoner van Schoonhoven tot dijkgraaf van de Krimpenerwaard werd benoemd, terwijl 

de secretaris van de stad tegelijk secretaris was van het hoogheemraadschap. Tenslotte had 

Schoonhoven veel invloed bij benoemingen van bestuurders elders in de Krimpenerwaard en 

zelfs daarbuiten. En de burgemeesters van Schoonhoven hadden op hun beurt invloed bij 

benoemingen van hun ambtgenoten in Bergambacht, Vlist, Zevender en andere gemeenten 

in de regio. Bovendien hadden afgevaardigden van de stad zitting in de Staten van Holland. 

De afvaardiging bestond uit een burgemeester, een of meer leden van de vroedschap en 

sinds 1640, ook uit een pensionaris. Met Gouda, Schiedam, Gorkum en een tijdlang Den 

Briel, had Schoonhoven in Den Haag een eigen logement waar de afgevaardigden woonden 

gedurende de tijd dat er in Den Haag werd vergaderd. Als Statenlid had Schoonhoven 

eveneens zitting in andere colleges, zoals de Rekenkamer, Gecommitteerde Raden en de 

Admiraliteit van Friesland (Harlingen). Kortom, Schoonhoven was een stad met aanzien en 

invloed, die tot ver buiten haar grenzen reikte. De landsheer liet een groot aantal zaken over 

aan zijn leenmannen. Wat per sé niet uit handen werd gegeven was de rechtspraak. Dat 

privilege was gedelegeerd aan de baljuw. De baljuw was een machtig man die namens zijn 

heer vonnis eiste in criminele zaken. De civiele zaken bleven in de eerste instantie de 

verantwoordelijkheid van de schout. Later werden beide functies uitgevoerd door zeven 

schepenen. Onder het rechtsgebied van de baljuw behoorde onder meer ‘de lande van Blois’ 

(Vlist en Bonrepas), de oostelijke delen van de heerlijkheden Stolwijk, ’s Heer-Aertsberg 

(Bergambacht) en de ‘stede en lande van Haastrecht’. De opgelegde straffen logen er niet om. 

En enkele keer spraken de schepenen de doodstraf uit. Voor brandmerken van misdadigers 

deinsde men evenmin terug. Een straf was het opleggen van een bedevaart. Voor die tijd 

zeker een hele onderneming, maar wel afdoende. De poorters waren in elk geval voor een 

lange periode verlost van de boosdoener. Al naar gelang de zwaarte van het misdrijf werden 

korte of lange bedevaarten opgelegd, naar de steden Amersfoort, Den Bosch, Keulen, Halle 

(Brabant), Einsiedeln (Zwitserland) en Galicië (Spanje). Zelfs een voettocht naar Rome 

behoorde tot de mogelijkheden. Pas nadat de gestrafte kon aantonen dat hij de bedevaart 

echt had gemaakt, mocht hij weer binnen de stadsmuur wonen. Naast dergelijke zware 

straffen waren er ook geldelijk strafmaatregelen of straffen die in natura moesten worden 

uitgevoerd. Zo kon iemand verplicht worden een aantal stenen te financieren voor de bouw 

van een kerk, een klooster, het stadhuis of andere gebouwen die aan herstel toe waren. Het 

verplicht uitvoeren van zwaar werk, zoals het uitdiepen van de stadsgrachten, behoorde 

lange tijd ook tot de strafmogelijkheden. Opmerkelijk is wel dat er geen celstraffen werden  

opgelegd. Waarschijnlijk was opsluiten te duur. 

 

In de loop van de eeuwen hebben inwoners van veel steden scheldnamen gekregen. Meestal 

is er een gebeurtenis of voorval (waar of niet waar) waardoor ze die naam gekregen hebben. 
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Zo worden de inwoners van Schoonhoven ‘klokkendieven’  genoemd. Heel lang geleden hing 

er geen klok in de toren van de Bartholomeuskerk. Er wordt verteld dat alle klokken tijdens 

de Tachtigjarige oorlog zijn omgegoten tot kogels voor kanonnen. Men hoorde geen klokken 

meer luiden. Met de zuidenwind hoorde men wel de klok van Nieuwpoort. Dat was een doorn 

in het oog van de Schoonhovenaren. Daar moest iets aan gedaan worden! Op een dag kwam 

een groepje mensen samen bij de Veerpoort. De oudste nam het woord en zei: ‘Mannen, het 

gaat zo niet langer. Wij moeten een klok hebben. De enige oplossing is dat wij de klok van  

Nieuwpoort gaan halen’. Iedereen werd stil totdat er iemand zei: ‘Ja, maar dat zullen zij vast 

niet goed vinden’. ‘Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar ze hoeven het niet te merken. Ik heb 

een plan bedacht. We gaan op een nacht naar Nieuwpoort, halen de klok uit de toren en 

hangen er een ijzeren pot voor in de plaats’. Aldus werd besloten. Op een donkere nacht 

vaarde het hele stel naar Nieuwspoort. De boten werden afgemeerd en men ging op weg naar 

het stadje. De poort was open en de zwarte gedaanten slopen door het niets vermoedende 

Nieuwpoort naar de kerk. Ook hier bleek de deur open te zijn. Achter elkaar ging men de 

ladder op richting de klok. Deze werd losgemaakt en vervangen door de ijzeren pot. 

Geruisloos kreeg men de klok naar beneden en zonder moeite werd de klok in een boot naar 

Schoonhoven gebracht. De volgende morgen misten de Nieuwpoorters hun vertrouwde 

klokgelui. Al gauw hadden ze door wat er gebeurd was en iedereen riep richting 

Schoonhoven: ‘Klokkedieven!’ En toen werd het stil. De klok uit Schoonhoven antwoordde: 

‘Klok-ke-die-ven, klok-ke-die-ven’. 

 

Het puinruimen van het kasteel was, hoe indrukwekkend ook, voor het zestiende eeuwse 

Schoonhoven slechts een voorproefje van het grote sloopwerk dat twintig jaar later ons land  

zou teisteren. De Beeldenstorm wordt die gewelddadige vernieling genoemd. Die 

beeldenstorm zou een vernietigende klap toebrengen aan de beeldende kunst en versierselen 

van de katholieke kerken. In Schoonhoven kwamen de eerste tekenen van het naderend 

onheil in de loop van 1566. Schuldig aan die onrust in de stad is zeker ook pastoor Petrus 

Johannes Uytenbogaert, die niet afwijzend stond tegenover de nieuwe religie. Hij wordt 

genoemd als een van de oproerkraaiers, die ‘de gedachten van de boeren uit de omgeving 

heeft bedorven’. Op 2 oktober 1572 moest de burgerij zich, na een beleg van drie weken, 

overgeven aan Lumey. Bijna drie jaar bleef de stad in Staatse handen en de verbannen 

Uytenbogaert kwam terug om de ‘nye lere’ in de stadskerk te preken. Intussen bleven de 

katholieke diensten doorgaan in de kloosters, zolang het nog mogelijk was. In 1575 kwam, 

tot ergernis van velen, het voorschrift dat ook kinderen van katholieke ouders moesten 

worden gedoopt volgens de nieuwe leer. Maar het dwingende voorschrift kreeg nauwelijks de 

tijd om uitgevoerd te worden, want op 11 augustus van datzelfde jaar werd de stad 

plotseling aangevallen door Spaanse troepen. Die schoten een bres in de verdediging en 

maakten de stad weer Spaans, dus katholiek. De rust bleek van korte duur. In 1577 

schaarde de stad zich opnieuw achter de prins van Oranje, waarbij werd afgesproken dat 

vrije uitoefening van godsdienst een voorwaarde was. 

 

Van die afspraak tot vrijheid van godsdienst kwam in de praktijk niets terecht. En daarmee 

was voor de katholieken de tijd van de schuilkerken en buitendiensten aangebroken. Vooral 

nadat de prins van Oranje op tweede kerstdag 1581 alle katholieke diensten, zowel geheim 

als openbaar verbood, op straffe van honderd gulden boete. Zelfs het dragen van geestelijke 

kleding werd verboden. Veertig jaar later waren de verhoudingen tussen katholieken en 

protestanten kennelijk minder scherp geworden. In 1622 werd namelijk in Schoonhoven een 

pastoor uit Gouda benoemd. Er werd niet tegen geprotesteerd. Er moet dus een katholieke 

gemeenschap zijn geweest. Waar de verboden erediensten werden gehouden is niet bekend. 
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Wel bekend is dat vooraanstaande katholieke families een organisatie opzetten. Een hechte 

organisatie, gezien de schenkingen die gedaan werden. Van de ontvangen gelden werden 

huizen gekocht, onder meer in de Koestraat, het Appelstraatje en op de Dam. Ook had de 

parochie een tijd lang twee tuintjes in de Nikkersteeg, buiten de stadssingel. Het kerkelijk 

bezit omvatte veel hypotheken en rentebrieven. Kortom, de katholieke kerk bleef 

voortbestaan, ook al moesten de gelovigen in Schoonhoven zich op de achtergrond houden. 

 

Eigenlijk heeft Schoonhoven indirect een heleboel te danken aan de hevige gevechten tussen 

remonstranten en contra-remonstranten in de zeventiende eeuw. Er werd zo op het scherp 

van de snede gevochten, dat prins Maurits in 1618 hoogstpersoonlijk naar de stad kwam om 

de vechtende partijen tot bedaren te brengen. Hij versterkte het garnizoen en stelde een 

nieuwe leider aan, kapitein generaal Olivier van Noort. Van Noort werd in 1558 of 1559 in 

Utrecht geboren. Aan het einde van de zestiende eeuw werd hij door Rotterdamse 

geldschieters in staat gesteld om een reis ‘bij Zuidwesten om’ naar Indië te maken. Op 2 juli 

1598 vertrok hij met vier schepen, bemand met tweehonderdachtenveertig 

bemanningsleden. Na vele moeilijkheden en schipbreuken kwam hij met het enig 

overgebleven schip met vijfenveertig maan in Nederland terug hij was de eerste Hollander 

die een reis om de wereld maakte. Hij zeilde tussen 1598 en 1601 naar de Straat van 

Maghelhaens. Olivier van Noort was een Rotterdamse kastelein met dromen over wijde 

verten en liefde voor het water. Om zijn dromen waar te kunnen maken deed Van Noort ook 

een beroep op prins Maurits. De ‘Maghellaensche Compagnie’ werd opgericht en Van Noort 

kreeg als ‘capteyn-admiraal’ de leiding van de expeditie. Die had als voornaamste zakelijk 

doel het uitbreiden van de handelscontacten over de wereld.  En zo begon de reis op 2 juli 

1598 via de westkust van Zuid-Amerika, de Straat van Maghelhaens, de Stille Zuidzee, naar 

de landen met de Oost-Indische producten. De bedoeling was om rijk beladen via Kaap de 

Goede Hoop huiswaarts te keren. Maar toen de ‘Mauritius’ op een stralende augustusdag in 

1601 aan de kade van Rotterdam afmeerde, waren nog een paar mannen over van de grote 

groep moedige zeelui, die drie jaar eerder de haven uitvoer. Aanvankelijk werden de dappere 

mannen toegejuicht. Maar dat was al gauw afgelopen, toen bleek dat het vlaggeschip geen 

Spaanse matten bij zich had en heel weinig lading. Olivier van Noort had aan zijn droomreis 

niets overgehouden dan verloren illusies en veel schulden. Voor de aflossing moest de 

‘Mauritius’ verkocht worden en ging ook zijn herberg ‘De Dubbele Witte Sleutels’, op de hoek 

van de Markt en de Nieuwstraat in Rotterdam, onder de hamer. Prins Maurits liet Olivier 

van Noort echter niet in de steek en benoemde hem in het Staatse leger tot raadsman op het 

eskader van admiraal Jacob van Duvenvoorde, dat samen met de Engelse scheepsmacht in 

1602 de Spaanse kusten bestookte. Dit keer had hij in Nederlandse dienst meer succes. Er 

werden drie rijke suikerschepen buitgemaakt. Later kreeg hij het bevel over een compagnie 

voetknechten van het garnizoen in Ostende en weer later werd hij infanteriekapitein in 

Geertruidenberg. Via Heusden en Gulik kwam hij in Gemert, waar hij kapitein werd van het 

vaste garnizoen aldaar. In 1622 was de toen vierenzestig jarige Van Noort eigenlijk te oud 

voor troependienst geworden. Prins Maurits was die mening blijkbaar niet toegedaan, want 

een jaar later kreeg Van Noort opdracht om orde op zaken te stellen in het roerige 

Schoonhoven.  

 

Het was de tijd van de twisten tussen Remonstranten en Contraremonstranten. Toen prins 

Maurits in 1625 stierf, vond Olivier van Noort het ook tijd om de wapenrok uit te trekken en 

hij verkocht zijn compagnie aan Coenraet van Amerongen. Lang kon hij echter niet genieten 

van zijn pensioen. Op 22 februari 1627 stief hij in Schoonhoven, waar hij ‘op ’s lands en 

soldaetse wijze’, en op kosten van zijn weduwe, werd begraven. In de Bartholomeuskerk ligt 
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zijn graf in het koor, bedekt met een zerk waarin zijn wapen staat gebeiteld. Het schild is 

gedekt door een golvende band met onder en boven een ster: symbolen van beide 

halfronden. Het schild is bekroond met een aardbol en op de aardbol staat de ‘Mauritius’ 

afgebeeld. Verder herinnert de grote klok van het carillon aan Olivier van Noort. Deze klok is 

gegoten uit het brons van een van de scheepskanonnen. Het randschrift op deze klok luidt: 

‘Mijn schor geloei op reis van dapperen Van Noort, klinkt na een lange rust, thans in een 

fraai accoord’. 

 

Het centrum van Schoonhoven is vroeger mooier geweest dan nu. Nog mooier, want de oude 

stad heeft een beschermd stadsgezicht. Op de Dam, aan de kop van de Oude Haven, staat 

de Waag, als een overkluizing van het water. De waag was een weeghuis, waaruit blijkt dat 

Schoonhoven een belangrijke economische functie had. De Waag wordt al genoemd in de 

oudste rentmeestersrekening van 1356 en 1357. Daarmee werd niet het huidige gebouw 

bedoeld, maar een eerder, dat voor twaalf pond per jaar werd verhuurd. Tot 1964 was het 

weeghuis in gebruik als opslagplaats van de dienst Bescherming Bevolking. Tegenwoordig is 

er een pannenkoekenrestaurant. De Waag was van oorsprong een gebouw  waarin gewogen 

werd. Het ingestelde waagrecht was bedoeld om oneerlijkheid in de handel te voorkomen. In 

1558 kreeg Schoonhoven het waagrecht en in 1616 werd begonnen met de bouw van het 

Waaghuis. Het fraaie gebouw, met de achttiende eeuwse zonnewijzer en renaissance 

snijwerk rondom de deuren, heeft aan drie zijden een veroverkragend schilddak, dat steunt 

op een aantal korbelen (uitspringende stenen waarop een balk rust). De ranke, Ionische 

zuiltjes op de hoeken werden pas in 1758 aangebracht. Een schilddak heeft twee schuin 

toelopende rijen schilden, die een groep soldaten zich ter bescherming boven het hoofd 

houdt.  

 

In het begin was de Waag bedoeld voor het wegen van hennep (cannabis sativa). De teelt 

ervan was niet gericht op het maken van geestverruimende middelen, maar op de productie 

van touw voor de scheepvaart en de visserij. De vezel van de hennepplant bleek hiervoor 

uitermate geschikt. De hennep, in de Krimpenerwaard ‘kennip’ genoemd, nam van de 

zestiende tot de negentiende eeuw in de Waarden een grote plaats in. Zelfs zo groot, dat de 

veeteelt niet meer was als een nevenactiviteit, die werd uitgeoefend om mest te produceren 

voor de hennepakkers. In het landschap van de drie Waarden zijn nog herinneringen aan de 

hennepteelt te vinden. Zoals de smalle, meestal door het jaar in jaar uit op te hogen met 

bagger en mest, hoger gelegen akkertjes, met rondom brede sloten en rijen knotwilgen. 

Daartegen werd de ‘zelling’ of ‘zaailing’ (vrouwelijke plant) te drogen gezet. Helaas zijn in de 

loop van de jaren veel van die perceeltjes verdwenen. Dat gebeurde ook met de kleine 

percelen griendhout, die vroeger om de ‘braakhutten’ stonden. Ze waren bedoeld om de 

kracht van de wind te breken voor de vuren waarop de mannelijke plant, ‘gelling’ of ‘geeling’ 

werd nagedroogd voordat hij kon worden gebraakt (breken). Voordat de hennep geveild 

werd, was er controle op kwaliteit, droogte, zuiverheid en aanwezigheid van 

gewichtopleverende andere voorwerpen. Dat controleren gebeurde door ‘hennephossers’.  

 

Deze door de overheid aangestelde functionarissen kregen een vastgesteld bedrag van de 

eigenaar van de te koop aangeboden hennep, naast hun jaarsalaris. De hennepteelt kreeg 

regelmatig grote klappen te verwerken door overstromingen, zoals in 1726 en 1760, toen 

dijkdoorbraken even boven en beneden Schoonhoven, de hennepteelt in de Krimpenerwaard 

en de Lopikerwaard helemaal verwoesten. Noodgedwongen moest na deze rampen worden 

overgegaan tot de invoer van goedkope hennep uit de landen rondom de Oostzee en later uit 

tropische landen. Ook nadat de hennepproductie in de Krimpenerwaard zich had hersteld, 
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werd met de invoer van goedkope handel doorgegaan. De gouden eeuw voor de zeilvaart, de 

zeventiende en het eerste deel van de achttiende eeuw, viel samen met de bloeitijd van de 

hennepteelt. In Schoonhoven en Gouda verrezen touwslagerijen en spinnerijen. In 1561 

telde Schoonhoven zeven lijnbanen (touwslagerij) voor de productie van touw en veertien 

oliemolens, onlosmakelijk verbonden met de hennepteelt. Tegenwoordig zijn hennepteelt en 

zeilmakers al lang verleden tijd. Ook de talrijke bierbrouwerijen in Schoonhoven, in 1470 

maar liefst vijftien, op een inwonertal van negenendertighonderd, waarvoor de hop gekweekt 

werd buiten de stadspoorten, zijn verdwenen. Ook verdwenen zijn de korte pijpenfabriek, de 

pijpmaker, de pottenbakkerijen, de touwslagerijen, spinnerijen, zeilmakerijen, 

linnenblekerijen, mandenmakerijen, leerlooierijen, zalmrokerijen, koperslagerijen, draperijen 

(draperie: doekversiering, drapenier: lakenbereider) en ook de veertien oliemolens, die over 

de hele stad stonden verspreid. 

 

Schoonhoven mag dan tegenwoordig tot ver over de grenzen bekend zijn om het zilver, in het 

verleden bloeiden er ook andere kunstzinnige ambachten, zoals de tapijten- en 

gobelinweverij. Voor de eerste keer werd dit handwerk genoemd aan het eind van de 

zestiende eeuw. Nadat Alessandro Farnese, beter bekend als de hertog van Parma en 

Piacenza, aan de macht kwam, vluchtten veel Vlamingen naar de Hollandse- en de Zeeuwse 

steden. De hertog was gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden en slaagde in augustus 

1585 Antwerpen onder zijn gezag te krijgen. Schoonhoven nam ook vluchtelingen op en 

onder hen was de Vlaming Jacques Nauwinx, een bekend tapissier (tapijtwever).  Het 

gemeentebestuur zag heel goed het stadsbelang van deze nieuwe nijverheid, zodat Nauwinx 

met subsidie van het gemeentebestuur zijn werkzaamheden kon voortzetten. Hij vestigde 

zich in de buurt van de Veerpoort, aan de Nieuwe Haven. De grond was voor niets door het 

gemeentebestuur beschikbaar gesteld, voor de financiering van de gebouwen kreeg hij een 

renteloos voorschot van zeshonderd gulden. Kort daarna kwamen ook andere tapissiers hun 

geluk in Schoonhoven zoeken. Wevers met klinkende namen, zoals Backuel, De Coninck, De 

Cracht, De Gilde, De Schepper en de Amsterdamse koopman Joris Nauwinx. Van de 

koopman is bekend dat hij in Schoonhoven eigenaar was van een weverij met twaalf wevers. 

Schoonhoven kreeg in het begin van de zeventiende eeuw grote bekendheid door de 

gobelinnijverheid. De gemeente Amsterdam bestelde tapijten en gobelins ter gelegenheid van 

een bezoek aan de Engelse koninklijke familie. Ze betaalden voor de geleverde producten 

tweeduizenddriehonderd en vierenzeventig gulden. In 1662 werd door de Schoonhovense 

weverijen een groot aantal tapijten en gobelins geleverd voor de vergaderzaal van de Staten 

van Holland in Den Haag. Ook de burgemeesterskamer van Schoonhoven werd voorzien van 

wandbekleding, net zoals het stadhuis te Leiden, zo blijkt uit de rekeningen. Er kwamen 

kopers van ver over de landsgrenzen. Veel is er tegenwoordig niet over van het product dat 

Schoonhoven een eeuw lang een artistieke naam heeft bezorgd. In het koninklijk paleis te 

Stockholm hangt nog een aantal gobelins uit Schoonhoven. Deze werden in 1647 

aangeschaft voor de kroning van koningin Christina. 

 

De week- en jaarmarkten waren belangrijk, omdat ze niet alleen handel, maar ook vertier 

brachten. Al in 1356 kende Schoonhoven drie grote jaarmarkten: in mei, augustus en 

oktober. In 1412 werd daar, door een besluit van graaf Willem V1, de jaarlijkse paarden- en 

beestenmarkt aan toegevoegd. Deze markt was voorheen in Stolwijk. Schoonhoven had ook 

een boter- en kaasmarkt. Die werd voor het eerst gehouden op 6 juli 1535. Maar door 

protesten van handelaren uit Gouda, die zich benadeeld voelden, was deze markt geen lang 

leven beschoren. Meer succesvol was de korenmarkt. Uiteraard brachten de markten geld in 

de stadskas. Voor elk dier dat naar de markt werd gebracht moest belasting betaald worden. 
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Twee stuivers voor een gehoornd beest dat voor de slacht werd aangeboden, een stuiver voor 

een varken en een halve stuiver voor een schaap. Ook op de verkoop van wijn, koren, bier en 

vis werd belasting geheven. Het was echter de visafslag die het meeste geld in het laatje 

bracht. Samen met Ammerstol speelde Schoonhoven een belangrijke rol bij de vangst en 

verkoop van steur, elft en vooral zalm, die met grote hoeveelheden in de Lek werd gevangen. 

 

Was de zalm vermaard, ook de fonteynkoek was wijd en zijd bekend. Het was een product 

van bakker Van den Burch, die in de zeventiende eeuw een bakkerij had aan de oostzijde 

van de haven en ten zuiden van het Fonteynstraatje, toen Costersteeg genoemd. Huis en 

winkel werden ‘De Fonteyn’ genoemd. Later was het pand een tijd in bezit van burgemeester 

Thomas van Kempen. In 1681 besloot de bakker te stoppen met de bakkerij. Woning en 

‘cruydenierswinkel’ werden voor zestienhonderd gulden verkocht aan Jacobus van 

Wijngaarden, die bovendien zevenhonderd gulden neertelde voor het geheime recept van de 

fonteynkoek. Hij wilde de toezegging van Van den Burch hem ‘sullen leeren ofte onderwyzen 

de konst van het backen van die fonteynkoek, die in voorsz. huysinge altyt is gebacken’. Om 

de exclusiviteit van de koek te garanderen werd bovendien overeengekomen dat ‘de 

vercopers de voorsz. konst van fonteynkoek backen aen niemant anders mogen leeren off 

onderwysen’. Waarschijnlijk heeft bakker Van den Burch zich aan deze overeenkomst 

gehouden, maar de mogelijkheid dat een andere bakker de fonteynkoek ging bakken, bleef 

natuurlijk bestaan. Bakker Van Wijngaarden moet dan ook woedend zijn geweest, toen hij 

zijn baan als commies van ’s lands magazijn in Schoonhoven had opgezegd om de 

fonteynkoek te gaan bakken en tot de ontdekking kwam dat een plaatselijk collega hem voor 

was geweest. Diverse keren deed Van Wijngaarden zijn beklag over dit onrecht bij de 

magistraat en met succes. Op 5 maart 1694 besloot dit bestuurscollege de in overtreding 

zijnde bakker te bevelen binnen veertien dagen ‘het bord met de gecroonde costerkoek in te 

trecken en dat ooit weer uit te hangen’. De bakker mocht niets meer bakken of verkopen dat 

ook maar enige gelijkenis vertoonde met de beroemde fonteynkoek.  Van Wijngaarden kreeg 

de rechten en hij gaf ze op zijn beurt weer door aan de bakkers die zich, eeuw na eeuw, 

vestigden in het pand aan de Costersteeg. Nog steeds kunnen mensen genieten van de 

Schoonhovense fonteynkoek.  

 

Vroeger waren er binnen de muren van de stad nog verschillende stadsboerderijen. In tijd 

van nood kon men het vee binnen de veilige muren halen, zodat men melk en andere 

zuivelproducten had. De laatste stadsboerderij is naast de Oud-katholieke kerk, die tot in de 

jaren zestig van de vorige eeuw als boerderij in gebruik was. Op de kruising Haven – Tol zijn 

aan de zuidkant twee visbanken. Eeuwenlang werd hier de vismarkt gehouden. Toen 

bestond de aanvoer vooral uit zalm en steur. Aan het begin van de vorige eeuw behoorde de 

zalmvangst echter tot het verleden en werden de visbanken gebruikt voor de afslag van 

zeevis. De vismarkt is al lang opgeheven en de visbanken zijn verdwenen. Na de restauratie 

van de kademuren en de visbrug heeft men er twee replica’s neergezet. Schuin tegenover de 

visbanken staat, aan de andere kant van de Visbrug, een replica van een oud verkeersbord 

uit het begin van de vorige eeuw. In die tijd was er nog geen verkeersreglement en waren er 

dus ook geen verkeersborden geldig voor het hele land. Iedere stad moest voor zijn eigen 

verkeersborden zorgen. Een voorbeeld van zo’n verkeersbord is aan het einde van de haven. 

In de stijl van de Amsterdamse school heeft Diet Visser, de toenmalige stadsarchitect, de 

verkeersborden voor Schoonhoven ontworpen. Een tweede voorbeeld staat aan de Opweg bij 

het park. 

 

Voordat wegen en luchtruim ontdekt waren als middel om je over en door te verplaatsen, 
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was er het water. Schoonhoven maakte intensief gebruik van het water om mensen de stad 

uit of in te brengen. De stad ligt immers aan de rivier. Aanvankelijk gebeurde dat te hooi en 

te gras, afhankelijk van vraag en aanbod. Maar in het midden van de negentiende eeuw 

bleek de stichting van een regelmatige vervoersdienst over de Lek noodzakelijk om tegemoet 

te komen aan de wensen van potentiële gebruikers. Dus werd op 8 mei 1857 ‘de 

stoombootdienst op de Lek’ opgericht, die tot doel had het exploiteren van een regelmatige 

stoombootdienst vanuit Schoonhoven naar Rotterdam en Dordrecht. Deze steden waren 

destijds de belangrijkste haven- en handelssteden in het zuiden van Holland. Op 10 

augustus werd gestart met de stoomboot ‘Stad Schoonhoven’, die de mensen naar 

Rotterdam en Dordrecht heen en weer zou varen. Iets meer dan tweeënhalf jaar heeft deze 

stoomboot dienst gedaan. Toen er teveel onderhoud aan moest gebeuren en het schip meer 

uit dan in de vaart was, besloot de rederij de stoomboot te vervangen. Een ijzeren 

stoomschip, dat de dienst tussen Nijmegen en Rotterdam had onderhouden, werd 

aangekocht. De ‘Willem 1’ was een jonger en veel moderner schip dan de oude boot. Het 

schip kreeg, net als zijn voorganger, de naam ‘Stad Schoonhoven’. Het jaar 1876 was voor 

de ‘Reederij op de Lek’ een ingrijpend jaar, want voor het eerst liet ze een radarstoomboot 

bouwen die speciaal voor de dienst op de Lek bestemd was. Op een oude dienstregeling is 

nog te zien dat de boot van 1 mei tot 1 september ook op zondag naar Rotterdam voer. Wie 

de tocht naar de grote stad op zondag wilde maken, moest vroeg opstaan. Om halfvijf 

vertrok ‘Stad Schoonhoven’ uit Schoonhoven en verliet de kade van Rotterdam om zeventien 

uur.   

 

De zaken gingen zo goed dat de stoombootdienst op de Lek in 1885 met twee schepen kon 

gaan varen. Hoewel er al maatschappijen waren die elektriciteit op hun schepen hadden, 

was de ‘Reederij op de Lek’ daar nog niet aan toe. Toen in 1890 weer een nieuw schip 

besteld werd, bood het bedrijf van Willem Smit aan een elektrische installatie te leveren, 

voor zeventienhonderd gulden. De rederij besloot echter, met het oog op het onderhoud en 

de rente, deze manier van verlichting op de nieuwe boot niet toe te passen. Dat zou zo 

blijven tot de aanschaf van het schip ‘De Reederij op de Lek’, die op 25 maart 1911 een 

technische proefvaart maakte. Ruim zestig jaar, na een grote restauratie en naamswijziging, 

heeft het schip een grote rol vervuld in de Nederlandse passagiersvaart; de nieuwe naam 

was ‘Radarsalonboot Kapitein Kok’. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog was er elektrisch licht 

op de Lekboten en met een gemoderniseerde vloot ging de rederij de vier donkere 

oorlogsjaren in. In de jaren na de oorlog bleek de animo voor de Lekdiensten sterk te zijn 

teruggelopen, ondanks de opbloei van de handel. Alleen het toeristenverkeer in de 

zomermaanden kwam aan het begin van de jaren twintig op volle sterkte terug. Dat 

voorkwam dat de rederij in de rode cijfers raakte. In februari 1921 besloot de rederij het 

risico te spreiden en naast het vervoer over water ook vervoer over de weg in eigen hand te 

nemen. En zo ontstond de in Rotterdam opgerichte ‘NV Autogoederenvervoersdienst’. 

Langzaamaan herstelde het bedrijf zich van de enorme verliezen en in 1922 gaf de balans 

een winst te zien van negentigduizend gulden. Een daarna nooit meer geëvenaard cijfer. 

Want op de rivierdijken verscheen een merkwaardig vervoermiddel: de schokkende, 

herriemakende autobus. Niet alleen de bootdiensten leden onder de opkomst van de 

autobuslijnen, spoor en tram kregen net zo goed klappen. De rederij moest de broekriem 

aanhalen. Toch werd in september 1923 weer een beperkte zondagsdienst ingevoerd en er 

kwam een tariefsverlaging. Maar de rederij nam geen risico’s en op 21 mei 1923 werd de 

eerste autobus gekocht. Deze werd ingezet op het traject Alblasserdam en Kinderdijk. Bij 

berekening bleken de exploitatiekosten van de boten aanzienlijk hoger te liggen dan die van 

de bussen. Voor de passagiersdiensten werden in de zomer van 1932 dan ook nog maar drie 
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radarboten en een schroefboot ingezet. 

 

Midden jaren dertig werd door de ‘Reederij op de Lek’ afscheid genomen van het vervoer over 

het water. Op 15 mei 1937 werd officieel de laatste tocht vanuit Dordrecht naar Rotterdam 

gevaren. Toen op 10 mei 1940 Nederland door Duitsland werd bezet, kwam de rederij stil te 

liggen. Na de bevrijding was de eerste zorg om de bussen weer zo snel mogelijk te repareren 

en op de weg te krijgen.  Nog steeds was het de bedoeling om de Lekvaart op te heffen, maar 

omdat brandstof en onderdelen voor de bussen nog niet te koop waren, werd men 

gedwongen het vervoer over water te herstellen. Op 28 februari 1948 werd de Lekdienst 

uiteindelijk opgeheven. Eén radarboot is bewaard gebleven, zelfs in oude glorie hersteld. Het 

was de voormalige ‘6’, die in 1976 vanuit Duitsland naar Nederland kwam, en als ‘Kapitein 

Kok’ weer in de vaart kwam. Ze was bestemd voor dagtochten vanuit Amsterdam en 

Rotterdam, deels via het oude traject van de Lekboten. De tochten waren echter niet zo 

succesvol als werd gedacht, zodat de onderneming zich, met succes, concentreerde op 

party’s. Ook in Schoonhoven is de karakteristieke boot nog regelmatig aan de waterkant te 

zien. De radarboot wordt gadegeslagen door de mensen uit Schoonhoven, de toeristen en het 

bronzen borstbeeld van kapitein Theunis Kok. Het beeld heeft een plaatsje gekregen aan het 

begin van de wandelpier aan de Lek.  

 

De Nederlandse spoorwegen hebben Schoonhoven links laten liggen. In geen enkel 

spoorboekje is Schoonhoven te vinden en wie met het openbaar vervoer naar een van de 

grote steden wil, kan dat alleen per bus. En toch is er een tijd geweest, dat de stad in het 

bezit was van een spoorwegstation en een directe spoorverbinding met Gouda. Hoewel 

station wel een groot woord is voor de toen (1914) aanwezige accommodatie. Stationnetje is 

een juistere omschrijving voor het gebouw aan de Spoorstraat bij het enkelspoor. Maar hoe 

simpel ook, de spoorlijn naar Gouda betekende voor de mensen uit Schoonhoven een 

doorbraak uit haar isolement. Voor de komst van de trein ging men te voet naar Gouda. Ook 

was er de postwagen, die vijf keer per dag naar Gouda reed en per rit maximaal vier 

personen kon meenemen. De reis duurde een uur en drie kwartier met de hobbelende 

postwagen, die na de komst van de trein werd opgeheven. Het zand voor de aanleg van de 

spoorlijn werd per schip aangevoerd. Over de Lekdijk werd een transportband aangelegd, 

met daarover een brug om het verkeer niet te belemmeren. Op 1 oktober 1914 zou de eerste 

trein gaan rijden. Twee dagen voor die grote gebeurtenis vond een proefrit plaats. Toch 

duurde het nog ruim een maand voordat de officiële eerste rit een feit werd. Op 14 november 

was het zover en wachtte een grote delegatie hoogwaardigheidsbekleders in de stromende 

regen en bij windkracht zeven op het fluitje van stationschef Boekhorst. Al in de eerste week 

van haar bestaan waren voor vierhonderd gulden kaartjes verkocht. Dat was een groot 

bedrag, want een retourtje Schoonhoven – Gouda kostte maar zeventig cent. De 

treinverbinding voldeed uitstekend en het aanbod van reizigers bleef groot. Toch moest het 

‘gouden lijntje’ verdwijnen. In de zachte ondergrond vielen gaten onder de rails en het vullen 

van die gaten werd duur. Ook het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog speelde mee bij het 

besluit om de lijn op te heffen. Want voor de aanleg van spoorlijnen in Duitsland waren rails 

nodig en daarvoor werden de Nederlandse rails gebruikt. Op een warme zondag in juli 1942 

vertrok de laatste trein naar Gouda. Opnieuw moest Schoonhoven het zonder spoorlijn 

doen. 

 

Door de hele Krimpenerwaard kun je ze aantreffen, de felgele bussen die verbindingen 

onderhouden tussen de gemeenten in de Waarden en de grote steden. Een openbaar 

vervoermiddel met een lage gebruiksdrempel en dat dagelijks de reizigers veilig brengt waar 
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ze zijn moeten. Vroeger waren de bussen van VAVO (Verenigde Autovervoer Ondernemingen 

Van Iperen en Verhoef) een bekend verschijnsel op de wegen. Dagelijks werden er diensten 

gereden tussen Schoonhoven-Utrecht, Utrecht-Kockengen en Gouda-Lekkerkerk. Op 

zaterdag werd de lijn op Utrecht versterkt omdat daar markt was. Op zondag werd in het 

begin niet gereden. In 1926 kostte een retour Schoonhoven-Utrecht een gulden. In 1965 

werden op de lijn Schoonhoven-Utrecht vijfhonderdduizend reizigers vervoerd. Het was dus 

niet zo verwonderlijk dat het Amerikaanse Greyhound concern wel iets zag in het bijzonder 

florerende vervoersbedrijf. Na een jaar van onderhandelen kreeg in november 1964 de 

‘Greyhound Corporation San Francisco’ met tachtig procent een meerderheidsbelang in de 

VAVO, die dan ook ‘VAVO Greyhound NV’ werd genoemd. Op dat moment waren er 

zevenenzeventig bussen in bedrijf en werkten er honderd man. In de Lopikerstraat kwam 

een nieuw kantoor met een telexverbinding. Ruim dertig nieuwe bussen werden in twee jaar 

tijd gekocht. En zowel de oude als de nieuwe kregen de grijze windhond op de zijkant. In 

1966 kocht het Amerikaanse bedrijf de overige aandelen. Maar de verwachtte  Amerikaanse 

toeristen, die Europa per bus zouden gaan bekijken, bleven uit. Op 1 november 1966 

werden de eerste lijndiensten afgestoten. Met twintig bussen bleef de tourafdeling nog een 

paar jaar doordraaien, maar in 1970 verdween VAVO-Greyhound uit Schoonhoven. 

 

Wie kent ze niet, de veerponten, die op plaatsen waar geen bruggen zijn, de bewegende 

verbinding zijn tussen twee stukken land. Er zijn voetveren, die zo klein zijn dat de 

gebruikers ze zelf met de hand moeten overtrekken. Maar ook grote veren, die bijna net zo 

groot zijn als cruiseschepen. En tussen die twee uitersten in ligt het pontveer te 

Schoonhoven. ‘Schipper mag ik overvaren’, vroegen de bewoners van de Alblasserwaard al 

meer dan zes eeuwen, wanneer ze een bezoek wilden brengen aan Schoonhoven. Tot 1910 

werd met een houten pont gevaren en in dat jaar kwam het eerste ijzeren veer: dertien meter 

lang en vierenhalve meter breed. Het was een reeppont met een stalen kabel van oever naar 

oever. De vraag naar beter en sneller maakte in 1924 een vijf pk buitenboordmotor 

noodzakelijk. Dat werd geen succes. De overtocht duurde maar liefst tien minuten. Al gauw 

ging het motortje kapot. En omdat het verkeersaanbod bleef stijgen, moest een nieuwe pont 

worden aangeschaft. In 1928 kwam de eerste moderne motorpont aan twee geleide kabels. 

In 1957 besloot de gemeenteraad om het fooiensysteem op de pont af te schaffen. In 

datzelfde jaar besloot de gemeenteraad om een nieuwe pont te kopen. Scheepswerf Nicolaas 

Witsen en Vis uit Alkmaar kreeg opdracht een pont te bouwen voor 

zeshonderdvierentwintigduizend en negenhonderd gulden. Op 18 december 1958 werd 

‘Schoonhoven 11’ in Alkmaar te water gelaten. Hoewel ze in principe zonder leikabels kon 

varen,  werden deze voor de zekerheid aangebracht. In maart 1959 werd de pont ingezet en 

in dat jaar werden twintig procent meer auto’s overgezet dan het jaar ervoor. De raadsleden 

dachten dat de stijging zich in de komende jaren zou doorzetten en in 1961 werd er 

gediscussieerd over de aanschaf van een tweede pont. Tegenwoordig is de stad in het bezit 

van drie ponten, die vrij varen, zodat indien nodig gemanoeuvreerd kan worden. Met de 

‘Schoonhoven 111’ is uitgebreid gedemonstreerd op de Lek. Midden op de rivier draaide de 

pont keer op keer om zijn eigen as.   

 

Wie uit de richting Utrecht komt en de rondweg rijdt richting Schoonhoven-Noord, ziet vlak 

voor de stoplichten een vreemd bouwsel staan. Zo op het oog een reusachtige voetbal, 

witgrijs van kleur en verdeeld in een groot aantal driehoekige facetten. Maar deze 

gigantische bal is niet bedoeld om mee te spelen. Dit futuristische bouwsel is een bolvormige 

radome (bol), dat deel uitmaakt van het Nederlandse NAVO-grondstation. Iedere NAVO-

lidstaat heeft een grondstation, dat via een satelliet contact kan onderhouden met de andere 
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lidstaten. Het systeem is opgezet omdat bij de regeringen behoefte bestond aan diplomatieke 

verbindingen, die te allen tijde en onder alle politieke omstandigheden moesten blijven 

functioneren. In Nederland eindigen die verbindingen in Den Haag. De plaatsing van een 

dergelijk grondstation was afhankelijk van  bepaalde voorwaarden en Schoonhoven was een 

van de gemeenten die aan deze voorwaarden voldeed. In de eerste plaats leende een stuk 

braakliggend militair terrein zich uitstekend voor dit doel en verder was de gunstige ligging 

ten opzichte van Den Haag beslissend om voor Schoonhoven te kiezen. In 1971 werd het 

grondstation geplaatst en een jaar later operationeel gemaakt.  De belangrijkste onderdelen 

van het station zijn de parabolische antenne met radome, de elektronische uitrusting en de 

stroomvoorzieningapparatuur. In verband met de warmtewerking zijn de radomes in de 

andere NAVO-landen wit. Maar deze kleur werd door de gemeente Schoonhoven uit 

milieuoverwegingen niet geaccepteerd en dus werd gekozen voor een grijze kleur. De 

tweeëntwintig meter hoge radome, een ijzeren constructie voorzien van bedekkingmateriaal 

van fiberglas versterkt met polyester, dient voor de bescherming van de antenne tegen 

temperatuurschommelingen en weersinvloeden. Regen, hagel en wind zouden de kwaliteit 

van de verbindingen kunnen beïnvloeden. De spectaculaire parabolische antenne weegt 

twintig ton en heeft een diameter van ruim twaalf meter. Voortdurend blijft deze op de 

satelliet gericht. De stroomvoorzieningapparatuur in het complex is dubbel uitgevoerd en zo 

opgebouwd dat het station geen seconde zonder stroom is. Het station was in de eerste 

plaats bestemd voor diplomatieke verbindingen, maar in tijden van oorlog en internationale 

spanning wordt het ook gebruikt voor operationele verbindingen. Wat betreft de organisatie 

hoort het grondstation bij AFSENT en is dus in dit opzicht een, zij het zeer bescheiden, een 

NAVO-eenheid. Het personeel bestaat uit twintig personen, afkomstig uit de drie 

krijgsmachtonderdelen. De bevolking van Schoonhoven heeft de vreemde eend in haar 

midden volkomen geaccepteerd. In het begin deden door onbekendheid vreemde verhalen de 

ronde. Informatie over de aard en de werkzaamheden van het grondstation hebben die 

verhalen naar het rijk der fabelen verwezen. 

 

Is de bol een visueel herkenningspunt voor de thuiskomende Schoonhovenaar, de tonen van 

het stadhuiscarillon trekken hem aan zijn oren over de stadsgrens. Want Schoonhoven heeft 

een klokkenspel dat gerust uniek genoemd mag worden. Graag wordt geluisterd naar de 

klanken van het klokkenspel, dat door begeesterde beiaardiers wordt bespeeld. En wanneer 

zij hun vuisten laten hameren, klinken, voorafgaand aan de hele en halve uren, stukjes van 

oude vaderlandse liederen over het oude stadscentrum. Vijftig klokken hangen er in het 

sierlijke torentje van het stadhuis, dat sinds 1775 een carillon heeft, waarvan zevenendertig 

klokken van dezelfde maker. Het is waarschijnlijk dat in de vijftiende eeuwse stadhuistoren 

al een klok hing. De open constructie wijst daar op en bovendien waren er in de omstreken 

al in 1370 openbare uurwerken in gebruik. In 1530 ontstond in Schoonhoven de behoefte 

aan een duidelijke markering van de uurslag. Vanuit de zuidelijke Nederlanden was deze 

gewoonte naar het noorden gekomen. In het begin was er een eenvoudig melodietje te horen, 

dat gespeeld werd op twee of drie klokjes. Tot het midden van de achttiende eeuw werd bij 

het benoemen van een beiaardier vooral gekeken naar zijn kwaliteiten als organist. In 1763 

startte met de benoeming van Jerenias Spernay een familietraditie, die lange tijd 

stadsbeiaardiers van naam zou leveren. Hij begon met frisse moed aan zijn opgave om het 

verouderde, zeven klokken tellende carillon welluidend te laten zingen. Het 

gemeentebestuur, dat waarschijnlijk al jaren droomde van een beter en groter klokkenspel, 

besloot het ijzer te smeden nu het heet was. Hoe dat gerealiseerd moest worden had het lot 

al een beetje bepaald. De stad was in het bezit van een der scheepskanonnen van Olivier 

van Noort, een zevenhonderd kilo zwaar kanon, dat aanvankelijk bij de Grote Kerk stond. 
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Maar, zo redeneerde het gemeentebestuur in 1775, wat is er vredelievender dan wapens 

omsmelten tot muziekinstrumenten? En dus moest er een goede klokkengieter worden 

gezocht. In de zuidelijke Nederlanden was de beiaard al lang een ingeburgerd  verschijnsel. 

Er woonden en werkten bekende klokkengieters, zoals A.J. van den Gheyn uit Leuven. Van 

den Gheyn van een telg uit een beroemd geslacht van klokkengieters en hij was specialist in 

het vervaardigen en stemmen van kleine klokken. Hij had de gewoonte om zijn 

klokkenspelen te voorzien van een opusnummer. Schoonhoven kreeg nummer achttien en in 

totaal maakte hij drieëntwintig nummers. Jammer genoeg is de helft van zijn werk in de 

loop van de tijd door brand of oorlog verloren gegaan. Klokken uit een kanon! Dat was de 

bedoeling. Maar het viel nog te betwijfelen of Van Gheyn inderdaad het bronzen kanon  

gebruikt heeft voor het uit zevenendertig klokken en klokjes bestaande Schoonhovense 

klokkenspel. Immers, kanonnen hebben een andere bronslegering dan nodig voor 

welluidende klokken. Van den Gheyn heeft nooit duidelijkheid gegeven, hoewel hij wel op de 

grootste klok een tekst liet zetten die moest suggereren dat het kanongebulder klokgelui 

geworden was. Waarschijnlijk is dat het kanon van Van Noort in Leuven is omgesmolten tot 

wapentuig. Want de meeste klokkengieters waren ook kanonnengieter. 

 

In de zestiende eeuw was al sprake van een aantal klokken in de stadhuistoren. Medardus 

Waghevens uit Mechelen leverde in 1535 zes kleine klokken. Uit 1619 is een anoniem klokje 

dat in de spits van de dakruiter hangt. Een grote verandering onderging het carillon in 

1775. De Leuvense klokkengieter Andreas Jozephus van den Gheyn leverde toen aan de 

stad zesendertig klokken, twee klokjes volgden in 1776. De magistraat uit Schoonhoven had 

de oude klokken ingeleverd, alsmede een bronzen kanon dat afkomstig was uit het bezit van 

Olivier van Noort, de eerste Nederlander die de wereld rondzeilde. Hij bezat twee in 1578 

door Thomas Both gegoten kanonnen. Na zijn dood zijn zij in Utrecht terecht gekomen waar 

zij in 1629 op de stadswal stonden. Een kanon is in 1698 aan de stad Schoonhoven 

geschonken. Dat kanon werd aan Van den Gheyn gezonden om als klokken te worden 

omgegoten. De stadsmid uit Schoonhoven, Paulus in der Maur leverde het ijzerwerk voor de 

ophanging van de klokken. Hij repareerde ook de oude speeltrommel. In 1869 wordt het 

klokkenspel voor het eerst sedert de bouw gerepareerd. In 1891 wordt een nieuwe trommel 

aangebracht. In 1927 werd door de firma Eijsbouts de ophanging van de klokken veranderd. 

Van de klokken zelf werden alleen de kroonarmen vernieuwd. In 1963 werd het carillon 

gerepareerd en uitgebreid tot vijftig klokken. Deze waren afkomstig van de Sint Servaas te 

Maastricht, van de hervormde kerk te Nijkerk en dertien nieuw gegoten klokken. Een aantal 

van de klokken waren gemaakt door Van der Gheijn. De klokkestoel werd vernieuwd. Alle 

klokken zijn van opschriften voorzien. De grootste klok is het uitvoerigst gesigneerd: 

‘Andreas Josephus van den Gheyn et Andreas Lud. Filius eius me fuderunt Lovanni Aº 

1775’. Ook staat er een verwijzing op naar het kanon dat voor het gieten zou zijn gebruikt.  

 

Mijn schor geloeij op reijs, voor dapperen Van Noort, klonkt na een lange rust, thans in een 

fray akkoort. 
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Het wiel van Bassa 

 
 

De vierhoek Gouda, Dordrecht, Gorkum en Vianen. Is dat niet het hart van Holland? Niet 

Nederland maar het gewest Holland, dat in oude tijden Holtland werd genoemd. Holtland, 

Houtland, omdat het bijna geheel met bos bedekt was. Van uitgestrekte bossen is geen 

sprake meer. Weilanden, weilanden en nog eens weilanden met weidebloemen en 

weidevogels. En populieren, knotwilgen, boomgaarden hier en daar. De Lekdijk en Groot 

Ammers. Rivier Lek fonkelt. De hemel is zo licht en diep en blauw als op het mooiste 

schilderij van de rivierenschilders. Leeuweriken, grutto’s, tureluurs, kieviten.  Aan het eind 

van een bocht in de dijk Groot Ammers, te midden van grienden en plassen. Omzoomd door 

bloeiende wilgen en bloeiende elzen en oud vergeeld riet. Op deze stralende lentedag ligt 

Groot Ammers onder de rieten daken achter de dijk uit te rusten. Groot Ammers ademt 

hoorbaar in de met zon gevulde lucht van een Hollandse lentedag. 

 

In het dorp van de dijk af en de Alblasserwaard in richting Molenaarsgraaf. Molens! De diepe 

groene kom van de waard, dooraderd met sloten en kanalen is als een spons volgezogen met 

water. Tot ver na het jaar 1000 lagen hier ruige bossen van elzen en wilgen tussen de 

rivierlopen, die zich dikwijls een andere bedding baanden. Duizend jaar geleden is men van 

de opgeslibde oevers uit begonnen die ontoegankelijke wildernis te veranderen in weilanden, 

en waar het kon ook in akkers. Het bos werd gerooid, eerst op kleine schaal. Langzaam 

drongen de boeren dieper in het Holtland door. Het heeft eeuwen geduurd voor er van 

bevolking van betekenis sprake was. Van het begin af heeft men moeten vechten met het 

water. De waard lag aan de benedenloop van de rivieren en die konden soms geweldig 

wassen. De eerste waterkeringen waren van kleine omvang, laag en zwak. Elk zorgde voor 

zijn eigen gebied. De edelen die de macht hadden bevochten elkaar tot de dood er op volgde. 

Van samenwerking was geen sprake. Het waren de graven van Holland, vooral Floris V, die 
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probeerden de noodzakelijke samenwerking tot stand te brengen. Van toen af werden de 

dijken in groter verband aangelegd en onderhouden. Maar nog lang waren zij niet in staat de 

zware druk van de rivieren te dragen. In de rampnacht van de eerste februari 1953 hebben 

de bewoners veel geluk gehad. Het waterpeil van de rivieren was laag. Als dit niet het geval 

was geweest zou hier het land ook zijn overstroomd en was de ramp niet te overzien. 

 

Als op een lek schip is het in de waard: pompen of verzuipen! De bodem is doordrenkt met 

water en als men dit niet wegpompt zouden al snel weilanden en wegen overstromen. 

Bedenk dat de grond een meter zeventig onder Nieuw Amsterdams Peil ligt! Als het pompen 

werd gestopt zou u tot uw ogen in het water staan. Maar, waar laat men dat opgepompte 

water? Soms is de waterstand in de rivier laag. Dan kan het water uit de waard gemakkelijk 

in de rivier lopen. Maar als de rivier hoog staat kan dat niet. Men is al vroeg tot deze 

oplossing gekomen. Pomp het water zo hoog op tot het hoger staat dan de rivier. Dan 

immers kan men spuien. De nood maakt vindingrijk! Iemand bedacht een molentje. De 

bevolking van de Alblasserwaard heeft een technische knobbel. Informeer daar maar eens 

na op de grote industrieën aan de Kinderdijk of op de baggermolens. De baggermolens die 

vanuit Sliedrecht als vreedzame vloot opereren over de hele wereld.  De eerste molens waren 

echte molentjes. Ze werden door één man gedraaid, soms door twee mannen. Maar al heel 

snel bedacht men dat een paard dat werk ook kon doen. Een triomf voor de menselijke geest 

werd de windmolen. De vier winden waaien hier vrij over het open veld. Het lukte de 

molenaars hem voor hun molentje te spannen. Zestig van die molentjes langs dit brede 

boezemwater. De zestien van Elswoud zijn geweldig, de vier tussen Groot Ammers en 

Molenaarsgraaf zijn van een ranke sierlijkheid. Hildebrand zingt van de Zaanse molens ‘Wie 

de slanke dochters ziet, denkt aan de dikke molens niet’. Het is waar. De industriemolen is 

dik. De wipmolen is echter slank. Zo slank als een molenaarsdochter maar kan zijn. De 

molens aan het brede water zijn zo sierlijk gebouwd alsof zij louter dienden tot een spel. Een 

sportief spel met de wind, een vrolijk spel met het ruisende, murmelende water. Mooi zijn ze 

bovenal, deze wipmolens, in het grootse decor van de waard: de hoge lentehemel, de 

overzeilende witte wolken, de groene weiden, de verre horizon waar bomen zijn gegroepeerd 

om oude hoeven. In de piramidevormige voet woont onder een rieten dak de molenaar met 

zijn gezin in een keurig huisje met kleine vensters rondom in witte kozijnen. Boven de 

wespentaille is nog een groen huisje gebouwd, waarin zich het gaande werk bevindt. Het is 

afgedekt met een halfronde kap, waarop een koperen windhaantje over het land en water 

staart. Aan de kant waar de wieken draaien heeft de wand de vorm van een groot schild met 

zijn schuinsliggende groene planken. Het silhouet van de wipmolen is krachtig, vooral door 

de forse lijnen van de trap en het wiptoestel. Zonder ophouden zwaait het grote wiekenkruis 

langs de vensters. Bij wijziging van de windrichting moet de kap worden gedraaid. Wakkert 

de wind snel aan, dan gaat de  molenaar zeil minderen. Afneming van de wind maakt meer 

zeil nodig. Daarom is het handig dat de molenaar in zijn molen woont. De wieken draaien 

door de kracht van de wind. Zij zijn bevestigd aan een as, die dus meedraait. Een heel stel 

kamraderen en kamwielen doen tenslotte het vaste schoepenrad draaien dat naast de molen 

staat. De schoepen gaan vlug door het water, scheppen het op, voeren het omhoog en 

storten het in het hoger gelegen boezemkanaal. Als het molentje draait heeft de molenaar 

weinig te doen. En als het niet draait helemaal niets, zou u denken. Dan kan hij rustig op 

het bankje naast de deur een pijpje smoren. Maar zo zit de molenaar niet in elkaar. Hij is 

ook visser. Een rij karen (bak met gaatjes om vis levend te bewaren) hangt aan rekken 

rondom de molen. De poldermolen tilt dus het water uit de poldersloten een eind omhoog. 

Op een goedkope manier raakt de waard zijn overtollige water kwijt. Als gevolg van de 

malerij staat dus het water in de polder laag. En dat is weer de oorzaak dat de bodem 



 62

inkrimpt, inklinkt dus. Dat is begrijpelijk. De met water gedrenkte veenbodem heeft een 

grotere massa, is dikker dan het drogere veen. De Alblasserwaard is dus ingeklonken, hij is 

dieper geworden. Veel en veel dieper dan hij vroeger was. Maar juist zo’n dieper gelegen kom 

kan onmogelijk zijn water laten afvloeien in de rivier! Ook dat probleem heeft de molenaar 

opgelost. Hij maalt het opgemalen water nog eens op in een nog hoger gelegen sloot. En die 

kan nu wel weer afwateren op de rivier. Dat is de trapbemaling. Pompen of verzuipen! 

Daarom draaien hier overal de molens. En daarom heeft men aan de Kinderdijk nog eens 

zestien molens  bij elkaar gebouwd die het reeds opgepompte water een laatste stoot omhoog 

geven. Dat zijn de wereldberoemde molens van Elswoud. 

 

Molenaarsgraaf! Aan het eind van het dorp, dat zich fraai uitstrekt langs de brede 

Graafstroom, een grafelijk water, draait in 1950 zo’n wipmolentje. Het hele dorp fleurt ervan 

op. Er zijn knotters: knotwilgen. Van zulke knotwilgen waren er massa’s. Met de vreemdste 

vormen. Het merkwaardigste van Molenaarsgraaf is echter een huis. Een mooie grote 

boerderij met zware muren. Een beetje schuin gebouwd om meer weerstand te kunnen 

bieden aan het water als de waard onderloopt. In de voorgevel van dat huis is een deur. 

Vreemder deur heeft u nooit gezien. Die deur daar kunt u met geen mogelijkheid door naar 

binnen gaan. Want die deur heeft geen kruk en geen sleutelgat.. en bovendien ligt de 

drempel meer dan twee meter boven de grond. Geen stoep ervoor. Het is de meest 

ongastvrije deur die bekend is, in een gevel die er bepaald vriendelijk uitziet met de mooie 

gele ijsselsteentjes. De verklaring voor dit ongastvrije geheel is een paar huizen verder. Daar 

hebben de bewoners in drie op verschillende hoogte ingemetselde gevelstenen het avontuur 

van hun leven vermeld.  

 

1740 en een  

stond het water 

aan desen deur 

 

1819 en een 

 

stond het water 

aan desen steen 

 

1809 is het water 

aan desen steen 

gestegen 

 

Dijkdoorbraken!  Klokgelui in de nacht. De vlucht naar hooggelegen plaatsen. En als deze te 

ver lagen de vlucht naar de zolder. Die was hoog en zwaar gestut. De bouwer had met de 

mogelijkheid van een watersnood rekening gehouden. De zolder heette dan ook de 

vloedzolder. Ook de stallen waren in deze oude boerderij verhoogd. Het wijde en open 

polderland. Hier staat de hemel werkelijk als een koepel erboven. De schichtige schaduwen 

van de wolken jagen honderd keer sneller dan de wolken daarboven, over het fluwelen gras 

van de weilanden. Twee paarden zoeken zwijgende vriendschap aan weerszijden van een 

hek. Een trotse merrie galoppeert met het fiere hoogbenige veulen aan haar flank. Koeien 

liggen in schilderachtige groepen bijeen of gaan traag in een breed front tegen de wind van 

sloot tot sloot. Naar alle kanten de vrije horizon met de grijze lijnen van een molen, een 

hoeve, een dorp in het groen, een oud en fraai stadje. Bij alles wat hij bouwde in de polder 

heeft de mens gedacht aan het water en aan de wind, die hier, dicht bij zee, ontzettend 
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tekeer kan gaan. Bij de bouw van de molen en van de tjalk, van de boerderij, van de stallen, 

van de hooiberg, van dorp en stad. Van de polders bewaarden juist de waarden het zuiverst 

hun karakter. De grote rivieren stromen nog altijd langs hun randen. En de kleine watertjes 

als Alblas en Giesen mogen dan nog zo aan banden zijn gelegd, zij leven. Zij spelen een rol, 

zij verfraaien het landschap en de dorpen waarlangs zij stromen. Oude ambachten worden 

hier nog beoefend. Van het wilgenhout dat geteeld wordt in lage drassige bosjes, die 

grienden worden genoemd, maken de hoepmakers de taaie, sterke hoepels. Of is het beter in 

de verleden tijd te spreken? Metaal en plastic hebben het wilgenhout aan de kant gezet. 

Toch verzendt men de haring nog in echte houten vaatjes! Danig in verval geraakt is het 

ambacht van de mandenbreier. In zijn glorietijd vonden zijn luchtige, taaie en sterke 

bouwsels hun weg. Tot onder de staatsierokken van de dames, die met zo’n wilgenkorfje de 

rokken en japonnen wijd uit konden doen staan, zonder dat zij onder het gewicht bezweken. 

Dat was wat, in de tijd toen de mannen hun eigen haar verborgen onder blanke 

poederpruiken. Zonderling zijn de wegen van de mode, zonderling zijn de wegen van de 

mensen. De schatten van menige boerderij liggen opgeslagen in de kelder. Dat is de 

beroemde kaas die op de zaterdagmarkten wordt verhandeld. 

 

De Vijfherenlanden sluiten onmiddellijk aan bij de Alblasserwaard. Nauwelijks is een 

grootser entree mogelijk dan over de Lekbrug, veertien kilometer ten zuiden van Utrecht. 

Wie eerst de Alblasserwaard heeft bezocht wacht in het zuiden een even grootse overgang: 

Gorinchem. De bedrijvige stad aan de grote rivier davert van de moderne tijd met zijn grote 

industrieën en herbergt tegelijk de fraaie stille hoekjes van een zeer oude stad. En waar 

Maas en Waal samenvloeien ligt daar nog altijd Slot Loevestein met zijn herinneringen aan 

Hugo de Groot, die te groot voor zijn tijd, pas in onze tijd in zijn volle waarde wordt 

begrepen. Een rustiger overgang is van Molenaarsgraaf met zijn zonderlinge deur, over 

Ottoland en Noordeloos, dit gebied binnenkomen bij Nieuwland. De Vijfherenlanden zijn 

werkelijk genoemd naar vijf heren: die van Vianen, Arkel, Everdingen, Hagestein en Ter 

Lede. Ook hier was de voortdurende strijd tegen het water. Met nederlagen, doorbraken, 

overstromingen en ook hier overwinningen van dijken en molens. Omdat in de 

Vijfherenlanden veel overlast was van het overtollige water uit de Betuwe, werd al in 1400 

een dijk aangelegd van noord naar zuid. Dat is de Diefdijk, op de grens van Zuid Holland en 

Gelderland. De Geldersen waren met de dijk – die hun water keerde – niet blij. Daar is heel 

wat strijd geleverd op en om die oude dijk. Het fraaie bochtige riviertje Giesen, de 

merkwaardige hoeven, dorpen en stadjes. Het beroemde Vianen, Hagestein in de 

bloesemtijd, het mooie Asperen, Heukelum met het vriendelijk dorpspleintje, Everdingen 

met de koorbanken in de kerk, Arkel met het wonderlijke koepelkerkje tegen de dijk en de 

molen die Jan van Arkel heet. Wie zou het prachtige glaswerk van Leerdam niet kennen? 

Kedichem bij de wielen? 

 

Een wiel is een kom. Meestal is het diep, soms erg diep. Het is altijd ontstaan doordat een 

dijk is doorgebroken. Een gat in de dijk, en het water gutst door de nauwe opening naar 

binnen. En diept de bodem daarachter enorm uit. Is het gevaar geweken, dan kan men twee 

dingen doen. De dijk dichtmaken op de plaats van het gat is niet mogelijk. Daar ligt nu 

immers dat erg diepe meer. Tien meter is geen zeldzaamheid. Men legde de nieuwe dijk dus 

vaak om het wiel heen. Soms ligt het wiel buiten de nieuwe dijk. Soms legt men het binnen 

de dijk. In elk geval: waar een wiel is ook een bocht in de dijk. Een van de mooiste wielen in 

het wiel van Bassa. Het ligt aan de Diefdijk, ongeveer halverwege Leerdam en Everdingen, bij 

Schoonrewoerd. Dit dorp is op zijn mooist wanneer de boomgaarden bloeien. En als op een 

zomerse dag de bijen gonzen in de lindekruinen rondom het dorpspleintje. Het wiel is 
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ontstaan bij een felle doorbraak van water uit de zwaar overstroomde Betuwe. Met zijn 

oppervlakte van een meer geeft het een onheilspellend beeld van de ontzettende doorbraak 

die hier eens heeft plaatsgevonden. Het wiel is vierenvijftigduizend vierkante meter groot. 

Met een enorme kracht heeft het water uit de overstroomde Betuwe zich een weg gebaand 

door de Diefdijk en zich geworpen op de Vijfherenlanden. Toen de dijk hersteld werd heeft 

men besloten het wiel aan de kant van de Vijfherenlanden te laten liggen. De nieuwe dijk 

werd dus aan de westzijde van de wiel gelegd, aan de Betuwse kant. Precies andersom als 

bij de grote waai (meertje door overstroming ontstaan) van Zijderveld, waar de autoweg van 

Utrecht naar ’s Hertogenbosch zo dicht langs loopt. En als bij het wiel dat de spoorlijn van 

Geldermalsen naar Leerdam doorsnijdt. Er is na dergelijke catastrofale doorbraken 

natuurlijk altijd zorgvuldig berekend waar men de dijk het voordeligst zou kunnen leggen: 

buitenom en binnendoor. Het zijn die bedijkingen rondom de wielen of waaien die de vele 

bochten in de dijken veroorzaken. Het is een aardig spel om uit de bocht die men nadert de 

ligging van het wiel te voorspellen. Wel te bedenken is dat vele vooral kleinere wielen zijn 

verdwenen. Het wiel van Bassa is er nog. Het is te groot en te diep. En dat is gelukkig voor 

de mensen. Dit wiel behoort volgens Jac. P. Thijsse niet alleen tot de grootste, maar ook tot 

de mooiste van ons land. Van de rondom liggende boerderijen is ‘Kruidhof’ wel de mooiste, 

met zijn prachtige oude bomen en zijn boomgaard. Dat het wiel niet overal even diep is blijkt 

wel hieruit dat er plekken zijn waar waterlelies en gele plompen drijven. Dat is het geval aan 

de westzijde, waar het binnenkolkende water, reeds verspreid over een breder gebied, 

minder kracht had, dus minder diep in de bodem boorde. Daar ziet de natuurmens bij 

scherper kijken ook planten als aarvederkruid, fonteinkruid en doornige hoornblad. 

Geleerden bestuderen in dit wiel de microscopische kleine plantjes en diertjes: het plankton. 

Dit is vooral van belang voor het beheersen van de zuiverheid van het water van de grote 

rivieren. Die leveren immers voor een groot deel het drinkwater voor de steden. Het is een 

natuurmonument, het wiel van Bassa. Ressorterend onder het Zuid-Hollands Landschap, 

een dochter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Aan zijn ligging tegen 

de Diefdijk ontleent het een groot deel van zijn uitzonderlijke schoonheid. Het is een fraai en 

bochtig meer met schilderachtige groepen zware elzen op vooruitstekende schiereilanden. 

Waterhoentjes verdwijnen kopknikkend in het rietveld langs de oever. De diepte is hier en 

daar gepeild op twaalf en zelfs op veertien meter. Een heerlijk plekje om op een zomerdag, 

met de geur van de lindebloesems nog in de herinnering, een ogenblik te rusten en te 

picknicken. Vanaf de Diefdijk heeft men een ver uitzicht over de Tielerwaard. Daar liggen, 

aan de voet van de dijk, enkele boerderijen. En op een ervan prijkt op de schoorsteen, die 

net boven de dijk uitsteekt, het wonderlijke beeld. Een paard galoppeert voor een zegekar. 

Van seizoen naar seizoen. Een eindeloze tocht langs de wolken, die hier tussen de rivieren 

hun luchtige, soms dramatische spel spelen.  
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De verdediging van Schoonhoven 
 

 

 

 

Schoonhoven mocht dan economisch en sociaal al aardig functioneren, van 

stadsverdediging was er nauwelijks sprake. De stad stond in naïef vertrouwen wijd open 

voor wie met goede, maar jammer genoeg ook met slechte bedoelingen, wilde binnenkomen. 

De stad was nog klein en had waarschijnlijk alleen maar bebouwing langs de haven, de 

westzijde van de Oude Haven, de Koestraat en de Havenstraat. Ook was er bebouwing aan 

de Zevender, in de nabijheid van het kasteel. Schoonhoven was een nederzetting. Dat was 

wel de reden waarom er tot 1300 nauwelijks enige versterking bestond. Met de bouw van de 

muur en het graven van de grachten werd een begin gemaakt met de verdediging nadat 

Nicolaas van Cats in 1304 uit Schoonhoven was verdwenen. Vast staat dat de aanleg van de 

muren en stadsgrachten in de eerste helft van de veertiende eeuw is voltooid. In 1354 wordt 

de ommuring voor het eerst genoemd in een akte van de parochiekerk, waarin staat dat het 

karmelietenklooster binnen de muren van de stad ligt, ten oosten van de Zevender. Van de 

ommuring is tegenwoordig niets meer te vinden. Dat wil zeggen, niet boven het maaiveld. Bij 

graafwerkzaamheden zijn op verschillende plaatsen in de stad delen van de stadsmuur 

gevonden. Bij de Havenstraatsewal, de Scheepmakershaven, de Oude Singel en aan het eind 

van de Oude Haven is vast komen te staan dat de muur drieënveertig centimeter dik was, 

het fundament was ongeveer tweeënhalve meter. 

 

Schoonhoven werd beschouwd als een strategisch belangrijk punt, want het lag op de grens 

van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht. Vandaar dat graaf Jan 11 in 1300 

toestemming gaf rondom Schoonhoven een muur aan te leggen. Vermoedelijk is men rond 

1305 begonnen met het graven van de gracht. Daarbij maakte men in het westen gebruik 

van een kavelsloot, die de grens vormde met het rechtsgebied van Bergambacht. 

Tegenwoordig is de westelijke stadsgracht nog te herkennen: Oude Singel, A. Beijlinggracht 
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en Kruispoortstraat. Bij het graven van de stadsgracht aan de oostkant werd het 

stadsgebied uitgebreid met Nes, Meent, Wal, Klooster, Kortedijk en Tol. Voor die tijd werd 

Schoonhoven begrensd door Lange Weistraat, Voorhaven, Havenstraatse Wal, met aan de 

noordzijde het kasteel. De stadsgracht is in 1340 gereed. Aan de zuidkant maakte men 

gebruik van de rivier als natuurlijke barrière. Rond 13250 begon men met de bouw van de 

muur. Deze werd binnen de gracht gegraven, behalve aan de zuidkant. Daar kwam hij 

buiten de bestaande waterkering te liggen. In de stadsmuur waren negentien muurtorens, 

vijf poorten en twee waterpoorten.  Door de poorten kwam men de stad binnen: twee op de 

Lekdijk, de Vrouwenpoort of Katpoort en de Willigerpoort. Aan de westzijde van de stad, 

waar Havenstraat en Voorhaven samenkomen, stond de Vrouwenpoort. Deze poort werd in 

1862, in opdracht van het stadsbestuur, afgebroken omdat de toegang tot de stad verbeterd 

moest worden. De Willigerpoort stond aan de oostzijde van de stad, tussen ‘Wilghen en de 

porte’. Later werd hij ook wel Langerakkerpoort genoemd. Deze poort werd al in het begin 

van de zeventiende eeuw afgebroken. De Beckevaartspoort, later Kruispoort genoemd, stond 

aanvankelijk aan het einde van de Koestraat. In 1673 werd de poort uit militaire 

overwegingen verplaatst naar het einde van de huidige Kruispoortstraat. In 1862 werd hij 

gesloopt, tegelijk met de Vrouwenpoort. De vierde toegangspoort lag aan het einde van de 

Lopikerstraat en werd de Lopikerpoort genoemd. In 1805 werd ze afgebroken en vervangen 

door een ‘barrage’, een smeedijzeren hek. Rest tenslotte de laatste, en ook de enig 

overgebleven stadspoort: de Veerstalpoort of Veerpoort. In 1396 werd deze poort voor het 

eerst vermeld. Overigens stond de Veerpoort aanvankelijk ten noorden van de 

Scheepmakershaven en niet zoals nu ten zuiden ervan. Dat was op de hoek van de 

Veerstraat en Scheepmakershaven. Deze oudste poort werd in 1601 vervangen door het 

huidige bouwwerk, omdat tijdens de Tachtigjarige oorlog de Scheepmakershaven uit 

veiligheidsoverwegingen binnen de muren werd gesitueerd. ’s Avonds sloot de wachter de 

poort en opende deze ’s morgens bij het krieken van de dag. De wachter woonde boven de 

poort. Dat duurde tot 1862, toen de plaatselijk accijnzen werden afgeschaft en Schoonhoven 

een garnizoensstad werd. De eertijds zo nuttige omwalling had toen al lang geen militaire 

functie meer. In 1816, nadat tijdens de succesvolle opmars van Napoleon gebleken was, dat 

kleine plaatsen zoals Schoonhoven geen militaire rol van betekenis meer speelden, werd de 

vesting opgeheven. Naast de vijf grote poorten zaten er in de stadsmuur nog twee kleinere 

poorten. Deze waren voor intern gebruik. Aan het Marktveld, nu Doelenplein, lag de 

Hofpoort. Deze gaf toegang tot het kasteelterrein. Aan het ‘straetge bij de Vellepoort’, aan het 

eind van de Appelstraat, lag het Vellepoortje. Deze gaf toegang tot de stadsgracht. Dit 

poortje, vroeger ook wel ‘Dondersttechgen’ of ‘Elgersteegje’ genoemd, dankte zijn naam aan 

de vellebloters, mannen die de wol van de schapenhuiden scheiden. 

 

Als men vanaf de Lek de staat binnenkwam was er een smalle toegang, de Voorhaven. Deze 

toegang werd beschermd door de Bartholomeustoren. Vanuit deze weertoren, met overdekte 

weergang (omloop), kon men de havenmond verdedigen. De zuidelijke stadsversterking werd 

westelijk van de toegang in de haven gevormd door een groep huizen, het Gapenburg. Deze 

huizen stonden met hun achterkant in het water en hadden extra dikke muren, omdat ze 

als stadsmuur moesten dienen. Het Gapenburg sloot aan op de Vrouwenpoort, die op de 

hoek van de Voorhaven en Havenstraat lag. Deze werd voor het eerst in 1356 genoemd. Op 

de westhoek van de stad stond de Dienstentoren. In de westelijke muur stonden zes torens, 

waarvan de Blauwe Toren aan het einde van de Kerkstraat. In 1395 was er sprake van de 

Beckevaertstoren. De plaats van deze toren is niet bekend, maar zal waarschijnlijk in de 

buurt van de Beckevaertspoort (latere Kruispoort) gestaan hebben. Deze poort, die aan het 

einde van de Koestraat stond, dateert van 1353. In de noordelijke stadsmuur stond een 
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zesde poort, de Hofpoort, die toegang bood tot het kasteelterrein. De Kruittoren stond op de 

noordoostelijke hoek van de muur. Aan de oostkant van de stad stond op de hoek 

Lopikerstraat/ Wal de Lopikerpoort (1387) en de Williger- of Langerakkerpoort. Ten zuiden 

van deze poort stond de toren Nieuw Slijkenborch. Meer dan tweehonderd jaar hebben de 

Middeleeuwse muren de stad Schoonhoven beschermd. Door veranderingen in de 

oorlogsvoering bleken de verdedigingswerken niet meer te voldoen. Dat bleek vooral tijdens 

de belegeringen tijden de Tachtigjarige oorlog, toen ze veel te lijden hadden. Een deel van de 

muur werd daarom aan het einde van de zestiende eeuw gemoderniseerd. De Staten van 

Holland gaven opdracht voor de modernisering aan Adriaan Antoniszoon uit Alkmaar. 

Tussen 1581 en 1584 werden aan de zuidkant van de stad een aarden wal aangelegd. Dat 

hield in dat de Veerstalpoort moest worden verplaatst. Deze werd gesloopt en honderd meter 

ten zuiden van de oorspronkelijke poort verrees de huidige Veerpoort (1601). De oude muren 

werden afgebroken, ook de Bartholomeustoren werd gedeeltelijk gesloopt en verbouwd tot 

rondeel (ronde vestingtoren, uitbouwsel aan een wal). Hierop konden kanonnen worden 

geplaatst om de havenmond te verdedigen. De Vrouwenpoort werd al in 1573 vernieuwd, 

terwijl in 1588 bij de poort aan de zuidkant een kat werd aangelegd. Een kat is een verhoogd 

deel achter de borstwering op bastions voor opstelling van geschut. Daarom werd de 

Vrouwenpoort vanaf dat moment ook wel Katpoort genoemd. Na de aanleg van de zuidelijke 

wallen volgde die van de bastions aan de oostkant van de stad, waarbij ook de Lopikerpoort 

werd vernieuwd. Bastions zijn vijfhoekig gemetselde of aarden uitbouw van een 

verdedigingsmuur of wal met als doel de muur of wal naar beide zijden te kunnen 

bestrijken. De aanleg van de bastions had tot gevolg dat de Williger- of Langerakkerpoort 

moest verdwijnen. Daarvoor werd een stenen beer (muurverzwaring tegen zijdelingse druk) 

in de vestinggracht aangelegd. In dezelfde tijd werd ook de Kruispoort vernieuwd. De 

bedoeling was de stad van zeven bastions te voorzien, maar het bleef voorlopig bij de drie 

aan de oostzijde. Omdat bij de zestiende eeuwse modernisering de noord- en westkant niet 

aan de beurt waren gekomen, gaven de Staten van Holland, vlak voor de Franse inval in 

1672, de opdracht de rest van de verdedigingswerken te realiseren. Er werd een plan 

gemaakt voor vijf bastions aan de noord- en westkant. Het werk begon in 1673 en was vier 

jaar later voltooid. De bolwerken aan de westkant legde men ruim buiten de Middeleeuwse 

stadsgracht. Aan de noordkant werd de Kruispoort aan het einde van de Koestraat 

verplaatst naar het einde van de Kruispoortstraat. Dat was noodzakelijk omdat er aan het 

einde van de Koestraat een bastion kwam. Tevens werden aan de oostkant ter dekking van 

de bestaande bastions en courtines (wal) twee ravelijnen gebouwd. Een ravelijn is een 

driehoekig of halvemaanvormig verdedigingswerk midden in een vestingfront in de gracht 

tussen de bastions. Er kwam ook een onderwal: een voor en onderlangs de hoofdwal gelegen 

borstwering voor musketschutters. Met dit alles was eind zeventiende eeuw de vesting van 

Schoonhoven met acht bastions voltooid. Samen met de stad Nieuwpoort vormde het een 

belangrijk onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Deze was in 1629 ter verdediging van 

Holland aangelegd. In 1815 werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie het nieuwe 

verdedigingsstelsel. Omdat Schoonhoven als vesting niet meer functioneerde in de nieuwe 

waterlinie werd de vesting in 1816 opgeheven. Na deze opheffing werden in 1827 de 

vestingwerken aan de stad verkocht. Vanaf dat moment werden de vestingwerken geleidelijk 

geëgaliseerd en werden er wandelpaden op aangelegd. De grachten werden voor een groot 

deel gedempt. Ook de stadspoorten werden afgebroken. De Lopikerpoort was al in 1805 

afgebroken en vervangen door een hek. De andere poorten volgden in 1862, behalve de 

Veerpoort. Deze poort was een onderdeel van de waterwerken. Op de bastions aan de 

oostkant werd de katholieke kerk gebouwd en een begraafplaats aangelegd. Op de twee 

noordelijke bastions werd in 1918 een park aangelegd, ontworpen door de Haarlemse 
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architect Leonard Springer.  

 

Uit 1247 is de oorkonde ‘Apud Sconhouen’ bekend. Met de naam ‘Sconhouen’ wordt 

waarschijnlijk een prestedelijke nederzetting (stedeke) bedoeld bij het kasteel van Jan van 

der Lede. Deze bouwde in 1240 een versterkt huis. Dit huis lag op de plaats van het latere 

kasteel, aan de monding van riviertje Zevender. Het is mogelijk dat in 1250 een vierkante 

toren deel uitmaakte van dit huis. Dit versterkte huis was op het tegenwoordige Doelenplein 

en het gebied eromheen. Het huis kwam aan het einde van de dertiende eeuw in bezit van de 

Zeeuwse edelman, Nicolaas van Cats. Deze verkocht het huis in 1310 aan Jan van 

Beaumont, de broer van de graaf van Holland. Jan de Beaumont herstelde het vervallen 

huis en breidde het uit. Jan van Beaumont liet zijn bezittingen na aan zijn kleinzoon Jan 

van Blois. Uit rekeningen uit die tijd, de Blois rekeningen, kunnen we een beeld vormen van 

dit kasteel. Het centrum was een burcht met voorburcht. De eerste was voorzien van vier 

hoektorens, waarvan drie ronde torens en een vierkante toren. Het kasteel zelf omvatte een 

grote zaal, een wapenkamer, een slaapkamer, een gerechtszaal en een kapel. Op de 

voorburcht was een groot aantal bedrijfsgebouwen, zoals stallen, bakkerij, keuken en 

bottelarij. Deze voorburcht lag vermoedelijk tussen de burcht en riviertje Zevender. De 

Hofpoort, ter hoogte van de tegenwoordige Varkensmarkt, was de toegang van de 

voorburcht. Ook vanuit het noorden en het oosten kon men via poorten op het kasteelterrein 

komen. Het kasteel heeft vaak te maken gehad met belegeringen. In 1300 woonde er 

Nicolaas van Cats, de Zeeuwse edelman, die door Jan 11 met de heerlijkheid Schoonhoven 

beleend was. Toen in 1299 met de dood van graaf Jan het Hollandse Huis uitstierf, kwam 

Jan 11, als eerste graaf van het Huis Henegouwen, aan de macht. De Zeeuwse edelen 

verzetten zich hiertegen. Ze kwamen met een groot leger bij het kasteel in Schoonhoven. 

Nicolaas van Cats, de leenman van de graaf, moest het kasteel voor Jan 11 behouden. Als 

Zeeuwse edelman besloot hij echter de Zeeuwen te helpen en gaf het kasteel over. De 

soldaten die trouw bleven aan graaf Jan 11 overmeesterden het kasteel, verdreven de 

Zeeuwen en namen Van Cats gevangen. Vier jaar later werd het kasteel weer belegerd, nu 

door de Vlamingen, die kasteel en stad innamen. Toen de Vlamingen door Witte van 

Haemstede aan het Manpad bij Haarlem verslagen werd, kwamen de Hollandse steden in 

opstand. Schoonhoven verjoeg de Vlamingen, maar het kasteel bleef in Vlaamse handen. 

Nicolaas van Cats met zijn zoon voerden het bevel over de Vlamingen. De soldaten uit 

Schoonhoven belegerden het slot, maar de weerstand was groot. Bij toeval kreeg men 

Nicolaas van Cats (de oude) te pakken. Deze werd op een belegeringswerktuig vastgebonden 

en bij het kasteel tentoongesteld. Om hem te sparen gaf de jonge Nicolaas van Cats het 

kasteel aan de Schoonhovenaren over. 

 

Het bekendste beleg was dat in 1425 tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten (oorlog 

tussen de edelen en burgers in Holland 1345-1492). Deze twisten brachten in het begin van 

de vijftiende eeuw opnieuw krijgsrumoer in Schoonhoven. Het was een strijd om de macht 

tussen twee edelen. Een bloedig treffen, waar niet alleen dynastieke problemen ten 

grondslag lagen. Ook economische, sociale en politieke machtsverhoudingen speelde een rol 

bij de twisten. In 1425 vond in Schoonhoven als uitvloeisel van dit adellijk treffen een van de 

meest weerzinwekkende executies plaats uit de vaderlandse geschiedenis. In 1417 was de 

strijd tussen de Hoeken en de Kabeljauwen hoog opgelaaid, toen de Kabeljauwen, met steun 

van Dordrecht, Gorinchem hadden ingenomen. Weliswaar kregen de Hoeken, onder leiding 

van Jacoba van Beieren (achternicht van Willem V), de stad na bloedige gevechten weer in 

handen. Maar in de daaropvolgende jaren moest Jacoba lijdelijk toezien dat steeds meer 

steden onder gezag van Jan van Beieren (haar oom) kwamen. Hoewel Schoonhoven Hoeks 
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was en bleef, had zich op het slot een groot aantal Kabeljauwen verschanst. In 1425 was 

voor Jacoba de maat vol. Eerst vergiftigde zijn haar oom Jan van Beieren en nadat die klus 

was geklaard veroverde zij Schoonhoven. In ‘mansgewaad gehuld’ en gesteund door haar 

Hoeken uit Schoonhoven; de stad was haar trouw gebleven. En passant veroverde ze ook 

Gouda en Oudewater. Weliswaar wisten de Kabeljauwen in het kasteel te Schoonhoven nog 

zes weken stand te houden. Jacoba’s wraak was zoet. Zij gaf de bezetters vrije aftocht en 

strafte alleen de onderbevelhebber, de schout uit Gouda, Albrecht Beylinc. Na het afleggen 

van een erewoord werd hij verplicht om binnen zeven maanden duizend schilden bijeen te 

brengen. Maar de schout slaagde daar niet in en keerde uit eigen vrije wil terug naar 

Schoonhoven om zijn erewoord gestand te doen. Dat had hij beter niet kunnen doen. Want 

in het najaar van 1425 werd Beylinc per order Gerard van Poelgeest, de beheerder van het 

kasteel, levend begraven op de molenwerf in de buurt van het kasteel. Van Poelgeest wilde 

wraak nemen omdat het slot geplunderd was. De beleidsmakers van weleer hebben een 

gracht en een straat naar Beylinc genoemd. 

 

Door al deze belegeringen leed het slot veel schade en was er in 1470 erg aan toe. 

Uiteindelijk was het in 1504 weer in behoorlijke staat van verdediging gebracht. Het leed 

echter bij de grote stadsbrand in 1518 aanzienlijke schade. Restauratie was te duur en het 

kasteel werd afgebroken. Een gedeelte van de stenen werd gebruikt voor de bouw van 

kasteel Vredenburch te Utrecht. Een ander deel bleef in Schoonhoven omdat men van plan 

was bij de Lek een nieuw kasteel te bouwen. Hiervoor waren in 1524 in opdracht van keizer 

Karel V door Rombout Keldermans tekeningen gemaakt. Verder dan de fundamenten voor 

het nieuwe kasteel is het nooit gekomen. Na een bestaan van drie eeuwen kwam er definitief 

een einde aan het kasteel te Schoonhoven. Niets herinnert er tegenwoordig bovengronds nog 

aan het kasteel. 

 

Overigens werd de omwalling niet alleen neergezet om vijandelijke aanvallen af te kunnen 

slaan. Veel meer fungeerde de muur om gespuis buiten de deur te houden. Vooral bedelaars 

en landlopers, onder wie ook kwakzalvers, marskramers, reizende schoenlappers, 

waarzeggers en handlezers, vormden een ware plaag in Schoonhoven en zorgden voor veel 

overlast. De meest bekende Schoonhovense dakloze is Marrigje Ariens, de heks van 

Schoonhoven. Zij was geen inwoner van Schoonhoven, maar wellicht op doorreis. Dat weten 

we uit het bewaard gebleven officiële vonnis dat tot haar dood als heks leidde. De zeventig 

jarige zwerfster werd in 1591 in Schoonhoven aangehouden en gearresteerd op verdenking 

van hekserij, in die tijd in heel West-Europa een hot item. Haar trieste levensgeschiedenis is 

terug te vinden in het vonnis dat een inzicht geeft in het onbegrip en de hysterie rond 

mensen, die hun leven anders wilden leven dan kerk en staat voorschreven. Marrigje Ariens 

was een gewoon, zij het wat excentrieke, oude vrouw, die geboren werd in 1520 te 

Poederoyen (Proyen) bij Loevestein. Rond 1583, toen ze in armoede in Vianen onder de 

korenmolen woonde, had ze op een avond een lange, in zwart geklede man ontmoet. Ze 

dacht dat het een lid was van de wacht en hield hem aan. De man beloofde haar naar een 

plaats te brengen waar ze geen honger meer zou hebben. Hij deed haar een gunstig aanbod: 

‘Wilt ghy mij geloeven, tsal u anders gaen ende beeter met u weesen; ick sal u brengen dair 

ghij genough ende geen gebreck hebben sult’. Onthutst was ze naar huis gegaan en van de 

spanning direct in slaap gevallen. De volgende morgen zag ze de man weer en stemde toe om 

te vertrekken. Ze begreep dat ze met een ‘fijant der helle’ te doen had. Ze beloofde hem alles 

te zullen doen wat hij haar opdroeg. Kort daarna vertrok ze naar Schoonhoven, waar ze de 

tijd doorbracht met het rondbrengen van poedertjes en zalfjes. Er volgde een reeks 

betoveringen, die vooral werden toegepast op de naaste buren, met zalfjes en kruiden die ze 
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van haar ‘duivel’ gekregen had, aldus het vonnis. Uiteindelijk werd ze op 4 oktober 1591 in 

Schoonhoven gevangen genomen. De reden hiertoe is even duidelijk als onbegrijpelijk. Ze 

bleek  gezegd te hebben tegen een jongen die stond te luisteren aan de deur van het huis 

van de schepen Fop Janszoon: ‘Ga weg, waar sta je naar te luisteren’. Direct daarna, aldus 

het vonnis, kromp zijn haar alsof het er werd uitgerukt. Luid schreeuwend begon de jongen 

heen en weer te lopen. Op zijn gillen waren de mensen te hoop gelopen en hadden Marrigje 

gedwongen de jongen te zegenen en daarmee haar vervloeking ongedaan te maken. Toen ze 

dat had gedaan werd de jongen weer normaal. Marrigje Ariens werd gearresteerd. Ze had, 

zoals de kerk nauwkeurig aantekende, twee stuivers bij zich. Schepenen van Schoonhoven 

zijn bij haar veroordeling beslist niet over een nacht ijs  gegaan. Ze hebben advies 

ingewonnen bij rechtsgeleerden. Niemand treurde dan ook dat na het diepgaand onderzoek  

‘Marrichgen’ op de Stenen Brug voor het stadhuis vermoord werd. Op 18 december 1591 

werd het vonnis gewezen, waarna Marrigje een heks werd genoemd, vermoedelijk nog 

diezelfde dag gewurgd is en verbrand. En daarmee was ze de laatste heks in de noordelijke 

Nederlanden die op de brandstapel terechtkwam. Op de Stenen Brug voor het stadhuis in 

Schoonhoven is een plaquette geplaatst in een kring van witte stenen, de heksencirkel. Daar 

werd Marrigje Arien in 1591 na haar wurging verbrand. 

 

Ongeveer drie eeuwen nadat de stad was ommuurd en desondanks in 1572 en 1575 was 

ingenomen, kwam het besef dat de rechte stenen muur niet meer effectief was. De 

uitvinding van het buskruit en het steeds toenemende gebruik van kanonnen hadden de 

stad nagenoeg onverdedigbaar gemaakt. In andere steden werden daarom de rechte stenen 

muren vervangen door een dikke aarden wal, die niet zo snel kapotgeschoten kon worden.  

Als extra hindernis kreeg de wal een aantal stervormige punten. Deze bastions maakten het 

mogelijk de vijand bij benadering van de wal met een spervuur tegemoet te komen. 

Schoonhoven liep niet zo voorop bij de modernisering van de verdedigingsgordel en daar 

kregen ze bij het uitbreken van de Tachtigjarige oorlog, in 1568, spijt van. Want toen vier 

jaar later de geuzen de stad belegerden was er geen alternatief, zij het na fel verzet, zich over 

te geven. Weliswaar werd de stad in 1575, na een beleg van twee weken, weer heroverd. 

Maar echt veilig voelden de poorters en magistraten zich toch niet meer. Rond 1585 werd 

dan ook een begin gemaakt met de aanpassing van de stadsverdediging aan de eisen van de 

moderne tijd. Aan de Utrechtse kant (oost) werden drie bastions gebouwd die op dit moment 

nog herkenbaar zijn. Op de ene ligt de in 1829 aangelegde openbare begraafplaats, een 

tweede is bebouwd met woningen en het cultureel centrum. Het derde bastion bevindt zich 

bij de katholieke kerk aan de Wal. Het stadsbestuur vond drie bastions wel genoeg. 

Opnieuw raakte de verdedigingsgordel in verval. Totdat in 1671, met een dreigende oorlog, 

de ogen van het stadsbestuur open gingen. Een verzoek aan de Staten van Holland om 

Schoonhoven in een betere staat van verdediging te brengen werd gehonoreerd. 

 

In 1375 viel nagenoeg heel Schoonhoven ten prooi aan de vlammen. Een paar jaar later 

gebeurde dat opnieuw met de inderhaast heropgebouwde panden. Dit keer bleef alleen de 

Nes behouden. Op Sinte Margriet, midden in de maand juli van het jaar 1518, werd de stad 

opnieuw door het vuur aangevallen. Nagenoeg de hele bebouwing lang haven, Havenstraat 

en Koestraat ging verloren, net zoals de woningen in de aangrenzende straten. Alles bij 

elkaar driehonderdtwintig stuks. Er sneuvelden drie kloosters, een poort en negen 

oliemolens. Ook het oude kasteel werd door de vuurzee zwaar beschadigd en kon pas drie 

jaar latere weer worden bewoond. Het vervallen bouwwerk was ooit een trotse burcht met 

een gracht en een poort met torens. Wie eenmaal via de valbrug binnen was stond oog in oog 

met het hoge huis, zwaar ommuurd met kleine wachttorens en vier grote zware hoektorens. 
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In haar bloeitijd, onder de heren Van Blois, was het slot omringd door boomgaarden, 

wijngaarden, een moestuin, hooi- en haverbergen, een visvijver en een zwanenkooi. In de 

bijgebouwen waren paardenstallen, een hoefstal, hokken voor valken, haviken, sperwers, 

duiven, pauwen, honden en varkens. Het slot had niet alleen een keuken, maar ook een 

bottelarij, een bakhuis en een melkhuis. Maar van al dat moois was in 1518 nauwelijks iets 

over gebleven. Daarom besloot keizer Karel V het kasteel volledig te slopen. Bij de sloop 

werden niet alleen eigen inwoners ingezet, maar ook werkkrachten uit het land van Blois 

(Haastrecht, Stolwijk, Vlist, Bonrepas en Bergambacht-Oost). Ze mochten het puin 

gebruiken voor eigen doeleinden.  

 

Met het rampjaar 1672 was de rust verdwenen. De gewesten werden van alle kanten 

aangevallen omdat de Fransen de Nederlanden binnenvielen. Dit was het sein om de stad 

verder te versterken. Naast de drie bestaande bastions werden er aan de noord- en westkant 

van de stad nog vijf bastions aangelegd. Sindsdien kabbelde het leven in de kleine stad 

rustig voort. Dit rustige leven werd in 1726 verstoord door een watersnood. Gelukkig ‘is 

egter de Stadt des Avonds, op den zelfden 21 Januarij, uit het drijgent gevaar geredt, door 

een overstroming, en dar op gevolghde Doorbraaken, op drie differente plaatsen, der Dijken 

van de Lopikerwaart, even boven Schoonhoven, en door gelijke Doorbraak des Dijks van de 

Krimpenerwaard, even beneden den Hem’. In 1760 kreeg Schoonhoven opnieuw te maken 

met een overstroming. 

 

In het laatste kwart van de achttiende eeuw waren er de twisten tussen en prinsgezinden en 

de patriotten. De regenten van Schoonhoven waren patriottisch gezind en ontnamen als 

eerste stad aan prins Willem V het recht van aanbeveling bij de benoeming van 

stadsbestuurders. De tegenstellingen tussen prinsgezinden en patriotten werden op de spits 

gedreven en Willem V vluchtte met zijn familie naar Nijmegen. In juni 1787 besloot de vrouw 

van Willem V, Wilhelmina van Pruisen, naar Den Haag te reizen. Ze wilde er gaan praten 

met de Staten van Holland om er zaken op orde te brengen voor haar besluiteloze 

echtgenoot. De strijd tussen de prinsgezinden en de patriotten was tot grote hoogte gestegen 

en op 28 juni nam Wilhelmina dus het initiatief om zelf iets te doen. Wilhelmina reisde via 

Schoonhoven en werd in Vlist door de patriotten aangehouden. Ze werd eerst naar 

Hekendorp en later naar Goejanverwelle gebracht en een paar uur vastgehouden. Verder 

gaan werd  verboden en Wilhelmina werd teruggestuurd naar Nijmegen. Aangezien het al 

later op de dag was besloot ze eerst ergens te overnachten. Schoonhoven was de 

dichtstbijzijnde stad met voor de hand liggende slaapmogelijkheid. Wilhelmina overnachtte 

in de Doelen, het gebouw van de schutterij. Wilhelmina was razend over de aanhouding en 

het verbod naar Den Haag te gaan en riep de hulp in van haar broer, Frederik 11 van 

Pruisen. Deze trok met een leger de Republiek binnen om zijn zwager diens eer terug te 

geven. Schoonhoven werd bezet door twee eskadrons huzaren en twee compagnieën jagers, 

die via een schipbrug over de Lek de stad binnentrokken. Na een bezetting van twee 

maanden verlieten de Pruisische legers Schoonhoven. Lang genoot men niet van de vrijheid, 

want de patriotten kwamen met behulp van de Fransen weer aan de macht. In januari 1795 

trok een Frans leger van zeshonderd man Schoonhoven binnen. Deze Franse bezetting 

duurde tot november 1813.  Na het opheffen van de schutterij werden de Doelen voor 

verschillende doeleinden gebruikt. Het was ooit een herberg, een kostschool, een 

kantongerecht, een belastingkantoor en een waarborg (overheidsinstelling die waarborgen 

verstrekt). Toen ook deze instantie, na te zijn geprivatiseerd, Schoonhoven verliet, besloot de 

gemeente het oude pand op te knappen en geschikt te maken voor huisvesting.  

 



 72

Het beste van het edelmetaal vakmanschap is ondergebracht in het Nederlands Goud-, 

Zilver- en Klokkenmuseum. Het museum is gevestigd in de voormalige kazerne, naast de 

Waag aan de Oude Haven. Een sober, bakstenen gebouw, bestaande uit drie vleugels 

rondom een binnenplaats, dat sinds 1978 het unieke museum herbergt. De glans van zilver 

en goud en het slaapverwekkende getik van de klokken zijn eigenlijk vreemde elementen in 

het gebouw, dat bijna een eeuw lang soldaten zag komen en gaan. De voormalige 

Havenkazerne dateert uit 1862, na een verbouwing van het gebouw uit de zeventiende eeuw. 

Het gebouw was een opslagplaats of ‘tuyghuys’ voor proviand, geschut en munitie voor de in 

Schoonhoven gelegerde troepen. De stad was sinds 1 mei 1863 een garnizoensstad, volgens 

een Koninklijk Besluit uit 1862. Zijne majesteit had besloten binnen de gemeente 

Schoonhoven een Artillerie Instructie Compagnie te vestigen. Voorwaarde was dat de 

Vrouwenpoort en de Kruispoort werden afgebroken. De stadsbestuurders hadden daar geen 

problemen mee. In 1875 werd aan het Doelenplein een instructiegebouw neergezet en in 

1886 verscheen een overdekte exercitieloods op de Wal. In 1895 kregen de soldaten een 

schietbaan. Die werd aangelegd ten zuiden van de huidige provinciale weg naar Lopik. De 

plaatselijke schietvereniging ‘Albrecht Beyling’ maakte ook gebruik van de baan. En 

tenslotte kwam er in 1891 een militair tehuis op de Dam, hoek Waagstraat. Intussen was 

naast de kazerne een koud- en warm waterbadhuis gebouwd, waar ook burgers gebruik van 

konden maken. Hierdoor kon het badhuis aan de Lek worden afgebroken. Kortom: militairen 

en burgers hadden elkaar gevonden. Dat was vooral te merken bij parades, waarvoor de hele 

stad uitliep en bij andere festiviteiten, zoals een jubileum, dat door soldaten en burgers in 

goede harmonie werd gevierd. 

 

In januari 1863 werd door een detachement oud-kanonniers een begin gemaakt met het 

plaatsen van batterijen en het opstellen van het geschut. Enkele maanden daarna, op 16 

mei, werd de eerste ploeg jongens, sinds 1877 ‘volontairs’ genoemd, in Schoonhoven 

ontvangen door de eerste commandant, kapitein J.J. Collard. De instructiecompagnie moest 

in de behoefte aan onderofficieren en korporaals bij de krijgsmacht voorzien. In totaal 

werden er tussen 1862 en 1922, toen de compagnie werd opgeheven, vijfduizend 

tweehonderdzevenentachtig volontairs in Schoonhoven opgeleid. Velen daarvan hebben het 

in hun militaire loopbaan tot officier gebracht. Zelfs de minister van oorlog, Bosboom, 

maakte in Schoonhoven voor de eerste keer kennis met de wapenrok van de koning. De 

compagnie leidde ook jongens op voor de artillerie in het toenmalige Nederlands-Indië. De 

komst van de compagnie betekende een grote ommekeer in het stadje aan de Lek, met zijn 

vijfentwintighonderd inwoners. Het betekende ook een ommekeer voor de middenstanders, 

die hun omzet zagen verdubbelen. Om maar te zwijgen over de invloed van al die mooie 

uniformen op het vrouwelijk schoon. De vrouwen zagen wel wat in de blauw geüniformeerde 

jongemannen met sabel, glimmend zwarte sjako (hoge stijve pet met klep) met oranje 

kokarde en twee gekruiste kanonnen. Ook de horecaondernemers hadden baat bij de 

nieuwe inwoners. Tot veler teleurstelling werd de Instructiecompagnie in 1922 opgeheven. 

De Havenkazerne werd opslagruimte en bleef dat tot de mobilisatie in 1939. In dat jaar 

waren er opnieuw militaire activiteiten, helaas dit keer om minder prettige redenen. Het 

naderend oorlogsgeweld zorgde ervoor dat in het Bastion, de voormalige instructieloods aan 

de Wal, kanonnen klaargemaakt moesten worden voor de verdediging van de Betuwe. 

Paarden en auto’s werden gevorderd en enkele scholen dienden voor huisvesting van de 

stroom militairen, die in de voormalige garnizoensstad werden gelegerd. Na de oorlog kreeg 

Schoonhoven die status terug, want opnieuw kwamen de militairen. Commandant werd 

luitenant-kolonel J. Termaten, die misschien wel het moeilijkste aller legeronderdelen moest 

leiden: het depot Nazending Nederlands Indië. Hierin werd de militairen geplaatst die in de 
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toenmalige Nederlandse kolonie werden gestationeerd, maar die om welke reden dan ook, 

niet tegelijk waren vertrokken met hun onderdeel. Omdat desertie in veel gevallen de 

oorzaak was kreeg Schoonhoven niet bepaald het prototype van de plichtsgetrouwe soldaat 

toegewezen. De tijd die de Indiëgangers in Schoonhoven doorgebracht hebben is dan 

ongetwijfeld niet de gemakkelijkste geweest van hun leven. Na de deserteurs kwamen er 

Koreagangers, gevolgd door de zwartgehelmde mannen van Bewakingscorps Koninklijke 

Landmacht. Weer later kreeg het Instructiebataljon van het regiment Van Heutsz 

Schoonhoven als standplaats toegewezen. En met de jaarlijkse komst van zo’n 

vijfentwintighonderd dienstplichtigen, die bij de parades trots het vaandel voerden van het 

Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het Nederlands Korea Detachement 

Verenigde Naties, herleefden de tijden van weleer. Maar ook dit onderdeel werd in februari 

1966 overgeplaatst naar ’s Hertogenbosch. Economische redenen waren de oorzaak van dit 

overheidsbesluit. De gebouwen waarin de militairen waren gehuisvest, waren duur in 

onderhoud en de oefenmogelijkheden waren beperkt. Het militair vertoon, onder leiding van 

de laatste commandant luitenant-kolonel H.C.P. Vennik, verdween daarmee voorgoed uit de 

stad. De kazerne zou leeg blijven totdat twaalf jaar later het Nederlands Goud-, Zilver- en 

Klokkenmuseum in Schoonhoven werd gevestigd. 
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Holland  

 
Grauw is uw hemel en stormig uw strand, 

naakt zijn uw duinen en effen uw velden. 

U schiep natuur met een stiefmoeders hand 

toch heb ik innig u lief, o mijn Land. 

 

Al wat gij zijt, is der Vaderen werk; 

uit een moeras wrocht de vlijt van die helden, 

beide de zee en de dwing’land te sterk, 

vrijheid een tempel en Godskracht een kerk. 

 

Blijf, wat ge waart, toen ge blonkt als een bloem, 

Zorg, dat Europa de zetel der orde, 

dat de verdrukte zijn wijkplaats u noem’, 

land mijner Vad’ren, mijn lust en mijn roem! 

 

En wat de donkere toekomst bewaart. 

Wat uit haar zwangere wolken ook worde, 

lauw’ren behoren aan ’t vlekloze zwaard, 

Land, eens het vrijst’ en gezegenst’ der aard. 

 

 

E.J. Potgieter 1832 
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Watersnoden 

 
 

De Lek, van het Neuteboompje bij het Klaphek, ongeveer twee kilometer ten westen van 

Vreeswijk, tot zeshonderd meter beneden de kerk van Krimpen aan de Lek, vervolgens de 

Nieuwe Maas, vroeger Merwede genoemd, tot de Veerstoep te Krimpen aan de IJssel en 

verder de gehele Hollandse IJssel, zijn de rivieren die het eiland omringen dat in het jaar 

922, en ook al daarvoor, bekend was als de gouw ‘Lake et Isla’. Deze gouw, die als leen 

behoord had aan een zekere Walgerus en diens zoon Radbodus, werd in genoemd jaar door 

de Duitse keizer Otto 1 geschonken aan de kerken van Sint Maarten en Sinte Maria te 

Utrecht. Het behoorde zodoende onder geestelijk gezag van het bisdom Utrecht. Het 

wereldlijk gezag, de grafelijkheid genoemd, ontvingen de kapittelheren van keizer Hendrik V 

in 1122. Hieruit blijkt dat deze landstreek dicht genoeg bevolkt was om inkomsten op te 

leveren. Deze bewoning wijst ook op ontgonnen, met dijken of kaden, omringd land. Deze 

bedijking zou volgens oncontroleerbare gegevens in de tweede helft van de negende eeuw 

(850-900) tot stand gekomen zijn. Deze veronderstelling wordt enigszins bevestigd door 

berichten over overstromingen in de jaren 857-860. Het overstromen van onbedijkt land is 

een gewone zaak, die niet vermeld behoefde te worden. Overstroming van bedijkt land 

veroorzaakt schade, arbeid en kosten van herstel van de dijken. Zoiets wordt onthouden. In 

1108 wordt Haastrecht vermeld en in 1155 is er sprake van het maken van een sluis – in 

1954 de Loobrug genoemd – in de IJsseldijk aan het oostelijk eind van de Lopikse Wetering. 

Een sluis is nodig als er dijken of kaden zijn, zodat het te lozen water niet onmiddellijk van 

het land of uit sloten in de rivier kan stromen. Dit wijst op het bestaan van de Zuider 

IJsseldijk, die geen betekenis voor het eiland Lake et Isla gehad zou hebben als hij niet deel 

uitmaakte van een gesloten waterkerende ringdijk, bestaande uit IJssel- en Lekdijken. 

 

Het gevaar van doorbraak van de Lekdijken komt van twee kanten: van oost en van west. 
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Het water in de Lek kan hoog stijgen door toestroming van veel oppervlaktewater uit de Rijn. 

Gebeurd dit als de rivier met zwaar ijs bedekt is, dan is het gevaar extra groot. Wanneer de 

rivier in een strenge winter lange tijd dichtgevroren is geweest, is het ijs dik. Bij dooi raakt 

het los. Door de kracht van de stroom komt het ijs in beweging en breekt uiteen in schotsen. 

De schotsen worden stroomafwaarts gestuwd en over elkaar geschoven. Op plaatsen waar 

de rivier een vernauwing of een ondiepte heeft,  kruit het ijs op elkaar en kan het zich tot 

een dam vormen, die de rivier verstopt. Het gevolg is dat de waterstand achter de ijsdam 

onrustbarend rijst en de dijken, dagen, ja, soms weken, het hoge water moeten keren. Zo’n 

ijsdam kan soms enige kilometers lang worden. Het opruimen van een ijsdam was in vroeger 

dagen vrijwel onmogelijk. Springstoffen werden wel eens gebruikt, doch hadden meestal 

geen voldoende resultaat. Eerst toen met sterke stoom- en motorboten, voorzien van 

ijsbrekers, het ijs gebroken kon worden en nadat de rivieren door het opruimen van 

zandbanken en het leggen van kribben, genormaliseerd waren, en daardoor een regelmatig 

stroombed  verkregen hadden, kon men het kruien van het ijs tot dammen met succes tegen 

gaan. Het graven van de Nieuwe Waterweg heeft de afvoer van het ijs naar zee bevorderd. De 

uitroep: ‘De Lek kruit’, die vroeger als een noodkreet klonk, baart nu de oeverbewoners niet 

meer zoveel zorgen als een eeuw geleden. Voordat de IJssel bij het Klaphek afgedamd was, 

bestond er op die rivier een zelfde gevaar. Een ander overstromingsgevaar komt uit de 

Noordzee, bij stormvloed. De westen-, noordwesten- en noordenwinden stuwen dan massa’s 

water de brede riviermonden en verder de smallere rivieren in. Sedert 1860, toen de IJssel 

even boven Gouda bij de Waaiersluis is afgedamd, zijn de IJsseldijken boven dat punt van 

dit gevaar gevrijwaard. De IJsseldijken beneden dat punt en de Maas- en Lekdijken moeten 

nog steeds de hoge stormvloeden keren. Omdat in de gehele streek geen enkele binnendijk 

ligt – de kaden langs riviertje Vlist zijn van geringe afmetingen – hadden en hebben de beide 

waarden vrijwel dezelfde belangen bij het in goede staat houden van de Lek-, Maas- en 

IJsseldijken. Een doorbraak van een dezer dijken levert gevaar op voor overstroming van 

beide waarden. De helling van het terrein van oost naar west maakt doorbraken van de 

Lekdijk langs de Lopikerwaard voor de Krimpenerwaard gevaarlijker dan doorbraken van de 

Lek-, Maas- en IJsseldijken van de Krimpenerwaard voor de Lopikerwaard. In de dertiende 

eeuw werden de rivierdijken versterkt en werd er enige regeling in het beheer en onderhoud 

daarvan getroffen door de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland. In deze tijd 

ligt hoogstwaarschijnlijk de grondslag van de hoogheemraadschappen, de dijkbesturen van 

de beide waarden. In het jaar 1233 lieten de bisschoppen Otto en graaf Floris 1V de Lekdijk 

van Amerongen tot Schoonhoven versterken. De verzwaring van de verdere Lekdijk, van de 

Maasdijk en de IJsseldijk, moet daarop zijn gevolgd of toen reeds zijn uitgevoerd. 

 

De graaf van Holland veroverde het westelijk deel van de landstreek. Dit deel droeg nog de 

naam van Lek en IJssel, later werd dat Nederweerd van Crympen of Crympenrewairt. Het 

oostelijk deel kreeg al vroeg de naam Overwairt of Lopikerwairt. Zo behoorde de 

Krimpenerwaard tot Holland en de Lopikerwaard tot het bisdom Utrecht, het Sticht 

genoemd. Enige tijd later maakte de graaf van Holland zich meester van de Heerlijkheid 

IJsselstein en van de Ambachtsheerlijkheid Jaarsveld, die zich over een grote lengte langs de 

IJssel en de Lek uitstrekten. De macht van Holland over de dijken van die rivieren en ook 

het belang daarbij werd daardoor groter. Floris de Vijfde, de graaf van Holland, 

Krimpenerwaard en de Heerlijkheden, die zijn gebied naar alle kanten, ook op 

waterstaatkundig terrein trachtte te beschermen, wist gebruik te maken van de zwakke 

positie van de Utrechtse bisschop Jan van Nassau. Van deze kreeg hij in 1285, tegen 

betaling van vierduizend pond, vergunning om de IJssel aan de bovenmond, die op Utrechts 

gebied lag (bij het Klaphek), af te dammen. Het doel was zodoende de IJsseldijken te 
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ontlasten van hoge oppervlaktewaterstanden, waardoor ook het overstromingsgevaar voor 

een groot deel van Holland ten noorden van die dijken werd verminderd. De Kapittelheren, 

die veel landerijen in de Lopikerwaard bezaten, vreesden dat de afdamming van de IJssel 

hogere waterstanden op de Lek zou veroorzaken. Zij hebben zich hevig verzet tegen dit 

project. De IJsseldam: de Nieuwendam, was ondanks die tegenstand in 1292 voltooid. De 

IJsseldam is het sluitstuk van de Lekdijk van Amerongen tot Krimpen. Aan de IJsseldijken  

van de IJsseldam tot Oudewater werd nadien minder zorg besteed. Deze dijken, nu hier en 

daar niet veel meer dan landwegen, zijn daardoor aanmerkelijk minder hoog en zwaar dan 

de Lekdijk, die later herhaaldelijk verhoogd moest worden. De vrees van de Kapittelheren is 

niet ongegrond geweest. Bij hoog oppervlaktewater kon de IJssel een belangrijke hoeveelheid 

water van de Boven-Lek afvoeren. Na de afdamming van de IJssel moest de Beneden-Lek 

alleen al het oppervlaktewater afvoeren. De taak van de Lekdijken werd zwaarder. Na het 

jaar 1300 komen meer en meer berichten over doorbraken, zowel van de noorder- als van de 

zuider Lekdijk beneden het Klaphek. In 1294 kregen de bewoners van Ouderkerk aan de 

IJssel van Floris V bevel de IJsseldijk te herstellen en goed te onderhouden. In het jaar 1321 

brak de Lekdijk boven Vreeswijk door. Geheel Holland ten noorden van de IJssel liep onder 

water. Ook de beide IJsseldijken braken door, zodat de Lopiker- en Krimpenerwaard mede 

overstroomden. In mei van het volgende jaar waren de dijken hersteld. De rust duurde niet 

lang. Op 22 en 23 juni braken de dijken op dezelfde plaats, en op Beneden Jaarsveld, weer 

door. In 1324 was er in de Lopikerwaard een grote ramp. Even beneden de IJsseldam werd 

de Lekdijk onherstelbaar beschadigd, zodat het nodig was ten westen van het Klaphek over 

een lengte van drie kwartier lopen een nieuwe dijk een eind landinwaarts te leggen. 

Waarschijnlijk heeft kort voor die tijd de Lek zich tussen Vianen en Leksmond 

noordwestwaarts verlegd. Langs de zuidelijke oever ligt daar een grote uiterwaard, 

oorspronkelijk een eiland, die van de zuidelijke oever gescheiden was door een geul: de Oude 

Lek. Deze is nu geheel verland. De Oude Lek was verzwakt en de Nieuwe Lek langs de 

noordelijke oever was in vermogen toegenomen. De noorder Lekdijk werd zodanig aangetast, 

dat hij niet meer houdbaar werd en prijsgegeven moest worden. Het nieuwe landinwaarts 

gelegde dijkvlak is bekend als ‘De Grote Inlaag’. In 1647 noemde men de daarlangs gelegen 

uiterwaard nog met dezelfde naam. Over deze doorbraak vindt men gegevens in het boek: 

‘De Lekdijk benedendams in de IJsseldam’, 1890, door J.A. van Hengst. ‘In 1397 ontstond er 

eene doorbraak in den IJsseldijk, bij Gouderak, waardoor de scheepvaart grootelijks 

belemmerd werd’, zo schrijft Van der Aa in zijn ‘Beschrijving van den Krimpenerwaard en 

den Lopikerwaard’. 

 

 

De Sint Elisabethsvloed 

 

En dan volgt een der voor Holland allernoodlottigste stormvloeden, namelijk die van 18 en 

19 november 1421, de Sint Elisabethsvloed. Deze stormvloed, waarbij de Grote Hollandse 

Waard overstroomde, waardoor de Biesbosch ontstond en waarbij tweeënzeventig dorpen 

onder water raakten, waarvan er drieëntwintig nooit herbouwd werden, leeft nog steeds in 

de herinnering van de mensen voort. Door diezelfde stormvloed werden Duiveland, Zuid-

Beveland, Goedereede en een deel van Voorne overstroomd. Ook de Krimpenerwaard en 

daarna de Lopikerwaard deelden in de ramp. Bij deze vloed, die waarschijnlijk ook nog 

verhoogd werd door hoog oppervlaktewater, brak de Lekdijk op twee plaatsen door. De 

grootste doorbraak was twee kilometer beneden Lekkerkerk, bij ‘Den Bakker’. De 

Bakkerwaal, de aalscholverkolonie en de eendenkooi zijn daar een overblijfsel van. Van deze 

doorbraak gaat het verhaal dat een aldaar in de buurt wonende broodbakker de raad gaf de 
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stroom door het gat in de dijk te stuiten door er met zand gevulde zakken in te werpen. Hij 

stelde zijn meelzakken beschikbaar. Men vertelt dat hij zelfs nog met meel gevulde zakken in 

het gat liet werpen. Aan hem komt waarschijnlijk de eer toe dit later veelvuldig toegepaste 

noodmiddel bedacht te hebben. Een tweede, minder grote dijkdoorbraak, ontstond even 

boven Krimpen aan de Lek, waar de Lekdijk eveneens bezweek. Ook daar ligt nog een kleiner 

wiel, als een herinnering aan de ramp. Het heeft jaren geduurd voor de dijk werd hersteld. 

Een van de oorzaken daarvan was de onmacht van het dijkbestuur, veroorzaakt door de 

Hoekse- en Kabeljauwse twisten en de strijd om de macht over Holland. De strijd werd 

gevoerd door Jacoba van Beieren tegen haar oom Jan van Beieren, de Elect (gekozen, maar 

nog niet gewijd bisschop) van Luik, en haar neef Filips, hertog van Bourgondië, die 

beurtelings hun maatregelen tot herstel van de dijk trachten te nemen. Uit enkele charters 

(oorkonde) uit die tijd zijn de lotgevallen van de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard, die 

waren ondergelopen, enigszins na te gaan. Jan van Beieren (20 september 1422) was graaf 

van Holland. Hij stelde een nieuw tijdelijk (voor vijf jaar) bestuur over de Krimpenerwaard 

aan en wel over de dijk ‘beginnende  tot Schoonhoven die Lecke neder, voirt om ter IJssel 

toe, ende die IJssel opwairt totten lande van Vlyer (Vliet, ten oosten van Haastrecht) toe’. Dit 

‘op ootmoedich versoeck van der goede luden van Crympenrewairt, want wij aangesien 

hebben groeten verderfliken schade, dait onse goede lude mede beschadigt zijn, als dat die 

gemeen weert mit tween opene walen gereden heeft omtrent twie jair lanc’. Er werden tien 

heemraden aangesteld, waaronder één uit steden Dordrecht, Gouda, Oudewater en 

Schoonhoven. De overigen werden benoemd door de adel. De kosten die deze heren 

maakten, moest ‘het gemeen lant binnen der scouwe (inspectie) betalen’. Een bijna 

gelijkluidende oorkonde werd twee dagen later uitgegeven door Margaretha van Bourgondië, 

de moeder van Jacoba, die de Heerlijkheid Schoonhoven bezat en die namens haar dochter 

handelde. In beide oorkonden werd bepaald dat ‘wie zijn lant verloren liet in den dijkage op 

diens goed sal de Heer de kosten der dijkage verhalen, want de Heer sal den dijk aanvangen 

(herstellen) en houden’. De landeigenaren moesten dus zelf, elk voor zijn eigen deel, de dijk 

herstellen. Dit ging echter niet zo vlot. Op 24 maart 1424, dus bijna anderhalf jaar later, 

deelt Jan van Beieren mee dat hij met de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven 

overeengekomen is, dat iemand die zijn land, gelegen in Krimpen onbedijkt zal laten liggen 

of onwillig is te bedijken, in zijn bezit zal worden aangetast. Mocht zo iemand zich in ‘onze 

lande’ of steden ophouden, dan zal hij gevangen genomen en zijn eigendom verbeurd 

verklaard worden. Dit dreigement had waarschijnlijk niet het gewenste resultaat, want op 

24 juli van hetzelfde jaar werd het herhaald. Op 6 januari 1425 overleed Jan van Beieren. 

Zijn rechten en aanspraken kwamen in het bezit van hertog Jan van Brabant, de tweede 

(verstoten) echtgenoot van Jacoba. Ook deze trachtte de grondeigenaren te bewegen de 

dijken te herstellen. En om dit aan te moedigen gaf hij op 16 mei 1425 een vrijgeleide aan 

‘die goedenluyden’. ‘een goed, vrij, vast en zeker geleijde mit horen live, ende goed, veijlich te 

comen, te varen, te merren (vertoeven) ende te keeren over all en binnen den voorscreven 

weerdt, om te helpen bedijken, als des noot is (nodig is). Behoudelic die ons willich sijn, 

ende niet en dijken, noch daartoe gelden (betalen)en willen’. Dit vrijgeleide was nodig want 

het was onveilig in de Krimpener- en Lopikerwaard. Er heerste grote verwarring. De Hoeken, 

de partij van Jacoba, hadden bij verrassing Schoonhoven ingenomen. Met kleine troepen 

had Jacoba’s bevelhebber, Floris van Kijfhoek, zijn mannen, ondanks de overstroming, langs 

de verschillende wegen in de nabijheid van de stad weten te brengen. Hij had veel vrienden 

daarbinnen. In de nacht werden de poorten geopend en de Hoeken binnen de stad gelaten. 

De Kabeljauwen vluchtten naar het kasteel, dat omsingeld werd. Willem van de Coulster 

was er kastelein (slotbeheerder) en Aelbrecht Beyling onderbevelhebber. Zij verdedigden de 

vesting met heldenmoed, zegt het verhaal. De Hoeken stroomden van alle kanten toe en 
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Schoonhoven werd hun hoofdkwartier. Het kasteel werd na enige tijd overgegeven. Aelbrecht 

Beylings geschiedenis is verder in duister gehuld. Volgens sommigen werd hij levend 

begraven, volgens anderen was hij jaren later nog bevelhebber bij de Kabeljauwen. De 

Hoeken voelden zich veilig in de stad, die rondom in het water lag. Jan van Brabant liet 

Schoonhoven belegeren. Om de stad te kunnen naderen liet hij verscheidene polderkaden 

doorsteken en het overstromingswater van de landerijen rondom de stad weglopen. Op 

andere plaatsen liet hij de gaten in de kaden dichten van de geïnundeerde polders. Deze 

handelingen waren niet naar de zin van de eigenaren van de landen. Velen van hen hadden 

zich bereid verklaard te helpen aan het herstel van de Lekdijken en vrijgeleide gekregen en 

daardoor onder bescherming van de troepen van Jan van Brabant toegang tot hun 

landerijen. Hiervan maakten zij gebruik, of zo men wil, misbruik, om de ten behoeve van de 

militaire inundatie doorgestoken kaden te dichten en de dammen weer door te steken. Bij 

brief van 13 mei 1425 maakte Jan van Brabant bekend dat sommigen zijn vrijgeleide voor 

het bedijken van de Krimpener- en Lopikerwaard misbruikten.  

 

Datter sommige personen sijn, binnen den selven Waert geseten, die die caden, ende wegen 

toe dempen, ende stoppen, die oonse goede luyden, ende vrinden, liggende voir Scoenhoven, 

daer hebben doen steken, dair ’t water mede wech soude scieten en de ruymen, dat onse 

vijande, liggende binnen Scoenhoven, tot oonser hyndernisse laten inlopen, bij den welken 

dempinge, ende stoppinge voorszegt, onse vrinden voorszegt, zeer gehyndert en de oonse 

vijande zeer mede gesterct werden, des ons in geenerwijs in staet te lijden. Ontbieden daerom 

dat ghij die wege en de caden weder opent en doersteker en oonse vrinden gehulpich ende 

bijstandlich daerin sijt. 

 

Dan volgde een bedreiging met opzegging van het vrijgeleide en verdere bestraffing. 

 

De Krimpenerwaard stond niet geheel onder water. Waarschijnlijk had men ringkaden om 

de doorbraken gelegd, zodat de zomervloeden geen toegang tot het land hadden. Door 

sluisgang had men enkele polders droog kunnen laten lopen. 

 

Op den 13en dach in Junio, doe beval mijn genadige Heer van Brabant mit sinen open brieve 

den scouten ende gemeenen buren van Stolwijck, van den Berge, en de Bergambacht, van 

Zuytbroeck, van der Lecke (Lekkerkerk), ende van Berckoude, dat sij haer wegen, caden ende 

dammen (moesten) opdelven tusschen dit (heden) ende Vrijdage naestcommende, ende dat sij 

die van Scoenhoven niet spisen (spijsen), noch stercken en souden van boter, van case (kaas) 

ende andere proviande, want wairt dat sij hier en boven deden, dat wourden wij houden aen 

hoir lijff ende goet, als aen dengenen, die mijns Heren vijanden waeren. 

 

Op straffe van de dood en verbeurdverklaring van de goederen mochten de boeren uit die 

plaatsen dus geen hulp verlenen aan Schoonhoven. Alleen drooggelopen land kan boter, 

kaas en ander proviand opleveren. Het westelijk gedeelte van de Krimpenerwaard stond dus 

weer droog. Dit is mogelijk geweest doordat het land in de Krimpenerwaard toen hoger lag. 

De mensen uit Schoonhoven hadden nog gelegenheid om strooptochten te ondernemen. De 

stad was blijkbaar niet geheel door de Kabeljauwse troepen ingesloten. Op 12 juni 1425 

deelde Jan van Brabant mee, dat ‘onse gude luijden en de gemeene bueren van den Capelle 

ende van der Nyerwerkercke op ter IJssel gelegen, daglix zeer beancst ende gevreest sijn van 

onsen ballingen ende vijanden binnen Scoenhoven liggende’, die van tijd tot tijd hun huizen 

in brand staken en de bewoners als gevangenen meenamen. Jan van Brabant stond de 

bewoners van Capelle en Nieuwerkerk toe ‘mitten onsen ballingen ende vijanden binnen 
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Scoenhoven overcomen en verdingen mogen, vrij en onbeschadigd van hen te wesen, zonder 

dat wij tusschenbeide komen’.  In die dagen wonnen de Hoeken. Zij maakten zich meester 

van burchten en kastelen. Grote veldslagen werden niet geleverd. Zij hielden kleine 

veldtochten, strooptochten of ‘sprongreizen’. Aan vele dorpen brachten zij grote schade toe. 

Velen sloten vrede om een beetje rust te hebben. Inmiddels had Jan van Brabant, die met 

zijn beleg van Schoonhoven en andere veldtochten niet veel succes had, zijn rechten en 

aanspraken op Holland verpand aan Jacoba’s neef, Filips van Bourgondië (mei 1425). Het 

beleg van Schoonhoven werd opgebroken. Op 31 augustus verscheen Jacoba van Beieren, 

gevlucht uit haar gevangenschap te Gent, onverwacht te Schoonhoven, waar men nog 

feestvierde over het opbreken van het beleg. Met een klein leger verliet Jacoba de stad. Zij 

voer de IJssel op naar Gouda. Oudewater koos haar zijde. Het strijdtoneel werd naar het 

noorden van Holland verplaatst. De Krimpenerwaard en de Lopikerwaard bleven echter met 

hun gebroken dijken zitten. 

 

Filips van Bourgondië trachtte de vertraagde werken tot herstel van de Lekdijk bij 

Lekkerkerk en bij Krimpen weer op gang te brengen. Vanwege de Hoekse en Kabeljauwse 

twisten en de strijd om de macht over Holland was er vertraging in de 

herstelwerkzaamheden als gevolg van de bij de Sint Elisabethsvloed in november 1421 

ontstane doorbraken. Hij gaf  op 6 oktober 1425 een vrijgeleide aan dijkgraaf en heemraden 

en al diegenen, ‘die daar sitten (wonen), gegoed zijn, of anderen die alleen kwamen om 

daaraan te arbeiden, uitgezonderd onze vijanden, poorters en inwonenden van Gouda, 

Schoonhoven en Oudewater’. Deze steden mochten niet met proviand ‘gestijfd en gesterckt’ 

worden. Ook deze maatregel bevorderde het herstel van de Lekdijk niet. Op 16 april 1427, 

terwijl de strijd met Jacoba nog voortduurde, gaf Filips: 

 

Bestand en veiligheid aan de bewoners en gebruikers in Crympenerwaert tot Schoenhoven 

toe, mit onser moeder van lande Vrou Magarida van Bourgondie, des Heren Lande van 

Montfoirde aan die Zuytsyde van de IJssel, mit Heren Jans van der Vliet, van der Goude, van 

Oudewater, een goede veijlicheit, ende bestant hoir lijf, hoir huysen, beesten, coren en anders 

hoir have en goede, rustelic en vredelic te gebruijken ende te laten gebruijken als sij bijnnen 

den lande gecomen sijn, dat sij (de inwoners van de genoemde steden) hoir lijf veijlicheit 

hebben sal ongewapend te gaen tot hoiren goeden, beesten, coren ens des sij te doen hebben, 

ende voir in Crimpenerwaerd boven en beneden tot den Nijendam (IJsseldam bij Vreeswijk) 

sonder (in het bijzonder) dat Kerspel van Leckerkerc ende Crimpenerkeck op die Leck, allen 

veylich over varen tot allen veeren, des sal men alle uiterwaerden bruijken. 

 

Ieder die aan het herstel van de Lekdijk wilde meewerken, kon dus op de bescherming van 

Filips rekenen. De inwoners van genoemde steden mochten alleen ongewapend naar hun 

land gaan; zij werden niet vertrouwd. Voor hen die bij Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek, 

waar de doorbraken lagen, gingen werken was de overtocht over de Lek veilig. Zij mochten 

de benodigde klei uit alle uiterwaarden halen. Het zou echter nog enige tijd duren voordat 

het dijkherstel met kracht werd aangepakt. Jacoba van Beieren gaf de strijd op en verzoende 

zich met Filips op 3 juli 1428 te Delft. Ze was intussen van haar derde echtgenoot, 

Humphrey van Cloucester, gescheiden. Toen werd het rustiger in Holland. Naast andere 

staatszaken had nu ook het behoud van de waarden de belangstelling. Het herstel van de 

dijk nam een aanvang, echter niet zonder onenigheid onder de gezaghebbende steden. Men 

achtte het nodig een krachtig dijkbestuur over de Krimpenerwaard in te stellen. Dit werd 

geregeld bij ‘Handvest’ van 13 mei 1430. Filips en Jacoba gaven daarin gezamenlijk in 

negenentwintig artikelen voorschriften over de samenstelling van het dijkbestuur, de 
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bevoegdheden en de taak van dat college. Zij delen mee dat: 

 

Overmits last van Water, ende oock om des Oorloghs ende der Vreden wille, een wijl tijds 

geweest in den Lande van Hollandt, tusschen ons Hartog en Hartoginne, die Dijcken van 

oonsen Lande in Crimpenne-Weert seere vergaen ende vergleden (verzakt) zijn, alsoo dat selve 

Landt lange daarom onbesorght ende in grooter vreesen ghestaen heeft verderffelyck te 

worden en worde dat mitten besten niet versiens ’t welcke Wij, die altoos genegen sijn tot 

oirbaar (behoorlijk) ende saligheit onser Lande, metter hulpe van Gode gerne versorgen ende 

verhoeden soude. Soo is ’t dat Wij ter ootmoedigen vervolghe onse goeder Luijde, uit den 

gemeenen Dorpen in de Nederweert van Crimpen geerft ende ghegoedt weesende, geven de 

volgende rechten en vrijheden. 

 

Heer Gerrit van Naeldwijck werd voor het leven tot dijkgraaf benoemd. Er werden zeven 

heemraden gekozen door de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven. Elke stad koos twee 

raden, de zevende werd door de dijkgraaf gekozen. De Lekdijk aan de westzijde van de stad 

Schoonhoven tot Krimpen aan de Lek, de Merwede (Maas)dijk tot Krimpen aan de IJssel en 

de IJsseldijk ‘totter Stichterschouwe’ (Vliet bij Oudewater) kwamen onder hun toezicht. De 

schouwen, boeten, keuren en de financiën werden geregeld. Een klerk (secretaris) en een 

bode moesten worden benoemd. Het bestuur kreeg dezelfde rechten en plichten als de 

besturen van de Alblasserwaard, Rijnland, Schieland en Delfland reeds hadden. Dit 

reglement is tot 1762 bijna ongewijzigd van kracht gebleven. Zo hebben de waarden, en 

voornamelijk de Krimpenerwaard, gedurende tien jaar in een rampzalige toestand verkeerd. 

 

Maar nog menigmaal heeft het gespannen. In 1464, zo vertelt Van der Aa, verkeerde de 

Krimpenerwaard bij stormvloed in gevaar. De dijken liepen hier en daar over. Doorbraken 

kwamen niet voor. Twee jaar later, in 1470, brak de Lekdijk van de Krimpenerwaard. De 

plaats daarvan is niet meer bekend. Ook het jaar 1511 bleef niet zonder rampen. Toen was 

er een doorbraak in de Lekdijk van de Lopikerwaard. Ook hiervan is de plaats niet meer 

bekend, evenals de doorbraak van de Lekdijk van de Krimpenerwaard in 1553. Van de 

Allerheiligenvloed op 1 november 1570 is niets meer bekend, dan dat de dijken op zeven 

plaatsen doorbraken. Vijfentwintig jaar later, in 1595, brak de Lekdijk van de Lopikerwaard 

door even boven Schoonhoven, bij Willige Langerak. Onder protest van de Krimpenerwaard 

werden de Vlistkaden doorgestoken, zodat deze waard ook haar deel van de overstroming 

kreeg. Geheel de binnenstad van Schoonhoven liep onder water. De IJsseldijken kregen het 

in de jaren 1624 en 1638 zwaar te verduren. De Lekdijk bovendams brak bij ’t Waal door. 

Het water kon met moeite door de opgekiste IJsseldijken uit de beide waarden gehouden 

worden. (Opkisten: een dijk tijdelijk ophogen met zand of mest tussen houten schotten). Van 

16 juni 1672 tot 22 december 1673 was het oostelijk deel van de Krimpenerwaard 

geïnundeerd om de Franse legers buiten Holland te houden. Het oostelijk deel maakte deel 

uit van de Hollandse Waterlinie. Het land was de daardoor aangerichte schade nauwelijks te 

boven, toen op 12 januari 1677 de Lekdijk van de Lopikerwaard bij de Grote Inlage 

doorbrak. De Vlistkaden liepen over en ook de Krimpenerwaard liep vol water. In februari 

daarop volgens kon het water weer geloosd worden. Ook het jaar 1726 was een rampjaar. Er 

vormde zich in de Lek een ijsdam van Krimpen tot Streefkerk. Op 21 januari brak de Lekdijk 

bij de Hem, even beneden Schoonhoven. Het gat was negentig meter breed, de wiel twaalf 

meter diep, het land stond drie meter onder water. Ook de Lopikerwaard liep onder. De Lek 

bleef tot 10 maart met ijs bezet. Het land was eerst in het midden van de zomer droog. In 

1747 liep de Lekdijk tussen Schoonhoven en Willige Langerak over. Tot een doorbraak is het 

niet gekomen. Ook de IJsseldijken kregen het zwaar te verduren tengevolge van een 
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doorbraak van de Lekdijk bovendams bij het Berchemse Veer. Op 23 maart 1751, bij open 

rivier, brak de Lekdijk van de Lopikerwaard nabij het huis Laanwijk onder Jaarsveld door. 

Beide waarden liepen onder water. Het vee werd in Schoonhoven in veiligheid gebracht. Op 

de kaart van het land tussen Lek en IJssel zijn wielen of walen van doorbraken (te groot) 

aangegeven. Van het merendeel is het tijdsstip niet meer bekend. De wielen bij Gouderak 

waren in 1926 nog zeven meter diep.  Het wiel in het Middelblok is het gevolg van een 

doorbraak die moet zijn ontstaan bij ijsgang door oppervlakte water, dus voordat de IJssel in 

1285-1292 bij het Klaphek werd afgedamd. De talrijke overstromingen noopten de bewoners 

tot veiligheidsmaatregelen. Verscheidene boerderijen zijn op opgeworpen hoogten gebouwd 

en hebben bovendien in de stallen nog sterke, zogenaamde steigeringen (water- of 

vloedzolders), waarop in tijden van watersnood levende have en goederen geborgen kon 

worden. Deze wijze van bouw en inrichting heeft in de loop der tijden haar nut kunnen 

bewijzen. Van lieverlede voelde men zich veiliger achter de herhaaldelijk verzwaarde dijken. 

In de achttiende eeuw en later nam men deze voorzorgen niet meer.  

 

In het jaar 1747 begon de uitgave van de ‘Nederlandse Jaerboeken’. Daarin een verhaal van 

de merkwaardigste geschiedenissen die voorgevallen waren binnen de Verenigde Provincies. 

Deze jaarboeken, waarvan elke maand een aflevering verscheen, bevatten een 

aaneenschakeling van berichten omtrent ‘lof- en doemenwaerdige bedrijven’. Deze berichten 

strekten natuurlijk tot niet anders dan om, door het verhaal van daden, die nuttig zijn voor 

het algemeen welzijn ‘en zulken die hetzelve storen of deszelfs loop stuiten, naeijver te 

verwekken en eere te boezemen in de Landzaten, en hen te bewegen, in alle bijzondere 

betrekkingen, die zij tot het Gemeenebest hebben’. Het veertiende deel van deze ‘Jaerboeken’ 

behandelde het tijdvak 1 januari tot 1 juli 1760, bevatten ruimschoots gegevens om het 

verloop van de ramp, die in het begin van  het jaar 1760 over de Krimpener- en 

Lopikerwaard kwam, te beschrijven.  In het veertiende deel  zijn de gedrukte ‘Resolutien van 

de Heeren Staten van Holland en Westvriesland in haar Edele Groot Mog. Vergadering 

genoomen in den jaare 1760’ en de aantekeningen uit verschillende archieven van wijlen de 

heer P. van Balen, secretaris van de Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’,  opgenomen. De 

redactie van de ‘Jaerboeken’ had in verschillende plaatsen correspondenten, die van de 

plaatselijke voorvallen uitvoerige verslagen gaven. De correspondent uit Schoonhoven 

meldde 31 januari 1760 het volgende: 

 

Nadat wij alhier het laetste Dooiweder en den daeropvolgenden strengen Vorst, eene vrij 

hooge Rivier hebben gehouden, waer over velen zich grootelijks bekommerden, alzoo het altoos 

gevaerlijk geoordeeld word dat de Rivieren met hoog Water toevriezen, hebben wij 

ondervonden, dat de opgevatte vrees niet ijdel is geweest. 

 

Hij vertelt verder dat 25 januari de dooi inviel. Om veertien uur dertig raakte het ijs in de 

Lek los en ging kruien. De sterke stroom schoof de ijsschotsen over elkaar. Er vormde zich 

van even boven Klein Ammers tot aan Krimpen over een afstand van tweeënhalf uur lopen 

een ijsdam. Het van boven afvloeiende water werd daardoor gestuit. ’s Nachts om halftwaalf 

stond het water te Schoonhoven een meter zestig boven het ‘Klokkenslag’, het peil waarop 

vroeger het dijkleger opgeroepen werd, en gelijk met de kruin van de dijk. Men kreeg al 

spoedig bericht dat de dijk te Ammerstol bij de Boegstoep begon te zinken en het dorp 

gevaar liep geheel weggespoeld te worden. Op dit bericht sloeg de garnizoenscommandant 

van Schooonhoven alarm. Dit op verzoek van de stadsmagistraat, die door de dijkgraaf en 

hoogheemraden van het gevaar op de hoogte was gebracht. Er werden vijftig arbeiders 

bijeengebracht, die voorzien van gereedschappen uit de landsmagazijnen, naar Ammerstol 
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kwamen om daar hulp te verlenen. Daar was men met behulp van de gehele bevolking het 

gevaar te boven gekomen. Onder leiding van de schout Pieter Smits had men de dijk 

opgekist. De ijsdam had zich echter weer in beweging gezet, maar was spoedig daarna nabij 

Bergstoep weer vastgeraakt, met het gevolg dat de dijk daar begon over te lopen. ‘Was 

aldaer, op dien tijd, Volk bij de hand geweest, zoo als de nood eischte, waerschijnlijck was 

de Dijk aldaer ook behouden gebleven’. Dit was niet zo. Het overlopende water maakte 

geulen dwars door de dijkkruin. Het gevolg was een volledige dijkdoorbraak. Dit gebeurde 

om vijf uur. Om zes uur (26 januari) kreeg men te Schoonhoven bericht over de 

dijkdoorbraak. Onmiddellijk na ontvangst van dat bericht werden de klokken geluid om de 

boeren te waarschuwen zich zo goed als mogelijk met hun familie, goederen en vee in 

veiligheid te brengen. De gehele Krimpenerwaard liep onder water. Het water stroomde tot 

tegen de Vlistdijk. De bevolking vluchtte bepakt en bezakt met hun vee naar de dijken en 

naar Gouda en Oudewater. Ondertussen was het water in de Lek gevallen, zodat er, 

tenminste te Schoonhoven en Ammerstol, geen gevaar voor dijkdoorbraak meer bestond. Te 

Bergstoep was de dijk op twee plaatsen doorgebroken. Er was acht meter dijk weggeslagen. 

De gaten hadden een breedte van respectievelijk drieënvijftig en zesentwintig meter, De 

gaten lagen even beneden de Bergse Stoep (Dijklaan), ten oosten van het Speelhuis van de 

heer Van Bergambacht. Om het gebied van de overstroming te beperken besloten dijkgraaf 

en hoogheemraden van de Lopikerwaard de West-Vlistdijk op te kisten. Dit werk werd door 

driehonderdvijftig man, met behulp van palen, planken, klei en mest, binnen twee dagen 

voltooid. Men hoopte daarmee de Lopikerwaard droog te kunnen houden. Deze hoop 

vervloog spoedig. Inmiddels had zich tussen Vreeswijk en Jaarsveld een tweede ijsdam 

vastgezet, die echter op 29 januari weer losschoot. Het ijs dreef naar Bergstoep, waar het 

stuitte op de ijsdam aldaar en door de sterke stroom door de dijkbreuk de Krimpenerwaard 

werd ingestuwd. De ijsmassa was echter zo groot dat het dijkgat gestopt werd. Het stuk dijk 

(acht meter lang), dat was blijven zitten, werd weggeschoven. Het overstromen van het water 

hield enige tijd op. Maar daardoor steeg het water in de Lek te Schoonhoven weer tot een 

meter zesenzestig boven ‘Klokkenslag’. De opkistingen, aldaar gemaakt, begonnen te wijken 

en uit elkaar te barsten. In de Koestraat en onder Bergambachtse Poort welde het water uit 

de grond op. Er werd een tweede opkisting gemaakt en de plaatsen waar het water opwelde 

werden met een dikke laag klei bedekt, een middel dat overigen niet veel hielp. Gelukkig 

begon op 30 januari de ijsdam tussen Bergstoep en Krimpen, door de aanhoudende dooi 

enigszins los te raken. Het water in de Lek zakte daardoor een weinig. Het ijs, dat zich in de 

doorbraak had vastgezet, raakte los en werd door de krachtige stroom met geweld de 

Krimpenerwaard in gedreven. De dijkbreuk was toen ongeveer honderddertien meter breed. 

Hierdoor was de stad Schoonhoven van de kant van de Lek buiten gevaar. Anders was het in 

de Krimpenerwaard. Het water steeg daar. De opkistingen van de westelijke Vlistdijk liepen 

over of spoelden weg, zodat de Lopikerwaard ook onder water liep. Schoonhoven lag als een 

eiland in het water. 

 

De correspondent die in Lekkerkerk was gevestigd, gaf een uitvoerig verslag van de 

gespannen toestand aldaar. Hij vertelt: 

 

’t Was op Dingsdag, den 29en januarij dezes jaers, en dus omtrent driemaal vier en twintig 

uuren na het doorbreken van den Lekkendijk bij Bergstoep, dat de In- en Opgezetenen van 

den Ambachte van Lekkerkerk in ’t gemeen, en die van dit dorp in ’t bijzonder, voor eene 

verwoesting, tot hun geheel bederf, vreesen. Dit dorp legt langs de Rivier de Lek, en staen, op 

de Dijkstraet aldaer, de Huizen van het Dorp doorgaans aen den binnenkant, bij gissinge 

meer dan tweehonderd Roeden (760 meter) lang. ’s Nachts tusschen den 21 en 22 januarij 
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hadden de Heemraden van Lekkerkerk zich reeds op den Dijk begeven, met hunne Geschierde 

Mannen (dijkleger) en post gevat in den Polder den Hoek gelegen beoosten het Dorp 

Lekkerkerk, alzoo het Water, door de sterke aanpersing van het ijs, reeds op vele plaetsen op 

en vervolgens met den Dijk gemeen stond, en hetzelve voor de opgewerkte Kistingen te 

Keeren, en de Krimpenerwaerd voor Dijkbreuken te bewaeren. 

 

Hij vertelt verder dat er op dinsdag 29 januari om tien uur nog geen gevaar was voor het 

overlopen van de dijk. In de Lek was het ijs in beweging. Het zette zich tussen de woning 

‘Lekzicht’, ten westen van Lekkerkerk tot beneden Krimpen, opnieuw vast. De doorbraak bij 

Bergstoep was door het ijs verstopt, zodat het water in de Lek opnieuw steeg en voor het 

dorp Lekkerkerk een onrustbarende hoogte kreeg. Om dertien uur stond het al gelijk met de 

Dijkstraat, die met dikke ijsschotsen bedekt werd. De inwoners van Lekkerkerk hadden hun 

huisdeuren en de poorten en gangen tussen de huizen met vloedplanken opgekist. De drie 

dorpsstoepen (op- en afrit van een dijk) waren dichtgemaakt met planken, vlechtwerk, 

takkenbossen, riet, koemest en hooi. Het water stond anderhalve voet (47 centimeter) op de 

dijk. Iedereen deed zijn best om de noodwaterkeringen, die veel van het stoten van de 

ijsschotsen te lijden hadden, in stand te houden. Plotseling ging het gerucht dat de dijk bij 

de Korenmolen bij Krimpen dreigde te bezwijken. Dat kwam omdat daar niet voldoende 

mannen waren om de dijk op te kisten. De bewoners van Lekkerkerk hadden handen vol 

werk en konden dus niet te hulp komen. Gelukkig had men te Krimpen aan de Lek het 

gevaar opgemerkt. De schout ging met zijn mannen naar de bedreigde plek, die buiten zijn 

ambacht lag. Dit was een bijzonder geval. Hem was tevoren door de heren van het 

dijkcollege verzocht om als het nodig was met zijn manschappen naar Lekkerkerk te gaan. 

Met vijfentwintig man ging hij erheen en wist, hoewel het water reeds een halve voet hoog 

over de dijk stroomde, een tweehonderdzestig meter lange opkisting te maken, die op 

sommige plaatsen twee voet (63 centimeter) hoog water en ijs keerde. Door het water 

wadende en te paard heen en weer rijdende gaf de schout zijn bevelen. De dorpelingen van 

Lekkerkerk en de aangrenzende polders, die al voor een deel onder water stonden, werkten 

ook mee. Ook de baljuw Boogaerd en notaris-procureur Verhoef staken hun handen uit de 

mouwen om de kistingen, vooral die bij de ‘Oparellen’ (opritten), te behouden. Maar er waren 

toch enkele personen die zich aan het werk onttrokken en met de handen over elkaar in de 

avond stonden te praten. De notaris wist raad met deze mannen. Hij voorzag ze van laarzen 

en met ‘den rotting noodzaekte hij ze om hunnen pligt als loontrekkende personen te 

verrichten’. De Stoep bij het Rechthuis van Lekkerkerk werd door de zoon van de 

schoolmeester en andere burgers behouden.   

 

De Schoonhovense briefschrijver gaf op 29 februari, dus een maand na de doorbraak, weer 

een verslag van de toestand. Hij berichtte dat de ijsdam was losgebroken en geheel uit het 

zicht geraakt was, waardoor het water in de Lek aanmerkelijk was gezakt. Op 11 februari 

stond de Krimpenerwaard echter onder hoog water, te Krimpen aan de IJssel twee meter en 

tweeëntachtig centimeter, te Ouderkerk twee meter en eenenvijftig centimeter, te Lekkerkerk 

twee meter en vijfendertig centimeter, te Berkenwoude twee meter en eenenvijftig centimeter 

en te Bergambacht twee meter en twintig centimeter. 

 

Hierdoor zijn de Menschen, die met hunne Beesten het nog op steigeringen in hunne Huizen 

meenden te zullen kunnen houden, genoodzaekt geworden, zoo naer deze stad (Schoonhoven) 

als naer andere hoog gelegen plaetsen, de vlugt te nemen, Langs de Dijken van de Krimpener 

Waerd, van Ammerstol, Berg Ambacht, Lekkerkerk, Krimpen op de Lek en Krimpen op den 

IJssel, tot Ouwerkerk toe, telde men honderd-zeven-en-zestig (167) Hutten van Riet 
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opgeslagen, waer in de arme Landlieden, uit het middelste gedeelte van den Waerd en zulke 

plaetsen, daer zij in Huis het niet houden konden, gevlugt, hun tegenwoordig armelijk verblijf 

vinden; ’t welk deerniswaerdig is om te aenschouwen. 

 

Voor de behoeftigen zorgde het stadsbestuur van Schoonhoven. De toevoer van de nodige 

levensbehoeften werd dagelijks gedaan met schuiten. Op 12 februari was de doorbraak te 

Bergstoep nauwkeurig opgemeten. Het gat was vierennegentig meter wijd, de wiel zeven 

meter en zestig centimeter tot negentien meter diep. Aan de voet van de dijk was een 

drempel blijven zitten. Daar was de diepte minder dan vier meter en veertig centimeter 

dankzij de enige jaren tevoren uitgevoerde bestortingen met IJsselpuin. Op 13 februari stak 

er een storm op die tot de zestiende duurde. Deze bracht een verwoesting teweeg.  

 

Huizen en Schuren zijn daerdoor geheel en al weggespoeld; waer van men de Kappen en 

Daken wijd en zijd langs den Vloed zag drijven; de Muren werden op verscheidene plaetsen 

neergeslagen, terwijl de Gebindten en Gebouwen staen bleven; en de Landlieden, die het op 

Zolders of hooge Plaetsen, in of nabij hunne Huizen nog gewaegt hadden te blijven, moesten 

toch nog vluchten met behulp van de talrijke pramen en schuiten die die waterplas 

opgezonden waren. 

 

 Als gevolg van de dijkdoorbraak in Bergstoep in 1760 kwam de Lopikerwaard na het 

overlopen van de opgekiste West-Vlistdijk ook onder water. Het was de laatste keer dat de 

Krimpenerwaard geheel onder water liep. In noord en zuid Polsbroek en Honkoop, de laagst 

gelegen polders van de Lopikerwaard, stond het water twee en halve meter hoog. Ook daar 

had de storm van 13 en 16 februari verwoestingen aangericht. In Honkoop waren alle 

gebouwen beschadigd. In het begin van april was een gedeelte van het water door de sluizen 

in de IJsseldijk geloosd. De lozing ging vanwege de hoge waterstanden in de IJssel niet vlug. 

Eindelijk kwamen de polder- en boezemkaden boven water. Maar nu moest de rest 

uitgemalen worden. De watermolens werden aan het werk gezet. In de zomer was er nooit 

veel wind en men vreesde dat bij gebrek aan windkracht niet veel gemalen worden. De 

besturen van negen polders uit de Lopikerwaard staken hun hoofden bij elkaar en maakten 

een plan om de polders vlugger droog te krijgen. Zij wilden bij de Polbroekse Sluis bij 

Haastrecht een dam in de IJssel leggen. De vier watermolens en zeven sluizen die boven 

deze dam staan kunnen dan lozen op de afgedamde IJssel. Het water zou van de IJssel door 

de sluizen te Montfoort en Oudewater op riviertje Linschoten, door de Goverwellesluis op de 

Dubbele Wiericke, door de duiker bij Wieriksoord op de Enkele Wiericke, in de boezem bij 

Woerden kunnen vloeien. En dan verder door de sluis te Bodegraven en langs Zwammerdam 

en Alphen naar de Heimanswetering en verder door het Haarlemmermeer en de sluizen te 

Spaarndam en Halfweg op het toen nog open IJ. Voor deze waterlozing moest echter een 

vergunning gevraagd worden aan dijkgraaf en hoogheemraden van Woerden en Rijnland. 

Men achtte deze lozing goed mogelijk daar bij een waterpassing (terrein opnemen met 

behulp van een waterpas) was gebleken dat het water in de polders een meter en vijf 

centimeter hoger stond dan in de Oude Rijn bij Bodegraven. Men hoopte op deze wijze in 

mei of juni het inundatiewater kwijt te zijn. Ging dit plan niet door dan zouden de polders de 

hele zomer en misschien ook de volgende winter onder water blijven. Van de uitvoering van 

dit plan wordt nooit iets vermeldt. De inundatie van beide waarden heeft tot gevolg gehad 

dat het Groot-Waterschap van Woerden en de waterschappen Lange Vliet en Bijleveld hun 

waterkeringen langs de IJssel moesten verhogen wilden zij ook niet onder water raken. Het 

Groot-Waterschap van Woerden liet onmiddellijk de laagste plaatsen van de dijk en de 

kaden van de IJssel verhogen. De Heren kwamen naar de IJsseldijk, die van Oudewater tot 
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Montfoort opgekist werd. Dit zou echter niet het gewenste gevolg hebben als ook de 

IJsseldijk boven Montfoort niet veilig gesteld werd. Daarom werden de opkisting en het 

verhogen van de kade voortgezet tot de Marendijk. Inmiddels steeg door de westenwind het 

water in de Lopikerwaard. Op 15 en 16 februari was het gevaar voor overlopen van de 

IJsseldijk groot. Ook tussen Montfoort en IJsselstein liep het land onder water. De Zuider 

IJsseldijk liep toen op veel plaatsen van binnen naar buiten over. De Noorder IJsseldijk, die 

opgekist was, kreeg het moeilijk. Deze dijk werd toen tot IJsselstein door een kade verhoogd. 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Woerden gingen, om een voorbeeld aan de ‘Huisluiden’ 

(Heren) te geven, eigenhandig aan het werk. Vooral de secretaris schijnt zich bijzonder 

geweerd te hebben. De overstroming van het Groot-Waterschap en nog een deel van 

Westelijk Utrecht werd door deze arbeid voorkomen. Het Groot-Waterschap van Woerden 

had echter buiten zijn gebied kaden opgehoogd zonder eerst aan de beheerders daarvan 

vergunning te vragen. 

 

Wat gebeurde er in de Krimpenerwaard? De Staten van Holland waren van 30 januari tot 1 

februari 1760 (en ook nog later) in vergadering bijeen. Op 2 februari vroegen en verkregen de 

gedeputeerden van de stad Schoonhoven het woord. Zij vertelden in harde woorden de 

gebeurtenissen van 26 januari, de doorbraak en de treurige gevolgen daarvan. Zij wezen ook 

met nadruk op het grote gevaar waarin heel Holland zou komen te verkeren als de 

doorbraak niet tijdig gedicht werd. Zij deelden mee dat de Lekdijk bij Bergstoep op 26 

januari was doorgebroken, waardoor veel land met ijsbergen is overdekt. Dat de in de 

kerken, op de dijken en andere hooggelegen plaatsen, gevluchte mensen en het vee zijn 

verstoken van het nodige voedsel, dat de vluchtelingen in armoedige rieten hutten woonden, 

dat geen veevoer beschikbaar was, dat er veel vee verdronken was en dat de meeste mensen 

hun gehele have en huis kwijtgeraakt waren. Zij vroegen de heren burgemeesters en 

regeerder van de naburige steden Gouda en Schoonhoven: 

 

Van weegens haar Edele Groot Mogende qualificeeren om al hetgeen tot subsistentie en 

voorsiening van de Menschen en het Vee,  en verder in de Quartieren voor eerst noodig sal 

bevonden worden, daar het met de meeste promptitude (snelheid) te bekoomen sal zijn ten 

reedelijke prijs te koopen, of als in een saak waar het in dominium eminens (verheven 

zelfbestuur) notoirlijk te passe komt (al ware het een zaak betreffende uitgaven uit het 

verheven domein van de Staat), ten reedelijke prijse te doen furneeren en te senden na die 

plaetsen dat het noodig sal zijn, alles ten kosten van het gemeene land, om promptelijk uit ’s 

Lands Kasse voldaan of geremboutseerd (terugbetaald) te worden, in dier voegen soo als 

sulks goedgunstig door haare Edele Groot Mogenden geaccordeert en toegestaan is bij de 

inundatie van de Alblasserwaard, in gevolge haar Edel Groot Mogende Resolutie van den 6 

Januari 1741. 

 

De Gedeputeerden van Schoonhoven hadden bovendien nog twee redenen tot aandrang om 

direct op hun verzoek goedgunstig te beschikken. Ten eerste omdat het voedsel onmiddellijk 

nodig was en ten tweede omdat zij vernomen hadden dat de vluchtelingen bereid waren, om 

voedsel te verkrijgen, aan woekeraars hun have en vee voor veel te lage prijzen te verkopen. 

Daarmee misten zij de grondslag van hun bestaan en waren op die manier niet in staat om 

belastingen te betalen. De Staten delibereerden (beraadslagen: door te praten tot een besluit 

komen) enige tijd en besloten de bestuurders van Gouda en Schoonhoven al het nodige ter 

voorziening van de noodlijdende mensen, en van het vee en anderszins, te verstrekken. 

 

Zij moesten met elkander in combinatie gaan en bijzonder overleggen en vaststellen, 
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soodanige voorzorgen en voorsieningen, als noodig sullen worden bevonden, om alle 

onordentelijckheden en misbruicken voor te komen en voorts pertinente Notitie te houden en te 

doen houden van hetgeen uitgeleeverd is, en aan wien, waar die Menschen t’huis hooren, en 

hoe groot haar Familie en het getal van haar Vee zij, en de Heeren Gecommiteerde Raaden 

van hun verrigte (verrichtingen) desaangaande meede van tijd tot tijd informeeren. 

 

In dezelfde Statenvergadering werd nog een ambtelijk brief behandeld, van de Statenleden 

van Utrecht van 1 februari. Daarin werd geklaagd dat het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden van het Groot Waterschap van Woerden zonder medeweten van 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, buiten hun gebied de IJsseldijk hadden laten opkisten. 

De bestuurders van Utrecht zouden ditmaal dit werk toelaten mits het Groot Waterschap 

zijn sluizen wilde openzetten om het water uit de negen polders te kunnen ontlasten. Zij 

vertrouwden dat de Statenleden van Holland deze kwestie op een vriendelijke wijze zou 

oplossen. Gebeurde een en ander niet, of zou de provincie Utrecht schade lijden, dan zouden 

die werken geslecht worden. Deze ambtelijke brief werd ter informatie en raad doorgezonden 

aan de dijkgraaf en hoogheemraden van Woerden. Op 12 februari deelde dit college mee, dat 

het werk met kracht werd voortgezet. Het college bedankte de Staten van Holland voor de 

steun en sprak de hoop uit dat het werk, ook al steeg het water in de Lopikerwaard, onder 

Gods zegen het water zou kunnen stuiten. Over het openen van de sluizen werd niets 

vermeld. 

 

In de vergadering van 12 februari daaropvolgend behandelen de Staten van Holland een 

verzoekschrift van de dijkgraaf en hoogheemraden, de cavels (toezichthoudend college op 

financiën) en  heren van de Krimpenerwaard. Daarin gaven deze een verslag van de 

gebeurtenissen van 26 januari betreffende de doorbraak. Zij wezen op de rampen die geheel 

Holland te wachten stonden als de doorbraak niet spoedig gedicht en de gehele Lekdijk niet 

verzwaard werd. Zij waren niet in staat voor die werken te zorgen. De heren waren door de 

ramp verarmd, zodat zij voorlopig geen cent kunnen betalen. Er was niemand te vinden die 

voor het project geld zou willen lenen. Zij vroegen een subsidie van dertigduizend gulden om 

met het werk tot dichting van de doorbraak te kunnen beginnen. De Staten besloten om ‘bij 

provisie uit ’s Lands Kas bij leening te doen verstrekken’ een som van twintigduizend gulden 

met de verplichting aan gecommitteerde raden een behoorlijke verantwoording van de 

uitgaven te verstrekken. Uitdrukkelijk werd bepaald dat dit geld aan niets anders dan aan 

de dichting van de doorbraak mocht worden besteed. De vijftiende februari behandelde het 

bestuur van de Staten een ambtelijke brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Woerden. 

De brief was geschreven aan Den Hoogenboom die boven Montfoort woonde, waarin werd 

bericht over de ingewikkelde toestand waarin de zaken ten opzichte van de gevreesde 

inundatie door gebrek aan onderhoud van de IJsseldijk, ondergebracht zijn bij het district 

Heijkoop en Langevliet. Dit schrijven werd doorgezonden naar de Staten van Utrecht met het 

verzoek de gewenste maatregelen te treffen. Zonodig zou IJsselstein, dat bij de Staten van 

Holland behoorde, hulp kunnen verlenen. De Staten van Holland zouden in alle 

voorkomende gelegenheden bijdragen tot nut voor de Staten van Utrecht. 

 

Inmiddels hadden de Staten van Holland een commissie naar de Krimpener- en 

Lopikerwaard gestuurd om de situatie in ogenschouw te nemen. De commissie bestond uit 

professor Lulofs en de landmeter van Rijnland, genaamd Bolstra. De twee maakten een 

uitvoerig rapport en gaven dit aan de heren van de Staten. De bijlage was een tekening van 

de doorbraak bij Bergstoep. Het rapport werd in de vergadering van 8 maart behandeld. Het 

rapport van Lulofs en Bolstra bevat interessante mededelingen en geeft een beeld van de 
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ongemakken waarmee men toen te kampen had. Opmerkelijk is hoe alles, een uitzondering 

daargelaten, zo lang duurde. Het is bijna niet te begrijpen dat, terwijl een landstreek van 

dertigduizend hectare, overstroomd was een veel mensen in de grootste ellende verkeerden, 

men nog de tijd nam om allerlei deftige plichtplegingen in acht te nemen. Een kopie van het 

rapport en de tekening zijn in het Rijksarchief in Den Haag. Het rapport begint met een 

beschrijving van het verloop van de gebeurtenissen op 26 januari en de daaraan 

voorafgaande en volgende dagen. De heren begaven zich op 29 januari naar de 

Krimpenerwaard via Gouda. Zij namen ’s middags te Stolwijkersluis de toestand op. Ook de 

hoogte van het water op het land, twaalf centimeter boven N.A.P., werd genoteerd. Het was 

niet mogelijk via Gouderak of Haastrecht bij de dijkbreuk te komen. Daarom werd de reis 

via het Nieuwe Veer te Capelle aan de IJssel gemaakt. Onderweg vernamen zij dat de ijsdam 

te Lekkerkerk tot Krimpen vast zat. Dijkgraaf en hoogheemraden waren niet bereikbaar. 

Omdat men niet langs Lekkerkerk over de aldaar overlopende dijk kon rijden en dus niet te 

Bergstoep kon komen, werd de terugreis naar Den Haag aanvaard. De volgende dag ging 

men naar Gouda om te proberen over Haastrecht en Vlist in Schoonhoven te komen. Ook 

dat ging niet omdat de wegen onder water stonden. Het water stond echter niet hoog genoeg 

om met een schip over de landerijen te varen. Riviertje Vlist lag nog dicht gevroren en was 

dus ook niet bevaarbaar. De commissie ging weer naar huis. Op 2 februari ging men via 

Gouda naar Krimpen aan de Lek. De Lopikerwaard was inmiddels volgelopen. Het water in 

de Krimpenerwaard was daardoor niet veel gezakt. De westenwind stuwde veel water door 

het gat het land op. In Krimpen aan de IJssel gaf de commissie aan dijkgraaf en 

hoogheemraden de raad om hulpgaten in de dijk te steken, opdat bij eb een massa water 

van het land in de rivier kon teruglopen. Dijkgraaf en hoogheemraden voelden daar niets 

voor. Bij stormvloed zal het water juist de waard invloeien, was hun mening. En hoe kreeg 

men dan die stroomgaten weer dicht? De reis werd naar Krimpen aan de Lek voortgezet. 

Daar werd vernomen dat de ijsdam was losgeraakt en weggedreven. Van het maken van 

hulpgaten kwam nu zeker niets meer. De commissie drong er ook niet verder op aan. Zij 

ging naar Gouda terug. De volgende dag ging zij naar Gouderak, waar de hoogte van het 

inundatiewater weer werd gemeten. De landmeter Bolstra maakte een inspectietocht naar 

Oudewater, Montfoort, de Meerendijk en IJsselstein. Hij zag dat de opkistingen 

respectievelijk twee meter en vijfentwintig centimeter, zeventig centimeter, een meter en 

veertig centimeter en een meter en twintig centimeter boven het inundatiewater uitstaken. 

Zou door nieuwe aanvoer van oppervlaktewater of stormvloed een stijging van ongeveer een 

halve meter veroorzaakt worden, dan zal het land ten noorden van de IJssel onderlopen, zo 

was de conclusie. 

 

Op 15 februari vertrokken Lulofs en Bolstra via Haastrecht naar Bergstoep. Dijkgraaf en 

hoogheemraden vergaderden die dag te Gouda in ‘De Doelen’. Zij zonden hun timmerman, 

Cornelis Vaandrager, als snelbode met een brief en een nauwkeurige grond- en 

profieltekening van de dijkbreuk, ‘bevattende teffens een Project van den Dykbaas Ary Kuyk 

om het gat te bekraagen’. Dijkgraaf en hoogheemraden deden het verzoek dit project de 

volgende dag te bespreken. En dat gebeurde ook. Het plan werd, na enige wijzigingen, 

goedgekeurd. Uit de tekening bleek dat het gat in de dijk zevenentachtig meter wijd was. De 

diepte van de wiel varieerde  van vijftien meter, drieëntwintig meter en tachtig centimeter en 

vijfentwintig meter en vijftig centimeter Rijnlandse maat (48, 76, 81 voeten) onder de 

waterspiegel, die een meter achtentachtig (zes voet) boven het land en vierennegentig 

centimeter (3 voet) boven N.A.P. stond. De door Ary Kuyk ontworpen ringkade, die 

landwaarts van de wiel zou gelegd worden en tot steun van de dijk zou dienen, kreeg een 

lengte van driehonderdzevenenzeventig meter. Aan dit werk werd onmiddellijk met honderd 
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man, onder leiding van Ary Kuyk, begonnen. De ringkade, die landwaarts om de wiel heen, 

door het met tronken van wilgenstruiken bezet land werd gelegd, was op 16 maart voltooid. 

De heren Lulofs en Bolstra wezen in hun rapport met nadruk  op het nut van deze ringkade, 

die ‘soo sterk mogt kunnen gemaakt worden, dat sy den heevigen aandrang van het Waater, 

dat wy met veele waarschynlykheid tegemoete sien, dat misschien niet lang sal wegblyven en 

waarvan de voorboden reeds bespeurd syn, mogt kunnen weerstaan’. Als de Lek twee tot 

drie voeten boven N.A.P. zou rijzen, zou het water met grote snelheid in de waard vallen en 

bij IJsselstein en Montfoort over de IJsseldijken stromen. En dan was de ramp voor geheel 

Holland niet te overzien, voorspelden zij. ‘De koopryke steeden zouden meede rykelyk hun 

deel hebben’. Zij vestigden de aandacht op de beklagenswaardige toestand van de gehele 

Lekdijk tussen Schoonhoven en Krimpen. Zij wezen er op, dat de ongelukkige ingezetenen 

van de waarden in zeer droevige omstandigheden verkeerden en dat Woerden, Schieland, 

Rijnland, Delfland en Amstelland ‘teffens de schrikkelyke onheilen hebben booven het hoofd 

gehangen. Zij vreesden vermits de groote quantiteit van sneeuw van deese Winter in 

Duitschland gevallen, waardoor de Rivieren, als die alle gesmolten sal syn, opnieuw 

waarschijnlyk seer hoog moet opswellen. Zij achtten het dienstig om alle Dyk-Collegiën in 

deese Provincie’ te vermanen de nodige maatregelen te nemen. Het dijkcollege van de 

Krimpenerwaard was in de afgelopen jaren wel bedacht geweest op het verzwaren en 

verhogen van de Lekdijk en het was er van bewust dat ‘niet alleen de Waard, maar zelfs de 

geheele Provincie ten prooye word gegeven’. Maar het college was bij gebrek aan 

geldmiddelen niet in staat enig werk van belang te laten uitvoeren. Het onvermogen was 

door de ramp zodanig vermeerderd en vergroot, en de moedeloosheid wanhoop geworden, 

dat het in 1760 geheel onmogelijk was enig werk te bekostigen. Lulofs en Bolstra gaven de 

Staten daarom het advies krachtdadige steun te verlenen en de nodige gelden te verschaffen 

om de gehele Lekdijk te versterken, en wel zodanig, dat deze tenminste even sterk werd als 

de Zuider Lekdijk langs de Alblasserwaard, die toch voor de provincie van minder belang 

was dan de Noorder Lekdijk. De noordelijke landen en steden waaronder Amsterdam, Delft, 

Leiden, Haarlem, Gouda zouden door een alles verwoestende overstroming geruïneerd 

worden.  De Lekdijk van de Krimpenerwaard moest tot elke prijs als het ware onbreekbaar, 

tenminste hoger en sterker dan de Zuider Lekdijk worden. De  zwakste dijk zou dan eerst 

overlopen. Brak de Zuider Lekdijk door en overstroomde de Alblasserwaard, dan was het 

gevaar voor de Krimpenerwaard en verder geheel Holland geweken. De Alblasserwaard kon 

dan de hulp krijgen van de genoemde steden en van het provinciaal bestuur. Hier heeft men 

dus te maken met een van overheidswege aanbevolen situatie van overdijken, dat wil 

zeggen: een rivierdijk hoger maken dan die op de tegenoverliggende oever. Een absoluut 

gevaar bestaat hierin niet, wanneer de dijk, die het laagste is, hoog genoeg is om het water 

in alle omstandigheden te keren. Maar is dat niet het geval, dan zal de laagste natuurlijk het 

eerst overlopen en daardoor ook het eerst bezwijken. Dit geldt echter alleen voor open water 

(zonder ijsgang). Is ergens een ijsdam of ijsverstopping, dan kan het water daarboven soms 

zo hoog stijgen, dat geen van beide dijken zo hoog is, dat zij het water en ijs kunnen blijven 

keren. Er zijn tegen het overdijken van de Noorder Lekdijken door de besturen van 

Gelderland, de Vijfherenlanden en de Alblasserwaard lange tijd bezwaren gemaakt.  Lulofs 

en Bolstra wezen er ten slotte nog op, dat om Holland te beschermen het nodig was, dat de 

Zuider IJsseldijken en kaden van Oudewater tot het Klaphek verhoogd en verzwaard werden 

tot twee meter en twintig centimeter boven N.A.P.. De ingezetenen van het Sticht (Utrecht) 

zouden ‘interest hebben in de goede gesteldheid en behoudenisse van deese Waterkeering. 

Doch, hoeveel dit werck soude kosten en waer de specie daartoe soude gevonden worden, 

kan zonder andere inspectie en deliberatie niet worden bepaald’, besloot het rapport van 20 

februari 1760. Het rapport werd ‘geëxamineert door de Heeren van de Ridderschap en verder 
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haar Edele Groot Mogende Gecommitteerden tot het groot Besoigne’ (taak). Er werd aan 

gecommitteerde raden op 13 maart verzocht met de dijkgraaf en hoogheemraden van de 

Krimpenerwaard te overleggen over de te nemen maatregelen. 

 

De gecommitteerde raden, die vanuit Den Haag op reis gingen om met dijkgraaf en 

hoogheemraden van de Krimpenerwaard overleg te plegen over de maatregelen, die nodig 

waren tot herstel van de schade als gevolg van de dijkdoorbraak in Bergstoep in 1760, 

waren de heren Lodewijk Quarles, raadslid en oud-schepen van Gouda, gedeputeerde van de 

provincie in de zaken van het land ter Generaliteit, en  Parvé, raadslid in de vroedschap en 

oud-schepen van Haarlem. Zij werden geassisteerd door Johan Lulofs, professor op de 

universiteit en inspecteur-generaal der rivieren van Holland en West-Friesland. Zij gaven op 

25 maart 1760 schriftelijk verslag van de verrichtingen in zake het herstel van de 

doorgebroken dijk, en van de maatregelen die genomen waren om:  

 

In het bysonder te besorgen, door ijverloosheid, negligentie (verwaarlozing) of manquement 

(gebrek) van de noodige authoriteit hetselve niet verhinderd wierde en ’s Lands geleende 

Penningen niet vrugteloos wierden besteed. Hun schrijven ging vergezeld van een uitvoerig 

verbaal met bijlagen. Zij gingen naar Schoonhoven en Bergstoep, vergezeld van Lulofs en 

Bolstra, die werden geconcerteert over het geene vooraf diende te worden gerepareert. Sij 

hadden met alle ijver, en in compleete harmonie (alles) in het werk gestelt en gesorgt dat het 

leggen van een nieuwen capitaalen Dijk voor veel minder prijs werd aanbesteed als waer op 

de kosten daar van waaren gecalculeert. 

 

Zij achtten het nodig, in het belang van het welzijn van de Krimpenerwaard, in overleg met 

de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven, nadere reglementen te overwegen. Deze 

zouden het gezag van dijkgraaf en hoogheemraden over de dijken – zonder de cavels 

(toezichthoudend college op financiën) en de ambachten (heerlijkheid) te kort te doen – 

zouden versterken. Zij onderschreven de mening van Lulofs en Bolstra, dat het behoud van 

de Krimpenerwaard de veiligheid betekende van het belangrijkste deel van Holland ten 

noorden van de Lek, Maas en IJssel. Het verbaal geeft een interessant verslag van de 

inspectiereis en de daarop volgende aanbesteding van het dichten van de doorbraak. De 

heren achtten het noodzakelijk, dat de dijk op een ‘secure wijse en met soo weinig kosten als 

mogelijk is, wierd hersteld, en dat ook sorge werden gedragen dat ’s Lands Penningen, ter 

somme van twintig duizend guldens (lening) ten meesten nutte werden besteed en niet 

vrugteloos verspild door quaade directie of door onenigheid onder degenen die het opzicht 

over het werk hadden’. Men ging niet over een nacht ijs, zoals zal blijken! 

 

Op maandag 17 maart, om halfacht, stapten de heren op het ‘Binnenjagt’ en voeren naar 

Delft, waar professor Lulofs om halftien aan boord kwam. De reis ging verder naar 

Rotterdam, waar men om twaalf uur arriveerde en overstapte op het ‘Buitenjagt van hun 

Edele Mogende’. Om halfeen werden de touwen losgegooid. Men zeilde voor de wind en met 

de vloed de Maas en de Lek op en stapte om zestien uur dertig te Schoonhoven aan wal. 

Zo’n reis duurde dus negen uur! De landmeter Bolstra was al op de vijftiende naar 

Schoonhoven gereisd om vooraf besprekingen te hebben met enkele aannemers (dijkbazen). 

In Schoonhoven werd het gezelschap verwelkomd door de burgemeester en de secretaris, 

‘die het geeven van het Parool (woord) aan de Heeren Gecommitteerden offereerden, welke 

hetzelve hebben geaccepteerd’. Ook de commandant van het garnizoen werd verwelkomd. 

Hij liet onmiddellijk het ‘Jagt der Staaten’ bewaken door twee ordonnantie-sergeanten en 

twee schildwachten. Verder waren vier gecommitteerden uit het dijkcollege aanwezig. De 
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volgende morgen om acht uur reden de raden, vergezeld door Lulofs en Bolstra en de 

amanuensis (helper in een scheikundig- of natuurkundig laboratorium) Klinkenberg per 

rijtuig naar Bergstoep om de doorbraak en de daaromheen gelegde ringkade (bekraging) te 

bezichtigen. Te Bergstoep werden de heren door vier commissarissen, hoogdijkheemraden, 

een van de cavels en de penningmeester Smits ontvangen. Deze heren en de dijkbaas Ary 

Kuyck, onder wiens leiding het werk gemaakt was, gaven aanwijzingen en leidden de heren 

over de ringkade. Er was nogal wat kritiek op het voltooide werk. De landmeter Bolstra zou 

het werk beter uitgevoerd hebben. De dijkbaas Kuyck wilde ‘zulks niet als een misslag 

erkennen niettegenstaande enige doorzijpelingen bespeurd werden, staande het Water 

buiten tijdens de vloed drie voet en elf duim (1 meter) hoger dan binnen de ringkade’. Dit 

was dus een onaangename middag voor dijkbaas Kuyck. Hij zou de volgende dagen ook niet 

veel plezier beleven. Het gezelschap ging terug naar Schoonhoven. Kuyck had reeds een 

bestek (bouwplan) gemaakt voor het maken van een dijkvak voor het dichtmaken van het 

gat in de dijk. Dit bestek, dat al gedrukt was, werd door Lulofs en Bolstra bestudeert en van 

kritiek voorzien. Men ontdekte veel problemen. Het door Kuyck ontworpen werk zou door 

het voorschrijven van het gebruik van teveel rijshout en te weinig zand kostbaar en toch niet 

deugdelijk zijn. Men besloot drie deskundigen te raadplegen. Dat gebeurde direct omdat zij 

beschikbaar waren. Het waren dijkbazen (aannemers), die naar Schoonhoven gekomen 

waren om in te schrijven voor het door Kuyck ontworpen dijkherstelwerk. Daarna kreeg 

landmeter Bolstra opdracht met spoed een nieuw bestek te maken. Het moest de volgende 

dag al klaar zijn. ’s Avonds zijn de dijkgraaf, de hoogheemraden en de secretaris op bevel 

van de Heren Raden aan boord van het jacht verschenen, waar zij een uitvoerig mondeling 

verslag moesten doen van hun verrichtingen voor, tijdens en na de doorbraak. Uit deze 

verklaringen ‘met elkander vergeleek’en zijn (was) duidelijk te zien, dat in alles de orde en 

subordinatie (ondergeschiktheid, gehoorzaamheid aan meerderen) niet in acht zijn genomen, 

welke altijd, maar vooral in diergelijke gevaarlijke omstandigheden en dringende nood, 

diende te obtineeren (de overhand dienen te hebben)’, meenden de Heren Raden. Toch 

meenden deze ‘dat het ongeluk van de doorbraak in het algemeen niet aan het gebrek van 

subordinatie en orde moest worden toegeschreven. Wegens het niet in staat zijn om de 

kosten te dragen van de betreffende waard was er geen enkel dijkpakhuis; de dijk was op 

een groot aantal plaatsen te laag en te zwak en men kon niet overal tegelijk de dijk tijdig 

opkisten. Het bestek van Kuyck, dat overhaast gemaakt was, werd nogmaals besproken. 

Men beriep zich op het feit dat Lulofs en Bolstra erbij betrokken waren. Ze hadden het 

bestek voordat het gedrukt werd bekeken. Maar ook deze heren hadden slechts tijd voor een 

vluchtig onderzoek gehad. De raden eisten van de dijkgraaf en hoogheemraden een kort 

schriftelijk verslag van hun maatregelen op en na 26 januari, alsmede een begroting van de 

uitgaven en een omschrijving van de vervaardiging van de ringkade. De aanbesteding van 

het werk, die volgens het bestek van Kuyck op 19 maart zou worden gehouden, werd 

afgelast. De landmeter Bolstra werd die dag naar Bergstoep gestuurd om de ringkade te 

beoordelen. Hij was om tweeëntwintig uur terug en berichtte dat het lekken verminderd was, 

doordat het water in de Lek was gezakt. Diezelfde dag hebben Lulofs en Bolstra, met een 

ervaren dijkbaas, zich beziggehouden over het veranderen van het reeds gedrukte bestek 

van Kuyck. Met het gewijzigde bestek togen de raden in gezelschap van Lulofs en Bolstra om 

twaalf uur naar ‘De Doelen’, waar de dijkgraaf en hoogheemraden vergaderden. Deze kregen 

het bestek, dat eerst werd voorgelezen, ter beoordeling. De raden spraken inmiddels met de 

schouten en ambachtsbestuurders, die tot ‘subordinatie op het serieuze aangemaand zijnde’ 

verklaarden, dat zij van hun kant alle medewerking aan het herstel van een goede orde 

zouden geven, mits zij hun oude voorrechten zouden behouden. Hierop keerden de raden 

om zeventien uur naar het jacht terug met de belofte om ’s avonds terug te komen, teneinde 
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de besprekingen te hervatten en van advies te dienen. Die avond om negentien uur 

vergaderden de dijkgraaf en de hoogheemraden weer in ‘De Doelen’. Er volgde nu een 

eigenaardige gebeurtenis. De Raden vroegen de aanwezige dijkbazen om een oordeel te geven 

over het gewijzigde bestek. De bestekken van Bolstra en Kuyck werden tegen elkaar 

afgewogen. De Raden wilden zekerheid. Er waren dertien dijkbazen aanwezig. Zij moeten in 

groepjes van twee binnenkomen. In tegenwoordigheid van de raden, dijkgraaf en 

hoogheemraden, de vier cavels en de penningmeester, mochten zij hun mening geven over 

het gewijzigde bestek. De meesten dachten dat het bestek van Bolstra nauwkeuriger was 

dan dat van Kuyck. Sommigen dachten dat de tijd waarin het moest worden uitgevoerd, te 

kort was. Er werd nog geen besluit genomen. De raden gaven toestemming tot het 

afzonderlijk vergaderen van het dijkcollege in een kamer, en de cavels met de 

penningmeester in een andere kamer. Het doel was om de zaak te bespreken en afzonderlijk 

in alle vrijheid hun gedachten te uiten. Na afloop was er in het bijzijn van de raden nog een 

woordenwisseling tussen de twee collega’s over de twee bestekken. Maar na advies van 

professor Lulofs, die erop wees dat de aannemers het gewijzigde bestek beter dan dat van 

Kuyck vonden, werd besloten het gewijzigde bestek te kiezen en het werk op grond daarvan 

aan te besteden. De raden deelden nog eens uitdrukkelijk mee, dat zij in deze zaak alleen 

adviseerden, niets beslisten en geen voorkeur hadden voor het ene of het andere bestek. Om 

een uur viel het besluit in aanwezigheid van de raden. Diezelfde dag, 20 maart, werd de 

aanbesteding volgens het gewijzigde bestek gehouden. 

 

Bij de aanbesteding was een groot aantal dijkbazen aanwezig. De landmeter Bolstra las het 

(gewijzigde) bestek in zijn geheel voor en wees op het essentiële van de veranderingen, omdat 

de aannemers in het bezit waren van het gedrukte bestek van Cuyck. De aannemers wezen 

er nog eens op, dat de tijd waarin het werk volgens het gewijzigde bestek gedaan moest 

worden, te kort was. De opleveringstermijn werd met zes weken verlengd, van 15 juli naar 

30 september. Nu volgde de aanbesteding bij inschrijving en opbod. Er waren negen 

inschrijvers, de hoogste, Kornelis Verhey, voor tweeënzestigduizend en negenhonderd 

gulden, de laagste, J. van Houweningen, voor achtenvijftigduizend en driehonderd gulden. 

De eerste ontving zeventig gulden trekgeld. (Trekgeld wordt ook wel strijkgeld of plokgeld 

genoemd. Trekgeld is een premie toegekend bij een verkoping bij afslag aan hem die bij 

opbod het hoogste bod heeft gedaan). Daarna werd het werk bij opbod gestart op 

dertigduizend gulden en telkens met vijfhonderd gulden verhoogd tot veertigduizend gulden, 

en verder steeds met honderd gulden verhoogd, totdat Jan van Houwelingen uit 

Werkendam, mijnde op zesenveertigduizend en negenhonderd gulden. (Een mijn is een 

veiling en mijnen is kopen door op een verkoping bij afslag ‘mijn’ te roepen, of kopen door 

middel van een mijntoestel). Van Houweningen werkte samen met Ary van Wensen uit 

Werkendam en Ary Bos uit Sliedrecht, die afzonderlijk ingeschreven hadden. Als borgen 

stelden zich Gerrit van Houweningen, Goose Verdoorn en Pieter Verdoorn uit Werkendam en 

Pieter Bouwman uit Hardinxveld. Het werk moest op 7 april beginnen. Werd binnen veertien 

dagen ‘de ruwen klomp geformeert’, dan ontving de aannemer vijfhonderd gulden premie. 

Was hij binnen tien dagen daarmee klaar dan werd dit bedrag verhoogd tot duizend gulden. 

Na voltooiing van het werk ontving de aannemer tweeënveertigduizend gulden. De 

resterende vierduizend zou in maart 1761 betaald worden als de aannemer het werk tot die 

datum behoorlijk uitgevoerd had. Behoudens de vergoeding van schade, veroorzaakt door 

oppervlaktewater en ijskaringen, was het risico van het werk geheel voor rekening van de 

aannemers. De benodigde klei mocht gegraven worden uit het gors (aangeslibd land) ‘De 

Snakkert’ bij Ammerstol en van de plaat ‘Het Zandje’ bij Lekkerkerk, en verder uit een gors 

bij Krimpen aan de Lek, alles ‘ter naaste lage en minste schade’. Zand moest gegraven 
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worden van een plaat in de rivier vlak tegenover het gat. Er moesten zoveel mogelijk 

arbeiders, woonachtig in de Krimpenerwaard, te werk worden gesteld. Het werk is blijkbaar 

verder zonder problemen verlopen. De nieuwe dijk, driehonderd meter lang, werd 

landinwaarts van de doorgebroken dijk, deels op het land en deels (zeventig meter) dwars 

door de wiel gelegd. Dit ging ten koste van een stuk land. De wiel is op het buitendijkse 

terrein niet meer te zien, zodat de plaats van de doorbraak niet gemakkelijk te vinden is. In 

tegenstelling met de plaats van andere doorbraken, waar binnendijks de wielen de plaats 

duidelijk aangeven. 

 

Op de tekening van Cornelis Vaandrager, timmerman en Ary Kuyck, dijkbaas, is de plaats 

van de ringkade met een stippellijn aangegeven. De wiel had een grootste breedte van 

honderdnegen meter en een grootste lengte (zuid-noord) van honderdtwintig meter. De 

grootste diepte beneden de oppervlakte van het land, een oude griend, was drieëntwintig 

meter. De uit dit wiel gespoelde klei en zand lagen in een grote brede boog over het land 

verspreid. Het zand is in de loop van de jaren grotendeels afgegraven en onder meer gebruikt 

voor begraafplaatsen te Bergambacht en Stolwijk. Na de aanbesteding bleven de raden en 

hun adviseurs nog enige dagen in Schoonhoven. De volgende dag kwam uit Rhenen het 

bericht dat de Lek daar wassende was. De landmeter Bolstra ging naar Bergstoep om de 

ringkaden nog eens te inspecteren. Hij rapporteerde dat de kade in groot gevaar was. Hij 

ging er de tweeëntwintigste weer vroeg in de morgen heen en was om negen uur in 

Schoonhoven terug met nog verontrustender berichten. De kade lekte hevig. De raden 

gingen er zelf heen. Lulofs en Bolstra vergezelden hen. Te Bergstoep aangekomen zagen zij 

‘met genoegen dat men met allen iever beesig was’ de ringkade op te kisten en met klei te 

storten om het water te stoppen. Hoogheemraden, cavels en de dijkbaas Kuyck kregen de 

opdracht meer zand en klei aan te voeren. De landmeter had inmiddels elf schepen naar 

Krimpen gestuurd om zand te halen. Hij bleef die dag en de nacht bij het werk om een oog 

in het zeil te houden. De raden voeren met het jacht naar Vreeswijk en bemerkten daar dat 

het water zakte. Zij keerden terug naar Schoonhoven en bleven daar twee dagen. Daarna 

gingen ze om tien uur weer naar Bergstoep, waar men een zandbestorting maakte, 

aangevuld met klei van de oude dijk. In Vreeswijk bleef het water zakken, zodat men wat 

geruster werd. Besloten werd huiswaarts te keren. Met het jacht voer men de Lek af. In 

Bergstoep ging men per sloep naar de doorbraak om nogmaals de ringkade te bekijken. De 

heemraden, cavels en dijkbaas kregen nogmaals een aanmaning. Bolstra bleef nog enige 

dagen achter. Het gezelschap zeilde via Delft met het binnenjacht richting Den Haag en 

bereikten op de vijfentwintigste ’s nachts Rotterdam. In Den Haag deden de raden hun 

verslag van hun welgeslaagde tocht. Zij stelden de Staten op de hoogte van de wens van de 

burgemeester van Schoonhoven om een sluis te mogen bouwen, die de haven zou afsluiten. 

Voor de bouw van deze sluis werd toestemming gegeven en het werk was reeds voor de 

winter van 1762 voltooid. 

 

Van de kosten van de gevolgen van de doorbraak en het herstel is een rekening bewaard 

gebleven. Een verkort overzicht in ronde cijfers: 

 

Inkomsten 

- geleend van de Provincie Holland 

            voor het  dichten van het gat               f  20.000 

     -     geleend van particulieren                     -  45.500 

     -     verkoop materialen                               -      750  

                                                                         f 66.250 
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Uitgaven 

   - ringkade materiaal en arbeidsloon               f  32.700 

   - nieuwe dijk                                                  -  45.800 

   - vacaties, rijtuighuur en verteringen              -  12.000 

   - loon geschierde mannen                               -    1.500 

   - kleine onkosten                                            -    6.000 

   - administratie                                                -    1.450  

                                                                          f  99.450 

 

* vacatie: zitting; vacatiegeld: beloning voor het bijwonen van een vergadering 

* schiemannen: allerlei herstelwerk verrichten, figuurlijk: opknappen, klaarspelen 

 

Tijdens het werk werden de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard langzamerhand droog. Op 

25 mei 1760 was het water echter nog niet meer dan tien centimeter gezakt. In september 

werd bericht dat de polders in de Lopikerwaard droog waren, behalve Zuid- en Noord 

Polsbroek en Hoenkoop, waar het water respectievelijk nog vijftien- en vierentwintig 

centimeter boven het zomerpeil stond. Uit de dorpen waren drieduizend 

honderdnegenendertig personen naar de steden en de dijken gevlucht. Zij werden door de 

overheid ondersteund. Verlies van mensenlevens werd in geen van de berichten gemeld. 

 

De Staten van Holland waren niet tevreden met de gang van zaken. Er waren huns inziens 

te veel colleges en personen met verschillende meningen, die gezag uitoefenden over de 

waterstaatswerken van de Krimpenerwaard. Elk stond daarbij op zijn al of niet vermeende 

rechten. Het was hoog nodig dat de Lekdijk eens flink onder handen genomen werd. Bij 

besluit van de Staten op 8 januari 1762 kwam een nieuw reglement voor de 

Krimpenerwaard tot stand. Het reglement bestond uit zesenzeventig artikelen. Het handvest 

van 1430 bleef echter grotendeels van kracht. De drie steden bleven de grootste macht 

houden. De grootgrondbezitters in de polders kregen heel weinig te zeggen. Een van de 

nieuwe maatregelen was dat men naast een timmerman en een bode nu een dijkbaas in 

vaste dienst nam. Hiermee werd de grondslag gelegd voor de technische dienst. Inmiddels 

waren dijkgraaf en hoogheemraden in april 1760 overgegaan tot het verhogen en verzwaren 

van de Lekdijk. Hiervoor was veel geld nodig, en dat was er niet. De Staten van Holland 

gaven in september een voorschot van tienduizend gulden. In mei 1761 werd aan de 

ambachten (heerlijkheden) en dorpen tijdelijk vrijstelling gegeven van een aantal 

belastingen. En tenslotte in oktober werd een lening gegeven van zestigduizend gulden. Ook 

deze werken stuiten op enige bezwaren. Bij Lekkerkerk was de dijk erg laag. De huizen 

stonden in een aaneengesloten rij vlak langs de binnenkruin van de dijk. Bij ophoging 

zouden deze gebouwen diep in de grond komen. Op verzoek van de ingezetenen mocht daar 

over een lengte van vierhonderd meter een muur met borstwering langs de dijk gebouwd 

worden. De meerkosten van dit werk moesten de ingezetenen zelf bekostigen. In 1768 was 

de muur verzakt. Hierin moest worden voorzien. Dit moesten de ingezetenen weer betalen. 

Ook het verdere onderhoud kwam voor hun rekening. In 1786 was er een geschil over de 

kosten van verhoging van de muur. In het volgende jaar beslisten de Staten dat de kosten 

voor tweederde voor rekening van het bestuur van de Krimpenerwaard en eenderde voor 

rekening van het dorp kwamen. In 1788 werd een nieuwe muur gebouwd. 

 

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de Krimpenerwaard en ook de Lopikerwaard twaalf 

keer geteisterd zijn door doorbraken van de Lek- en IJsseldijken, in het tijdvak van 1321 tot 
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1760. Twee keer was er overstroming veroorzaakt door dijkdoorbraken van de Lekdijk boven 

Vreeswijk. Een keer werd het land geïnundeerd voor militaire doeleinden. Tussen genoemde 

jaren had men gemiddeld om de dertig jaar een gehele of gedeeltelijke overstroming. Na de 

laatste overstroming, in 1760, heeft men een lange periode van rust gekend, die op 31 

januari-1 februari 1953 bijna verstoord werd. Gevaren voor dijkdoorbraken worden voor 

beide waarden ook vermeld van de jaren 1460, 1470, 1724, 1638, 1747, 1755, 1758, 1771, 

1819, 1820 en 1876. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerken en kloosters 
 

 

 

Vrijwel alle kernen in de Krimpenerwaard bezitten een van oorsprong middeleeuws 

kerkgebouw. Alleen de dorpen Krimpen aan de IJssel, Gouderak, Vlist en Bonrepas hebben 

er geen. De inwoners van Vlist en Bonrepas gingen in Polsbroek naar de kerk, die van 

Gouderak naar Moordrecht, aan de overkant van de rivier, en die van Krimpen aan de IJssel 

en Stormpolder behoorden tot de kerkelijke gemeente van Ouderkerk. Na de Reformatie in 

1658 kreeg Gouderak een hervormde kerk. Krimpen aan de IJssel volgde twee eeuwen later. 

In 1861 ontstond daar en zelfstandige hervormde gemeente. Het kerkgebouw is gebouwd 

tussen 1862 en 1866. Vlist kreeg nooit een eigen kerk. 

 

De Krimpenerwaard heeft veel geleden vanwege natuurrampen zoals stormen en 

overstromingen, maar nog meer van oorlogshandelingen in verschillende tijden. De kerken 

zijn daar vaak het slachtoffer van geworden. Na de Reformatie namen de gereformeerden, als 

gevolg van godsdienstige ruzies met de katholieken, de ernstig beschadigde katholieke 

kerkgebouwen in beslag en het werden gereformeerde kerken. In Haastrecht en 

Schoonhoven bleven katholieke gemeenschappen bestaan, die al snel hun eigen kerken 

stichten. De kerkdiensten werden in woonhuizen gehouden, maar vanaf het midden van de 

zeventiende eeuw in het openbaar, buiten in het veld of in schuren. Remonstranten hadden 

vanaf het midden van de zeventiende eeuw in Schoonhoven hun kerkgebouw. In de 

negentiende eeuw waren het de Afgescheidenen (1834) en de Christelijk gereformeerden 

(1886) die eigen kerken bouwden. Kleine joodse gemeenten waren vanaf de achttiende eeuw 

in Schoonhoven en Lekkerkerk. Alleen in Schoonhoven is de synagoge herkenbaar bewaard 

gebleven, alhoewel het gebouw nu een andere functie heeft. De dateringen van de kerken en 

hun onderdelen kan men vinden in archieven en in literatuur, via stilistische vergelijkingen 

en op basis van bouwhistorisch onderzoek. Hoewel de eerste bron de zekerste lijkt, is dat 
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niet altijd het geval. De oude archiefstukken blijken soms voor meer dan één interpretatie 

vatbaar. Ten tweede is het niet altijd zeker of datgene wat er in een archiefstuk genoemd 

wordt ook nog ter plaatse is. Voor het traceren van vroege handelingen aan een kerkgebouw 

kan van andere gegevens en bronnen gebruik gemaakt worden. Direct bewijs is natuurlijk 

een jaartalsteen, maar die kan ook nog duiden op een verbouwing of restauratie, aanwezig 

in de toren van Stolwijk (1501), het schip van Bergambacht (1503), de toren van Willige 

Langerak (1627), de toren van de Grote Kerk te Schoonhoven (1649 en 1650), de kerk van 

Gouderak (1658), de toren van Lekkerkerk (1780) en kerk en toren van Ammerstol (1880). 

Incidentele bronnen en gegevens uit de literatuur over stichting, bouw, verbouw, dan wel 

het indirecte bewijs zoals berichten over plunderingen door de Hoeken en Kabeljauwen in de 

vijftiende eeuw, Gelderse en Spaanse troepen in de zestiende eeuw, stormen en 

overstromingen waarbij met enige zekerheid verondersteld kan worden dat het kerkgebouw 

schade opgelopen had, werden gekoppeld aan het nog aanwezige authentieke (echt, 

geloofwaardig) bouwmateriaal en aan zichtbare sporen van vernieuwing. Het is dus steeds 

een combinatie van archiefgegevens en gegevens uit het bouwwerk die een uiteindelijke 

datering tot stand bracht. De verbouwingen en restauraties uit de achttiende, negentiende 

en twintigste eeuw zijn goed in literatuur en archieven terug te vinden. De beschrijvingen 

van de bestekken zijn vaak bewaard gebleven, de bestektekeningen niet. Het verklaren op 

stilistische en bouwhistorische gronden is moeilijk door de restauraties in de negentiende en 

twintigste eeuw. Soms werden bouwsporen verwijderd die niet pasten bij de opvattingen die 

men had van het kerkgebouw. Bij restauraties in de twintigste eeuw werd gestreefd naar een 

ideaalbeeld van een kerk uit de veertiende of vijftiende eeuw. De fase voor de restauratie 

werd dan niet gedocumenteerd. Dit belemmert het bekijken van de geschiedenis van de 

gebouwen aan de hand van stijl en bouwmateriaal. 

 

De invloed van de Reformatie op de aanwezigheid, het uiterlijk en de aankleding van 

kerkelijke gebouwen is opmerkelijk geweest. Voor de Reformatie was er sprake van een 

aantal kapellen en kloosters in de Krimpenerwaard. Daarvan is nog maar een enkel spoor te 

traceren. De overgang naar de Reformatie en het aanstellen van predikanten vond voor de 

steden en dorpen plaats in de jaren die volgden op de Opstand. Het moment van de 

definitieve overgang is niet altijd duidelijk. In Haastrecht bleef een grote groep katholieken 

wonen. De strijd tussen de Spanjaarden en de Geuzen in de eerste jaren van de oorlog was 

soms heel erg, dan weer minder. Daarmee gelijke tred hield de godsdienstige overtuiging van 

de plaatselijk bestuurders. In Lekkerkerk is de eerste predikant bekend van het jaar 1574. 

Daarna namen de katholieken weer enige tijd het heft in handen. Pas vanaf 1579 is de 

Reformatie daar definitief. In Schoonhoven gebeurde hetzelfde. In 1566 is de eerste 

predikant bekend. Na de inname van de stad door de Geuzen in oktober 1572 kwam de stad 

op 24 augustus 1575 weer in Spaanse, dus katholieke handen. In 1577 werd Schoonhoven 

opnieuw en definitief Staats, dus gereformeerd. 

 

In de zestiende eeuw stond er in Ouderkerk een kapel aan de westkant van de Lageweg, 

waar die uitkomt op de IJsseldijk, tussen Ouderkerk en Gouderak. De plaats heet daar nog 

steeds ‘Vrouwenstoep’. Misschien was de kapel gewijd aan Maria. Er zijn geen gegevens 

bewaard gebleven. 

 

Er is een vermelding in een stuk van de bisschop van Utrecht over een kapel op het kasteel 

te Schoonhoven. Jan van Blois kreeg daarmee in 1361 toestemming van de bisschop om op 

zijn landgoed een kapel te bouwen. Omstreek 1280 staat onder Bergambacht een kapel die 

gebruikt wordt door de inwoners van Schoonhoven. Het is een Heilige Kruiskapel aan de weg 
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tussen Schoonhoven en Bergambacht, de Kerkweg.  De kapel was aan de buitenkant van de 

Beckvaarts- of Kruispoort gebouwd. In archiefstukken wordt de kapel voor het eerst 

genoemd in 1389. De Broederschap ofwel het Gilde van het Heilige Kruis onderhield de 

kapel, die behoorde tot de Commanderij van de Duitse Orde. Karel V gaf in 1518 opdracht 

de kapel te slopen. De kapel is herbouwd op de hoek van de Koestraat en de Kruissteeg, nu 

Koestraat 110. De kapel was vijf traveeën (vak tussen twee steunpunten in de hoog gebogen 

zoldering) diep en had een veelhoekige koorsluiting (koor is het verhoogde gedeelte waar het 

hoofdaltaar staat). Na de reformatie werd de kapel in 1637 en 1638 tot een woonhuis 

verbouwd. De koorsluiting werd afgebroken, maar het houtskelet met de spitsboogspanten 

en de aanzetten voor een tongewelf zijn bewaard gebleven. In de zuidmuur van het pand, 

aan de Kruissteeg, en in de noordgevel zijn bovendien de voor de tweede keer gebruikte 

bakstenen van de kapel te zien. De stenen van het spitsboogvenster zijn gebruikt en ook de 

steunberen van de kapel zijn in het metselwerk te zien. 

 

Even onduidelijk als bij Ouderkerk is de aanwezigheid van een kapel te Vlist. Volgens 

overlevering stond op grond buiten de dijk, aan de oostkant van de West Vlisterdijk, op de 

plaats van huidige nummer dertig, voor de Reformatie een ‘cappeltgen of Vrouwenhuysge’. 

De priester van Polsbroek zou daar  enkele keren per jaar gepreekt hebben. De brug op die 

plaats het nog steeds ‘Vrouwenbrug’. 

 

In Schoonhoven waren vier kloosters, twee mannen- en twee vrouwenkloosters. Over de 

geschiedenis zijn gegevens bekend. Van de gebouwen is niets bewaard gebleven. Uit 

archieven is bekend dat bij de grote stadsbrand van 1518 drie van de vier kloosters zijn 

verwoest. Welke kloosters zijn afgebrand wordt niet vermeldt. Buiten Schoonhoven stond het 

klooster van Sint Michiel op de Hem en er is sprake van een Commanderij van de Duitse 

Orde in de stad. 

 

Het Carmelietenklooster ofwel Onze Lieve Vrouwe Broederklooster was een 

bedelordeklooster. Het klooster is in 1330 gesticht door Jan van Henegouwen, die vanaf 

1310 heer van Schoonhoven was. Het kloostercomplex was gebouwd in de zuidoosthoek van 

de stad, in het gebied tussen de huidige Molenstraat, de Carmelietenstraat en het Klooster. 

Aan de west- en zuidkant van het complex stroomde het veenriviertje Zevender, die vanuit 

de Lopikerwaard naar de Lek stroomde. Het klooster lag buiten de stadsparochie. 

Waarschijnlijk behoorde het klooster tot de parochie van Willige Langerak. Deze 

veronderstelling wordt ondersteund door het feit dat er jaarlijks (tot 1670) door het klooster 

aan de kerk van Willige een bedrag in geld werd betaald. In 1347 is er sprake van de wijding 

van de kloosterkerk aan de Maagd Maria, patrones van de Orde. In 1375 werd door een 

stadsbrand het klooster vernield, om vervolgens te worden herbouwd door Jan van 

Chastillon, graaf van Blois en heer van Schoonhoven. De werkzaamheden waren in 1387 

voltooid. In een van de gevels had men bij de herbouw een steen aangebracht met de tekst: 

‘SchoonhoVen InsIgnis CMV ClaVstro deVorat IngIs’: een geweldige vuur verslind 

Schoonhoven met het klooster bemind. De hoofdletters vormen opgeteld het jaartal 1375. 

Het is niet bekend of het klooster tijdens de stadsbrand van 1518 nogmaals schade opliep. 

Het is waarschijnlijk, maar de bewijzen ontbreken. Over de vorm en de indeling van de 

gebouwen is niets bekend. Van Deventer tekende in 1560 een kerkgebouw op de hoek van 

de Carmelietenstraat en de Molenstraat. In 1579 werd het complex verlaten. De gebouwen 

werden gesloopt. Het vrijgekomen terrein werd verkaveld en de erven werden tussen 1594 en 

1598 verkocht. Tussen 1598 en 1610 werden er woningen gebouwd. 
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In de vijftiende eeuw werd aan de oostzijde van de Oude Haven ter hoogte van de 

Provenierstraat het Cellebroedersklooster gebouwd. Dit klooster had de naam ‘Emmaus’. De 

Cellebroeders waren leken die zich met het verplegen en verzorgen van zieken, met name 

pestlijders, bezig hielden. In 1393 werd een huis gekocht dat de kern van het latere complex 

zou worden. Ook hier stond een kerk die na 1473 voor het eerst werd genoemd. In 1578 is 

het klooster opgeheven. De gebouwen werden daarna als Oude Mannenhuis gebruikt. 

 

Op de hoek van de Koestraat en de noordzijde van de Schapenstraat (voorheen 

Bagijnestraat) was het vrouwenklooster van Sint Agnes. In 1402 kreeg Aleid Diest 

toestemming van hertog Albrecht van Beieren om een klooster te stichten. Er is dan al 

sprake van een zusterhuis in de Koestraat. Pas in 1409 is er een kerk gebouwd en een 

kerkhof aangelegd en gewijd. De zusters volgden de opdrachten van Sint Franciscus. In 

1578 werden de kloostergoederen in beslag genomen en de gebouwen werden korte tijd als 

weeshuis gebruikt (1581-1582, 1594 tot 1607). Daarna werd het een armenhuis. Tot in het 

begin van de achttiende eeuw heeft de kerk bestaan en stond aan de zuidkant van het 

kloostercomplex. In 1608 was de kerk het bedehuis voor remonstranten en de 

contraremonstranten. Vanwege bouwval werd de kerk afgebroken. 

 

In  het noorden van de stad was het Sint Elisabethklooster. Hoewel al in 1393 sprake is van 

een begijnengemeenschap (op de Haven), werd pas in 1412 door de bisschop van Utrecht 

toestemming gegeven om een klooster met kerk en kerkhof te stichten. De kerk werd 

gebouwd aan de oostzijde van de Oude Haven (achter de huidige nummers 11 en 13). Voorts 

waren er een zusterhuis, een boomgaard en enkele bijgebouwen. Ook deze zusters voldeden 

aan de eisen van paus Sint Franciscus. In 1464 volgden zij de opdracht van paus Sint 

Augustinus. Het klooster maakte deel uit van het kapittel van Sion, dat hoorde bij het 

Mariënklooster te Sion bij Delft. In 1518 brandde het klooster af tijdens de stadsbrand en 

werd herbouwd. Lang zou het niet blijven bestaan, want in 1572 werd Schoonhoven 

gelegerd door de Geuzen, onder leiding van Lumey. Sommige kloosterzusters vluchtten naar 

Utrecht. Ze keerden in 1575 terug naar Schoonhoven. In 1579 werd in opdracht van de 

Geuzen begonnen met de afbraak van de kerk. De kloostergebouwen kregen een andere 

bestemming. Het meest zuidelijk gelegen gebouw werd als Arsenaal in gebruik genomen. In 

1627 bouwde men op dezelfde plaats een nieuw Arsenaal. De overige kloostergebouwen 

werden gebruikt om oude vrouwen op te vangen. Het Oude Vrouwenhuis werd in 1716 

opgeheven. De gebouwen werden in 1726 voor afbraak verkocht. Op het vrijgekomen terrein 

werd een tuin aangelegd. In 1776 kocht het ‘Gemeene Land’ de grond aan  en bouwde er een 

opslagruimte voor kogels en geschut. 

 

In 1309 werd de Commanderij van de Duitse Orde te Schoonhoven gesticht. Sedert 1395 

was de Commandeur tevens pastoor van de parochiekerk. Het Huis van de Orde lag 

tegenover de kerk, aan de westkant van de Koestraat, ten noorden van het huidige nummer 

78. Na de Reformatie deed het gebouw enige tijd dienst als pastorie. Alle middeleeuwse 

sporen van de Commanderij zijn tegenwoordig verdwenen. 

 

Ten westen van Schoonhoven lag ook een klooster. Op 15 mei 1396 gaf Guy van Chastillon, 

heer van Schoonhoven, aan Claes Hoec en Frederic Smit (priesters) en Jan Aerntszoon van 

Diest verlof om een klooster met kapel te stichten op een terrein waar al enige ‘timmeringe’ 

en een boomgaard waren. Het kloostercomplex lag in Hem, tussen Schoonhoven en 

Bergambacht. Het klooster hoorde bij het gerecht Bergambacht,  waar de pastoor van ’s 

Heeraartsberg recht sprak. De kloosterlingen werden ook wel de ‘Broeders van den 
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Boomgaert’ genoemd, naar de boomgaard bij het klooster. De huisjes van het klooster 

werden tijdens de Arkelse oorlog in 1401 verwoest. In 1407 zijn ze herbouwd. Hendrik de 

Luners, pastoor te Bergambacht, gaf de kloosterlingen toestemming om aan het klooster een 

kapel en een kerkhof te bouwen. Zij bleven echter afhankelijk van Bergambacht. Op 14 juni 

1407 werd de toestemming voor de bouw door Frederik van Blankenheim, bisschop van 

Utrecht, bevestigd. De kerk werd op 23 juli 1409 aan Sint Michiel gewijd. In 1414 namen de 

broeders de regel van paus Sint Franciscus aan. In 1418 gingen zij over tot de orde van Sint 

Augustinus en sloten zich aan bij het kapittel van Sion. Sindsdien werden zij regulieren (in 

ordeverband levende geestelijke) genoemd. De kerk en het klooster werden in 1495 zwaar 

beschadigd door blikseminslag. Met financiële steun van de gezamenlijke kloosters van Sion 

en met de inkomsten uit het schrijven en drukken van boeken kon de schade hersteld 

worden. In het begin van de zestiende eeuw werd het klooster uitgebreid. In 1511 bouwde 

men een sacristie (kleedkamer en opslagruimte voor kerkelijke benodigdheden) en een 

oostelijke vleugel. In 1534 werd een vleugel aan de zuidkant gebouwd. Op de kaart die Van 

Deventer in 1560 maakte van Schoonhoven en Nieuwpoort (met omgeving) staat het 

kloostercomplex getekend aan de zuidkant van de weg naar Bergambacht. Daarachter is de 

boomgaard te zien. Op 6 juli 1572 werd onder aanvoering van Lumey het klooster Sint 

Michiel  door de Geuzen verwoest. Het zou niet weer opgebouwd worden. De landerijen 

werden in 1590 verkocht. De opbrengsten werden op bevel van de Staten van Holland 

gebruikt tot verbetering van de gereformeerde kerken in de omgeving en het weeshuis te 

Gorinchem. Enkele fundamenten en vervallen muren waren in 1654 nog te zien, maar in 

1762 niet meer. 

 

Pas in de twintigste eeuw kwamen er weer nieuwe kloosters in de Krimpenerwaard. In 1903 

werd te Haastrecht, links naast de katholieke kerk en pastorie aan de Grote Haven, het 

Catharinagesticht met bijbehorende scholen gebouwd. Het gesticht was opgericht door de 

congregatie van de Heilige Catharina van Sienna. Lang heeft het klooster niet bestaan. In 

1967 verlieten de laatste zusters Haastrecht. Direct daarna zijn de gebouwen gesloopt. De 

grond was nodig voor de vergroting van het kruispunt Grote Haven-Provinciale weg. 

 

In 1906 werd in Schoonhoven aan de Wal 40 een onopvallend klooster met kapel gebouwd 

voor de zusters van de Orde van de heilige Franciscus. Het uit rode baksteen opgetrokken 

gebouw heeft een onderhuis. De decoratie is bescheiden gehouden en bestaat voornamelijk 

uit segmentbogen boven de vensters en siermetselwerk onder de daklijsten. Het 

linkergedeelte van de voorgevel eindigt met een trapvormig uitgebouwde tuit. Het klooster 

functioneert niet meer als zusterhuis.  

 

Van 1921 dateert het klooster van de paters Passionisten aan de Provinciale weg 60-62 te 

Haastrecht. De kapel is een jaar later gebouwd. Het uit rode baksteen opgetrokken 

kloostercomplex is samengesteld uit een lange vleugel evenwijdig aan de weg en een haaks 

daarop staande kortere vleugel. Het gebouw bestaat uit een souterrain (verdieping 

gedeeltelijk beneden het maaiveld), twee verdiepingen en een zolder. De daknok heeft een 

met lood bekleed torentje. In de lange gevel zijn twee ingangsportieken. Het klooster is met 

de kapel verbonden. De kruisvormige kapel heeft een toren met tentdak (dak van vier in een 

punt samenkomende vlakken) aan de voorkant, aan de achterkant een rechtgesloten koor. 

De muur is vlak gemetseld. In de driehoekige, gekoppelde vensters is glas-in-lood 

aangebracht. Achter het klooster liggen een boomgaard, een moestuin en een kleine 

begraafplaats voor de kloosterlingen.  
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Brôôd mé kaes 

 
 

Om het lezen van het verhaal in het Oud-Ammers dialect enigszins te vergemakkelijken 

volgen hier de verklaringen van enkele woorden en woordverbindingen. 

 

een wordt geschreven als  un 

en     “             “            “    in 

al      “             “            “    ol 

toen  “             “            “    toe 

als     “            “            “     as 

met   “             “           “     mé 

 

 

Woordverbindingen zijn 

om hem ….. om-um 

toen hij  ….. toe-die 

met een ….. met-un           

 

 

 

Braesem in den dijkslôôt 
 

Langs den dijk ha-je un dijkslôôt die liep van-et durp bijna tot aan ’t rooie licht halleverwege 

Schôôneve. 

’t Rooie licht staet-er nou nog in die bocht veur de scheepvaert. 

Toendertijd kwamme de braesems elleke jaer kuitschiete in den dijkslôôt. We wiere op 
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school deur  ôônze vriende al gauw ingelicht as-et weer zôôver was. We ginge soms wel mé 

twaolf jongus naer den dijkslôôt, om daer op te loer te gaen legge om ze te vange. 

 

Hoe ging dat nauw in z’n waark. Mé afgaend waoter, as-ter nog mor zôô om in nabij twintug 

cintimeter waoter in den dijkslôôt stong, dan kwam de braesem uit-te Lek, teuge-net 

stroompje op naer binne om an-et ing* te gaen kuitschiete.  

Mîîstal klapperde de grôôtere un mietjie op der zij of mé ter buik over-et zand om dat-er zôô 

waainug waoter in den dijkslôôt stong. 

Nauw was-ter un plekkie waer-et waoter iettewattie dieper was. As-te braesums daer 

ankwaame dan zwomme ze daer mîîstal un pôôssie rondjies veur dat-te ze vedder ginge, we 

noemde dat de put. 

We leeje an de kant op ôônze buik in et gras te loere tot-te ze in die put zate. Dan inîîns 

spronge we as gekke op ôônze blôôte voete van de staaile kant af de slôôt in tussen de put in 

de ondiepe teruglôôp naer de Lek. Mîîstal wer-rie gelijk drijfnat mor dat gaf nie. 

De braesems perbeerde dan gauw te ontsnappe naer de Lek mor daer vinge wij ze dan bij 

bossies met ôônze blôôte hande. 

 

Soms waere der braesems bij van zestug cintimeter. As-ie d’r îîn gevange had dan klommie 

gauw teuge de blubberkant omhôôg om un op de kant te gooie in sprong-ie weer gauw naer 

benéje, om weer andere visse te pakke. 

 

Veulal was de waoterpliesie op te hôôgte as-et zôô ver was, want op deuze menier visse was 

ten stringste verbooije. 

Hoe die waterpliesie et precies wist hek nooit begreepe mor as-ie un pôôsie beezug was dan 

ware die gaste glijk in de buurt. 

Mîîstal stonde der un paor jonges op den uitkijk om die pliesies in de gaote te houwe, in dan 

krek as-ie un lekkere grôôte te pakke had schrîîwde ze: ‘Jonges de waoterpliesie.’ 

Op un keer was-et weer zôô ver, wij as un haos de kant op vlug den dijk over et 

Broekselaontjie uit naer de Kaarkweg, en dan zôô buitenom terug naer et durp. 

Un paor jonges in ik netuurlijk ôônze jasse in den haost vergete, die hadde die pliesies 

meegenome an boord van de pliesiebôôt, ze dogge die komme ze wel ophaole. 

Zij hebbe toen teugen un vint op et durp gezeed dat-te we de jasse an boord konne komme 

ophaole. 

D’r zat dus niks anders op dan naer die pliesiebôôt toe te gaen, want zonder jas thuiskomme 

in die tijd was un regelrechte zelfmoordpoging, om da-je van je vaoder dik op-ie mieter 

kreeg. Dus kô-je beter naer de waoterplissie gaen want die mog-ge je tenmîînste niet slaen. 

We mosse îîn veur îîn in de bôôt komme om daer un dik rippelemint an te hore, aaigelijk 

hadde ze wel glijk, want die braesem mos netuurlijk kuit schiete en as-ie al die visse gaet 

vange dan komme der gien aaigies in den dijkslôôt. 

Teuge je kammeraode vertel je netuurlijk un grôôter verhaol wat-jie allemaol meegmaokt 

had op-tie bôôt. Naegaen konne ze-et toch niet. 

 

 

Plaats- en andere streeknamen uit de omgeving. 

Plaesnaome uit-te omgeving 

 

Ameide                                Termaai 

Ammerstol                           Aamers 

Benschop                            Bîînschop 
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Bergambacht                       Bugambacht 

Berkewoude                         Perkouw of Pukouw 

Brandwijk                            Braonuk 

Groot Ammers                     Grôôt Aamers 

Gorkum                               Gurrekom 

Gouderak                             Gouwerak 

Haastrecht                           Haostert 

Jaarsveld                             Jaersveld 

Culemborg                           Kuilenburg 

Lekkerkerk                           Lekkekaark 

Lopik                                    Lôôpik 

Molenaarsgraaf                     Meulenaersgraof 

Nieuwerkerk a/d IJssel          Nieuwerkaark 

Noordeloos                             Noordelôôs 

Ouderkerk a/d IJssel            Ouwerkaark 

Schoonhoven                         Schôôneve 

Stolwijk                                 Stolluk 

Streefkerk                              Strifkaark 

 

Aandere naome van weege of buurte 

 

Benedenberg                          Beneejenbaarg 

Broekselaantje                        Broeksteeg of Brugsteegt 

Bonrepas                                Boenderpas 

Kadijk                                     Kaojek 

Kerkweg                                  Kaarkweg 

Stormpolder                            Sturmpolder 

  

 

 

De bruiloft 

(conversaosie tusse twîî vrouwe) 
 

“’k Bin op-te bruiloft geweest van Corregie van Piete in Kleziene, maait, maait wat un fîîst. 

Ja je mot rekene bij gîîn van baaije hoeve ze op un paor cinte te kijke.” 

 

“’k Weet-ter aales van d’r vaoder in der moeder hebbe allebaai un grôôte boere-hostéé dus ze 

hoeve zeker nie krap te kijke ze borste van ’t geld.” 

 

“Da’s waer. Ze ha-me toch un praachtuge lange witte jurk an, maait praachtug mor wel un 

mietjie blôôt, teugewoordug kijke ze nie zôô krap meer mé-ta soort dinge. ’t Was un 

meraokel. Ze wiere gereeje in zôô’n hille ouwerwesse Fraanse auto weet-ie wel mé spatborde 

in un treeplank d’r aan. In hij heur eelegant un hand  geve bij ’t uit stappe, ja ’t binne van 

huis uit boere mor ze weete wel hoe ’t mot. 

Nou waere wij as bure, veur ’s aevus ok uitgenôôdegd. Un kedoo’s da’s ze gekrege hebbe je 

kin et haost nie geloove, ik dink dat-te-ze un anhangwaoge nôôdug hadde om aales weg te 

krijge. 

Der was ok un bîntjie, ut ware mor un paor muziekante mor ze speulde as et haft.* ‘k Hé in 
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gien jaere de Spaonse wal gedaanst, mor nou hé’k-et toch weer-is gedaen. 

Néé die lui hieuwe de gang der wel in. 

 

Ze hadde ok nog un ceeremonimeester un prachtvint, bakke vertelle dat-ie kon ‘k hé-tur 

mor un paor kinne onthouwe”: 

 

“D’r was un ouwe boer Krelus die pas getrouwd was met un jonge maait, mor op den duur 

kreeg-tie un probleem. ’s Aevus was-tie zôô moe, dat-ie z’n jonge vrouw nie meer bevreeduge 

kon. 

Hij dinkt ik gae naer den dokter, om dat zaokie is eve nae te laete kijke, zôôgezeet zôô 

gedaen. 

Den dokter vroeg-um: “As ie ’s middags op den akker bezug bin Krelus dan bîîje zeker un 

stuk fitter as ’s aevus?” 

“Ja da klopt,” zee dien boer. 

Toen zee die dokter: “Dan mo-je je geweer mee neeme naer ’t land, as-ie in de lôôp van de 

middag zin krijgt dan schietjie drie keer in de lucht, dan weet-jie jonge vrouw da-je zin het, 

dan weet ze da ze kin komme.” 

Nae un maond mos dien boer weer veur un ander akkefiettie bij den dokter weeze in die 

vroeg: “In Krelus hoe gaet ut met jou in de vrou?” 

“’t Gaet nog-ol in-et begin gung ut prima, mor nae dat-ut jachtsezoen geopend is hek ze nie 

meer teruggezien.” 

 

“Zôô had-ie der nogîîn.” 

 

Boer Teunis in z’n vrouw ginge saome naer de veemart. Z’n vrouw Nel was saggerijnug 

omda-ze vond dat-ie-niks meer in bed presteerde. Toe ze un grôôte stier te kôôp zag staen 

vroeg ze an de aaigenaor: “Hoeveul keer dee hij z’n plicht?” 

“Och zôô’n vier vijf keer in de week,” zee dien boer. 

“Nou hoor-ie ’t is,” zee ze teuge Teunis. “Nou weetjie wak tekort komp.” 

Dien aandere boer begon hard te lache en zee: “De oorzaok kin netuurlijk ok zijn dat-ie nie 

steeds dezelfde koe hoef te pakke.” 

 

“Ja d’r binne van die kaerels die kinne d’r wat van.” 

 

* ing: eind 

* haft: stronk verscholen onder water 
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Weg- en waterbouw 
 

 

 

De bedijking van de Krimpenerwaard werd in de twaalfde en dertiende eeuw voltooid. 

Hiermee hing samen het noodzakelijk onderhoud van de rivierdijken, dat aanvankelijk een 

lokale aangelegenheid was. Na de schade van de Sint Elisabethsvloed van 1421 werd de 

behoefte aan een centraal bestuurslichaam duidelijk. Heer Jan van Beieren gaf in 1422 de 

grondbezitters van de Krimpenerwaard een tijdelijk dijkrecht, waarin het toezicht op de 

dijken van de waard aan een college werd opgedragen. Op 13 mei 1430 gaven Philips van 

Bourgondië en Jacoba van Beieren een nieuw handvest (stuk waarin regels en beginselen 

zijn gesteld), waarin zij vaststelden dat een college van een dijkgraaf en zeven heemraden 

het toezicht op de rivierdijken zou uitoefenen. Tot 1855 bleef dit handvest de grondslag voor 

het dijkbeheer van de Krimpenerwaard. 

 

 

Ontginningen 

 

Naarmate er meer gronden in de regio werden ontgonnen, ontstond er een grotere behoefte 

aan bescherming tegen het water. De Kromme Rijn werd in de twaalfde eeuw aanzienlijk 

minder belangrijk ten opzichte van de Lek. De ontginningen langs de noordelijke Lekoever, 

zowel in het gebied van de Kromme Rijn als in de Lopikerwaard, hebben in de eerste 

instantie profijt gehad van de oeverwal, de natuurlijke dijk van rivier Lek. Om de ontgonnen 

komgebieden beter te beschermen tegen overstromingen zijn hier lage kaden aangelegd, die 

gaandeweg aaneengesloten werden en verhoogd tot de Lekdijk. Dit proces van 

aaneensluiting en verhoging van de kaden vond plaats tegen het einde van de elfde eeuw en 

in de eerste helft van de twaalfde eeuw. Daarbij speelde de stijgende waterdruk vanuit de 
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Boven Rijn een belangrijke rol. Omdat de wateroverlast groter wordt naarmate men verder 

stroomafwaarts komt, ligt het voor de hand aan te nemen dat dit proces in het westen is 

begonnen. Dit betekent dat de dijk vanaf Schoonhoven in de richting van Amerongen werd 

aangelegd. De aanleg van de noordelijke Lekdijk gebeurde onder leiding van de bisschop van 

Utrecht, die tevens graaf van Lek en IJssel was. Om aan mankracht te komen heeft hij een 

beroep gedaan op zijn recht als landheer om zijn onderdanen op te roepen zijn grondgebied 

te verdedigen. De bisschop kon, net als de drosten in Twente, onbetaalde diensten van het 

landvolk eisen. Men werd opgeroepen ter heervaart om het land en de belangen van de 

landsheer in krijgsdienst te verdedigen tegen vreemde soldatenbenden. Men kon echter ook 

worden opgeroepen om het land te verdedigen tegen een natuurlijke vijand: het water. Voor 

de aanleg van de Lekdijk werden alleen de eigenaren en onderdanen van de direct aan de 

dijk grenzende gronden opgeroepen. Van deze vroegste dijk moet men zich niet te veel van 

voorstellen. Hij zou wellicht het best vergeleken kunnen worden met een huidige zomerkade. 

Niettemin voldeed de dijk aan de toenmalige eisen. 

 

 

Onderhoud van de dijken 

 

Het onderhoud van de Lekdijk lag bij de eigenaren van de aangrenzende gronden. De kavels 

van de ontginningen liepen recht op de dijk aan. De eigenaren van deze kavels moesten het 

deel van de dijk dat aan hun land grensde, onderhouden. Immers, was de dijk er niet 

geweest, dan had daar toch een kade moeten liggen om het water tegen te houden. En de 

kade had tenslotte ook door de eigenaren of de geërfden onderhouden moeten worden. Het 

toezicht op dit onderhoud was in de eerste instantie lokaal geregeld. Voor de schouw waren 

de lokale overheidsorganisaties als schout  met landgenoten en buren of de meier met hof- 

of thijnsgenoten verantwoordelijk. Er was nog geen sprake van een toezichthoudende 

instantie. In 1243 kwam hierin verandering. In 1230 was er een grote overstroming in het 

Utrechtse Rijn-Lekgebied. Deze ramp was aanleiding voor de bisschop, Otto 111 van 

Holland om met steun van zijn broer, de Hollandse graaf Floris 1V, het herstel en de 

verzwaring van de Lekdijk op zich te nemen. Het lijkt aannemelijk dat er weer gebruik is 

gemaakt van het recht om de landarbeiders op te eisen. Maar nu werden mensen uit een 

veel groter gebied, verder landinwaarts, opgeroepen. Graaf Floris 1V zal door het leveren van 

mannen uit Holland zeker zijn steentje hebben bijgedragen.  Als voorwaarde stelde hij dat de 

bisschop van Utrecht voortaan de zorg voor het onderhoud op zich zou nemen. Dit betekent 

dat de organisatie ervan zich op bovenlokaal niveau zou gaan afspelen. In 1234 werd door 

de bisschop een dijkgraafschap ingesteld. De jurisdictie van deze dijkgraaf strekte zich uit 

over de gehele Lekdijk in het Nedersticht, dus van Amerongen tot Schoonhoven, alsmede 

over de IJsseldijken. De dijkgraaf schouwde de dijken met verschillende colleges van 

heemraden. De heemraden waren nog wel op lokaal georganiseerd. Er zijn aanwijzingen dat 

voor wat betreft de Lekdijk sprake was van een college voor het deel boven de IJssel en een 

college voor het deel langs de Lopikerwaard, dus beneden de IJssel. In 1287 kreeg het 

college van de Lopikerwaard bevel van graaf Floris V van Holland om met Hendrik de Rover 

te gaan schouwen (inspecteren). Deze Hendrik de Rover van Montfoort was door de graaf, 

met goedkeuring van de bisschop, beleend met het dijkgraafschap van de Lekdijk 

Benedendams. Dit dijkgraafschap is tot het einde van de zestiende eeuw in het geslacht Van 

Montfoort gebleven. Alleen in de veertiende eeuw werd dit dijkgraafschap onderbroken door 

vetes tussen diverse bisschoppen en de heren Van Montfoort. In 1326 machtigde de 

bisschop de heer Van IJsselstein om een college van dijkgraaf en heemraden aan te stellen 

voor de Lekdijk Benedendams. In 1386 ontnam de bisschop het dijkgraafschap aan Hendrik 
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van Montfoort en gaf het in leen aan de heer Van IJsselstein. Uiteindelijk gaf bisschop 

Frederik van Blankenheim het dijkgraafschap in 1405 als een erfelijk leen aan Sweder van 

Montfoort. Dit erfdijkgraafschap zou pas in 1648 door verkoop over gaan naar de Staten van 

Utrecht, die vanaf dat tijdstip dijkgraven aanstelden. Inmiddels had de bisschop in 1323 een 

schouwbrief gegeven, waarmee in feite het heemraadschap van de Lekdijk Bovendams werd 

opgericht. In 1328 volgde de schouwbrief voor het heemraadschap van de Lekdijk 

Benedendams. Omdat dit college toen ook de zuidelijke IJsseldijk schouwde, sprak men ook 

wel van het hoogheemraadschap van de Lopikerwaard. 

 

In 1969 was prins Bernard uitgenodigd voor de schouw van de Lekdijk Bovendams en de 

daaropvolgende schouwmaaltijd. De koetsen uit de richting Amerongen en het Klaphek 

ontmoeten elkaar bij De Heul te Schalkwijk. Er werden vaak gasten uitgenodigd. De 

echtgenotes van de bestuursleden, die ook deelnamen aan de schouwmaaltijd, reden nooit 

mee met de schouw. Niet zozeer omdat het schouwen van de dijk door mannen gedaan 

werd, maar vooral omdat het tamelijk fris kon zijn in de open rijtuigen. 

 

 

Beheersing van de waterstand 

 

De beheersing van de waterstand in de polders binnen de rivierdijken door middel van 

inlaten en lozen van water was in het begin de taak van de polderbesturen, onder leiding 

van de schout. Deze polderbesturen werden vaak gevormd door dezelfde eigengeërfden die 

het bestuur van het ambacht of dorp vormden. Op het grondgebied van een ambacht kon 

meer dan één polder liggen. Zo bestond bijvoorbeeld het ambacht Krimpen aan de IJssel uit 

de polders Langeland en Kortland, het ambacht Ouderkerk uit de polders Kromme, Geer en 

Zijde en De Nesse, het ambacht Gouderak uit de polders Kattendijksblok, Middelblok en 

Veerstalblok en het ambacht Berkenwoude uit de polders Berkenwoude en Achterbroek. In 

de loop van de tijd zijn polders gesplitst of samengevoegd. In 1975 werden alle polders 

bestuurlijk opgeheven. Hun taak werd aan het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard 

overgedragen. De polders ten oosten van riviertje Vlist kwamen bij de Lopikerwaard. 

Tegenwoordig valt het gebied onder het hoogheemraadschap ‘De Stichtse Rijnlanden’. 

 

In de huidige situatie zijn er twintig polders of peilgebieden die behoren tot het 

hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard: Langeland en Kortland, Krimpen aan de Lek, 

Kromme, Geer en Zijde, De Nesse, Zuidbroek, Den Hoek en Schuwagt, Kattendijksblok en 

Achterbroek, Middelblok, Stolwijk/Berkenwoude, Bovenkerk/Schoonouwen, Kort-

Schoonouwen, Laag-Bilwijk, Beneden-Haastrecht, Vlist-Westzijde, Achterpoort (stad en 

agrarisch gebied), Bergambacht, de stad Schoonhoven en Stormpolder. Peilgebieden die nu 

behoren tot het Utrechtse hoogheemraadschap ‘De Stichtse Rijnlanden’ maar uitwateren in 

Zuid-Holland zijn: Boven Haastrecht en Polsbroek (Groot en Klein Keulevaart), Rozendaal, 

Hoenkoop, Vliet en Dijkveld, Vlist-Oostzijde, Bonrepas en Noord Zevender. De hier 

genoemde peilgebieden liggen in de provincie Zuid-Holland en hebben in het verleden deel 

uitgemaakt, voor wat de dijken betreft, van de Krimpenerwaard. De polders waren 

zelfstandig en hoorden niet tot het hoogheemraadschap Krimpenerwaard. Ook het westelijk 

deel van de polders Willige Langerak en Zuid Zevender wordt bij de Krimpenerwaard 

gerekend, al hoort het historisch gezien tot de Lopikerwaard, evenals de uitwateringen van 

Benschop. 

 

De meeste gebieden water(d)en direct af op de Hollandse IJssel beneden Gouda of de 
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gekanaliseerde Hollandse IJssel boven Gouda. Dit riviervak werd in 1860-1861 een boezem 

(water waarop de polders afwateren) door de afdamming met een waaiersluis. Ook waren er 

gebieden die indirect op de gekanaliseerde Hollandse IJssel uitwaterden, door eerst op 

riviertje Vlist te lozen – die daardoor boezemwater werd – en via de Vlist op de Hollandse 

IJssel bij Haastrecht. Alleen de polder Bergambacht loost op de Lek. In het verleden was dat 

met de polders Krimpen aan de Lek, Hoek en Schuwagt en Zuidbroek ook het geval. In de 

huidige situatie slaan acht gemalen het overtollige water direct uit op het buitenwater, 

waarvan zes op de Hollandse IJssel, twee op de gekanaliseerde Hollandse IJssel en een op 

de Lek. Daarnaast zijn er nog vier tussengemalen in gebruik en drie pompinstallaties die 

voor wateraanvoer zorgen. De Stormpolder beschikt over twee opvoergemalen die uitkomen 

in een uitstroomput met vrije lozing op de Hollandse IJssel. 

 

Door de steeds hoger wordende waterstanden op de rivieren en de maaivelddaling (maaiveld: 

waarop gebouwd wordt) werd vanaf de vijftiende eeuw natuurlijke lozing via sluizen in de 

dijken onmogelijk. Men ging tot windbemaling over. In het begin kon men per polder met 

een één-hoog-malende windmolen toe, die uitsloeg op de boezem met natuurlijke lozing op 

het buitenwater. (Uitslaan betekend water uit de polder in de boezem malen). Later 

versterkte men het gemaal door het bijplaatsen van bovenmolens waardoor de opvoerhoogte 

vergroot en de maalcapaciteit versterkt werd. Na 1875 is overal de windbemaling door 

stoom- en later diesel en/of elektrische bemaling vervangen. 

 

Door de toegenomen waterdruk in de Boven Rijn, en mogelijk ook door de afdamming van de 

Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede, nam in de twaalfde eeuw de wateroverlast, veroorzaakt 

door de Hollandse IJssel, aanzienlijk toe. Rivier Lek was van een behoorlijke dijk voorzien, 

maar dat was nog niet het geval met de Hollandse IJssel. Wanneer de waterstand van de Lek 

hoog was veroorzaakte dit regelmatig overstromingen in de Stichtse- en Hollandse gebieden 

langs de Hollandse IJssel. Er was bij Vreeswijk een open verbinding met de Lek. Daarnaast 

was de Hollandse IJssel, net als de Kromme Rijn, een rivier die sterk aan het verlanden was. 

Hierdoor was het voor de aanliggende ontginningsgebieden moeilijker geworden om op deze 

rivier af te wateren. Afdamming van de rivier was ook hier de oplossing. De graaf van 

Holland, Floris V, haalde in 1285 de Utrechtse bisschop Jan van Nassau over om 

toestemming te geven voor het leggen van een dam in de IJssel. De dam werd gelegd bij de 

inmiddels verdwenen Middeleeuwse nederzetting Hoppenesse, nu het ‘Klaphek’ genoemd, 

ten westen van Vreeswijk. Deze dam weerde het water van de Lek uit de Hollandse IJssel en 

vrijwaarde het Hollandse en Stichtse achterland van regelmatige overstromingen door 

overtollig Lekwater. De vijf kapittels (gezamenlijke geestelijken van een dom- of kapittelkerk) 

van Utrecht waren hier fel op tegen. Niet alleen zou door de aanleg van de dam de bloeiende 

handel over water door de stad Utrecht benadeeld worden, maar zou ook de afvoer van 

water in het gebied beneden de dam ernstig toenemen. Dit zou de kans op doorbraak van de 

Lekdijk langs de Lopikerwaard aanzienlijk vergroten. Ondanks de weerstand van de 

kapittels kwam de dam er toch. Om het geld bijeen te krijgen voor de aanleg van de 

IJsseldam, ook wel ‘Nijendam’ genoemd, moesten de grondeigenaren, die belang bij de dam 

hadden, meebetalen. De waarde van hun goederen werd door de ambtenaren van de 

bisschop geschat, zodat ieder een evenredig aandeel zou betalen. De vijf kapittels, 

grootgrondbezitters, waren van mening dat dit schatten niet op een rechtvaardige manier 

gebeurde en dat vooral zij te veel moesten betalen. Ze weigerden het bestaan van de dam te 

erkennen en eisten schadevergoeding van de bisschop. Deze gaf daaraan geen gehoor. Ook 

pogingen om de ingelanden ‘binnen de dam’ extra belasting te laten betalen stuitten op 

verzet. De kapittels staakten als verzet voor enige tijd zelfs de godsdienstoefeningen in hun 
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kerken. Uiteindelijk verzochten ze graaf Floris V van Holland om hulp. Deze wist uiteindelijk 

schade vergoeding te regelen. De kapittels op hun beurt bekrachtigden in 1295 het bestaan 

van de dam en beloofden haar samen met de graaf van Holland en de belanghebbende 

ingelanden in stand te houden en te beschermen. De dam was toen al vier jaar gereed. Door 

het leggen van de dam in de Hollandse IJssel was er nu sprake van aan aaneengesloten 

Noorder Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Het is niet vreemd dat juist deze dam 

de scheiding vormt tussen de hoogheemraadschappen Lekdijk Bovendams en 

Benedendams. Daarvoor vormde rivier IJssel immers de scheiding tussen het latere 

bovendamse deel. Geen van beide hoogheemraadschappen had overigens de schouw over de 

dam. Het schouwrecht over de dam en een klein deel van de Lekdijk Benedendams kwam 

toe aan de heer Van IJsselstein. Pas in 1811 kwam de schouw aan het hoogheemraadschap 

van de Lekdijk Benedendams. 

 

De aanleg van de waterstaatkundige werken vereiste samenwerking tussen de 

polderbesturen. Was het in het begin elke polder voor zichzelf, met name in de tijd van de 

windbemaling kwam er een gecombineerd systeem van de grond, gebaseerd op coöperatie. 

De situatie kon gecompliceerd zijn omdat sommige polders verschillende uitwateringen 

hadden. Niet altijd werden de problemen in goed overleg opgelost. Diverse conflicten zijn er 

geweest tussen Lekkerkerk en Berkenwoude/Ouderkerk over de Lotboezem. Lekkerkerk 

sloeg zoveel water uit op de boezem, zodat de kaden gingen lekken en soms overstroomden. 

De inwoners van Ouderkerk en Berkenwoude zaten dan met de overlast en wilden de kaden 

doorsteken om het water terug te laten stromen. 

 

 

Dijkschouwen 

 

De colleges van dijkgraaf en hoogheemraden inspecteerden de onder hun toezicht vallende 

dijken meestal twee tot drie keer per jaar. In de regel gebeurde dit in het voorjaar en het 

najaar. Het aantal schouwen wijzigde in de loop van de eeuwen. Het college van de Lekdijk 

Bovendams schouwde volgens de dijkbrief van 1323 drie keer per jaar. De eerste schouw 

van het jaar was de mei- of pinksterschouw. Hierbij stelde men de schade aan de dijk vast 

en trof maatregelen om die te herstellen. Begin augustus hield men de zomerschouw. 

Tijdens deze schouw werd gecontroleerd of eerder geconstateerde schade was hersteld en er 

voldoende voorzieningen getroffen waren om de winter in te gaan. Tijdens de derde schouw 

van het jaar in de herfst, de Martinischouw, inspecteerde men de dijk en vooral de werken 

van rijshout. Dit waren de rivierhoofden, kribben en beschoeiingen aan de buitenkant van 

de dijk. In het begin van de zestiende eeuw schouwde men nog maar twee keer per jaar. De 

zomerschouw was vervallen. Deze werd in 1532 weer ingesteld. Vanaf 1632 wordt de 

egschouw vermeld. Deze hield men meestal in april. Voor deze schouw moesten de 

onderhoudsplichtigen eventuele gaten in de dijk hebben hersteld en andere oneffenheden 

verwijderd. De hellingen moesten met de eg (landbouwwerktuig) geëgaliseerd zijn. In 1660 

kwam er nog een schouw bij. Op voorstel van de Staten van Utrecht en in navolging van het 

hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams werd besloten tot de aanleg van een 

zandpad op de dijk. De onderhoudsplichtigen van de dijk waren verantwoordelijk voor de 

aanleg en het onderhoud van deze weg. Het toezicht, de zandpadschouw, viel onder 

verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap. Verder kende men nog de wapenschouw. 

Dit was geen schouw over de werken die de onderhoudsplichtigen van de dijk moesten 

uitvoeren, maar de inspectie van de materialen, die nodig waren ten tijde van het dijkleger. 

Deze materialen lagen opgeslagen in de waakhuizen en werden beheerd door 
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functionarissen van het hoogheemraadschap. De wapenschouw was dan ook een interne 

controle.  

 

Tijdens het schouwen inspecteerde het college de staat van het onderhoud van de dijk, 

besteedde werken aan die tot de algemene kosten behoorden en sprak recht. De 

onderhoudsplichtigen of geërfden hadden de plicht om tijdens de schouw op het deel van de 

dijk, de ‘slag’, dat zij moesten onderhouden, aanwezig te zijn. Zo’n ‘gedijkslaagde’ moest aan 

het college aanwijzen welke dijkslag van hem was. Het was voor de gedijkslaagde niet alleen 

een aanwezigheidsplicht, maar ook een recht. De hoogheemraden moesten in zijn bijzijn 

hun oordeel vellen over het onderhoud van zijn ‘slag’ dijk. Wanneer een dijkvak niet in orde 

werd bevonden, kon de verantwoordelijke onderhoudsplichtige door de dijkgraaf 

aangeklaagd worden. De hoogheemraden spraken dan ter plekke recht en de 

onderhoudsplichtige kon beboet worden. Hiertegen kon geen beroep aangetekend worden. 

Vaak werd eerst uitstel tot de volgende schouw gegeven, maar als er boetes werden gegeven, 

konden deze erg hoog zijn. Immers, als men zijn onderhoudsverplichtingen van de dijk niet 

nakwam, kon deze doorbreken en bracht men de gemeenschap in grote delen van Utrecht 

en Holland in gevaar. Over het algemeen waren de heemraden erg mild. 

 

Het college bemiddelde ook in geschillen tussen onderhoudsplichtigen, voor zover dit de dijk 

betrof. Ook misdaden als moord en diefstal, begaan op de dijk en tijdens de schouw, werden 

door het college berecht. Bij de Lekdijk Bovendams werd de schouw oorspronkelijk door het 

gehele college in een richting gevoerd. Zij begonnen op de dijk bij Amerongen en eindigden 

bij de IJsseldam, later het Klaphek genoemd. In de Middeleeuwen nam de schouw drie tot 

vier dagen en soms vijf tot zes dagen in beslag. Het college van de dijkgraaf en heemraden 

verplaatste zich per paard of koets. Voor de schouw van de rijswerken langs de rivier werd 

meestal een schuit gehuurd. Geleidelijk werd het aantal schouwdagen teruggebracht tot 

twee. De eerste dag schouwde men van Amerongen tot Wijk bij Duurstede, waar men 

overnachtte. De volgende dag ging men verder tot het Klaphek. Vanaf 1656 werd  voor de 

voorjaars- en zomerschouw en vanaf omstreeks 1770 ook voor de najaarsschouw een 

minder tijdrovend systeem ingevoerd. Het college splitste zich in twee delen, waarvan het 

ene deel vanaf Amerongen naar beneden schouwde en het andere deel vanaf het Klaphek 

naar boven. men ontmoette elkaar bij De Heul bij Schalkwijk. 

 

Het schouwen hield meer in dan alleen een paar hoge heren die vanaf hun paard of vanuit 

een koets naar ‘foute’ stukken dijk tuurden. Het was een complete karavaan, bestaande uit 

het college, de secretaris, kameraar, dijkbode, dijkmeesters, dienaren en gasten, met hun 

vervoermiddelen. Bij de karavaan behoorde ook een proviandwagen. In de vijftiende en 

zestiende eeuw werd de karavaan begeleid door een gewapend escorte (beschermende 

begeleiding). Gemiddeld bestond het gezelschap uit veertig man. In de zeventiende eeuw 

verzamelde men zich ’s ochtends in de stad Utrecht in het huis van de kameraar, waar men 

eventueel een ontbijt en in ieder geval een alcoholische drankje nuttigde. Daarna begaf men 

zich op weg naar Amerongen. Bij Doorn werd gegeten als men niet bij de kameraar had 

ontbeten, anders dronk men daar alleen een glas bier of wijn. In de achttiende eeuw maakte 

men er een gewoonte van om in Amerongen te ontbijten. Voor die tijd dronk men daar alleen 

een glaasje voordat het eigenlijke schouwen begon. Onderweg werd er in Wijk bij Duurstede 

even gestopt voor een versterking, terwijl de hoofdmaaltijd bij De Heul werd gebruikt in het 

huis van de dijkmeester. De drank en het eten werden met de proviandwagen gebracht, 

soms gebruikte men een schuit die de proviand binnendoor vervoerde. De hoofdmaaltijd 

bestond uit vis die de pachter van het visrecht op de Lek volgens een contract moest leveren. 
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Wild en gevogelte, brood, boter, kaas, eieren, oesters, kersen en andere lekkernijen vulden 

dit aan. Tijdens de maaltijden werd wijn gedronken, voor de lageren was er bier. Voor de 

paarden was er haver en hooi. Ook bij het Klaphek en op de thuisreis gebruikte men te 

Jutphaas weer versnaperingen. Voor het college van de dijkgraaf en heemraden van de 

Lekdijk Benedendams geldt een vergelijkbaar verhaal. Zij begonnen hun schouw bij het 

Klaphek met wat versnaperingen. De lunch werd gebruikt op het dijkhuis te Jaarsveld en 

uiteindelijk dineerde men te Schoonhoven. De kosten van deze schouwbijeenkomsten 

kwamen voor rekening van de dijkgraaf en heemraden persoonlijk en dus niet voor het 

hoogheemraadschap. 

 

 

Malende molens  

 

In het midden van de zeventiende eeuw waren er in de Krimpenerwaard negenenvijftig 

schepradmolens werkzaam. Omstreeks 1850 was dat aantal toegenomen tot tweeënzestig, 

verdeeld over twintig polders. Hiervan waren er tweeëntwintig ten behoeve van de bemaling 

van de Lopikerwaard. Het oudste en meest voorkomende type molen is de wipmolen. Het 

eerste molentje van Bonrepas en Noord Zevender, uit het midden van de vijftiende eeuw, 

behoorde tot dat type. De wipmolen is van hout maar staat wel op een stenen voet. Hij heeft 

een rechthoekige, draaibare bovenbouw: het bovenhuis of de kop. De ondertoren is 

piramidevormig en daarin is de woning van de molenaar. De bovenbouw dient uitsluitend 

als bescherming van de houten overbrenging. Naast de ondertoren, aan de buitenkant van 

de molen, is het scheprad (wateropvoerwerktuig) geplaatst. Het bovenhuis is veel 

kwetsbaarder dan de ondertoren. Vandaar dat de bovenhuizen vaak vernieuwd zijn. De 

jaartallen op de molens hebben vaak betrekking op een dergelijke vernieuwing. 

 

Naast het type molen waarbij de hele bovenbouw in de wind kan worden gekruid (draaien), 

zijn er poldermolens waarbij alleen de kap van de molen met de wieken in de wind kan 

worden gekruid. De naam van die molen is ‘bovenkruier’. Deze bovenkruiers kunnen een 

achthoekige vorm hebben en zijn dan meestal van hout met riet gedekt. Of ze zijn rond 

gemetseld van steen. Beide types kwamen in de Krimpenerwaard voor. Van beiden zijn 

echter alleen nog restanten over. Langs de Hollandse IJssel kwam een aantal hoge 

watermolens voor. De molens moesten daar wegens windvang boven de rivierdijken 

uitsteken en werden daarom uitgevoerd als stellingmolen, ook wel baliemolen genoemd. De 

nog bestaande molen van de polder Beneden-Haastrecht is van dit type een laatste 

voorbeeld. De bovenmolen van de polder Hoek en Schuwagt (Lekkerkerk), die men in 1819 

buitendijks aan de Hollandse IJssel liet bouwen, was een kapitale achtkantige stellingmolen 

met zelfs twee schepraderen. Ook de bovenmolen van de polder Berkenwoude aan de 

IJsseldijk was een stellingmolen. Alleen het onderste deel resteert nog. Voor de bemaling van 

de polder Bergambacht werd in 1871 een stellingmolen gebouwd bij de Hoekse Sluis. Bij de 

ingebruikneming van een motorgemaal in 1926 is dat wat er nog over was van de molen 

opgeruimd. Het ‘rijzen’ van bestaande molens was een andere mogelijkheid om het vermogen 

van de molen te vergroten. Men metselde onder de houtconstructie een nieuwe stenen voet 

en kon daardoor het wiekenkruis vergroten. In 1848 gebeurde dat bij de bovenmolen van 

polder De Nesse, in 1850 met de vierde molen van de Hooge Boezem onder Haastrecht (de 

andere molens volgden snel daarna) en in 1876 bij de wipmolen van Vlist-Oostzijde. 

 

Over het algemeen werd een buiten de molen geplaatst scheprad als opvoerwerktuig 

gebruikt. De vijzel als opvoerwerktuig was een andere mogelijkheid. Deze werd in 1635 voor 
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het eerst toegepast. (Een vijzel is een hefwerktuig bestaande uit een stalen spil met 

schroefdraad, vijzelen is met een vijzel opdraaien). Het voordeel van een vijzel was dat 

hiermee een grotere hoogte kon worden overbrugd dan met een scheprad. Op grote schaal 

werd de vijzel echter in de negentiende eeuw gebruikt, vooral in Noord-Holland. In Zuid-

Holland en Utrecht was de toepassing niet gangbaar. Toch werd ook in de waard in de 

twintigste eeuw op vijzelbemaling overgegaan. De polder Vliet en Dijkveld maalde met een 

achtkantige vijzelmolen. Kattendijksblok kreeg in 1848 een achtkantige windvijzelmolen ter 

vervanging van de wipmolen.  Middelblok ging in 1832 over op de vijzelmolen en Rozendaal 

verving in 1864 twee schepradmolens door een windvijzelmolen. In 1861 werd de 

schepradmolen van Beneden-Haastrecht door een windvijzelmolen met een groter vermogen 

vervangen. In de eerste decennia van de twintigste eeuw, toen windbemaling al grotendeels 

vervangen was door stoombemaling, werden enkele ijzeren ‘Hercules-Metallicus’ vijzelmolens 

geplaatst. Dit type windmotor leende zich bij uitstek voor polderbemaling bij lage 

opvoerhoogten. In Laag-Bilwijk werd in 1916 een Hercules gebouwd om het water naar het 

peil van dat van Bergambacht te kunnen brengen. Van De Hooge Boezem was na de 

overgang op stoombemaling cultuurland gemaakt en werd vanaf 1919 met een dergelijke 

molen bemalen, terwijl het in Zuidbroek in 1922 om vervanging van een traditionele 

schepradmolen ging. 

 

 

Stoomgemalen 

 

Het eerste stoomgemaal in de Krimpenerwaard werd in 1803-1804 aan de Berkenwoudse 

boezem onder Ouderkerk aan de IJssel geïnstalleerd om de gronden van de ‘Geoctroyeerde 

Vervening’, die in de verschillende polders lagen, te bemalen. De vervening was echter geen 

succes. Het animo voor het project was gering en de kwaliteit van de turf bleek beneden 

verwachting. Na enkele jaren ging men terug naar de oude bemaling. Het stoomgemaal werd 

in 1813 buiten werking gesteld en in 1832 gesloopt. In 1866 werd een bovengemaal (2e trap) 

bij Gouderak in werking gesteld. Het bovenstoomgemaal bediende de polders Stolwijk, 

Beijersche en Achterbroek, later nog uitgebreid met Veerstalblok en Kattendijksblok. Binnen 

twintig jaar stonden er tien stoomgemalen in de Krimpenerwaard. Het gevolg was dat alle 

windmolen verdwenen. Aangezien de stoomgemalen veel krachtiger waren dan de 

windmolens werden de boezems overbodig. Een gemaal verving meerdere windmolens en 

sloeg direct uit op het buitenwater. De boezems werden verkaveld en als grasland in gebruik 

genomen. Een aantal is nog herkenbaar, zowel op de kaart als in het veld. Ook het aantal 

sluizen nam door de opheffing van de boezems sterk af. Het stelsel van waterlopen bleef 

echter bestaan. Tussen 1910 en 1920 werden de stoommachines op hun beurt vervangen 

door dieselmotoren en later door elektromotoren. Het aantal gemalen liep door vergroting 

van de capaciteit (kracht) terug. In 1927 vond de bemaling van de waard plaats door drie 

stoomgemalen, elf motorgemalen, vijf windschepradmolens en drie windvijzelmolens. In 

1992 vond de bemaling plaats door twee dieselgemalen, veertien elektrische gemalen en een 

windmolen die ook voorzien is van een elektromotor (Beneden-Haastrecht). De eerste 

gemalen werden nog met een scheprad gebouwd. De centrifugaalpomp, die in het gebouw 

zelf kon worden ondergebracht en die een smalle persbuis door de dijk nodig had om het 

water af te voeren, volgde het scheprad op. In de Krimpenerwaard is de centrifugaalpomp 

voor het eerst toegepast in 1878 bij het gemaal Reinier Blok voor de polder Hoek en 

Schuwagt. Dan volgen kort op elkaar Stolwijk (1880), Polsbroek en Keulevaart (1881), 

Langeland en Kortland (1883), Hoenkoop (1883-1884) en De Nesse (1884). In 1992 waren er 

als opperwerktuigen in gebruik zes centrifugaalpompen, acht schroefpompen en vier vijzels. 
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Een centrifugaalpomp is een sneldraaiend schoepenrad in een pomphuis (slakkenhuis), 

waarbij het water door middelpuntvliedende kracht via een persbuis wordt afgevoerd. 

 

Ten behoeve van de stoomgemalen waren grote gebouwen nodig waarin de ketels, de 

machines en soms de schepraderen in ondergebracht moesten worden. Voor het 

functioneren waren daarbij een kolenloods, een schoorsteen en een machinistenwoning 

noodzakelijk. Bij overschakeling op een compactere bemalingswijze had men een dergelijk 

groot gebouw niet meer nodig. Een ‘buitenhuid’ om de machines was voldoende. Er is dan 

ook een afname in omvang van de bouwmassa naarmate het gemaal jonger is. De hoge 

schoorstenen had men niet meer nodig. Ze zijn inmiddels allemaal verdwenen. De meeste 

gemaalgebouwen hebben een gedenkplaat waarop de eerste steenlegging vermeldt staat, 

alsmede de namen van de toenmalige bestuursleden. Veel begaafdheid in het bedenken van 

een vormgeving kan niet worden geconstateerd. De gemalen De Nesse en Langeland en 

Kortland bijvoorbeeld zijn van dezelfde architect, L. Exalto. Ze zijn in hetzelfde jaar, 1883-

1884, gebouwd en zien er hetzelfde uit met een opvallende, hoog opgemetselde maalkolk 

voor het gebouwtje. Het maalgebouw aan Kattendijk 1 te Gouderak is opgetrokken uit rode 

baksteen. De daken zijn met pannen bedekt. Het bestaat uit twee gekoppelde hoge 

gebouwen onder zadeldak met schild (uithangbord) aan de achterzijde, aan de achterkant 

uitgebreid met twee lagere delen onder op het hoofdblok aanlopende schilddaken. De 

voorgevels zijn versierd met velden en hoeklisenen (bovenste deel van de gevel) met 

geprofileerde (zijaanzicht) lijsten en worden afgesloten door een getrapt fries (een bovenlijst 

van een zuil, een versierde rand) langs de tuitgevels. De zij- en achtergevels hebben onder de 

dakrand hetzelfde gekantelde fries. In de voorgevels, die ten opzichte van elkaar gespiegeld 

zijn, zitten rondboogdeuren met pilasters (uit de wand uitstekende vierkante pilaar). In de 

bovenlichten is een ijzeren vulling aangebracht. In de geveltoppen ronde lichten (venster 

boven een deur), eveneens met ijzervulling. Op de gevel staat: ‘M. Verdoold Cz.’ en ‘Anno 

1880’. De half ovaalvormig gemetselde maalkolk voor het gebouw is door een ijzeren 

hekwerk met balusters (zuilen) afgesloten.  

 

De binnenlandse polders hadden hun eigen specifieke problemen. Zo was Berkenwoude voor 

de afwatering aangewezen op de aangrenzende polders voor het transport van water naar de 

rivier. In 1371 kreeg Berkenwoude van Jan van Polanen, heer van rivier Lek en Breda, het 

recht een watergang aan te leggen naar de Hollandse IJssel over het gebied van Ouderkerk 

tussen de polderdelen Kromme en De Nes. De watergang, met in het verlengde een boezem, 

met tegen de IJsseldijk een dwars gedeelte, de Berkenwoudse dwarsboezem, waterde al via 

een sluis. In de loop van de vijftiende eeuw kreeg ook deze polder windbemaling. De molen 

stond aan de zuidwestelijke polderrand. In 1723 werd de molen noordwestelijk verplaatst. 

De boezem werd daarbij ingekort en tevens verbreed. Ten behoeve van de afwatering werd de 

polder Berkenwoude opgenomen in het gebied van de Geoctroyeerde Vervening. In de 

noordelijke hoek van de boezem werd in 1804 een stoommachine met zuig- en perspomp 

geplaatst met een nieuwe (veenderij)sluis in de IJsseldijk, ten oosten van de oude sluis. In 

1813 werd de machine buiten gebruik gesteld omdat het project geen succes was, en in 

1832 afgebroken. De oude poldermolen en sluis werden weer in gebruik genomen. Deze 

sluis was rond het midden van de negentiende eeuw zo slecht geworden dat men in 1867 de 

voormalige veenderijsluis weer ging gebruiken. In hetzelfde jaar werd ten zuidoosten van de 

veenderijsluis nog een ronde stenen bovenmolen met stelling en scheprad gebouwd. De oude 

sluis werd in 1866 en de dwarsboezem in 1872 afgedamd. De dwarsboezem werd bij de 

polder Kromme, Geer en Zijde getrokken. De oude Berkenwouder sluis werd uiteindelijk in 

1909 opgeruimd. In 1917 werd de bovenmolen voor een deel afgebroken en omgebouwd tot 
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een zuiggasmotorgemaal met een centrifugaalpomp (draaiende pomp, 

middelpuntweglopend). Aan de zuidkant bouwde men een generatorgebouwtje aan de 

bovenmolen. In 1953 werd er een nieuwe dieselmotor geplaatst die tot in de jaren tachtig 

zou blijven werken. De polder watert tegenwoordig uit via het gemaal Verdoold. De 

achtkante ondermolen werd niet meer gebruikt in 1917. Deze werd niet onmiddellijk 

afgebroken, de romp bleef als woning tot de jaren zeventig in gebruik. 

 

Aan de IJsseldijk Noord 208 te Ouderkerk is de ronde molenstomp van de bovenmolen nog 

aanwezig. Deze is opgetrokken van gele baksteen en gedeeltelijk, aan de westkant, van een 

pleisterlaag voorzien. Aan de achterkant is in 1917 in rode baksteen een rechthoekig 

bouwlichaam aangebouwd met rondboogramen en gietijzeren roeden. Het gebouw is als 

woning in gebruik. Voor het molenrestant ligt een langgerekte maalkolk of voorboezem met 

aarden belopen (gang). De uitwateringssluis in de dijk is gedicht. Resten van de hoge en lage 

boezem zijn er nog. 

 

 

De sluizen 

 

In de ringdijk van de Krimpenerwaard liggen de sluizen die dienen tot waterlozing of 

waterinlaat van de boezems van de polders van de Krimpenerwaard en aan aantal van de 

Lopikerwaard. De sluizen in de steden Schoonhoven en Haastrecht zijn de oudste in de 

Krimpenerwaard. Voorts ligt bij Stolwijkersluis in de dijk de schutsluis van de voormalige 

Geoctryeerde Vervening. Dan lag er bij Krimpen aan de Lek en het Kortland een noodsluis, 

aangelegd in 1800, ook ten behoeve van de vervening. Zij diende voor de afvoer van 

overstromingswater in geval van inundatie van de Krimpenerwaard. In de Deltawet in de 

jaren zestig van de vorige eeuw is besloten dat de noodsluis moest worden afgebroken. In de 

Hollandse IJssel bevindt zich boven Gouda een afsluitdam waarin een uitwateringssluis en 

een schutsluis zijn opgenomen. 

 

Tussen de Buitenhaven en de Voorhaven in Schoonhoven ligt een gemetselde keersluis, die 

is voorzien van twee paar vloeddeuren, een paar ebdeuren en een paar 

schotbalksponningen. De monding van de Voorhaven stond in 1762 in open verbinding met 

rivier Lek. In dat jaar kwam ertussen de fortificatiewerken (vesting) een keersluis. De sluis 

werd slecht onderhouden, mede doordat het niet duidelijk was wie er voor het onderhoud 

verantwoordelijk was, de provincie of de stad. Vernieuwing leek geen oplossing en in 1855 

werd de sluis opgeruimd. Er voor in de plaats kwam een waterkering met inlaatduiker. (Een 

duiker is een gang die water onder een dijk of weg door voert). Dit beviel niet en in 1860 

kwam er, onder sterke druk van de stad, weer een keersluis op dezelfde plaats. Die ligt er 

nog steeds. In 1957 zijn ebdeuren om het binnenwater op peil te houden toegevoegd. De 

Haven is met twee bruggen overkluisd. Dat zijn van zuid naar noord de Vischbrug aan de 

zuidkant, de Stenen Brug ter hoogte van de Dam. Aanvankelijk was de Stenen Brug voor het 

stadhuis en is in 1631 in verband met ruimtegebrek naar de Dam verplaatst. De oudste, 

sinds lang verdwenen sluis lag in de Dam en zou in 1348 zijn gebouwd. In de Vischbrug 

werden de eerste sluisdeuren in 1637 aangebracht. Toen in 1718 in de Stenen Brug deuren 

gemaakt werden, is er in de Vischbrug een schutsluis gemaakt. De situatie is nog steeds 

herkenbaar: in de Vischbrug en de Stenen Brug bevinden zich een paar naar de Voorhaven 

gekeerde puntdeuren die samen een schutsluis van honderdvijftien meter en vijftig 

centimeter vormen. De deuren zijn iets geopend. Onder de Vischbrug is in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw een kering geplaatst, die voorkomt dat bij laag water het stadswater op 



 114

een te laag peil komt. 

 

 

Bruggen 

 

Ten behoeve van de vervening van de Krimpenerwaart was een ringvaart gegraven vanaf 

Stolwijkersluis, over Stolwijk, zuidelijk om Berkenwoude naar Ouderkerk aan de IJssel. Aan 

het eind van de negentiende eeuw werden acht bruggen over de ringvaart gebouwd. Over het 

deel ‘De Goudse Vliet’ werden in 1888 vijf gietijzeren bruggen door de ijzergieterij ‘De Prins 

van Oranje’ te Den Haag geleverd. 

 

- een brug voor de polder Veerstalblok naar de Gouderakse Tiendweg; 

- een brug naar de Beijersche polder; 

- twee bruggen naar Benedenkerk, noord en zuid; 

- een brug naar Koolwijk. 

 

Alle bruggen waren van hetzelfde type: een ijzeren ophaalbrug. Het hameigebint en de 

balanspriemen zijn uit plaatijzer geconstrueerd, de balansbak en de hameistijlen van 

gietijzer. (Hamei: sluitboom, gebint: balk, een lang, rechthoekig stuk ijzer, priem: pen, 

balans: beweegbaar gedeelte van ophaalbrug). De achter- en voorhar (scharnier) zijn 

eveneens van plaatijzer. Op een van de palen stat het plaatje met de naam van de gieterij. 

Op de dwarsbalk is het jaartal te lezen. De balustrades (leuning) kregen gietijzeren balusters 

(kolom in de balustrade). De brug bij Koolwijk bestaat niet meer. Die bij de Beijersche polder 

werd in 1993 door een vrachtauto kapot gereden en is intussen hersteld. Een zelfde type 

brug uit het jaar 1883 ligt in Haastrecht over de IJssel. Er lagen ophaalbruggen van 

hetzelfde type aan de Berkenwoudse Opweg en de Oudelandse weg Westeinde bij 

Berkenwoude, waar deze de Molenvliet kruist. Deze ophaalbruggen en een draaibrug over de 

ringvaart in de Groeneweg onder Berkenwoude zijn inmiddels door vaste bruggen vervangen. 

 

De Algerabrug met de stormvloedkering bij Krimpen aan de IJssel dateert van 1958 en was 

een direct gevolg van de watersnoodramp van 1953. Verhoging van de IJsseldijken was 

wegens de slechte ondergrond geen optie. In de benedenmond van de Hollandse IJssel werd 

als eerste Deltawerk in de Krimpenerwaard een beweegbare stormvloedkering gebouwd om 

in de toekomst hoge waterstanden te kunnen weren. De dubbele stormvloedkering werd 

gemaakt van tweeëntachtig meter brede stalen schuiven, die tussen vier heftorens zijn 

opgehangen. De heftorens zijn vijfenveertig meter hoog.  Bij dreigend hoog water worden de 

schuiven neerlaten. Onder normale omstandigheden kan het scheepvaartverkeer 

onbelemmerd doorvaren. Naast de stormvloedkering kwam een schutsluis. Deze dient om 

het scheepvaartverkeer te laten passeren wanneer de stormvloedkering gesloten is. En ook 

om schepen door te laten met een te hoge opbouw voor de geheven schuiven. Over de 

stormvloedkering werd een vaste brug gebouwd, over de schutssluis een beweegbare. Met 

het werk werd op 18 januari 1954 begonnen. Op 22 oktober 1958 werd de vaste 

oeververbinding – die in 1927 al gepland was – in gebruik genomen. 

 

De eerste fase bestond uit de aanleg van twee betonnen drempels op de rivierbodem als 

ondersteuning van de twee metalen schuiven. Daarna volgde de bouw van de schutssluis, de 

constructie van de heftoren, de beide bruggen en uiteindelijk de eerste stalen schuif. De 

verticale wand van de schuif heeft een lengte van eenentachtig meter en twintig centimeter, 

een hoogte van elf meter en vijftig centimeter en is samengesteld uit een aantal secties 
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(afdelingen, groepen) van tien bij zes meter. Het geheel is verstijfd met langsliggers en 

dwarsdragers en wordt aan de achterkant gesteund door twee horizontaal verlopende bogen, 

die de waterdruk overdragen op de torens. De eerste schuif kan uitsluitend op en neer 

bewogen worden op de wisseling van eb en vloed. De tweede schuif werd pas in 1976 

geplaatst. In tegenstelling tot de eerste kan deze wel bij stromend water worden neergelaten. 

De schutsluis heeft een kolklengte van honderdtwintig meter en een breedte van 

vierentwintig meter. In het boven- en benedenhoofd zijn er een stel eb- en vloeddeuren. In 

het benedenhoofd zit nog een extra stel stormvloeddeuren. De brug kreeg de naam van de 

toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, J. Algera. Deze was met de uitvoering van 

de deltawerken belast. De brug bleek al gauw te smal voor het sterk toegenomen verkeer en 

werd in 1988 verbreed. 

 

 

Hoogheemraadschap 

 

Het hoogheemraadschap heeft tot 1977 nooit de beschikking gehad over een eigen 

kantoorgebouw. De vergaderingen vonden plaats in herbergen, bijvoorbeeld in ‘De Zalm’ te 

Gouda. De secretaris-rentmeester en de landmeter hielden kantoor aan huis. Dit was ook bij 

de polderbesturen het geval. In het huis van de voorzitter of de secretaris werden de 

archieven bewaard in daartoe bestemde kisten. Voordat het hoogheemraadschap in 1977 

zijn intrek nam in een nieuw gebouwd waardhuis in Krimpen aan de IJssel, was het sinds 

1955 gevestigd in een voormalige, laat negentiende eeuwse steenbakkerswoning aan de 

IJsseldijk te Krimpen aan de IJssel. Dijkmagazijnen van het hoogheemraadschap zijn 

opgenomen in de maalgebouwen. Het hoogheemraadschap bezit een bodebus, een verguld 

zilveren hensbeker (hens: matrozen) uit 1706 en een zilveren kop uit hetzelfde jaar. De 

bodebus, een onderscheidingsteken dat door de brievenbezorgers aan een ketting om de 

hals gedragen werd, is een zilveren plaquette, waarop een gekroond schild met het wapen 

van de Krimpenerwaard. Aan de plaquette zijn drie zilveren kettingen bevestigd, die 

samenkomen in een klimmende leeuw. Op basis van archiefgegevens blijkt de bodebus, die 

niet van merktekens is voorzien, tussen 1675 en 1677 gemaakte te zijn. Een zilversmid kon 

nog niet getraceerd worden. Hensbekers werden gebruikt bij de inauguratie (inwijding tot 

een ambt) van nieuwe heemraden. In de beker kon achthonderd centiliter drank en deze 

moest in één keer geledigd worden. In een aantal  gevallen zijn in de hensbekers de naam 

van de stichter van het betreffende waterschap en het wapen gegraveerd. Bij de beker uit de 

Krimpenerwaard is zelfs een portret van de stichter Jacoba van Beieren aangebracht. Het 

heeft de vorm van een borstbeeld van een gehelmde vrouw op het deksel. Haar wapen en dat 

van het hoogheemraadschap staan daaronder gegraveerd. De beker is van wapens en 

opschriften voorzien die verwijzen naar de schenkers en het jaar van de schenking. De iets 

gedraaide beker is aan de onderkant met een staande verdikte lijst versierd. De beker staat 

op een kolommetje en heeft een geprofileerde voet met ook een verdikte lijst. Het deksel heeft 

een verdikte lijst en een vlechtbanddecoratie met rozetten, alsmede het reeds vermelde 

borstbeeld van Jacoba van Beieren. De beker is vijfendertig en een halve centimeter hoog en 

is gemerkt met het stadskeur van Den Haag, de Hollandse leeuw, de jaarletter H (1706) en 

een meesterteken, dat aan de Haagse zilversmid Arend Ooms toebehoorde. De bijbehorende 

gladde, eveneens vergulde zilveren kop met een horizontale geprofileerde band draagt de 

inscriptie ‘Crimpenre Weert’ op de bodem en heeft dezelfde stadskeur en jaarletter. Alleen 

het meesterteken is anders; deze meester in niet getraceerd. 
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Het dijkleger 

 

Het principe van het dijkleger beruste op het principe dat de mannen te allen tijde konden 

worden opgeroepen door hun heer. Iedere weerbare man uit de bij de 

hoogheemraadschappen horende gerechten kon voor de dienst ter verdediging van de dijk 

worden opgeroepen. In de praktijk kwam het er op neer dat hij bij bedreigend hoog water of 

ijsgang, wanneer er sprake was van een verhoogde waakzaamheid, in de eerste instantie 

aansprakelijk was. De verschillende waakhuizen aan de dijk werden dan bezet door de dijk- 

en waakmeesters met een aantal bewakers, die in dienst waren van het 

hoogheemraadschap. Zij patrouilleerden dag en nacht langs de onder hun ressorterende 

dijkvakken of kwartieren. Een patrouille bestond minimaal uit twee personen, waarbij de 

ene de dijk langs de binnenkant van de kruin en de andere langs de buitenkant 

controleerde. De dijk- en waakmeesters hielden hun bestuur van de situatie op de hoogte. 

Op verschillende plaatsen langs de buitenkant van de dijk waren palen met tekens 

aangebracht die aangaven wanneer het water het kritieke punt had bereikt. Dit kritieke 

punt werd ‘klokkeslag’ genoemd naar de wijze van alarmering van het dijkleger. Wanneer de 

klokkeslag was bereikt werd direct het college van dijkgraaf en hoogheemraden gealarmeerd. 

Deze konden dan besluiten tot het oproepen van het dijkleger. Daartoe zond het college 

boden naar de dorpsschouten van de dijkplichtige gerechten. De schouten waren verplicht 

om lijsten van dijkplichtigen bij te houden. Zij lieten bij het ontvangen van de oproep voor 

het dijkleger de kerkklokken luiden, de ‘klokkeslag’. Daarnaast stuurden zij op hun beurt 

weer boden langs de mensen die moesten opkomen. Dit was de helft van het aantal mensen 

dat de schout op zijn lijst had staan. Deze dijkplichtigen van de ‘eerste beurt’ moesten zich 

dan onmiddellijk melden bij het waakhuis van het hen toegewezen kwartier. Ze hadden 

spaden, schoppen en bijlen bij zich. Tegelijkertijd begaven de bestuursleden van het 

hoogheemraadschap zich naar de verschillende waakhuizen om daar de leiding op zich te 

nemen. De kerkklokken die gebruikt werden voor de klokkeslag waren vaak door de 

hoogheemraadschappen aan de kerken geschonken. Ze hadden er immers alle belang bij dat 

de bevolking snel gealarmeerd kon worden. 

 

Bij aankomst op de waakhuizen werd aan de hand van de door de schouten meegebrachte 

lijsten gecontroleerd of iedere dijkplichtige van de eerste beurt aanwezig was. Deze 

monstering werd dagelijks herhaald. In latere tijden hoefden de schouten onder het 

hoogheemraadschap Lekddijk Bovendams niet meer persoonlijk mee te komen met het 

dijkleger, maar stuurden zij ieder najaar een afschrift van hun lijsten naar de secretarissen 

van het hoogheemraadschap. De verplichte opkomst van de schout of diens plaatsvervanger 

bleef bij het hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams gehandhaafd. De schouten kregen 

op de dijk een leidinggevende taak maar vielen onder het bevel van de dijkgraaf en de 

hoogheemraden. Ongehoorzaamheid werd zwaar beboet. Een deel van de opgeroepen 

dijkplichtigen werd ingezet bij het patrouillelopen over de dijk terwijl de anderen ingezet 

konden worden bij eventuele reparatiewerkzaamheden aan de dijk. Zo’n dijkleger was 

beperkt van omvang. Zo werd bij de eerste beurt in het gebied van Lekdijk Bovendams maar 

een aantal van de driehonderd mannen opgeroepen. Als de situatie op de dijk verergerde 

kon het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluiten tot het oproepen van de tweede 

beurt. Ook dit gebeurde bij klokkeslag. Deze oproep hoefde echter niet altijd op de oproep 

voor de eerste beurt te volgen. De situatie kon zo ernstig zijn dat een doorbraak van de dijk 

dreigde. Dan sloeg men de oproep voor de tweede beurt over en liet de noodklok luiden. Bij 

het luiden van de noodklok werden alle weerbare mannen, dus ook de niet-dijkplichtigen, 

geacht zich onmiddellijk naar de dijk te begeven. 
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Een bijzondere groep van dijkplichtigen vormden de mensen die aan de dijk woonden. Bij de 

Lekdijk Bovendams waren de dijkbewoners van de kwartieren De Noord, Honswijk en Tull 

en ’t Waal vrijgesteld van de klokkeslag. Deze vrijstelling was beperkt tot de waakdienst. Zij 

konden echter wel verplicht worden om arbeid te verrichten of in tijden van nood karren met 

mestspecie voor de reparatie van de dijk gereed te houden en eventueel naar de dijk te 

vervoeren. Zij werden opgeroepen door het blazen van de dijkhoorn en niet door het luiden 

van de kerkklokken. Een dijkhoorn is een koperen blaasinstrument van een meter lengte. 

Wanneer er op wordt geblazen brengt de hoorn een ver-dragend geluid voort. Van deze 

hoornen zijn nog twee exemplaren van Lekdijk Bovendams bewaard gebleven.  

 

De waakhuizen op de dijk deden dienst als commandoposten bij de dijkbewaking en als 

magazijnen voor de noodmaterialen. Mochten er tijdens de periode dat het dijkleger op de 

dijk was misdaden worden gepleegd die het dijkleger raakten, dan kon het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden hierover recht spreken. De colleges hadden de ‘hogere 

rechtsmacht’.  Zij konden iemand wegens doodslag veroordelen tot lijfstraffen en in theorie 

zelfs ter dood laten brengen. In de praktijk werd van deze bevoegdheden nauwelijks gebruikt 

gemaakt. Beroep tegen een vonnis van een college van dijkgraaf en hoogheemraden van de 

Lekdijk was alleen mogelijk bij de Staten. 

 

 

Dijkgelden 

 

Hoewel het onderhoud van de Lekdijk grotendeels gebeurde door de onderhoudsplichtigen, 

en dit dus geen kosten meebracht voor de hoogheemraadschappen, waren er ook nog 

werken die wel door de hoogheemraadschappen opgebracht moesten worden. Voor de 

financiering van deze werken werd een dijkbelasting of omslag geheven. Aan de hand van de 

jaarlijkse begroting van de kameraar (penningmeester) werd deze omslag vastgesteld. De 

kosten van het dijkonderhoud werden omgeslagen over de gerechten, die profiteerden van de 

veiligheid achter de dijk en dus binnen de dijkring lagen. Ieder gerecht moest een 

vastgesteld bedrag leveren. Dit bedrag was al bij de eerste aanleg van de Lekdijk vastgesteld 

op basis van de hoeveelheid ontgonnen gronden binnen een gerecht. Hoewel er in de loop 

van de tijd veel meer grond in cultuur was gebracht, bleef het bedrag per gerecht 

onveranderd. De schouten van de gerechten gaderden (innen) als ‘gadermeesters’ de omslag 

voor de hoogheemraadschappen. Zij moesten zorgen dat de belasting van hun gerecht bijeen 

gegaderd werd. Het was mogelijk voor de schout om veel meer dijkbelasting te innen en het 

extra bedrag in eigen zak te steken. Vanaf de zeventiende eeuw heeft men geprobeerd hier 

een eind aan te maken, vooral hij het hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams.  

 

Rond zeventienhonderd ontwikkelde de Utrechtse kameraar Simon Vlaer een belastingtabel, 

die het voor schouten moeilijk maakte om te frauderen. Er is een tafel bewaard die 

gedateerd is in het jaar 1702. Dit was de eerste tafel die in gebruik werd genomen. De 

familiewapens van het college van de dijkgraaf, de hoogheemraden, de secretaris en 

kameraar zijn aan weerszijden afgebeeld. Deze tabel werd gebruikt om de omslag van de 

gelden van de Lekdijk te berekenen. Zij werd ook wel de tafel van Vlaer genoemd, naar 

Simon Vlaer. Deze was de oprichter van het Utrechtse bankiershuis Vlaer en Kol. De tafel 

was bedoeld om een einde te maken aan de fraude van de schouten van de gerechten 

binnen de dijkring. Deze schouten traden op als gadermeesteer voor de omslag. Ieder 

gerecht moest een bepaald quotum leveren. Dit quotum was al in een vrij vroeg stadium van 
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de ontginningen per gerecht vastgesteld op de hoeveelheid ontgonnen morgens grond. 

Ondanks het feit dat er in de loop van de tijd veel meer morgens grond in cultuur werd 

gebracht, bleven de quota hetzelfde. De gadermeesters (schouten) vorderden echter op iedere 

in cultuur gebrachte morgen grond de vastgestelde omslag, terwijl data alleen maar zou 

moeten over het ooit in het verleden vastgestelde aantal morgen. Zo haalden zij veel meer 

geld op dan hun gerecht in werkelijkheid moest opbrengen. De schouten droegen natuurlijk 

alleen het vastgestelde quotum aan het hoogheemraadschap af. De rest staken zij in eigen 

zak. De tafel van Vlaer maakte een eind aan deze praktijken.   In  dit nieuwe systeem werd 

nog wel het vastgestelde bedrag gehandhaafd, maar alle gerechtigden in een gerecht 

moesten de belasting gezamenlijk opbrengen, zodat de schout niet bij afzonderlijke 

gerechtigden kon innen. Soms moesten er buitengewoon grote bedragen worden opgebracht. 

Dit kon gebeuren wanneer men na een grote dijkdoorbraak de dijk moest herstellen. Het 

herstel van de dijk was niet in de begroting opgenomen, maar moest wel onmiddellijk 

plaatsvinden. Ook was er meestal niet voldoende geld in kas. Daarom gaven de 

hoogheemraadschappen obligaties of rentebrieven uit. Een particulier kocht zo’n rentebrief 

voor een bepaald bedrag. Het hoogheemraadschap kon de rentebrief weer terugkopen voor 

hetzelfde bedrag. Zolang dat niet gebeurde, moest het schap rente aan de eigenaar of 

toonder van de brief betalen. Van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams zijn 

nog rentebrieven in omloop. Over enkele wordt al meer dan driehonderdvijftig jaar rente 

betaald. 

 

 

De Hollandse Waterlinie 

 

Gedurende de eerste decennia van de Tachtigjarige oorlog werd bij de verdediging van 

vestingen tegen de Spanjaarden regelmatig gebruik gemaakt van inundaties. Men hinderde 

de vijand bij belegeringen ernstig door het onder water laten lopen van de omringende 

polders. In 1589 lieten de Staten van Holland en Utrecht een onderzoek verrichten naar de 

mogelijkheden om de oostgrens van Holland, het hart van de Republiek, te laten 

beschermen door een waterlinie. Deze waterlinie zou moeten bestaan uit een reeks polders 

die men onder water kon zetten. Langs deze linie werden verdedigingswerken gebouwd 

tussen Muiden en Vreeswijk. Op deze manier vormde de linie een onoverbrugbare 

watervlakte voor de vijand. Prins Maurits reageerde enthousiast, maar de plannen bleven 

door gunstig verloop van de oorlog voorlopig in de kast liggen. 

 

In 1629, in de tijd toen Frederik Hendrik stadhouder was, werd deze Utrechtse waterlinie 

uiteindelijk tot stand gebracht. Door een geschil tussen de Staten van Holland en de Staten 

van Utrecht werden de provisorisch en ten dele aangelegde werken langs de Vaartse Rijn en 

de Vecht echter al spoedig ontmanteld. Frederik Hendrik kwam met een nieuw plan. Hij 

stelde voor een waterlinie op Hollands gebied te bouwen, die zou moeten lopen vanaf 

Schoonhoven, via Oudewater, Woerden en Nieuwersluis, naar rivier Vecht. Dit plan werd 

niet uitgevoerd. 

 

In het rampjaar 1672 werd het tot stand brengen van een waterlinie tegen de oprukkende 

Franse troepen weer noodzakelijk. Nog net op tijd wist men een provisorische waterlinie te 

maken door inderhaast een groot gebied vanaf Muiden, via Hinderdam, Uithoorn, Woerden, 

Schoonhoven, Gorinchem, Heusden tot aan ’s Hertogenbosch te inunderen. Op 19 juni 1672 

werd bij Willige Langerak de Lekdijk doorgestoken, waardoor de Lopikerwaard grotendeels 

onder water moest komen te staan. Het water in rivier Lek stond echter te laag, zodat de 
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inundatie van de waard niet wilde vlotten. Gelukkig stak er op 18 juli een hevige 

zuidwesterstorm op, die drie dagen aanhield. De storm stuwde het water in de Lek 

voldoende op om de inundatie te voltooien. De doorsnijdingen in de Lekdijk konden deels 

weer gedicht worden zodat het inundatiewater bij lage waterstand in de Lek niet meer de 

Lopikerwaard zou uitlopen. De Franse troepen hadden de stad Utrecht inmiddels 

ingenomen. 

 

De waterlinie bleek voldoende om de verdere Franse opmars te stoppen. De Fransen wilden 

daarop de Hollanders een koekje van eigen deeg geven. Zij staken in september de Lekdijk 

bij Vreeswijk en bij het Klaphek door. Zij hoopten op deze manier het gehele gewest Holland 

te inunderen en de soldaten te laten verdrinken. Deze maatregel was geen groot succes. Het 

water van de Lek kon door de Hollanders zonder al te veel problemen via bestaande 

afwateringskanalen in Rijnland en Amstelland naar het IJ worden afgevoerd. Door een 

sterke oostenwind daalde het water in de Lek en zelfs het verdiepen van het gat in de dijk bij 

het Klaphek in oktober, had geen resultaat. De enigen die last van het water hadden waren 

de Fransen zelf. Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams kreeg dan ook spoedig 

toestemming om de doorsnijding van de dijk bij Vreeswijk te dichten. In november bleken de 

Fransen het nogmaals te willen proberen. Zij lieten de dijkdoorsnijding bij Vreeswijk weer 

openen. Het Lekwater, dat nu wel hoog genoeg stond, spoelde daarop ruim vierhonderd 

meter dijk weg. Ook nu was de doorsnijding geen groot succes. De stad Utrecht kreeg te 

kampen met grote wateroverlast, zodat de Fransen voornamelijk zichzelf in de vingers 

sneden. In april van het volgende jaar verleenden zij dan ook alle medewerking om de gaten 

in de Lekdijk te dichten. Hoewel de Staten opdracht hadden gegeven om het bij klokkeslag 

opgeroepen dijkleger de dijk te laten herstellen, duurde het tot september 1673 voordat 

beide doorsnijdingen gedicht waren. In februari 1674 ontstonden er weer drie gaten in de 

herstelde dijk bij Vreeswijk, die spoedig gedicht konden worden. Ook de doorsnijding bij 

Willige Langerak werd weer volledig gedicht. Dit gebeurde in opdracht van het 

hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. Dit college had tijdelijk het bestuur van het 

hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams overgenomen. Op 27 september 1673 

brak de daar herstelde dijk weer door. Grote delen van de Lopikerwaard bleven tot ver in 

1674 onder water staan. De boeren ondervonden hiervan grote schade. 

 

Vanaf 1673 werd deze provisorische waterlinie uitgebouwd tot een permanente 

verdedigingslinie: de Hollandse Waterlinie. Het te inunderen gebied werd in oostelijke 

richting uitgebreid waardoor Kockengen, Maarsenbroek, Haarzuilens en Montfoort in de 

linie werden opgenomen. Met de inval van de Pruisen in 1787 had de waterlinie moeten 

functioneren. Maar door het overrompelend optreden van de Pruisen wisten zij het zuidelijk 

deel van de linie tot en met Vreeswijk in handen te krijgen voordat de inundaties waren 

uitgevoerd. Ook in 1794, tijdens de inval van de Fransen, werkte de waterlinie niet. Alleen 

het zuidelijk deel werd onder water gezet. Door de strenge vorst in de winter van 1794/1795 

veranderden de ondergelopen polders en de rivieren in ijsvlakten waarover de Fransen 

moeiteloos het land konden binnentrekken. In de tijd van de Franse overheersing werden 

plannen ontwikkeld voor een iets meer naar het oosten gelegen nieuwe waterlinie, waarin 

ook de stad Utrecht werd opgenomen. Hoewel keizer Napoleon deze plannen belangrijk vond, 

werden ze voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie pas na 1813 gerealiseerd. 

 

De werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn gemakkelijk terug te vinden: het zijn 

forten en bunkers. De Kromme Rijn speelde een belangrijke rol bij de inundatie van het 

gebied rond de stad Utrecht. Via de inundatiesluis, die in de dam bij Wijk bij Duurstede 
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werd gelegd, kon het water van de Lek het gebied worden binnengelaten. Er is een 

cultuurhistorische fietsroute langs de Hollandse Waterlinie. Informatieborden bij de militaire 

bouwwerken geven uitleg op de honderdveertig kilometer lange route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilverstad 

 

 

 

Schoonhoven is ontstaan aan de monding van de Zevender, een veenriviertje dat vanuit de 

Lopikerwaard naar de Lek stroomde. De monding lag tussen de ontginningen van 

Bergambacht, Willige Langerak en Noord Zevender. Vermoedelijk heeft de eerste bebouwing 

van Schoonhoven langs de Zevender gestaan. Daar verrees ook begin dertiende eeuw een 

kasteel. De eerste vermelding van de naam Schoonhoven dateert uit 1247. In 1280 is er voor 

het eerst sprake van een stedelijke nederzetting. De oudste delen van de stedelijke aanleg 

werden gesitueerd aan weerszijden van de Haven. De lengtestraten (Koestraat, Havenstraat) 

liggen op het noordzuid gerichte, voorstedelijke verkavelingpatroon. De (Oude) Haven is 

waarschijnlijk van oorspong een afwateringssloot op de Lek. Door het leggen van een dam in 

de watergang werd zowel een buitenhaven als een binnenhaven gemaakt. Vermoedelijk lag 

de dam in het begin meer in de richting van de Lek. Verplaatsing naar de huidige locatie, de 

Dam, met het doel de buitenhaven te vergroten, gebeurde wellicht tussen 1310 en 1320. 

Waarschijnlijk is tegelijkertijd de Botersloot gegraven, die de binnenhaven verbond met de 

Vorne (de vergraven bovenloop van de Vlist). De aanleg gebeurde zowel voor de waterafvoer 

naar de Vlist als voor de scheepvaart. 

 

Stadsuitbreiding vond plaats in het eerste kwart van de veertiende eeuw in de richting van 

de Lek en in het tweede kwart in de richting van de Zevender. Jan van Henegouwen, die in 

1310 met Schoonhoven beleend was, stimuleerde de stedelijke groei. Rond 1350 werd 

Schoonhoven ommuurd waardoor de omtrek van de stad voor meer dan twee eeuwen werd 

vastgelegd. De stad bestond van scheepvaart, bierbrouwerij, hennepteelt, veelteelt, 

lakennijverheid, visserij en was marktplaats voor het omringende gebied. Schoonhoven is 

afgebeeld op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560. Het stratenpatroon van de stad 
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bestaat dan enkel uit lengtestraten, met haaks daarop een paar dwarsstraten. In het beloop 

van de Lange Weistraat is de invloed van de Zevender te herkennen. De Haven is de centrale 

ruimte in de stad, met het stadhuis en de meest aanzienlijke bebouwing. De belangrijkste 

gebouwen zijn het stadhuis, de kerk en een aantal kloosters. Het kasteel was als gevolg van 

de stadsuitbreiding in de noordoost hoek van de stad komen te liggen. In 1518 brandde het 

gebouw vrijwel geheel af en werd tientallen jaren later geheel afgebroken. Men begon met 

een nieuw kasteel aan de Lek, waarvan de bouw spoedig na 1526 werd stil gelegd. Binnen 

de stad stonden in 1650 zeshonderd huizen, het totaal aantal bewoonde huizen, inclusief 

het buitengebied, bedroeg zeshonderdvierendertig. Dit komt overeen met een inwonertal van 

drieduizend. 

 

‘Er zal een goudsmid om te maken minder belangrijk werk en het repareren ervan,’ bepaalde 

de heer van Schoonhoven, Jan van Blois, in het jaar 1375. Jan van Henegouwen, heer van 

Beaumont koos Schoonhoven als residentie (stad waar het staatshoofd woont) in verband 

met de bezittingen die hij kreeg uit de erfenis van zijn vader, graaf Jan 11. Onder zijn 

bestuur groeide Schoonhoven, naast ’s Gravenhage, uit tot één van de twee Hollandse  

vorstenstadjes. Na de overdracht in 1353 van zijn goederen: Holland, Zeeland, 

Kennemerland en West-Friesland, aan zijn kleinzoon Jan van Blois, koos deze Schoonhoven 

niet alleen als residentie, maar als permanent hof. Een en ander houdt in dat de adel, 

geestelijkheid en bestuurders in ruime mate aanwezig zijn. Hierdoor worden ook 

kunstenaars en handwerkslieden, waaronder goud- en zilversmeden, aangetrokken. 

 

Het is natuurlijk mogelijk dat er al goudsmeden in de stad werkten. Die hielden zich 

waarschijnlijk met belangrijk werk bezig. Een andere voor de hand liggende mogelijk is dat 

de heer graag een dergelijk ambachtsman in zijn stad wilde, omdat Schoonhoven, naar 

middeleeuwse maatstaven, een belangrijk handelscentrum was. Het is dus niet 

verwonderlijk dat Jan van Blois in 1375 bepaalde dat er in Schoonhoven een goudsmid 

moet werken.  Bekend is dat in 1395 Harman den Goutsmit in de ‘toren op het gat van die 

Haven’ werkte.  Zo zijn er meer namen van edelsmeden bekend, zoals  Pieter Wijer (1430(, 

Arent  of Barend Heinrus (1555), Jan Arentszoon (1579), Hubert Goutsmit en Gerrit 

Hendrix, de Goudsmid, Gerrit Cornelis Groenevelt en Barnardus van Burgh. Er worden 

incidenteel namen genoemd. Er blijkt echter niets van een goud- en zilversmedengilde in het 

midden van de zeventiende eeuw waren er ongeveer tien edelsmeden in de stad werkzaam. 

Samen met de grofsmeden, koperslagers en tinnegieters vormden zij het Sint Eloygilde. Pas 

op 30 april 1629 kregen de goud- en zilversmeden het recht om zich te organiseren. De 

gildebrief schrijft geen stedelijke regeling voor, maar bepaalde dat ze zich moeten houden 

aan het ‘Plakkaat’ van Philips de Schone uit 1502, dat voor  geheel Holland, Zeeland en 

West-Friesland geldig was. Vanaf dat moment maakten de goud- en zilversmeden zich los 

van het smedengilde Sint Eloy en richtten een eigen gilde op, het Sint Andriesgilde. Toch zou 

het nog tot 1638 duren voordat het gilde ook echt functioneerde. En met het gilde kwamen 

de keuren. Een belangrijke taak van het gilde was het controleren van het gehalte van het 

goud- en zilverwerk. Hiervoor werden keurmeesters aangesteld. Daarnaast hadden ze als 

taak het inschrijven en opleiden van leerlingen, het afnemen van de meesterproef en het 

houden van bijeenkomsten. De belangrijkste bijeenkomst was de jaarvergadering op Sint 

Andriesdag (30 november). Daarvoor moesten de edelsmeden een voordracht maken waaruit 

de burgemeesters een deken konden kiezen. De deken op zijn beurt koos een keurmeester. 

Ook de oud-deken maakte deel uit van het gildebestuur. Het gilde had waarschijnlijk ook 

een sociale functie. De gildebrief van 1629 was echter een voorlopige regeling ‘bij provisie, 

totdat anders sal sijn geordonneert’. In 1774, anderhalve eeuw later, werd de eerste keur 
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(verordening) voor de goud- en zilversmeden vastgesteld. Bekend is dat er in de zeventiende 

eeuw drieënvijftig goud- en zilversmeden in Schoonhoven hebben gewerkt. Desondanks zijn 

zeventien zilveren voorwerpen uit de zeventiende eeuw bekend, Het zijn avondmaalbekers, 

paardenhoeflepels en een brandewijnkan. Het oudst gekeurde zilver is het stel 

avondmaalbekers van Jacob Janszoon uit 1624. De beker van Evert van Kapel is het oudste 

zilveren voorwerp dat gekeurd is in 1637 met de letter ‘g’. In die tijd werd er door sommige 

zilversmeden groot zilverwerk gemaakt, zoals kerkzilver. Anderen hielden zich bezig met 

kleiner werk, knopen, gespen, vingerhoeden. Later werden er doosjes, tasbeugels en 

klederdrachtwerk gemaakt. Het grootwerk werd op bestelling gemaakt. Die bestellingen 

werden gedaan door de kerk en de gegoede burgers uit Schoonhoven en omgeving. Het 

kleinwerk bestond uit grote series van dezelfde producten. De makers ervan verkochten de 

kleine producten als marskramer en ook op jaarmarkten in de noordelijke en zuidelijke 

Nederlanden; soms werd een grossier ingeschakeld. Rond 1700 waren er in Schoonhoven 

alleen nog kleinwerkers. Tegenstrijdige belangen tussen groot- en kleinwerkers leidden tot 

krachtmetingen waarbij de grootwerkers ten onder gingen. In de achttiende eeuw zien we 

een voortgaande groei in het zilver. In 1745 waren zevenentwintig werkmeesters aan het 

werk, in 1778 waren dat er dertig, en veertig leerlingen en knechten. Aan het eind van de 

eeuw is het aantal werkmeesters gegroeid tot veertig met tachtig leerlingen en knechten. Die 

stijging zette zich in de negentiende eeuw voort. Het aantal zilversmidwerkplaatsen werd 

groter en ook werden de bedrijven groter. Deze groei speelde zich af binnen de Middeleeuwse 

stadskern. In die periode werden ook de huizen aangepast. De zeventiende eeuwse gevels 

verdwenen, negentiende eeuwse met rechte, witte kroonlijsten kwamen ervoor in de plaats. 

Kleine werkplaatsen werden uitgebreid. Op 5 oktober 1798 besloot de Bataafse Republiek in 

navolging van Frankrijk de gilden op te heffen. Protesten volgden, echter zonder resultaat. 

Alle goederen moesten worden ingeleverd. Maar het gilde in Schoonhoven had geen haast en 

functioneerde op de oude manier, zij het onder een andere naam. In Schoonhoven werd een 

keurkamer ingesteld. Dit is door het gesjoemel van de keurmeesters snel afgelopen. De 

keurkamer verdween en voortaan moesten de zilversmeden hun werk laten keuren door de 

Waarborg in Utrecht. In 1837 krijgt Schoonhoven toch weer een eigen Waagborgkantoor. 

 

In het midden van de negentiende eeuw begint de productie van gouden en zilveren 

voorwerpen in fabrieken door de invoering van de pletmolen en de gasmotor. Een andere 

factor bij de ontwikkeling van de zilverindustrie was de oprichting van de 

Nijverheidsvereniging, die het tekenonderwijs wilde bevorderen. Hiervoor werd de 

‘Teekenschool’ opgericht, de voorloper van de ‘Vakschool voor Goud- en Zilversmeden’. In 

1880 telde Schoonhoven zesendertighonderd inwoners, waarvan vierhonderd ‘in het zilver’ 

werken. Dat is dertig procent van de beroepsbevolking. Het is dus duidelijk dat 

Schoonhoven vanaf dat moment met recht de ‘Zilverstad’ genoemd wordt. In de twintigste 

eeuw zijn er tientallen ateliers en fabrieken die dezelfde producten maken. Dit leidde tot 

grote concurrentie met alle gevolgen van dien. In de jaren tachtig lopen het aantal 

zilverbedrijven sterk terug. Dit kwam door gebrek aan een opvolger, niet tijdig aanpassen 

aan de markt en fusie. Het laatste decennium trok de markt weer aan, waarbij specialisatie 

een belangrijke rol speelde. Dankzij de slogan ‘Zilver in Beweging’ werd het groot zilver ook 

weer een belangrijke factor. Vele zilversmidwoningen hebben twee deuren, een mooie en een 

eenvoudige deur. De eerste gaf toegang tot het woonhuis, de tweede kwam via een gang uit 

bij de zilversmidwerkplaats. Een ander kenmerk van een zilversmidwoning was de grote 

oppervlakte van de ramen. Negen tot twaalf vlaksramen zijn heel gewoon. De raamlatten zijn 

daarbij zo dun mogelijk. Vaak lagen de werkplaatsen met de ramen op het zuiden.  
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In de achttiende eeuw kwam de zilvernijverheid verder tot bloei omdat de toenmalige 

klederdracht veel edelmetaal vereiste. Naast de knopen en gespen werd er ook beugeltassen, 

beursjes, reukwaterdoosjes, snuifdozen, tabaksdozen, knipkokers en pijpenkrabbers 

gemaakt. In de daaropvolgende eeuw veranderde er weinig. De industrialisatie, die elders 

grote armoede veroorzaakte, drong nauwelijks door tot Schoonhoven. Tegen het eind van de 

negentiende eeuw woonden er zesendertighonderd mensen. Vierhonderd mannen en 

jongens, ongeveer dertig procent van de beroepsbevolking, verdienden hun brood in de 

goud- en vooral zilverindustrie. De edelmetaalbranche was een zwaar bestaan met 

werktijden tussen vijf uur en tweeëntwintig uur. Na tien uur in de avond mocht er niet meer 

worden gehamerd, hoewel het gemeentebestuur wel ontheffingen verleenden. Dat de 

verdiensten minimaal waren, werd mede veroorzaakt door de moordende concurrentie met 

andere metaalverwerkende steden. Uit archieven blijkt dat veel edelsmeden hun hoofd boven 

water konden houden door hun producten zelf uit te venten. Ze trokken er op uit, eerst naar 

mogelijke afnemers in de directe omgeving van Schoonhoven, maar later ook naar de 

Zuidelijke Nederlanden (België), Westfalen, de noordelijke Nederlandse provincies en 

Zeeland. Vooral dit laatste gebied was een belangrijk afzetgebied. Dat kwam door de 

klederdrachten, die met veel edelmetaal werden versierd. Helaas kwam ook dar een einde 

aan in de twintigste eeuw. Toen raakte het dragen van traditionele kleding uit de mode. De 

armoede in het gemiddelde Schoonhovense gezin was en bleef nijpend. De situatie was zo 

urgent dat op 10 september 1863 werd besloten de krachten te bundelen en de 

‘Nijverheidsvereniging voor Goud- en Zilversmeden’ in Schoonhoven op te richten. Het doel 

was om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen in het belang van de edelsmeden. Een 

ondernemersafspraak was het gevolg, die gericht was op de verbetering van het fabrikaat en 

de sociale positie van de smeden. Om de kosten te drukken werden dagelijkse 

gebruiksvoorwerpen, zoals petroleumlampen, gezamenlijk ingekocht. Er werd bemiddeld bij 

problemen binnen de bedrijfstak. Zoals in 1872, toen er een eind werd gemaakt aan een 

werknemersstaking. Dankzij de Nijverheidsvereniging heeft Schoonhoven een vakschool. Op 

initiatief van de vereniging werd een tekenschool gesticht, waar twaalf leerlingen werden 

opgeleid tot gezel en meester. Maar het belangrijkste resultaat dat de vereniging tot stand 

bracht, was de sanering van de onderlinge concurrentie. De samenwerking werd zo hecht, 

dat het Schoonhovense edelmetaal met een gemeenschappelijke inzending op de Utrechtse 

Jaarbeurs onder de aandacht van belangstellenden werd gebracht. Maar al deze 

goedbedoelde en vooruitstrevende bundeling van krachten kon niet verhinderen dat de 

armoede onder het merendeel van de beroepsbevolking bleef bestaan gedurende de 

negentiende eeuw. Omdat Schoonhoven in de eerste plaats was gericht op serieproductie, 

werd er veel eerder dan elders overgegaan op mechanisatie. Al in de zeventiende eeuw had 

de zilversmid Lucas van Velsen een vingerhoedmachine, die hij in 1673 verkocht aan de 

zilversmid Floris Coen uit Middelburg. Van Velsen had ook een machine die knopen maakte. 

Later, toen de technieken verfijnd waren en door walsen zeer dun plaat kon worden 

gemaakt, zou het werken met reproducerend gereedschap nog veel verder worden 

uitgebreid. Er kwamen machines voor de vervaardiging van lodderijndoosjes. Dat waren 

doosjes met een in reukwater gedrenkt sponsje. Er weer later de theelepelmachine. Kortom, 

de edelsmid in Schoonhoven mechaniseerde zijn productie in een vroeg stadium. Dat gaf de 

stad een voorsprong ten opzichte van de concurrenten en stond tevens borg voor de naam, 

die zij nog steeds met trots draagt: Zilverstad.  

 

Het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum in Schoonhoven is eigenlijk een 

samenvoeging van twee collecties. In 1911 was de Stichting Museum en Archief van 

Tijdmeetkunde in Amsterdam opgericht. De collectie van de Stichting Nederlands Goud- en 
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Zilvermuseum, Keur en Ambacht te Utrecht werd tevens ondergebracht in het museum te 

Schoonhoven.  Bij de uurwerkcollectie van het museum, verzameld in de klokkenzaal, ligt de 

nadruk op Nederlandse uurwerken. De Schoonhovense collectie kent geen topstukken, zoals 

in grote musea in de wereld, maar ze omvat wel, naast uurwerken, uitgebreide historische 

documentatie, gereedschappen, halffabrikaten en werkstukken. Kortom, een informatieve 

collectie die zijn gelijke niet kent in Nederland en zelfs internationaal opmerkelijk is. De 

collectie geeft een volledig historisch overzicht van Nederlandse uurwerken, aangevuld met 

buitenlandse exemplaren, vanaf het midden van de zeventiende eeuw. Er zijn voorbeelden 

van torenuurwerken, Haagse klokjes, Nederlandse klokken, stoelklokken, tafelklokken, 

Amsterdamse staande klokken en Friese staartklokken. Heel bijzonder zijn de elektrische 

uurwerken. Tenslotte geven een grote collectie polshorloges en wekkers een overzicht van de 

tijdmeetkunde. De exclusieve collectie Nederlands zilver, waaronder zeldzame voorwerpen 

die waren gemaakt in Schoonhoven, is samengebracht in de zilverzaal. De collectie kan 

worden onderverdeeld in kerkelijk zilver en particulier gebruikszilver, zoals een enorme 

monstrans uit 1687. Niet alleen de producten van vroeger vakmanschap zijn te zien in het 

museum. Voor wie een kijkje wil nemen achter de eindproducten is er zeker zoveel te 

genieten. Ook de stavelei, de houten werkbank van de zilversmid, compleet met alle 

attributen, is bewaard. De hamers liggen er, maar ook de zaagbeugels, graveerstekers, 

soldeertangen en bruneerstalen, om het zilver een diepe glans te geven. Tussen al dit 

gereedschap is ook de hazepoot te vinden. Hiermee veegde de zilversmid het zilverslijpsel 

van de stavelei in zijn schoot om deze minuscule deeltjes te kunnen hergebruiken. 

 

Natuurlijk ontbreekt ook de keurkamer niet. Voor 1798 was het keuren van goud en zilver 

de taak van de keurmeesters van het gilde. Daarna kwam het keuren in handen van de 

staat en werd tot 1987 uitgevoerd door de Waarborg, die ook in Schoonhoven een kantoor 

had. In 1987 privatiseerde de Waarborg, waarna Schoonhoven deze zag vertrekken naar 

Gouda. Daar worden tegenwoordig de voorgeschreven keuringen uitgevoerd en de tekens 

geslagen. De tekens zijn voor de consument een waarborg voor kwaliteit. In de gildetijd was 

dat het stadsteken, de jaarletter en soms de provinciale leeuw. Later werd dat het 

gehalteteken, het teken van het kantoor en de jaarletter. Het enige teken dat de edelsmid op 

zijn werkstuk mocht en mag slaan is zijn meesterteken. Dat bestaat uit initialen of een 

symbool. Deze tekens garanderen het gehalte van het edelmetaal en geven informatie over 

herkomst en ontstaansjaar. Schoonhoven heeft beroemde zilversmeden gekend. Hun faam 

leeft voort in straatnamen en in het museum. Zo omvat de collectie de kikkerschaal van P. 

Heerens en een verguld zilveren beker met het Schoonhovense keur uit 1643 van Evert van 

Capelle. Dit stuk kon worden aangekocht dankzij de steun van de vereniging Rembrandt, de 

gravin Van Bylandtstichting en een particulier fonds.  

 

Het museum, hoe uitgebreid en gevarieerd ook, in niet de enige plaats in Schoonhoven waar 

kennis gemaakt kan worden met de producten van de edelsmeden. Het Schoonhovens zilver 

uit oude tijden is bijeengebracht in een particuliere collectie, die een plaats heeft gevonden 

in de voormalige synagoge aan de haven. ‘Edelambachtshuis’ staat met grote letters boven 

de deur van het gerestaureerde oude joodse gebedshuis. De synagoge heeft met het 

traditionele rituele bad het kleinste monument van Schoonhoven binnen haar muren. In het 

interieur is de vrouwengalerij intact gelaten en daar bevindt zich het merendeel van de 

collectie, die Schoonhovens zilver omvat van de Gouden Eeuw tot het jaar 1900. Een in 

gebruik zijnde oude zilversmederij geeft bezoekers de kans een ambachtsman bij zijn werk 

op de vingers te kijken. Want wat er ook veranderd is, nog steeds buigen jonge en oude 

edelsmeden zich met artistiek inzicht en vakmanschap over het ruwe edelmetaal. Als 
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meester of als leerling, want in 1895 werd met steun van het gemeentebestuur een 

avondopleiding voor goud- en zilversmeden opgericht. Heel lang stond de school bekend als 

de ‘Eerste Nederlandse Vak- en Kunstnijverheidsschool tot Opleiding van Goud- en 

Zilversmeden en Horlogemakers’. De naam veranderde toen in 1919 het rijk de school 

overnam en voortaan werd het de ‘Rijks Vak- en Kunstnijverheidsschool voor Goud- en 

Zilversmeden en Horlogemakers voor Nederland en Koloniën’. In dat jaar werd ook de 

beroepsgerichte avondschool een kunstnijverheidsschool met een veel bredere opzet, want 

ook beeldhouwers en horlogemakers konden er worden opgeleid in hun vak. De Rijksschool 

heeft tot 1955 bestaan. Toen werd de school overgedragen aan de Stichting Vakopleiding 

Goud- en Zilversmeden, Juweliers, Uurwerkmakers en Graveurs. Maar dat is zo’n mondvol 

dat de mensen uit Schoonhoven en de leerlingen gemakshalve spreken van de ‘Vakschool’. 

De grote verandering van 1955 werd vooral veroorzaakt door het feit dat belanghebbenden 

in de goud- en zilverbranche al jarenlang hebben geklaagd over de niet op elkaar afgestemde 

behoefte en opleidingsmethoden. De opleiding was voor veel bedrijven te artistiek, zodat 

afgestudeerde leerlingen wanneer ze een baan kregen, te lang moesten worden bijgeschoold. 

Er werd een commissie ingesteld, die concludeerde ‘dat het onderwijs op de rijksvakschool 

onbevredigende resultaten gaf’. De opleiding werd vervolgens aangepast aan de eisen die 

door de bedrijven gesteld werden, zodat de nadruk kwam te liggen op de techniek. De 

artistieke ontwikkeling werd echter ook niet verwaarloosd. In de jaren vijftig telde de school 

tachtig leerlingen in de richtingen edelsmeden en graveren. Die voorkeur van de leerlingen is 

te verklaren. In die tijd bestond het merendeel van de leerlingen uit zonen van gevestigde 

goud- en zilversmeden. Toen de Mammoetwet  (schoolwet) in werking trad, viel de school 

onder het middelbaar beroepsonderwijs, waardoor het aantal leerlingen enorm steeg. 

Tegenwoordig is het leerlingenaantal rond de achthonderd jongeren, afkomstig uit heel 

Europa. De juweliersopleiding is uniek in de wereld, omdat ze vooral op het ambachtelijk 

gericht is. De commerciële kant van het juweliersvak wordt elders onderwezen. 
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Industrieel erfgoed 
 

 

 

Het binnengebied van de Krimpenerwaard kende in het verleden, en nog steeds, nauwelijks 

vormen van industriële bedrijvigheid. De gebrekkige ontsluiting van het gebied waardoor 

aanvoer van grondstoffen en afvoer van producten bemoeilijkt werd en de hoge kans op 

overstromingen in het verleden, maakten grote investeringen in dit gebied een riskante 

onderneming. De randgebieden, waar ook het overgrote deel van de stadjes en dorpen zich 

bevindt, vormen daarentegen al eeuwenlang concentratiepunten van uiteenlopende vormen 

van bedrijvigheid. In grote lijnen kunnen worden onderscheiden: scheepsbouw in het oosten 

aan de Nieuwe Maas, steenfabricage langs de IJssel, zalmvisserij en touwfabricage in de 

dorpen langs rivier Lek, en Schoonhoven als centrum van de verwerking van edelmetaal. 

 

 

Delfstoffen: zand-, grind-, klei- en slibwinning 

 

In de Krimpenerwaard zijn de winning van slib, klei en verschillende soorten zand te 

onderscheiden. De winning van turf heeft in het verleden op dusdanig kleinschalige wijze 

plaatsgevonden, dat deze buiten het plan van dit hoofdstuk valt. 

 

Een van de oudste vormen van bedrijvigheid is de steenfabricage.  Het gaat hier om de 

winning van de grondstoffen voor deze industrie: klei, slib en zand. In het begin gebeurde de 

winning van klein voor de steenfabricage vanaf het land. Men groef de uiterwaarden 

simpelweg af tot aan de kleilaag, waarna de klei kon worden gewonnen. In latere perioden 

werd als belangrijke grondstof slib gebruikt. Dit slib werd door de rivier overvloedig 
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aangevoerd. Om het op te kunnen baggeren werden dwars op de stroomrichting vanaf de 

dijk rietkragen in het water geplant. In het gebied tussen twee rietkragen, dat ‘zelling’ werd 

genoemd, werd de stroming vertraagd zodat het slib zich op de bodem af kon zetten. Vanaf 

de rivierzijde kon het slib worden gebaggerd. Een bijkomend voordeel van het systeem van 

zellingen was dat de vaargeul in het midden van de rivier op diepte bleef. Het baggeren 

gebeurde vanaf scheepjes met behulp van baggerbeugels, een stok van twee tot acht meter 

met aan het eind een ijzeren ring waaraan een net hing. Met twee schepen werd het slib 

vervoerd naar de opslagplaatsen bij de steenfabrieken. De mannen die dit zware werk 

verrichten waren in dienst van de steenfabrieken. Daarnaast was er een zelfstandige vorm 

van de winning van slib, maar vooral van zand en grind. Ook deze zandvissers maakten 

gebruik van dezelfde baggertechniek. Een belangrijk aantal van de schippers van Ouderkerk 

aan de IJssel hield zich bezig met het zandvissen. Zij pachten een deel van de rivier of een 

zandplaat en baggerden het zand. Afhankelijk van het soort werd het zand verkocht aan 

verschillende afnemers. Het fijnstkorrelige zand ging als metselzand naar de bouw. Het zand 

van drooggevallen zandplaten in de rivier was uitermate geschikt als vormzand in de 

steenbakkerijen. Grover zand werd gebruikt bij droogmakerijen en voor het ophogen van 

bouwplaatsen en erven. Grind tenslotte werd gebruikt voor het drooghouden van 

boerenerven. Met name de uitbreiding van de Rotterdamse haven in de tweede helft van de 

negentiende eeuw had een grote behoefte aan zand tot gevolg. Er werden kades en 

spoorlijnen aangelegd. Dit leidde dan ook tot een belangrijke vergroting van de vloot van 

Ouderkerk. Pas in de eerste tien jaar van de vorige eeuw werd in de Krimpenerwaard voor 

het eerst geëxperimenteerd met  mechanische vormen van baggeren en werden niet-

handmatige krachtbronnen als stoommachines en verbrandingsmotoren populair. Op dat 

moment was het zandvissen voor de steenfabricage als over haar hoogtepunt heen en werd 

het zand voor andere toepassingen gewonnen. Ook nu vormt de binnenvaart een van de 

belangrijkste bronnen van inkomsten van Ouderkerk aan de IJssel. De zand- en 

grindschepen zijn nu een onderdeel van de gehele vloot. De winning van zand en slib als een 

vorm van bedrijvigheid is volledig uit de Krimpenerwaard verdwenen. 

 

 

Zuivel- en graanverwerking 

 

Gezien het agrarische karakter van het binnengebied is het niet verwonderlijk dat er op tal 

van plaatsen, zij het meestal ambachtelijk, sprake is van een vorm van voedings- en 

genotmiddelenindustrie. Met name de kaasmakerij vormt voor veel boeren nog steeds ene 

bron van neveninkomsten. Door de kleinschaligheid valt deze vorm van huisnijverheid 

buiten het kader van dit hoofdstuk. Meer industriële vormen van nijverheid, die ook direct 

aan agrarische producten zijn gekoppeld, zoals zuivelfabrieken en graanbewerking, komen 

wel aan bod. Andere vormen van bedrijvigheid die tot de voedings- en 

genotmiddelenindustrie gerekend kunnen worden, zijn de zalmvisserij van Ammerstol en de 

tabaksindustrie in Lekkerkerk. Van deze laatste vormen van bedrijvigheid is helaas niets 

bewaard gebleven. 

 

Door de drassige polderbodem was de Krimpenerwaard lange tijd minder geschikt voor 

veeteelt en had gewasverbouwing zoals hennep de overhand (meerderheid). Met het 

verbeteren van de bemaling van de waard, met name door de opkomst van stoomkracht in 

de laatste helft van de negentiende eeuw, nam de veehouderij toe. De toenemende 

melkproductie kon niet meer in zijn geheel door huisnijverheid op de boerderij worden 

verwerkt, waardoor industriële voorzieningen noodzakelijk werden. Twee fabrieksgebouwen 
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herinneren aan deze ontwikkeling in de zuivelbranche: een melkfabriek in Schoonhoven en 

een kaasfabriek in Stolwijk. De melkfabriek in Schoonhoven is in 1901 opgericht als 

Stoomzuivelfabriek aan de Lopikersingel, destijds aan de rand van de stad. Dat 

vereenvoudigde de mogelijkheden voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van 

producten. In 1910 werd het gebouw gekocht door de N.V. Consus, die zich toelegde op de 

productie van melkpoeder. In 1916 werd het gebouw overgenomen door de N.V. Rotterdamse 

Melkinrichting. Het gebouw werd uitgebreid op de aangrenzende terreinen aan de Halve 

Maan. In 1927 veranderde het bedrijf opnieuw van eigenaar. De firma Amilko gebruikte het 

gebouw voor de productie van gecondenseerde melk. Een tweede restant van de 

zuivelindustrie in de Krimpenerwaard is de kaasfabriek van Nutricia aan de Tentweg in 

Stolwijk. De streek rond Stolwijk is bekend om de ‘Stolkse’ kaas die er op ambachtelijke 

wijze wordt gemaakt. In 1920  probeerde de firma Nutricia deze vorm van huisnijverheid te 

industrialiseren. Het kaasmaken vervulde echter ene belangrijke rol binnen de bedrijvigheid 

die op een boerderij plaatsvond. De kaasmakerij was en is nog steeds een belangrijke taak 

van de boerin. Naast de financiële inbedding was de sociale in de agrarische economie van 

het kaasmaken erg belangrijk. De kaasfabriek te Stolwijk had er bij de oprichting geen 

rekening mee gehouden. Dat blijkt uit de korte periode, slechts enkele maanden, dat de 

fabriek gedraaid heeft. Gezien de korte periode van het bestaan van de fabriek is het een 

wonder dat het fabrieksgebouw er nog steeds staat. Hoewel een verbouwing tot woonhuis 

een deel van het gebouw in zijn oorspronkelijkheid heeft aangetast, is de vorm nog steeds 

herkenbaar. 

 

Vanaf 1850 verschoof binnen de agrarische sector het accent van landbouw naar 

veehouderij. Industriële sectoren, zoals de verwerking van hennep, verdwenen hierdoor 

volledig. De verwerking van granen vindt nog steeds plaats. Naast graanverwerking voor 

menselijk consumptie werd de veevoederindustrie steeds belangrijker. Veel oude en nieuwe 

bedrijfsgebouwen getuigen hiervan. Het oudste gebouw is de grutterij op het Dorpsplein en 

de hoek van de Wijdstraat in het centrum van Stolwijk. Dit gebouw dateert van 1826. 

daarvan getuigt de ingemetselde eerste steen. In de grutterij werd graan, vooral boekweit en 

tarwe, tussen twee stenen platgeslagen, zodat een gort ontstond. Dat dit proces in Stolwijk 

op grote schaal heeft plaatsgevonden, bewijst de schoorsteen die op oude foto’s achter de 

fabriek heeft gestaan. De schoorsteen duidt op het gebruik van een stoommachine. 

Tegenwoordig is de grutterij in gebruik als winkelpand. De naam ‘De Maalderij’ verwijst naar 

de vroegere functie. 

 

In 1847 beschreef Van der Aa de Krimpenerwaard en hij telde negen korenmolens. Nu zijn 

er nog twee van over. Een in Bergambacht en een in Krimpen aan de IJssel. Korenmolen 

‘Den Arend’ in Bergambacht is in 1869 in gebruik genomen. Voor die tijd stond op deze plek 

ene houten wipkorenmolen. Vanaf 1544 waren de boeren uit de ambachtsheerlijkheid ’s 

Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol verplicht bij deze molen hun graan te laten 

malen. Toen in de jaren zestig van de negentiende eeuw de vraag naar gemalen voedergraan 

voor de toenemende veestapel sterk steeg, werd de houten wipmolen in 1869 vervangen door 

de huidige. Korenmolen ‘De Schelvenaer’ in Krimpen aan de IJssel is van hetzelfde type als 

‘Den Arend’: een bakstenen stellingmolen. Vanaf 1853 heeft op de huidige plaats een zelfde 

molen gestaan. In 1930 is deze door brand verwoest. Na de brand is uitsluitend de romp van 

de molen herbouwd. Vanaf die tijd gebeurde het malen door een dieselmotor. Nadat in 1975 

de molen haar functie verloor, is de oorspronkelijk molen in 1993 herbouwd. Het gebouw 

biedt nu onderdak aan een restaurant. 
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Een laatste gebouw dat dienst deed voor de graanverwerking is de fabriek voor opslag en 

maalderij van de landbouwcoöperatie “Ons Belang’ in Stolwijk. In verhouding tot de 

omliggende bebouwing is het gebouw bijzonder groot. De architectuur van het gebouw is 

traditioneel van aard. Het bestaat uit drie lagen, met ene grote zolder onder een zadeldak op 

een rechthoekige plattegrond. In de voorgevel van het gebouw is een siersteen ingemetseld 

met daarop de namen van het oprichtingsbestuur van de coöperatie. Na een aantal fusies is 

de coöperatie verhuisd. Nu is in het gebouw een garage ondergebracht. 

 

 

Textielindustrie: touwbanen 

 

Hennep is lange tijd het belangrijkste gewas geweest dat werd verbouwd. De touwindustrie 

is daarom lange tijd een belangrijke vorm van bedrijvigheid geweest. Kleine touwbanen 

kwamen het meest voor. In Lekkerkerk is echter de N.V. Touw- en Staaldraadfabriek 

Holland’ uitgegroeid – in de jaren dertig van de vorige eeuw –  tot een bedrijf met 

honderddertig werknemers. In 1968 is de fabriek gesloten en is er op de plaats een woonwijk 

gebouwd. 

 

 

Houtindustrie: houtzagerijen 

 

Een tak van bedrijvigheid die opvallend vaak voorkomt is de houtindustrie. Met name langs 

de rivieren IJssel en Lek staan veel zagerijen, schaverijen en houthandels. De gunstige aan- 

en afvoermogelijkheden zijn hier ongetwijfeld van invloed op geweest. Daarnaast kan een 

mogelijke verklaring worden gezocht in de scheepsnijverheid. Deze heeft in vroeger tijden 

veel hout verwerkt.   

 

De oudste, nog bestaande houtzagerij is uit 1811. Dit is het bedrijf ‘De Weduwe M. 

Boogaerdt & Zonen’ aan de Lekdijk in Krimpen aan de Lek. De familie Boogaerdt was al 

sinds de zeventiende eeuw eigenaar van een houtzaagmolen in Rotterdam. In 1811 kocht 

Meindert Boogaerdt een bestaande houtzaagmolen in Krimpen aan de Lek. De locatie was 

uitstekend, gelegen aan de rivier en voorzien van een dwarshelling voor de aan- en afvoer 

van boomstammen. Toen Meindert in 1834 kwam te overlijden zette zijn weduwe het bedrijf 

voort. Onder haar bewind werd de oude molen afgebroken en werd een windmolen gebouwd: 

‘Weltevreden’. In 1856 werd het bedrijf uitgebreid met ene stoomzaagmolen, op ene terrein 

buiten het dorp. Later werd bij de molen ‘Weltevreden’ eveneens een stoomzaagmolen 

gebouwd. 

 

Dat het goed ging met de houthandel blijkt uit een aanvraag van het bedrijf om een aantal 

arbeiderswoningen aan rivier Lek te mogen bouwen (1909). Tegenwoordig is de houthandel 

op de oorspronkelijke locatie in bedrijf. De windmolen en de stoomzaagmolen zijn 

afgebroken. Overgebleven zijn een tweetal grote, houten loodsen, een takelinrichting en de 

dwarshelling waarmee bomen aangevoerd kunnen worden. 

 

Het uitzicht op de IJsseldijk tussen Ouderkerk en IJsellaan wordt gedomineerd door een 

grote silo. Onder deze silo (voor de opslag van houtzaagsel) is houtzagerij Heuvelman 

gevestigd. Ook deze fabriek is nog in bedrijf. Grote delen van het bedrijf bestaan uit 

nieuwbouw. Voor een deel is het bedrijf typerend voor de houtzagerijen in de streek. Ook dit 

bedrijf is gevestigd aan het water. Dat was noodzakelijk omdat de aan- en 
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afvoermogelijkheden over de smalle IJsseldijk beperkt zijn. Het bedrijfsterrein strekt zich 

aan weerszijden van de dijk uit. Buitendijks bevinden zich, naast de laad- en loskade, de 

fabrieksruimten voor de zagerij en de schaverij, binnendijks staan de opslagloodsen. Deze 

laatsten zijn te beschouwen als typisch voor de regionale houtindustrie. Een complex van 

grote, geelgeverfde houten loodsen, via een steile dijkstroep verbonden met de fabriek. Een 

laatste detail dat dit complex de moeite waard maakt is de directeursvilla, die tegenover de 

silo aan de dijk staat. De negentiende eeuwse villa heeft neoclassicistische stijlkenmerken. 

Hoewel de woning op zich niet een bijzonder ontwerp is, vormt ze de vervolmaking van een 

fabriekscomplex, dat verder geïsoleerd staat van de overige bebouwing. 

 

Er zijn een groot aantal bedrijven die actief zijn in de houtindustrie. Er zijn timmerfabrieken 

in Bergstoep en Bergambacht. In Opperduit, Ouderkerk en Schoonhoven zijn bestaande of 

voormalige houtzagerijen. 

 

 

Chemische en kunststofverwerkende industrie: koolteer, loodwit en verf 

 

Hoewel gelegen onder de rook van de Rotterdamse haven is er in de Krimpenerwaard geen 

aardolie-industrie. Wel zijn er in het verleden enkele chemische bedrijven geweest. De enig 

overgebleven representant van deze branche is de verffabriek Hasco te Schoonhoven. Vanaf 

1894 is er een koolteerfabriek geweest in de Stormpolder bij Krimpen aan de IJssel. Uit 

steenkolen werden hier koolteer en tal van afgeleide chemische stoffen vervaardigd. Een 

interessant voorbeeld van een chemisch bedrijf middenin een stedelijk gebied was de 

loodwitfabriek Hondorff, Block & Braet, aan de Havenstraat in Schoonhoven. Hier werd al in 

1778 op het terrein van een voormalige touwbaan een fabriekje gesticht, gericht op de 

productie van de kleurstof loodwit. Na een kleinschalig begin breidde men in de tweede helft 

van de twintigste eeuw het bedrijf sterk uit. Een tweede uitbreiding volgde kort na de 

Tweede Wereldoorlog. Het woekeren met de beperkte ruimte op het terrein, dat ingeklemd 

lag tussen het oude centrum en een verdedigingswal, leidde ertoe dat nieuwbouw ten koste 

ging van oudere gebouwen. In 1994 is het bedrijf stilgelegd om het terrein te kunnen 

gebruiken voor woningbouw. Het enig overgebleven bedrijf in de chemische branche staat 

ook in Schoonhoven. De verffabriek Hasco is gelegen in een woongebied, net buiten de oude 

stadsgrachten. Het bedrijf is opgericht door een huisschilder, H.A. Schröder (Hasco: HA 

Schröder en Co) en was oorspronkelijk gevestigd in zijn woonhuis aan de Voorhaven. In 

1899 breidde Schröder zijn bedrijf uit op de terreinen van de voormalige gasfabriek aan de 

Scheepmakershaven. In de eerste decennia van de vorige eeuw werd het bedrijf bekend door 

de moderne reclamecampagnes, en vooral door als eerste lakfabriek een verf te produceren 

die door particulieren zelf kon worden gemengd en gebruikt. De tussenkomst van de 

huisschilder was hiermee overbodig geworden. In de jaren dertig van de vorige eeuw 

verhuisde de fabriek naar het huidige terrein. Het was een gedwongen verhuizing buiten de 

wallen vanwege de stankoverlast en het brandgevaar. Het complex omvat twee 

hoofdgebouwen van gele baksteen met stalen kozijnen met horizontale ramen. Bij de 

vormgeving lijkt functionaliteit een hoofdrol te hebben gespeeld. Op het terrein zijn nog 

enkele bijgebouwen en loodsen. Een opvallende blikvanger is de hoge, bakstenen 

schoorsteenpijp. De schoorsteen wordt als reclamezuil gebruikt, hoewel hij al jaren geleden 

buiten het eigenlijke gebruik is gesteld.  

 

 

Bouwmaterialen- en aardewerkindustrie: steenplaatsen en plateel 
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De baksteenfabricage langs de IJssel mag hier niet ontbreken. Het was een vorm van 

bedrijvigheid op grote schaal, waarvan vrijwel niets meer is aan te treffen. De vroegste 

vermeldingen van steenbakkerijen dateren uit de veertiende eeuw. Vaak waren het boeren 

die over stukken buitendijks land beschikten, die naast hun bedrijf een steenplaats 

begonnen. De eigenaren van buitendijks land mochten ook gebruik maken van de klei en 

het slib op de rivierbodem tot op de helft van de breedte van de rivier. De klei en het slib 

werden handmatig opgebaggerd en opgeslagen op een kleibult. Nadat de klei of het slib hier 

drie maanden tot ene jaar was blijven liggen, waren de verontreinigingen eruit verdwenen en 

kon de klei worden gekneed en tot stenen worden gevormd. Na te zijn gedroogd werden de 

stenen gebakken in een open oven: een drietal dikke muren die een rechthoekige 

plattegrond vormen met een open kant. Na een baktijd van enige weken werden de stenen 

gesorteerd en verhandeld. De steenfabricage in de Krimpenerwaard heeft en intensieve 

periode gekend. In 1790 waren er dertig steenfabrieken. Van der Aa vermeldde in 1847 

achttien steenbakkerijen. Gouderak nam er hiervan al acht voor zijn rekening. De neergang 

van deze branche kwam rond de eeuwwisseling. Deze is toe te schrijven aan grootschalige 

bouwwijzen die de kleine ijsselsteentjes te duur maakten, vervuiling van het ijsselslib en de 

terugdringing van kinderarbeid. Wellicht is het de herinnering aan de slechte 

arbeidsomstandigheden op de steenplaatsen die ervoor heeft gezorgd dat er van de 

steenindustrie vrijwel niets is terug te vinden. 

 

Een heel andere vorm van bedrijvigheid binnen dezelfde branche, is de plateelbakkerij. In de 

Schoonhovense Plateelbakkerij wordt geglazuurd aardewerk beschilderd. Aangezien in deze 

bedrijfstak geen hoge eisen hoeven te worden gesteld aan de aanvoer van grondstoffen en de 

afvoer van grote partijen goederen, is de fabriek een onopvallend gebouw aan de Wal 14, 

even buiten het centrum van Schoonhoven. Het bedrijf is in 1929 op deze plek gevestigd en 

bevat delen van een voormalige katholieke kerk uit 1784. De fabriek bestaat uit twee lagen 

van donkere bakstenen onder een plat dak. De strakke, functionele voorgevel verraadt door 

kleine details in het metselwerk invloeden van nieuwe zakelijkheid. De pilasters die iets 

uitspringen verdelen het gebouw in zessen. Alleen het gedeelte van het gebouw tussen de 

derde en zesde pilaster vormen de oorspronkelijke fabriek. De overige drie delen zijn in 1950 

aangebouwd. Het meest rechtse van de delen is ingericht voor aan- en afvoer van goederen. 

Het wordt gekenmerkt door betonnen laadvloeren op de begane grond en de eerste 

verdieping en is voorzien van een uitstekende stalen  hijsbalk. De overige vijf delen van het 

gebouw worden ingenomen door de werkruimtes. De eerste verdieping is voorzien van een 

vijftal stalen vensters die uit zeven ramen bestaan. de begane grond heeft een tweetal 

soortgelijke vensters. 

 

 

Machine- en transportmiddelenindustrie, metaalverwerking: scheepswerven en 

machinefabrieken, goud- en zilvernijverheid 

 

De strategische ligging van het westelijk deel van de Krimpenerwaard, op de plaats waar Lek 

en IJssel in de Nieuwe Maas stromen, heeft hier geleid tot een concentratie van 

scheepswerven en machinenijverheid. Maar ook meer naar het oosten, aan de oevers van 

rivieren Lek en de IJssel, is scheepsbouwnijverheid. Een heel andere bedrijfstak binnen deze 

branche, die van de verwerking van goud en zilver, kent een opvallende concentratie in 

Schoonhoven.  
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De scheepsbouwnijverheid kent een lange geschiedenis. Ingeklemd tussen vaarwater 

beschikt de waard al eeuwenlang over bouw- en reparatiewerven. Lange tijd waren dit niet 

meer dan timmerwerkplaatsen. Vanaf de zeventiende eeuw zorgden enkele bedrijven voor 

schaalvergroting in de scheepsindustrie. Ook nu nog vertoont de scheepsnijverheid in de 

Krimpenerwaard een bonte mengeling van grote werven en werfjes, zowel gericht op 

reparatie als op nieuwbouw voor de binnen- en de zeevaart. De Stormpolder die de uiterste 

westpunt van de Krimpenerwaard vormt, wordt gedomineerd door het gigantische silhouet 

van de scheepsbouwloods van Van der Giessen-De Noord uit 1982. Bij de bouw was W.G. 

Quist als esthetisch adviseur betrokken. Door zijn formaat, maar ook door de ingenieuze 

constructie, is dit gebouw een toekomstig industrieel monument. De bijbehorende werf kent 

een geschiedenis die teruggaat tot de zeventiende eeuw. In die tijd werd er al melding 

gemaakt van drie werven in de Stormpolder. In 1684 kocht de scheepsbouwmeester 

Robbrecht de Bruin hier een boomgaard, waar hij een scheepstimmerwerf begon. In 1820 

werd de werf overgenomen door Arie van der Giessen, die zich in de eerste instantie toelegde 

op de bouw van binnenschepen. Maar in de tweede helft van de negentiende eeuw bouwde 

hij ook zeeschepen. In 1854 bouwde Van der Giessen zijn eerste zeezeilschip. Later volgden 

stoomschepen en in 1916 liep het eerste motorzeeschip van de helling. Voor die tijd, in 

1857, is het bedrijf gesplitst in  een scheepswerf en een werktuigenfabriek. Ondanks de 

grote tegenslagen in de scheepsbouw in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, is 

het bedrijf nog steeds actief. Uitbreidingen en vernieuwingen hebben de oorspronkelijk 

aanblik van de werf geen goed gedaan. Naast een betonnen scheepshelling, enkele 

werkplaatsen, kantoorgebouwen en de directeursvilla uit 1924, zijn er weinig historische 

resten van de werf overgebleven. Het tegenovergestelde geldt voor de werf Joh. van 

Duijvendijk aan de IJsseldijk. Op het terrein waar de werf nog actief is, zijn al sinds 1622 

werven geweest. Voordat Van Duijvendijk zich er in 1940 vestigde, was de firma Otto 

eigenaar van het complex. 

 

Evenals de werf van Van der Giessen-De Noord, was ook de werf van J.& K. Smit in Krimpen 

aan de Lek een familiebedrijf. De familie Smit bezat vanaf de achttiende eeuw een 

scheepswerf in Kinderdijk, aan de overkant van rivier Lek. Na een gedegen vooropleiding als 

timmerman bij andere rederijen, kregen de broers Jan en Kees Smit in 1847 de leiding over 

het bedrijf. In 1853 kochten zij een terrein op een kleine landtong ten oosten van de 

dorpskern van Krimpen aan de Lek. Daar vestigden zij de scheepswerf J. & K. Smit. In 1947 

verhuisde het bedrijf, gedwongen door ruimtegebrek, terug naar Kinderdijk. Het werfterrein 

biedt, hoewel deels nog gebruikt als opslagplaats, een verlaten indruk. De dwarshelling en 

het terrein zijn overwoekerd door onkruid. De grote vervallen fabriekshal dateert van na het 

vertrek van de werf. Alleen de directeursvilla in een opvallende stijl en de insteekhaven 

herinneren aan de tijd dat hier een scheepswerf was gevestigd. 

 

In de Krimpenerwaard, met name het westelijk deel, zijn meer scheepswerven dan hier 

behandeld. Aan de Lekdijk tussen Krimpen aan de IJssel en Krimpen aan de Lek staan tal 

van kleine werven met houten werkplaatsen. De meeste werven beschikken niet over een 

scheepshelling. Op hetzelfde traject staat ook een grotere werf van recente datum. Een 

ander voorbeeld van een moderne werf staat in de Stormpolder. Met rondom een brede 

strook van matglas onder een plat dak, kunnen de twee laatste werven worden beschouwd 

als typische voorbeelden van de latere generatie scheepsbouwbedrijven. 

 

Een bedrijfstak die nauw verwant is aan de scheepsbouw, is de machine-industrie. Naast de 

inmiddels verdwenen werktuigenfabriek Van der Giessen, is er nog een grote 
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machinefabriek: Bolnes. Deze fabriek is gevestigd op het eiland De Zaag tussen Krimpen aan 

de IJssel en Krimpen aan de Lek. Dit merkwaardige eiland, slechts door een smalle strook 

water van het vasteland gescheiden, biedt naast Bolnes onderdak aan een 

waterzuiveringsinstallatie, een autosloopbedrijf, een houtzagerij en een kudde koeien. Het 

bedrijf Bolnes, met een hoofdvestiging in de gelijknamige Rotterdamse wijk aan de overkant 

van rivier Lek, vestigde zich in 1910 op het eiland De Zaag. De oorspronkelijke naam van 

het bedrijf was: ‘Stoom- en Werktuigenfabriek van Capellen’. Later ‘Machinefabriek Bolnes 

v/h van Capellen’ en uiteindelijk kortweg ‘Bolnes’. Het terrein waarop het bedrijf zich 

vestigde was daarvoor in gebruik bij de slecht draaiende scheepswerf ‘Rotterdam’. Om de 

toegang tot het eiland mogelijk te maken moest het bedrijf zelf een brugverbinding naar het 

vasteland aanleggen. Begonnen met een eenvoudig fabriekspand, groeide het bedrijf in de 

eerste decennia van de vorige eeuw geleidelijk uit. Volgens de bouwvergunningen, afgegeven 

door de gemeente Krimpen aan de Lek, werd het oorspronkelijk bedrijfsgebouw uitgebreid 

met een kantoor en een directeurswoning. Uiteindelijk heeft het bedrijf de complete westerse 

kop van het eiland volgebouwd met een grote fabriekshal en een aantal kleine loodsen met 

sheddak (zaagdak: dak waarvan de top niet in het midden ligt). Daarnaast zijn de kades 

geschikt gemaakt voor het laden, lossen en afmeren van schepen. 

 

Het laatste bedrijf in de machine-industrie is de drijfriemenfabriek ‘NV T.H. Haagen’, aan 

Waal 34-26 in Krimpen aan de Lek. Het moment van vestiging van de fabriek is onduidelijk. 

Maar te oordelen aan de stijl van het gebouw dateert het bedrijf uit de eerste jaren van de 

vorige eeuw. Het pand ligt in een woongebied op de splitsing van drie wegen, zodat de voor- 

en achtergevel, als een zijgevel aan de weg liggen. Het pand bestaat uit één geheel met een 

begane grond en een verdieping met zolder onder een geknikte dwarskap met wolfeinden 

(afgeschuind eind van een zadeldak: dak bestaande uit twee schuin naar elkaar lopende 

dakvlakken). De voorgevel is rechthoekig opgemetseld en reikt tot aan de knik in het dak. 

Aan de voorzijde is de ingang tot de woning, een ingang van het bedrijf en een laaddeur op 

de eerste verdieping. 

 

De laatste bedrijfstak in deze branche is van een geheel andere orde, namelijk de goud- en 

zilverindustrie in Schoonhoven. Welke factoren er nu precies voor gezorgd hebben dat 

Schoonhoven in Nederland een centrum voor edelsmeden werd, is niet bekend. Zeker is dat 

in de middeleeuwen het stadje bijzonder welvarend was door handel en ambachtelijke 

bedrijvigheid. De bewoners waren vrijgesteld van tol door de kerkelijk en wereldlijke 

overheden. In die periode was er al sprake van een concentratie van edelsmeden. In de 

veertiende eeuw werd het goud- en zilversmedengilde van Sint Eligius opgericht. Tot op de 

dag van vandaag heeft Schoonhoven de roem van zilverstad kunnen handhaven, ondermeer 

bekroond door de vestiging in 1895 van de Rijksvak- en Kunstnijverheidschool voor Goud- 

en Zilversmeden en Horlogemakers. Verreweg het grootste deel van de goud- en 

zilvernijverheid wordt ingenomen door ambachtelijke eenmansbedrijfjes. Omdat het 

vervaardigen van sieraden en tafelzilver geen hoge eisen aan vloeroppervlak en werkruimte 

stelt, hebben de meeste smeden een werkplaats en een winkel aan huis. Kenmerkend zijn de 

apart gebouwde werkplaatsjes, gelegen aan de achterzijde van woonhuizen en door een korte 

gang eraan verbonden. Vaak beschikken dergelijke samenstellingen van gebouwen over twee 

voordeuren. Een deur die toegang geeft tot het woonhuis en een deur die door het pand naar 

de achtergelegen werkplaats leidt. 

 

Andere ambachtelijke smederijtjes zijn herkenbaar door een vergroot raam in de voorgevel 

van een woonhuis. De vergrote ramen zijn bedoeld voor beter licht in de werkplaats. 
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Voorbeelden van dergelijke panden zijn Havenstraat 62 en 64, Koestraat 11 en Oude Haven 

28. Een aantal bedrijven is het ambachtelijk stadium ontgroeid en heeft zich ontwikkeld tot 

kleine fabrieken met meerdere werknemers. Dat gebeurde in de jaren twintig van de vorige 

eeuw. Een voorbeeld van vroege industrialisatie van deze branche is de fabriek van de broers 

Seton aan de Korte Weistraat 12. Wat onmiddellijk opvalt aan dit pand zijn de grote ramen, 

bedoeld voor voldoende licht binnen. Het bakstenen gebouw is aan de noordgevel zowel op 

de begane grond als op de verdieping over de hele breedte voorzien van grote, hoge ramen. 

Het gebouw is voorzien van een mansardekap (dak met twee oplopende kanten naar de nok 

toe) met aan de voor- en achterzijde tuitgevels. De gevels zijn rondom voorzien van 

sierankers. Een moderne architectuur is te vinden in het fabriekspand van de firma 

Hooykaas. Het bedrijfspand aan Het Klooster 1 bestaat uit een begane grond en een 

verdieping onder een plat dak. Het gebouw wekt de indruk volstrekt symmetrisch te zijn. De 

verdeling van de ramen, zowel op de begane grond als op de verdieping, drie aan de 

linkerkant en twee aan de rechterkant van de ingang, doorbreken de symmetrie. Het pand is 

een ontwerp van de architect W. van der Laan uit Papendrecht en dateert uit 1928. Het 

vertoont bescheiden elementen van een moderne architectuur met een drietal verticale glas-

in-lood ramen en een betonnen luifel boven de ingang. 

 

Eveneens uit 1928 en ook van architect W. van der Laan zijn twee zilverfabriekjes aan de 

Spoorstraat. Op nummer 6 staat de voormalige zilverfabriek C.F. Wever en op de nummers 

8, 10 en 12 de nog steeds in bedrijf zijnde vestiging van de broers Huisman. Het laatste 

pand is geïntegreerd in twee woonhuizen. De bedrijfsgedeelten van beide panden hebben 

alleen een begane grond onder een plat dak. Brede horizontale delen, geaccentueerd door 

opstaande houten dakranden, bepalen het uiterlijk van de panden. Ook hier valt de 

hoeveelheid ramen op. 

 

 

Nutsbedrijven, transport- en opslagbedrijven 

 

Naast de waterbedrijven die de Krimpenerwaard bedienen en waarvoor een viertal 

watertorens is gebouwd, beschikt de waard over een indrukwekkend pompstation voor de 

waterleiding van Den Haag. Het realiseren van drinkwatervoorzieningen begon in de 

Nederlandse steden in de twee helft van de twintigste eeuw langzaam maar zeker gestalte te 

krijgen. Deze ontwikkeling kwam op het platteland veel later op gang. In de Krimpenerwaard 

werd in 1901 in Schoonhoven de eerste watertoren gebouwd. De waterleiding in het 

westelijk deel van de waard volgde pas in 1910. Bergambacht en de omliggende dorpen 

kregen in 1937 de beschikking over een waterleidingbedrijf. Van de bedrijven zijn nog de 

originele installaties bewaard. In een aantal gevallen alleen een watertoren, soms een 

volledig waterleidingcomplex. 

 

De watertoren van Schoonhoven is de oudste en meteen de meest opvallende in de 

Krimpenerwaard. De renaissancestijl waarin de toren is vormgegeven, is uniek in Nederland, 

en is een ontwerp van F.A. de Jongh. De toepassing van houten vakwerk rond het reservoir 

en het metselwerk van baksteen met gepleisterde banden, hoekstukken en consoles geven 

het geheel een exotisch uiterlijk. De op een na oudste watertoren is een onderdeel van het 

waterleidingcomplex in Krimpen aan de Lek. Het waterleidingcomplex was in 1910 het 

tweede drinkwaterbedrijf op het platteland in Nederland. Het bedrijf is het enige historische 

waterleidingcomplex in de Krimpenerwaard, en omvat naast de dominante toren  een 

pompgebouw, filtergebouwen en reinwaterkelders.  De toren is vijftig meter hoog en rust op 
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een kruisvormige onderbouw van twee lagen die voorzien is van een zolder. In de onderbouw 

waren oorspronkelijk op de begane grond de machineruimtes en op de verdieping de 

machinistenwoning. De toren zelf bestaat, behalve uit de spits, uit drie delen, 

achtereenvolgens een achthoekig bakstenen gedeelte, daarna een gemetseld rond gedeelte 

met het reservoir, tot slot het reservoir zelf, dat aan de buitenkant uitkraagt en is voorzien 

van een zestienhoekige, houten ommanteling. De torenspits heeft een leistenen dak, 

voorzien van vier sierlijke dakkapelletjes en bekroond door een versierde windvaan. Het 

bedrijf ‘Lek en IJssel’ bediende de dorpen Lekkerkerk, Krimpen aan de IJssel en Krimpen 

aan de Lek. In 1916 werd het verzorgingsgebied uitgebreid met Ouderkerk aan de IJssel. Het 

complex stond van oorsprong eenzaam buiten de bebouwde kom van Krimpen aan de Lek. 

Inmiddels ligt het aan de rand van het dorp. Moderne filtergebouwen passen niet helemaal 

in het oorspronkelijke uiterlijk. 

 

In 1916 kwam Ouderkerk bij het verzorginggebied van het waterleidingbedrijf. Om in dit 

dorp voldoende druk in het net te kunnen ontwikkelen, werd een hulptoren gebouwd aan de 

rand van het dorp, op de dijk naar Krimpen aan de IJssel. De kleine toren werd van beton 

gebouwd en is een voorbeeld van een moderne plattelandstoren. Boven de ingang is de 

eerste steen aangebracht en het gemeentewapen van Ouderkerk. De betonnen watertoren is 

ontworpen door architecten A. Visser en J. Smit uit Papendrecht uit het jaar 1916. Het 

ronde reservoir rust op een zeshoekige onderbouw. 

 

De jongste watertoren is die van Bergambacht. In 1937 werd deze in bedrijf gesteld, tegelijk 

met de waterleiding voor Bergambacht, Ammerstol, Stolwijk, Vlist en Berkenwoude. 

Daarmee was dit een van de laatste gebieden in Nederland die op het waterleidingnet werd 

aangesloten. De toren van Bergambacht, met dienstwoning en machinegebouw, is 

ontworpen door P.D. Stuurman en vertoont invloeden van de Amsterdamse School. De toren 

is vijfenveertig meter hoog. In hetzelfde Bergambacht staat nog een gebouw ten behoeve van 

de drinkwatervoorziening. Het pompstation en snelfiltergebouw aan de provinciale weg N210 

zijn echter niet gebouwd voor de drinkwatervoorziening van de Krimpenerwaard, maar voor 

de Haagse Duinwaterleiding. Al vanaf 1874 haalde het Haagse waterleidingbedrijf het water 

uit de duinen in Scheveningen. Door de uitbreiding van de stad werd de watervoorraad 

minder, waardoor een andere bron moest worden gezocht. Het water in rivier Lek bij 

Bergambacht werd goedgekeurd voor gebruik als drinkwater en men besloot ter plaatse een 

pompstation met snelfilterbedden te bouwen. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor 

vertraging van de bouw, maar uiteindelijk werd in 1955 het complex geopend. Men pompte 

het water uit de Lek, gaf het water een eerste behandeling in de snelfilterbedden en pompte 

het water door een dertig kilometer lange leiding naar Scheveningen. Daar werd het water 

alsnog door de duinen gefilterd en drinkbaar gemaakt. Het water uit de Lek werd echter al 

snel te erg vervuild om als drinkwater te gebruiken. Daarom wordt momenteel gebruik 

gemaakt van water uit de afgedamde Maas bij Brakel, dat via het station in Bergambacht 

naar Den Haag wordt getransporteerd. Het ontwerp van de toren is van architect M.J. 

Luthmann en stamt uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het hoofdgebouw bestaat uit drie 

delen: het gedeelte waar het water wordt ingenomen vanuit het aanvoerkanaal, het gedeelte 

dwars het op eerste: de langgerekte filterhal met vierentwintig snelfilterbedden en tenslotte 

de pompruimte waarin voorgefilterd water richting Scheveningen wordt gepompt. Alle drie 

delen hebben dezelfde vorm. Opgetrokken uit baksteen met lichtgebogen daken, gedragen 

door betonnen overspanningen. De ramen zijn voorzien van betonnen ontlastingsbogen. De 

lichtinval in de filterhal komt door een horizontaal raam, bestaande uit kleine vensters, in 

de pomphallen door grote, verticale stroken glas. De buitenkant van het gebouw is voorzien 
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van drie gebeeldhouwde reliëfs, voorstellende de watervoorziening en het gebruik van water. 

Daarnaast is de kopgevel van het pomphuis voorzien van het wapen van Den Haag. Voor het 

gebouw staat een beeld van de beeldhouwer G. Bolthuis. Het is een voorstelling van een 

vrouw met een waterkruik. Deze voorstelling komt terug in de windwijzer op het dak. Bij het 

gebouw staat een vijfenzestig meter hoge, slanke betonnen standpijp. Dit is geen watertoren, 

maar een reservoir om bij het uitvallen van de pompen het drukverlies op de leiding 

geleidelijk te laten afnemen om springen van de leiding te voorkomen. Het gebruik van 

baksteen en de ronde bolle koperen spits zijn typerend voor watertorens van 

streekwaterleidingbedrijven uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De rijke 

decoratie, zoals die bij vergelijkbare torens is aangebracht, is in Bergambacht achterwege 

gelaten. 

 

De ronde, bakstenen watertoren in Krimpen aan de Lek is versterkt door banden van 

uitstekend metselwerk en voorzien van een uitkragend (opstaand) reservoir. De watertoren 

is ontworpen door de architecten A. Visser en J. Smit. Aan de voet is de toren verstevigd 

door gemetselde steunberen. Net onder het reservoir is de schacht voorzien van boogvormig 

siermetselwerk. Het reservoir heeft twaalf smalle, verticale ramen en is aan de bovenkant 

voorzien van een hekwerk met het uiterlijk van een middeleeuwse torentrans. De 

bijgebouwen zijn functioneel vormgegeven, met als uitzondering siermetselwerk onder de 

dakrand in de kopgevels. Boven de ingang is een eerste steen gemetseld. De 

reinwaterkelders zijn inmiddels ontmanteld. 

 

De ontsluiting van de Krimpenerwaard is voor allerlei soorten van vervoer lange tijd een 

probleem geweest. Ook nu nog is er, de oostzijde uitgezonderd, slechts een drietal vaste 

oeververbindingen over rivier IJssel, die de ontsluiting met de rest van het land vormen. In  

1857 werd de ‘N.V. Stoomboot Reederij op de Lek’ opgericht, die lijndiensten op Rotterdam 

en Dordrecht onderhield. In 1866 ontstond ook een dienst op Culemborg. Dit was de eerste 

mogelijkheid om op grotere schaal personen en goederen te vervoeren. Van de rederij, die 

pas in 1948 definitief door de busmaatschappijen werd verdrongen, zijn weinig sporen meer 

terug te vinden. Enkele plaatsen aan de Lek, zoals Schoonhoven, beschikken nog over de 

oorspronkelijke afmeerkade van de schepen. Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw 

werden plannen gemaakt om in de vorm van een tram- of treinverbinding een geregeld 

vervoer in de waard te ontwikkelen. De initiatieven sneuvelden lange tijd op een tekort aan 

financiën. Pas in het begin van de vorige eeuw kregen de plannen enige vorm. Toen men 

uiteindelijk met de aanleg kon beginnen waren er andere problemen. Zo bleek de bodem van 

de Krimpenerwaard zo zacht dat de hoeveelheid zand die nodig was voor een dijklichaam, 

ruimschoots werd overschreden. Ondanks de problemen kon de tram Gouda-Schoonhoven 

op 14 november 1914 haar eerste rit maken. De route liep langs het tracé van de huidige 

provinciale weg (N 207) van Gouda naar Bergambacht, om vervolgens af te slaan (N 210) en 

via de halte Ammerstol in Schoonhoven te eindigen. Aan het begin en het eindpunt van de 

route waren stationsgebouwen, de tussenliggende dorpen kregen een abri. De lijndienst, die 

werd geëxploiteerd door de Staatsspoorwegen, bleek niet voor het geluk geboren. Na een 

voorbereidingsperiode van vijfenveertig jaar werd al het materiaal in 1942 door de nazi’s 

ontmanteld en naar Duitsland afgevoerd. Het enige restant dat nog herinnert aan de 

tramlijn, is het voormalige stationsgebouw aan het Stationsplein in Schoonhoven met de 

locomotievenloods. Het gebouw, naar een ontwerp van L.A.M. Ankersmit, uit 1913, is nu in 

gebruik als kantoor van het regionale busbedrijf. De locomotievenloods doet dienst als 

busremise. 
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De laatste gebouwen die aan de beurt komen zijn de pakhuizen. Het overgrote deel van de 

pakhuizen in de Krimpenerwaard wordt gevormd door kleine gebouwtjes met één of hooguit 

twee verdiepingen, meestal geschikt voor de opslag van hennep en kaas. De resterende 

pakhuizen stammen uit het einde van de achttiende, maar meestal uit de negentiende eeuw. 

De bouwwijze is overwegend traditioneel. Bakstenen gebouwen met tuitgevels en 

schouderstukken overheersen. De toegang wordt gevormd door brede houten klapdeuren, in 

veel gevallen aan weerszijden voorzien van zijlichten. Op de verdieping komt het licht door 

kleine, lichtgebogen vensters. Pakhuizen van het formaat van de landbouwcoöperatie in 

Stolwijk zijn zeldzaam. Het oudste pakhuis is het Stadskorenhuis aan de Koestraat in 

Schoonhoven. Dit gebouw uit 1566 heeft een rijk gedecoreerde renaissance trapgevel en 

gemetselde natuurstenen rondboogvensters. De houten luiken en de gereconstrueerde 

trapgevel maken het beeld van dit stedelijk vertoon van welvaart compleet. Van horen 

zeggen werd het pakhuis, ondanks de naam, ook verhuurt voor de opslag van hennep. 

Hoewel de traditie van het zelf kaas maken in de Krimpenerwaard inhoudt dat de kaas 

hoofdzakelijk thuis in de boerderij werd opgeslagen, zijn er toch nog enkele kaaspakhuizen 

in de waard te vinden. Omdat de opslag en het rijpen van de kaas een goede ventilatie nodig 

heeft, worden deze pakhuizen gekenmerkt door ronde, afsluitbare vensters, in de meeste 

gevallen voorzien van tralies. Een heel bijzonder voorbeeld van een pakhuis is te vinden in 

Ammerstol. Helaas onzichtbaar voor het oog van de buitenstaander, bevinden zich onder 

een aantal woonhuizen nog originele ijskelders voor de opslag van zalm tijdens de warme 

maanden. Speciaal voor deze kelders werden in de winter ijsblokken uitgehakt die door de 

goede isolering van de kelders de zalm in de zomer voor bederf moest behoeden. 
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Herinnering aan Holland 
 

 

 

Denkend aan Holland 

zie ik brede rivieren 

traag door oneindig 

laagland gaan, 

rijen ondenkbaar 

ijle populieren 

als hoge pluimen 

aan den einder staan. 

 

En in de geweldige 

ruimte verzonken 

de boerderijen 

verspreid door het land 

boomgroepen, dorpen, 

geknotte torens, 

kerken, olmen 

in een groots verband. 

 

De lucht hangt er laag 

en de zon wordt er langzaam 

in grijze veelkleurige 

dampen gesmoord, 

en in alle gewesten 

wordt de stem van het water 
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met zijn eeuwige rampen 

gevreesd en gehoord. 

 

 

H. Marsman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerenbedrijven 
 

 

 

De grootste groep van historische gebouwen in de Krimpenerwaard vormen de boerderijen. 

De laatste honderd jaar is de aard van het boerenbedrijf sterk veranderd. Om de 

ontwikkelingen in de agrarische sector bij te houden vonden in een rap tempo wijzigingen, 

verbouwingen en uitbreidingen plaats. Die hielden over het algemeen geen rekening met de 

historische waarde van oude constructies. Daarnaast is een groot aantal bedrijven inmiddels 

aan een agrarische functie onttrokken. 

 

In plaats van een boerderij met de duidelijke afgebakende woon- en werkfuncties ziet men 

een gebouw dat door de nieuwe bewoners geheel als woonhuis is ingericht. Bedrijfsruimtes 

als kaaskamers, spoelruimtes, melkkelders, stal en tas (bergruimte in schuur voor graan of 

hooi) had men niet meer nodig. Men paste ze aan aan de eisen van moderne wooncomfort. 

Soms met gevoel en terughoudendheid, vaak echter op rigoureuze wijze, zodat alleen de 

gebinten in de stal nog de enige zijn die herinneren aan de oude indeling. Een ander 

probleem is dat bij sommige restauraties een boerderij zodanig oud gemaakt wordt dat de 

leek niet meer kan onderscheiden wat er oorspronkelijk tot de boerderij behoorde en wat er 

aan toegevoegd is. Schouwen werden bijgemaakt of verplaatst, tegeltableaus van elders 

werden gezet, balklagen omgedraaid, zeventiende eeuwse consoles en korbelen 

(uitspringende steen waarop een balk rust) bijgemaakt. Restauraties hebben op 

verschillende manieren noodlottige gevolgen voor de geschiedenis van een gebouw. De 

gevolgen van de veranderingen zijn binnen en buiten waarneembaar. In de boerderijen 

werden vertrekken heringedeeld een aangepast aan het gezin dat een boerderij bewoonde. 

De grote, tochtige schouwen en de bijbehorende tegelwanden en schoorsteenboezems op 

zolder werden afgebroken omdat het vertrek een andere functie kreeg of door aankoop van 
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moderne kachels, plafonds werden afgetimmerd. In de kelders verdwenen de pekelbakken, 

werden de vloeren verhoogd en plafonds veranderd. In de stal werden karnmolens 

verwijderd, pompen werden buiten gebruik gesteld, groepstallen werden dichtgegooid. De 

gebouwen op het erf kregen in gunstige gevallen een nieuwe functie, die overbodig waren 

werden afgebroken. In Bergambacht waren  in de jaren zestig van de vorige eeuw nog heel 

wat tweebeukige houten schuren te vinden achter de boerderijen, die dienden als 

hooiopslag. In 2008 zijn ze verdwenen. 

 

Hoewel de geschiedenis van de boerderijbouw in de Krimpenerwaard tot in de tijd van de 

ontginningen is te traceren, dagtekenen (aanwijzing van dag, maand, jaar) de oudst 

aangetroffen boerderijen of onderdelen daarvan pas uit de late zestiende eeuw. Dit heeft 

enerzijds te maken met het toegepaste bouwmateriaal, voor de zestiende eeuw van niet 

blijvende materialen als hout, leem en riet, maar ook door verandering in de bedrijfsvoering, 

zoals de overgang naar melkproductie, waardoor de behoefte aan een anders ingerichte 

boerderij duidelijk werd. Vooral na het midden van de negentiende eeuw is een groot aantal 

boerderijen gemoderniseerd. Zij werden in gedeelten vernieuwd of totaal afgebroken. In het 

eerste geval bleef het voorhuis behouden en werd een nieuwe stal gebouwd. Ook werden de 

gevels veranderd en de ruimten opnieuw ingedeeld. In Stolwijk zijn er nieuwe gebouwen op 

de oude plaats gebouwd. De boerderijen langs de Beijerscheweg, Zuidbroek, Achterbroek, 

Benedenkerk en Bovenkerk zijn nieuw gebouwd. De meeste zijn van na 1850. Veel 

boerderijen hebben een gevelsteen in voor- of zijgevel waarin het bouwjaar staat. Die 

gevelstenen werden vanaf het midden van de negentiende eeuw gemaakt. Een enkele 

boerderij is door baksteen in het metselwerk te dateren. De boerderij aan de Provincialeweg 

15 te Haastrecht is gebouwd in 1658. 

 

De boerenbedrijven in de Krimpenerwaard zijn veeteeltbedrijven. Sinds de zestiende eeuw 

was hier minder sprake van akkerbouw. Door de voortdurende daling van het maaiveld werd 

de akkerbouw steeds moeilijker, zodat men, noodgedwongen op veelteelt over ging. Het 

kleinschalige gemengde bedrijf maakte plaats voor veehouderij en, als een afgeleide ervan, 

de productie van kaas en boter. In heel Holland vonden de zuivelproducten vanaf het 

midden van de zestiende eeuw in toenemende mate aftrek in de groeiende steden. Vooral in 

het centrum van de Krimpenerwaard werd de kaasmakerij na het midden van de 

negentiende eeuw de belangrijkste bron van inkomsten. De weerslag van al deze 

bedrijvigheid vindt men terug aan de gebouwen in het voorkomen, de indeling en het 

gebruik van de vertrekken. Vanaf 1600 groeide daarnaast de vraag naar hennep, met als 

voornaamste producten touw en zeil, ten behoeve van de scheepvaart. De boeren op de 

kleistroken langs de rivieren profiteerden daarvan. De armere boeren in het binnenland 

deden het met bemesting veel minder goed. Daar bleef de veehouderij. De hennepakkers 

vereisten een zeer intensieve bemesting om verzekerd te zijn van een zo groot mogelijke 

productie. Het land werd bemest met een mengsel van stalmest en bagger uit de sloten. De 

noodzaak van een grote veestapel was dan ook het gevolg. Voor de hennep en het hooi was 

opslagruimte nodig waardoor grote houten schuren aan of naast de boerderij werden 

gebouwd. Na 1850 liep de productie van hennep sterk terug om uiteindelijk geheel te 

verdwijnen. 

 

De boerderijen komen voor in de hele Krimpenerwaard. Zij liggen haaks op de kop van de 

kavels in lange ononderbroken reeksen. Slechts een enkele ligt evenwijdig met de weg. De 

belangrijkste linten treft men aan langs de rivieren Lek, Hollandse IJssel en Vlist en de 

oostwest lopende weteringen in het binnenland. De boerderijen zijn met de voorgevels naar 
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de weg gericht. Langs de rivieren liggen zij binnendijks. Alleen bij een erg brede uiterwaard 

als bij Boven-Haastrecht treft men nieuwere boerderijen aan op de gronden tussen de dijk 

(nu Provincialeweg) en de rivier. Bij Vlist, Bovenkerk, Benedenkerk en de Beijersche polder 

loopt aan beide zijden van het water een weg waar de boerderijen aan liggen. Bij andere 

weteringen kan maar aan een kant van het water een weg lopen. De door het water 

gescheiden erven worden bij de opritten door een brug of een dam met duiker overkluisd. De  

meeste erven rond de boerderij zijn aan beide zijkanten door sloten begrensd. Langs de 

sloten is geriefhout zoals wilgen en essen die het hout leverden voor hekwerken, 

afrasteringen, bonenstokken en brandhout (takkenbossen) voor de bakovens. Verder zijn 

daar aan de sloten inhammen voor de schouw – de mest werd met schouwen op het land 

gebracht – en de boenstoepen of spoel- en bakhokken waar het vaatwerk voor de 

kaasmakerij gespoeld werd en waar gekookt kon worden. Het erf, dat ter plaatse ‘werd’ 

genoemd wordt, is vanaf de weg toegankelijk via een hek. In het geval er water voor het erf 

loopt is er een brug of een dam. Door de verbreding van de opritten zijn de oude bruggen en 

de hekken opgeruimd. Dat was nodig voor de zwaardere machines en wagens. Er zijn nog 

voorbeelden van de oude situatie aan de Oost Vlisterdijk 11. Daar is een gietijzeren inrijdhek 

op hekpalen waarop staat: ‘Festiena’ en ‘Lente’: ‘Haast u langzaam’. Aan de West Vlisterdijk 

43 een gedateerd ijzeren hek uit 1879. Aan Westeinde 1 te Berkenwoude een waaiervormig 

gierijzeren hek en tussen de pijlers: ‘Vaders Wensch’ uit 1901. Een van de markantste 

hekken staat aan de Provincialeweg Oost 83 te Haastrecht bij boerderij ‘Gansen Burgh’. Dit 

hek bestaat uit twee gemetselde hekpijlers met een verdiept veld, afgedekt met een 

geprofileerde hardstenen dekplaat. Op de friezen is de naam ‘Gansen Burgh’ vermeld. Op 

iedere pijler staat een zwemmende gans op een golf water. Het monumentale hek met de 

gemetselde pijlers en een afdekplaat van beton, alles in achttiende eeuwse stijl, bij boerderij 

‘Bouwlust’ in Bergambacht, staat er pas sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw als 

vervanging van een eenvoudig gietijzeren hek. 

 

De inrichting van het erf heeft een vaste ordening. Naast de boerderij, langs de oprit is een 

stenen schuur voor het gebruik als paarden- en wagenstalling. De moes- en bloementuin en 

een boomgaard liggen voor of aan de zijkant. Achter is de plaats voor de hooiberg of 

hooischuur en een of meer veestallen. Voor de boerderij staan, om de zon te weren uit de 

kaas- en de melkkelder, leibomen, meestal linden. De leibomen zetten zich voort langs de 

zijgevel als begeleiding van de oprit. Bij de zuivelbedrijven waren koele ruimtes van belang 

voor het goed houden van de melk en de kaas. Bovendien fungeerden de bomen als 

bescherming tegen storm. De wortels hielden de fundering en het opgaande muurwerk 

droog. Meestal voor en naast en soms achter de boerderij is de plaats voor de moes- en 

bloementuin en fruitbomen. Deze tuinen zijn vanouds afgezet met heggen (beuk, liguster) en 

ijzeren toegangshekjes om het pluimvee uit de tuin te weren. De heggen dienen ook om 

dekens op te kloppen. Hekken en heggen verdwijnen in een rap tempo om incidenteel plaats 

te maken voor moderne, minder onderhoud vragende afrasteringen. Langs de Vlist is het 

smalle gedeelte voor de boerderij met grind bedekt. Er staan meestal leibomen voor de gevel. 

Tuinen voor de boerderij komen daar niet veel voor omdat de ruimte ontbreekt. In 

Bergambacht daarentegen, langs Bovenberg en Tussenlanen, liggen de boerderijen verder 

van de weg. Hier is wel plaats voor een tuin aan de voorkant. Daar zijn de formele tuinen, 

met buxus omzoomde perken in cirkels of vierkanten, waarin eenjarige planten bloeien. 

Voor de boerderij ‘Bouwlust’ aan de Bovenberg 54 en 56 staat in de tuin een zonnewijzer op 

een stenen zuil. De zonnewijzer is van hout en afgedekt met een zinkplaat. Bovenop staat 

een duivel met de vleugels van een engel met een lier in de hand. De kubus is aan alle 

kanten afgeschuind, waardoor vierentwintig vlakken ontstaan van verschillende vormen: 
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vier- zes- en achtkantig. De stijltjes zijn open rechthoeken en driehoeken. Op de wijzerplaten 

staan Arabische cijfers, met de verdeling in halve en hele uren. Op de noordgerichte vlakken 

staan aan de namiddagkant de cijfers in omgekeerde volgorde. Een datering van de 

zonnewijzer is niet te geven. Indien er voor de boerderij geen ruimte is voor een tuin, ligt 

deze ernaast, op een apart met sloten omgeven stuk grond, dat via een bruggetje vanaf het 

erf toegankelijk is. Een mooi erf, afgescheiden met heggen en een moes- en bloementuin aan 

de zijkant is te vinden bij de boerderijen Tussenlanen 20, 40 en 42 te Bergambacht en 

Provincialeweg Oost 21 en 33 te Haastrecht. In een enkel geval is de moestuin aan de 

overkant van de weg. Tegenover de boerderijen West Vlisterdijk 44 en 45 en Bonrepas 13 en 

14 ligt op een eilandje in riviertje Vlist een groentetuin met fruitbomen. 

  

Boenstoepen van hout of beton zijn bij de boerderijen aan het water. Op deze vlonders 

werden de melkbussen en het vaatwerk van de kaasbereiding gewassen. Aan de Vlist ziet 

men hier en daar nog deze eenvoudige bouwsels. De overdekte boenstoepen kwamen vaker 

voor, aan de zijkant van de boerderij. Zij zijn met een lessenaarsdak (schuin dak) aan de 

boerderij gebouwd ter hoogte van de keukentravee (vak tussen twee steunpunten) en 

kunnen langgerekt van vorm zijn, afhankelijk van de afstand van de boerderij tot de 

kavelsloot. In dit spoelhuis zijn een reeks treden die afdalen naar het water. In sommige van 

deze spoelhuizen zijn stookplaatsen aanwezig. De windveren met het gevelteken kunnen met 

rijk snijwerk versierd zijn. Er zijn ook losse boenhokken, kleine rechthoekige bouwwerken 

onder een zadeldakje, al dan niet met een stookplaats, maar minder dan de aangebouwde. 

Die kleine hokjes met stookplaats noemde men in Bergambacht en Berkenwoude ‘snuivers’. 

Zij dienden ook om water te koken voor de kaasmakerij. Ook werd er het eten gekookt en de 

was gedaan. Voor de versiering van deze opstallen geldt hetzelfde als voor de aangebouwde 

boenhokken. Bij de houten opstalletjes zijn de holten van de rabat (manier van 

houtverbinding) vaak in een lichtere kleur geschilderd. De boerderijen met lage, lange, onder 

lessenaardaken liggende boenhokken aan de zijgevel, zijn karakteristiek voor de 

Krimpenerwaard. Aangezien deze op de minuutkaarten van het kadaster vrijwel nergens 

voorkomen, lijkt het een negentiende eeuwse uitbreiding te zijn. Dat komt overeen met het 

gegeven dat de zelfkazerij vanaf het midden van de negentiende eeuw een sterke 

ontwikkeling doormaakte, waardoor de behoefte aan uitbreiding van de werk- en 

spoelruimtes opkwam. 

 

Naast de opritten en achter de boerderij staan de stallen en wagenschuur, beide in een 

enkel geval gecombineerd met een zomerhuis, hooischuur of hooiberg. Over het algemeen 

zijn dergelijke gebouwen eenvoudig. Zij hebben meestal een rechthoekige plattegrond, zijn 

eenbeukig en liggen onder een zadeldak. Al naar gelang de functie zijn zij gebouwd van 

steen, een combinatie van steen en hout (stalling) of uitsluitend van hout (hooiberging). 

Koetshuizen met klokgevels zijn in Bonrepas, waar op een toegangsdeur een gezadeld paard 

is geschilderd. De wagen- en paardenstal vormt door de versiering van de gevel in sommige 

gevallen een eenheid met het hoofdgebouw. Bij Schoonouwen 6 zijn de gevels van 

boerderijen en wagenstal versierd met keperbogen boven de gevelopeningen. Een hooiberg 

staat van oudsher direct achter de boerderij op korte afstand van de achtergevel. Tussen de 

berg en de middelste deeldeur kan een klinkerpad lopen. In een enkel geval is er tussen 

hooiberg en deeldeur een verbindingsportaaltje of hooihokje aangebracht tegen de tocht en 

de regen. Dat is het geval bij de boerderijen aan de Oudelandseweg 18 te Ouderkerk aan de 

IJssel, Zuidbroek 125 te Bergambacht en Beijerscheweg 82 te Stolwijk. De constructies van 

de hooibergen hebben drie, vier of vijf roeden (buis, lat) waarlangs de kap bewogen wordt. 

De roeden zijn van ijzer of beton. Hooibergen met eiken palen zijn nagenoeg verdwenen uit 
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de Krimpenerwaard. De beweegbare kap van de hooiberg is oorspronkelijk met riet gedekt. 

In veel gevallen is deze door golfplaten vervangen. Op de kadastrale minuutkaarten van de 

dorpen, die voor de Krimpenerwaard in de jaren 1828 en 1829 tot stand kwamen, zijn de 

boerderijen met hun bijgebouwen en de plaatsen van de hooibergen weergegeven. Op die 

kaarten ziet men dat hooibergen ontbreken bij de boerderijen langs de Lekdijk (Ammerstol, 

Opperduit, Schuwacht, Zuidbroek, Tussenlanen en ’s Heeraartsberg = Bovenberg). Het hooi 

werd daar niet in bergen maar in grote houten, vaak tweebeukige schuren opgetast. In de 

schuren was ook het vee. Dergelijke schuren zijn in een latere fase aan de boerderij 

gebouwd. Helaas zijn sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw veel van deze schuren 

afgebroken of ingekort. Langs rivier Hollandse IJssel ziet men aan de dijk veelal eenbeukige 

houten schuren op stenen voet bij de boerderijen.  

 

De boerderijen in de Krimpenerwaard vormen geen afgesloten groep met specifiek regionale 

kenmerken, zoals in de Alblasserwaard. Zij sluiten in vorm, constructie en indeling aan bij 

de boerderijen in het westen van de provincie Utrecht (Lopikerwaard) en de Zuidhollandse 

boerderijen ten noorden van de Hollandse IJssel (Rijnland, Land van Woerden en Gouda). 

Afhankelijk van de ligging en de aard van het bedrijf is er wel sprake van plaatselijke 

verschillen. Die beperken zich niet tot het exterieur, maar komen ook voor in de indeling van 

het gebouw. Iedere boerderij bestaat uit een woongedeelte, een werkgedeelte en een stal met 

opslagmogelijkheden. Een absolute scheiding tussen deze drie onderdelen is niet altijd aan  

te geven. In de loop van de tijd wordt er heen en weer geschoven met de functies van de 

verschillende vertrekken, afhankelijk van de bewoning en de aard van het bedrijf. 

 

De historische boerderijen behoren vrijwel zonder uitzondering tot de driebeukige 

hallehuisgroep, zoals die overal in Zuid Holland voorkomt. De houtconstructie van de 

driebeukige boerderij  wordt in de diepte gevormd door een rij (ankerbalk) gebinten die de 

ruimte verdelen in een hoge middenbeuk en twee lage, smallere zijbeuken. De driedeling 

loopt bij de oudste boerderijen tot in het voorhuis door. De gebinten, op gemetselde poeren, 

(blok van beton of metselwerk als steun in de fundering) staan op een vaste onderling 

afstand. De ruimte tussen twee gebinten noemt  men een vak. Woon- en bedrijfsgedeelte zijn 

van elkaar gescheiden door een brandmuur. In een latere fase kent het voorhuis, het 

gedeelte voor de brandmuur, een eigen ontwikkeling, los van de constructie van het 

bedrijfsgedeelte.  

 

De meest voorkomende variant binnen de hallehuisgroep in de Krimpenerwaard is de 

middenlangsdeelboerderij. Bij deze boerderij ligt, zoals de naam al aangeeft, de deel 

(dorsvloer, stal) in de lengte van de middenbeuk van het bedrijfsgedeelte. Aan de buitenkant 

is dit zichtbaar in het midden van de achtergevel. De beide kleine deuren aan de zijkant 

ontsluiten de mestgangen die achter de koestanden in de zijbeuken liggen. Naar de indeling 

van de plattegrond van het bedrijfsgedeelte worden die boerderijen gerekend tot het 

voerdeeltype. De middenbeuk is over het algemeen breder dan de zijbeuken en de voergoten 

voor het vee lopen aan weerszijden van de deel.  Daarnaast komen in dit gebied incidenteel 

negentiende eeuwse boerderijen voor van het dwarsdeeltype. Hier ligt de deel niet in de 

lengte van de schuur, maar overdwars. De hoge deeldeuren zitten dan in de zijgevel. De 

wagens kunnen direct van de oprit de schuur indraaien. Het vee staat dan langs een van de 

zijgevels  en de achtergevel. Het stelsel van gebinten blijft hetzelfde. Bij de grote tweebeukige 

schuren ziet men het dwarsdeel al in de achttiende eeuw toegepast. De zijlangsdeelvariant, 

die in de Alblasserwaard voorkomt, komt in de Krimpenerwaard bijna niet voor. Bij deze 

varriant is de schuur in drie beuken verdeeld. Daarbij is zij voorzien van een in de 
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lengterichting gelegen deel in een van de zijbeuken. De deel is via grote deuren in de 

achtergevel toegankelijk. De veestalling is in de andere zijbeuk en langs de brandmuurgevel, 

zoals te zien is bij Noord 54 te Krimpen aan de Lek. Een stuk van het zijlangsdeel en de 

middenbeuk werd voor hooiopslag (grondtas) gebruikt. 

 

Evenals men bij het bedrijfsgedeelte verschillende typen kan onderscheiden, zo is dat ook 

mogelijk bij het voorhuis. Naar de vorm onderscheidt men het traditionele hallehuis met een 

rechthoekige hoofdvorm, waarbij woon- en bedrijfsgedeelten onder een langgerekte kap 

liggen. Het woon en bedrijfsgedeelte zijn door een brandmuur van elkaar gescheiden. 

Boerderijen die door een vergroting van het voorhuis naar een kant een L-vormig voorkomen 

hebben gekregen, en door een uitbreiding naar of een verhoging van twee kanten een T-

vorming uiterlijk hebben gekregen, zijn de belangrijkste ontwikkelingen in dit gebied. Alle 

drie de typen komen vanaf het einde van de zestiende eeuw al voor. Na de zeventiende eeuw 

lijkt de voorkeur voor de L-vormige boerderij af te nemen, om in de loop van de achttiende 

eeuw uit de Krimpenerwaard te verdwijnen. De L-vormige boerderijen met een negentiende 

eeuw voorkomen blijken, op een enkele uitzondering na, in de kern oudere exemplaren te 

zijn die in de loop van de tijd een modernisering hebben ondergaan. Afgezien van 

driebeukige boerderijen komen er in het gebied ook tweebeukige boerderijen en schuren 

voor. Bij deze gebouwen is sprake van een asymmetrische bouw doordat er een zijbeuk is 

weggelaten, waardoor de ene zijgevel aanmerkelijk hoger is dan de andere. De eenvoudige 

boerderijen en schuren hebben een eenbeukige constructie. 

 

Het voorhuis voor het hallehuis op rechthoekige plattegrond omvat doorgaans twee 

gebintvakken en neemt het gedeelte voor de brandmuur in beslag. In de simpelste vorm 

bestaat het uit een grote middenkamer en smalle vertrekken in de zijbeuken onder het 

schuine dak, waarvan er een is onderkelderd. De inwendige indeling laat zich van de 

voorgevel aflezen. De direct van buitenaf toegankelijke middenkamer heeft een voordeur en 

een groot venster of twee kleinere. De kamers van de zijbeuken worden elk door een venster 

verlicht. Onder een van de hoger in de gevel geplaatste zijbeukvensters zit een met spijlen 

verstevigde lichtopening van de kelder, die met een luik afgesloten kan worden. Ook in de 

zijgevel kunnen kelderlichten zijn aangebracht. Indien de houtconstructie tot de voorgevel 

doorloopt wordt deze met ankers aan de muur verankerd. De top van de voorgevel eindigt 

met een wolfseind (afgeschuind eind van een zadeldak) of een tuit. De verdieping heeft 

meestal een venster. De zijgevels bij de oudste veeteeltbedrijven kunnen laag zijn, waardoor 

er maar weinig ruimte is voor vensters ter verlichting van de zijkamers. Het eerste deel van 

de zijgevels van het voorhuis heeft geen lichtopening. Dit was meestal de plaats waar de 

bedsteden stonden. Aangezien de middenkamer oorspronkelijk dienst deed als woonkamer 

waar ook gewerkt werd, stond er een grote open schouw tegen de brandmuur. Bij de oudste 

boerderijen heeft de middenkamer een aanzienlijke diepte van negen meter en meer. 

 

In een vroege ontwikkelingsfase van de Krimpenerwaardse boerderij kan de keuken bij het 

voorhuis opgenomen zijn. Het gedeelte achter de brandmuur heeft dan geen keuken meer, 

maar uitsluitend de stal. De boerderij Oosteinde 12 te Berkenwoude had een dergelijke 

indeling. De gedeelte voor de brandmuur bevatte een kaaskamer, een onderkelderde 

opkamer en een slaapkamer. Hierachter lagen een brede woonkeuken met bedsteden en een  

wringkamer. In de wringkamer werd de kaas gemaakt. 

 

In de loop van de achttiende eeuw verschuift bij de meeste boerderijen het dagelijks gebruik 

naar de woonkamer achter de brandmuur. (Tegen de brandmuur was de vuurplaats (haard) 
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geplaatst). De voorkamer wordt soms ‘mooie’ kamer, maar meestal kaaskamer. Ook komt 

het voor dat de boerderij voor dubbele bewoning wordt ingericht. Een van de 

zijbeukvertrekken en soms een deel van de middenkamer wordt dan door middel van 

wandjes van de rest van het voorhuis afgescheiden. Bij een late achttiende, maar vooral 

negentiende eeuwse ontwikkeling ziet men dat de middenkamers in het voorhuis omwille 

van die functiewijzigingen verkleind gaan worden. Gangen worden afgescheiden, de grote 

tochtige schouwen worden dichtgemaakt of afgebroken. Op de plaats van de oude schouw 

komt vaak een trap langs de brandmuur. Bij de zeventiende eeuwse boerderij Tussenlanen 

24 heeft men in de middenkamer voor de betegelde wand van de brandmuur, na het midden 

van de negentiende eeuw, een houten bedstede en een kastenwand geplaatst. Halverwege 

deze wand en de voorgevel plaatste men een tweede wand. De aldus ontstane tussenruimte 

zonder ramen werd als alkoof (tussenkamer) gebruikt. Voor de ontluchting was in het 

plafond een gietijzeren rooster aangebracht. Bij de boerderij ‘Bouwlust’ aan de Bovenberg 54 

en 56 is van de middenkamer zowel een gang achter de voordeur als een gang voor de 

brandmuur afgescheiden. De grote schouw is daarom afgebroken. In de nieuwe kleinere 

middenkamer kwam tegen de achterwand een schouw in een vroeg twintigste eeuwse neo-

klassistische stijl. Op de verdieping is de oorspronkelijke boezem nog wel aanwezig. 

 

Bij de toename van de zuivelproductie na het midden van de negentiende eeuw is de 

middenkamer uitsluitend gebruikt als kaaskamer: voor de opslag van kaas. Het maken van 

de kaas gebeurde in de wringkamer in het achterhuis of in de stal. Nodig was een koele, 

schone ruimte voor de kaasopslag en de middenkamer kwam daarvoor als eerste in 

aanmerking. In dat geval is de schouw meestal helemaal weggebroken en de vloer met 

estrikken (gebakken vloertegel) geplaveid. Een dergelijke ontwikkeling werd gezien bij de 

boerderij Benedenkerkseweg 88 te Stolwijk. De van oorsprong midden zeventiende eeuwse 

boerderij had muurstijlen in de middenkamer en een schouw tegen de brandmuur. In de 

loop van de negentiende eeuw is de schouw afgebroken, de balklaag verlaagd met een 

enkelvoudige balklaag en een trap langs de brandmuur. De muren van de kaaskamer 

werden blauw geschilderd. 

 

De kelder die altijd onder een van de zijbeuken ligt, is over het algemeen toegankelijk via een 

vertrek in de zijbeuk voor de brandmuur: de kelderkamer. Het is bij wijze van uitzondering 

dat men vanuit de middenkamer de kelder kan betreden. Wel kan er vanuit de kelderruimte 

een luik naar de middenkamer zijn aangebracht als transport voor de kaas. Toegangen naar 

de kelder vanuit de middenkamer komen weinig of niet voor. Dit in tegenstelling met de 

boerderijen in de Alblasserwaard. Er staan een of meer houten, gemetselde of betonnen 

pekelbakken langs de muur. De houten bakken staan op poten. De gemetselde bakken zijn 

vaak betegeld met blauwe zeventiende eeuwse tegels met mens- en ambachtvoorstellingen, 

zoals in de boerderij aan de Provincialeweg 25 West te Haastrecht. Onder de gemetselde 

bakken zijn bogen uitgespaard om reden van de constructie en om de voeten neer te kunnen 

zetten. De verdieping van het voorhuis diende als slaapplaats en/of als opslag voor fruit. 

Tegen de brandmuur is in veel gevallen nog de grote schoorsteenboezem met rookluik, zelfs 

als de schouw is afgebroken. Opmerkelijk is de rookkast op de voorzolder aan de 

Provincialeweg Oost 15. Het is een gemetselde en aan de bovenkant afgeronde kast met luik 

tegen de brandmuur. De rook werd afgevoerd via het rookkanaal achter de brandmuur. 

Langs de Provincialeweg te Haastrecht en omgeving komt men van oorsprong zeventiende 

eeuwse rechthoekige boerderijen tegen met hoge voorzolders en hoge zijmuren aan het 

voorhuis. Ze zijn alle in de negentiende eeuw verbouwd. De borstweringen van de 

binnenmuren onder de gebintplaat zijn hier ongeveer anderhalf tot twee meter hoog, in 
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tegenstelling tot de oorspronkelijke constructie, waarbij de borstweringen maar zestig 

centimeter waren. 

 

Bij de oorspronkelijke boerderij lag achter de brandmuur, ter diepte van een gebintvak, een 

woonkeuken en een werkruimte. Bij een aantal boerderijen was deze travee ooit een open 

verbinding met de stal, die zelfs voor een deel tot aan de brandmuur kon doorlopen. Na het 

midden van de negentiende eeuw werden die open stallen, waarin gekookt en geleefd werd, 

verboden. Het was een hygiënische maatregel ter bestrijding van de pest. De woonkeuken 

werd met houten schotten of muren van de stal afgescheiden. Hierin zit een deur naar de 

stal en meestal een klein raam waardoor men de stal in het oog kon houden. Dat de beide 

ruimten ooit onverdeeld waren kan men in sommige gevallen nog zien aan het onder het 

schot of de muur doorgaande plaveisel. Deze indeling en dit gebruik van het achterhuis ziet 

men niet alleen bij de rechthoekige boerderijen, maar ook bij de L- en T-vormen. De midden 

zeventiende eeuwse boerderij ‘Bouwlust’ aan de Bovenweg 54 en 56 heeft een zeer fraai 

ingericht achterhuis. Over vrijwel de hele breedte is een woonkamer ingericht met betegelde 

wanden uit 1800. De bijbehorende schouw is afgebroken. Op de zolder is echter de 

zeventiende eeuwse schouwboezem en een daar tegenaanstaande vroeg negentiende eeuwse 

boezem nog aanwezig. Het merendeel van de tegels is waarschijnlijk door een latere eigenaar 

gezet. De woonkamer heeft in de brandmuur twee, inmiddels dichtgemaakte, doorgangen 

naar het voorhuis, een naar de kelder en een naar de middenkamer. In de wand tussen de 

woonkamer en de stal zijn twee roedevensters en een deur geplaatst. Aangezien de zijmuren 

bij de meeste boerderijen laag waren, konden er maar kleine vensters en lage deuren 

aangebracht worden. Daardoor waren de vertrekken in het achterhuis donker. Om een 

betere toegankelijkheid en licht in de woonkeuken te krijgen moest men het venster en de 

deur verhogen, waardoor de dakvoet daarboven werd opgelicht. Bij een verdere ontwikkeling 

ziet men dat er zelfs een hele uitbouw in de vorm van een kapel met tuitgevel wordt gebouwd 

die met een steekkap op het hoofddak aanloopt. Afgezien van een venster kon daar ook een 

deur in opgenomen worden. De meeste van deze kapelvormige uitbouwen bleven binnen het 

geveloppervlak. De uitbouwen en vergrotingen dateren van de tijd dat het dagelijks leven 

naar de woonkeuken werd verplaatst en de behoefte aan een beter verlichting manifest 

werd, aan het eind van de achttiende eeuw. Daarom ziet men het uitbouwen van de 

werkgedeelten pas na die tijd populair worden. Voordien komt een kapelvormige uitbouw 

vooral bij grote boerderijen voor: Tussenlanen 11 en 13 (1661), ‘Bouwlust’ aan de Bovenberg 

54 en 56 (1671), Oost Vlisterdijk 21 (1700). Het hangt waarschijnlijk samen met de 

gescheiden functies: het voorhuis diende als woning voor de heer, het achterhuis en de stal 

was voor de boer. Aan de versiering van de zijtopgevels is bij bovengenoemde boerderijen 

bijzondere aandacht gegeven. Bij ‘Bouwlust’ is de kapelvormige uitbouw met fraai versierde 

zijtopgevel enkele jaren na de bouw van de boerderij tot stand gekomen. Daarvan getuigen 

de bouwnaden in het metselwerk.  

 

Een oorspronkelijk indeling van de plattegrond is bij de boerderijen nog wel eens te vinden. 

De afwerking van de interieurs is in de loop van de tijden aan de eisen van de moderne tijd 

aangepast. Balklagen verdwenen onder verlaagde plafonds, vooral in de hoge 

middenkamers. De schouwen in het voorhuis werden afgebroken. Dat ze er geweest zijn 

bewijzen de grote schouwboezems op de zolder. Bedsteden werden niet meer gebruikt en 

verdwenen. In een aantal gevallen is de aankleding van de woonkeuken in het achterhuis 

met tegels en tegeltableaus wel bewaard gebleven. Een aantal boerderijen in de 

Krimpenerwaard heeft ondanks verbouwingen en moderniseringen en geheel of gedeeltelijk 

betegelde schouwwand bewaard. De vroegste dateren uit het midden van de zeventiende 
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eeuw, de laatste zijn uit het eind van de negentiende. Tegels konden zowel een decoratieve 

als een didactische (lerende) waarde hebben. Het laatste wanneer de tegels met bijbelse 

voorstellingen waren beschilderd. De toepassing van tegels in de interieurs was niet beperkt 

tot de schouwwanden. Men vindt ze ook terug aan de plinten en in mindere mate aan de 

overige muurvlakken. Dit had mede een bouwkundige reden. Door het optrekkend vocht 

smetten de muren. Het aanbrengen van tegels op plinten en tegen de muurvlakken trok het 

vocht in de tegel en was de schimmel niet te zien. De mate en aard van toepassing van de 

tegels hing samen met de ter beschikking staande ruimte. De zeventiende en achttiende 

eeuwse schouw met boezem had de boezembalk op een hoogte van een meter tachtig. De 

hoogte van de daarachter liggende stookwand werd met decoratieve tegels bekleed. In het 

midden bracht men een roetbaan aan van donkerder ‘schildpadtegels’. Tot de tweede helft 

van de achttiende eeuw was het woongedeelte in het voorhuis. Betegelde schouwen uit de 

zeventiende en achttiende eeuw worden dan ook alleen daar aangetroffen. 

 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw zijn er tegels met veelkleurige vogel- en 

bloemmotieven met hoekvullingen of omlijstingen als vierkanten, kandelaren, cirkels, 

bloemen en ossenkop of eikenblad. Na de tweede helft van de zeventiende eeuw komen er 

blauwe tegels met diverse versieringen. De invoer van Chinees porselein vanaf het eerste 

kwart van de zeventiende eeuw heeft zeker een grote invloed gehad op de kleur van en het 

patroon op de tegels. Op de blauwe tegels verschijnen Chinese versieringen, zoals de 

Chinese tuin, afbeeldingen van Chinese mensen en de Wan-Li hoekvulling. Naast blauwe 

tegels komen na het midden van de zeventiende eeuw paarsbruine tegels in de mode, die in 

een nuancering van heel licht tot bijna zwart werden gebruikt. Een combinatie van beide 

varianten is de tegel met een blauwe beschildering in een cirkel waarbij de omlijsting met 

paarsblauwe penseelstreken werd ingevuld. Het tegelpatroon veranderde in de achttiende 

eeuw ingrijpend. Werden tot dan enkele tegels met voorstellingen toegepast, nu worden er 

tegeltableaus samengesteld en aangebracht op en naast de schouwboezem. Vaak bestaat de 

bekleding van de schouwwand uit witte tegels met daarin verwerkt enkele tableaus en/of 

twee enkele of dubbele pilasters (uit de wand uitstekende vierkante pilaar) van twee tegels 

breed en twaalf of dertien tegels hoog, versierd met duivenranken en dieren. De pilasters 

worden afgesloten met een kapiteel (bovenste deel van een zuil). Op de voetstukken zijn 

landschapjes of pastorale scènes geschilderd. Druivenrankpilasters met mensen en dieren 

daartussen noemt men ook wel levensbomen. Zij komen in dit deel van Zuid Holland veel 

voor. De wanden omlijst men met randtegels. Na de verandering van de functies in de 

boerderij werd de boezem lager en smaller. Op en naast de boezem verschijnen forse 

tableaus die met een sierrand in de vorm van een koord of bloem- en bladwerk wordt 

omlijst. De tableaus vertonen scènes uit het dagelijks boerenleven, rivierlandschap met 

koeien en boerderijen, of thema’s uit de bijbel. In diverse boerderijen in Haastrecht en Vlist 

is aan de schouwen een Lopikerwaardse variant te zien. Hier zijn de hoeken van de 

schouwboezem met een koperen strip afgewerkt. Naast de kolommen verbeeldt men een koe 

en een paard, een kat met een muis in de bek en een zittende hond. Soms staat er bij de 

tableaus een tekst zoals: ‘deze kat eet niet’ en ‘dese hond, bewaakt het huis’. Bovenaan de 

wanden zijn vaak veelkleurige kanariekooien weergegeven met (Utrechts) en zonder torentje 

(Rotterdams). Grote polychrome tegeltableaus worden weer na 1850 geschilderd. De 

voorstellingen zijn dezelfde als voor: scènes uit de bijbel, het dagelijks leven op de boerderij 

en de boer of boerin met koe en paard. Het is een laatste poging de tanende tegelindustrie 

nieuw leven in te blazen. Een laatste opleving vond plaats in de jaren 1890 tot 1910, waarbij 

de Art Nouveau met name bij het woonhuis, een uitbundige tegeldecoratie voorschreef. 
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De tegels zoals die in de Krimpenerwaard aangetroffen werden zijn gebakken in Rotterdam 

en Gouda (de oudste) en Utrecht (na 1750). Over de schilders is weinig bekend. 

Tegelbakkers zijn in de Krimpenerwaard zelden gesignaleerd. Een uitzondering is de 

Rotterdamse tegelbakker I. van der Wolk die zijn werk in de boerderij Bovenberg 56, een 

veelkleurige pendule, voluit signeerde. In Utrecht voorzagen G.H. van Griethuizen en A. 

Turel hun pendules uit de achttiende eeuw van een signatuur. Op andere tegels ziet men 

wel initialen. In de halsband van de kat zijn de letters LVS te zien op een tableau in de 

boerderij aan Benedenberg 81. Het is niet bekend wiens initialen het zijn. De ontwerpen 

werden door de tegelschilders nageschilderd van prenten. Voor afbeeldingen van vogels 

maakte men gebruik van het grafische werk van de Antwerpse kunstenaar Adriaen Collaert 

(1560-1618) en Marcus Gheeraerts. Voor de tegels met soldaten werd gebruik gemaakt van 

het werk van Jacob de Gheyn, verbeeld in de ‘Wapenhandelinghe van Roers, Musqetten 

ende Spiesen’ (1607-1608). Erg populair waren de afbeeldingen van het werk van Pieter H. 

Schut, ‘Toneel ofte Vertooch der Bijbelse Historiën’ uit 1659. Van J. Luiken ‘Het Menselyk 

Bedryf’ uit 1694. 

 

Er zijn maar weinig boerderijen die nog originele vloeren hebben. De meeste zijn vernieuwd. 

De bedrijfsgedeelten kregen nieuwe betonvloeren of werden samen met groepstallen van een 

laag cement voorzien. De kaaskamers van de boerderijen aan de Oost Vlisterdijk 17, 42 en 

Provincialeweg 15 te Haastrecht hebben nog een mooie plavuizen vloer. Het bedrijfsgedeelte 

van Bovenberg 56 en Oost Vlisterdijk 42 heeft een vloer van klinkers. Een mooie gemetselde 

groep is te bewonderen in het museum ‘Crimpenerhof’ aan de IJsseldijk 314 te Krimpen aan 

de IJssel. 

 

Het in het verlengde van het voorhuis en het achterhuis liggende bedrijfsgedeelte van de 

boerderij met een deel (stal met dorsvloer) waar de beesten gevoerd werden, bestaat uit een 

brede middenbeuk en smalle zijbeuken. De middenbeuk werd vrijwel nergens als hooitas 

gebruikt. Het hooi werd op de grond  en op de til (planken zoldering boven de stal) getast. 

Het is niet duidelijk waarom men bij de veeteeltbedrijven het brede middendeel handhaafde. 

Om te voeren, slachten, zomerverblijf en hennepbewerking had men niet zoveel ruimte 

nodig. Wagenstalling lijkt evenmin een optie: de deeldeur was daar te smal voor. De 

gemiddelde breedte bedraagt anderhalve meter. Bovendien stond meestal de hooiberg in de 

weg. De plaats van de karnmolen was in de stal. In de Krimpenerwaard is bijna nergens een 

bijgebouw gebouwd waarin gekarnd werd. In Lekkerkerk aan Opperduit 308 en 356 is een 

los karnhuis bij de boerderij aangetroffen. Aan de andere kant van de waard, bij IJsseldijk 

West 65 te Ouderkerk, staat naast het zomerhuis een karnhok, evenals bij 

Benedenkerkseweg 138 en Koolwijk 33. Zijn losse karnhuizen schaars in de 

Krimpenerwaard, in het  noordelijker gelegen Rijnland ziet men ze veelvuldig. Dit heeft 

ongetwijfeld te maken met het feit dat de brede voerdelen van de boerderijen in de 

Krimpenerwaard alle ruimte boden voor de opstelling van de karn, in tegenstelling tot de 

smalle Rijnlandse voergangen. Als het vee op het land was gebeurde het karnen in de 

middenbeuk. Aangetroffen resten van karnmolens en oude opmetingen bevestigen dit. Bij 

Bovenberg 54 en 56 staat de houten karnmolen geheel in tact nog op de deel. Het karnpad 

en de plaats van de karnton zijn door een ronde hardstenen plaat en rondgemetselde 

klinkers aangegeven. Ook bij de boerderij aan de Oost Vlisterdijk 17 en Provincialeweg Oost 

61, ‘Woelvliet’, heeft men de karn op de deel gehandhaafd. In de meeste gevallen zijn zij 

echter afgebroken toen men op de veel kleinere elektrische karn overging. Wel ziet men bij 

verschillende boerderijen op de deel het uitgesleten karnpad en in de balk erboven een gat 

waar de constructie van de karnmolen in was bevestigd. In Benedenberg 81 en Tussenlanen 
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11 en 13 werd in de zijbeuk gekarnd. Maar bij de Provincialeweg Oost 85 te Haastrecht 

stond de karn in de rechterzijbeuk van het voorhuis. 

 

Aan weerskanten van de deel lopen de voergoten die tegelijk als drinkbak kunnen dienen. 

Bij de boerderij aan de Oudelandseweg 18 loopt het water vanaf de pomp, die tegen de 

middentravee staat, van de ene voergoot via een goot langs de achtergevel, die met een 

houtenplankje is overdekt, naar de andere voergoot. Vergelijkbaar was de methode bij Oost 

Vlisterdijk 5. Hier stond de pompbak tegen de achtergevel. Het water geven aan het vee 

gebeurde door de pompbak te laten vollopen, dan werd het eind van de voergoot opgestopt 

en de pompbak geopend, zodat de goten vol konden lopen. Het overtollige water liet men 

later weer weglopen via openingen in de achtergevel. De koeien stonden in de zijbeuken met 

de koppen naar de middenbeuk. Ze waren aan staken vastgebonden die achter de vloergoot 

in gaten in de vloer gestoken werden. Met de achterpoten staan de koeien op een bakstenen 

gedeelte dat stalhout of boes genoemd wordt. Tussen dit deel en de muur loopt een brede, 

ondiepe bestrate grup (groep), waarin de mest wordt opgevangen. De mest werd naar buiten 

geschept door de mestblindjes (luikjes) in de zijgevels of over het kruipad door de mestdeur 

in de achtergevel. De mest werd met de kruiwagen naar de mesthoop gebracht. Vandaar 

laadde men de mest op schouwen en voerde het af naar het land achter de boerderij. Boven 

de zijbeuken ligt de til. Dit was de plaats waar bedsteden voor de knechten waren 

afgetimmerd. De tillen werden ook als opslagruimte gebruikt. In een aantal boerderijen 

waren de tillen met houten luiken van de middendeel afgeschoten, zoals aan Beijerscheweg 

75 en Oost Vlisterdijk 17. 

 

Vanaf het einde van de achttiende eeuw werden de bedrijfsgedeelten gemoderniseerd. Om de 

mest makkelijker af te voeren legde men achter de verdiepte groep een geplaveide kruigang 

aan. De mest kruide men bij de vernieuwde stal via deurtjes in de achtergevel naar buiten. 

De mesthoop lag nu achter de boerderij. De mestluikjes in de zijgevel bleven daarnaast ook 

nog in gebruik. Vooral bij de lange stallen was het eenvoudiger de mest door de luiken weg 

te werken, in plaats van het lange kruipad te gebruiken. Aan het eind van de stal kon een 

gedeelte als zomerhuis zijn ingericht. Bij een aantal boerderijen langs riviertje Vlist en in 

Haastrecht (Bonrepas 12, Oost Vlisterdijk 11 en aan Provinciale weg Oost 39 en West 23 te 

Haastrecht is dat te zien aan een groot venster aan het einde van de zijgevel. ’s Zomers, 

wanneer het vee in de wei stond en de stal was schoongemaakt, legde men over het eind van 

de groep houten vlonders, plaatste rietmatten of houten schotten om de groep aan het oog te 

onttrekken, zette er meubels neer en een kachel en huisde daar een groot deel van de dag. 

De stal was over het algemeen de plaats waar in de zomer de kaas werd gemaakt. Het 

voorhuis was als kaaskamer in gebruik. Om in de zomer de kaas te kunnen maken was er 

in de stal een stookplaats met waterfornuis aanwezig. Bij diverse boerderijen getuigen resten 

van een schouw binnen en de hoge schoorsteen aan de zij- of achterkant buiten van deze 

functie. (Oost Vlisterdijk 5, Tussenlanen 11 en 13, Bovenberg 90, Provincialeweg Oost 91, 

Provincialeweg West 23A te Haastrecht en Middelblok 1 te Gouderak). Bij Oost Vlisterdijk 5 

staat het waterfornuis nog steeds in de stal. De geprofileerde (randversiering) schouwboezem 

duidt in de stal van Provincialeweg West 23A de plaats van het waterfornuis aan. De 

indeling van Zuidbroek 161 en 163 was vergelijkbaar. De karn stond in de stal achter de 

woonkeuken. Een zomerhuis met stookplaats en het boenhok waren in de negentiende eeuw 

daaraan toegevoegd. Bij een aantal boerderijen is het zomerhuis bewaard. De stal van Oost 

Vlisterdijk 5 is gedeeltelijk als zomerhuis ingericht. De stallen worden niet meer als 

veestalling gebruikt. Bij een aantal boerderijen bouwde men naast de boerderij een los 

zomerhuis, waarmee een vee- en wagenstalling gecombineerd was (Achterbroek 71, 
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Provincialeweg Oost 30 te Haastrecht, Benedenberg 105). Een bijzondere functie had in de  

zomer de stal bij Oudelandseweg 18 te Ouderkerk. Opmerkelijk genoeg werd bij deze 

boerderij de kaas na productie niet in het woonhuis bewaard. Dit deel was namelijk als 

ouderwoning in gebruik. De stal deed dienst als kaaskamer. Als in de herfst het vee naar 

binnen kwam, verhuisden de kazen naar de zolder. 

 

In het zuidelijk deel van de Krimpenerwaard, vooral langs rivier Lek komen enkele 

dwarsdeelboerderijen voor (Opperduit 258, 352, 360, Achterbroek 115 en Bovenberg 82 in 

het midden van de waard). Bij deze boerderijen ligt de inrit tot het  bedrijfsgedeelte in een 

van de zijgevels aan de kant van de oprit. Het is herkenbaar aan de hoge deeldeuren. De 

hooiwagens kunnen op die manier direct van de oprit de schuur indraaien. In het 

bedrijfsgedeelte staat het vee langs de andere zijgevel en de achtergevel. Het hooi werd op de 

balken boven de midden- en zijbeuk getast. Het lijkt erop dat dit type boerderij, dat in de 

Alblasserwaard overal te vinden is, in de achttiende eeuw naar de Krimpenerwaard is 

gekomen. Zag men in de Alblasserwaard in vorm en hoogte van schuur en deeldeuren 

verschillende varianten, in de Krimpenerwaard liggen de schuren onder een rechte 

doorgaande kap met de rest van de boerderij. De deeldeuren zijn doorgaans in de hoogte van 

de zijgevel opgenomen. De oudere variant deeldeur, met een in het dakvlak aanlopende 

kapel, heeft ook in de Krimpenerwaard bestaan, zoals bij de zeventiende eeuwse boerderij 

Opperduit 332. Deze is in 1976 gesloopt.  

 

In de loop van de achttiende eeuw ontstaat de behoefte om het bedrijfsgedeelte van een 

boerderij aanmerkelijk te vergroten. Dat was noodzakelijk door de uitbreiding van de 

veestapel en de vereiste ruimte voor een grotere hooivoorraad. Daartoe sloopte men de oude 

stal en bouwde men achter de woonkeuken/kamer een nieuwe stal (Benedenberg 64 en 66, 

Beijerscheweg 75). Een andere mogelijkheid was om in het verlengde van of dwars op de 

oorspronkelijke boerderij een nieuwe hoge schuur te bouwen. In een enkel geval wordt de 

nieuwe schuur naast de boerderij gebouwd en is met een tussenstuk daarmee verbonden. In 

het oude stalgedeelte kwam zo meer ruimte vrij voor een zomerhuis en de kaasbereiding. De 

aangebouwde schuur is doorgaans tweebeukig. In de zijbeuk en langs de achtergevel is de 

veestalling. De hoofdbeuk heeft een vloer van aangestampte aarde. Deze gebruikte men voor 

de grondtas van het hooi. Indien er sprake is van een tussenbalklaag (Tussenlanen 11 en 

13, Benedenberg 105) werd het hooi daarop getast. In dat geval zitten er hooiluiken op de 

verdieping van de hoge zijgevel. De schuren vormen een markant verschijnsel in de 

Krimpenerwaard. Zij komen vooral in de omgeving van Tussenlanen, Bovenberg, de 

Beijersche polder en Achterbroek voor. Zij zijn grotendeels van hout en staan op een stenen 

voet. Aan de lage kant, waar het vee staat, ziet men nog wel geheel stenen muren met 

mestluiken. Deze een- of tweebeukige schuren hebben een dwarsgelegen deel, herkenbaar 

aan de hoge deuren in de zijgevel. Goede voorbeelden van dergelijke houten schuren zijn bij 

Tussenlanen 24 en 25, Bovenberg 54 en 56 (met mansarde kap) en 126, Benedenheul 27, 

Benedenberg 64, 66 en 79. Dwarsgeplaatste schuren zijn bij Bovenberg 70 en 72 uit 1762, 

Beijerscheweg 16 en 18, en 17 en Achterbroek 47 en 115. Evenwijdig met de boerderij en 

met een verbindingsstuk eraan vastgebouwd is de grote houten tweebeukige schuur aan de 

Benedenkerkseweg 110 en 112 te Stolwijk. Een dergelijk groot U-vormig complex is nu 

zeldzaam, maar volgens de gegevens op de kadastrale minuut in de eerste kwart van de 

negentiende eeuw in Stolwijk niet ongebruikelijk. Aan de noordkant van Bovenkerk lagen 

ook twee van dergelijke complexen. De schuur van het U-vormig complex te Zuidbroek 161 

en 163 is in de jaren zeventig van de vorige eeuw afgebroken. Helaas zijn er sinds de jaren 

zeventig van de vorige eeuw meer van zulke schuren ingekort of afgebroken. De schuren bij 
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Tussenlanen 15, 22, 35 39 en 41, Westeinde 5 en 7, Achterbroek 69 en Zuidbroek 161 en 

163 bestaan niet meer. De schuren bij Benedenberg 105 en Tussenlanen 11 en 13 zijn 

ingekort maar nog niet verdwenen. 

 

In een aantal stallen en schuren treft men (resten) van waterzolders aan. Hier kon het vee in 

veiligheid worden gebracht wanneer de waard overstroomde. De inmiddels afgebroken 

schuur van Westeinde 5 te Berkenwoude had een waterzolder boven de woonkeuken achter 

de brandmuur. Dat dit geen uitzondering was is te zien aan de ligging van de waterzolder 

boven de keuken van Benedenberg 105. Het vee werd via een loopplank op de zolder 

gebracht. Bij Benedenberg 81 is achter de stal aan het eind van de achttiende eeuw een 

eenbeukige schuur aangebouwd, die als waterzolder heeft gefungeerd. In de gepotdekselde 

gevels ziet men de mestluiken op de verdieping nog zitten. Bij Bovenberg 70 en 72 diende de 

voorzolder en een deel boven de koestal als waterzolder voor het vee. Aan de dikte van de 

balken ter plaatse is dat nog te zien. 
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De heksenwaag te Oudewater 

 
 

De heksenwaag te Oudewater, die gedurende twee eeuwen tot ver buiten de grenzen 

beroemd was, is een schepping die op verheugende wijze getuigt van de vindingrijkheid van 

de menselijke geest. De mededelingen erover klinken sprookjesachtig en de zaak wordt des 

te verwonderlijker, naarmate men er zich in verdiept. Dat dit alles waarheid is, daarvoor 

staan betrouwbare oorkonden en beschrijvingen van ooggetuigen evenzeer borg als voor 

welke andere historische gebeurtenis uit hetzelfde tijdperk ook.  

 

 

Een verhaal uit een sprookje 

 

Uit verre buitenlandse oorden trokken vrouwen en mannen naar Oudewater, die in hun 

woonplaats van tovenarij en heulen met de duivel werden verdacht en met marteling en 

doodstraf waren bedreigd. Zij kwamen naar het stadje aan de Hollandse IJssel om zich daar 

op de publieke waag op het marktplein te laten wegen. Dit gebeurde met bijzondere 

voorzorgsmaatregelen en een zekere plechtigheid, onder toezicht van twee schepenen. 

Degenen die gewogen waren ontvingen een met het zegel van de stad bekrachtigd certificaat, 

waarin werd bevestigd dat zij niet te licht waren bevonden. Dat zij inderdaad zoveel wogen 

als men volgens hun grootte en lichaamsbouw mocht verwachten. Met deze bevestiging 

keerden zij verheugd naar hun woonplaats terug, voortaan van elke verdachtmaking en 

vervolging vrij. Op deze manier hebben in de tijden van heksenwaan en duivelsangst de 

burgers van Oudewater talloze vrouwen en ook vele mannen, die zeker waren van marteling 

en een ellendige dood op de brandstapel, het leven gered. ‘En ’t mijns bedunkens niet voor 
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niet, dat de Waag van Oudewater zulk een groot aanzien heeft’, schreef Nicolaas Borremans, 

remonstrants predikant, die van 1645 tot 1648 in Oudewater heeft gewoond en daar zag hoe 

van hekserij en toverij beschuldigde mensen werden gewogen. Aan Borremans is de 

uitvoerige beschrijving van deze gebeurtenissen te danken. Hij heeft ook de oorsprong van 

dit gebruik nagegaan en geïnformeerd of de certificaten van Oudewater werkelijk geldigheid 

bezaten. Dat werd hem bevestigd. Van zijn in 1637 te Amsterdam in druk verschenen 

beschrijving, als voorwoord in een ander boek, zal nog in een ander verband sprake zijn. 

Negentig jaar later, dus in 1747, verscheen te Delft een omvangrijke ‘Beschrijving der Stad 

Oudewater’ van G.R. van Kinschot, toen in dienst als baljuw, dijkgraaf en schout van 

Oudewater. De mededelingen van Borremans werden door Van Kinschot aangevuld met een 

lijst van namen, die hij aan de stedelijke registers had ontleend. De lijst vermeldt naam en 

woonplaats van elf getrouwde vrouwen, weduwen en meisjes, en een man, die van hekserij 

waren beschuldigd en op de stadswaag gewogen. De lijst omvat de jaren 1644 tot 1729. Van 

Kinschot merkt hierbij op dat hij de namen vermeldt voor zover ze terug te vinden waren. De 

lijst is dus niet volledig. Dat in feite gedurende genoemde periode meer personen waren 

gewogen, is later door Jacobus Scheltema bevestigd. Deze liet in het in 1825 te Utrecht 

verschenen vierde deel van zijn ‘Geschied- en Letterkundig Mengelwerk’ enkele certificaten 

woordelijk afdrukken. Daarop komen namen voor die de lijst van Van Kinschot niet 

vermeldt. Scheltema heeft – blijkbaar in verband met het grondige onderzoek voor zijn 

‘Geschiedenis der Heksenprocessen’ (Haarlem 1828) – verder nagegaan of de wegingen ook 

na 1729 nog plaatsvonden. Met zekerheid heeft hij kunnen constateren dat nog in het jaar 

1754 een man en een vrouw uit Munster werden gewogen. Van enkele latere wegingen 

bestond weliswaar nog de overlevering, maar deze kon niet door bewijsstukken worden 

bevestigd. Voor de laatste keer moet in het jaar 1773 iemand te Oudewater zijn gewogen, 

teneinde van de verdenking van toverij te worden bevrijd. 

 

De heksenwaag heeft haar zegenrijke werk dus gedurende een verrassend lange tijd moeten 

voortzetten, tot diep in de achttiende eeuw. Een tijdperk dat zich graag als dat van de 

verlichting bestempelde. Dat in de zeventiende eeuw zeer druk gebruik van de waag werd 

gemaakt, blijkt uit berichten en documenten, die door de drie bovengenoemde auteurs zijn 

gepubliceerd. En dit stemt ook overeen met het feit dat in de door de Dertigjarige Oorlog 

geteisterde landen het aantal heksenvervolgingen in ontstellende mate toenam. Wanneer 

men in Oudewater is begonnen, van hekserij en toverij beschuldigde mensen op de 

stadswaag te wegen en hen van reddende certificaten te voorzien, is een vraag. Sinds 

wanneer heeft het gewichtscertificaat van het stadje aan de Hollandse IJssel zo een grote 

betekenis in de buitenwereld gehad? En op welke manier, om welke reden, was juist dit 

stadje zo aanzienlijk geworden? 

 

Het antwoord waarop de bevoegde personen uit Oudewater zelf op deze vraag gaven, luidde 

als volgt: ‘Keizer Karel V had hun stad het privilege verleend, dat haar weegcertificaat in het 

hele rijk, dat wil zeggen in alle door de keizer veroverde landen, als rechtsgeldig moest 

worden erkend, met uitsluiting van alle verdere onderzoekingen. Volgens deze lezing zou de 

heksenwaag dus al voor 1555 – het jaar van de troonsafstand van de keizer – met haar 

werkzaamheden zijn begonnen en zou keizer Karel V de geestelijk vader van deze humane 

instelling zijn. Deze bewering is voor de eerste keer door Borremans gepubliceerd, in de 

vorm waarin deze hem was meegedeeld. In dezelfde vorm heeft zij een plaats gevonden in de 

werken van de latere auteurs. Maar juist voor deze bewering is geen enkel bewijsstuk. Zij is 

om verschillende redenen uiterst ongeloofwaardig. Men kan op tal van gronden zeggen dat 

nooit een keizerlijk privilege voor het wegen van heksen en tovenaars is verleend. De 
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gangbare verhalen omtrent de verdiensten die Karel V zich in dit opzicht heeft verworven, 

moeten naar het rijk der fabelen worden verwezen. Vaststaande feiten echter zijn de 

berichten aangaande de werkzaamheid welke de mensenredders van Oudewater met behulp 

van dit fabeltje geslachtenlang hebben weten uit te oefenen. Het fictieve keizerlijke privilege                

is dan ook een al te gemakkelijke en oppervlakkige poging tot verklaring van de rol, die 

eenvoudige burgers van een onbetekenende stad in een door waandenkbeelden verontruste 

tijd, op zich hebben genomen. Voor alles is het zaak dat men deze burgers geenszins als 

vrije geesten beschouwt, die niet aan ’s duivels macht en sluwheid zouden hebben geloofd. 

Zowel in deze als in andere zaken waren zij geheel en al kinderen van hun tijd. 

 

Het zal ons, later geborenen, wel nooit lukken het geheim volkomen te doorgronden, dat 

juist op de beslissende tijdstippen de geschiedenis van de beroemde waag omhult. Dit neemt 

niet weg dat deze schijnbare raadsels voor een groot deel op te lossen zijn. Hiertoe zijn 

voldoende betrouwbare getuigen uit het verleden beschikbaar. Wordt van de beschikbare 

gegevens juist gebruik gemaakt, dan is het zelfs mogelijk een antwoord te vinden op de 

vraag: wat wisten de mensen uit Oudewater en wat hebben zij gedacht, toen zij hun waag – 

zij alleen en niemand anders op de hele wereld – hun stadswaag op zo een scherpzinnige 

manier in dienst stelden van het gezonde verstand en de naastenliefde? 

 

Aan het marktplein in Oudewater staat nog steeds het gebouw van de oude beroemde waag. 

Ook in zijn bloeitijd behoorde Oudewater, dat al in 1265 stadsrechten kreeg, geenszins tot 

de belangrijkste handelssteden van ons land. De stadswaag is een bescheiden gebouw, 

wiens afmetingen niet kunnen worden vergeleken met de door torens bekroonde 

waaggebouwen van andere steden. Alle steden waren trots op hun waag. De verlening van 

het recht een publieke marktwaag te stichten, betekende de eerste stap tot verlening van 

stadsrechten. In Amsterdam waren destijds de heffingen die opgelegd werden aan de 

gebruikers van de marktwaag, de eerste en belangrijkste belastingen. De waag te Oudewater 

was zonder twijfel veel ouder. Het nu nog bestaande gebouw, dat volgens een opschrift dat 

Van Kinschot er nog op heeft aangetroffen, in het jaar 1595 is opgericht, heeft de plaats van 

een veel ouder gebouw ingenomen, dat bij de verwoesting van de stad door de Spanjaarden 

was afgebrand. Het gebouw is gerestaureerd door de gemeentearchitect J.C. Hogendoorn, in 

overleg met het Rijksbureau voor Monumentenzorg in het begin van de vorige eeuw. 

Ingrijpende herstel- en bouwwerkzaamheden waren nodig, waarbij van oude tekeningen 

gebruik is gemaakt, om de oude waag weer in de oorspronkelijke bouwstijl te laten zien. Het 

waaggebouw heeft weer een trapgevel en een luifel. Als museum van stedelijke oudheden 

heeft het een waardige bestemming gevonden. 

 

De weeginrichting zelf was aan de zoldering van het aan de straatverdieping gelegen lokaal 

zodanig opgehangen, dat zij vrij kon zweven. Aan beide einden van de grote weegbalk hingen 

elk aan vier kettingen de beide platte, brede weegschalen tot ongeveer op kniehoogte boven 

de vloer. Het geheel doet denken aan een grote, dubbele schommel. Dit was toen de 

gebruikelijke constructie van grote wagen en is tot begin van de vorige eeuw bij kleine wagen 

populair geweest. Op de oude afbeeldingen staan de wagen op deze manier afgebeeld en ook 

bij andere goed bewaarde wagen kan men deze constructie nog bewonderen, bijvoorbeeld bij 

de kaasmarkt te Alkmaar. Alkmaar en Delft waren bevriende steden, zoals blijkt uit het feit 

dat de wapens van de drie steden naast elkaar op het raadhuis van Oudewater uit 1588 zijn 

aangebracht. Ook de waag van Oudewater was bestemd voor het wegen van kaas en andere 

landbouwproducten van het land van Woerden. En ook hennep, dat in de omgeving veel 

wordt verbouwd. En touwwerk dat in de stad werd vervaardigd en aan de plaatsen aan de 
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kust werd verkocht. Deze tak van nijverheid bracht de welvaart aan Oudewater in zijn 

bloeitijd. Al deze goederen vereisten geen afwijkende waagconstructie. De waag verschilde 

naar uiterlijk en in werking niets van de andere in gebruik zijnde marktwagen. De schrijvers 

uit die tijd melden er niets over. De waag is later aan een particuliere ondernemer verpacht 

en diende nog tot de eerste jaren na de wereldoorlog 1914-1918 vooral voor het wegen van 

kaas. De waag is vervolgens buiten gebruik gesteld omdat de kaasmarkt van het te kleine 

marktplein naar een grotere plaats werd overgebracht. 

 

Deze weeginrichting, die zich in geen enkel opzicht onderscheidde van andere gelijksoortige 

inrichtingen, zou bij keizer Karel V een zeer bijzonder aanzien hebben verworven door 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid waarmee zij werkte. Aldus zegt de overlevering. En de 

herinnering daaraan staat op de gevelsteen van het waaggebouw, de keizers- en 

koningskroon van de Habsburgse keizer, wiens voorliefde voor nauwkeurige uurwerken en 

andere meetinstrumenten een historische vaststaand feit is. Onder zijn regering droegen de 

landsoverheden reeds zorg voor de controle van de stedelijke wagen. In het begin van maart 

1547 werden in opdracht van de majesteit de gewichten die bij de stadswaag te Gouda in 

gebruikt waren door de tolgaarder en rentmeester van de stad naar Oudewater gebracht, 

teneinde op de waag te worden vergeleken met de aldaar in gebruik zijnde gewichten. 

Burgemeester en schepenen van Oudewater woonden deze proef in hun waaggebouw bij. 

Een vrijwel in dezelfde ambtelijke bewoordingen, die later in de gewichtsattesten in de van 

hekserij beschuldigden worden aangetroffen, werd destijds in het stadsboek een protocol 

opgenomen betreffende het resultaat van de vergelijking tussen de gewichten van de beide 

steden: ‘ende is bevonden mitten zelfde te accorderen’. Zij stemden nauwkeurig met elkaar 

overeen. 

 

Bij de verwoesting van de stad en de moord op de mensen van Oudewater door de 

Spanjaarden in 1575, is ook het raadhuis met alle documenten verbrand. Ook het origineel 

van dit protocol is verbrand, maar een bekrachtigd afschrift daarvan werd door Van 

Kinschot in de grafelijke rekenkamer gevonden. Hij heeft de tekst in zijn ‘Beschrijving der 

Stad Oudewater’ afgedrukt. Daarmee meende hij het bewijs te hebben geleverd dat de 

stadswaag van Oudewater inderdaad door Karel V boven haar soortgenoten was 

bevoorrecht. Is deze uitleg echter voldoende? Betreft het hier niet een gebruikelijk handeling 

die lof noch blaam voor de daarbij betrokken partijen inhield? De landsregering wilde 

controleren of de gewichten van de twee naburige steden behoorlijk in overeenstemming 

waren. IJkingen  volgens de moderne  methode door middel van een standaardgewicht kon 

men destijds vanwege de warwinkel van gewichtsstelsel niet algemeen toepassen. Dat de 

vergelijkende proef juist in Oudewater werd genomen behoeft niet te betekenen dat men de 

stadswaag van Gouda voor minder betrouwbaar hield. De bewoordingen van het document 

laten voor een dergelijke veronderstelling geen plaats. Gouda was destijds als handelsstad 

van minder betekenis dan Oudewater, dat bijvoorbeeld meer vermogende renteniers onder 

zijn burgers telde. Op een van beide wagen moest de weging plaatsvinden. Het was een proef 

aangaande de betrouwbaarheid van beide stellen gewichten, en niet alleen dat van Gouda. 

Voor beide steden was dan ook de bevestiging van de betrouwbaarheid van hun grote 

wagen, die voor het markt- en goederenverkeer een aanzienlijke betekenis hadden, een zaak 

van belang. Van een privilege bij het wegen van mensen wordt echter niets vermeld in het 

boven vermeldde, zorgvuldig bewaarde afschrift.  Zou dan een oorkonde, die – had zij ooit 

bestaan – van oneindig grotere betekenis zou zijn geweest, dan van een aan de stadswaag 

van Oudewater verleend keizerlijk privilege geen afschrift zijn bewaard? Zou men dan 

nergens een aantekening over de plaats en de datum van de uitreiking hebben bewaard? 
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Dat is wel zeer onwaarschijnlijk. De bewering dat het originele document van het privilege 

met het raadhuis zou zijn verbrand, moge nuttig zijn geweest voor de instandhouding van de 

legende van Karel V. Bewijs dat Oudewater ooit een dergelijke oorkonde heeft ontvangen is 

er niet. Oudewater had maar een heel gewone stadswaag, die geen andere rechten kon doen 

gelden dan de wagen uit andere Nederlandse steden. 

 

Desondanks bestaat de reputatie die de bewoners van Oudewater door hun bijzondere en 

betrouwbaarheid hebben verworven. En dit niet uitsluitend op grond van de nauwgezette 

wijze waarop zij van hun stadswaag gebruik maakten. Zij waren namelijk ook steeds eerlijk 

met betrekking tot de uitlatingen die zij over de oorsprong van hun oude voorrecht 

aangaande het wegen van heksen deden. Zij hebben immers niet beweerd dat zij zeker 

wisten hoe dit voorrecht was ontstaan. De bron waartoe alle latere beweringen kunnen 

worden teruggebracht is de beschrijving van Borremans, die van 1645 tot 1648 te 

Oudewater heeft gewoond. ‘Een stadt, die in vermackelijkheydt binnen en buyten, en in 

goedtaerdigheydt van Borgerye voor geen steden behoeft te wyken’. De beschrijving is 

indertijd anoniem verschenen. Borremans ging daarin alle vragen na, die zich ook aan de 

moderne lezer opdringen. Zo heeft hij verschillende aanzienlijke burgers naar de oorsprong 

van het wegen gevraagd en ook naar het tijdstip, waarop dit gebruik werd ingevoerd. De 

kapper M. Jan, die tevens stadsbode was, en in deze functie een bepaalde taak bij het wegen 

van de mannelijke personen moest vervullen, gaf blijkbaar het meest uitgebreide antwoord. 

Er bestonden daaromtrent twee meningen, verklaarde hij. Deze beide meningen stemden 

hierin overeen, dat keizer Karel V, de toenmalige landsheer van de stad, het privilege zou 

hebben verleend. ’Het welke daer door scheen versterkt te worden dat het niet alleen binnen 

deze Provinciën kracht hadde, maer self ook verre daer buyten, als in het Stift Munster, 

Paderborn, Coln’. De eerste mening was als volgt: de keizer zou op een reis door Holland in 

het dorp Polsbroek zijn gekomen, toen men daar juist een persoon, of het een man of een 

vrouw was, wordt niet vermeldt, wegens toverij wilde verbranden, nadat bedoelde persoon in 

het dorp gewogen en te licht was bevonden. Het proces werd herhaald ter ere van de 

majesteit. Zijne majesteit zou daarbij de opmerking hebben gemaakt ‘datter eenig bedrog 

school, en dat de Schout met den Pastoor het spel te zamen speelde’. Het verhaal van de 

kapper wordt steeds fantastischer. Hij laat in het midden of de pastoor uit kwaad opzet had 

gehandeld of dat hij misschien onverstandig was, buiten zijn weten door de openbare 

aanklager (de schout) als werktuig was misbruikt. Wanneer hij bij de controle van het wegen 

een weegschaal of een touw aanraakte, dan zou zich een pennetje voor de tong van de waag 

(evenaer) hebben geschoven, waardoor de weegschaal kon niet zakken. Het behoeft 

nauwelijks betoog dat een en ander slechts dankzij, voor een vraag in een klein dorp 

ingewikkelde, technische voorzieningen, zou hebben kunnen plaats vinden. Men ziet echter 

ook hoeveel moeite het de kapper kost zich een voorstelling ervan te vormen, hoe men in 

aanwezigheid van vele toeschouwers met een waag bedrog kan plegen. De kapper zegt ook 

niet dat het werkelijk zo is gebeurd, slechts dat naar horen zeggen iets dergelijks is 

voorgevallen en dat de keizer het heeft opgemerkt. Daaraan wordt dan nog toegevoegd dat 

Karel V niet van monniken hield. Hij zou hebben bevolen dat in het vervolg dergelijke 

beschuldigden niet meer in het dorp Polsbroek, maar in de stad Oudewater werden 

gewogen, waar men het Trooise gewicht gebruikte. Het Trooise gewicht, dat in alle 

mededelingen en op alle certificaten uitdrukkelijk wordt vermeldt, is hetzelfde dat destijds 

ook in Amsterdam en tal van andere steden werd gebruikt.  Weer andere steden hadden 

weer andere gewichtseenheden. In het verhaal van de kapper is de stem van het volk te 

horen, zoals dit zich in de kapperswinkel  aan de uitwisseling van allerlei veronderstellingen 

en gissingen over de oorsprong van de gebeurtenissen, moet hebben overgegeven. De 
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veronderstellingen hebben niet tot een bepaald logisch resultaat geleid. De heksenwaag te 

Oudewater was immers niet bestemd voor mensen uit de naaste omgeving. Integendeel 

mochten slechts buitenlanders aan de weegproef worden onderworpen. Dit verhaal is dus in 

strijd met de waarneembare feiten en verraad dat de gemiddelde burger van Oudewater geen 

verklaring voor de zaak had. De tweede lezing die de kapper M. Jan liet volgen, kwam op het 

volgende neer. De keizer zou, toen hij te Oudewater of in de buurt van Oudewater verbleef, 

hebben vernomen dat in deze stad nog nooit iemand wegen toverij was verbrand, en dat ook 

elders nooit iemand uit Oudewater wegens toverij was gedood. Dit zou voor de keizer 

aanleiding zijn geweest om de stad door het privilege te onderscheiden. De beide lezingen, 

waar de volksmond is te horen in de praatgrage kapper, zouden eigenlijk goed tot een 

samenhangend geheel kunnen worden verenigd. Maar dat doet Borremans niet. Daarvoor is 

hij te waarheidsgetrouw. Wie de toehoorder verschillende meningen voorlegt, geeft daarmee 

te kennen dat hij zelf geen van deze meningen voor bewezen houdt. Dit geeft de 

burgemeester van Oudewater dan ook onomwonden toe. Borremans vroeg hem, zeven jaar 

na de populaire uiteenzetting van de kapper, schriftelijk om informatie. Een man van 

uitzonderlijke beleefdheid wordt burgemeester Willem Tromper door Borremans genoemd. 

De stem van de autoriteiten verklaart met een ondubbelzinnige stelligheid: ‘Waer dit recht 

van daan gekomen is, dat is my onbekent, dat onze Stads-wage zoo verre buyten onze 

Provinciën zoodanigen authoriteit heeft’. Mensen kwamen naar Oudewater met het verzoek 

van de overheid van hun woonplaats om te worden gewogen. Ook hiervan kende de 

burgemeester de oorsprong niet. Wat Borremans hem in zijn brief over keizer Karel V en 

over het verhaal in Polsbroek vraagt ‘kan wel wear wezen, ende dat het wegen uyt die ofte 

eenige bijzondere oorzake sijn oorspronk genomen heeft’. Het kan dus volgens de mening 

van de burgemeester ook anders zijn toegegaan. De brief eindigt: ‘Dan of, zoo U. E. schrijft, 

de Keyser Carolus Quintes deze Stadt by Privilegie daer toe zoude hebben geauthoriseert, 

kan ik niet weten, alzoo alle der Stadts Privilegiën en Schriften in den jare 1575, doen den 

Stadt by de Spanjaerts wierd ingenomen, beneffens de gehele Stad verbrandt zijn. Nae 

groetenisse’. Deze voorzichtige en tot twijfel stemmende uitlatingen die in het jaar 1637 in 

druk zijn verschenen vormen de enige grondslag voor de heden ten dage legendevorming 

over het privilege van Karel V. Daarbij is het enige dat burgemeester Tromper in zijn 

uitvoerig antwoord als absoluut zeker kan aanvoeren, alle mensen die uit andere streken 

naar Oudewater komen om zich te laten wegen, geven als reden voor hun verzoek op dat zij 

in hun land ten onrechte van toverij zijn beschuldigd, en dat zij, zo zij hier geen bevestiging 

zou kunnen krijgen, dat zij op de stadswaag zijn gewogen en van het juiste gewicht 

bevonden, in hun thuisland zouden worden vermoord en hun goederen verbeurd verklaard. 

De burgemeester voegt hier aan toe dat de mensen vertellen dat in hun land wordt gezegd, 

dat wie kan toveren maar een bepaald gewicht heeft. ‘Maer voer mijn deel ik achte het eene 

alzoo veel als het andere’. De burgers van Oudewater zijn dus tot hun roemrijke rol van 

mensenredders gekomen, zonder dat zij er zich rekenschap van konden geven, hoe dit 

eigenlijk in zijn werk is gegaan. Zij verwonderen zich over de heersende denkbeelden in de 

landen, waar de hulpzoekenden vandaan komen en de doelmatigheid van de weegproef. Zij 

verwonderen zich over het vertrouwen dat deze mensen juist in hun stadswaag stellen en 

kunnen het maar niet verklaren. Maar zij doen hun het genoegen en wegen hen. 

 

Voor de vrouwen en mannen die op de beroemde marktwaag werden gewogen, was er geen 

reden tot lachen. Geen vriendelijk, begrijpend knipoogje van een waagmeester stelde hun 

gerust of maakte hen duidelijk dat zij niets te vrezen hadden. Vaststond dat in Oudewater 

het wegen van mensen met ervaring en zorgvuldigheid plaats vond. De verdachten voelden 

angst en hoop, het vertrouwen op hun zuiver geweten en de angst dat de waag toch een 
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geheime schuld bij hen mocht aantonen, en dat zij onherroepelijk verloren zouden zijn. En 

zo kon het gebeuren dat een vluchteling, die na een lange moeilijke reis eindelijk in 

Oudewater was aangekomen, op het laatste ogenblik de moed verloor, zich niet aan de 

weegproef durfde onderwerpen en weer naar huis ging. Hij had thuis ruzie met iemand 

gehad en deze had hem daarop van toverij beschuldigd. Men had de verdachte aangeraden 

zo snel mogelijk een certificaat in Oudewater te gaan halen. Toen hij onverrichter zake 

terugkwam, verbreidde zich dadelijk het gerucht, dat hij op de waag van zijn schuld 

overtuigd was geraakt. De rechter nam zijn vermogen in beslag en zelf lukt het hem slechts 

met moeite zich aan arrestatie te onttrekken en weer de reis naar Zuid Holland te 

ondernemen. Deze keer waagde hij het zich aan de proef te onderwerpen. En toen hij met 

het certificaat thuis kwam, gaf de rechter hem de in beslag genomen goederen en vermogen 

terug. Zo ongeveer is de mededeling die de secretaris van Oudewater, Van Hoy, over het 

geval aan burgemeester Tromper verstrekte, die op zijn beurt Borremans informatie gaf. Het 

betrof iemand uit het Rijnland of Westfalen. De naam kon niet worden gegeven omdat 

secretaris Van Hoy inmiddels was gestorven. Borremans maakt zijn eigen verhaal en vertelt 

over de vrees die iemand kreeg, die reeds in Oudewater was aangekomen, zodat hij niet de 

moed had naar de waag te gaan, niemand hoeft te bevreemden. Een ooggetuige had hem van 

een jongeman uit Paderborn verteld die op de waag zo bang was geworden, dat hij lijkbleek 

was geworden. Toen hij zag dat hij zwaar genoeg woog riep hij: ‘Dat is lijf en goed redden’. 

De voorbereidingen tot het eigenlijke wegen waren al in staat om mensen bang te maken. zij 

moesten schoenen en bovenkleren uittrekken. Het haar van vrouwen werd losgemaakt. Over 

het hemd dat zij mochten aanhouden werd een kiel aangetrokken. De vrouwen werden door 

de vroedvrouw, de mannen door de stadsbode, lichamelijk onderzocht op verborgen 

gewichten. Dan werden zij op blote voeten naar de waag geleid. Twee schepenen 

controleerden de beëdigde waagmeester. Vele belangstellenden waren bij het schouwspel 

aanwezig. Op grond van de verklaringen van de twee schepenen en de waagmeester werd 

vervolgens door de secretaris een openbare oorkonde over het resultaat van de weging 

opgemaakt, het certificaat. Het droeg de zegel van de stad en de handtekening van de 

secretaris. Een aanzienlijk aantal van deze certificaten is bewaard gebleven. 

 

 

CERTIFICAAT 

 

Wy burgemeesteren, Schepenen en Rade der Stede Oudewater in Hollant doen kond en 

certificeeren mits deze ter requisitie (op verzoek) van Geertruyd Hendriks van Beek, weduwe 

van Christoffel Clads, woonende tot Utregt op ’t Zandt, oud, zoo zy zeyde, omtrent twee en 

seventig jaren, lang van persoon, mager van wesen, hoog blaauw van oogen en grys van 

haar, dat op huyden voor ons gecompareert (verscheen) zyn de Heeren Jan van Lexmont ende 

Jacob Bakker, Schepenen dezer Stede, mitsgaders Cornelis van Eynthoven (by absentie van 

zyn vader Dirk van Eynthoven) beëdigde Waagmeester van deze voorsz. Stede Waag by ons 

ten deese geauthoriseert, dewelke ter instantie en verder versoek van vornoemde Geertruyd 

van Beek, verklaarde waar ende waarachtig te zyn, dat de voorn. Cornelis van Eynthoven de 

genoemde Geertruyd van Beek op haar speciaal en ernstig versoek, in presentie en 

tegenwoordigheyt van de voorn. Schepenen, geauthoriseerde Waagmeester ende andere 

notable personen, na dat by Jacomyntje Aerts Dekker ordinaris Stads Vroetvrouwe alhier 

publiequelyk was verklaart, dat de meergemelde Geertruyd van Beek blootshoofds, schoenen 

en de kousen uytgetoogen, alleen met haar hemdt over haar bloote lichaam, bedekt met een 

Faly off sluyer, en genige gewigten off swaarte by haar hadde, met de ordinaris balance in de 

Waagh alhier gewoogen heeft een hondert en twee ponden, soodanige opregte Troyaansche 
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gewigten, als men ordinaris in deser Stede Waagh is gebruykende, zulks dat wy by deesen 

Certificeeren dat voorsz. gewigte met de naturelyke proportie haares lichaams wel is 

acccorderende, ende alsoo zy daar van verzochte onse opene brieven van Certificatie, om de 

selve haar te dienen, daar het nodigh weesen sal, hebben wy haar ’t selve niet kunnen nogh 

willen weygeren, sonder bedrog: en de tot meerder sekeringe deeses, hebben wy deselve met 

het Stede Zegel en de ontertekeninge van onse Secretaris bekrachtigt, op den drie en 

twintigste Maart, seventien hondert en elff. 

 

Er was een vast tarief voor het wegen van kaas, touwwerk en andere martkartikelen, en ook 

voor het wegen van mensen. Voor het wegen van mensen werd het werk van de secretaris, 

die de oorkonde schreef, verreweg het beste betaald. Men moet de toenmalige koopkracht 

van het geld in aanmerking nemen, om te kunnen begrijpen dat het wegen van mensen voor 

bepaalde inwoners van Oudewater een niet onbelangrijke bijverdienste betekende. Ook 

herbergiers hebben ervan geprofiteerd. Op een van de laatste bewaard gebleven certificaten 

van een echtpaar – het werd in 1729 gemeenschappelijk opgesteld – zijn de volgende kosten 

vermeldt. 

 

LEGES 

Schepenen       f 1,16 

Secretaris        - 2,18 

Bode                - 0,12 

Waachmeester - 0,12 

Vroedvrouw     - 0,12 

                       _______ 

                        f 6,10 

 

De vele certificaten die bewaard zijn gebleven, zijn alle naar hetzelfde model gemaakt. De 

tekst is bij sommige, met name die uit vroegere tijd, dikwijls beknopter dan in het 

aangehaalde voorbeeld, bij andere daarentegen is het nog uitvoeriger. Maar de volgende 

kenmerken hebben zij alle zonder uitzondering gemeen. De tekst begint steeds met een 

nauwkeurige en uitvoerige aanduiding van de persoon, aangevuld door een beschrijving van 

degene die is gewogen. Zelfs een wrat aan de kin werd zorgvuldig vermeldt. Op deze wijze 

wordt misbruik van het certificaat door iemand die het door diefstal of koop zou hebben 

gekregen, vrijwel uitgesloten. De persoonsbeschrijving is nauwkeuriger dan op onze 

moderne paspoorten, maar zij deed dan ook mede dienst als pasfoto. Brengt de betreffende 

persoon identiteitsbewijzen uit de plaats van herkomst mee, dan wordt dat ook in het 

certificaat vermeldt. 

 

Ons voorgesteldt by Johan Duyst, Burgemeester der voorgeschreeve stadt Boekholdt, volgens 

zyn acte van Certificatie van Burgemeesteren en Schepenen van Boekholdt, ons vertoont ende 

gebleeken’ (1648). 

 

Het geconstateerde lichaamsgewicht wordt in ronde ponden uitgedrukt. Nauwkeuriger 

weging tot in de onderdeling van een pond vindt nooit plaats. Men neemt du met ene 

onnauwkeurige gewichtsopgave genoegen. Dit is verassend, nadat men zoveel van de 

geroemde nauwkeurigheid van de waag, die zelfs een keizer zou hebben getroffen, heeft 

gehoord en gelezen. Er bestaan enkele certificaten waarop de gewichtsvermelding is getallen 

ontbreekt. In dit geval gaat de uitspraak van de beide schepenen direct op het hoofddoel of, 

namelijk op de steeds dezelfde geformuleerde verklaring, dat het geconstateerde lichamelijk 
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gewicht ‘met de naturelyke proporties hares lichaems wel is accorderende’. Men maakte 

geen gebruik van uitgebreide berekeningen, nog van maatstaven en vergelijkende tabellen, 

zoals latere auteurs wel hebben verondersteld. De beide schepenen oordelen en certificeren 

volgens hun oogmaat, dat de beschuldigden ongeveer zo zwaar zijn als zij er uitzien. Meer 

wordt niet gezegd. Niets anders wordt bevestigd. De mensen ontvangen geen verklaring dat 

zij niet kunnen toveren of heksen. De woorden toverij en hekserij komen op geen enkel 

certificaat voor. Maar op de certificaten die bekend zijn ontbreekt de slotopmerking dat de 

mensen dringend hebben verzocht te worden gewogen en dat de burgemeester en de raad 

van Oudewater het verzoek niet hebben kunnen afwijzen, omdat men verplicht is voor de 

waarheid te getuigen. In het bijzonder wanneer men hiertoe het uitdrukkelijke verzoek heeft 

ontvangen. Dientengevolge werd deze publieke oorkonde opgemaakt, welke de eigenaar kon 

tonen, waar en wanneer hij dit noodzakelijk achtte. Ook hier is dus van een verdenking, om 

niet te spreken van een aanklacht, wegens hekserij geen sprake. Deze opmerking kan men 

eveneens beknopt, dan weer uitvoerig geformuleerd aantreffen. Steeds echter vindt men de 

formele woorden: ‘Zoo hebben wy haer ’t zelve (verzoek) niet kunnen nog willen weygeren’. 

Met deze formule ontdoet de overheid van Oudewater zich dus in elk van haar veelbegeerde 

certificaten van de verantwoordelijkheid voor het feit, dat nog altijd een tal van mensen de 

weegproef als een deugdelijk middel tot ontdekking van hekserij beschreven. Zij schuift deze 

verantwoordelijkheid af op de hulpzoekende en hun landen van herkomst. Zij waagt zich er 

niet aan te verklaren, dat zij van de onbeduidendheid van dit geloof of bijgeloof overtuigd is. 

Zij laat dit geheel in het midden. 

 

 

Theatrale huichelarij of goedgelovige ernst? 

 

Reeds Borremans was van mening dat men in Oudewater huichelde. Hij schreef in het 

midden van de zeventiende eeuw wat burgemeester Tromper hem vertelde en wat in de 

certificaten stond. Dit is echter geenszins in strijd met zijn opvattingen. Dit wil alleen maar 

zeggen dat enkele geleerde heren zeer sceptisch waren geworden. De meeste geleerden 

dachten er niet aan de mogelijkheid van toverij te ontkennen, zoals Borremans deed, die 

hierin zijn tijd vooruit was. Het is zelfs de vraag of burgemeester Tromper zo ver is gegaan 

dat hij elk soort van toverij voor onmogelijk hield. Maar hoe het ook zij, de gemiddelde 

burger van Oudewater was geen geleerde.  Het stadje had veel voorrechten, maar scholen 

die een verhelderende invloed op de burgers hadden kunnen uitoefenen, had het niet. Het is 

niet waarschijnlijk dat er onder de schepenen mensen waren die een zo oude en bekende 

zaak als toverij geheel en al uitgesloten achtten. Bewijzen kan men dit natuurlijk niet. Men 

kan slechts constateren dat Oudewater een merkwaardige uitzonderingspositie moet hebben 

ingenomen indien zijn burgers van hoog tot laag een dergelijke vrije geest hadden. Dat onder 

de bevolking van de naburige streken het heksenbijgeloof nog levendig heerste, bewijzen de 

onweerlegbare getuigenissen. In het stadje zelf waren  de mensen in dit opzicht verstandiger, 

ondanks het drukke marktverkeer dat juist hier een goed contact tussen stad en land 

bewerkstelligde. Anderzijds kan men uit bepaalde gebeurtenissen ook duidelijk afleiden dat 

de boeren deze stedelingen geenszins voor twijfelaars en ontkenners van elke duivelskunst 

hielden. In een kleine stad met levendig marktverkeer van boeren en burgers speelt zich als 

gewoon verschijnsel in volle openbaarheid het steeds terugkerende toneel af, dat bange 

mensen uit den vreemde op de marktwaag worden gewogen. De bestuurders werken in 

ambtskleding en in alle plechtigheid mee. Geloofde men werkelijk dat de menigte die het 

schouwspel waarnam, ernstig hadden kunnen blijven, als het geheel niet serieus was 

gemeend? En acht men het mogelijk dat een groep ingewijden het geheim voor zich had 
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gehouden en als toneelspelers de schijn had kunnen ophouden? Het feit dat het wegen te 

Oudewater nooit tot een volksvermaak is geworden, maar steeds met volle ernst heeft 

plaatsgevonden, geeft zeker te denken. Dat een hele volksmenigte zich aan huichelarij 

overgeeft, kan men nauwelijks veronderstellen. Was dit het geval geweest dan zou er zeker 

iets van zijn uitgelekt. In feite is de buitenwereld van de ernst van de weegproef te 

Oudewater steeds overtuigd gebleven. Menig schrijver maakt melding van de verschillende 

heksenproeven, waaronder ook de weegproef, en spreekt daarbij van de waag te Oudewater, 

als een van de destijds bestaan hebbende heksenwagen. Wilhelm von Waldbrühl in zijn 

‘Naturforschung und Hexenglaube’. 

 

Een oogenschijnlijk veel kinderachtiger en dwazer procedure was die van de heksenwaag, 

waarbij die te Oudewater in de Nederlanden de beroemdste was. In den grond beschouwd 

was het (wegen) echter waarlijk duivelsch, om dat het door een mechanische voorziening in 

des wegers hand lag, den verdachte schuldig of onschuldig te laten schijnen.  Woog de 

beklaagde meer dan dertig pond, dan werd hij als zijnde onschuldig vrijgesproken, woog hij 

minder, dan was hij verloren. Als voorbeeld, welke eischen men hierbij aan het menschelijk 

verstand waagde te stellen en ongestraft stelde, diene het feit, dat nog in het jaar 1728 te 

Sgegedin in Hongarije dertien heksen levend werden verbrand, waarvan de sterkste en 

zwaarste slechts een enkel lood woog. 

 

Hieraan moet worden toegevoegd dat het voor heksenrechters en hun beulen gemakkelijk 

moet zijn geweest te bewerkstelligen dat een heks absoluut niets woog dan slechts een 

vierde van het normale gewicht. Ook een lood had nauwelijks het doorslaan van de 

toenmalige lompe marktwagen als gevolg. Inderdaad hebben dan ook in ontelbare 

protocollen rechters verklaard dat voor hun ogen arme vrouwen niets of slechts een lood 

hebben gewogen. Met de weegproef was het als met de andere proeven van het heksenproces 

gesteld: de beschuldigden waren bij voorbaat veroordeeld. Werden zij aan de weegproef 

onderworpen, dan scheen de natuurwet van de zwaartekracht te zijn opgeheven. Op alle 

stadswagen wogen de mensen in dit geval te licht. Alleen op de marktwaag te Oudewater 

had te allen tijde ieder, die aldaar werd gewogen, zijn normaal gewicht. Dit wisten ook alle 

inwoners van Oudewater. En daarmee is verklaard dat de verdachten van zover kwamen en 

zich niet thuis op de een of andere marktwaag lieten wegen. Niet verklaard echter is hiermee 

het vertrouwen dat waagmeesters en schepenen aan de Hollandse IJssel ook werd betuigd 

door de autoriteiten van de steden, op wier eigen waag om begrijpelijke redenen door de 

vervolgden geen beroep werd gedaan. Hoe men de zaak ook bekijkt, een dergelijk vertrouwen 

kan slechts zijn ontstaan doordat men in het buitenland reden had te veronderstellen dat 

men de zaken te Oudewater serieus behandelde. Daarmee had de kleine stad een 

uitzonderingspositie in de Nederlanden. De Nederlanden als zodanig hadden destijds een 

uitzonderingspositie in de wereld, op grond van het feit dat binnen hun grenzen de 

heksenprocessen hadden opgehouden. Honderd tot honderdvijftig jaar eerder dan in de 

omringende landen. Waterproeven en weegproeven kwamen in de Nederlanden in een kwaad 

daglicht te staan. Men kan zich wel indenken dat Oudewater bij deze ontwikkeling 

achterbleef en voorlopig nog aan de toelaatbaarheid van de weegproef vasthield. Dat er in de 

Nederlanden, die zowel in geschrift als in de gerechtelijke praktijk tegen heksenprocessen 

protesteerden, nog een stad was waar heksen werden gewogen, moest op alle 

heksenvervolgers in het buitenland een diepe indruk maken. Maar het wegen op de enige 

plaats in Holland gebeurde nu juist op een manier die in het Nederlandse kader paste. De 

burgers van Oudewater hielden namelijk hun ogen geopend en wogen betrouwbaar en 

eerlijk. En daarmee was ieder gevaar uitgeschakeld.  Dit is natuurlijk slechts een 
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vermoeden, dat echter een grote mate van waarschijnlijkheid heeft. Dit zal blijken bij een 

vergelijking met gebeurtenissen in andere Nederlandse steden tijdens de 

onschadelijkmaking van het oude bijgeloof. Van de bijzondere positie van Oudewater in de 

Nederlanden was men zich bewust. Men vreesde het verwijt van achterlijkheid,  het verwijt 

dat men geloof achtte aan het bijgeloof. Daarom legden de certificaten er eenstemmig de 

nadruk op dat het wegen slechts op aandringen van de buitenlandse hulpzoekenden heeft 

plaatsgevonden. Daarom wordt ook verklaard dat principieel slechts buitenlanders, geen 

Nederlanders, tot de weegproef worden toegelaten. Zo werkte het in de tijd van Borremans 

en Tromper, in de zeventiende eeuw. Maar zelfs toen werden er nog uitzonderingen op deze 

regel toegelaten. En in een vroege periode, toen de waag van Oudewater haar reputatie 

verwierf, moet dit wel zijn gebeurd door het wegen, en vrijspreken van mensen uit de naaste 

omgeving. Zo kan men de schijnbare tegenstelling verklaren in de bestaande overlevering. In 

dit verband verschijnt ook het gedrag van de buitenlandse autoriteiten, die hun mensen 

naar Holland stuurden om te worden gewogen, in een onzeker licht. Zou de burgemeester in 

het bisdom Munster niet hebben geweten dat te Oudewater nog nooit iemand aan hekserij 

schuldig was bevonden? En indien hij zo goed op de hoogte was, waarom liet hij de 

weegproef dan niet op dezelfde manier bij zich thuis plaatsvinden? Had hij redenen om 

zichzelf en zijn schepenen de uitoefening van zulk een nauwgezette controle over de 

waagmeester niet toe te vertrouwen?  Wat geloofden de mensen en wat geloofden zij niet? 

Die van Oudewater en die van elders, die Oudewaters weegcertificaat zo hoog waardeerden? 

Misschien wordt de zaak duidelijk wanneer mede in aanmerking wordt genomen de in die 

tijden bestaande stromingen en de invloed van de geestelijken. 

 

 

Van de domme duivel en de domme rechter 

 

Er bestaat een oud boek dat zich met groot vertoon van geleerdheid tegen de 

heksenvervolgingen en de lichtvaardige heksenrechters keert. Hun werd voorgehouden dat 

men de duivel voor de gek moest houden, indien hij werkelijk met oude, gebrekkige, suffe en 

arme vrouwen al de onzin zou uithalen die de heksenprocessen laten zien. Dit boek is 

geschreven door Johannes Wierus in het jaar 1562, met de titel ‘De Praestigigiis 

Daemonum’. In druk verschenen en opgedragen aan de keizer, aan koningen, vorsten, 

graven en heren, en aan allen die wereldlijk of geestelijk gezag hebben, opdat zij zouden 

toezien dat geen onschuldig bloed werd vergoten. 

 

De keizer verleende de verschillende Latijnse en Duitse uitgaven van dit destijds 

wereldberoemde en fel omstreden boek niet slechts zijn privileges tegen onbevoegde nadruk, 

maar gaf bovendien in ongewoon warme woorden aan zijn waardering voor de schrijver en 

diens werk uitdrukking, die hij beide dan ook nadrukkelijk onder zijn welwillende 

bescherming stelde. Deze keizer was Ferdinand 1, de broer van Karel V, die hij was 

opgevolgd als keizer. Wierus heeft beide keizers persoonlijk gekend. Johannes Wierus of 

Wier, zoals hij eigenlijk heette, was in het jaar 1515 in de stad Grave (Brabant) geboren, was 

enige tijd ‘stads doctor’ te Arnhem en fungeerde van 1552 tot aan zijn dood, in 1588, als 

lijfarts van de hertogen van Gulik en Kleef. Hij begeleide hertog Willem 111, die een 

persoonlijke vriend was, op diens talrijke reizen en kwam daarbij met vele regeerders in 

contact, omdat hij als arts beroemd en als geleerde van veelzijdige ontwikkeling geacht. Men 

mag veronderstellen dat aan het hof van zijne ‘Roomsche Keizerlijke Majesteit’ menig 

gesprek werd gevoerd over het thema, dat toen alle gemoederen erg beroerde en waarmee 

geen geleerde zo goed op de hoogte was als Wier, die het grondig had bestudeerd en het zijn 
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leven lang in woord en geschrift heeft behandeld: het thema van hekserij, toverij, het pact 

met de duivel. 

 

Nu belanden we toch bij de keizer uit het Huis Habsburg, die de volkssage van Oudewater  

heeft aangewezen. De overlevering noemt Karel V in verband met een verstandige en 

voorzichtige aanwending van de onderzoeksprocedure jegens van hekserij beschuldigden. 

Daarin steekt een kern van waarheid zoals altijd bij volkslegenden het geval is. Men was 

destijds aan het keizerlijk hof niet doof voor de waarschuwingen van Wier betreffende 

overdreven duivelsangst en heksenvrees. Bovendien hadden de heksenprocessen, hoewel in 

bepaalde landstreken vaak voorkomend, destijds nog niet hun hoogtepunt bereikt. Bij het 

volk bleef de herinnering levendig aan het feit dat in de tijd van Karel V het kwaad niet zo 

onbeperkt hevig was geweest. Deze vage herinnering heeft zich vervolgens – min of meer 

terecht – van de persoonlijkheid van deze keizer meester gemaakt en juist hem bij de 

legendevorming betrokken. Ook daarmee is echter geenszins gezegd dat de keizer Oudewater 

het legendarische privileges heeft verleend. Integendeel, de zaak wordt nog 

onwaarschijnlijker als men haar in verband brengt met het streven van Wier. Johannes Wier 

weet namelijk niets van bijzondere prestaties van een heksenwaag in Oudewater, hij weet 

niets van een keizerlijk voorrecht dat zou zijn verleend. Uit het stilzwijgen van een 

verdienstelijk schrijver over een bepaalde gebeurtenis mag men zeker niet zonder meer de 

conclusie trekken dat die gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden. Met Wier is het echter een 

ander geval. Zijn werk is een model van grondigheid en streven naar volledigheid. Zijn 

literatuurlijst bevat driehonderdvijftig boeken en geschriften. Hij heeft alles bestudeerd wat 

toen over toveren, heksen en pacten met de duivel werd verteld en geloofd. Hij heeft 

bovendien zijn omvangrijke persoonlijke waarnemingen en ervaringen gebruikt. Hem stond 

zelfs het materiaal uit verre landen ter beschikking. Met ware mierenvlijt heeft hij een 

ontzaglijk aantal gebeurtenissen en feiten, verhalen en geruchten bijeengebracht om zijn 

bewijsvoering te bevestigen. Vele van de nu nog in omloop zijnde spook- en duivelsverhalen 

gaan tot Wier’s verzameling terug. Deze als voorbeeld aangehaalde verhalen dienen er toe de 

omvangrijke kennis van de schrijver duidelijk te maken en daardoor de juistheid van zijn 

betoog kracht bij te zetten. Talrijke gevallen worden aangehaald om de ontzaglijke 

dwaasheid en duidelijke onderkende onzinnigheid van vele aanklachten en ook van vele 

bekentenissen van de zogenaamde heksen te bewijzen. Zorgvuldig wordt elk bekend geval 

aangevoerd, waarin een rechtbank verstandig gehandeld, een regering zich verdienstelijk 

heeft gemaakt, om onschuldige slachtoffers van onzinnige verdachtmaking, foltering en 

vernederende dood te redden. Wier vertelt ook van brieven die hij heeft ontvangen en waarin 

rechter en overheden hem dank betuigen voor het feit dat zij door zijn voorlichting wijzer en 

voorzichtiger zijn geworden. Zijn landsheer, hertog Willem van Gulik en Kleef, noemt hij met 

name, evenals andere landsvorsten, die zich door onderdrukking van de heksenprocessen in 

hun gebied hebben onderscheiden. Hij vermeldt ook Nederlandse gebiedsdelen als in dit 

opzicht voorbeeldig geregeerd. In een dergelijke verzameling van bemoedigende voorbeelden 

zouden ook burgemeester en schepenen van Oudewater niet mogen ontbreken. Zij 

ontbreken niet bij de opvolgers van Wier, die zijn moedige strijd tegen heksenvervolgers 

voortzetten.  

 

De laatste en belangrijkste in deze rij van strijders was de Amsterdamse dominee Balthasar 

Bekker. Diens beroemde boek ‘De Betooverde Wereld’, dat in 1691 verscheen, wedijvert met 

dat van Wier in zijn streven naar volledigheid. Het verheugende feit van de zo voortreffelijk 

werkende waag te Oudewater ontgaat Bekker dan ook niet. Hij maakt ook melding van de 

overlevering dat Karel V de stad het privileges zou hebben verleend naar aanleiding van het 
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bedrog, dat bij het wegen in een naburig dorp (Polsbroek) zou zijn ontdekt, maar voegt 

voorzichtig hieraan toe: ‘Dit is het gemeen seggen’. Denkt men dat Wier, tijdens wiens leven 

de verlening van het privilege zou hebben plaatsgevonden, dit voor hem zo welkome 

voorbeeld aan zijn aandacht zou zijn ontsnapt, indien destijds ook slechts een gerucht 

daarvan in omloop was geweest? Nee, zelfs onder de opvolger van Karel V was nog niets 

bekend van een bijzondere werking van een heksenwaag in een Hollandse stad. Geen spoor 

daarvan vindt men in de herhaaldelijk bijgewerkte herdrukken en vertalingen van het werk 

van Wier, geen spoor in zijn boek ‘De Lamiis’ (van de heksen), waarin hij nog eenmaal zijn 

ervaringen kort samenvatte. Oudewater had ten tijde van Wier, dus tot 1588, zijn reputatie 

nog niet verworven. 

 

Wier heeft, voor zover zijn persoonlijke invloed reikte, ontelbare mensen het leven gered. 

Maar hij heeft niet kunnen verhinderen dat gedurende zijn leven zelfs in het hertogdom 

Kleef de vervolgingen toch weer begonnen, er gemarteld werd en mensen levend verbrand 

werden. In de Nederlanden was zijn invloed van langer duur, hoewel men voorlopig ook hier 

in de oude dwalingen verviel. De betekenis van Wier ligt hoofdzakelijk in zijn voorbereidend 

werk.  Zijn boek gaat over de hel: ‘Van de begoochelingen der duivels, van bezweringen en 

vergiftigingen’. Op de titelbladen van de verschillende Duitse uitgaven wordt vermeldt dat 

hier sprake is van de verscheidenheid van de duivel, van hun oorsprong en hun macht. De 

val van Lucifer is uitvoerig beschreven, de namen die hij draagt worden genoemd en verteld 

wordt over zijn daden. Aan enkele uitgaven is een ‘Leugenmonarchie van de duivel’ 

toegevoegd, met de tweeëntwintig hellevorsten en een uiteenzetting van de rangorde in de 

hel. Wier was met hel en duivels veel beter op de hoogte dan welke heksenvervolger ook. En 

deze wetenschap wendde hij aan ter bestrijding van de heksenvervolgers, net als zijn 

natuurwetenschappelijke kennis als arts en onderzoeker. Hij maakte in zijn studies melding 

van vergiftigingen en pogingen daartoe, waar men van dacht dat het de uitwerking van 

toverij was. Hij kende simulerende zieken en geesteszieken. De ziekten ontstaan niet door 

toverij, maar door natuurlijke oorzaken, zo verklaart Wier op grond van zijn ervaringen als 

arts. Van bedrog, waarvan de bange mensen gemakkelijk slachtoffer worden, geeft hij veel 

voorbeelden. In dit verband geeft hij natuurwetenschappelijke verklaringen van 

dwaallichten, de echo, het onweer en nog veel meer. Niet altijd geeft hij de juiste verklaring. 

Maar hij leert dat de verschijnselen in de wereld zonder angst waar te nemen. Van de zes 

hoofdstukken behandelen de derde en de zesde de heksen en hun vervolgers. Wat zou de 

oude vrouwen er toe kunnen verleiden een pact met de duivel te sluiten, wanneer zij toch 

arm en ziek blijven. Op de pijnbank afgedwongen bekentenissen hebben geen enkele 

waarde. Dat veel vrouwen zich zelf vrijwillig beschuldigen is geen afdoende bewijsgrond. De 

demonen verblinden de oude vrouwen door dromen en waanvoorstellingen, zodat zij een 

valse bekentenis afleggen, en zij verblinden de rechters, zodat deze door gedwongen of 

vrijwillige bekentenissen, ondanks hun onvoorstelbare onzinnigheid als geloofwaardig aan te 

nemen. Wier verklaart dat de duivel wel een dwaas zou moeten zijn, als hij juist de onnozele 

arme vrouwen tot bondgenoten zou uitkiezen. Neen, de duivel heeft het voorzien op de zielen 

van veel invloedrijker en hoger staande personen, die van rechters en regenten. ‘Macht mit 

der Teufel nicht zu klein’, heeft Goethe later gezegd. De heksenprocessen zijn het werk van 

de duivel en zijn hellegeesten, zo leert Wier. Maar niet de vermeende heksen, maar de 

beulen, folteraren en heksenrechters zijn handlangers van de duivel. Deze leer van 

Johannes Wier hebben de latere humanisten zich eigen gemaakt. Volgens hun overtuiging 

moest de duivel bestaan. Hoe zou men anders de heksenprocessen kunnen verklaren! Het is 

niet te verwonderen dat alle bestrijders van de heksenprocessen een onwankelbaar geloof in 

het bestaan van de duivel hebben.  
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Pas toen in de meeste landen geen heksenprocessen meer werden gevoerd, werd het geloof 

in de duivel als zodanig aangevallen. En de geleerden, die in later tijden het bestaan van de 

duivel en de hel ontkenden, hebben met de heksenvervolgingen in feite niets te maken. Maar 

Wier was, wat zijn geloof in de duivel aangaat, volkomen een kind van zijn tijd. 

Geschiedschrijvers proberen zijn werk te verklaren. Zij vermoeden dat voorstellingen als die 

van de hellemonarchie satirisch zijn bedoeld. Maar dan zou echter het hele eerste deel van 

Wiers hoofdwerk eveneens slechts een satire zijn. Even onrechtvaardig is het te 

veronderstellen dat Wiers opvolgers, Spee, Bekker, Thomasius en anderen, zich slechts uit 

voorzichtigheid hun geloof in het hellerijk geveinsd zou zijn. Antonius de Haan, de 

Nederlandse lijfarts van keizerin Maria Theresia, heeft zich in het midden van de achttiende 

eeuw zeer verdienstelijk gemaakt voor de beperking en daardoor voor de afschaffing van de 

heksenprocessen in Oostenrijk. 

 

 

De keer ten goede 

 

Van de strijd van de geleerden over de macht en de list van de duivel en over de 

mogelijkheden van de toverij zullen eenvoudige mensen van die tijd niet alles hebben 

begrepen. Al deze heftige, juridische, medische en filosofische werken waren in de eerste 

plaats bedoeld tot geleerde lezers. Blijkbaar waren ook de eenvoudige mensen toegankelijk 

voor het voornaamste argument, dat dan ook de doorslag gaf. Zelfs voor een tijd vol   

bijgeloof was datgene wat de heksenprocessen duidelijk maakten, te onzinnig, te dom. Wier 

gaf daarvan veel voorbeelden. Een voorbeeld uit iets latere tijd, toen Wier al overleden was, 

een door Jacobus Scheltema aangehaald vonnis van het Hof van Utrecht uit 1595: 

 

VOLKER DIRKSZ, TOVENAER, GEËXECUTEERD MET DEN VIERE 

 

Alsoe Volker Dirksz, gevangen, buyten pyne en de banden van ysere bekent en beleden heeft, 

dat hy Godt afgaende den boesen vyant aangehangen heeft, hebbende denzelven gedaen 

beloften van hem stantaftlyk en getrouw te zullen blyven, en tot dien syne van hem ontfangen 

een zwart gelapt wambeys met een fuyteldoeke, welke wambeys hy gevangen aantrekkende, 

hemselven veranderen soude in eene katte of wolff, en de worde alsdan van den boezen 

vyant gequelt, om alle quat te doen, gelyk hy oock in gedaente van een grysen wolff met 

beyde zyn Soonen, mede gevangens, oock in gedaente van wolven verandert zynde, een beest 

toebehoerende Jan Jansz zyn neefff in de kele heeft gebeeten, naerdien zy ’t zelve in een sloot 

gejaecht hadden, en de noch een ander beest toebehoorende Adriaen Reyers, ende oock op 

andere tyden geloepen te hebben, omme meer andere beesten te byten. Dat hy mede op de 

bleycke buyten Amersfoort geweest is in gedaente van eene grauwe katte, naerdien dat de 

boese vyant hem zyn boxen uitgetoogen, en de met olie ofte diergelycke gesmeert hadde, 

alwaer zy geweest zyn tot vyf of zes katten in ’t getall, en t’ samen gedanst hebben. Wesende 

alle ’t zelve eene zeer schrickelycke en abominabele saeke en geensins te gedoegen in landen 

der Christenen ende daer Justitie plaetse heeft. 

Soe ist, dat ’t Hoff den voorn. Volker Dirksz gecondemneert heeft en condemneert mits dezen 

geëxecuteerd te werden metten viere, anderen ten exemple.  

Gedaen t’ Utrecht, by myne Heeren Loon, Canter, Radelant, Wynhoff en Zyll, Raeden in de 

voorsz. Hove, en gepronuntieert die X1111 Juny 1595. 

 

Dit vonnis behoort tot een reeks processen, die in elkaar overliepen. Jacobus Scheltema 
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citeert ook de tekst van een vonnis dat door hetzelfde Hof van Utrecht in de volgende maand 

werd geveld. Bij dit proces waren kinderen betrokken. De zeventienjarige Hendrikje werd 

samen met haar vader Volkert Hendriks verbrand. De moeder was een jaar ervoor op de 

brandstapel gestorven. Nu moesten de drie broertjes van veertien, dertien en acht jaar 

kijken hoe hun zuster en hun vader aan de vlammen werden gegeven. Bovendien werden de 

drie jongetjes tot bloedens toe gegeseld en voor onbepaalde tijd opgesloten. Op de vader had 

men eerst in de Oudegracht de waterproef toegepast, die echter niet tot een duidelijk 

resultaat had geleid. Hij en de andere beklaagden – een man en een vrouw – werden 

vervolgens gemarteld. Ook deze beklaagden bekenden, dat zij als katten poot aan poot 

hadden gedanst op een bleekveld te Amersfoort, in tegenwoordigheid van de duivel; dat zij in 

weerwolven waren veranderd en op koeien hadden gejaagd en deze gebeten. Het meisje had 

bekend dat zij het zwaar had doen hagelen; de kinderen hadden toegegeven boter uit een 

sloot gekarnd te hebben, melk uit biezen (oeverplant) getapt te hebben, melk gehaald uit een 

heft van een mes, hetwelk hij in een boom had gestoken; enzovoort, enzovoort. En dit 

vonden de rechters te Utrecht volgens het vonnis ‘zeer lelijk en afgrijzelijk, schrikkelijk en 

abominabel, geenszins te gedoogen in landen der Christenen, daar de vreeze Gods en de 

Justitie plaats vinden’. De mannen die als burgers van een om de beoefening van de 

wetenschap bekende stad, hun naam onder deze onzin zetten, waren mensen die bij andere 

gelegenheden zeer verstandig en rechtschapen spreken. Zulke verwoestingen richtten de 

heksenprocessen aan waar men hen had laten voortbestaan! Er was geen doeltreffender 

middel tegen het weer oplaaien en de verspreiding van dit kwaad, dan de onophoudelijke 

verwijzing naar de onzin van de duivel en zijn bondgenoten. De hier genoemde gevallen 

behoren tot de laatste heksenprocessen die in Nederland tot een veroordeling leidden. 

 

In 1597 werd te Schoonhoven een zeventigjarige vrouw als heks gewurgd en verbrand. Dit is 

het laatste heksenproces met dodelijke afloop in Nederland. Er kwamen nog steeds 

aanklachten voor die door rechtbanken werden behandeld. Maar de vonnissen waren 

milder, bijvoorbeeld verbanning uit de stad. Of een hogere rechtbank, waarop beroep was 

gedaan, greep in en verbood het gebruik van de pijnbank. Hierop volgden vrijspraken. En 

weldra hielden de heksenprocessen geheel op. Deze keer ten goede voltrok zich kort voor en 

na de eeuwwisseling van 1600, zonder veel gerucht en zonder grote hervormingen. Men 

veranderde eigenlijk niets aan de bestaande wetten en gebruiken. Men wendde zich niet 

uitdrukkelijk af van de tot dusver gehuldigde inzichten omtrent duivelskunst en hekserij. 

Men zorgde er slechts voor dat de procesvoering overal weer haar ordelijk verloop had. Niet 

belemmerd door misbruiken, welke door de heksenvervolgers – de ‘duivelisten’ zoals ze door 

hun bestrijders werden genoemd – daarbij hadden weten in te voeren. Dit betrof in het 

bijzonder het gebruik van de pijnbank. Deze mocht alleen dan worden aangewend wanneer 

de schuld van de beklaagde zo goed als aangetoond kon worden beschouwd. Dus wanneer 

reeds belangrijke gronden waarop de verdenking rustte, waren bewezen. In het 

heksenproces werd het slachtoffer onmiddellijk op de pijnbank gelegd, zonder dat 

doorslaande bewijzen behoefden te zijn geleverd. In geen enkele procedure mocht de 

pijnbank herhaaldelijk en onbeperkt worden gebruikt, behalve in het heksenproces. Het was 

dus in de eerste plaats zaak, ook bij aanklachten wegens hekserij, de rechters tot een 

voorzichtig gebruik van hun dwangmiddelen te manen.  

 

Zo wendde zich in het jaar 1593 een getrouwde vrouw uit Schiedam tot het Hof van Holland. 

Ze was beschuldigd door met een takje in het water te roeren een schip tot zinken te hebben 

gebracht. Hier was toepassing van de pijnbank nodig. De vrouw ging in beroep bij de Hoge 

Raad. Deze sprak haar vrij en verbood de toepassing van de pijnbank. De baljuw werd 
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veroordeeld in de kosten. In hetzelfde jaar vroeg het Hof van Holland advies aan de 

universiteit van Leiden over de betrouwbaarheid van de waterproef. Een beklaagde was 

reeds aan de waterproef onderworpen. In 1607 was te Gorinchem een oude vrouw reeds ter 

dood veroordeeld. Ook zij ging in beroep van het Hof van Holland. Een katholieke en enkele 

protestantse advocaten verdedigden haar. Ze werd vrijgesproken. In 1610 werkten in 

heksenprocessen opnieuw bekende advocaten als verdedigers. De processen waren in 

Goeree en Schiedam. Zij bereikten dat de beschuldigden niet op de pijnbank werden gelegd 

en dat zij werden vrijgesproken. Het uitvoerig pleidooi van advocaat meester Jacobus Luyt 

verscheen spoedig daarop in druk. Het was dezelfde advocaat die Vondel in Amsterdam heeft 

verdedigd, vanwege de problemen rondom zijn treurspel ‘Palamedes’. Van Jacob Cats, de 

bekende dichter, is een leerdicht bewaard gebleven, ‘’Tachtigjarig leven’, waarin hij schrijft 

over zijn verdediging van een zogenaamde heks: 

 

Ey ziet! Na dat het Hof dit vonnis had gegeven. 

Scheen alle tooverij als uit het lant gedreven. 

 

Cats had gelijk. Van toen af hielden de heksenprocessen in Nederland op. Daartoe was niets 

anders nodig geweest dan dat men voor de beklaagde zelfde rechten liet gelden, die aan 

iedereen waren toegestaan, ook al was hij van een nog zo zwaar misdrijf beschuldigd: dat 

verdedigers mochten optreden, dat men zich tot een hogere gerechtelijke instantie mocht 

wenden en dat een zekere openbaarheid van de procesvorming was gegarandeerd, maakte 

het heksenproces als zodanig ongevaarlijk. En daarmee voor de duivelisten doelloos. 

 

 

Waterproef, weegproef en een beroemd oordeel 

 

Geen rechter is op de gedachte gekomen om iemand die van roofmoord was beschuldigd te 

laten wegen, om uit het gewicht te concluderen of de beklaagde werkelijk schuldig was of 

niet. Geen rechter heeft zo’n beklaagde in het water laten gooien, om uit het feit dat hij zonk 

de conclusie te trekken dat hij onschuldig was. De weegproef en de daarmee verwante 

waterproef werden uitsluitend toegepast bij processen wegens hekserij en toverij. 

 

Er worden nog andere proeven vermeld, zoals het over een bepaalde afstand dragen van een 

gloeiend ijzer met blote handen, of het halen van een ring uit een ketel kokend water met 

blote armen. Zij waren in de zestiende en zeventiende eeuw, de eeuwen van de massale 

heksenvervolgingen, van geen belang meer. Dit was echter wel het geval met de weegproef en 

de waterproef. Het eigenlijke heksenproces berustte op de veronderstelling dat er een 

wereldwijde samenzwering was van kwade mensen met de duivel, vooral van oude vrouwen. 

Dat alle ongelukken en rampen door deze boze geesten kwaadwillig waren veroorzaakt. En 

dat men deze samenzwering slechts kon bestrijden door andere, veel scherpere middelen 

aan te wenden dan de gebruikelijke gerechtelijke onderzoeksmethoden. De weeg- en 

waterproef waren nog betrekkelijk zachte middelen in het arsenaal der verschrikkingen, 

waarmee de heksenvervolgers werkten. Men veronderstelde dat een heks die, zoals bekend 

was, op een bezemsteel door de lucht kon rijden, niets woog. Dat moeder aarde niets van de 

heks wilde weten, dat daarom het water haar weigerde tot zich te nemen. De weegproef is in 

Holland zelden toegepast. Alleen de waag te Oudewater werd voor dit doel gebruikt. Het 

legendarische verhaal van de weegproef in Polsbroek wordt buiten beschouwing gelaten. Wel 

zijn verhalen bekend van veel weegproeven in het buitenland. In Nederland was de 

waterproef populair. Deze is dan ook diep in de volksherinnering geworteld. In 1823 hebben 
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bijgelovige mensen haar op eigen gezag toegepast te Deldenerbroek bij Delden. De 

Overijsselse krant van 25 maart 1823 gaf hiervan een uitvoerig verslag.  

 

Bij de waterproef werd de verdachte persoon kruisgewijs gebonden. De rechter grote teen 

aan de linker duim, de linker teen aan de rechter duim. In de daardoor ontstane gekromde 

houding werd de beklaagde aan een touw in het water neergelaten. Zonk hij, dan werd hij 

snel aan land getrokken en was hij onschuldig. Dreef hij op het water dan was daarmee zijn 

schuld aangetoond. Bij de laatste heksenprocessen in Nederland was er herhaaldelijk 

sprake dat de waterproef al was gedaan en dat in dat ene geval de beklaagde vervolgens op 

de pijnbank kwam, omdat hij nu wel voldoende verdacht scheen. En wie op de pijnbank 

kwam, was verloren. In het andere geval werd een beroep op het Hof van Holland gedaan om 

deze marteling te voorkomen. Het Hof wendde zich om een oordeel over de toelaatbaarheid 

van de waterproef tot de Leidse universiteit. Het oordeel werd in 1594 verstrekt en geldt als 

een mijlpaal in de gunstige ontwikkeling in Holland. Drie professoren in de medicijnen, 

waaronder de rector, en twee professoren in de filosofie, hebben de verklaring opgesteld, en 

wel zeer uitvoerig. Het is een lange verhandeling geworden. Enkele stukken daaruit worden 

woordelijk geciteerd: 

 

’T GHEVOELEN VAN DE HEEREN PROFESSOREN DER UNIVERSITEIT TOT LEYDEN, NOPENS 

DE PROEVE DER TOVERESSEN IN ’T WATER 

 

Alsser met een duyvel een verbont gemaeckt is, hier van oordelen de Goddelijke ende 

Wereldelijcke schriften niet anders dan uit de wercken selff: als uit vergiftige en mordadige 

toverie. 

Want het den Duyvel onmogelijck is een verbont met een mensch te maecken sonder bijgaende 

schelmstuck. En achten ook niet, dat den Duyvel over den mensch van God sulcken macht 

gegeven zy, om den mensch tot eenich verbont te brengen, ten zy alle menschelijckheyt 

afgeleyt hadde. Nu, wy vinden nergens dat sulckers verbonte kenteycken in ’t water gelegen 

is. 

Voorder, indien ’t waeter de Toveressen onwaerdigh kent, dattet haer doot en verdrenckt: 

waarom draecht haar de aarde? Waarom geeft de locht haar goedertierlijck levens-adem? De 

zon licht? 

Ende behalve de voorghemelde redenen, so ghebeurt het, dat sommighe vrouwen, ende oock 

Mans, groote breede heupsbeenen ende uytstekende schouderblaeden hebben: dewelcke in 

de persoonen die crucelinkx handen en voeten t’ samen gebonden werden de form van een 

schuyte maecken, bekwaam om in ’t water te dryven. Daarenboven dese vrouwen ofte 

Mannen also gebonden en de in ’t water geworpen zijnde, voor vrees van verdrincken, houden 

haer adem in. 

Nu – indient geschiet door de kracht, die van buyten kompt: te weten, soo dees menschen van 

den Duyvel boven op ’t waeter driftich gehouden worden; waer om leyt men op haer de schult, 

soo Godt dat toelaet? 

De Zoon Godts ende waarachtich mensch Cristus, is hy niet van den Duyvel door de lucht 

gevoert geweest tot het opperste van de bergen? Indien hem sulcx toelaeten is geweest aan 

ons Zaalichmaecker, can hem oock van Godt almachtich niet toeghelaeten werden, dat hy 

menschen, niet wetende van Tovery, dracht op ’t waeter? 

Zoo ist immers voor de rechter gantsch beswaerlijck, uit de driftlichheyt op het waeter van 

Tovery te beschuldigen ende ter doot te verwyzen. – Dies te meer, gemerckt noch de 

Goddelijcke noch Wereltlijcke Rechter ons ghebieden eenich proef off ken-teycken int waeter te 

soecken. 
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Aldus geadviseert in Leyden in ’t jaer, maant, ende dach, als boven. (19.Jan.1594). Ende ick 

Secretaris der Universiteyt tot Leyden, verklaer dat de Heeren Professoren in de Medecynen 

en de Philosophie dit antwoort nae rype beraetslaginghe overgelevert hebben, myn present, 

hier onderschreven. 

 

D. Johannes Heurnius, Rector Academia, Professor Medicinae. 

D. Gerardus Bontius,    Professor Medicinae. 

D. Petrus Pauw,            Professor Medicinae. 

M. Antonius Trutius,     Professor Philosophiae. 

M. Petrus Molinaeus,     Professor Philosophiae. 

 

Uit bevel van de Universiteyt, Bonaventura Vulcanius. 

 

Dit oordeel van de Leidse universiteit is in ieder opzicht kenmerkend voor de geest, waarin 

destijds in Nederland de verschrikkingen van de heksenprocessen werden overwonnen. Voor 

de geest die het oude geloof aan de macht van de duivel en de sluwheid van de mensen zo 

nuchter en praktisch verenigde met de eis tot verstandig en rechtvaardig handelen. De 

heren professoren noemen bladzijdenlang redenen op, waarom een op dergelijke wijze 

samengebonden menselijk lichaam door natuurlijke oorzaken op het water kan drijven. De 

bewijsvoering is zodanig, dat juist diegenen die aan de invloed van duivelse machten 

geloven, juist daardoor voor de waterproef als een duivels gebruik terugschrikken. Hier geldt 

de argumentatie van Wier: de waterproef geeft de duivel de gelegenheid onschuldige 

slachtoffers in de dood en de onbezonnen, niet doordenkende rechters in zonde en eeuwige 

verdoemenis jagen. De aandacht moet ook worden gevestigd op de aan het begin van de 

verklaring uitgesproken mening dat het pact met de duivel veronderstelt. Dat de 

desbetreffende mens tegelijk een ander, aantoonbaar misdrijf pleegt. De rechters moeten er 

toe worden gebracht, te onderzoeken of er werkelijk een misdaad is begaan. De moord zou 

nu door vergiftiging of door toverij zijn gepleegd, in ieder geval moet worden geconstateerd of 

werkelijk een mensenleven door de schuld van de beklaagde is vernietigd. Op die manier 

waren voor de massale vervolgingen de van toverij verdachten bestraft. Men had niet de 

toverij als zodanig, maar de door middel van de toverij gepleegde schanddaad gewroken. Dit 

gaf aanleiding tot gerechtelijke dwalingen, maar massale heksenvervolgingen konden 

daaruit niet voortkomen. Het Leidse oordeel probeert de rechters weer tot de praktijk van 

deze normale rechtspleging te brengen. Zij moeten zich niet meer in onbeduidende zaken 

verdiepen. 

 

In de tijden die hierop volgden moest het corpus delicti, het strafbare feit worden bewezen, 

indien men een mens wil veroordelen. Dat hielden de bestrijders van de heksenprocessen de 

mensen voor. Gelukt dit niet dan moet hij worden vrijgeproken. Ook dit is een deel van de 

methode om de rechtbanken weer tot nuchtere waarneming en onderzoek van de 

werkelijkheid te brengen. De waterproef was met deze verklaring veroordeeeld. Zij was in elk 

geval onbetrouwbaar verklaard. Het resultaat was onzeker, zelfs als er geen bedrog werd 

gepleegd, zoals met behulp van een touw waaraan het slachtoffer hing, wel mogelijk leek. 

Met de weegproef stond het er in dit opzicht anders voor. Indien hier het bedrog werd 

uitgeschakeld, zou de waag eigenlijk steeds het natuurlijke gewicht moeten aanwijzen. In dit 

verband is over de weegproef niets bekend. De Leidse verklaring maakt er geen melding van, 

noch geeft een van de slachtoffers van de gelijktijdige laatste heksenprocessen – waarbij 

vaak de waterproef werd gedaan –  te kennen naar Oudewater te worden gebracht en 

gewogen. Niemand beroeps zich op een certificaat van Oudewater, niemand maakt melding 
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van een keizerlijk privileges voor de rechtsgeldigheid van de daar toegepaste weegproef. Voor 

de vervolgden en bedreigden in Holland, voor hun verdedigers en voor de geleerde 

tegenstanders van de monsterlijke heksenprocessen is omstreeks 1600 de heksenwaag te 

Oudewater nog altijd niet bekend. Zolang er in Holland heksenprocessen waren hoorde men 

in brede kring niets van de waag. 

  

 

Falende wagen en falende mensen 

 

Buiten Nederland is bij heksenprocessen de weegproef vaker toegepast. Er zijn talrijke 

oorkonden bekend, waarin gerechtelijke instanties verklaren dat de gewogen heksen slechts 

een lood of in het geheel niets wegen. Omdat het moeilijk is al deze rechters en medewerkers 

voor schurken, booswichten en koelbloedige bedriegers te noemen, heeft men later 

verschillende pogingen gedaan om dit te verklaren. Zo hebben overtuigde spiritisten het 

vermoeden geuit dat er ten tijde van de heksenvervolgingen meer vrouwen hun geld 

verdienden met spiritisme dan nu het geval is. Mensen met deze aanleg zouden juist door de 

vervolgingen als vermeende bondgenoten van de duivel zijn uitgeroeid. Als een vrouw op de 

weegschaal kwam zou zich dikwijls het levitatieverschijnsel hebben voorgedaan. Dat wil 

zeggen dat het medium zich opgeheven voelt doordat de zwaartekracht buiten werking is. 

Veel spiritisten verklaren zulke levitaties te hebben waargenomen. Dit gebeurde slechts 

onder omstandigheden die de waarneming zodanig bemoeilijkten, dat aanhangers van het 

spiritisme juist het levitatieverschijnsel nog niet overtuigend bewezen achten.  Te Oudewater 

wees de waag steeds het volle gewicht aan. Zou nu juist in die stad nooit een medium zijn 

aangekomen, terwijl op andere wagen de mediums in de meerheid waren geweest? Dus zou 

er niets overblijven dan de veronderstelling van kwaadwillig bedrog op een bijna ondenkbaar 

grote schaal? Maar deze vraag is niet alleen van toepassing bij de weegproeven, maar bij alle 

procedures van het heksenproces. Rechters en schepenen, die zagen hoe beklaagden werden 

gemarteld, tot zij, uitzinnig van pijn en doodsangst maar vertelden naar wat zij dachten dat 

de beul en de aanklagers wilden horen. Deze rechter en schepenen moesten toch weten, dat 

een dergelijke bekentenis volslagen waardeloos was. Desondanks gaven zij hun 

handtekening, om te betuigen dat dit de waarheid was. Er waren ongetwijfeld ook 

rechtschapen mannen, wiens verstand bij andere gelegenheden duidelijk werd.  

 

Van zo’n man vertelt Abraham Palingh in zijn in het jaar 1659 te Amsterdam verschenen 

boek ‘Het afgerukt momgezicht der Tooverij’. Hij wil het bedrog, dat met de toverij wordt 

bedreven, het masker afrukken. Door dit loffelijk streven heeft hij een waardige plaats in de 

reeks van moedige humanisten, die met Wier was begonnen en – voor zover Nederland – met 

Bekker zou eindigen. Palingh geeft een voorbeeld van een vooraanstaand burger, die als 

schepen het verhoor van beklaagden op de pijnbank had bijgewoond. Hij had zich een geval 

herinnerd omdat hierin de onschuld van het slachtoffer duidelijk was geweest. Het betrof 

een vrouw, die onder de folteringen heldhaftig standhield en er niet was te bewegen, zich iets 

tegen haar geweten, tegen de waarheid te laten vertellen. Tijdens haar kwellingen en 

martelingen riep zij voortdurend god aan, opdat deze haar uit de handen van de duivelse 

beulen zou verlossen. En met de naam van god op de lippen, stierf zij, tot de dood 

gemarteld. Hierop verklaarde de aanklager kalm dat alle aanwezigen nu wel hadden gezien 

dat de duivel haar de nek gebroken had. Daarmee was bewezen dat zij werkelijk een 

bondgenoot van de duivel was geweest.  

 

Dit geval is typerend en komt bij de berichten omtrent talloze heksenprocessen in allerlei 
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herhalingen voor. Palingh neemt dit voorbeeld over om te laten zien hoe de bewijzen van de 

schuld van de van toverij  beschuldigden er in werkelijkheid uitzagen. Hij wilde laten zien 

hoe de heksenvervolgers optraden. Wat waren de beweegredenen voor het gedrag van de 

fatsoenlijke burgers, die dit proces bijwoonden en het achteraf met hun naam goedkeurden. 

Waarom hebben zij zich niet tegen de cynische aanklager verzet? Het antwoord is simpel; 

het ligt opgesloten in het wezen van het heksenproces; in wat het heksenproces principieel 

van de gebruikelijke processen uit die tijd onderscheidde. Het heksenproces ontnam de 

beklaagde ieder recht op een behoorlijke verdediging. Wie iets ten gunste van de heks naar 

voren bracht, werd direct verdacht een bondgenoot van de duivel te zijn. Ook hem bedreigde 

men met de pijnbank. Ieder heksenproces sleurde anderen mee in het verderf, van wie de 

namen van de beklaagde werden afgeperst. Deze moesten de rechtbank weer nieuwe 

schuldigen leveren, en zo ging het voort. Het was voor iedereen zaak, zich niet al te zeer op 

de voorgrond te stellen, wilde hij niet mede in het proces worden betrokken. 

 

Nu verkeerden de rechters en de medewerkers toch al in een staat van heksenangst en 

waren bij voorbaat geneigd het ergste van de beklaagde te veronderstellen. Ongetwijfeld 

kwam wel de vraag op of bij de oneindig herhaalde martelingen, en volgens de wetten van de 

tijd in strijd met het recht, wel juist toe ging. Of het bij de naaldproef, waarbij naar 

gevoelloze plekken in het lichaam van de heks werd gezocht, die dan als duivelsteken 

golden,  geen bedrog in het spel was.  Kwam er twijfel, dan hoorde hij de innerlijke stem die 

hem waarschuwde dat wat zijn ogen zagen, namelijk het bedrog en het misbruik van het 

rechtsgevoel, misschien een misleiding van de duivel was, die hem in het verderf wilde 

lokken. De neiging aan de waarschuwende stem gehoor te geven, werd versterkt door het 

bewustzijn, dat men zich zelf aan de zwaarste beschuldigingen en verdenkingen blootstelde, 

indien men bezwaar durfde te maken. Men hoefde bij de weegproef niet van technische 

kunstgrepen gebruik te maken om de gewichtsopgave te vervalsen. De beul mocht zo grof en 

duidelijk bedriegen als hij maar wilde, zoals hij het ook op de pijnbank deed met de 

beschuldigde. Geen rechter had de moed of bezat het vertrouwen in zijn medewerkers om 

datgene te zeggen wat zijn ogen zagen. In de omvangrijke literatuur over de 

heksenprocessen worden slechts weinige uitzonderingsgevallen vermeldt, waarin dappere 

medewerkers de moed hadden de aanklacht niet serieus te nemen. Ook deze gevallen waren 

van die aard dat eerst een langdurig razen van de vervolgers was toegelaten en dat tenslotte 

iedereen moest inzien dat de stroom van nieuwe verdenkingen en aanklachten moesten 

worden gestopt. 

 

De mens is echter een merkwaardig schepsel. Moet hij, overmeesterd door vrees en schrik, 

dingen zien die hij zelf niet voor juist houdt, dan wil hij zich toch voor zijn geweten 

rechtvaardigen. En zo probeert hij te bekijken wat hij niet durfde verhinderen. Deze rechters 

en medewerkers wilden stellig graag geloven dat de zo jammerlijk omgekomen slachtoffers 

toch wel schuld moesten hebben gehad. En zo is dan gedurende de hele periode waarin de 

heksenprocessen plaats vonden, bij de geleerde en de minder geleerde verdedigers van de 

heksenvervolgingen, bij de verbitterde tegenstanders van Wier, Palingh en Bekker, steeds 

weer als voornaamste argument: er moeten toch heksen bestaan en zij moeten toch het pact 

met de duivel hebben gesloten, anders hadden niet zoveel rechtbanken hen laten 

verbranden. Christian Thomasius, rector te Halle, heeft in 1700 met dit argument 

afgerekend. Het moet mede aan Thomasius’ invloed worden toegeschreven dat koning 

Frederik Willem 1, als eerste Duitse vorst in Pruisen, de heksenprocessen voorgoed verbood. 

Het boek van Abraham Palingh uit 1659 heeft gezorgd voor de kentering die een einde 

maakte aan de heksenprocessen in Nederland. Men hoefde niet naar bovennatuurlijke 
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oorzaken te zoeken om het feit te verklaren dat de voor de heksenproef gebruikte wagen 

faalden en geen gewicht aangaven. Het waren niet de wagen die faalden, maar de schepenen 

die bang waren en die aan zichzelf en anderen niet durfden bekennen wat zij hadden gezien. 

Het was dus een ongewoon verschijnsel dat er ergens in de toenmalige wereld een voor de 

heksenproef gebruikte waag bestond, die wel steeds het juiste gewicht aangaf en waarbij de 

schepenen wel goed konden zien. Wanneer echter werd dit opzienbarende feit voor de eerste 

keer in brede kringen bekend? Pas in het jaar 1657. Toen verscheen het boek van 

Borremans. Het boek van Palingh volgde twee jaar later. De beide publicaties zijn niet alleen 

uit dezelfde tijd, maar hebben hetzelfde doel en vullen elkaar aan. Beide richtten zich 

daarbij tot de mensen uit het buitenland, die in hun woonplaatsen van toverij en 

heksenkunsten werden verdacht en toevlucht en bescherming kwamen zoeken. Sommigen 

in Oudewater, bij de bekende waag, anderen in Haarlem, de verlichte stad waar men zulke 

primitieve middelen als het wegen op de stadswaag niet toestond.  

 

 

Vreemde hulpzoekers 

 

In het midden van de zeventiende eeuw heeft de heksenwaag te Oudewater haar 

wereldberoemdheid verworven. Eerst in deze periode beginnen historische oorkonden te 

getuigen van haar bezigheid. Het is wel mogelijk, hoewel het niet vaststaat, dat reeds veel 

eerder, lang voor 1600, in Oudewater mensen zijn gewogen. Mocht dit het geval zijn, dan is 

ook reeds eerder steeds hetzelfde gunstige resultaat bereikt. Het is aannemelijk dat de roem 

van Oudewater, dat nooit iemand binnen zijn muren wegens toverij ter dood is gebracht, 

terecht bestaat. Hiermee neemt de stad evenwel nog geen uitzonderingspositie in, want vele 

andere gemeenten kunnen aanspraak maken op beroemdheid. De heksenprocessen 

kwamen steeds op bepaalde plaatsen voor en de aanklachten wegens hekserij en toverij 

werden op zeer bedachte manier behandeld en onschadelijk gemaakt. Slechts door het 

gebruik van de waag zou Oudewater zich van andere steden hebben onderscheiden. Het 

gebruik van de waag was echter nog niet tot brede kringen in Holland doorgedrongen. Zou 

de waag dus toen hebben gefunctioneerd, dan kan dit niet op grote schaal hebben 

plaatsgevonden, maar plaatselijk.  

 

De verhalen over de lange tijd waarop het wegen te Oudewater kan bogen, zijn dus zeer 

zwak onderbouwd. De volkslegende vertelt over een oeroude traditie, die echter in de tijd van 

de vertellers populair is geworden; en vervolgens onverwachts van grote betekenis is 

geworden. De gezindheid waarvan de verhalen van de bewoners van Oudewater en de in de 

zeventiende eeuw opgestelde certificaten getuigen is volkomen in overeenstemming met de 

toenmalige tijdgeest in Nederland. Het vermoeden komt op dat pas onder de invloed van 

deze tijdgeest, pas in 1600, de praktijk van het wegen te Oudewater tot een duurzaam 

systeem uitgroeide. Evenals de verklaring van de Leidse professoren over de waterproef, 

behoort deze toepassing van de weegproef te Oudewater tot de kenmerken van de geest van 

het toenmalige tijdperk. In deze zin wordt zij ook door Borremans beoordeeld en juist 

daarom gepubliceerd, als bemoedigend voorbeeld voor de tegenstanders van de 

heksenprocessen buiten Holland. Op diezelfde tijd en met hetzelfde doel vertelt Abraham 

Palingh, hoe men destijds – dus omstreek de tweede helft van de zeventiende eeuw – met de 

heksen en tovenaars te Haarlem handelde. Zijn boek wil het bewijs leveren, dat men slechts 

daar, waar nog heksenprocessen plaatsvinden, aan de dwaasheid en onzinnigheid van de 

duivel gelooft. Maar dat zulke verhalen uitblijven wanneer men de heksenprocessen heeft 

afgeschaft. Men moet de heksenprocessen verbieden, dan verdwijnt de toverij uit het land, is 



 173

het argument van alle tegenstanders. Voor Palingh geldt Haarlem als het toonbeeld van een 

wijze regeermethode in dit opzicht. Palingh is waarschijnlijk arts geweest. Hij behandelt 

uitvoerig de diagnose en behandeling van gevallen van storingen van de geest, epileptische 

krampen en dergelijke ziekteverschijnselen, die vaak voor bewijzen van beheksing werden 

aangezien. Hij geeft in dit verband ook aanwijzingen voor de artsen en regenten, die met 

mensen te maken krijgen die zichzelf van een bondgenootschap met de duivel beschuldigen. 

Men schijnt in Haarlem veel last van zulke gevallen te hebben gehad. De rechters moesten 

zich vaak met personen bezighouden, die vertelden dat ze behekst waren, om medelijden op 

te wekken. Ook waren er nog andere soorten bedriegers: duivelbanners, die beloofden de 

beheksten te genezen en de demonen uit te drijven. Deze beschuldigden vaak bepaalde 

vrouwen dat zij de krampen door toverij hadden veroorzaakt. Aan de behandeling van enige 

van deze gevallen, nam Palingh persoonlijk deel. Zo aan het geval van Abraham Jorisz, die 

in 1650 werd gedwongen vergeving te vragen voor de verdachtmakingen die hij had 

rondgestrooid. Ook andere aanbrengers en ophitsers werden gevangen gezet, tot zij hun 

aanklachten hebben bewezen. Het vertellen van laster is niet meer voor de verdachten 

gevaarlijk, als wel voor de lasteraars. De geregelde rechtsorde is hersteld. 

 

Bij diegenen, die aan krampen lijden of aan de waanvoorstelling, dat zij aan de duivel 

toebehoren, wordt een geneeskundige behandeling toegepast. De patiënten worden door een 

psycholoog behandeld. Hierbij werken arts en stedelijke overheid samen. Palingh roemt de 

resultaten van dit optreden. Haarlem is een herstellingsoord, waar de beheksten weer 

gezond worden. Van het streven van veel vrouwen zich voor te doen alsof zij aan de duivel 

behoren, vertelde Wier reeds een eeuw eerder. Hij bestempelde het als een overgave om 

verbrand te worden. Ook zijn navolgers konden de heksenprocessen bestrijden, door de 

vrijwillige zelfbeschuldigingen van de vermeende heksen eveneens voor bedrieglijke kunsten 

van de duivel te houden, die geen enkele waarde hadden. Deze vrijwillige 

zelfbeschuldigingen, naast de door de pijnbank afgeperste bekentenissen, moeten inderdaad 

in een verbijsterende omvang zijn voorgekomen. 

 

Abraham Palingh is op de juiste weg tot de verklaring van dit verschijnsel, ook al zegt hij het 

niet met zoveel woorden. Uit zijn uiteenzettingen blijkt een zeker verband tussen de 

belevenissen van vrouwen, die het verschrikkelijke schouwspel van heksenverbrandingen 

hadden gezien of zelfs persoonlijk met dit lot waren bedreigt, en de waanvoorstellingen van 

hun duivelsschuld. Zij hadden storingen in de zenuwen. Veel van zulke vrouwen kwamen 

naar Haarlem. Want terwijl in Holland geen heksenvervolgingen meer voorkwamen, waren 

deze nog niet verdwenen in Artois, Henegouwen, Trier, Keulen en Westfalen. Palingh noemt 

ook Gulik tot de zeer zwaar behekste gebieden. Hij kende vrouwen die om dezelfde redenen 

uit Vlaanderen waren gevlucht en nu in Haarlem een stil leven leiden. Een vrouw 

vertrouwde hem toe dat thuis in Vlaanderen de baljuw haar had gewaarschuwd. Hij zou 

haar gevangen moeten nemen en folteren. Daarom raadde hij haar aan, zolang het nog kon, 

naar Holland te vluchten. Zij zou daar evengoed als in Vlaanderen haar brood kunnen 

verdienen. Het is een zelfde verhaal als van de burgemeester van Munster, die een verdachte 

naar Oudewater stuurt, om haar te redden. Dat zulke gevallen zich vaak hebben 

voorgedaan, betoogt de toenmalige burgemeester van Oudewater.  

 

De volgende vraag komt op: waren het misschien niet humanisten in het buitenland, maar 

burgemeesters, rechters, schepenen, vooral in de katholieke buurlanden, wie aan de 

versterking van de legende van het privilege van de katholieke majesteit, nog meer profijt 

hadden dan de burgers van Oudewater zelf? Zou de legende van de door de keizer verleende 
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algemene rechtsgeldigheid van de weegproef in Oudewater van buiten af naar het stadje zijn 

gebracht, of van buiten af in beslissende mate bevorderd? Dit vraagstuk is niet op te lossen. 

Het is genoeg hier te constateren dat het zich aan de denker opdringt en dat het antwoord 

het vage beeld van het gedrag van de burgers van Oudewater zou verduidelijken. De mensen 

uit Oudewater praten zeer sceptisch over de vraag van het privilege en geven duidelijk te 

verstaan dat zij zelf voor een raadsel stonden. Voor hen was het belangrijkste bewijs, dat het 

privileges was verleend, te verklaren uit het gedrag van de buitenlandse, katholieke 

autoriteiten, die hun waag zoveel vertrouwen schonken. Burgemeester Tromper, de 

voornaamste zegsman van Borremans, had dit argument als belangrijkste van zijn 

beschouwingen genoemd. En dit argument wordt nog op eigenaardige wijze toegelicht en 

onderstreept. Borremans begint met het woordelijk citeren van een op 7 januari 1648 

opgesteld certificaat, waarin de oud-burgemeester Tromper als een van de schepenen die de 

weegproef controleerde, wordt genoemd. Het meisje, dat de weegproef moest ondergaan, 

woonde in het sticht Munster op een hofstede, die het eigendom was van de prins van 

Oranje. En dit meisje was het dat de in het certificaat genoemde introductiebrief van de 

burgemeester en schepenen van de stad Boekholt in het sticht Munster meebracht.  

 

Al deze zorgvuldig vermelde details wekken de indruk dat het niet uitgesloten is dat er 

persoonlijke betrekkingen van directe of indirecte aard bestonden tussen de wederzijdse 

ambtsdragers, die tot het lot van de jonge heks een zo gelukkige wending wisten te geven. 

Daarentegen was in het veel dichterbij gelegen Brabant op dezelfde tijd de bekendheid met 

de weegproef te Oudewater en het geloof aan het haar verleende keizerlijk privilege blijkbaar 

nog niet algemeen verbreidt. Daar zat in een dorpje, waarvan de naam niet is vermeldt, een 

man wegens toverij gevangen. Aan Borremans werd schriftelijk het verzoek gericht, de man 

uit de gevangenis te helpen, door een memorandum omtrent de mogelijkheid van de 

weegproef in Oudewater naar het dorp te sturen. Dit was de aanleiding, die, zoals 

Borremans in zijn voorwoord meedeelt, het geschrift in druk te laten verschijnen. Anders 

zou het zijn blijven liggen omdat de schrijver inmiddels uit Oudewater was vertrokken. 

 

Dit geschrift van Borremans, nu onze voornaamste bron, omvat zestien gedrukte bladzijden 

en is niet als zelfstandige publicatie, maar als inleiding tot de Nederlandse vertaling van een 

groter werk van een andere auteur verschenen. De titel van het werk is: ‘Waer-Borg om geen 

quaed hals-gerechts te doen. Dat is: een boek vertoonende hoemen tegen de Toovenaers 

procedeert’. De naam van de schrijver was destijds niet bekend. Hij vermeldde zich als een 

rooms godgeleerde met de initialen N.B.A. ‘Met een Voor-rede van het wegen der Tovenaers 

tot Oudewater. ’t Amsterdam. Voor Jan Hendriksz en de Jan Rieuwersz, boekverkoopers. 

Anno 1657’. Het betreft het werk: ‘Cautio Criminalis seu processu contra sagas liber’ van de 

uit de buurt van Düsseldorf komende Jezuïet Friedrich Spee, professor in de 

moraaltheologie te Paderborn, later te Keulen. De oorspronkelijke Latijnse uitgave was in 

1631 verschenen. Reeds na enkele maanden kwamen er herdrukken. Onder invloed van het 

boek beval zijn beschermheer, Johann Philipp van Schönborn, bisschop van Würzburg en 

keurvorst van Mainz, de grootste zorgvuldigheid bij het onderzoek in acht te nemen. Dat 

leidde ertoe dat hij in zijn uitgestrekte machtsgebied gedurende zijn ambtsperiode het vuur 

van de brandstapels volkomen uitdoofde. Het was een rustpauze in de landstreken waar de 

heksenvervolgingen erg vaak voorkwamen. Ook op menige andere katholieke, en ook 

protestante landheer, had dit boek een dergelijke invloed. Een protestantse veldprediker in 

Zweedse dienst, Johann Seiffert, had in 1647 de ‘Cautio criminalis’ in het Duits vertaald 

onder de titel ‘Gewissensbuch von Prozessen gegen die Hexen’. Het boek verscheen in 

Bremen. En in 1657 maakte dus de protestant Borremans het werk van de katholieke 
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geestelijke tegelijk met de mededelingen over Oudewater in het Nederlandse taalgebied 

bekend. De inwoners van Oudewater, dat in de dertiende eeuw tot het Sticht Utrecht 

hoorde, waren lid van de katholieke kerk. Borremans had slechts met protestante 

machthebbers uit de stad contact. Volgens de toenmaals heersende opvattingen en 

gebruiken kan men aannemen dat in het algemeen de hoogwaardigheidsbekleders van de 

stad uit het gereformeerde deel van de bevolking werden gekozen. Ook in andere publicatie, 

waarin de strijd voor en tegen de heksenprocessen werd gevoerd, waren mensen uit 

verschillende kerken verenigd. In dit door godsdienstoorlogen verscheurd tijdperk worden de 

grenzen van de kerkelijke geloofsbelijdenis op dit gebied nauwelijks als scheidslijnen 

ervaren. Voor zover het hekserij en toverij betreft, loopt de scheidslijn tussen de strijdende 

partijen dwars door de geloofsbelijdenis, soms dwars door een religieuze orde, zoals die der 

Jezuïeten. De duivelisten in de verschillende landen beschouwen zich in hun duivelsvrees 

en vervolgingswoede als een eendrachtige gemeenschap over de hele wereld. Op dezelfde 

wijze vormen hun tegenstanders, de pioniers voor verstand en gerechtigheid, een 

saamhorige broederschap over de staatkundige grenzen heen. Voor de onmiddellijke 

internationale uitwerking van de tijding van de steeds betrouwbare heksenwaag te 

Oudewater, waren derhalve alle voorwaarden aanwezig. Van het humane gedrag van de 

burgers van een kleine stad in Holland gaat de mare van mond tot mond, van boek tot boek. 

Als een bemoedigend voorbeeld voor de over de hele wereld verspreide strijders tegen de 

vervolgingswaan. Moedeloos te worden van de weer opvlammende brandstapels, waarop in 

sommige districten de mensen bij honderden werden verbrand. 

 

 

Propaganda en legendevorming 

 

Zij hadden dergelijke aanmoedigingen wel nodig, de strijders voor het gezonde verstand. Het 

lot van een man, die in zijn eenzaam gevoerde strijd nog niet eens het allerergste moest 

doorstaan. Zijn geval wordt genoemd, omdat we weer in de buurt van Oudewater komen. 

Deze strijder was in Gouda geboren. Cornelis Loos had als toegewijd katholiek en bestrijder 

van het protestantisme zijn geboortestreek moeten verlaten. Hij studeerde te Mainz en was 

vervolgens als professor te Trier werkzaam. Hij beschouwde de geloofssplitsing als de 

oorzaak van alle kwaad, ook van de heksenprocessen. Oorspronkelijk was het zijn bedoeling 

een strijd te leveren met het boek van Wier; hiertoe hadden zijn superieuren hem 

aangespoord. Onder de indruk van de vreselijke tonelen in het Rijnland, die op hem 

evenzogoed moeten hebben ingewerkt als later op Spee, en gegrepen door de manier van 

betogen van Wier, werd zijn boek ‘De vera et falsa magia’ echter een vlammende aanklacht 

tegen de duivelisten en heksenrechters. Het manuscript had hij in 1591 naar de drukker in 

Keulen gestuurd. Als katholiek theoloog zette hij het werk van de protestantse arts Wier 

voort. Maar zijn boek is nooit in druk verschenen. Het manuscript werd in beslag genomen, 

de schrijver werd in Trier gevangen gezet. In tegenwoordigheid van de bisschop moest hij 

plechtig zijn opvattingen herroepen en afzweren.  

 

Loos woonde vervolgens te Brussel, maar hij kon zich niet weerhouden, in talrijke brieven, 

die hij aan de overheden stuurde, op afschaffing van de justitiële moorden op heksen en 

tovenaars aan te dringen. Zijn pogingen deden hem herhaaldelijk in de gevangenis 

belanden. Er was in 1599 een aanklacht tegen hem ingediend, die hem deze keer misschien 

in de handen van de beul zou hebben gebracht. Maar de dood ontsloeg hem van alle aardse 

vervolgingen. Merkwaardig genoeg is de inhoud van zijn boek niet verloren gegaan. Zijn 

beginselen zijn in tijdschriften, die tegen Loos protesteerden, bekend gemaakt. In 1886 vond 
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een geleerde de eerste helft van het handschrift van Loos in de stadsbibliotheek van Trier. 

Kort daarop werden in de stedelijke bibliotheek van Keulen zelfs gedrukte pagina’s van het 

nooit verschenen boek ontdekt. Zijn gedachten waren door zijn tegenstanders intussen zo 

bekend geworden, dat ook zij hun invloed konden doen gelden in de strijd voor het 

humanisme. Reginald Scott uit Kent (UK) schreef een boek: ‘The discovery of Witchcraft’, 

waarin hij op grond van zijn ervaringen als gerechtelijk verdediger, de streken van de 

duivelisten, zoals later Spee zijn ervaringen als biechtvader van gevangen heksen, zou 

gebruiken. Onder de titel ‘De Ontdekkinge van Tooverye’ verscheen het boek in 1609 te 

Leiden in een korte Hollandse uitgave, gedrukt en gebonden door Govert Basson. De 

vertaling is aan de curatoren van de universiteit opgedragen. In de opdracht wordt verklaard 

dat door dit boek ‘vele Regters de oogen zijn geopend, en zij in bedenking gebragt om niet zo 

ligtvaardig die arme en dikwijls onnoozele oude versufte vrouwen, al ware het ook op hare 

bekentenis, aan de kant te helpen’. Borremans verwijst in zijn voorwoord van het wegen der 

tovenaars te Oudewater zeer uitdrukkelijk naar dit boek, dat dan ook een tweede Hollandse 

oplage beleefde. Het naar verhouding beknopte, gemakkelijk leesbare boek van Scott, met 

zijn sprekende voorbeelden uit de gerechtelijke praktijk was in deze tijd in de Nederlanden 

oneindig veel meer verspreid en gelezen, dan Wiers zoveel bredere opgezette verhandeling. 

 

Tegen Scott verhief zich een machtige tegenstander: Jacobus 1 van Engeland en Schotland, 

de protestantse zoon van Maria Stuart. Jacobus was bekend als vervolger van katholieken 

en heksen. Als koning liet hij het boek van Scott door de beul verbranden. De auteur 

vluchtte voor hetzelfde lot. Als schrijver zette Jacobus de strijd voort in het Schotse dialect. 

In zijn ‘Daemonologia’ (Duivelsleer), dat in 1609 en vervolgens nog eens in 1619 verscheen,  

verdedigde hij het gebruik van de waterproef, kwam hij op voor de bul van paus Innocentius 

V111 uit 1489, die de ‘Heksenhamer’ steunde.  En ook deze ‘Duivelsleer’ vond in Nederland 

aanhangers, verspreiders, vertalers. Een gereformeerde predikant verzorgde een Latijnse, 

een andere een Hollandse uitgave. Jacobus Arminius woonde in Oudewater. Op de markt, in 

de nabijheid van het waaggebouw, wijst men met trots zijn geboortehuis aan. Arminius 

streed met Gomarus, beiden van de theologische faculteit te Leiden, over het leerstuk van de 

praedistinatie (voorbeschikking).  

 

Nu het niets minder dan de bondgenoten van de duivel betrof, overschreed de persoonlijke 

vijandigheid alle denkbare grenzen. Zelfs Justus Scaliger, bekend als humanist, schrok er 

niet voor terug, Wier als de verdediger van de heksen aan te vallen. Andere uit Frankrijk 

afkomstige geleerden en vooral de bekende rechtsgeleerde Bodinus te Parijs verklaarden 

Wier zelf voor een tovenaar. Bodinus behoort tot de belangrijkste mannen en verdienstelijke 

geleerden, die uitsluitend en alleen op dit gebied faalden en de mensenjagers belangrijke 

handlangersdiensten verleenden. Wier heeft zich (en zijn leraar Agrippa von Nettesheim) in 

geschriften tegen de verdenking van een pact met de duivel, moeten verdedigen. In de 

volkslegende is van deze verdenking toch iets bewaard gebleven, naar in veel goedaardiger 

vorm. Ongetwijfeld zijn het de omgangsvormen van Faust, die oorspronkelijk van Wier 

werden verteld en die in het boek over Faust en zijn hellepact zijn overgenomen. Faust heeft 

werkelijk geleefd, en Johannes Wier heeft hem gekend als de bedrieger en landloper, die hij 

in werkelijkheid was. Een bedrieger, die van zichzelf beweerde dat hij met de duivel een 

verbond had gesloten en die de mensen door toverkunst geld uit de zak klopte. Wereldlijke 

en geestelijk rechtbanken behandelden zulke misdadigers zachtmoedig, als zij hen al 

vervolgden. Tegelijkertijd werden arme oude vrouwen, die niet konden lezen en schrijven, 

wegens hun zogenaamde bondgenootschap met de duivel bij bosjes verbrand. Het is niet 

uitgesloten dat ook Faustus een leerling van Agrippa von Nettesheim was, maar dat hij de 
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andere weg is ingeslagen. Die van een goochelaar, die het bijgeloof  voor zichzelf gebruikte.  

En niet zoals Wier, de waan van die tijd bestrijden, de waarheid zoeken en haar dienen. De 

volksfantasie – steeds sterk aangetrokken tot het thema van duivelbanning – heeft zich van 

beide figuren meester gemaakt. 

 

De duivel zou de mens, die zich aan hem had overgeleverd, in de gedaante van een zwarte 

hond begeleiden. Bekend is dat Goethe in zijn werk ook dit onderwerp aan het 

marionettenspel en aan het boek over Faust heeft ontleend. Deze zwarte hond, die men ook 

aan Wier heeft toegedicht (ten onrechte toegeschreven), was eveneens een historische 

persoonlijkheid. Het was een poedel met zeldzame intelligentie, die ‘Monsieur’ heette en 

toebehoorde aan Agrippa von Nettesheim. Al deze legenden vormden zich reeds tijdens het 

leven van Wier. Er waren veel gedrukte tover- en duivelsgeschiedenissen in omloop. Het 

boek over Faust, dat in 1587 te Frankfort am Main werd gedrukt, is slechts een van de vele. 

In Engeland schreef de dichter Marlowe (1564-1593) een Faust.  In alle landen  waren de 

gemoederen bezig met zulke verhalen. Zij vormden internationaal stof tot converseren. 

Daarbij kwamen de flyers (vlugschriften), die berichten leverden en door venters werden 

verkocht. Zij vormden een voorloper van de pers, die zich in het begin van de zeventiende 

eeuw ontwikkelt. Deze blaadjes bewijzen duidelijk welke een belangstelling het grote publiek 

stelde in berichten over spookverschijningen, heksenprocessen en dergelijke sensaties.  Het 

op deze manier verspreide bericht van het resultaat van een gerechtelijk onderzoek, van een 

terechtstelling, een bekentenis, de weergave van de boetpredikatie van de pastoor, die de 

arme zondares de laatste bijstand had verleend, ging door heel Europa; werd overal in de 

landstaal overgebracht en door boekdrukkers weer gedrukt en verkocht. Een nauwkeurige 

beschrijving van de verschrikkelijkste en omvangrijkste monsterprocessen wegens hekserij 

is beschreven door de betrokken overheden ( in de ban van de duivelisten).  Zij verspreiden 

de bekentenissen en beschrijving van de terechtstellingen als vlugschrift. Ze wilden bewijzen 

dat er wel degelijk heksen bestaan. Het doel was propaganda maken voor gelijksoortige 

vervolgingen in andere plaatsen en landen. 

 

 

Doelmatig zijn in een betoverde wereld 

 

Wanneer onder de tweehonderd verbranden een enkele schuldige was, dan was het offer niet 

te groot. Zo werd het genoemd in de in druk verschenen boete- en dankpredikatie naar 

aanleiding van een grote hersenverbranding in de bisdommen Bamberg en Wützburg in 

1659. Er werd bericht over het grote heksenproces te Mora in Zweden in 1670. De 

heksenprocessen waren verboden gedurende de regeerperiode van koningin Christina, de 

dochter van Gustaaf Adolf. Tijdens de regeerperiode van haar opvolger begonnen de 

heksenprocessen echter opnieuw. Een deel van de protocollen van Mora is gepubliceerd door 

het bisdom als bewijs voor het bestaan van toverij. Bij dit proces zijn op grond van de 

verklaringen van kinderen tweeënzeventig vrouwen en vijftien kinderen vermoord. 

Zevenenvijftig kinderen kregen zware lijfstraffen. Bij zevenenveertig beschuldigden bleef de 

zaak onbeslist.  De strijd tegen het gebruik van de getuigenissen van kinderen begon met de 

vraag of men de kindergetuigenissen in een heksenproces als betrouwbaar moest 

beschouwen. De vraag werd gesteld of men hierbij hetzelfde voorbehoud diende te maken als 

bij elk gewoon proces. De wet die toverij met de dood bedreigde, is in 1779 in Zweden 

formeel afgeschaft. Heksenprocessen vonden niet meer plaats na het proces in Mora.  Op 

een stilzwijgende manier is in de meeste landen aan de wantoestand van de vervolgingen 

een eind gekomen. Het duurde echter lang voor men de wetteksten tegen toverij herzag. 
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Het proces in Mora is met een bepaald doel uit het overweldigende aantal vreselijk processen 

gekozen. Borremans dacht, evenals de andere Nederlandse bestrijders van de 

heksenprocessen, dat de katholieken hardnekkiger vasthielden aan de heksenwaan. Juist 

om op hen invloed uit te oefenen, had hij de ‘Cautio Criminalis’ van de katholieke theoloog 

Spee vertaald. Spee schreef op het titelblad en open en uitvoerig in zijn tekst dat de 

vervolgingswaan in de katholieke streken van Duitsland het meest voorkwam. De razernij 

was echter aan het minderen. En juist toen kwam uit het protestantse Zweden het bericht 

van dat grote proces, dat meer kinderen het leven kostte dan ooit enig ander proces had 

gedaan. Dit was voor de hervormde predikant Balthasar Bekker te Amsterdam een 

aanleiding zijn beroemd boek te schrijven. Het werd een eindafrekening met de duivelisten. 

De eerste twee delen verschenen in 1691 onder de titel ‘De Betoverde Wereld, zijnde een 

grondig onderzoek van het gemeen gevoelen aangaande de geesten, derzelver aard en 

vermogen, bewind en bedrijf, als ook hetgene de menschen door derzelver kracht en 

gemeenschap doen.’ Dit boek van Balthasar Bekker werd in bijna alle Europese talen 

vertaald en had een ongekende invloed. Het wekte geen twijfel op aan het bestaan van de 

duivel, maar verwees alle toverij en hekserij naar het rijk der fabelen. Alle gerechtelijke 

vervolgingen, die op grond daarvan hadden plaats gevonden, werden voor onrechtvaardig 

verklaard, voor gewelddadig en in strijd met Gods eer en het heil van de mensen. Bekker 

gebruikt bij zijn bewijsvoering hoofdzakelijk de bijbel. In de bijbel staat dat de macht niet 

aan de duivel is verleend om de mens schade te bezorgen. Dit werd de ene mens door de 

andere aangedaan. De ene mens was de duivel van de andere. En niet de duivel verleidde 

hen tot het kwade, maar de eigen menselijke begeerte.  

 

De overschatting van de macht van de duivel, die aan de heksenvervolgingen ten grondslag 

ligt, leidde tot het geloof in twee verheven wezens en was dus een zonde tegen het geloof in 

een enige, almachtige god. Onder de vele waarschuwende voorbeelden, op welke dwaalwegen 

de mensen door overschatting van de macht van het kwade terechtkomen, vermeldt Bekker 

met bijzondere nadruk het heksenproces in Mora (Zweden). Hij geeft een uitvoerige 

beschrijving van enkele bladzijden. In Bekkers tijd werd nog steeds gebruik gemaakt van de 

beschrijving, die Borremans vierendertig jaar eerder had gegeven. Het verwonderlijkste was 

de uitwerking van ‘De Betoverde Wereld’ in Nederland. Er ontstond een hevige strijd voor en 

tegen het boek en tegen de schrijver. Veel tijdschriften over deze ‘Bekkeriaanse oorlog’ zijn 

bewaard gebleven. De tegenstanders hadden naar aantal en invloed de meerderheid in de 

kerkelijke besturen. Balthasar Bekker werd door hen uit zijn ambt als predikant gezet. Hij 

werd zelfs voor onduldbaar in de kerken verklaard. In de tijd dat hij zonder werk was 

voltooide Bekker het derde en vierde deel van zijn werk. De burgemeesters van Amsterdam 

besloten om het salaris door te betalen en stelden geen andere predikant aan.  

 

Deze ‘Bekkeriaanse oorlog’ in het kerkelijk leven is merkwaardig, omdat in geen honderd 

jaar een heksenproces was voorgekomen. Geen tegenstander van Bekker heeft geëist dat er 

weer brandstapel zouden worden opgericht. Dit deden slechts enkele meelopers, die een idee 

volgden meer uit opportunisme dan uit overtuiging. (Opportunisme is een gezindheid die 

haar werkwijze laat bepalen door de omstandigheden, en die er steeds op uit is van gunstige 

gelegenheden gebruik te maken). Ze werden niet serieus genomen. Wat wilden een groot 

aantal heethoofden dan eigenlijk? Zij wilden dat men voortging verstandig te handelen. Maar 

ze mochten dat niet hardop zeggen. In het buitenland, in katholieke en protestantse 

gebieden, waar destijds nog heksenprocessen werden gevoerd, heeft het boek van Bekker tot 

de uiteindelijke overwinning van het verstand bijgedragen. De volle omvang van de werking 
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en de roem die het boek in heel Europa kreeg, heeft de schrijver niet meer beleefd. Van zijn 

laatste woorden is een uitvoerig en letterlijk verslag in druk verschenen in 1698 ‘ tot 

stuitinge van valsche geruchten’.  Zijn zoon en enkele goede vrienden hadden daarvoor 

gezorgd. Tegenstanders hadden geprofeteerd dat Bekker in zijn laatste uur berouw zou 

krijgen. Het was zaak een kwaadwillige legendevorming te voorkomen. Overbodig was een 

dergelijke voorzichtigheid niet. Het publiek was maar al te belust op dergelijke verhalen van 

berouw op het sterfbed. Deze vormden immers de inhoud van de spannendste hoofdstukken 

van de gedrukte verhalen over grote tovenaars en duivelsgenoten, zoals die van Faust, wie 

de duivel met wie hij verbonden was, de nek omdraaide. Of van de maarschalk van 

Luxemburg, aan wie men sedert de oorlog met de Fransen nog slechte herinneringen had; 

van wiens pact met de duivel en harde dood eveneens een volksboek vertelde. Het lijkt 

ongerijmd Bekker bij dit gezelschap in te delen. Maar had niet een tegenstander verklaard 

dat men reeds aan zijn lelijk gezicht met de lange neus kon zien dat hij iets met de duivel 

had te maken? 

 

In deze rumoerige sfeer, die verzadigd was van populaire verhalen over tovenaars die met de 

duivel een verbond hadden gesloten, over heksen die mensen en dieren schade toebrachten, 

die vervuld was van berichten over het lijden van de slachtoffers van de vervolgingen in het 

buitenland, en waarin de woordenstrijd raasde over de mogelijkheid van hekserij en toverij. 

In deze sfeer ging de marktwaag te Oudewater ongestoord haar gang. Alles wat met 

heksenprocessen en hun bestrijding in verband staat, komt ons nu tegenstrijdig voor. Dit 

komt doordat er een tegenstelling is tussen de feitelijke toedracht en het beeld wat daarvan 

wordt gevormd in latere tijden. Om dit beeld tot juiste proporties terug te brengen, zou een 

ander verhaal nodig zijn. Hier is het beperkt tot het plaatselijk gebeuren met de 

eigenaardigheid dat het tot ver in de wereld zijn werking deed gelden in de strijd als 

bemoedigend voorbeeld van praktische, gezond verstand. En als redding van het leven van 

zoveel bedreigden uit verre streken. De mensen van Oudewater bereikten dit, doordat zij de 

mensen namen zoals zij zijn. Aan dwalingen en zelfs aan bijgeloof overgeleverd en 

gemakkelijk ertoe te bewegen voortaan verstandig te handelen. Zij zelf zullen niet anders zijn 

geweest. 

 

Dat men mensen nog aan de weegproef onderwierp, zou in grote steden als Amsterdam, 

Haarlem en andere niet meer denkbaar zijn geweest. Dit kon nog slechts in afgelegen stadjes 

en dorpen plaats vinden. Dat wil niet zeggen dat de mensen het eens waren met die 

praktijken! Maar er werd voorlopig doorgegaan met wegen. Maar men dacht er niet aan de 

razende heksenvervolgers de vrije hand te laten. Men liet zich niet door de duivelisten 

imponeren. Het gedrag van de burgers van Oudewater vertoont dus in het klein hetzelfde 

beeld. Men wacht niet tot de tijd rijp is, dat de meerderheid van de mensen in staat is, zich 

van het bijgeloof te bevrijden. Men wacht ook niet op een toekomstige omwenteling van het 

recht, maar men zorgt ervoor dat volgens een betrouwbare methode eerlijk gecontroleerd, 

onderzocht en gewogen wordt. En daarmee worden de mensen afdoende gevrijwaard van 

onrecht en onzin. Zo kwam het dat de eenvoudige burgers van een onbetekenend stadje 

door middel van de achterlijke en bijgelovige weegproef de geleerdste mannen diensten 

bewezen in de zware strijd tegen de razende domheid.  De denkwijze de hen er toe leidde, 

hun marktwaag in het strijdgewoel te brengen, blijkt logisch en geenszins innerlijk 

tegenstrijdig. Niet alleen in het kader van hun tijd. Want iedere tijd heeft zijn dwalingen en 

koestert zijn bijgeloof. Borremans:  

 

Ende hebbe ik dit van het wegen tot Oudewater daer willen byvoegen, eensdeels of het 



 180

misschien yemandt mocht te pas komen; en de anderdeels, op dat blijken moge, dat God de 

Heere, volgens zijne menschlieventheyt, zelfs in die duystere tijden menschen verwekt heeft, 

die de listen des Satans hebben kunnen ontdekken, hoewel sy misschien om zelve niet mede 

verdacht te worden dat ontdekken op een bedekte maniere hebben gedaen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen de rivieren 
 

 

 

Wat wij nu de grote rivieren noemen, zijn beschaafde stromen vergeleken met wat zij eens 

waren. Zo’n tienduizend jaar geleden vertegenwoordigden zij een onvoorstelbaar 

natuurgeweld. Als in de Alpen sneeuw en ijs begonnen te smelten stroomden enorme 

hoeveelheden water naar deze delta. Tonnen grind en zand werden afgezet. De delta was 

tientallen kilometers breed en veranderde voortdurend. In de zomer stond ze vol met water, 

dat op wisselende manieren z’n weg naar de zee zocht. In de winter was het een kale 

zandvlakte met een steeds veranderend patroon van kreken en stroompjes. Dit 

onherbergzame landschap ligt er nog steeds. In fossiele vorm, tien meter diep onder de 

bodem van de Alblasserwaard. 

 

Rivier Lek stroomt door de provincies Gelderland, Zuid Holland en Utrecht. Zij komt al voor 

in een giftbrief van Karel de Grote uit het jaar 777 onder de naam Lockia. Keizer Otto de 

Grote noemt haar in 944 Lake. Burchard, de drieëntwintigste bisschop van Utrecht, noemt 

haar in zijn brief van 1108 Leckia. Zij wordt vaak aangezien voor een gegraven arm van 

rivier Rijn, die door deze doorgraving haar vroegere loop zou hebben verlaten. Volgens een 

oude overlevering zou er van Lexmond naar beneden een beekje hebben gelopen, met de 

naam ‘Lek‘, waarheen de loop van de Rijn zou zijn verlegd. Tegenwoordig vloeit de Lek uit de 

Rijn en heeft die naam reeds als in de vroegste tijd, vanaf Wijk-bij-Duurstede. Via het Land 

van Vianen stroomt zij voorbij Schoonhoven tussen de Krimpener- en Alblasserwaard tot bij 

Krimpen. Daar verenigt zij zich met de rivieren Maas en Noord. Zo maakt zij dus een 

duidelijke grensscheiding tussen Gelderland, Utrecht en Zuid Holland. Voor het graven van 

het Pannerdensekanaal was de rivier zo droog, dat men op sommige plaatsen zelfs met 

paard en wagen van de ene naar de andere oever kon rijden. Het graven van het 
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Pannerdensekanaal bracht aanmerkelijke veranderingen teweeg. Er kwamen meer water 

vanuit de Boven-Rijn naar rivier Lek, maar er kwamen eveneens meer problemen. De rivier 

is meestal aan de bovenkant breder dan naar beneden, zodat het oppervlaktewater bij een 

hoge rivierstand niet door de engten kan worden geperst. Wanneer het water bij het dorp 

Vreeswijk tien voet boven het normale peil is gerezen, is dit bij Krimpen nog maar drie of vier 

voet. Vanwege deze stremming van de stroom is er veel aanslibbing, zodat men te Ameide  

(Ter Mey) een verhoging van de bodem van de rivier heeft waargenomen in vijfentwintig jaar 

van vier en halve voet. Hierdoor komen de kruinen van de dijken in tijd van hoog water 

voortdurend onder water te staan en is er bij de bevolking altijd zorg voor overstroming en 

dijkdoorbraak. Tevens verhoogt dit het aanzetten van ijs in de winter. Deze ijsdammen 

zorgen eveneens voor overstromingsrisico. De rivier heeft gedeeltelijk vloed, wat men tot 

Vianen kan waarnemen. Dit was de situatie in 1850, zoals Van der Aa het heeft beschreven 

Alblasserdam bestond uit het dorp Alblasserdam en wat verspreid liggende huizen, 

waaronder Kinderdijk en het Huis Souburg, ook wel de ‘Hof te Souburg’ genoemd. Vroeger 

behoorde ook het eiland Donkersloot tot Alblasserdam. Het dorp Alblasserdam is een van de 

aanzienlijkste in de gehele Alblasserwaard. Niet alleen door het aantal huizen, maar door de 

fraaiheid ervan. Alblasserdam ligt op een afstand van ruim zes uur lopen ten noordwesten 

van Gorinchem en vier uur ten zuiden van Gouda. Alblasserdam ontleent zijn naam aan de 

dam, waarmee de Alblas hier is afgesloten. Er is een haven en een sluis, waardoor het 

riviertje uitwatert in de Merwede. Bij deze sluis stond het huis van de watergraaf en 

hoogheemraden van Graaf en Alblas in de Nederwaart. 

 

Kastelen en burchten in de waarden:  

- Arkel, de keizerlijke burcht, eigenaren : Heren Van Arkel; 

- Everdingen, slot te Everdingen, eigenaren: Heren Van Everdingen; het slot werd in 

1304 veroverd door Jan van Culemborg, hij liet het tot de grond toe afbreken; 

- Giessenburg, de versterkte burcht ‘De Nesse’, eigenaren: Heren Van Brederode, na 

enige keren van eigenaar te zijn verwisseld, werd het huis in 1802 voor afbraak 

verkocht;  

- Gorinchem, De Gevangenpoort, eigenaar: een Bourgondische edelman, genaamd 

Kannevan, het huis diende in 1850 als gevangenis, het gebouw is ruim vijf eeuwen 

oud en heeft diverse gewelven;  

- Gorinchem, keizerlijke burcht, eigenaar: Jan de Sterke, die 32 jaar heer van Arkel 

was; het kasteel is begin vijftiende eeuw verwoest; 

- Haastrecht, versterkt met drie kastelen: ‘Steenbergen’, ‘Het Klooster’ en ‘De Doele’; 

- Hagestein, slot Hagestein, eigenaar: Otto van Arkel, in 1552 was de gracht nog te 

zien en in 1674 werden de vesten nog vermeldt;  

- Leerdam, het kasteel aan de Veerpoort, eigenaren: graven Van Leerdam;  

- Meerkerk, Huis te Meerkerk, eigenaren: Heren Van Meerkerk;  

- Nieuw Lekkerland, kasteel Schoonenburg, het kasteel werd niet onderhouden en 

werd in 1456 als vervallen bestempeld;  

- Noordeloos, Slot van Noordeloos, eigenaren: Heren Van Noordeloos, het slot is 

afgebroken en vervangen door een herenhuis, dat in 1850 nog het ‘Huis te 

Noordeloos’ werd genoemd; 

-  Schoonhoven, slot Schoonhoven, eigenaar: Nicolaas van Kats, het slot werd in 1577 

afgebroken;   

- Vianen, slot Batestein aan de West-Achterstraat, eigenaar: Zweder van Vianen.  

 

Ameide is een dorp in de Alblasserwaart, die ten noorden grenst aan rivier Lek en ten oosten 
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aan riviertje Zederik, waardoor deze plaats van Leksmond is gescheiden. Het dorp Ameide, 

ter plaatse beter bekend als ‘Ter Mey’, ligt aan rivier Lek op anderhalf uur lopen ten 

noordoosten van Schoonhoven. Heel lang geleden was dit een stad, voorzien van 

stadspoorten, en stond bekend als de stede Ameide. Na de ontmanteling van de muur, 

waarvan niet precies bekend is wanneer het heeft plaatsgevonden, heeft Ameide meer het 

aanzien van een dorp. In 1672 werd ons land overvallen door Franse troepen. Bij Ameide 

veroverden zij een verschansing, die was gebouwd van rijsbossen. Overlopers hadden deze 

post verraden aan de vijand. Nadat een duizend man sterk Frans leger de post had 

ingenomen, trok men plunderend door het dorp, waarna alles platgebrand werd. Toen zij de 

kerk met takkenbossen in brand wilden steken, kon de dominee dit door zijn gebed 

verhinderen. De soldaten trokken verder, maar kwamen in 1675 terug. Toen ze belemmerd 

werden naar Langerak te gaan, verlieten zij hun post. 

 

Het dorp Ammerstol of Klein Ammers ontleent zijn naam aan een tol die hier vroeger werd 

geheven. De tol werd later verlegd naar Schoonhoven. Het dorp ligt op een afstand van vijf 

uur lopen ten oosten van Rotterdam en twee uur ten zuiden van Haastrecht. Op een 

kwartier afstand naar het noorden ligt binnen de Lekdijk Groot Ammers. Aan de Lekdijk 

staan ook nog huizen. Ammerstol ligt verborgen in dicht geboomte en is waarschijnlijk 

gesticht door het geslacht Van Arkel, dat hier vele goederen bezat. Deze goederen waren nog 

in 1347 in het bezit van Robert van Arkel, die in dat jaar in een slag bij Luik sneuvelde. 

Ammerstol is ongetwijfeld erg oud. In het begin van de negentiende eeuw stond buitendijks 

een huisje, waarin commiezen vroeger de tol inden. Daarop stond het jaartal 1321 te lezen. 

Het was waarschijnlijk de bedoeling dat Ammerstol zou uitgroeien tot een stad. Het was 

omstreeks 1300 zo welvarend, dat er zelfs tweemaal per week een markt werd gehouden. Op 

alle goederen die van en naar de markt in Schoonhoven werden vervoerd, moes tol worden 

betaald. Dit gold niet voor de marktgoederen van Ammerstol. De mensen uit Schoonhoven 

hoefden geen tol te betalen voor door hen op de markt te Ammerstol te koop aangeboden of 

aangekochte goederen. De handel bestond hoofdzakelijk uit hout, planken, kolen, granen en 

wijn, die over de Rijn werden aangevoerd. Nadat de tol was verlegd naar Schoonhoven werd 

de handel minder en daarmee de bloei van Ammerstol 

 

De Hollandse IJssel of Goudse IJssel, ook wel enkel IJssel genoemd, ontspringt in de Lek, 

maar is door een dam van deze stroom afgescheiden. In deze dam ligt een sluis of duiker, 

waardoor rivier IJssel toch nog wat water uit de Lek krijgt. De stroom krijgt haar meeste 

water toegevoerd uit de Vaart of Vaartse Rijn, waarin even boven Jutphaas (het 

tegenwoordige Nieuwegein) een sluis is gelegd met de naam ‘Doorslag’. Daardoor komt het 

water uit de Vaartse Rijn langs een vaart die al van ouds door het gerecht van de Gein of 

Oude Gein is gegraven boven IJsselstein in de IJssel. Tot aan de Lek lijkt zij niet meer dan 

een sloot, maar daar wordt zij bevaarbaar en houdt de verbinding open tussen de Lek en de 

IJssel. Vanaf de vaart door de Gein loopt de IJssel via IJsselstein en Montfoort naar 

Oudewater en komt zo op Zuid Hollandse bodem. Van Oudewater loopt zij langs Haastrecht, 

via Gouda naar Moordrecht, Gouderak, Ouderkerk-aan-de-IJssel en stroomt tegenover 

IJsselmonde in de Maas. Deze rivier kende evenals de Maas en andere zeeboezems alle zeven 

uren eb en vloed. ’s Zomers was dit merkbaar tot tussen Vianen en IJsselstein, maar in de 

winter zelfs tot aan de Gein. Doordat de stroom niet sterk afloopt kent rivier IJssel meer 

bezinksel van drabbig oppervlaktewater dan andere, sterk stromende rivieren. Deze stof is 

erg geschikt voor het bakken van steen. Langs deze rivier zijn dan ook veel steenovens 

ontstaan. Rivier Hollandse IJssel ving het overtollige water op dat via riviertje Vlist werd 

afgevoerd. Tot in de Middeleeuwen trad de Hollandse IJssel regelmatig buiten zijn oevers en 
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stroomde het water het land binnen. Om de overstromingen tegen te gaan legde men bij 

Haastrecht een sluis in de IJsseldijk.  Deze sluis werd voor het eerst genoemd in een stuk 

uit 1155 van de bisschop van Utrecht en is daarmee de oudst bekende sluis in Holland. Het 

stuk is in de Latijnse taal geschreven, maar voor de woorden ‘dijk’ en ‘sluis’ had men 

blijkbaar geen Latijnse benamingen. Die werden vermeldt in de Nederlandse taal. Het 

gemaal ‘De Hooge Boezem’ ligt in de kom van het stadje Haastrecht, op de plaats waar 

honderdvijfentwintig jaar water uit de Vlist op de Hollandse IJssel is gemalen. 

 

De Vlist is een oude veenstroom. Bij de veenontginningen in de Middeleeuwen was de Vlist 

de basis van waaruit de verkaveling zich voltrok. Ook de Hollandse IJssel en de Lek werden 

in die tijd als ontginningsbasis gebruikt. De slagen die riviertje Vlist als basis hebben, staan 

loodrecht op die van de andere twee rivieren, op sommige plekken in het landschap botsen 

ze. Tegelijkertijd vormt het kronkelende riviertje de scheiding tussen de Krimpenerwaard en 

de Lopikerwaard. De boerderijen rond de Vlist staan nog altijd op dezelfde plek als tijdens 

vaan veenontginningen, soms op oude rivierterpen waar de eerste bewoners zich vestigden. 

Halverwege het riviertje is de Schansbrug gebouwd. Ten noorden van de brug zijn langs 

beide oevers boerderijen gebouwd, ten zuiden van de brug staan ze alleen aan de oostkant. 

Dit komt omdat de boerderijen altijd aan het begin van een kavel werden gebouwd, dus aan 

de kant van waaruit ontgonnen werd. Ten zuiden van de Schansbrug werd niet vanuit 

riviertje Vlist ontgonnen, maar vanuit het dorp Bovenberg, in de buurt van Schoonhoven. De 

twee watermolens die nog langs de Vlist staan zijn wipmolens. Het zijn ‘De Bachtenaar’ uit 

1714 en ‘De Bonrepasmolen’ uit 1600. Zij ontwateren de polders langs de Vlist. Bij de 

Schansbrug lag een vesting, die deel uitmaakte van de Oude Hollandse Waterlinie, een 

verdedigingswerk dat in de zeventiende eeuw werd aangelegd en van Muiden naar 

Gorinchem liep. De Franse Kade, tussen de Schansbrug en Bovenberg, maakte ook deel uit 

van de waterlinie. De directe aanleiding om in 1672 de waterlinie te bouwen was de 

bescherming van het land tegen een groot Frans leger, dat vanuit het oosten dreigde Utrecht 

en Amsterdam binnen te vallen. De linie was succesvol en de Fransen trokken zich terug. 

 

Na de afdamming van de Kromme Rijn dreigde deze rivier volledig dicht te slibben. Dit was 

niet alleen ongunstig voor de afwatering, maar ook voor de lokale scheepvaart. Het was 

daarom van belang dat de rivier op diepte werd gehouden. Hetzelfde gold voor de Vaartse 

Rijn, die de slagader van de Utrechtse handel op de Rijn en Lek vormde. Het is niet bekend 

of dit onderhoud op lokaal of bovenlokaal niveau gebeurde, maar het zal niet toereikend zijn 

geweest. In 1437 trof men voorzieningen in op bovenlokaal niveau toezicht te organiseren op 

het op diepte houden van de Kromme Rijn en de Vaartse Rijn. Aanleiding was een eeuwen 

durend conflict tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. Beiden legden om 

beurten dammen in rivier Vecht, die dan de andere partij opruimde. In 1437 besloten de 

Staten van Utrecht tot het leggen van een dam met sluizen in de rivier ter hoogte van 

Nigtevecht. Zij reageerden hiermee op het instellen van een dijkbestuur voor de noordelijke 

Vecht door de graaf van Holland. In feite werd met het leggen van deze dam, de Hinderdam, 

een groot boezemgebied gecreëerd, dat bestond uit de Vaartse Rijn, de Kromme Rijn en de 

zuidelijke Vecht. Voor het onderhoud van de Hinderdam met de sluizen moesten alle 

gerechten die op het boezemgebied uitwaterden, een bijdrage leveren. Het besluit van de 

Staten tot het leggen van de dam bevatte ook bepalingen betreffende het op diepte brengen 

van de boezemwateren. Daartoe werden de ingezetenen van de betrokken gerechten met 

klokkeslag opgeroepen om te komen werken. 

 

Na het verdiepen van de Vaartse Rijn, de Kromme Rijn en de zuidelijk Vecht, kreeg ieder 
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belanghebbend gerecht een deel van de boezemwateren toegewezen om deze op diepte te 

houden. Voor het toezicht hierover werd een college van deputaten (afgevaardigden) 

ingesteld. Dit college bestond uit zes leden, twee uit de Ridderschap, twee uit de stad 

Utrecht en twee uit de kapittels. In het begin was het de bedoeling van de Staten om voor dit 

college een watergraaf aan te stellen, maar deze functie werd onder druk van de ingelanden 

geschrapt. Dat het college door de Staten van Utrecht werd ingesteld, en niet door de 

bisschop, is te wijten aan de zwakke positie waarin de toenmalige bisschop, Rudolf van 

Diepholt, zich bevond. Het is dan ook niet verwonderlijk dat diens opvolger, bisschop David 

van Bourgondië, niet erg was ingenomen met deze afbreuk van bisschoppelijke macht. Hij 

stelde in 1474 daarom twee afzonderlijke colleges in, voor de schouw op de Kromme Rijn en 

voor die op de Vecht. Voor de Kromme Rijn bestond dit college uit de maarschalk (van de 

bisschop)  van het Overkwarier met drie heemraden; voor de  Vecht  uit de maarschalk van 

het Nederkwartier, eveneens met drie heemraden. Toen het college van deputaten 

desondanks haar schouw op de Vaartse Rijn, de Kromme Rijn en de Vecht gewoon bleef 

doen, werden de afgevaardigden op bevel van de bisschop gevangen gezet in diens kasteel te 

Wijk bij Duurstede. De Staten reageerden furieus op deze inbreuk op hun bevoegdheden. Zij 

dienden in 1477 een petitie in tegen de bisschop, waarin naast vele andere grieven ook deze 

staat vermeldt. Door het sneuvelen van Karel de Stoute van Bourgondië in een veldslag 

tegen de Zwitsers in dat jaar, kreeg de Bourgondische macht in Zwitserland  een gevoelige 

klap. Bisschop David van Bourgondië zag zich dan ook genoodzaakt om de Staten tegemoet 

te komen. De deputaten werden vrijgelaten en de colleges van de maarschalken en 

heemraden werden ontbonden. In 1531 vond er een belangrijke reorganisatie van het college 

van deputaten plaats. Karel V had inmiddels de wereldlijke macht van de Utrechtse 

bisschoppen overgenomen. Het nieuwe college kwam uit de landsheerlijkheid en bestond uit 

ene watergraaf en drie deputaten, een uit elk van de drie Staten. Behoudens de schouw over 

eerder genoemde rivieren, werd hier nu ook de schouw over de Nieuwe grift, de huidige 

Biltse- en Zeistergrift bij Utrecht, bijgevoegd. 

 

Sliedrecht was een Heerlijkheid in de Alblasserwaard en bevat niets dan het dorp Sliedrecht. 

De Heerlijkheid is in 1850 nog eigendom van vrouwe E.H.E. Baronesse Collot d’ Escury te ’s 

Gravenhage. Het dorp Sliedrecht ligt op een afstand van drie en een half uur lopen ten 

westen van Gorinchem, twee uur ten oostnoordoosten van Dordrecht aan de hoge 

Merwededijk. Het is het grootste en voornaamste dorp van de Alblasserwaard, waar veel 

goede huizen zijn gebouwd. Het dorp ligt geheel langs de dijk en strekt zich uit over een 

afstand van anderhalf uur lopen. Er wordt wel verteld, dat er nog een ander Sliedrecht, in de 

Grote Waard ten oosten van Riede, is geweest, recht tegenover het huidige Sliedrecht. De 

kerk hiervan zou hebben gestaan waar nu het Merwedediep is, welke plaats nog aan de 

naam van het kerkhof te zien is. Volgens een oud verhaal zouden twee zuster deze kerken 

hebben gebouwd, waarvan de ene kerk prachtig was en de andere heel eenvoudig. Zij die de 

deftigste kerk had laten bouwen, verweet haar zuster dat zij niet meer geld had uitgetrokken 

voor haar godshuis en zei: ‘mijn kerk zal staan, de uwe zal vergaan’. Dit zou ook gebeurd 

zijn tijdens de watervloed van 1523. Maar men twijfelt aan de echtheid van dit verhaal. Men 

vermoedt eerder dat een deel van het dorp, waar ook een kapel stond, van de rest van het 

dorp is afgescheurd, tijdens de watersnood. Het tegenwoordige Sliedrecht wordt al genoemd 

in een brief van keizer Hendrik 1V uit het jaar 1064. De huidige kerk en toren zijn zeer fraai 

en in 1850 nog nieuw. Men had in deze kerk geen orgel. Op eenentwintig mensen na waren 

alle inwoners hervormd. De eerste predikant is deze gemeente was Wilhelmus Lontius, die in 

1582 naar Sliedrecht kwam en in 1584 vertrok naar Palz. Er was  slechts één katholiek. Op 

26 januari 1810 is er een departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
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opgericht, die ruim zeventig leden telt. In 1785 ontstond tijdens een vergadering van de 

Maatschappij in de kerk, waar mannen werden geoefend in het omgaan met wapens, een 

geweldige onrust en geschreeuw. De mannen wilden niet exerceren voor de Staten, alleen 

voor de prins. De patriotten moesten weg. Men dwong de schout het Oranjevaandel te geven, 

men sloeg op ketels die als trommels werden gebruikt. Men schreeuwde langs de dijk: ‘de 

prins erboven, de prins erboven’. De toestand was daar akelig en men vreesde niet zonder 

reden de ergste gevolgen. Een aantal mensen vluchtte weg. Door de rustige houding van de 

regering was alles na korte tijd weer gesust. 

 

Stolwijk is een gemeente in de Krimpenerwaard en bevat behalve het dorp Stolwijk de 

gehuchten Beijerse, Koolwijk, Benedenheul, Schoonouwen en wat verspreid liggende huizen. 

De hier vervaardigde zoetemelkse Stolkse kaas ontleend haar naam aan het dorp. Na de 

hoge watervloeden van 1751 en 1760 zijn de destijds druk bezochte wekelijkse kaasmarkten 

verplaatst naar Gouda, waar ze in 1850 – na honderd jaar – nog bekend stond als de Stolkse 

kaasmarkt. De bereiding van deze kaas was het belangrijkste middel van bestaan van de 

inwoners, waarvan velen op de hier liggende, fraaie boerderijen een goed bestaan leiden. 

Men had ook een leerlooierij, een touwslagerij en een korenmolen. Het dorp Stolwijk, ook 

vaak Stolkwijk of Stolk genoemd, ligt op een afstand van anderhalf uur lopen ten 

noordwesten van Schoonhoven en een uur en een kwartier ten zuidwesten van Gouda. Het 

is een grote plaats. Toen in 1547 de kerk was vervallen, werden de regenten gemachtigd om 

een deel af te breken en vervolgens weer op te bouwen. Het is een dubbel kruisgebouw, 

waarop een toren staat die vrij hoog is en voorzien van twee klokken. Tijdens de storm van 

1717 is de toren omgewaaid en nadien minder hoog weer opgebouwd.  De kerk is omgeven 

door een ruim kerkhof. Vroeger had men een paardenmarkt, maar deze is in 1412 door 

Willem 1V verlegd naar Schoonhoven. In 1489 hebben soldaten van Woerden het dorp 

afgebrand. Waarschijnlijk zijn toen ook de kerk en de toren verbrand, omdat ze in 1501 weer 

werden gebouwd. In het begin van de achttiende eeuw heerste grote drukte in Stolwijk. Een 

van de toeristische attracties was de rietdekker Bakker, waarvan men vertelde dat hij veertig 

dagen en nachten had geslapen, zonder eten en drinken. Uit alle delen van de provincie 

kwam men het wonder aanschouwen. Hij werd bewaakt. Er werden proeven gedaan door het 

steken van naalden en pennen in zijn huid. Maar van ontwaken was geen sprake. Bij nader 

onderzoek bleek echter dat hij een lui en vadsig mens was, die uit koppigheid niet wakker 

wilde worden en niet wilde werken. Daarvoor doorstond hij zelfs alle pijnen van de stekende 

naalden. Nu hij de kost voor zijn gezin niet meer verdiende, maakten dezen van de nood een 

deugd en vroegen geld om hem aan nieuwsgierige vreemdelingen te laten zien. Hij liet zich 

hiertoe vrijwillig gebruiken, maar ondertussen at hij zeer smakelijk de voor hem bereide 

maaltijden. Toen dit bekend werd liet men hem en zijn gezin aan het lot over. Stolwijk is 

door de watervloeden van 1751 en 1760 zeer zwaar getroffen. De landerijen stonden meer 

dan een jaar onder water, zodat velen niet naar het dorp durfden terugkeren, uit angst voor 

herhaling. In de nacht van 7 op 8 september 1837 heeft hier een geweldige brand gewoed, 

waardoor een groot deel van het dorp in de as werd gelegd. Door herbouw is het dorp echter 

veel mooier en voornamer geworden. Het wapen bestaat uit een groen veld met drie zilveren 

kazen. 

 

De rivieren hebben vanaf tweeduizend jaar geleden een enorm stempel op het landschap 

gedrukt. Het landschap is de laatste tienduizend jaar vooral bepaald door de rivieren. De 

eerste bewoners begonnen vanaf de rivieroevers het moeras te ontginnen. De oeverwallen 

vlak langs de rivieren zijn van stevige klei. Daar kun je op wonen en bovendien was men 

voor het vervoer afhankelijk van de rivieren. De huidige polders waren allemaal 
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ontoegankelijk moeras. De mensen ontwaterden het moeras met als gevolg dat het land zo 

diep kwam te liggen dat het niet meer afgewaterd kon worden. De mensen gebruikten 

molentjes om het land te blijven ontwateren. Bovendien moesten steeds betere dijken 

aangelegd worden als bescherming tegen overstroming van de rivieren. De vroegste 

bewoners bouwden hun huizen dicht tegen de oeverwal. De oudste dorpen liggen als een lint 

langs de dijk. De bewoners waren altijd bang voor het water. De dijken waren niet 

betrouwbaar, en ook de mensen niet die ze moesten onderhouden. En ze vertrouwden hun 

buren, die meer naar het oosten, op hoger gelegen gronden woonden, nog minder. Dus uit 

wantrouwen en uit voorzorg wierpen ze – desnoods in eigen beheer – dammen op en 

bouwden dijken dwars door de polder om de Alblasserwaard tegen het water uit Gelderland 

te beschermen.  

 

Arkel wordt in oude brieven ook wel Arclo genoemd. Het ligt op een afstand van een half uur 

lopen ten noordoosten van Gorinchem aan de Lingedijk en de weg van Gorinchem naar 

Utrecht. De hervormden hebben een kerk met en klein, spits torentje op het midden van het 

dak. Deze kerk zou zijn gesticht in het jaar 641, later zijn verwoest door de Noormannen en 

daarna weer herbouwd in 694. Dit laatste jaartal wordt ook genoemd als het jaar van de 

stichting. De prediker Zweitbert zou in 698 de kerk hebben ingewijd. Een pastoor werd 

vroeger benoemd door de Heren van Arkel en later door de Graven van Holland. De eerste 

dominee in Arkel was Henricus Spudeus, in 1589. In de waard Arkelsburg heeft een kasteel 

gestaan, ongeveer tegenover de huidige kerk. Het kasteel zou zijn gesticht in de tiende eeuw 

door Foppo of Poppo, de zoon van Heiman, stamheer van het geslacht Van Arkel. Het moet 

een prachtige burcht zijn geweest. Jan de Sterke, die op 15 mei 1272 overleed en 

tweeëndertig jaar heer Van Arkel was, liet even buiten Gorinchem een keizerlijke burcht 

bouwen. Dit kasteel is in het begin van de vijftiende eeuw verwoest. 

 

De Heerlijkheid Bergambacht bevat behalve het dorp met die naam nog enkele buurten, 

waar men prachtige hofsteden vindt.  Er werden veel schaatsen gemaakt en Stolkse kaas. In 

oude brieven worden de Heren van Bergambacht de ‘Heren van den Berg’ genoemd. De 

Heerlijkheid werd vroeger ook ‘de Heerschappij van de Alinger-Parochie’ genoemd. Op het 

einde van de vijftiende eeuw was de Heerlijkheid in bezit van Jan van Naaldwijk. Later 

behoorde de Heerlijkheid aan het geslacht Van Zuilen van Neyeveldt en in het begin van de 

negentiende eeuw aan de Heer Gijsbert Karel Duco, baron Van Hardenbroek tot 

Sterkenburg. Het dorp Bergambacht ligt een uur lopen ten westen van Schoonhoven. Er 

moet hier al in vroege tijden een kapel hebben gestaan, omdat in 1280 onder Alingen een 

kapel van het Heilig Kruis stond, die in gebruik was door de gelovigen van Schoonhoven. 

Daarom wordt de weg van Schoonhoven naar Bergambacht ‘Kerkweg’ genoemd. Deze kerk 

werd in 1513 door Gelderse soldaten verbrand, in opdracht van de graaf van Gelre. Daarna 

heeft men de tegenwoordige kerk gebouwd. Het is een oud, maar sterk gebouw, met een 

dikke, niet zo hoge toren. De grond waarop ze is gebouwd ligt zo hoog, dat de vloer van de 

kerk op gelijke hoogte ligt met de Lekdijk. Tijdens de Hoekse- en Kabeljauwse twisten 

hebben de inwoners veel te lijden gehad van de mensen uit Schoonhoven. Toen de Heer, Jan 

van Naaldwijk, in 1499 met een vloot schepen aankwam, werd hij door de mensen uit 

Schoonhoven teruggeslagen. Jan van Naaldwijk was een van de Hoekse leiders onder jonker 

Frans van Brederode. De mensen uit Schoonhoven hebben hun wrok bekoeld op de mensen 

uit Bergambacht. In 1513 werd het dorp door de Geldersen, die rondom Schoonhoven waren 

gelegerd, volledig in de as gelegd. In religieuze ruzies tussen hervormden en remonstranten 

heeft Bergambacht ook haar deel gehad. Toen de hervormden uit Schoonhoven hier een 

loods hadden ingericht als schuurkerk, was men bang voor rellen, maar deze bleven 
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gelukkig uit. Een deel van de Heerlijkheid heeft veel geleden onder alle watervloeden die ons 

land hebben geteisterd. Bergambacht is de geboorteplaats van de waterbouwkundige Jan 

Blanken, die werd geboren op 15 november 1755 en overleed als inspecteur-generaal van de 

Waterstaat op 17 juli 1838. 

 

Everdingen is een Heerlijkheid in de Vijfherenlanden en bevat het dorp Everdingen en enkele 

verspreid liggen de huizen. Het dorp Everdingen wordt ook wel ‘Zuurding’ genoemd op een 

uur lopen ten zuidoosten van Vianen. Onder Everdingen bevindt zich de ridderhofstede 

Essenburg. Lang geleden stond hier het Slot te Everdingen, dat in 1304 ingenomen werd 

door Jan van Culemborg. Hij liet het slot tot de grond toe afbreken. Later werd het kasteel 

versterkt gebouwd en werd ‘Everstein’ genoemd. Het was een van de sterkste kastelen van 

ons land. De muren van de grote toren waren in de Lek gebouw en waren achttien voeten 

dik. In 1402 hadden hertog Albrecht en zijn zoon, graaf Willem van Oostervant, aan de 

bisschop van Utrecht beloofd dat, indien zij Hagestein of Everstein innamen, zij die 

vestingen tot de grond zouden afbreken en nergens weer zouden opbouwen. Het slot 

Everstein werd ingesloten en het slot Hagestein werd zwaar belegerd. De heer van slot 

Hagestein gaf zich over nadat door hertog Albrecht zware kanonnen in stelling werden 

gebracht. De burchtvoogd van Everstein was zozeer ingesloten met het volk, dat er 

bescherming had gezocht, dat zij noodgedwongen paarden, katten en ratten aten. Op 11 

december 1402 gaf hij het slot over aan de bisschop, die het zonder pardon liet afbranden. 

Everdingen was vroeger een Hollands leen, en zo oud dat men de oorsprong ervan niet kan 

achterhalen. In 1269 komt de naam al voor in een overeenkomst tussen Wouter en 

Gijsbrecht Utengoije, heren van Everdingen en Sweder van Bosinchem, ridder heer van 

Heelsloot (Vianen). Everdingen was toen al een vrije Heerlijkheid. 

 

Een waard is een door rivieren omgeven gebied. Het gebied van de Alblasserwaard en de 

Vijfherenlanden maakte al ver voordat de eerste bewoners er zich vestigden, deel uit van het 

stroomgebied van Rijn en Maas. Op veel plaatsen in het gebied liggen de resten van oude 

rivierlopen in de ondergrond. Ook de huidige rivieren in zowel de Alblasserwaard als de 

Vijfherenlanden zijn bepalend voor het landschap. De rivieren rond Alblasserwaard en 

Vijfherenlanden zijn de grote rivieren Lek en Merwede, met daartussenin de Noord en in het 

binnengebied de Linge. Ze hebben allemaal een natuurlijke oorsprong. In de middeleeuwen 

echter in hun loop vastgelegd met een stelsel van ringdijken. Ook zijn dwarsdijken 

aangelegd, zoals de Diefdijk, de Zouwendijk en de Bazeldijk langs de Oude Zederik. 

Voortschrijdende kennis en technieken maakten dat de mens vanaf de negentiende eeuw 

steeds sterker in het rivierenstelsel kon ingrijpen. De loop van de rivieren werd steeds verder 

gereguleerd (regelmatig gemaakt). De wielen langs de rivierdijken en langs de dwarsdijken 

zijn getuigen van vroegere dijkdoorbraken en overstromingen. De toppen van voormalige 

rivierduinen zorgen voor lichte hoogteverschillen in de waarden. Voorbij Schoonrewoerd is 

de Diefdijk. De dijk heeft nooit als rivierdijk dienst gedaan, want hij staat dwars op de Lek 

en de Linge. Dat deze dijk toch ooit is aangelegd tussen de Lekdijk bij Everingen in het 

noorden en de Lingerdijk bij Acquoi in het zuiden heeft alles te maken met de vele 

overstromingen in het Gelderse rivierengebied. Bestuurlijk was dit gebied erg verbrokkeld. 

Vianen was een vrije stad maar viel onder het bestuur van de graven van Holland. Everingen 

viel onder Gelderse heren. Hagestein was eeuwenlang bezit van het bisdom Utrecht. 

 

Elke keer als in het Gelderse een dijk brak, liep het water naar het lager gelegen Holland. De 

edelen (vijf heren) richten daarom in de dertiende eeuw een heemraadschap op. Dat begon 

met de aanleg van de Diefdijk, die de grens vormde tussen Holland en Gelderland. Vanaf dat 
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moment was het water in het land van de Vijf Heren beschermd tegen de Gelderse 

overstromingen. Maar niet altijd. De Gelderse boeren probeerden de Diefdijk door te steken 

om zo verlost te worden van het water dat niet weg kon vloeien. En daarnaast is het 

voorgekomen dat er zoveel water tegen de dijk klotste, dat hij brak. De Alblasserwaard heeft 

vele malen onder water gestaan. De herinneringen aan die doorbraken zijn de wielen, waar 

de nieuwe dijk vaak met een bocht omheen werd gelegd. Het grootste wiel van het 

rivierenland ligt aan de Diefdijk. Het is het wiel van Bassa, bij Schoonrewoerd. 

 

Het wiel van Bassa is het grootste wiel van Nederland. Dat is raar want de Diefdijk is 

doorgebroken terwijl er geen rivier achter ligt. Het is een hoge dijk, met aan de ene kant 

Gelderland en aan de andere kant Zuid Holland. In 1571 is de dijk voor de eerste keer 

doorgebroken. Toen is hij wel provisorisch gedicht, maar twee jaar later, in 1573, is hij weer 

doorgebroken. Het probleem was dat in 1573 de Tachtigjarige Oorlog aan de gang was. In 

verband met oorlogshandelingen kon men de dijk niet snel genoeg dicht krijgen. Hij is pas in 

1574 gedicht. Dus dat gat heeft vier jaar lang opengelegen en werd steeds maar groter. Dat 

er zo’n groot gat in de dijk kan komen heeft te maken met het feit dat de Betuwe erg groot is 

en afloopt. In de buurt van Arnhem is het veel hoger dan bij Culemborg. Als een dijk in het 

bovenstroomse deel van de Betuwe doorbreekt en het water met grote snelheid naar binnen 

loopt, kan er een gat van een paar honderd meter breed in de dijk komen. Vooral wanneer 

men er niet op tijd bij is. Dan loopt het water naar het laagste punt en wordt door dijk 

tegengehouden. Het water staat dan wel zes meter hoog. Dat is de reden dat de dijk zo hoog 

is. Hij moet nog steeds het water tegenhouden. 

 

Giessenburg is een voormalig adellijk slot, dat reeds in de middeleeuwen bekend was. Het 

was een sterke burcht en werd ook wel ‘De Nesse’ genoemd. In 1401 werd het slot eigendom 

van Jan van Arkel. Het behoorde in oude tijden toe aan de geslachten Brederode en Van 

Gent. In 1490 was het eigendom van Jan van Wena. In 1543 werd het slot gekocht door 

Willem van Erenkenbaard, burgemeester van Dordrecht, waarna het door huwelijk in bezit 

kwam van zijn schoonzoon jonker Jacob Taets van Amerongen. Na enige malen van eigenaar 

te zijn verwisseld, werd het slot in 1802 voor afbraak verkocht. Er is nu niets meer te zien 

dan een heuvel, een laan en singels. Het gebied van zes bunder is beplant met wilgen en 

griendhout. Het wapen van Giessenburg is van zilver, beladen met drie leeuwen van groen 

en een rood getand borduursel. 

 

Gouderak is een dorp in de Krimpenerwaard en strekt zich uit langs de IJsseldijk, vanaf 

Ouderkerk aan de IJssel tot aan Stolwijk. Over deze afstand is zij geheel bebouwd, terwijl in 

het midden van het dorp het centrum van Gouderak ligt.  Het dorp Gouderak is gelegen op 

een afstand van drie en half uur lopen ten noordoosten van Rotterdam. Men heeft in het 

dorp veel keistenen opgedolven van middelmatige grootte. Er was een veer, waarmee 

rijtuigen werden overgezet over de IJssel naar Moordrecht. In 1842 werd midden in het dorp 

een nieuw raadhuis gebouwd, op de kosten van de gemeente. De burgers van Gouderak 

moesten vroeger, wanneer er te Gouda een lijfstraf werd uitgevoerd, verplicht bij het schavot 

verschijnen en er gewapend met pieken de wacht houden. Dit werd hen door de 

ambachtsbode aangezegd. Indien zij bij het voorlezen van hun namen niet aanwezig waren, 

moesten zij drie gulden boete betalen. Wanneer in Gouda lijfstraffen werden uitgevoerd 

betreffende het Land van Stein of plaatsen die daarbij hoorden, werd deze boete niet 

opgelegd. De reden van deze verplichting is waarschijnlijk voortgekomen uit het feit dat ooit 

een burger uit Gouderak door zijn medeburgers werd ontvoerd. Hij werd in vrijheid  gesteld 

tijdens een berechting voor het rechthuis. Hiervoor werd aan hun nazaten voor straf deze 
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wacht opgelegd. 

 

Haastrecht werd door de plattelandsmensen vaak Haastert genoemd. Het ligt op een afstand 

van vijf uren lopen ten noordoosten van Rotterdam. Het ligt aan de IJssel op de plaats waar 

de Vlist hierin overgaat. Het stadje is volgens de geschriften van Adrianus Junics, uit de 

verhalen van zijn tijd, een druk bevolkte stad geweest, met twee kloosters en drie kastelen. 

Even buiten het stadje, bij riviertje Vlist, is een steenachtige hoogte, genoemd Steenbergen.  

Daar heeft destijds een van de kastelen gestaan. Er is ook een plaats die ‘Het Klooster’ heet 

en een andere, genaamd ‘De Doele’, en er is een marktveld. Een van de straten heet nog 

steeds Bruggestraat, naar de brug die hier destijds over de IJssel lag. Later is deze 

verplaatst naar Gouda, doch zij heet nog steeds de Haastrechtse brug. Er is een fraai 

stadhuis, gebouwd in 1618. Het heeft behoorlijke vertrekken voor het bestuur en 

bewaarplaatsen voor de gevangenen. In 1823 is de oude, halve stoep met zeven stenen 

trappen, waarlangs men destijds het stadhuis kon betreden, geheel afgebroken en 

vervangen door een hardstenen stoep, versierd  met ijzerwerk. Deze stoep werd betaald door 

Salomon Reynders Bisdom, heer van Vliet, destijds burgemeester van Haastrecht. Er is ook 

een waag, daterend uit de tijd dat de kaashandel hier nog floreerde. De wijd en zijd bekende 

paardenmarkt begon op 11 juni. In het begin van de zeventiende eeuw is in het stadje brand 

ontstaan, waardoor het archief en alle andere dossiers van de gemeente Haastrecht zijn 

verbrand. 

 

Welke maatregelen heeft Rijkswaterstaat genomen toen ze met de A2 dwars door de Diefdijk 

braken. Bij die doorbraak is een grote stalen schuif gemaakt waarmee de hele snelweg 

afgesloten kan worden wanneer de Diefdijk het water uit Gelderland nog eens zou moeten 

tegenhouden. En dat is helemaal niet denkbeeldig. Bij de dreigende dijkdoorbraken van 

1995 zou die schuif in werking zijn gesteld, als de dijken in het Gelderse het inderdaad 

hadden begeven. De Diefdijk biedt vanwege zijn hoogte een prachtig uitzicht over de 

omgeving. Langs de Linge, die de grensrivier is van Holland en Gelderland. De Linge is een 

prachtig meanderende rivier met pittoreske dorpjes als Kedichem, Heukelum en Spijk. Dat 

laatste Gelders dorpje is met een voetpont te bereiken. Bij de monding van de Linge was op 

de plek waar tot 1961 (toen er een brug kwam) het veerplein van waar alle verkeer tussen 

Noord en Zuid Nederland met de pont over de Merwede werd gezet. Nu is daar buiten de 

Waterpooort in Gorinchem alleen nog maar een prachtig plekje aan de rivier. In de verte 

licht het Brabante Woudrichem en nog even verder slot Loevestein. Vroeger leefden de 

mensen van de rivierkant met het water en waren dus altijd voorbereid op hoge vloeden. De 

huidige generatie heeft niets meer met het water en denkt dat Rijkswaterstaat het allemaal 

wel zal regelen. Alle gaten en wielen zijn monumenten van rouw. Daar zijn doorbraken 

geweest. Er zijn in dit gebied in het verleden honderden doorbraken geweest. En die hebben 

op een bepaalde manier verdriet bij mensen veroorzaakt en ze nederig gemaakt. Toen de dijk 

werd gemaakt werd er laag gebouwd, in een heilig ontzag voor de elementen. Dat had te 

maken met het wassende water en daarvoor verborg men zich achter de dijk. Door 

aanhoudende droogte zakt het grondwaterpeil in sommige gebieden tot een onaanvaardbaar 

laag niveau. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt, wanneer het niet gaat 

regenen, zout water in de Krimpenerwaard te pompen. Dat is nodig om verzakking van de 

bodem te voorkomen. Boeren vrezen voor schade aan hun landbouwgrond. 

 

Het landschap van de Alblasserwaard lijkt op het eerste gezicht plat en groen. Wie beter 

kijkt zal ontdekken dat er hier en daar hoogtes in het landschap zitten. Dat zijn oude 

rivierduinen, vele duizenden jaren geleden opgewaaid door de wind. Die had na de laatste 
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ijstijd in dit onbegroeide landschap nog vrij spel. Later, toen de zeespiegel steeg en de delta 

onder water kwam te staan, gingen die donken kopje onder en ontstond een enorm 

veenmoeras. Toen dat moeras werd ontgonnen en het veen begon in te klinken, kwamen de 

toppen van de donken hier en daar weer boven het maaiveld uit. Het zijn kleine verhogingen 

in het landschap. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er duizenden jaren geleden al 

mensen op de donken hebben gewoond. Of ze e er gewoond hebben is niet duidelijk. De 

herinneringen aan menselijke aanwezigheid kunnen ook van regelmatig terugkerende 

nomaden zijn geweest. Vijftig jaar geleden was men er van overtuigd dat hier geen mensen 

woonden. Het was een groot moeras, dus ongeschikt om er te wonen. Tot men in de jaren 

vijftig van de vorige eeuw sporen van de aanwezigheid van mensen uit de steentijd vond op 

de Hazendonk. De mensen uit die tijd hebben die donken op grote afstand kunnen 

herkennen omdat er enorme woudreuzen bovenop stonden. Wat archeologen nog steeds niet 

goed weten of ze hier voor lange tijd hun onderkomen hadden en er huizen bouwden, of dat 

ze hier voor korte tijd waren om te vissen en te jagen, en dat ze van donk naar donk gingen. 

Aan sommige dorpen van de Alblasserwaard – zoals Hoogblokland en Hoornaar – is goed te 

zien dat ze op donken zijn ontstaan. Ze liggen hoger dat het omringende veenweidegebied. 

Het mooiste voorbeeld is de donk die ‘Donk’ heet. Een gehucht in het noordwesten van de 

waard, dat wel zes meter boven het landschap uittorent en waar eiken- en beukenbomen dat 

effect accentueren. Er zijn kuilen te zien waar de donk is afgegraven. Aan de kleur van het 

gras is te zien waar een donk onder het veen duikt, daar wordt het groener. Nog een bijna 

onzichtbaar fenomeen in de Alblasserwaard zijn de kreekruggen. Hier vertakte de Rijn zich 

lang geleden in een wirwar van stroompjes en kreken in de richting van de zee. Ook in die 

kreken zette zich zand af en die zandruggen zijn nog te merken als men op de fiets van zuid 

naar noord door de Alblasserwaard rijdt. In elke glooiing van de weg is een oude kreekrug. 

De weg loopt van zuid naar noord met elke vijftig meter zo’n kreekrug. De kreekrug is een 

flauwe welving en je gaat iets omhoog, alsof je een laag bruggetje overrijdt. Al met al een 

verschil van een halve meter. De kreekrug komt vanzelf terug omdat het veen om die rug 

nog steeds zakt. Het tracé van de Betuwelijn loopt dwars door enkele donken. Er is de 

vindplaats van het duizenden jaren oude skelet van een meisje, gevonden bij de aanleg van 

de lijn. Ze werd Trijntje gedoopt. Graafmachines hebben inmiddels hun werk zo goed gedaan 

dat er geen enkel spoor van het verleden meer te vinden is. 

 

Het dorp Hardinxveld ligt aan de Merwede, op de plaats waar deze rivier smaller is dan op 

andere plaatsen. In de winter bestond het gevaar van ijsverstopping. Hierdoor zijn dan ook 

al veel dijkdoorbraken ontstaan, waardoor de hele Alblasserwaard werd overstroomd. In 

1738 werd op kosten van de provincie Zuid Holland een dijk aangelegd van de 

Schelluinersloot tot aan de Bandijk, op de plaats waar nu de uitwateringssluis van het 

Steenhoekskanaal ligt. Deze diende om na een doorbraak het vloedwater uit de 

Alblasserwaard te weren.  In voorkomende gevallen diende deze dijk als toevluchtsoord voor 

mensen en vee.  

 

Hei- en Boeicop ligt in het land van Vianen en bestond uit de polders Neder-Boeicop en 

Neder-Heicop. Zij beslaat volgens het kadaster (1850) een oppervlakte van negenhonderd 

eenendertig bunder en telde vierenzeventig huizen, die werden bewoond door negenentachtig 

gezinnen. Samen vormden zij een bevolking van vijfhonderd mensen, die hun inkomsten 

haalden uit de landbouw. Er woonden toen drie katholieken, terwijl de overigen allen 

hervormd waren. Te Heicop stond de enige school die het dorp rijk was. De gemeente Heicop 

en Boeicop was een Heerlijkheid, die in 1850 eigendom was van Maurits Cornelis van Hall, 

lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, wonende te Amsterdam. 
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Hoornaar is een dorp in het Land van Arkel en bestaat mede uit de polders Lutjeswaard, 

Lage Giessen, Hoornaarse Hoeken, een deel van de Hoge Giessen en enig verspreid liggende 

huizen. Volgens het kadaster van 1850 beslaat de oppervlakte van deze gemeente ruim 

vijfhonderdveerenveertig bunder. Het dorp Hoornaar – in de volksmond Hoorne genoemd – 

ligt op een afstand van een uur en een kwartier lopen ten noorden van Gorinchem. Het 

noordelijk deel, dat zandig en hoog is, heeft in tijden van watersnood vaak gediend als een 

veilige schuilplaats voor mensen en vee, evenals de kerk en het kerkhof. In het midden van 

de zestiende eeuw werd Hoornaar – als gevolg van de Spaanse oorlog – door veel mensen uit 

andere onder water staande dorpen bewoond. Zij leefden van de visvangst en voerden hun 

vee het gras dat zij boven de waterlijn afmaaiden. Het water stond in die tijd zo hoog, dat 

een oorlogsschip van prins Willem 1 voorbij de kerk van Hoornaar voer over de oude, nu 

vervallen Lingedijk. Omstreeks het jaar 642 heeft Jan van Arkel Ridzertzoon de kerk van 

Hoornaar gesticht. Deze kerk is naderhand door de Noormannen vernield. Er was een zeer 

grote kruiskerk, die echter door hem niet te onderhouden in 1842 is ingekort door het 

wegnemen van het kruisdeel. Zij is nu veranderd in een fraai kerkgebouw, terwijl de hoge 

toren werd aangepast en voorzien van een te Aarle-Rixtel gegoten klok. In de nabijheid van 

het dorp vindt men in de grond een groot aantal bomen, waarvan er nog veel wortels en 

takken hebben. Men zegt dat deze bomen, die soms door en over elkaar liggen, zijn getroffen 

door de Kimbrishce vloed. Deze bomen zijn door hun zwaarte tot op de vaste grond gezakt 

en werden met slib en modder bedekt. Het uitgraven van deze bomen leverde de arme 

mensen een goede brandstof. Na een jaar in de grond wordt het hout namelijk bijzonder 

hard. 

 

Kinderdijk is een dijk in de Alblasserwaard en is een deel van de Hogendijk. Het betreft het 

gedeelte dat zich uitstrekt van de dam in Alblasserdam tot aan de grenzen van Nieuw 

Lekkerland. Deze dijk is over de gehele lengte met huizen bebouwd. Er waren belangrijke 

scheepstimmerwerven, waarop zelfs schepen werden gebouwd die bestemd waren voor de 

vaart op Oost-Indië. Volgens sommigen is deze plaats aan zijn naam gekomen doordat 

tijdens de Sint Elisabethsvloed op 18 november 1421 een kind in de wieg was komen 

aandrijven. Anderen zijn van mening dat de dijk voor deze gebeurtenis ook al zo werd 

genoemd. 

 

Leerbroek is een voormalige Heerlijkheid in het Land van Arkel, gedeeltelijk in het Land van 

Leerdam. Deze Heerlijkheid bestond uit de polders Leerbroek en Hoog Leerbroek en omvat 

het dorp Leerbroek en enkele verspreid liggen huizen. Het dorp Leerbroek ligt op een afstand 

van twee en half uur lopen van Vianen aan de Lede (Lek), waaraan het zijn naam ontleent. 

De kerk heeft een stompe toren en geen orgel. In 1479 hadden de inwoners van 

Schoonrewoerd en Leerbroek een bolwerk opgeworpen, van waaruit zij veel schade toe 

brachten aan de Hollanders. De inwoners van Gorinchem hadden voor Maximiliaan van 

Oostenrijk gekozen. Zij werden bestookt door de inwoners van Schoonrewoerd en Leerbroek. 

Ze vervolgden hun tegenstanders en dreven hen tot in de kerk en op de toren. Die van 

Schoonrewoerd schoten van daaruit en verwondden daarbij enkele mensen uit Gorinchem. 

Als weerwraak werden door de Gorinchemmers, op donderdag voor palmzondag 1479, het 

hele dorp platgebrand. 

 

In de Alblasserwaard zijn dijklinten langs de rivierdijken. De dijken werden in de 

middeleeuwen aangelegd en waren in de lage polders de hoogste en daarmee de veiligste 

vestigingsplaatsen. Niet alle dijklinten in de Alblasserwaard zien er hetzelfde uit. Bij de 
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Zuiderlekdijk ligt de bebouwing binnendijks aan de voet van de dijk. De boerderijen staan 

op grote afstand van elkaar op de kop van de kavels. Vanaf de dijk kijkt men op de kappen 

en tussen de panden door naar het open achterland. Bij de Lingedijk ligt oudere bebouwing, 

vaak dichter tegen de dijk aan. De dijklinten aan de zuidgrens, langs de Noord  en de 

Beneden- en Boven Merwede zien er anders uit. Door tweezijdige bebouwing zijn de dijken 

straten geworden. Hier staan de dijkhuizen, met de voordeur aan de kruin van de dijk en de 

achterdeur op polderniveau, twee verdiepingen lager. Het veenriviertje Alblas dat ooit bij 

Alblasserdam in de Noord stroomde en dat aan de oostkant door mensenhand is verlengd 

met de Graafstroom. Langs die twee riviertjes (en langs de Giessen) strekken zich kilometers 

lange bewonerslinten uit. Er staan honderden prachtige boerderijen. Er zijn waterschuren, 

vloeddeuren, kameeldaken en renteniershuizen te bewonderen. En niet te vergeten de 

ingemetselde stenen waarop de vloedstanden van vroegere overstromingen staan vermeld. 

Inmiddels duiken tussen de boerderijen steeds vaker woonhuizen op. Langs de Graafstroom 

en in Hei- en Boeicop zijn  nog veel van oorsprong zeventiende- en achttiende eeuwse 

boerderijen op huisterpen bewaard gebleven 

 

De Alblasserwaard is een bedijking en hoogheemraadschap. Hij wordt aan de noordkant van 

de Krimpenerwaard afgescheiden door rivier Lek, ten oosten door de Landen van Vianen en 

Arkel en in het zuiden en westen bepaalt rivier Merwede de grens. De waard ontleent zijn 

naam aan riviertje Alblas die er door hen stroomt. De waard beslaat volgens het kadaster 

een oppervlakte van drieëntwintigduizend bunder en wordt verdeeld in de Overwaard en 

Nederwaard. In de Overwaard liggen plaatsen zoals Hardinxveld, Groot Ammers en Ameide. 

In de Nederwaard vindt men bijvoorbeeld Giesendam, Sliedrecht, Papendrecht, Oud-Alblas 

en Alblasserdam. Er stonden vijftien mout- en korenmolens, acht grutterijen, een 

houtzaagmolen, een oliemolen, twee steenbakkerijen, drie leerlooierijen en elf 

scheepstimmerwerven. Er waren een groot aantal wind-watermolen. Dit was de situatie 

zoals van der Aa hem in 1850 aantrof. In 1818 werd in de Alblasserwaard vanaf Gorinchem 

tot aan Steenenhoek het Steenenhoeksekanaal  aangelegd. Het was een verlengstuk van 

rivier Linge en de uitwatering van de landen tussen Waal en Neder-Rijn werd hierdoor 

geregeld, van bovenaf tot aan de Alblasserwaard. Hoewel reeds in oude tijden met grote 

zorgvuldigheid werd geprobeerd de Alblasserwaard te behouden door het aanleggen van 

dijken en het bestuur van de waterschappen, zijn er nog maar weinig landstreken in 

Holland die zoveel overstromingen hebben gekend als deze waard. De voornaamste oorzaak 

hiervan was het doorbreken van het water in de Boven- en Neder Betuwe, wanneer het tegen 

de Diefdijk aankwam. Het zwellen van de rivier door zware regenval of smeltend ijs is al 

genoeg om het water tot boven aan de dijken te laten stijgen en ze zelfs te laten bezwijken. 

Een andere oorzaak van overstromingen in de Alblasserwaard was het kruien van het ijs in 

de rivieren, waardoor in korte tijd een ijsdam ontstond. Hierdoor moest het afgaand water 

een nieuwe loop zoeken, die dan gepaard ging met het overstromen en vernielen van de 

dijken. Zolang de ijsdammen niet los raakten zou de Alblasserwaard hiervan niet worden 

verlost. Het is ook wel gebeurd dat hoge zeevloeden het aflopend oppervlaktewater 

belemmerden. De overstromingen die hierdoor ontstonden zijn de minste in het getal en ze 

hebben de minste schade aangebracht. Omdat het land zo laag ligt moest het water worden 

uitgemalen wat veel tijd in beslag nam. In die tussentijd kon men het land niet bewerken en 

ging de oogst van een heel jaar verloren. De geschiedenis meldt een lange lijst van 

overstromingen en doorbraken in de Alblasserwaard. In 1512 vielen de Gelderse graven met 

hun legers de waard binnen en namen veel goederen en een groot aantal mensen mee als 

buit. In 1740 werd de waard getroffen door een verschrikkelijke veepest, waaraan 

vijfduizend negenhonderd en een runderen ten prooi vielen. Het wapen van de waard 
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bestaat uit een rood schild, beladen met een gouden klimmende leeuw, terwijl het schild is 

gedekt met een kroon van goud. 

 

Leerdam ligt aan riviertje Linge, op de linker stroomoever, op een afstand van twee uur en 

drie kwartier lopen ten noordoosten van Gorinchem, niet ver van de grens met Gelderland. 

Leerdam ligt op een afstand van bijna een half uur lopen van Asperen. Het stadje was aan 

alle kanten omgeven door met bomen beplante wallen en grachten. Er zijn oude, ronde 

bolwerken, en er waren vroeger, behalve drie waterpoortjes, vier poorten: Veerpoort, 

Schoonrewoerdsepoort, Hoofdpoort en Steigerpoort. Aan de Veerpoort heeft een kasteel 

gestaan. Het voormalig stadhuis aan de Breestraat (Markt) is in 1631 gebouwd of 

gedeeltelijk veranderd. Het is al weer vele jaren geleden afgebrand. Het Jachthuis van de 

Graven van Leerdam, in de Kerkstraat bij de Veerpoort, heeft daarna gediend als woning van 

de drossaard (drost) en werd daarom het Drostenhuis genoemd. De kerk aan de Markt was 

voor de reformatie gewijd aan de Heilige Maria. In het koor ligt onder een mooie zerk het 

lichaam begraven van Jan, de laatste heer Van Arkel. In het jaar 1787 waren te Leerdam 

ernstige rellen. Dronken van blijdschap na de overwinning op de Patriotten, wilde men een 

vreugdefeest houden. Om hiervoor het nodige geld in te zamelen, klopten vrouwen en 

jongens aan bij de huizen van inwoners en vooral bij de leden van de vernielde Burger 

Sociëteit. Toen daar niet aan hun verzoek werd voldaan ging hun vragen over in schelden, 

dat ontaardde in geweld. Ruiten werden ingeslagen en huizen werden geplunderd. In 1794 

laten de inwoners van Leerdam zich van hun goede kant zien. Zij stuurden voorraad en 

verversingen naar de soldaten in de Bommelerwaard en het fort Sint Andries. Bij de inval 

van de Fransen in 1795 werd hier op bevel van generaal Daendels in de nacht van 15 op 16 

januari een brug over riviertje Linge gebouwd. Het was de bedoeling dat het Franse leger met 

hun kanonnen een voorspoedige overtocht over de rivier zouden hebben. De brug echter 

stortte in onder het gewicht van het eerste kanon. In januari 1809 verkeerde Leerdam in 

groot gevaar wegens de hoge waterstand, terwijl het water onder een geweldige stormwind op 

de Noorder Lingedijk aanwoei. De huizen en gebouwen in Leerdam dreigden in te storten en 

men probeerde met man en macht het gevaar te keren. Daar men wagens tekort had om 

aarde en specie aan te voeren, werd zelfs door vooraanstaande burgers, hun vrouwen en 

kinderen, grond aangedragen uit de tuinen, in manden en alles wat daartoe kon dienen. De 

hele nacht en nog een deel van de volgende dag werd doorgewerkt  om het water te keren. 

Na een doorbraak te Kedichem zakte eindelijk het water. De landen en woningen aan die 

kant werden weldra geheel overstroomd en zelfs raakte een deel van de stad onder water. 

Met een handmolen werd het water uitgemalen. 

 

Lekkerkerk is een dorp in de Krimpenerwaard met enkele verspreid liggende huizen. De 

middelen van bestaan haalden de mensen uit de landbouw, veeteelt en de zalmvisserij. Er 

waren twee scheepstimmerwerven, twee leerlooierijen, een korenmolen en een azijnmakerij. 

Lekkerkerk was een Heerlijkheid, die samen met Zuidbroek, sedert mensenheugenis in het 

bezit was van dezelfde eigenaren. A.T. Prins, wonende te Rotterdam, werd door aankoop in 

1842 eigenaar en heer van Lekkerkerk en Zuidbroek. Het dorp Lekkerkerk ligt op een 

afstand van drie uur lopen ten oosten van Rotterdam en drie uur ten westen van 

Schoonhoven. In  1850 is in een herberg een levensgrote afbeelding te zien van een bekende, 

levensgrote boer van Lekkerkerk, genaamd Gerrit Bastiaanse de Hals, die zalmvisser was 

van beroep. Hij had een ongewone lengte en zou de grootste man zijn geweest die ooit in 

Nederland werd geboren. Hij had bovendien een vrij gezet postuur en kon mensen van zeer 

grote lengte onder zijn armen laten doorgaan. Hij was zo sterk als twee andere mensen maar 

zeer zachtzinnig van aard. Hij overleed in 1668 op de leeftijd van achtenveertig jaar. Van zijn 
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overblijfselen werden een heupbeen en het rechterbeen van knie tot voet tentoongesteld. 

Ook is de zool van zijn schoen bewaard gebleven.  

 

Ouderkerk aan de IJssel ligt in de Krimpenerwaard en beslaat volgens het kadaster in 1850 

een oppervlakte van zeventienhonderd en zesennegentig bunder land. Zij bestaat uit het 

dorp van die naam en enkele verspreid liggen huizen. Het dorp Ouderkerk aan de IJssel ligt 

op een afstand van vijf uur lopen ten noordwesten van Schoonhoven op de oostelijke oever 

van de Hollandse IJssel. De inwoners verdienden hun brood in een van de zes 

steenbakkerijen, het maken van hoepels, hennepteelt, veefokkerij, kaas- en botermakerij. 

Verder waren er nog een scheepstimmerwerf, een korenwassing en een korenmolen, 

lijnbanen voor klein touwwerk, een wolwasserij en wolkammerij, een leertouwerij en drie 

looierijen. Ouderkerk aan de IJssel was een Heerlijkheid, die toebehoorde aan de graven van 

Nassau la Lecq Heden. In 1846 is de Heerlijkheid in bezit van D. Mijnlief. Dit dorp heeft het 

oudste handvest dat van graven bekend is. Het dateert uit 1097 en is van Floris 11, 

bijgenaamd ‘Den Vette’. Daarin wordt gesproken over de bestelling van dijken en het 

verlenen van voorrechten aan de inwoners van Ouderkerk betreffende het betalen van 

belastingen. Uit het jaartal 909, aan de buitenmuur van de consistorie (kerkenraadkamer), 

zou kunnen blijken dat het dorp nog ouder is. Uit de bouw van de consistorie kan men 

opmaken dat deze later is gebouwd dan het koor, dat zelfs nog later is gebouwd dan de kerk. 

Het kerkgebouw vormt een groot kruis, en ziet er ondanks zijn ouderdom deftig uit. De drie 

vleugels zijn geschikt om toehoorders een plaats te geven. In het midden staat de preekstoel 

die met prachtig beeldhouwwerk is versierd. Naast de preekstoel hangen twee borden 

waarop in  gouden letters de wet des heren is geschreven. Veel banken en het doophek zijn 

met fraai uitgehouwen beeldwerk versiert. Tijdens de avondgodsdienst wordt het interieur 

van de kerk verlicht door vier grote koperen kaarskronen. Een van deze kronen is 

geschonken door een kleermaker, die met een schaar in de hand, in koper aan de kroon is 

afgebeeld. De vierde vleugel van het kruis is ingericht tot koor, dat met een groot houten hek 

van de rest van de kerk is afgesloten. Achter in het koor is over de gehele breedte een 

prachtige begraafplaats te zien, waarin de stoffelijke overschotten rustten van de 

ambachtsheer Jan Floris, graaf van Nassau la Lecq en zijn familie. De fraaie tombe is 

gemaakt van blauw arduinsteen, versierd met uit wit marmer gehouwen lof- en beeldwerk. 

Behalve deze tombe was het koor vroeger versierd met wapenborden van het geslacht Van 

Nassau. De kerk heeft een hoge, achtkantige, spitse toren met slag- en uurwerk en een 

zware klok die dateert uit 1601. De spits van deze toren staat op een vierkant, omsloten 

door een hardstenen omgang met op elke hoek een torentje. De buitenkant van de kerk is in 

1795 geheel vernieuwd, terwijl de toren, die erg scheef stond, is rechtgezet. Ook het dak 

werd vernieuwd en een ruime consistorie werd aangebouwd. Het kerkhof is door een muur 

omgeven. 

 

Vroeger hebben in de waarden honderden mensen gewerkt, gezwoegd en geploeterd. Toen 

werden al die stukken griend om de drie jaar omgehakt. Het hout werd gebruikt als 

boerengeriefhout, voor bezemstelen en dergelijke. Alle eilandjes waren grienden. De horizon 

van de Biesbosch lag toen zeker tien meter lager. Al die struiken werden periodiek afgehakt. 

Dit gebied, de Hollande Biesbosch, is maar een klein deel van de gehele Biesbosch. Die ligt 

grotendeels aan de overkant van de Nieuwe Merwede, op Brabants grondgebied. Dat was tot 

1421 anders. Toen strekte zich tussen Dordrecht in het noordwesten en Geertruidenberg in 

het zuidoosten de Grote of Zuid Hollandse waard uit.  Hier sloeg in november 1421 het 

noodlot toe. De mensen hadden mede schuld aan de ramp, die het gevolg was van de Sint 

Elisabethsvloed. Ze hadden in de periode voor de ramp aan ‘selnering’ gedaan. Dat wil 
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zeggen dat ze het veen hadden uitgestoken en verbrand om het zout dat erin zat te winnen 

en duur te verkopen. Er werd ook veen weggestoken in de buurt van de dijken. Die 

verzwakten daardoor zo erg dat ze tijdens de stormvloed begaven. Ook waren vanwege de 

burgeroorlog de dijken niet onderhouden. In het hele gebied verdronken tientallen dorpen en 

duizenden mensen. Het Hollands Diep ontstond en de waard werd nooit meer terugveroverd 

op het water. De bevolking was verwikkeld in een burgeroorlog, de Hoekse- en Kabeljauwse 

twisten, die Holland verdeelden en tot gevolg hadden dat er veel geld aan de oorlog werd 

besteed. De waard veranderde in een moerassig getijdengebied waarin veel biezen groeiden. 

Het werd al snel de Biesbosch genoemd. 

 

In de veertiende en vijftiende eeuw was er in Holland en Zeeland een burgeroorlog die 

honderdvijftig jaar duurde. Die strijd staat bekend onder de naam Hoekse- en Kabeljauwse 

Twisten. De strijd ging om de opvolging van graaf Willem 1V van Oranje, die in 1345 

kinderloos was gestorven. Zijn zuster, Margaretha van Beieren, volgde hem op. Ook haar 

zoon Willem kreeg bestuurlijke taken. Hij was de latere Willem V van Holland. Moeder en 

zoon verschilden dusdanig van mening en kregen eigen volgelingen. Willems volgelingen 

werden de Kabeljauwen genoemd, de volgelingen van zijn moeder de Hoeken. De 

Kabeljauwen waren over het algemeen progressiever. Niet alleen edelen kozen partij, ook 

steden mengden zich in de strijd. Het ging allemaal om macht en aanzien en het verkrijgen 

van functies aan het hof van de graaf en in de regering. Vanaf 1417 ontstond een strijd om 

de rechten van Jacoba van Beieren, dus van de Hoeken. Willem V1 was dat jaar overleden. 

Daarna ging de strijd over het voor (Kabeljauwen) of tegen (Hoeken) van het Bourgondische 

Huis. De Bourgondiërs tenslotte maakten een eind aan de oorlog. De burgeroorlog had  grote 

gevolgen voor het onderhoud van de dijken. Eigenlijk gebeurde er honderdvijftig jaar niets.  

Beide partijen wezen elkaar aan om het onderhoud te verrichten, en uiteindelijk werd geen 

enkele dijk meer onderhouden. Mede hierdoor waren de gevolgen van de Sint 

Elisabethsvloed in 1421 ook zo rampzalig. 

 

Sinds het Haringvliet in 1971 als onderdeel van de Deltawerken werd afgedamd van de zee, 

is het getij ook in de Hollandse Biesbosch bijna verdwenen. Alleen via de Nieuwe Waterweg 

is er nog iets van te merken. Staatsbosbeheer heeft hier steeds meer (landbouw)grond van 

de boeren overgenomen en er natuur van gemaakt.  Want midden in de Biesbosch zijn later 

wel weer enkele polders bedijkt. Dit gebied was jarenlang voor de landbouw in gebruik. Toen 

kwam al het water in de jaren 1993 tot 1995 met de grote rivieren uit de Alpen. Er moest 

iets worden gedaan om het water op te vangen. De regering maakte een wet en er moest 

rondom de Biesbosch eenentwintig hectare aan de landbouwgebieden worden onttrokken. 

De boeren zijn uitgekocht. Er is behoefte aan klei, dus wordt de polder uitgegraven. De 

dijken in het benedenrivierengebied worden opgehoogd en verzwaard. Uiteindelijk zal de 

polder vollopen met water. Zodra de klei is afgevoerd worden er gaten in de dijk gemaakt, 

zodat bij hoog water het water uit de rivier kan worden geborgen. De polder ‘Korte en Lange 

Ambacht en Ruigte, bezuiden den Perenboom’ is sinds enkele jaren weer ontpolderd. Dat wil 

zeggen dat de dijk, die ooit rondom de graslandpolder werd aangelegd, is doorgestoken zodat 

het water er met gedempt getij twee keer daags in- en uitloopt. In het begin was er een 

smalle sloot, maar door de kracht van het in- en uitstromende water is dat een gat van 

twintig meter breed geworden. Hier is in zoet water een getijdenverschil te zien. Het water 

komt van de Nieuwe Waterweg. Zout zeewater duwt twee keer per etmaal, met opkomend tij 

op zee, het zoetwater terug en dat veroorzaakt hoog en laag water. Er zijn heel weinig 

zoetwatergetijdengebieden in de wereld. De littekens van de geschiedenis in de polder zijn 

grondig uitgewist. De Biesbosch is dan wel door mensenhanden gemaakt, toch lijkt  het niet 
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op het oude cultuurlandschap dat ook hier heeft bestaan.  

 

Schelluinen is een dorp in het Land van Arkel en hoorde bij de Polder-van-Schelluinen en de 

Kwakernaatsepolder en bevat behalve het dorp enkel wat verspreid liggende huizen. De 

mensen leefden van de landbouw en melkerij. Het is een zeer oud dorp omdat het al wordt 

genoemd tijdens de stichting van Gorinchem in de dertiende eeuw. Het dorp Schelluinen ligt 

op een afstand van drie kwartier lopen ten westen van Gorinchem aan de Schelluinse Vliet. 

Omdat het woord Scharluin of Scherluin spotvogel of grappenmaker betekende, is dit dorp 

wellicht aan zijn naam gekomen door de vrolijke aard van de inwoners. De kerk is een oud 

gebouw met een spitse toren. Dit kerkgebouw wordt reeds vermeldt in 1220, terwijl het 

volgende verhaal er aan is verbonden. Een ‘godsverzaker’ (atheïst) genaamd Everwach, 

rentmeester van Dirk van Are, zou de duivel ‘hulde en eed’ hebben gezworen. Daarvoor 

moest de duivel hem helpen om meester Olivier van Keulen, die hij haatte, te vermoorden. 

Everwach stierf nadat hij veel pijn had geleden en zou daarna weer tot leven zijn gekomen. 

Hij had veel spijt van zijn daad en brak het kleine kerkje van Schelluinen af om er een grote 

kerk voor in de plaats te zetten. De pastorie is een oud herenhuis met een zeskantige toren, 

afgewerkt met een platte koepel. Het is misschien de voormalige commanderij van de ridders 

van de Duitse Orde, die hier heeft gestaan. De pastorie was in de jaren 1813-1814, 

gedurende het beleg van Gorinchem, de woning van de Pruisische luitenant-kolonel graaf 

Vinkenstein. Ook werd daar op 4 februari 1814 het verdrag gesloten waardoor de stad 

Gorinchem op 20 februari zou worden overgegeven aan de bondgenoten. In de nacht van 31 

mei op 1 juni 1841 is er een geweldige brand ontstaan. Zes woningen werden in de as 

gelegd, terwijl een meisje in de vlammen omkwam. 

 

Vianen is een gemeente in de Vijfherenlanden. Zij bevat de stad Vianen, het gehucht 

Helsdingen en enkele verspreid liggende huizen. De mensen verdienden er hun dagelijks 

brood in de landbouw. Er waren twee steenbakkerijen, twee leerlooierijen, twee 

touwslagerijen en een korenmolen. Het plattelandsstadje Vianen ligt op een afstand van 

twee uur lopen ten zuiden van Utrecht, aan de weg tussen deze beide steden, op de 

linkeroever van rivier Lek. Over de Lek is in 1840 een fraaie schipbrug gelegd. Vianen was 

vroeger een vesting met vier poorten, waarvan weinig meer over is. Het voormalige 

drossaarthuis (drost), bij het slot Batestein, aan de West-Achterstraat, was in 1850 in 

gebruik als particulier woonhuis. In de tuin van dit huis werd in het begin van 1700 een 

bron ontdekt, waarvan het water mineraaldelen bevatte en het vermogen zou bezitten om 

verschillende ziekten te genezen. Er was zelfs een geneesheer over aangesteld. Deze werd de 

brondokter genoemd. Deze bron is nu vergeten. In 1377 is de eerste kapel gesticht door 

Zweder van Vianen. Hij was de zoon van heer Huibrecht van Vianen. Men bad er voor een 

draagaltaar, preekte er en las de missen. Er mochten geen kinderen in de kapel worden 

gedoopt of doden worden begraven. Deze werden naar de kerk van Hagestein gebracht. De 

kapel is in 1345 verheven tot parochiekerk, onder voorwaarde dat zij zich zou onderwerpen 

aan de moederkerk van Hagestein. In 1803 is in deze kerk een prachtig orgel geplaatst. De 

voormalige Franse kerk aan de Oost-Achterstraat, die was gevestigd in een deel van een 

voormalig klooster, is verkocht en in 18850 was er een opslagplaats voor steenkolen.  

 

De Merwede is een rivier die ontstaat uit een samenvloeiing van de rivieren Maas en Waal bij 

Woudrichem, en die in westelijke richting voortstroomt langs Gorinchem en Dordrecht. 

Beneden Dordrecht, bij de Dordse Kil, krijgt zij de naam ‘Oude Maas’. Van Gorinchem af 

scheidt de Merwede het Land van Altena van de Alblasserwaard af en stroomt langs het dorp 

Hardinxveld in de Alblasserwaard en langs Sleeuwijk en Werkendam in het Land van Altena. 
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Tussen Hardinxveld en Werkendam, dat bij de Klopperwaard ligt, verdeelt rivier Merwede 

zich in een noordelijke en zuidelijke arm. De zuidelijke arm loopt tussen het Land van 

Altena en de kleine eilanden in de Biesbosch, waar het tweederde van haar water verliest. 

De noordelijke arm stroomt tussen de Alblasserwaard en de killen (eilandjes) door, die ten 

noorden van het Bergseveld of de Biesbosch liggen. Voor Gorinchem is de Merwede een 

brede zeearm, maar tussen de dijk van Hardinxveld en de haven van Werkendam heeft ze 

nog nauwelijks de helft van deze breedte over. Voor de ambachten Giesendam, Sliedrecht en 

vooral bij Papendrecht verbreedt zij zich weer. Zij heeft al vele malen ongelooflijke 

hoeveelheden water moeten verstouwen, waardoor de aangelegde dijken en landen veel 

rampen hebben meegemaakt. Over het algemeen is het vele, hoogstaande water de oorzaak 

van deze overstromingen geweest, waarvan vooral de Alblasserwaard de dupe werd. De 

stroom kent over haar hele lengte eb en vloed. Tussen Woudrichem en Hardinxveld bestaat 

weinig helling doordat de stroom verminderd wordt door het samenvloeien van Maas en 

Waal. Tussen Hardinxveld en Dordrecht wordt de helling vooral bij laag water groter, door 

de uitloop van het water door de killen in de Biesbosch en de Dordse Kil in het Hollands 

Diep. De vloed wordt bij Dordrecht echter weer groter dan die van rivier Lek bij Krimpen, 

door het grote aantal wegen waarlangs het water stroomt. Men heeft over dit water drie 

voorname veren. Ze onderhouden de verbinding tussen Gorinchem en Sleeuwijk, tussen  

Hardinxveld en Werkendam en tussen Dordrecht en Papendrecht. Hiervoor worden 

zeilponten en zeil- en roeiboten ingezet. Dit was de situatie in 1850, toen Van der Aa zijn 

Aardrijkskundig Woordenboek schreef. 

 

De Vijfherenlanden is een landstreek in Zuid Holland in het voormalige arrondissement 

Gorinchem. De landen grenzen in het noorden aan rivier Lek, in het oosten aan de 

graafschap Culemborg en Buren, in het zuiden aan de Linge en in het westen aan de 

Alblasserwaard. Deze landstreek wordt genoemd naar de vijf heren die de macht hadden in 

deze streken. In de Vijfherenlanden liggen dorpen als Everdingen, Heicop en Boeicop, 

Leerdam, Leksmond en Vianen. De landen beslaan volgens het kadaster een oppervlakte 

van ruim dertienduizend bunder. Er waren in 1850 twee glasblazerijen, vier 

scheepstimmerwerven, twee zeilmakerijen, een taanderij, vijf touwslagerijen, acht 

leerlooierijen, een brouwerij, twee kunstazijnmakerijen, twee steenbakkerijen, twee 

houtzaagmolens, zes korenmolens, een koren- en pelmolen en twee koren- en moutmolens. 

Verder hebben Leerdam en Vianen een kostschool voor ‘Jongejufvrouwen’.  Het is niet 

bekend wanneer de polders in de Vijfherenlanden zijn drooggemalen. Waarschijnlijk heeft 

dit reeds voor de dertiende eeuw plaatsgevonden. Het verbond van de Vijfherenlanden is 

opgericht in 1284 door de heren van Arkel, Vianen, Hagestein, Everdingen en Ter Leede 

(Leerdam). Deze landen waren afzonderlijke dijkdistricten en in deze tijd was hier al sprake 

van dijken, kaden, sluizen, dammen en uitwateringen. 
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Het verleden is bewaard 
 
 
 
 

De begrafenis van Anna Paulowna 

 

De scheve toren van de Bartholomeuskerk is geen nieuws. In 1815 bleek al dat de toren 

vijfentachtig centimeter uit het lood stond. Over deze ‘kleine afwijking’ maakte niemand zich 

druk. Tot 1865. toen verstomde tijdens de begrafenis van koningin Anna Paulowna 

plotseling het voor heel het land voorgeschreven klokgelui. Wat was er gebeurd? Tijdens het 

luiden was het anker tussen een van de kolkommen afgeknapt. Het anker was door de 

scheefgezakte toren verwrongen. Een commissie van onderzoek wist eigenlijk geen raad met 

het al eeuwen bestaande probleem en kon niets beters bedenken dan voortaan maar gewoon 

weer te luiden en als extra voorzorgsmaatregel de toren jaarlijks te laten loden. In 1907 

bleek opnieuw een verbindingsanker tussen de toren en een van de zuilen te zijn gebroken. 

Het aanbrengen van steunberen op een nieuwe fundering aan de oostkant van de toren 

bleek de enige oplossing voor het probleem. Maar het ingrijpende plan kostte veel geld en 

besloten werd om de dure ingreep nog maar even uit te stellen. Dit uitstel werd geen afstel, 

want tussen 1927 en 1933 werd het gebouw voor een half miljoen gulden ingrijpend 

gerestaureerd. Het scheefzakken werd tegengegaan door aan de oostzijde van de kerk twee 

steunberen te plaatsen die op boorpalen rusten. Helaas kwam door deze ingreep wel een 

deel van het schip te vervallen waardoor de harmonische verhoudingen in en buiten de kerk 

verstoord werden. Een halve eeuw later moest de Bartholomeuskerk opnieuw worden 

opgeknapt en die grote restauratie werd in 1982 met succes afgerond. 
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Stadhuis 

 

Van kerkelijke naar burgerlijke overheid is figuurlijk maar een kleine stap. Letterlijk is dat 

in Schoonhoven zo, want op een paar honderd meter van de Bartholomeuskerk staat het 

stadhuis. Het bestuur van de gemeente, dat al heel vroeg een stadhuis ter beschikking had, 

is al heel oud. Waar dat stadhuis stond is niet bekend. Wel dat het gebouw vermoedelijk in 

1444 door brand verwoest is. Over het huidige stadhuis is wel informatie te vinden. In het 

Poortersboek staat: ‘Int jaer ons heeren MCCC twe en de vijftigh opten zevenden dach in 

aprille bij den rechten voorscreven wert angeleit den eersten steen van der stedenhuijs ende 

leide den eersten steen daar off Gerijt van Poelgeest’. De bouw duurde twee jaar en het 

resultaat was een gebouw, dat er heel anders uitzag dan het huidige. Er is heel wat aan 

verbouwd. Het stadhuis werd in gotische stijl gebouwd en het pand had slechts twee 

ruimtes. Boven was een grote hal van negen bij dertien meter, die dienst deed als raadzaal, 

secretarie en rechtzaal. Beneden was een ruimte met netgewelven (holgebogen zoldering), 

gesteund door vier pilaren. Deze ruimte werd door de wacht gebruikt. Het geheel droeg een 

gekanteelde (getande bovenrand) omgang, waarop leeuwen stonden met wapenschilden, en 

een blauw leien dak, bekroond met een daktorentje. Die kantelen werden later vervangen 

door een open balustrade. De trap kreeg later ook een open, stenen leuning. De bakstenen 

muren, bijna een meter dik, waren bekleed met Brabantse kalksteen en de vensters waren 

gotische spitsbogen. Omdat de zware eikenhouten balken rond 1694 scheuren begonnen te 

vertonen, werd er een muur onder gemetseld, waardoor de huidige burgemeesterskamer en 

de secretariskamer ontstonden. Tegelijkertijd werd de bovenverdieping van het naast het 

stadhuis gelegen waakhuis bij het gebouw betrokken. Zo ontstonden de tegenwoordige 

raadszaal en de commissiekamer. In 1775 was een restauratie nodig en het gebouw werd 

rigoureus opgeknapt. Het toenmalige stadsbestuur vond een totale opknapbeurt nodig en 

liet de voorgevel moderniseren naar de heersende mode. De spitsbogen werden vervangen 

door rechte Engelse ramen, de trapleuning werd van smeedijzer en de meeste dakvensters 

verdwenen. Ook de daktoren werd veranderd, zodat het mogelijk was om een veel groter 

carillon op te hangen. Tussen 1927 en 1929 werd er opnieuw gerestaureerd, en even 

ingrijpend. In de nieuwe voorgevel met de rechte ramen en dichtgemetselde trapleuning 

werden grote hoeveelheden mergelsteen verwerkt, afkomstig uit de in de Eerste Wereldoorlog 

verwoeste Lakenhal van Yperen (België). In 1973 werden raadszaal, commissiekamer, 

burgemeesterskamer, secretariskamer en hal gerestaureerd. De drie leeuwen op de 

balustrade van het stadhuis dragen de wapenschilden van Van Blois, Schoonhoven en 

Holland. De tegenwoordige hal beslaat nog maar een kwart van het oppervlak van de ruimte 

waarin burgemeesters, schepenen, de vroedschap en al die andere bestuurders en hun 

ambtenaren in de vijftiende eeuw huisden. Toen moet het een imposante ruimte zijn 

geweest. In de hal staat een eikenhouten kast, afkomstig uit het gereformeerde weeshuis, 

met daarop drie zestiende eeuwse tinnen wijnkannen met het stadswapen. 

 

In de burgemeesterskamer hangt een kaart van de Overwaart uit 1706, terwijl in de 

doorloop naar de nieuwe secretarie een kaart van de Lopikerwaard uit het eind van de 

achttiende eeuw te zien is. In de secretariskamer is de kaart van het hoogheemraadschap 

van de Krimpenerwaard, uitgegeven in 1818. In de kamer is ook een exemplaar van de 

plattegrond van Schoonhoven van het jaar 1649 van Blaeu. De commissiekamer en de 

raadszaal werden in 1694 bij het oorspronkelijke stadhuis getrokken. Aanvankelijk was de 

commissiekamer in gebruik als kantoor voor de schepenen. Het schilderij ‘laat de kindekens 

tot mij komen’ is afkomstig uit het weeshuis. Het werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw 

gerestaureerd. In de onlangs ontdekte vensternis staan nu de beide schutterskragen uit de 
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Sint Jorisdoelen opgesteld. Dit waren de wisselprijzen voor de boog- en busschutters bij hun 

jaarlijkse wedstrijden in het papagaaischieten. Ze stammen vermoedelijk uit het eind van de 

vijftiende eeuw. De kraag van de busschutters wordt vaak aan Jacoba van Beieren 

toegeschreven. In de hal van het stadhuis hangt een schilderij met de titel: ‘Het raadsel van 

Schoonhoven’. Zou het raadsel opgelost kunnen worden? Het gaat om een oude man in het 

midden van het schilderij, die stervende is en de vrouw die hem bijstaat. De man is 

verschillende keren getrouwd geweest. Als hij de eerste keer trouwt heeft zijn vrouw al een 

zoon (voorzoon). Uit dat huwelijk worden  twee zoons (in het zwart gekleed) geboren als zijn 

vrouw sterft, heeft hij dus twee zoons en een voorzoon. Hij trouwt opnieuw met een weduwe 

die een dochter heeft (voordochter). Uit dat huwelijk worden opnieuw twee zoons (in het rood 

gekleed) geboren. Ook deze vrouw sterft, zodat de man achterblijft met vier zoons, een 

voorzoon en een voordochter. De voorzoon en voordochter trouwen met elkaar en krijgen ene 

dochter, dus een kleindochter van de stervende man. Als deze huwbaar is, trouwt de man 

met zijn kleindochter. Uit dit huwelijk worden twee zoons (in het geel gekleed) geboren. De 

oude heer is dus de wettige vader van alle zoons die op het schilderij staan. Zijn vrouw 

(kleindochter) is niet alleen de moeder van twee zoons (geel), maar ook van de vier anderen. 

 

In de raadzaal houdt sinds 1697 het stadsbestuur van Schoonhoven haar vergaderingen. 

Vier Oranjes kijken neer op de raadsleden: Prins Maurits en Willem de Zwijger boven beide 

deuren. De Koning-stadhouder Willem 111 in koninklijk hermelijn, boven de schouw met 

aan weerskanten de wapens van Schoonhoven en Blois met de wapens van de 

burgemeesters, de thesauriers (penningmeester) en de baljuw, uit het jaar 1695, het jaar dat 

de schouw gemaakt werd. Achter de stoel van de burgemeester hangt de koningin. 

Tegenover de schouw hangt een portret van Jacoba van Beieren. Het is een kopie van een 

verloren origineel van Jacob van Eyk. Tenslotte nog een aardig portret van J.C. van 

Limbeek. Hij was burgemeester van Schoonhoven van 1839-1847. 

 

In  1535 bestelde de stad Schoonhoven bij de Mechelse klokkengieter, Medardus 

Waghevens,  een zestal klokjes voor de toren op het stadhuis. Het was waarschijnlijk een 

voorslag, een mechanisch speelwerk, dat de mensen attent maakte op de komende uurslag. 

Het oudste geschreven stuk met betrekking tot de klokjes, laat weten dat men niet tevreden 

was met de klank. Men heeft er zich echter lang mee beholpen. Er werd veel op gespeeld. In 

1652 werd de taak van meester Gerrit, ‘de orgelist’, omschreven als ‘speelden op den orgel in 

de kerk en de woonsdach, saterdach en sondaechs te bijeren op de clocke’. In 1775, in 

verband met de restauratie van het gebouw,  nam men contact op met de klokkengieter uit 

Leuven, A.J. van den Gheyn. Een deel van het gebruikte brons was afkomstig van de oude 

klokken. Ook werd een kanon ingeleverd, dat de reis om de wereld van Olivier van Noort had 

meegemaakt, en dat al bijna een eeuw lang een bezienswaardigheid was bij de 

Bartholomeuskerk, waar Van Noort begraven ligt. In 1963 werd dit bijzondere klokkenspel 

gerestaureerd door de firma Eysbouts. Het werd uitgebreid tot een vier-oktaafs-beiaard, 

waarbij vijf Van den Geynklokjes, afkomstig uit de Sint Servaaskapel te Maastricht, gebruikt 

werden om slechte exemplaren te vervangen. Er hangen nu vijftig klokken in de toren, 

waarvan zevenendertig van Van den Geyn. Hiermee is dit de grootst bekende oude beiaard 

met zoveel klokken van één klokkengieter. Elke woensdag en zaterdag worden er 

tegenwoordig concerten op gegeven door de stadsbeiaardier.  

 

 

Het stadspakhuis voor koren 
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Niet alle herinneringen aan het rijke verleden van Schoonhoven liggen aan de haven. Wie de 

moeite neemt even af te wijken van de centrale stadas en een kijkje neemt achter de grote 

statige gebouwen aan het grachtje, vindt ongetwijfeld nog een aantal karakteristieke 

bezienswaardigheden. Zoals het Stadskorenpakhuis, schuin achter de toren van de Grote 

Kerk, in de Koestraat. Om het ontstaan van dit pand te kunnen begrijpen, moet worden 

teruggegaan naar de veertiende eeuw. Toen werd in de omgeving van Schoonhoven veel 

koren verbouwd. De aardappel had zijn entree nog niet gedaan, dus was het graan 

volksvoedsel nummer één. Aan het eind van de veertiende eeuw nam de bevolking toe en de 

korenopbrengst af, omdat werd overgegaan op de teelt van andere gewassen, voornamelijk 

hennep. Koren moest dus ergens anders gehaald worden en de schepen zeilden naar de 

Oostzeelanden om daar het benodigde graan te halen. Heel vaak maakte de vorst het 

uitvaren onmogelijk of zorgden oorlogshandelingen voor stagnatie van de graaninvoer. Zo 

kon in 1563 geen graan worden aangevoerd door de Zweeds/Deense oorlog, en een misoogst 

in Holland zorgde ervoor dat de situatie nijpend genoemd kon worden. Toen 1564 een echt 

hongerjaar leek te worden, nam de vroedschap van Schoonhoven het initiatief om zelf koren 

in te kopen. Om een voorraad op te slaan moest een stadskorenpakhuis worden gebouwd. 

Geld voor deze investering was niet voorhanden. Dus besloten de bestuurders in 1566 ‘der 

stede schaal’ te verkopen om het benodigde geld bijeen te krijgen. Het moet wel een 

bijzonder kostbare bokaal geweest zijn, want met de opbrengst kon een gebouw worden 

gebouwd van drie verdiepingen, met een prachtige gevel. De ruimte op de begane grond deed 

tot de achttiende eeuw als school dienst en de verdiepingen waren bestemd voor opslag van 

het koren. Boven de ingang vermeldt een sluitsteen het bouwjaar en daarboven bevindt zich 

een prachtige wapensteen met het stadswapen. Twee vrouwenfiguren met zandloper en 

doodskop zinnebeelden de vergankelijkheid en het geheel wordt met een schelp afgesloten. 

De schelp was het teken voor een geslaagde zeereis en misschien is hij het symbool van het 

feit dat het koren heel ver weg gehaald moest worden. In 1748 werd het gebouw verkocht en 

sindsdien is het particulier bezit. 

 

 

Het weeshuis van Barend van Hoeff 

 

Het zal niet vaak gebeuren dat een straat wordt genoemd naar een belastingontvanger. In 

Schoonhoven gebeurde dat wel. Maar die ontvanger gaf dan ook even graag als hij nam. 

Want aan Barend van Hoeff, de zestiende eeuwse belastinginner, dankt de stad het 

prachtige pand achter de Grote Kerk, dat eeuwenlang als weeshuis dienst heeft gedaan. 

Barend van Hoeff werd in 1520 geboren in Schoonhoven als zoon van een vooraanstaande 

familie. Zijn huwelijk, met de eveneens vermogende Adriana Egbertsdochter, bleef 

kinderloos. Van Hoeff was de stedelijke ontvanger van de tiende en de twintigste penning, de 

gehate belasting die door de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige oorlog was opgelegd. Het 

was dus niet zo vreemd dat hij als verdacht persoon beschouwd werd, toen de stad in 1572 

door de Geuzen werd ingenomen. Hij mocht Schoonhoven niet verlaten, maar vluchtte een 

paar jaar later naar Utrecht. Daar vertrouwden de Spanjaarden hem ook niet. Ze 

beschouwden hem als collaborateur. In Utrecht liet hij in 1575 een testament maken. 

Omdat zijn vrouw inmiddels was overleden en er geen kinderen waren om te erven, liet hij 

het grootste deel van zijn geld na aan de arme mensen in Utrecht en Schoonhoven. In beide 

steden moest bovendien een priester worden aangesteld, die alleen tot taak had het lezen 

van missen voor het zieleheil van Barend van Hoeff. Verder legde hij vast dat vijftig arme 

mensen uit Utrecht en vijftig uit Schoonhoven elke maand veertien stuivers zouden krijgen. 

Als tegenprestatie werd dan wel van hen verwacht dat ze de opgedragen missen bijwoonden. 
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Barend is al vrij snel na het opmaken van zijn testament overleden. Naleving van de eerste 

voorwaarden was al snel onmogelijk. In 1577 ging Schoonhoven voorgoed over in Staatse 

handen en werd het lezen van de mis verboden. In 1579 kreeg het stadsbestuur vergunning 

om van de nagelaten goederen van Barend van Hoeff een weeshuis te stichten. Twee jaar 

later werd het leegstaande Agnietenklooster, op de hoek van de Koestraat en Schapenstraat, 

als weeshuis ingericht. Achtentwintig jaar later, in 1607, werd het huis aangekocht dat lag 

op de plaats waar het huidige pand staat, aan de Koestraat. Dit werd in 1549 gebouwd, 

waarbij in de voorgevel twee grote gedenkstenen werden ingemetseld met de datum van de 

eerste steenlegging en de namen van de toenmalige regenten. Het huis bestond uit twee 

delen. In de topgevel van het linker deel waren twee gevelstenen ingemetseld. Een met het 

jaartal 1549 en een met de tekst: 

 

 

De heer wil die 

geslachten van 

hoeff bewaren 

want sii doorsaeck 

siin van de wees 

kinderen vergaren. 

 

De heer wil het geslacht Van Hoeff gedenken, omdat zij het mogelijk maakten (de oorzaak zijn) 

de weeskinderen bijeen te brengen.(AK). 

 

De laatste steen bevindt zich nu nog in de rechter zijmuur. Het gebouw werd steeds minder 

goed onderhouden en werd uiteindelijk een bouwval, zodat men in 1862 besloot het 

bestaande gebouw te slopen en een nieuw weeshuis te bouwen. Op 12 maart 1863 werd de 

eerste steen hiervoor gelegd. In de voorgevel werden twee gedenkstenen ingemetseld: links 

de datum van de eerste steenlegging, rechts de namen van de toenmalige regenten. 

Ongeveer drie en halve eeuw heeft het geld van Barend van Hoeff gezorgd dat de 

weeskinderen een dak boven hun hoofd hadden. Het beleid was dat nooit meer dan twaalf 

kinderen tegelijk werden opgevangen, zodat een huiselijke sfeer gecreëerd kon worden. In 

1939 vertrok de laatste wees uit het gebouw, dat daarna wisselende bestemmingen kreeg, 

onder meer het Christelijk Militair Tehuis. Nu is het gebouw gerenoveerd en zijn er achttien 

wooneenheden voor jongeren. Vroeger lag de gemiddelde leeftijd van de mensen veel lager. 

Daarnaast was de gezondheidstoestand veel minder en eisten epidemieën veel slachtoffers. 

Het is dus niet verwonderlijk dat er vele weeskinderen waren. Toch kreeg Schoonhoven pas 

in 1581 een weeshuis. Voor die tijd werden de wezen ondergebracht in pleeggezinnen. 

 

 

Het Doelenhuis 

 

Ze hebben altijd tot de verbeelding gesproken, de schutters. Als voorlopers van de 

hedendaagse ordehandhavers waren ze een dankbaar onderwerp voor kunstenaars en 

schrijvers. Ook in Schoonhoven was een schutterij, die een veelzijdige taak had. In de eerste 

plaats moest ze de stad bewaken tegen indringers, maar ook de rust en orde binnen de 

muren was hun verantwoordelijkheid. Bovendien verzorgde de schutterij de poort- en 

nachtwacht. Als beloning ontvingen de mannen een door de stad aangeboden uitgebreide 

schuttersmaaltijd op Sint Jorisdag, 24 april. De eerste schutters waren kruis- en 

voetboogschutters, later aangevuld met handboogschutters, haeckbusschieters en 
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kloveniers. Deze werden genoemd naar het soort geweer waarmee werd geschoten. De 

Schoonhovense schutterij, met als schutspatron Sint Joris, kende drie vendels (compagnie): 

het oranje, het witte en het blauwe. Misschien dat de kleuren gekozen waren naar de 

Hollandse vlag. Het gebouw van de schutters werd al gauw de Doelen genoemd. Dat was de 

plaats waar ze hun bijeenkomsten hielden. Jaarlijks waren er schuttersfeesten. Het was een 

vervolg op de middeleeuwse tornooien van de edelen. Er werd geschoten om de koningstitel. 

De beste schutter werd koning en kreeg de wisselprijs: een zilveren schutterskraag. Twee 

van deze kragen zijn tentoongesteld in het stadhuis. Geoefend werd er op een terrein buiten 

de stad, het Hofland, later was het oefenterrein binnen de muren van de Doelen. Op de 

plaats waar nu het Doelenhuis staat, op het gelijknamige plein, werd in 1618 het eerste 

Doelenhuis gebouwd. Opgetrokken in zeventiende eeuwse stijl met een mooie trapgevel. 

Bouwvalligheid was de reden dat in 1779 het gebouw moest worden afgebroken, maar 

vrijwel op dezelfde plaats werd het tegenwoordige Doelenhuis gebouwd. In de hal van het 

stadhuis staat een eikenhouten archiefkast met drie sloten.  De kast is afkomstig uit de Sint 

Jorisdoelen. Boven de kast hangt het witte patriottenvaandel, vermoedelijk uit de Bataafse 

tijd. Het blauwe vaandel behoort aan de prinsgezinde schutterij, die na het verjagen van de 

patriotten door de Pruisen in 1787, nieuwe vaandels aangeboden kreeg. Het oranje en witte 

vaandel hangen in de burgemeesterskamer. Alledrie de prinsgezinde vaandels dragen het 

wapen of de initialen van stadhouder Willem V, met daaromheen de Orde van de 

Kouseband, ‘Honisoir qui mal y pense’. Het blauwe patriottenvaandel met daarop een 

zittende vrouw en het opschrift: ‘Deeze beschermen wij, rechten van den mensch’, hangt in 

de kamer van de secretaris. Waarschijnlijk hebben de patriotten het zonder oranjevaandel 

gedaan. 

 

 

Gevelstenen 

 

In Schoonhoven zijn in de oude binnenstad nog heel wat oude gevelstenen, zowel op de 

voor- als achtergevels. De eerste dateren uit de tweede helft van de zestiende en zeventiende 

eeuw. Vaak staat er een jaartal op. Dat jaartal hoeft niet altijd het jaar te zijn waarin de 

steen is aangebracht. Soms werd het huis afgebroken en metselde men de steen in het 

nieuwe huis, of men verhuisde de steen naar een ander pand. De gevelstenen hadden 

verschillende vormen en functies. Er zijn rechthoekige, cartouchevormige en stenen met 

uitbundig beeldhouwwerk. (Een cartouche is een schild met een sierlijke rand, ook wel een 

krulversiering van een schilder- of beeldhouwwerk). De gevelstenen werden gebruikt voor  

het aangeven van een beroep, een  jaartal, de naam van het huis of een godsdienstige tekst. 

Soms was de steen ter nagedachtenis van een persoon. De oudst bekende gevelsteen met 

een jaartal erop is die in Lopikerstraat 13. Hier vinden we in de renaissancegevel een 

rechthoekig cartouche met een rijk versierde rand en het jaartal 1671. Iets verderop in de 

straat, op nummer 37, is een ovaalvormig cartouche met een eenvoudiger versiering met het 

jaartal 1642.  In de gevel van Koestraat 89 is een cartouche met de afbeelding van een 

ontwortelde boom, het teken van vergankelijkheid. Mogelijk duidt het doodskopje onder in 

de cartouche daar ook op. Op de gevel in het huis in Koestraat 126 is de oudste steen (1579) 

met een tekst. Deze is vrijwel onleesbaar geworden. Andere stenen met tekst:  

 

Haven 16. 

Al geschiet v spyt 

verdracht en lyt 

met sinne gebrokê 



 204

het sal mettertyd 

al sonder stryt 

noch worde gewrokê 

Anno 1604 

 

Opvallend is dat de woorden die eindigen op ‘n’ deze missen. Er is dan een tekentje boven de 

‘e’. Dat is een oud-Hollandse schrijfwijze. Het tekentje staat voor ‘n’. 

 

Haven 82. 

Godt verheven 

Kan nemen en geven 

1608  

 

Stadhuisstraat  

alst godt/ 

behachet is/ 

beeter benit/ 

dan beclaeget 

1611 

 

Koestraat 126 

wat.is.de. werelt 

met.al.haar.lvs 

te.niet 

1654 

 

En een praktisch onleesbare steen op Lopikerstraat 52. Sommige figuratieve stenen geven 

informatie over het huis. Dat is het geval met de huisnaam ‘De Ram’. Dat huis was gebouwd 

op Haven 7, maar de gevelsteen is te vinden op de achtergevel van Lange Weistraat 2: een 

lopende ram op een blauwe achtergrond. Op Lopikerstraat 14 is het huis van ‘De Oeyevaar’ 

uit 1592. De ooievaar heeft een aal of paling in zijn snavel, met daaronder de tekst: ‘Nemt 

waer u tyt 1592’. Ook in de Koestraat is een huis, nummer 108,  met een gevelsteen met de 

huisnaam ‘Fortuyn 1641’. Vrouwe Fortuna wordt er afgebeeld als een naakte vrouw op een 

schelp. Naast deze gevelstenen met huisnamen is op Tol 9 een huisnaam in de vorm van een 

uithangteken: ‘Het Gulden Hooft 1449’. Op het stadskorenpakhuis in de Koestraat is een 

prachtige wapensteen (1565) met het wapen van Schoonhoven. Aan beide zijden staat een 

vrouwenfiguur. De linker vrouw met een zandloper, de rechter met een doodshoofd. Beiden 

zijn symbolen van vergankelijkheid. Boven het wapen is een grote schelp, het symbool van 

de zee. Onderaan de tekst: 

 

Doer twtvriesen des coorns 

voerleden waer wtvolchde dver tyt 

ben ick ghebout tot stadscoorn 

behovt ter gemeente profyt. 

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen veel stichtingsstenen voor, meestal 

zonder voorstelling, maar met tekst en jaartal. Zo’n stichtingssteen is op het weeshuis in de 

Koestraat. Aan de zijkant van het gebouw is de oorspronkelijke steen uit 1620 aangebracht, 

ter nagedachtenis aan Barend van Hoeff. Naast deze oude gevelstenen zijn er in de stad ook 
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moderne gevelstenen in alle mogelijke soorten en maten. Als men door de straten van de 

stad loopt en men kijkt omhoog, dan ziet men allemaal verschillende gevels. Sommige zijn in 

de loop van de eeuwen aangepast aan de dan geldende stijl, andere zijn nog geheel of 

gedeeltelijk oorspronkelijk, zoals de woonhuizen aan de Lopikerstraat 13 en 37. 

Lopikerstraat 13 is een van de oudste min of meer volledige gevels uit de zestiende eeuw. 

Het is gebouwd in de Hollandse renaissancestijl. Als versiering van de trapgevel zijn er 

natuurstenen banden onder de kozijnen en blokken rond de vensters en langs de hoeken. 

De gevelsteen geeft waarschijnlijk het bouwjaar aan. Lopikerstraat 37 werd vroeger ‘De 

Vergulde Swaen’ genoemd. Ernaast lag ‘De Witte Swaen’. In de volksmond werd er altijd 

gesproken over ‘De Grote en de Kleine Swaen’. In de loop der tijden werd er veel aan deze 

huizen verbouwd, zodat het oorspronkelijk huis bijna niet te herkennen was. De vereniging 

‘Hendrik de Keijzer’ heeft het huis weer in oorspronkelijk staat gebracht. Na de restauratie 

kreeg het huis ‘De Vestaalse Maagd’. Aan de Lopikerstraat 34 is nog een van de weinig 

overgebleven gevelstenen. Vroeger had men wel straatnamen, maar geen huisnummers. Men 

gebruikte huisnamen, die dienden voor de bepaling van de plaats, de bewoner of diens 

beroep. Hiervoor gebruikte men uithangborden of gevelstenen. Lopikerstraat 34 werd 

gebouwd in 1592 en kreeg de naam ‘De Oeyevaer’. Er is een ooievaar afgebeeld op de 

gevelsteen met in zijn bek een paling en de tekst: ‘Nemt waer u tyt. 1592’. 

 

Een populair uithangteken was een mannenhoofd. In veel steden waren vroeger vergulde of 

gouden mannenhoofden, zoals in Amsterdam, Leeuwarden, Maastricht of Goes. Ook in 

Schoonhoven is een gouden hoofd als uithangteken, namelijk op Tol 9. Sinds 1586 hangt 

daar het ‘Gulden Hooft’. Dat is bekend dankzij een proces dat in dat jaar gevoerd werd 

tussen het stadsbestuur en de weduwe van Jan Pieterszoon. Jan was tijdens zijn leven 

waard in ’t Gulden Hooft, de toenmalige herberg. De rechtbank heeft de herberg verkocht. 

De nieuwe eigenaar werd Rutger Huijgenszoon Blomvliet, baljuw van Schoonhoven. Zijn 

zoon Hugo volgde zijn vader op als baljuw en ook als eigenaar van ’t Gulden Hooft. Deze 

Hugo heeft een aardige herinnering nagelaten. Aan de achterkant van Tol 9, aan de 

Scheepmakershaven, is een sierlijk poortje met in het timpaan het familiewapen van Hugo 

van Blomvliet. Daaronder staat in Romeinse cijfers het bouwjaar, 1648.  (Een timpaan is 

een ruimte in een muur, waarin een beeld geplaatst kan worden). In het begin van de 

tachtiger jaren van de twintigste eeuw is het pand grondig onder handen genomen. Onder 

de pleisterlaag kwam een prachtige gevel te voorschijn. Diverse verbouwingen zijn daardoor 

zichtbaar geworden. In de top is een luik dicht gemetseld, de zoldervloer is kennelijk 

verhoogd. Dat is duidelijk te zien aan de muurankers die op enige hoogte van elkaar zijn 

aangebracht. Als sluitstuk van de restauratie werd het uithangteken ’t Gulden Hooft 

herplaatst Het is een replica van het oude hoofd, dat in te slechte staat was om te 

herplaatsen. 

 

 

De Bartholomeuskerk 

 

Geschiedenisbronnen geven geen duidelijk antwoord op de vraag wanneer de 

Bartholomeuskerk gebouwd is. Waarschijnlijk stond er in het begin van de veertiende eeuw 

een houten kerk, die later vervangen is door een stenen. Zeker is dat een groot deel van de 

kerk bij de stadsbrand van 1375 verwoest is. Rond 1390 begon het herstel van de kerk. De 

kerk werd gewijd aan Bartholomeus, een van de apostelen die als martelaar is gestorven. 

Oorspronkelijk is de kerk in een kruisvorm gebouwd. Het schip bestond uit drie beuken, die 

samen dezelfde breedte hadden als het koor. In verband met problemen van het verzakken 
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van de toren, werden in de zestiende eeuw de muren van de zijbeuken van het westelijk deel 

gelijk getrokken met de eindmuren van de dwarsbeuken. In de zeventiende eeuw volgde er 

opnieuw een grote verbouwing.  Ook dit hing samen met het verzakken van de toren in 

oostelijke richting. De middenbeuk werd ruim twee meter verbreed. Dat deed men door 

nieuwe pilaren te plaatsen. Deze pilaren werden in Dorische stijl opgetrokken en moesten de 

ranke pilaren met hun spitsbogen vervangen. (Dorisch is zoals bij de Doriërs, een 

Oudgriekse volksgroep.  Een Dorische zuil is een geribbelde zuil met een vierkant dekstuk). 

Tot het begin van de twintigste eeuw werd er weinig meer aan de kerk veranderd. Maar toen 

bleek de toestand van de kerk dusdanig dat ingrijpen noodzakelijk was. Men sprak zelfs over 

het afbreken van de toren en de kerk. Men was van plan een kleinere kerk te bouwen. De 

toren was gevaarlijk. In 1925 helde de toren een meter en achtendertig centimeter naar het 

oosten en bedreigde het kerkgebouw. De overheid in Den Haag besloot dat de kerk gesloten 

moest worden. In begin 1927 begon de restauratie, die zeven jaar duurde. De toren kreeg 

zestig nieuwe betonpalen aan de binnenzijde, gestut door steunberen. Daarom werd de kerk 

aan de binnenkant kleiner. Het dwarspand moest ook veranderingen ondergaan. Twee 

pilaren verdwenen en twee werden naar het westen verplaatst ter ondersteuning van de 

toren. Van het oorspronkelijke schip bleef weinig over. Het dwarspand overheerst nu de 

kerk, mede door het plaatsen van een galerij aan beide zijden. De kap werd verhoogd van 

negentien naar vijfentwintig meter. Het koor werd in oude staat hersteld. Het bestaat uit een 

hoofdkoor met twee zijkoren. Oorspronkelijk was het koor voor een deel recht afgesloten. 

Maar na 1500 is de huidige afsluiting gemaakt. De ingang is na de Reformatie aangebracht. 

Voor de tijd stond in het middenkoor het hoofdaltaar dat aan Bartholomeus was gewijd. Aan 

de noordkant is nog een kapel, waar een van de altaren heeft gestaan. De kapel is nu een 

ingang. Aan de zuidkant was een poortje dat toegang gaf tot het kerkhof. Nu is daar de 

consistoriekamer. 

 

De toren is een verhaal apart. Omstreeks 1450 werd met de bouw van de toren begonnen. In 

het begin van de zestiende eeuw werd de bouw gestaakt. Pas tussen 1648 en 1650 werd hij 

voltooid. De toren bestaat uit drie delen (geledingen). Het onderste deel bestaat uit baksteen 

met lagen ledesteen. Er is een hoog ingangsportaal met een spitsboogvormige omlijsting van 

Gobertingesteen die eindigt in een kruisbloem. Het eerste deel wordt afgesloten door een 

gotische balustrade waaronder een gotische fries. (Een fries is een bovenlijst van een zuil, 

een versierde rand). Rond 1650, bij de bouw van het laatste deel, werd de ingang vervangen 

door een Toscaans portaal van zandsteen uit Bentheim. Dit deel heeft diepe rondboognissen. 

Op de hoeken van het eerste en tweede deel zijn haakse steunberen, versierd met pinakel 

(gotisch siertorentje) en cartouches. In 1648 begon de bouw van het derde deel die in 

classicistische (volgens de stijl uit de Romeinse of Griekse oudheid) stijl werd opgetrokken. 

Aan iedere kant zijn rondbooggalmgaten met daartussen een uit de wand uitstekende 

vierkante pilaar met Ionisch  kapiteel (bovenste deel van een zuil). (Een Ionische zuil is een 

zuil met krulversiering aan het kapiteel. Een zuil is een pilaar of een kolom). Op de hoeken 

zijn halfzuilen met zo’n zelfde kapiteel. Dit deel wordt afgesloten met een fries met in het 

midden een wapencartouche en op de hoeken plaquettes. (Een cartouche is een schild met 

een  versierde rand, bijvoorbeeld krulversiering). Op een opzetstuk met zandstenen 

hoekblokken staat en tentdank met wijzerborden en als afsluiting een opengewerkte peer 

met windwijzer. In het koor zijn een groot aantal  grafzerken, zoals van Olivier van Noort en 

Klaas Blom. De laatste bracht in 1549 de eerste windmolen naar Spanje. Daarnaast is in de 

kerk een prachtig doxaal (tribune), avondmaalsbord, schippersbord, tiengeboden bord, 

schuttersbord en rouwbord. Een doxaal vormde de afscheiding tussen het koor en het schip 

van de kerk. Meestal diende het ook als plaats voor het orgel en koor. Boven in het doxaal 
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zijn dertien borstbeelden, die van elkaar gescheiden worden door Corinthische zuiltjes. Daar 

boven zijn allerlei mythische en allegorische (zinnebeeldig) voorstellingen, waarbij Christus 

met het kruis centraal staat. Daaronder zijn vijf bogen gescheiden door zuilen met links en 

rechts in het midden een mannen- en vrouwenfiguur, de hermekaryathiden (kariatide: 

vrouwenfiguur als pilaar). Het fries boven de bogen is verdeeld in vijf stukken. Ieder stuk  

bevat drie symbolische voorstellingen, die bij elkaar horen. Ieder deel stelt het leven van 

Christus voor met centraal het laatste avondmaal. 

 

In april 1687 droeg Pieter van Aelen een huis aan de oostzijde van de Nes over aan Gerrit 

van Brienen. Dat pand stond bekend als schuilkerk vanaf het begin van de achttiende eeuw 

tot het ontstaan van de Oud-katholieke Kerk in 1704. De oud-katholieken scheidden zich af 

van de rooms-katholieke kerk en daarna werd dit huis het godshuis van de Oud-

katholieken.  Het kerkgebouw ging sterk achteruit, maar er was met de aartsbisschop niet te 

praten over reparaties en restauratie. Uiteindelijk werd in 1905 voor vijftienduizend gulden 

het huidige kerkje gebouwd. Ook deze kerk is net als de hervormde kerk en de katholieke 

kerk gewijd aan Bartholomeus. Daarom is het beeld van deze heilige aan de muur van het 

kerkgebouw geplaatst. 

 

Toen in de jaren zestig van de zestiende eeuw Nederland in opstand kwam tegen de 

Spanjaarden betekende dat ook een strijd tussen de protestanten en de katholieken. De 

Nederduits gereformeerde kerk was de bevoorrechte kerk, hoewel zij toen niet de staatskerk 

was. Maarten Luther schreef in het jaar 1517 zijn stellingen op en spijkerde ze op de deur 

van de kerk te Wittenberg. Vooral door de invloed van Calvijn kwam vanuit Frankrijk de 

reformatie langzaam op gang. De antipapisten in de Republiek der Zeven Provinciën 

(Noordelijke Nederlanden) werden in de eerste instantie nog door de Inquisitie bestreden. 

Maar de reformatie zette zich door en de verhoudingen veranderden ten gunste van de 

gereformeerde kerk. Absoluut dieptepunt was het jaar 1566 met de beeldenstorm in de 

katholieke kerken en kloosters. Tegen het eind van de zestiende eeuw werd de katholieke 

godsdienst definitief verboden. Het werd de tijd van de schuilkerken, waarbij de uitoefening 

van de katholieke godsdienst oogluikend werd toegestaan. Vooral na de Vrede van Munster 

in het jaar 1648 nam de tolerantie voor het katholieke deel van de bevolking toe. De 

gereformeerde kerk bleef echter de officiële staatskerk. De Utrechtse kerkprovincie (het 

gebied boven de Waal) werd door Rome als missiegebied gezien. De kerkprovincie werd de 

Hollandse Zending genoemd en een apostolische vicaris had de leiding. De strijd tegen de 

reformatie en daarna de achterstelling was niet het enige probleem binnen de katholieke 

kerk. De verschillen van inzicht tussen de wereldpriesters en de kloosterorden waren groot. 

De bisdommen in de Republiek en Rome verschilden van inzicht ten aanzien van de leer van 

de kerk. De apostolische vicarissen Johannes van Neercassel en Petrus Codde werden door 

Rome beschuldigd van het Jansenisme. Het Jansenisme was een nieuwe leer die in de 

Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk opkwam en door Rome als een dwaalleer werd gezien. 

 

In het jaar 1704 werd Petrus Codde door de paus afgezet als aartsbisschop, hij had die 

functie bekleed sinds het jaar 1689. Teneinde een scheuring te voorkomen werd een jaar 

later als onpartijdig buitenstaander de Twentse priester Gerhard Potcamp benoemd tot 

apostolisch vicaris (aartsbisschop) van de Nederlandse kerkprovincie. Potcamp had een 

petitie aan de paus ten gunste van Petrus Codde mee ondertekend. Gerhard Potcamp was in 

het jaar 1641 in Borne geboren. Hij was gevlucht naar Duitsland en kwam in het jaar 1665 

terug. Hij werd op zeer jonge leeftijd pastoor van Borne. Voordat hij tot apostolisch vicaris 

werd benoemd keerde hij noodgedwongen weer terug naar Duitsland, waar hij in het jaar 
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1697 in Lingen tot aartsbisschop werd benoemd. Gerhard Potcamp heeft zijn functie als 

apostolisch vicaris niet lang kunnen uitoefenen. Een maand na zijn benoeming stierf hij op 

16 december 1705 te Leiden. 

 

Een deel van de katholieke kerk in de Nederlandse kerkprovincie zette zich meer en meer af 

tegen de centrale macht van Rome. Men voelde zich tekort gedaan door het uitblijven van de 

benoeming van een nieuwe aartsbisschop. In het jaar 1723 werd op eigen initiatief Cornelis 

Steenhoven tot aartsbisschop van Utrecht gekozen, waarna op 15 oktober 1724 tot wijding 

werd overgegaan. Rome reageerde furieus en erkende de nieuwe aartsbisschop niet. De 

scheuring tussen Utrecht en Rome was een feit. Lang niet alle gelovigen en geestelijken 

volgden de afgescheidenen. Zij bleven via de nuntius (pauselijke ambassadeur) van Brussel 

trouw aan Rome. De nieuwe groepering noemde zich in de eerste instantie ‘De Roomsch 

Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Cleresie’. Ze werd ook wel ‘De Kerk van 

Utrecht’ genoemd. Tegenwoordig wordt de naam ‘Oud Katholieke Kerk’ gehanteerd, waarbij 

oud duidelijk een verwijzing is naar de leer van de oude kerk van de eerste christenen. Bij de 

afscheiding in het jaar 1723 maakten dertig parochies met tweeënzeventig Nederlandse 

priesters deel uit van de Cleresie. 

 

Het is moeilijk te verklaren waarom Bartholomeus zo’n belangrijke rol speelde in de kerken 

van Schoonhoven. Hij is geen schutspatroon van de zilversmeden, veeleer die van de 

leerlooiers. Dit beroep bestond wel in Schoonhoven, maar domineerde niet. Toch komt de 

heilige Bartholomeus bij alledrie de kerken weer in beeld. Volgens de overlevering zou 

Bartholomeus het geloof gepreekt hebben in India, Mesopotamië en Armenië. In dat laatste 

land is hij gemarteld en derhalve gestorven. Zijn huid werd er af gestroopt terwijl hij nog 

leefde en daarna is hij onthoofd. Op de beelden heeft Bartholomeus een boek of een boekrol 

in zijn handen. Maar hij is vooral te herkennen aan het mes en de afgestroopte huis, die hij 

bij zich draagt. Vandaar waarschijnlijk de affiniteit van de looiers. 

 

De Bartholomeustoren moest de smalle toegang (’t Gat van de Haven) tot de Voorhaven 

beschermen. Vanuit deze weertoren kon men de havenmond verdedigen. Bij de aanleg van 

de aarden wal in 1582 werd de toren gesloopt en verbouwd tot rondeel (rond uitbouwsel aan 

een wal). De toren sloot aan op de muur en aan de overkant van de haveningang op het 

Gapenburg. Het Gapenburg was een groep huizen die met hun achterzijde in het water 

stonden. Ze hadden extra dikke muren, omdat ze moesten fungeren als stadsmuur. De 

fundamenten van de Bartholomeustoren zijn bloot gelegd tijdens de restauratie van de 

kademuren in 2002. Tijdens de restauratie heeft men de contouren van de 

Bartholomeustoren weer teruggebracht. Na de voltooiing van de restauratie heeft men een 

plaquette aangebracht met de afbeelding van de Bartholomeustoren en omgeving, zoals die 

was. In het plaveisel van de Scheepmakershaven heeft men de plaats van de eerste 

stadsmuur aangegeven. 

 

 

De Waag 

 

Als men vroeger door een gebied reisde of een stad binnenkwam, moest men herhaaldelijk 

voor een slagboom stoppen. Men mocht pas verder als men tolgeld had betaald. De mensen 

uit Schoonhoven kregen in de loop van de tijd van de heren ontheffing van het betalen van 

tolgelden. In 1322 kregen ze van graaf Willem 111 tolvrijheid door heel Holland, friesland en 

Henegouwen. Schoonhoven kreeg ook het recht om markten te organiseren, zoals 
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jaarmarkten, paardenmarkten, boter en kaasmarken, korenmarkten. Alle 

handelstransacties speelden zich op straat af en de waag speelde daarbij ene belangrijke rol. 

Reeds in 1356 verhuurde Jan van Blois de waag aan de poorters van Schoonhoven. Van die 

eerste waag in weinig bekend. Wat wel bekend is dat hij in 1518 bij de grote stadsbrand is 

verwoest. Een jaar later werd met de herbouw gestart. Ongeveer een eeuw later onderging de 

waag een grote verbouwing, waarbij de grote luifel ontstond. De uiteindelijke vorm kreeg de 

waag in 1758. uit die tijd stammen  ook de pilaren die de luifel ondersteunen. Op het dak is 

een zonnewijzer. Het is een zuidwijzer, wat wil zeggen dat hij precies op het zuiden gericht 

is. Wat werd er in de waag gewogen? Vanaf het begin werd er koren gewogen, verder vlas, 

hop, hennep, rapen en varkens. Al deze producten waren afkomstig uit de omgeving en 

werden hier verhandeld. Dat was goed voor de inkomsten van de stad, want ze kreeg 

weegloon en belastingen. Het tij keerde toen de teelt van gerst, hop, hennep en vlas ophield. 

De veemarkten werden geconcentreerd in een paar plaatsen en met dit alles kwam een einde 

aan het functioneren van de waag. Nu doet de waag dienst als eethuis. 

 

 

Het Arsenaal 

 

Hoewel waarschijnlijk al eerder garnizoenen op doortocht Schoonhoven aandeden, kreeg de 

stad in 1580 de eerste vaste krijgsmacht tijdens de Tachtigjarige oorlog binnen haar muren. 

Nog geen honderd jaar later, toen de Fransen in 1672 Nederland binnenvielen, herbergde 

Schoonhoven negenduizend soldaten en negentienhonderd paarden. De inkwartiering van al 

deze manschappen kostte hoofdbrekens, omdat in de zeventiende eeuw de manschappen bij 

burgers ondergebracht werden. Het probleem waar men wapens en proviand moest 

onderbrengen was nog veel groter. In 1627 begon men met de bouw van een Arsenaal 

(tuighuis, artilleriemagazijn), ’s Lands Wapen- of Tuijghuijs’, op het terrein van het 

voormalig Sint Elisabethsklooster aan de oostzijde van de Oude Haven. Het gebouw werd 

vijfenveertig meter lang, negen meter breed en acht meter hoog. Het Arsenaal bestond uit 

twee bouwlagen met aan de korte zijde een toegangspoort. In 1776 kocht de gemeente aan 

de noordkant van het Arsenaal een stukje grond van het vroegere klooster voor de opslag 

van kogels en geschut. Dit terrein kreeg de naam ‘kogelplein’. In de achttiende eeuw was er 

voor de manschappen niet meer voldoende plaats bij de mensen thuis. Er moest een kazerne 

komen. Die werd aan het eind van de achttiende eeuw gevonden in de leegstaande 

Gasthuiskerk aan de Kortedijk. De kerk werd voor het onderbrengen van de soldaten 

verbouwd. Toen het garnizoen in 1790 werd uitgebreid, kreeg men toestemming voor de 

bouw van een tweede kazerne op het Doelenplein. Deze kazerne werd in alle opzichten een 

misrekening. Het pand was slecht gebouwd en veel te smal. Het werd in 1816 te koop 

aangeboden en daarna gesloopt. In 1827 werd ook de Gasthuiskerk afgebroken. Alleen het 

Arsenaal was er nog om de soldaten onder te brengen. De militairen verdwenen uit 

Schoonhoven. Het Arsenaal was eigendom van de Domeinen en ging in 1827 over in handen 

van de gemeente Schoonhoven. Voorwaarde was dat het gebouw in tijd van nood weer dienst 

moest doen als kazerne. De eerste verdieping werd als school gebruikt, de begane grond was 

ingericht als henneppakhuis. In 1862 bood de gemeente het gebouw aan het Ministerie van 

Defensie aan. Het mocht gratis gebruikt worden voor onderdak van de militairen. Dat werd 

geaccepteerd en het Ministerie besloot hetzelfde jaar nog een ‘Artillerie Instructie 

Compagnie’ in Schoonhoven te stationeren. Op zo’n grote groep was het Arsenaal echter niet 

berekend. Er moest dus worden uitgebreid. De uitbreiding omvatte gedeeltelijke sloop en 

verhoging van het bestaande Arsenaal met een verdieping en het bouwen van een oostelijke 

en noordelijke vleugel. In 1922 werd de ‘Artillerie Instructie Compagnie’ opgeheven en 
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verloor de Havenkazerne zijn functie. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd als 

laatste het Regiment van Heutz in de kazerne ondergebracht. In 1983 werd besloten het 

gebouw te renoveren. De oost- en noordgevel werden voor een deel afgebroken en in dezelfde 

stijl herbouwd. De zuidgevel was sinds 1978 in gebruik door het museum, de noordgevel 

herbergt na de renovatie kleine wooneenheden. 

 

 

Joodse begraafplaats 

 

Schoonhoven kende in de negentiende eeuw een groot aantal Joodse inwoners. Toen in 1813 

de nieuwe Wet op de Lijkbezorging van kracht werd, ging de Joodse bevolkingsgroep op zoek 

naar eigen mogelijkheid om hun doden te begraven. In dat jaar werd bij de gemeente een 

verzoek ingediend om een stuk grond te mogen kopen aan de Wal. Daar wilden de Joden 

hun doden begraven, en waar een lijkenhuisje zou worden gebouwd. De gemeente gaf 

toestemming op het verzoek om de grond te kopen. Vlak na het einde van de Tweede 

Wereldoorlog werd hier de laatste Joodse inwoner begraven. De begraafplaats wordt nu 

onderhouden door de gemeente. 

 

 

De Veerpoort 

 

In 1572 werd Schoonhoven belegerd door de Watergeuzen. Acht dagen lang beukten twee 

stukken geschut (kanonnen) op de stadsmuren. Toen moest de stad zich met gehavende 

muren overgeven. Drie jaar later was er weer een beleg, maar nu door de Spaanse troepen. 

Na veertien dagen waren er door zesentwintig kanonnen zulke bressen in de muren 

geschoten, dat de stad niet meer te verdedigen was. In 1577 werden de Spanjaarden door de 

troepen van de prins van Oranje voorgoed verdreven. Van de muren was niet veel meer over. 

Elf jaar later besloot de gemeente over te gaan op de verdediging van de stad door aarden 

wallen. Het voordeel hiervan was dat er moeilijk een bres in te schieten was. Aan de 

zuidkant werden buiten de Scheepsmakershaven nieuwe wallen aangelegd. Daardoor  kwam 

de Veerstalpoort binnen de muren van de stad te liggen. Dus moest een nieuwe poort 

gebouwd worden. In 1601 werd de huidige Veerpoort gebouwd. Zowel aan de binnen- als 

aan de buitenzijde staat het jaartal geschreven van het bouwjaar, met daarbij aan de 

zuidkant de namen van de twee burgemeesters tijdens wiens ambtsperiode de poort werd 

gebouwd: ‘Tempore Cluti et Blokhusii consvivm’.  Vrij vertaald: ‘Gebouwd tijdens de 

ambtsperiode van Cluijt en Blokhuijs’.  Naast het tegenhouden van de vijand had de 

veerpoort nog een tweede functie: het tegenhouden van het water. Daardoor kon en mocht 

deze poort, net als de andere poorten, niet afgebroken worden. Verscheidene keren heeft de 

veerpoort de functie van waterkering waargemaakt, zoals bij de stormramp van 1 februari 

1953. De gedenksteen in de poort geeft aan hoe hoog het water toen heeft gestaan. Ook nu 

gebeurd het nog wel dat bij extreem hoog water in het voorjaar de poort gesloten moet 

worden. Voor 1991 gebeurde dat door middel van balken, daarna door het sluiten van de 

deuren. Aan de rivierzijde staat het beeld van Olivier van Noort, die als eerste Nederlander 

een reis om de wereld maakte. 

 

 

Het Edelambachtshuijs 
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Antisemitisme dateert niet van vlak voor de Tweede Wereldoorlog, want al rond 1500 zijn 

Duitse joden, kooplieden, vanwege hun concurrentie niet welkom in de Nederlanden. Rijke 

Portugese joden aan het eind van die eeuw echter wel. Er woonden ook joden in 

Schoonhoven. In 1798 waren er dat ongeveer vijftig. In 1823 werd het huis ‘Brandenburg’ 

aan de oostzijde van de haven aangekocht om tot synagoge te worden verbouwd. Een nieuwe 

verbouwing van de ‘sjoel’ vindt plaats in 1838. Dan begint de bloeitijd van de joodse 

gemeenschap, die duurt tot 1910. In 1860 telde men honderdvijfentwintig joodse inwoners 

in Schoonhoven. Het was een arme groep die regelmatig om steun bij de overheid aanklopte.  

De synagoge werd in 1868 met subsidie van de gemeente gerestaureerd en verfraaid.  Tien 

jaar later werd de synagoge met een bad (de mikwah) uitgebreid met een subsidie van 

vierhonderd gulden van de gemeente. Men behoorde zich immers te reinigen voordat men de 

synagoge binnen ging. Inmiddels was ook het aantal kinderen gegroeid en daarmee de wens 

om een eigen school te stichten. In 1853 werd door het armenbestuur aan de gemeente ene 

toelage gevraagd om een joodse school te stichten. Toestemming kwam voor een 

‘godsdienstige Israëlitische armenschool van den laagsten rang binnen deze gemeente’. In 

1854 werd een school gesticht naast de synagoge in het huis van de godsdienstleraar Van 

Beem. Het probleem om voor de joodse overledenen een laatste rusplaats te vinden was al 

aan het eind van de achttiende eeuw opgelost. In 1767 werd voor dat doel een stuk grond 

aangekocht aan de Nes. Nog zijn op deze kleine begraafplaats de verweerde grafstenen te 

vinden. Na het vertrek van de laatste meester, Hoffmann, die in 1910 naar Amsterdam 

verhuisde, ging de gemeenschap steeds verder achteruit. De Tweede Wereldoorlog betekende 

het definitieve einde van de joodse gemeenschap in Schoonhoven. Eerst kwam de opdracht 

tot sluiting van slagerij Van Klaveren in de Lopikerstraat. Vervolgens moesten alle joden 

‘voor eigen bestwil’ naar Vught. Na hun vertrek werd in de meeste gevallen overgegaan tot 

sluiting en overname van de achtergebleven joodse zaken. Zo nam Aart Rietveld de 

voddenhandel van zijn baas Schenk over. Ook de zaak van Levie en Ziena Mosrico moest 

eraan geloven. Hun zonen David en Herman doken onder. Maar zoals blijkt uit een steen op 

de begraafplaats, werden ze later toch gedeporteerd. Een deel van de familie Van Klaveren 

overleefde de oorlog. Na de bevrijding vertrok de zoon naar Rotterdam. Zijn moeder stierf in 

Schoonhoven en was de laatste die op de kleine, joodse begraafplaats aan de Nes werd 

begraven. Tegenwoordig is de synagoge ingericht als ‘Edelambachtshuis’, met op de galerij 

een prachtige verzameling antiek Schoonhovens zilver. (Een ambachtshuis is een gebouw 

waar recht wordt gesproken betreffende ambacht). 

 

 

De molen van Bonrepas 

 

De molen van Bonrepas ligt ten noorden van Schoonhoven aan riviertje Vlist. Deze wipmolen 

is gebouwd in 1600. Dit is een van de twee windwatermolens en de enige die in 1990 nog in 

bedrijf was in het gebied van de Stichtse Rijnlanden. Bij de andere wipmolen, de molen van 

Lopik, staat een gemaal en een molenaarswoning. Deze wipmolen heeft geen 

bemalingfunctie meer en is gekocht door de Stichting ‘De Utrechtse Molens’ van het 

waterschap Lopikerwaard, voor het symbolische bedrag van een gulden. In de Lopikerwaard 

waren vroeger veel molens die  voor de bemaling zorgden, voordat de stoomgemalen vanaf 

het midden van de negentiende eeuw het werk overnamen. Het waren er minstens veertig. 

De een na de andere molen raakte buiten bedrijf en al snel in verval, waarna afbraak volgde. 

De stichting WBL (Werkgroep Behoud Lopikerwaard), opgericht in 1977,  spant zich mede in 

voor het behoud van de molenplaatsen. Dit zijn heuvels in het terrein, waar vroeger molens 

stonden. De herkomst van de naam ‘Bonrepas’ is onbekend. In de plaatselijke streektaal 
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wordt over de ‘Boenderpas’ gesproken. De naam Bonrepas als plaatsaanduiding, komt al 

voor in een oorkonde van 17 maart 1254. Er wordt  nogal gefantaseerd over deze naam. Zo 

doet het sterke verhaal de ronde dat Napoleon begin negentiende eeuw hier een goede 

maaltijd (bon repas) zou hebben genoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis te Haastrecht 
 

 

 

Het museum te Haastrecht dankt zijn ontstaan aan de laatste wilsbeschikking van vrouw 

Paulina Maria Bisdom van Vliet. Zij overleed op 1 juni 1923 en was sinds 1881 weduwe van 

heer J.J. Lefèvre de Montigny. Met haar is de laatste afstammeling van het geslacht Bisdom 

van Vliet heengegaan, dat ruim drie eeuwen te Haastrecht heeft gewoond en ononderbroken 

de belangen van het dorp heeft behartigd. De douairière heeft in haart testament bepaald 

dat de herinnering aan haar geslacht zou blijven voortbestaan. Met de in 1923 opgerichte 

‘Stichting Bisdom van Vliet’ is haar wens in vervulling gegaan. Het familiehuis werd als 

museum ingericht. Zo zou het oude familiebezit, dat voor het grootste deel in bezit was van 

de heren Bisdom van Vliet, voor de toekomst worden behouden. Door deze daad heeft de 

vrouw van Haastrecht niet alleen een historisch monument geschonken, met tal van 

beziens- en wetenswaardigheden van vroeger, die betrekking hebben op het verleden van het 

dorp, maar tevens een monument van kunst en schoonheid. Dit huis houdt de herinnering 

levend aan vele generaties van een welvarende regentenfamilie, waarvan de laatste 

nakomelingen met weelde en smaak een zeer groot patriciershuis hebben gebouwd en 

ingericht, die de levensstijl uit de jaren 1875-1925 weerspiegelt. 

 

Het museum bezit een familiebijbel, een cadeau aan hun enige zoon Salomon Reijnders 

Bisdom, ter gelegenheid van de vijfentwintigjarige trouwdag van Marcellus Bisdom van Vliet 

en Maria Catharina Reijnders op 10 december 1791. Hierin zijn de namen van de 

opeenvolgende geslachten bijgeschreven tot het overlijden van de erflaatster in 1923. In de 

tweede helft van de zestiende eeuw wordt Jan Bisdom als stamvader genoemd. Zijn zoon 

Pieter Bisdom (1585-1633) overleed te Krimpen aan de Lek. Als derde generatie volgt Jacob 

Bisdom (1617-1704), lid van de hoogheemraad van de Krimpenerwaard. Diens zoon 
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Adriaan, geboren in 1664 te Krimpen aan de Lek, trouwde in 1695 met Elisabeth 

Wijckerbelt. Hij vestigde zich in Haastrecht als notaris, werd secretaris van de gemeente, en 

was secretaris-penningmeester van de hoogheemraad van de Krimpenerwaard. Hij overleed 

in 1728 te Haastrecht. Zijn oudste zoon Jacob (1696-1762) is de stamvader van het geslacht 

Wijckerheld Bisdom, dat daarna haar banden met Haastrecht heeft verbroken. De tweede 

zoon Theodorus (1698-1777) was burgemeester van Haastrecht en president van de 

hoogheemraad van de Krimpenerwaard. Hij trouwde in 1724 met Maria van Harthals en 

werd in 1755 heer Van Vliet, welke heerlijkheid sindsdien in bezit was van deze familietak. 

Vanaf 1695, het jaar waarin zijn vader Adriaen Bisdom zich in Haastrecht vestigde, heeft het 

geslacht Bisdom te Haastrecht gewoond. 

 

Volgens de laatste wens van de laatste bewoner is het familiehuis een museum geworden, 

met dien verstande dat het karakter van het woonhuis bewaard bleef. Voor 1874 zijn reeds 

plannen voor de bouw gemaakt. Het zou op de plaats komen van het oude huis. 

Burgemeester Bisdom van Vliet woonde tijdens de afbraak van het oude huis en de bouw 

van het nieuwe in de woning van de dominee. Hij overleed op 30 november 1877 en heeft de 

voltooiing van het nieuwe huis nog meegemaakt. Zijn dochter Paulina en zijn schoonzoon, 

Lefèvre de Montigny, die hem als burgemeester opvolgde, hebben het nieuwe huis ingewijd. 

Zij heeft er tot haar overlijden in 1923 gewoond. Het huis was toen een modern gebouw. De 

voorgevel met de jaloezieën voor alle ramen,  a-symmetrisch van stijl, laat de indeling van de 

suite en de benedenkamers duidelijk zien. Naast de voordeur zijn rechts twee ramen en een 

raam aan de buitenkant, links is een raam en twee ramen aan de buitenkant.  De voor- en 

achterkamers zijn door een dwarsgang gescheiden. Links aan de achterkant ligt de keuken, 

de bijkeuken en de kolenschuur. Hierachter was nog lange tijd de biljartzaal van het oude 

huis. Deze was in 1900 zo erg vervallen en werd gesloopt om plaats te maken voor 

fruitbomen. In de keuken is in de schouw, naast het kolenfornuis, een baksteen oven met 

een berging voor brandstof. Daarboven is over de hele breedte een ijzeren lade voor de 

gloeiende houtskoolbriketten, die warmte uitstraalden over zes diepe ijzeren vakken, waarin 

schotels voor het opdienen werden voorverwarmd. Tegenover de keuken was een afgesloten 

ruimte met twee provisiekasten. De kelder, die naar verhouding niet groot is, had een 

afgesloten wijnkelder, aardappelkisten en standaarden voor bier- en wijnvaten. Op de eerste 

verdieping zijn de slaap- en zitkamers. Het linker afgescheiden deel was oorspronkelijk 

bedoeld als een afzonderlijke woonruimte voor de vader. Dit heeft hij echter niet meer 

bewoond, waarna de vertrekken voor de gasten werden bestemd. Op de zolderverdieping zijn 

twee dienstbodekamers en een grote zolderuimte. Aan de achterkant is een lier, waarmee de 

wasmanden omhoog werden gehesen. De constructie van de zolderbouw is merkwaardig. De 

kap bestaat uit één stuk. Dat werd tijdens de bouw al als bijzonder ervaren. In 1879 was het 

koetshuis voltooid. De dubbele voordeur met gegoten ijzeren traliewerk geeft toegang tot een 

grote hal. Links was plaats voor zes rijtuigen en rechts werd het paardentuig opgeborgen en 

is een deur naar de hooizolder. Achter deze rijtuighal is een tussenplaats met glazen kap, 

voor het schoonmaken van de rijtuigen en het verzorgen van de paarden. Daarachter was de 

stal van de paarden. Er was plaats voor zes paarden. Waren er meer paarden, dan werden 

de oude of zieke paarden naar een oudere, kleine stal gebracht, aan de overkant van de weg. 

Daarnaast staan nog drie huisjes, destijds woningen voor de koetsiers en palfreniers. Geen 

paard mocht worden geslacht. Gestorven paarden werden in de tuin begraven, aan de 

voorkant van het huis. Het koetshuis met de stal is nu als opslagplaats verhuurd. Aan het 

koetshuis is later een kamer aangebouwd, die bestemd was voor de toezichthouder op 

personeel en huishouding. De gevel- en topversiering van deze uitbouw is min of meer in 

overeenstemming gebracht met het koetshuis. Een bakstenen muur vormt de verbinding 
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met het rentmeestershuis, dat na 1900 werd gebouwd. Latere toevoegingen hebben aan de 

esthetische (kunstzinnige) waarde van het huis geen goed gedaan. In het huis, op de begane 

grond, zijn een vestibule, een spreekkamer, een salon, een eetkamer, een tuinkamer, een 

gang, de achterkamer, de voorkamer, het trappenhuis. Op de eerste verdieping zijn het 

eerste bovenportaal, de bibliotheek, twee slaapkamers, het tweede portaal, twee zitkamers, 

de kostuumkamer en de balkonkamer. 

 

De groots aangelegde tuin heeft een beetje van de oorspronkelijke schoonheid behouden, 

omdat in 1939  er het grootste gedeelte van af is gegaan voor de verbreding van de weg. Het 

in de jaren 1880 vernieuwde hek werd vele tientallen meters teruggezet. Aanvankelijk was 

de tuin tweemaal zo groot en strekte zich uit tot de hervormde kerk en grensde aan de Brede 

Weg. De helft was moestuin en oranjerie, de andere helft wandeltuin. Op de afscheiding 

stond een boerderij voor de pachter. De tegenwoordige boerderij is in 1854 gebouwd. De tuin 

is gedeeltelijk ook in deze tijd aangelegd. Bij de oorspronkelijk aanleg zijn twee beelden 

geplaatst, voorstellende Neptunus met een dolfijn en Sint Joris met een knots en de draak. 

De beelden zijn ontworpen en gemaakt door Ian van Logteren. Het merkteken (signatuur) en 

jaartal staan op de voetstukken. Tijdens de eerste aanleg van de tuin zijn twee roodbruine 

beuken geplant, in 1669 en 1698, ter gelegenheid van de geboorte van Jacob en Theodoor, 

de oudste zoons van Adriaen Bisdom en Elisabeth Wijckerhelt. Achter het huis staat ook 

zo’n beuk, geplant in 1694, toen Adriaen Bisdom zich in Haastrecht vestigde. In de tuin 

staan twee negentiende eeuwse priëlen, en in het midden is het grafmonument van de heer 

en mevrouw Lefèvre de Montigny Bisdom van Vliet, de laatsten van dit geslacht. Zij wensten 

begraven te worden in de nabijheid van het huis, waar zij het grootste deel van hun leven 

hadden doorgebracht. In hun geliefde dorp, dat vooral voor deze vrouw zo dierbaar was 

geweest. Van deze aanhankelijkheid wilde zij ook na haar dood, door het voortbestaan van 

haar huis als stichting Bisdom van Vliet, blijven getuigen. 

 

 De balkonkamer is boven de voordeur, met effen groen tapijt en namaak goudleer behang 

uit het begin van de twintigste eeuw. Hier zijn de reeks kleine portretten in eikenhouten 

lijsten, die, zoals achter op de pastels staat vermeldt, in 1767 door P.F. De la Croix zijn 

getekend. Het zijn Theodorus Bisdom en Maria van Harthals, op latere leeftijd, en van hun 

kinderen: Adriaen Jacob, Maria Theodora, Agatha en Evert. Van Adriaen Jacob is er een 

tweede pastel in een ovalen vergulde lijst. Van Evert is  door P. Oels in 1746 ook nog een 

pastel gemaakt. Achter op de notitie dat dit portretje is gemaakt ‘ten huize van zijn Oom 

Baelde te Rotterdam in ’s lands dienst’.  Evert was toen twaalf jaar. Links nog een 

ongemerkt pastel, voorstellend admiraal Van Kinsbergen (1735-1819), een borstbeeld in een 

vergulde lijst. Aan weerszijden van de deur de karakteristieke portretten van Fredericus 

Augustinus Hondorff Block, arts te Schoonhoven, in 1781 getrouwd met Cornelia Braet. De 

portretten zijn geschilderd door Bentfort in 1786. Het zijn de ouders van Paulina Maria 

Hondorff Block, die in 1806 met Salomon Reijnders Bisdom trouwde. Daarboven hangen de 

portretten van hun kleinzoon Salomon Reijnders Bisdom (1852-1901), die in 1882 trouwde 

met Helena Hendrika Viervant (1856-1934), geschilderd door Eduard de Jans uit 

Antwerpen. Boven de deur een stadsgezicht van H. G. Vertin uit 1860. Aan de lange wand 

zijn de portretten bijeengebracht van de tak Braet Bisdom van Cattenbroeck, beginnende 

met Otto Braet Bisdom van Cattenbroeck (1810-1889), derde zoon van Salomon Reijnders 

Bisdom en Paulina Maria Hondorff Block, en van hun nakomelingen. Op de tafel een portret 

van  Paulina  Lefèvre de Montigny, in geborduurde lijst, haar geschonken door het personeel 

op haar tachtigste verjaardag. Het meubilair bestaat uit een mahoniehouten klaptafel (18e 

eeuw) een spiegel in vergulde lijst (18e eeuw), waarop een verguld koperen dubbele 
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kaarsenhouder (later) is aangebracht, en vier notenhouten Hollandse stoelen met 

gecapitonneerde gebloemd wollen bekleding  uit 1880. Links geeft de deur toegang tot een 

klein portaal, dat het trappenhuis verlicht. Hier staat een laat achttiende eeuwse 

eikenhouten pers met twee laden en enige kleine meubelen als model of als kinderspeelgoed 

bedoeld, een persje, een rolmangel en twee zitbankjes met hoge spijltjesleuningen (eind 18e 

eeuw). Tussen de gebeeldhouwde balusters van de portaalleuning staat een zeer grote 

siervaas van Italiaans aardewerk (Savonna, 18e eeuw). In de balkonkamer is een vitrine 

geplaatst, die een bijzondere collectie zilveren gebruiksvoorwerpen tentoonstelt, een groot 

aantal achttiende eeuwse glazen en bokalen en enkele beeldgroepen van biscuit 

(onverglaasd porselein) uit de negentiende eeuw, sommige met het merk van Meissen. Het 

glaswerk is Engels, in sommige gevallen kan het uit Bohemen of Silezië zijn; of in Holland 

naar Engels voorbeeld gemaakt. Uit het derde kwart van de achttiende eeuw zijn de fijne 

fluitglazen met witte spiraal en een aantal kelkglazen in smal toelopende of gebogen vorm. 

Eveneens met de destijds zo populaire spiraalversiering in de steel, die in enkele gevallen 

ook uit helder glas bestaat, in Engeland ‘air-twist’ genoemd. Dit zijn allemaal 

gebruiksglazen, terwijl de gegraveerde glazen met opschriften en opdrachten meer als 

souvenirs beschouwd moeten worden. De vriendschapsglazen waren in de achttiende eeuw 

zeer in trek. Ook hier vindt men een rijke verscheidenheid van voorbeelden: ‘Het Glas van 

Vrientschap’, ‘Absente Vrinde’, ‘l’ Amité’, ‘d’ Vriendschap’, ‘Stantvastig en Getrouw’’, met 

toepasselijke emblemen en versieringen. Bijvoorbeeld een glas met de afbeelding van twee 

samengevoegde handen boven een altaar en de woorden: ’T Goed Succes van T Huwelyk’. Of 

een geboorteglas met de afbeelding van de kraamkamer en het opschrift: ‘Veel Zeegen met 

het Nieuw Geborene’. Behalve deze categorie een aantal glazen met afbeeldingen van 

bezittingen, bedrijven en dergelijke: ‘Het Groeyen en Bloeyen van Ossen en Koeyen’, ‘Het 

Welvaren van de Wijnkooperij’, ‘Het Wel Vaeren van Onze Landerijen’. Ook werden eigenaren 

van schepen met een toepasselijk glas vereerd: ‘Het Welvaren van de Margareta’, ‘Onse 

Welkomst’, ‘Salus Patria’, waarbij dan een driemaster werd afgebeeld. Ook glazen die 

betrekking hebben op de politiek komen voor: ‘La Concorde me Soutiendra’, ‘Nous 

Maintiendrons’, ‘Vreede en Vryheit’.  Twee glazen met een Engels en Oranje wapen met een 

randschrift ‘Hony soit Qui Mal Y Pense’, het jaartal 1766, van het Huis van Oranje. Een 

bijzonder mooi glas is versierd met het wapen van de provincie en stad Utrecht. Een glas uit 

Dordrecht draagt het opschrift: ‘Dordreghts Merwede en Vier Polders’. Een ander glas toont 

de afbeelding van het paleis op de Dam. En bijzonder is het gildeglas met opschrift: ‘d’ Hr 

Cornelis Deckers Overdeken van ’t Groot Schippers Gilde 1730’, met de afbeeldingen van 

twee zeilschepen. Van de zilveren gebruiksvoorwerpen verdienen in de eerste plaats 

genoemd te worden de stukken met grote Haarlemse keur. Een brandewijnkom 

(meesterteken: druiventros, jaarletter C, 1689); twee theestellen, in drukke stijl met 

ornamenten, van de eerste helft van de achttiende eeuw, die voor Haarlem zilver 

kenmerkend is; twee theebusjes (meesterteken: bloem in ovaal, jaarletter X, 1708); theepot 

(meesterteken: bloem in ovaal, jaarletter C, 1713); theepot (meesterteken: Franse lelie, 

jaarletter E, 1739);  een pattipan (meesterteken: AG in monogram, jaarletter V, 1754); 

theepot, melkkan, theebus en pattipan (meesterteken: IVD, Jan Verdoes, jaarletters A, B,C, 

D, 1759-1762). Een pattipan is een ovaal achtlobbig (geschubd) schoteltje op een vierlobbige 

voetring. Werken van Leidse zilversmeden zijn twee sierlijke kastanjevazen met blauwglazen 

kom (meesterteken GHN, Gerardus Hendrikus Nieuwenhuysen, jaarletter Y, 1806), een 

tabakspot (meesterteken A.F., Abraham Fortman, jaarletter A, 1759); zes kandelaars 

(meesterteken A.F., Abraham Fortman, jaarletter R, 1775); een tabakspot met Amsterdamse 

keur (meesterteken P.M., jaarletter K 1722 of 1744); en een collectie kleinere voorwerpen en 

snuisterijen. De speciale familiestukken zijn het grote koelvat, geschonken aan de vice-
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admiraal van Zeeland, Salomon Reijnders. Aan de voorkant staat het opschrift: ‘Sedata 

Duna’, aan beide kanten van een driemaster. Daaronder de datum: ‘1 september 1750’, en 

het monogram van de Oost-Indische Compagnie. De vorm van dit koelvat dateert uit het jaar 

1740. Het is gemerkt met een gekroond monogram CR als meesterteken. Tenslotte  een 

zilveren broodmand met de inscriptie ‘Pillegift Van Elisabeth Maria van Attenhove Voor haar 

Neef Pieter Antony Knogh Gebooren den 9 Juny 1772’. Het is een werk van een zilversmid 

uit Dordrecht (meesterteken G.S., waaronder een rozet in een schild en de jaarletter F, 1781 

of 1799). Een pillegift is een geschenk bij de doop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landinrichting voor boer en burger 
 

 

 

 

Tussen 1953 en 1968 zijn vanuit de Lopikerwaard veel aanvragen bij de rijksoverheid 

ingediend om voor een ruilverkaveling in aanmerking te komen. Tussen 1969 en 1978 heeft 

de voorbereidingscommissie een plan gemaakt. Na stemming in 1979 startte de 

landinrichtingscommissie met de uitvoering. In 2002 vond de aktepassering plaats, waarna 

nog enkele jaren nodig waren voor de financiële afwikkeling. Een proces van vijftig jaar 

waarin heel veel veranderd en verbeterd is, wordt dan afgerond. De voormannen van de 

jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw hebben veel weerstanden overwonnen en hebben 

doorgezet. De uitvoering door de Landinrichtingscommissie, ondersteund door de 

Landinrichtingsdienst en het kadaster, was een grote klus. In een landinrichting, waar velen 

een privaat belang hebben en nog meer mensen een publiek belang, is veel bestuurskracht 

nodig. In een goede samenwerking tussen de provincies Utrecht en Zuid Holland, de 

gemeenten, het Waterschap Lopikerwaard. Het Waterschap Lopikerwaard is sinds 1995 het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In het gebied is het gelukt de doelstellingen 

van de ruilverkaveling Lopikerwaard waar te maken. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog begon de grote vernieuwing van het platteland. Met de 

Marshallhulp uit de Verenigde Staten en het latere plan Mansholt moest de 

voedselvoorziening in eigen land veiliggesteld en vergroot. Ook de nieuwe Ruilverkavelingwet 

van 1954 werd hiervoor ingezet. 

 

Het beschikbare budget voor cultuurtechnische verbeteringen van het Utrechtse platteland 



 217

was gering en de uitvoering verliep traag. In een brief van 20 december 1956 aan 

Gedeputeerde Staten veronderstelden de drie Utrechtse landbouworganisatie, dat bij het 

huidige tempo het nog wel tientallen jaren zou duren voordat nieuwe 

ruilverkavelingaanvragen aan de beurt zouden zijn. In de jaren zestig veranderde dat. De 

politiek vond dat de productie van voedsel opgevoerd moest worden en de 

arbeidsomstandigheden op de boerenbedrijven verbeterd. Het aantal hectare dat jaarlijks in 

Nederland voor ruilverkaveling in voorbereiding werd meegenomen, steeg van twintigduizend 

naar zestigduizend. Vergeleken met de Ruilverkavelingwet van 1938 bood die van 1954 

vooral de pachters een veel betere bescherming. Bovendien werden de ruilverkavelinglasten 

in de nieuwe wet niet gelijk per hectare, maar naar ieders nut verdeeld. 

 

 

1953-1968 De aanvragen 

 

In het begin was de animo voor een ruilverkaveling in de Lopikerwaard niet zo groot. Het in 

gebruik nemen van gronden voor de uitvoering van het ruilverkavelingplan, zonder vooraf 

overeenstemming te hebben met grondeigenaren en gebruikers, stuitte op veel bezwaren. 

Toch is dit de kern van de opeenvolgende Ruilverkavelingwetten uit 1938, 1954 en 1985, 

waarbij de Landinrichtingscommissie binnen duidelijke randvoorwaarden moet handelen. 

Pas na veel voorlichting en uitleg over procedures, rechtsbescherming  en 

subsidiemogelijkheden ontstond ook in de Lopikerwaard langzaam draagvlak voor 

ruilverkaveling. Iedere aanvraag voor ruilverkaveling gaf in de gehele Lopikerwaard veel 

discussie. De emoties liepen soms hoog op. Vanuit de Lopikerwaard zijn veertien aanvragen 

ingediend: zes van de waterschappen, twee door gemeenten, vijf door landbouworganisaties 

en een door de hoofdafdeling van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij namens 

vierentwintig eigenaren in het waterschap Broek, lage Biezen en Neder Oudland in de 

gemeente IJsselstein. 

 

 

1969-1978 De voorbereiding 

 

In het stadhuis van Montfoort installeerde op 13 januari 1969 de Utrechtse  gedeputeerde 

Verhoef de Voorbereidingscommissie. Voorzitter was Middelweerd, destijds burgemeester 

van Montfoort. Tot secretaris werd benoemd de toenmalige districtsingenieur van de 

Cultuurtechnische Dienst: Storm van Leeuwen. Voor Perk van de Cultuurtechnische Dienst 

was nog langer wachten op de middelen vanuit het plan Mansholt (minister van landbouw) 

geen optie. De landbouw bevindt zich in een stroomversnelling. Er zijn niet-agrarische 

problemen, waarmee de ruilverkavelingwerken onmiddellijk zullen samenhangen, was zijn 

mening. De afgevaardigde van de drie gewestelijke landbouworganisaties, Kasbergen: ‘De 

besturen van de landbouworganisaties vinden ruilverkaveling voor de Lopikerwaard erg 

belangrijk, ondanks de tegengestelde meningen. Zij hopen dat de streek bij de stemming een 

positief standpunt zal innemen.’ Enkele dagen later spraken de leden van de 

Voorbereidingscommissie met de geestelijke en maatschappelijke leiders in het gebied en 

enkele voormannen van de boeren. Voornaamste gesprekspunt was de consequenties van de 

ruilverkaveling voor de streek. Na de installatie kon de Voorbereidingscommissie snel aan 

het werk. Ambtelijk was al veel voorbereid. De knelpunten waren goed in beeld en nieuwe 

ontwikkelingen  beschreven. Er lagen grote plannen voor de Lopikerwaard, zoals de aanleg 

van een nieuwe provinciale weg en een nieuwe rijksweg van IJsselstein naar Rotterdam. De 

plannen voor het dempen van de Lopiker- en Benschopperwetering en het intekenen van  
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wegen in de Lopikerwaard met een breedte van vijfenhalve meter gaven aan dat uitgebreid 

over de toekomst is gediscussieerd. Werd bij de installatie nog verwacht dat in 1972 de 

stemming zou kunnen plaatsvinden, al snel bleek dit niet haalbaar. Vooral het onderdeel 

landschapsplan vergde veel tijd om tot een voor alle partijen aanvaardbaar plan te komen. 

Volgens het advies van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de 

Natuurbeschermingsraad in 1971 aan de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk werk (CRM) was het noodzakelijk om voldoende hectares grasland te 

sparen en te gaan inrichten als reservaat. 

 

Na de tussentijdse reportage in 1974 duurde het tot februari 1976 voordat de 

Voorbereidingscommissie een voorlopig compromis bereikte met betrokken instanties en zij 

met het voorontwerp de inspraak inging. De reacties waren duidelijk: het voorgestelde plan 

was niet aanvaardbaar. Vooral de aangegeven bosgebieden en de grootte van de reservaten 

lagen onder vuur. Ook het feit dat er geen nieuwe weg in de polder Broek was opgenomen, 

viel verkeerd. Op de inspraakavond was er een duidelijk standpunt: ‘Als er geen nieuwe weg 

komt die de lengte van de kavel halveert, is het reservaat niet aanvaardbaar en heeft 

ruilverkaveling in IJsselstein geen zin’. Deze avond is van grote invloed geweest bij de 

aanpassing van de plannen. Dankzij bemiddeling van de gedeputeerde Hofman uit Utrecht 

werd op 17 juni 1977 een nieuw compromis bereikt. Alle partijen spraken zich toen uit voor 

het nieuwe voorstel van de provincie. De Centrale Cultuurtechnische Commissie tekende op 

26 mei 1978 het eindrapport. 

 

Toch bleven verschillende groepen zich roeren. De Werkgroep Behoud Lopikerwaard vroeg 

extra aandacht voor behoud van het oorspronkelijke landschap. De Stichting Natuur en 

Milieu stelde een alternatief voor de reservaten voor. Een groep van honderdtwintig boeren 

rondom Blokland met Eimert Verkaik uit Willeskop als woordvoerder, wilden niet meedoen 

met de ruilverkaveling. Ook in Benschop kwam een groep boeren in actie tegen de 

ruilverkaveling. Kortom, op verschillende plaatsen werd men emotioneel wanneer de 

ruilverkaveling ter sprake kwam. Zo discussieerden in september 1978 commissielid Jan 

Bunnik en de woordvoerder van de honderdtwintig boeren, Eimert Verkaik, onder grote 

belangstelling in het Sint Jozefgebouw te Montfoort over het voor en tegen van de 

ruilverkaveling. Kort daarop lag het stemmingsplan ter inzage. Bij enkele onderdelen is toen 

nog wat water bij de wijn gedaan (toegeven, niet aan de eigen wens vasthouden) en verwerkt 

in het uiteindelijke plan. Zo is bijvoorbeeld het voorgestelde fietspad aan de zuidkant van de 

Lopikerwetering uit het plan gehaald. Het verzoek vanuit Blokland daarentegen om buiten 

de ruilverkaveling te mogen blijven, werd afgewezen. Wel kreeg men hier de toezegging voor 

een hoogwaterleiding vanaf de Achtersloot, om de hoger gelegen gronden in Blokland beter 

van water te kunnen voorzien. 

 

 

1979-2003 De uitvoering 

 

Het duurde tot oktober 1979 voordat Gedeputeerde Staten een Landinrichtingscommissie 

benoemde. Het werd een brede commissie met een vertegenwoordiger voor natuur en 

recreatie, Broeders, namens de Stichtse Federatie en Werkgroep Behoud Lopikerwaard. Met 

name de boerencommissieleden moesten in het begin wennen aan een dergelijke brede 

samenstelling. Tijdens de laatste fase van de voorbereiding tot de stemming waren immers 

de tegengestelde belangen van landbouw en natuur en landschap in beeld gekomen. Dankzij 

het tactisch optreden van de Werkgroep Behoud Lopikerwaard ontstond in de commissie en 
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steeds betere samenwerking. Ook de boeren bleken gevoelig voor de argumenten van 

Werkgroep Behoud Lopikerwaard, temeer omdat de belangrijkste doelstellingen van de 

ruilverkaveling – betere arbeidsomstandigheden en een betere cultuurtechnische inrichting 

– zeker bleven. Voor de uitvoering van het stemmingsplan zijn een technische en een 

boerderijbouwcommissie benoemd. In de technische commissie zijn de plannen voor 

reconstructie van de wegen en de aanleg van de nieuwe waterbeheersing voorbereid en 

tijdens de uitvoering begeleid. De boerderijbouwcommissie is erin geslaagd het geplande 

aantal van dertig nieuw te bouwen boerenbedrijven te realiseren.  

 

In een ruilverkaveling is het essentieel dat voldoende grond wordt aangekocht. De 

taakstelling – negenhonderdzestig hectare aan te kopen – is in december 1996 gerealiseerd. 

Bij de stemming was tweehonderd hectare in bezit van Bureau Beheer Landbouwgronden. 

In een intensief samenspel tussen Bureau Beheer Landbouwgronden, de aankopers Aantjes, 

Balk en Vernooij en de Landinrichtingscommissie, kwam ook dit onderdeel goed op gang. 

Tussen 1966 en 1996 zijn bedragen van vijfduizend zeshonderdveertig tot eenenzeventig 

duizend vijfhonderd gulden per hectare betaald. 

 

In 1989 verscheen de rijksoverheid met het nationale Natuur Beleids Plan. Als gevolg van de 

provinciale uitwerking in het Beleidsplan Natuur en Landschap Utrecht werd de 

Landinrichtingscommissie gevraagd de gevolgen van de nieuwe plannen voor de 

Lopikerwaard op te nemen in het ruilverkavelingplan. Het betrof het realiseren van 

noordzuid verbindingszones en het vrijmaken van tachtig hectare extra natuurontwikkeling 

in Willeskop. Na raadpleging van de meeste belanghebbenden is medewerking toegezegd en 

zijn deze plannen opgenomen in de Planwijziging Ruilverkaveling Lopikerwaard, die door 

Gedeputeerde Staten in 1993 werd goedgekeurd. 

 

In 1996 kwam de provincie met een tweede, aanvankelijk ingrijpend, verzoek om de grond 

die onder het nieuwe gedeelte van de N210 kwam te liggen, via het Plan van Toedeling vrij te 

ruilen en zo beschikbaar te maken voor de aanleg van de nieuwe weg. Beide voorbeelden 

maken duidelijk dat het beleid om wetten te maken voor de landinrichting zeer geschikt is 

om de overheidsplannen snel te realiseren, ook al is een project in vergevorderd stadium.  

Vanaf 1995 heeft het werk van de Landinrichtingscommissie vooral in het teken gestaan van 

het opmaken van een Plan van Toedeling. In oktober 1997 is dit plan ter visie gelegd en in 

2002 is iedere betrokkene eigenaar geworden van zijn nieuwe grond. Voor de boeren in het 

gebied is dit toch een van de belangrijkste zaken in het gehele proces. 

 

Eind jaren vijftig doen schaalvergroting, specialisatie en mechanisatie hun intrede op het 

toen nog traditionele gemengde bedrijf. Ten opzichte van de omringende gebieden als 

Krimpenerwaard en Alblasserwaard lijkt de Lopikerwaard als landbouwgebied achterop te 

raken. Voor gemeenten en standorganisaties in deze streek is het duidelijk: wil de 

Lopikerwaard de boeren toekomstperspectief bieden, dan kan ruilverkaveling die impuls 

geven. 

 

 

Situatie in de jaren zeventig 

 

Het wegenstelsel in de Lopikerwaard is vrijwel geheel terug te herleiden naar de 

ontginningsactiviteiten in de Middeleeuwen. Toen de Lopikerwaard geleidelijk van een 

vaarpolder in een rijpolder veranderde, kregen de smalle onverharde wegen langs de 
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weteringen en over de dijken een steeds belangrijkere functie. In de loop van de jaren zestig  

van de vorige eeuw werden die wegen verhard. De breedte van deze wegen varieerde van 

twee en drie meter. Omdat deze wegen voornamelijk oostwest liepen, was de Lopikerwaard 

in noordelijke en zuidelijke richting maar matig ontsloten. Dit veranderde met de aanleg van 

de provinciale wegen Schoonhoven-Lopik-Woerden en de verbindingsweg tussen 

Schoonhoven en de A2 bij IJsselstein in de jaren vijftig. 

 

In 1970 waren zeshonderd een en negentig bedrijven in de Lopikerwaard geregistreerd als 

volwaardig landbouwbedrijf.  Hun bedrijf werd uitgeoefend op negenduizend zeshonderd en 

zeven hectare. In 1977 waren er nog zeshonderdtien bedrijven voor ruim de helft van hun 

arbeidstijd in de landbouw actief. In 2000 was het aantal landbouwbedrijven in de 

Lopikerwaard verder gedaald naar vijfhonderdveertig. De rundveehouderij is verreweg de 

belangrijkste boerenbedrijfstak in de Lopikerwaard. In het ruilverkavelinggebied stopten in 

de periode 1970-1977 tachtig en in de periode 1977-2000 tweehonderddertien 

rundveebedrijven. Slecht zeven en zeventig rundveebedrijven hadden in 1977 een 

ligboxenstal. De meeste bedrijfsgebouwen in de Lopikerwaard dateerden toen nog van voor 

1940. Vee was vaak op meerdere plaatsen gehuisvest. De smalle erven belemmerden de 

verdere uitbreiding. In het jaar 2000 bezitten nagenoeg alle tweehonderd vijf en tachtig 

rundveebedrijven een ligboxenstal. Deze bedrijven hebben gezamenlijk achtduizend 

vijfhonderdvijftig hectare in bezit. De meeste rundveehouders hadden in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw een gemengd bedrijf. Naast koeien hielden ze ook varkens of kippen of 

deden aan fruitteelt. De grond wordt in deze jaren intensiever benut. Van het grondareaal 

werd in  1977 vijf en negentig procent voor grasland gebruikt. De gespecialiseerde 

fruitteeltbedrijven namen vijf procent van het grondgebruik voor hun rekening. Iets meer als 

één procent werd als bouwland benut. Door een andere registratie kunnen de zuivere 

melkveehouderijbedrijven en de gemengde intensieve veehouderijbedrijven inzichtelijker 

worden gemaakt. Dit verkaart de afname van de melkveebedrijven en de toename van de 

overige bedrijven. De melkveestapel breidde zich met vijftien procent uit tot achttienduizend 

vierhonderd negen en zestig stuks  en daalde als gevolg van de melkquotering en de hogere 

melkproductie per koe tot dertienduizend zevenhonderd en zeven stuks. Het gemiddeld 

aantal melkkoeien per bedrijf steeg naar achtenveertig in het jaar 2000. 

 

Met uitzondering van het gebied langs de Hollandse IJssel en ten zuiden van Lopikerkapel 

wordt de Lopikerwaard gekenmerkt door een regelmatig patroon van strokenverkaveling met 

bewoning op de kavel. De meest voorkomende kaveldiepte bedraagt twaalfhonderd tot 

veertienhonderd meter. Langere kavels tot wel drieduizend meter komen voor in het 

noordwesten en in het noordoosten van de Lopikerwaard. Voor een efficiënte boeren 

bedrijfsvoering zijn de kavels te lang en vaak ook te smal. Ze hebben daardoor een 

ongunstige lengte-breedteverhouding. In enkele gebieden wordt een aanzienlijke 

versnippering van de bedrijfskavels aangetroffen, vele meer dan het gemiddelde van twee 

kavels per bedrijf doet vermoeden. Dit geldt met name voor Willige Langerak (het lange rak 

met de wilgen) en in delen van de Lopikerwaard waar de bebouwingsdichtheid in de 

lintbebouwing het grootst is. De opvolgingssituatie in de Lopikerwaard in 1977 vertoont een 

somber beeld. Ruim vijfenveertig procent van de bedrijfshoofden ouder dan vijftig jaar gaf 

aan een opvolger te hebben, terwijl dertien procent dat nog niet wist. Gemiddeld waren deze 

bedrijven ruim zestien hectare groot. Voor de Lopikerwaard heeft het Landbouw Economisch 

Instituut berekeningen gemaakt om een ruw geschat inzicht te krijgen in de 

inkomenssituatie per arbeidskracht. Vergeleken met de norm brutoloon van negen en 

twintigduizend en vierhonderd gulden, zoals dat in EG-verband in 1972 was vastgesteld, 
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bleek dat op ruim driekwart van de oppervlakte cultuurgrond in de Lopikerwaard dit niet 

behaald werd. De cijfers geven het idee dat de Lopikerwaard achter ging. Maatregelen tot 

verbetering van ontsluiting, waterbeheersing en verkaveling konden daarom niet langer 

uitblijven. 

 

 

Ontwikkeling 

 

In de Nota Landelijke Gebieden van 1977 maakt het ruilverkavelinggebied Lopikerwaard 

deel uit van de open ruimte met bestemming afwisselend landbouw en andere functies in 

‘grotere ruimtelijke eenheden’. De drie streekplannen, die het gebied van de ruilverkaveling 

Lopikerwaard bestrijken, gaven alledrie de agrarische bedrijfstak de hoogste prioriteit en 

daarmee indirect ook de ruilverkaveling. Ook in de van kracht zijnde gemeentelijke 

stemmingsplannen had het ruilverkavelinggebied overwegend een agrarische bestemming. 

In het stemmingsplan van 1979 vertaalde de Centrale Cultuurtechnische Commissie deze 

informatie als volgt. ‘Bij ruilverkaveling is het streven minstens zeventig procent van het 

bedrijfsareaal als huisperceel bij de bedrijfsgebouwen te situeren. Blijkt dat niet haalbaar 

dan zal boerderijverplaatsing aan de orde komen.’ 

 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is geprobeerd met regelgeving uit Den Haag en 

Brussel de vrije groei van de boerenbedrijven een halt toe te roepen. De melkquotering uit 

1984 was de eerste ingrijpende maatregel. Het gaf in het begin veel onzekerheid voor de 

boeren in de ruilverkaveling Lopikerwaard, vooral bij de verplaatsers. Boeren die op dat 

moment investeerden in een nieuwe ligboxenstal en rekening hielden met een toekomstige 

groei, werden scherp gecontroleerd. Lukte het hen niet de bouwplannen aan het toegewezen 

heffingsvrije hoeveelheid melk aan te passen, dan kregen deze bedrijven een quotum per 

ligbox toegewezen. 

 

De tweede ingrijpende maatregelgeving betrof die van de meststoffenwet, mestquotering en 

Minasboekhouding. Elk bedrijf ontving productierechten met een onderscheid tussen 

grondgebonden rechten (125 kg P 2 O 5 per hectare) en niet grondgebonden fosfaatrechten 

per hectare. Vanaf 1987 zijn deze voorschiften voortdurend aangescherpt. Per 1 januari 

2002 is de meststoffenwet aangepast aan de eisen van de nitraatrichtlijn van de Europese 

Unie. Dit mestbeleid is gebaseerd op stikstofnormen en is gekoppeld aan de grond. De 

ruilverkaveling wordt met deze regelgeving geconfronteerd bij het opstellen van het Plan van 

Tijdelijk Gebruik en van het Plan van Toedeling met daarop volgend de kavelovergang. 

 

 

Uitvoering 

 

De slechte verkaveling in de Lopikerwaard kon alleen worden opgelost als bedrijven uit de 

lintbebouwing werden verplaatst naar gebieden waar nog weinig bedrijven voorkwamen, de 

zogeheten veldkavelgebieden. Soms waren insteekwegen nodig om deze veldkavelcomplexen 

te ontsluiten. In het noordoosten, in de polder Broek en de Lage Biezen, was de situatie het 

meest nijpend. De landbouwkundige situatie verbeterde daar enorm door de aanleg van de 

latere Stuivenbergweg en het verplaatsen van acht boerderijen uit het bebouwingslint van de 

Achtersloot onder IJsselstein. De familie Woudenbergh is het eerste gezin geweest dat 

besloot tot verplaatsing. De boerderij van de familie Oosterlaken in de Knollemanshoek was 

de eerste die in de Lopikerwaard is verplaatst. Diverse jonge gezinnen hebben een zware 
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beslissing genomen de hechte buurtgemeenschap Achtersloot te verruilen voor een stil en 

verlaten polderdeel, met als enige ontsluiting een kale weg die in de slakken was gelegd. Na 

de eerste boerderijverplaatsing in 1983 volgden er meer. Moderne bedrijfsomstandigheden 

wegen zwaarder dan de nadelen van verhuizen. Trots op datgene wat in de polder Broek en 

Lage Biezen is bereikt, organiseerden de nieuwe bewoners in 1986 een open dag voor 

collega-boeren en burgers. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk en leidde tot nieuwe 

verplaatsingen. 

 

Voor het graven van nieuwe waterwegen en het aanleggen van wegen komen ruilingen van 

gronden aan de orde. Hiervoor moeten boeren en burgers gronden afstaan. Ter compensatie 

geeft de Landinrichtingscommissie op haar beurt de betrokken boeren gronden die zij 

beschikbaar heeft gekregen via aankoop door het Bureau Beheer Landbouwgronden. Het 

Rijk heeft tussen 1968 en 1996 gronden aangekocht om de plandoelstellingen voor natuur, 

recreatie en verkaveling te kunnen realiseren. Vooruitlopend op het definitieve Plan van 

Toedeling werden de gronden tijdelijk in gebruik gegeven via het Plan Tijdelijk Gebruik. Zo 

kon direct al aan een verbetering van de verkaveling worden gewerkt. Het Plan Tijdelijk 

Gebruik is altijd ter inzage gelegd. Eigenaren en/of gebruikers die het niet eens zijn met een 

ruiling konden bezwaar maken. De Landinrichtingscommissie heeft overeenkomstig de 

Landinrichtingswet dan de plicht naar een acceptabele oplossing te zoeken. Lukt dit niet 

dan doet de Rechter Commissaris een uitspraak. Voor het realiseren van ruilingen beschikte 

de Landinrichtingscommissie over het instrument kavelaanvaardingswerken. De 

gebruikswaarde van de toegedeelde percelen werd zo vergelijkbaar gemaakt met die van de 

ingebrachte percelen. Deze werken worden pas uitgevoerd als de ruiling definitief is. 

Daarnaast kunnen de boeren subsidie krijgen op kavelverbeteringswerken. Ook deze 

subsidie werd alleen toegekend op percelen die niet meer uitgeruild worden.  

 

De kilometers lange smalle wegen zijn tijdens de ruilverkaveling ingrijpend verbeterd. De 

meeste nutsleidingen zijn onder de verharding verdwenen en verlegd naar een aparte 

leidingenstrook. Ook de nieuw aangelegde riolering, aardgas en cai kregen hier een plaats. 

Zo voldoen wegen die op een polderkade liggen, inmiddels aan de keurhoogte van het 

waterschap. Water in de wegfundering is daarmee verleden tijd en zo ook de hoge 

onderhoudskosten. De verkeersveiligheid dienen en het landschappelijk karakter bewaren 

lijken twee tegenstrijdige belangen. Toch is men er in de Lopikerwaard in geslaagd wegen te 

ontwerpen waarop het verkeer niet veel harder is gaan rijden. In tegenstelling tot de 

Lopikerweg-west is de Lopikerweg-oost breder geworden en heeft hij minder bochten 

gekregen, omdat hier meer autoverkeer en streekbussen rijden. Bewoners probeerden het 

toenemende hardrijden te keren. Ze plaatsen stenen en paaltjes in de berm. Een jaar lang 

zijn gesprekken gevoerd voordat deze onstakels verwijderd werden en de gemeente Lopik 

deze weg overnam. Hoge snelheden worden regelmatig beboet en spiegels verminderen de 

onveilige verkeerssituaties bij de erven. Bij de reconstructie van wegen was overlast voor 

aanwonenden onvermijdelijk. De vaak matig gefundeerde woningen stonden vaak letterlijk 

op hun voegen te trillen. Voor de bewoners verbeterde de situatie als de fundering van de 

weg was aangebracht en uitgevlakt. De wegen blijven vaak een jaar in de zogeheten 

slakkenverharding liggen om voldoende zetting en verdichting van de fundering te bereiken. 

In droge periodes spoot de aannemer de weg, met name  op maandag (wasdag), een extra 

keer nat. Na het aanbrengen van de asfaltlaag was de stofoverlast snel weer vergeten. 

Doordat de Achtersloot op de hogere gronden in de Lopikerwaard ligt, was het voor deze weg 

niet mogelijk een nieuwe fundering op de oude aan te brengen. Milieuregelgeving schrijft 

voor dat teerhoudend asfalt en oude fundering niet als afvalstoffen mogen worden afgevoerd. 
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Deze materialen moesten dus als bouwstof worden hergebruikt en leidde tot een experiment 

in de wegenbouw. Om de fundering voldoende sterk te maken zijn de oude fundering en het 

asfalt ter plekke gebroken, vermengd met beton en als een homogene (een massa waarin 

geen afzonderlijke bestanddelen te onderscheiden zijn) laag teruggebracht, bekend als  

BRAC wegdek. Het hoge kalkgehalte van het beton bindt de PAK’s die in de fundering en het 

asfalt zitten en voorkomt uitspoeling naar de ondergrond. Na uitharding van de nieuwe 

fundering blijkt het materiaal zich als beton te gedragen met hier en daar breedtescheuren 

in de weg. Onderzoek heeft aangetoond dat deze scheuren geen invloed hebben op de 

draagkracht van de weg. Vervolgens is asfalt over de BRAC-laag aangebracht. Om het 

landschappelijk karakter van de Achtersloot te behouden is de weg niet verbreed. 

 

 

Innovatie 

 

De zeer slappe bodem in de Lopikerwaard heeft geleid tot nieuwe oplossingen bij de 

reconstructie van de Benedeneind Noordzijde in Benschop en de Noordzijdseweg in 

Polsbroek. Beide wegen moesten gaan voldoen aan de keurhoogte van het waterschap. 

Eenvoudig de fundering wijzigen en de weg ophogen zou de bebouwing langs die wegen 

nadelig beïnvloeden. De ondergrond werk namelijk als een spons. Wordt die op een plaats 

belast, dan zal verderop de bodem omhoog worden geperst. Voorafgaand aan de 

wegconstructie heeft Heidemij Advies BV, die het technisch ontwerp maakte en bovendien 

toezicht had op de uitvoering van alle ruilverkavelingswerken, bij verschillende situaties 

berekeningen gemaakt om nadelige effecten van een wegreconstructie (opnieuw in elkaar 

zetten) te voorkomen. Ze vond de oplossing in het aanbrengen van houten palenschermen 

voor de woningen. Deze palen vangen enerzijds de druk op die door de gewijzigde 

wegopbouw ontstaat en hebben anderzijds een gunstig effect op de trillingen veroorzaakt 

door zwaar verkeer. Na het aanbrengen van de palenschermen zijn plaatselijk de sloten voor 

het verbreden van het weglichaam gedempt en is de fundering aangebracht. Ondanks de 

fundering van hoogovenslakken bleek de Noordzijdseweg na enkele jaren al ernstig te 

verzakken. De weg is over een lengte van zeshonderd meter opnieuw verbeterd; de 

hoogovenslakken werden vervangen door veel lichtere kleikorrels en schuimslakken. Ook 

deze constructie bleek achteraf niet het gewenste resultaat op te leveren. Bij hoog water 

moesten de achtergelegen woningen met zandzakken worden beschermd. Heidemij Advies 

heeft inmiddels samen met de Dienst Landelijk Gebied voor deze unieke problematiek een 

nieuwe en wel duurzame oplossing ontwikkelt. De weg is tussen een dubbele drijvende 

damwandconstructie geplaatst.  

 

De ruilverkavelingwet 1954 richtte zich duidelijk op de behartiging van de belangen van 

land-, tuin- en bosbouw en veehouderij. De woorden natuur, landschap en 

openluchtrecreatie kwamen toen sporadische in de Ruilverkavelingwet voor. Echte interesse 

daarvoor was trouwen maar in bepaalde kringen te vinden. Kort na de Tweede Wereldoorlog 

werd er in de Lopikerwaard nog extensief (over een grote oppervlakte uitgebreid) geboerd. 

Heuse paardenkrachten werden gebruikt, koeien stonden tussen de boterbloemen, kieviten 

buitelden door de lucht en grutto’s lieten zich volop horen. Het zijn slechts enkele 

herinneren. 

 

 

Natuur en landbouw gescheiden 
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Natuur en landschap waren verplicht onderdelen in de stemmingsrapporten, die als 

handleiding dienden bij de uitvoering. Bij het opstellen van een ruilverkavelingplan moest 

Staatsbosbeheer toezien op de natuurbelangen en het landschapsplan. Ze werd daarin 

ondersteund door de Natuurwetenschappelijke Commissie. Destijds was de natuur in de 

Lopikerwaard anders gewaardeerd dan nu. Illustratief is het schrijven van Staatsbosbeheer 

aan de Dienst Landelijk Gebied, in 1955, over de ruilverkaveling Lopik-Jaarsveld, dat er zich 

binnen dit ruilverkavelinggebied geen terreinen bevonden van dusdanige biologische 

betekenis dat zij voor behoud als natuurgebied in aanmerking kwamen. Vijftien jaar later 

wezen kortlopende onderzoeken uit dat zowel half-natuurlijke terreintjes in de Lopikerwaard 

te vinden zijn met belangrijke botanische waarden, zoals polders met belangwekkende 

vogelpopulaties. Vooral de talrijke aanwezigheid van de veldleeuwerik viel op. Deze vogel is 

inmiddels bijna volledig uit de waard verdwenen. Ook werd melding gemaakte van vijf 

broedterritoria van de kwartel en van broedende kwartelkonings en roerdompen. Bij 

inventarisatie van enkele grienden bleek dat voornamelijk snijgriend met de soorten 

schietwilg, kraakwilg, Duitse dot en bittere wilg werden aangetroffen. In de greppels en op 

natte plekken.kwamen allerlei waterplanten voor. Voor wat betreft vogelsoorten zaten er 

onder andere matkopmezen, fitissen, grasmussen en rietzangers. De Lopikerwaard van de 

jaren vijftig bestaat niet meer. Aan een ruilverkaveling verbinden boeren vanuit 

bedrijfseconomisch oogpunt vanzelfsprekend hun wensen: verlaging van het waterpeil en 

betere ontsluiting. Van de hooi- en schraalgraslanden achter in de polder zou niet veel meer 

overblijven. Evenals elders in Nederland groeide ook in de Lopikerwaard de landbouwsector. 

De gevolgen bleven niet uit: de mineralenbalans werd verstoord en herbiciden kwamen in 

het milieu terecht. ‘Dag vogels, dag vissen…’.  Onder invloed van de Relatienota uit 1975, de 

Landinrichtingswet van 1985 en het Natuur Beleids Plan uit 1989 kwam de 

Landinrichtingcommissie in 1993 met een Planwijziging. Door veranderend overheidsbeleid 

verdubbelde het geplande areaal voor natuurbehoud en natuurontwikkeling van zeshonderd 

hectare. 

 

 

Reservaten en beheersgebieden 

 

De vorming van een reservaat kwam pas tijdens de zeventiende vergadering van de 

Voorbereidingscommissie ter sprake. Deze zaak lag zo gevoelig dat een zwijgplicht werd 

opgelegd. In landinrichtingskringen vond men nog dat het veiligstellen van 

weidevogelpopulatie het sparen van een aantal graslandgebieden niet zou rechtvaardigen. 

Nadat de Natuur Wetenschappelijke Commissie hier fel op had gereageerd, kwam vanaf 

1973 de vorming van beheers- en reservaatgebieden regelmatig op de agenda. De omvang 

van de reservaten bleek echter steeds een heikel punt binnen de Voorbereidingscommissie. 

In 1971 werd gesproken over gebieden van vijfhonderdvijftig hectare in het westen en 

driehonderdzeventig hectare in het oosten van de Lopikerwaard. Vanuit cultuurhistorisch 

oogpunt wilde de Natuur Wetenschappelijke Commissie met deze reservaten tevens een 

gedeelte van het slagenlandschap voor het nageslacht veiligstellen. Dat kon er enkel op 

duiden dat de Natuur Wetenschappelijke Commissie verwachtte dat de rest van het 

Lopikerwaardse landschap op de schop zou gaan. Dat is gelukkig niet gebeurd. In 1976 

kwam de Voorbereidingscommissie eindelijk naar buiten met het voorontwerp. De 

voorgestelde reservaten langs de Benschoppermolenvliet, in het huidige 

natuurontwikkelingsgebied Willeskop en in de polder Broek en Lage Biezen, waren voor een 

groot aantal insprekers onaanvaardbaar. Het Utrechts Nieuwsblad kopte op 13 april 1977: 

‘Stichtse Milieufederatie over Lopikerwaard: Ruilverkaveling is niet te verteren’. De bezwaren 
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van een groep boeren op de punten van wegverbreding, peilverlaging en bosgebieden leken 

parallel te lopen met die van de Stichtse Milieufederatie. Enkele maanden later werd een 

compromis bereikt: het reservaat in het oosten werd verkleind tot vijftien hectare met 

daaromheen een beheersgebied van zeventig hectare. Daar zou het waterpeil gehandhaafd 

blijven, en de individuele boeren konden er op vrijwillige basis beheersovereenkomsten 

afsluiten. De Relatienota, die scheiding aanbracht tussen landbouw en natuur, heeft het 

compromis een handje geholpen. Met de komst van reservaten en beheersgebieden werden 

verliezen aan natuur en landschap gecompenseerd. Pas na de inspraak bij het ontwerpplan 

is de aanleg van een nieuwe boerderijweg in de polder Broek en Lage Biezen op het plan 

gekomen, ondanks het feit dat daarmee wel de grootste aantasting van het oorspronkelijke 

landschap heeft plaatsgevonden. Deze polder had namelijk als enige in de Lopikerwaard een 

opstrekkende verkaveling. Voor de open ruimte van de polder was het beter geweest de 

boerderijen aan de Stuivenbergweg te clusteren. Wijlen D. De Haan liet aan de hand van een 

maquette zien dat het landschappelijk fraaier zou zijn de landbouwbedrijven te clusteren. 

Om toedelingstechnische redenen is dat niet gebeurd. Positief puntje is dat de 

ruilverkavelingcommissie niet heeft toegestaan bomen langs de Stuivenbergweg te laten 

verplaatsen. Een andere aantasting van het Lopikerwaardse landschap is de 

‘Staphorstervariant’, het plaatsen van nieuwe boerderijen achter de lintbebouwing, en de 

vestiging van een boerderij langs de Oudewaterse Damweg. 

 

 

Planwijziging 

 

Zich wijzigende inzichten en de nieuwe rijks- en provinciale plannen waren voor de 

Landinrichtingscommissie aanleiding in 1993 een Planwijziging op te stellen. De 

voornaamste drager daarvan was het Beleidsplan Natuur en Landschap van de provincie 

Utrecht, de provinciale verfijning van het landelijk Natuur Beleids Plan. De Ecologische 

Hoofdstructuur deed zijn intrede in de Lopikerwaard: alle bestaande natuurgebieden in 

Nederland en nog te realiseren natuurontwikkelingsgebieden zouden via ecologische 

verbindingszones met elkaar verbonden worden. In het Beleidsplan Natuur en Landschap 

Utrecht was onder meer tussen de Noordzijdse en Bloklandse kade een gebied geprojecteerd, 

waarvan tachtig hectare met nieuwe natuur en vijf en tachtig hectare als reservaat in de 

polder Willeskop zou moeten worden ingevuld. Voor de realisering was dertig jaar 

uitgetrokken. De gronden zouden op vrijwillige basis aangekocht worden. Het instrument 

van de ruilverkaveling werd gebruikt om zowel de agrarische als de natuurbelangen zo goed 

mogelijk te dienen. Bij de toedeling zou de Landinrichtingscommissie proberen dit gebied 

voor een deel vrij te maken voor de natuur. Uiteindelijk is, als gevolg van een aantal 

boerderijverplaatsingen, een veel grotere  oppervlakte beschikbaar gekomen. In juni 2002 

zijn de werkzaamheden voor ruim honderd hectare aanbesteed. Het inrichtingsontwerp gaat 

– van zuid naar noord – uit van eenderde plas, eenderde dras en eenderde droog. Bezoekers 

zullen in de toekomst in een observatiehut kunnen genieten van de vogels in de 

Lopikerwaard.  

 

Aan deze onzekere situatie met betrekking tot de voormalige Benschopper Boezem kwam 

een einde toen deze in 1993 als natuurontwikkelingsgebied in de Planwijziging kwam. Ook 

worden vier ecologische verbindingszones in de Planwijziging opgenomen. Twee 

oostwestlopende zones daarvan waren reeds in 1978 als artikel 13-kade gepland. Een 

gedeelte van een van deze verbindingszones ligt nu langs de nieuwe N210 ten zuiden van 

IJsselstein. Twee noordzuidlopende verbindingszones zijn – de ene gedeeltelijk en de andere 
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geheel – nieuw. Bij waterpeilverlaging moest ook voldoende leefgebied voor planten worden 

gemaakt, die leven in een plas-drasomgeving. Daarvoor zijn plasbermen aangelegd: met hun 

wortels kunnen die oeverplanten net-wel-net-niet in het water staan. Ter ondersteuning van 

de ecologische verbindingszones zijn over een lengte van drieënvijftig kilometer plasbermen 

naast een aantal watergangen in de Lopikerwaard aangelegd. Door het onttrekken van de 

Benschoppermolenvliet aan het oorspronkelijk plan van waterlopen, heeft deze vliet een heel 

andere flora en fauna gekregen dan in 1989 was voorzien. In plaats van de dertig jaar, 

waarmee het Natuur Beleids Plan rekende, is met behulp van de ruilverkaveling in tien jaar 

de gewenste natuurdoelstelling gerealiseerd. Door de aanleg van brede waterlopen in de 

Lopikerwaard is het mogelijk geworden een kanoroute ‘rondje’ Lopikerwaard te realiseren. 

Vanuit Haastrechts kan men via riviertje Vlist, langs de Achterkade en de 

Benschopperwetering naar IJsselstein kanoën en weer terug. In het Ruilverkavelingplan 

1978 zou met nieuwe beplanting de landschappelijke opbouw van de Lopikerwaard langs de 

polderkaden, wegen en bij boerderijen versterkt worden. Langs de Achterdijk in 

Lopikerkapel is de beplanting komen te vervallen, maar de aanliggende boeren konden tegen 

honderd procent vergoeding op eigen terrein beplanting verzorgen. Ook waren twee bossen 

ingepland: een van twaalf hectare ten zuiden van Montfoort en een van veertig hectare ten 

zuidoosten van IJsselstein. Wegens andere belangen in beide gemeenten kwam in de 

Planwijziging het bos bij Montfoort te vervallen en is vanwege de uitbreiding van het 

industrieterrein bij IJsselstein een en twintig hectare bos niet aangelegd. Aan de 

zuidwestzijde van Nieuwegein ten oosten van de A2 is ter compensatie negentien hectare 

IJsselbos aangeplant. In het stemmingsrapport van 1978 stond een opsomming van 

recreatieve elementen in de Lopikerwaard vermeld: twee ANWB toerroutes, sportvisserij, 

openbare fietspaden, onverharde wandelpaden, de twee Lopikerwaardse molens en het 

recreatieterrein Salmsteke. Een ideaal van de provincies Utrecht en Zuid Holland, de 

betrokken gemeenten en het rijk, was een fietspad dat Lopik met Schoonhoven en met 

IJsselstein zou verbinden. Bij de voorbereiding van de ruilverkaveling bleek dit plan niet 

haalbaar en haalden de Staten van Utrecht, vlak voor de stemming, het fietspad uit het 

stemmingsplan. Ruim tien jaar later werd in de Planwijziging wel het fietspad IJsselstein-

Schoonhoven opgenomen, omdat inmiddels het recreatief gebruik van het landelijk gebied 

fors was toegenomen. Verder voorzag de Planwijziging in nieuwe wandelpaden over kades 

die met elkaar verbonden werden, parkeervoorzieningen voor sportvissers, fietsers en 

wandelaars en in de aanleg van acht kano-overdraagplaatsen. Dankzij de inzet van de 

gemeente Lopik zijn in de Lopikerwaard langeafstandswandelroutes en fietsroutes tot stand 

gekomen. 

 

 

Met beheer en onderhoud blijft de Lopikerwaard open 

 

Het grootste reservaat- en beheersgebied in de Lopikerwaard bevindt zich in het 

weidevogelgebied Broek en Blokland. Dit honderdtien hectare aaneengesloten gebied is 

eigendom van en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De twee in gebruik zijnde 

eendenkooien blijken een waar eldorado voor bosuilen, holenduiven en buizerds, die er 

komen broeden. Smienten overwinteren op de kooi. De weilanden eromheen zijn in de winter 

het domein van duizenden kolganzen, die er hun voedsel vinden. 

 

Voor Staatsbosbeheer komt echte werk pas na het Plan van Toedeling, als de akte is 

gepasseerd. Volgens boswachter De Bruin van Staatsbosbeheer wordt er geen nieuw 

landschap gecreëerd in de Lopikerwaard. De weilanden liggen er nog net zo bij als twintig 
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jaar geleden. Alleen details worden mooier ingevuld. De gronden in Broek en Blokland, sinds 

1993 volledig in beheer en na 2002 volledig eigendom van Staatsbosbeheer, waren voor het 

merendeel de achterste percelen van de drie kilometer lange kavels van boerderijen aan de 

Achtersloot en Blokland. Van oorsprong werden deze al minder bemest en vooral extensief 

(over een grote oppervlakte uitgebreid) gebruikt, met name als hooiland. In 1993 heeft de 

Landinrichtingsomissie in overleg met het Hoogheemraadschap ‘De Stichtse Rijnlanden’ en 

Staatsbosbeheer in Broek en Blokland een eigen waterbeheersing gerealiseerd. Voor 

Staatsbosbeheer zijn weidevogels belangrijk, het bodemleven, maar ook de beplanting. Er 

zijn veel stukken land waar twee keer per jaar wordt gemaaid en waar geen mest opgebracht 

wordt. Na half juni worden de percelen gemaaid. Soms brengen pachtboeren nog vee in de 

wei. Er zijn ook percelen die zich vanaf april al voor de standweiden lenen. Hier kunnen de 

jonge vogels dan leven in het korte gras. De honderdtien hectare is land voor de vogels. Het 

gras is met de vele margrieten, scherpe boterbloem, de koekoeksbloem en grote ratelaar veel 

kruidenrijker dan de overige graslanden in de Lopikerwaard. Voor de koeien is het ook veel 

smakelijker. Het levert alleen minder melk op. 

  

 

Zeldzame planten 

 

Bij de Planwijziging van 1993 was Broek en Blokland als reservaat- en beheersgebied 

nagenoeg voltooid. In reservaat Benschop, een gebied van twintig hectare, groeien een aantal 

zeldzame plantensoorten, zoals de blauwe zegge, de spaanse ruiter, veenpluis en 

moeraskartelblad. Vanwege belangrijke natuur- en landschappelijke waarden heeft de 

Benschopper Boezem in de Planwijziging de status van reservaat- en beheersgebied 

gekregen. De Hoge Grienden, bij de Lopikerkapel, is het derde reservaatgebied in de 

Lopikerwaard. Om de twee jaar wordt hier een deel van de wilgen gehakt. In dit gebied van  

vijf en twintig hectare verblijven reeën, broeden buizerds en haviken en zingen vogels als de 

fitis, bosrietzanger en winterkoning hun hoogste lied. 

 

 

Volgende generatie 

 

Doelstelling van reservaatvorming is om het vroegere boerenland terug te krijgen en het met 

modern materiaal te onderhouden. Staatsbosbeheer is twintig jaar in dit gebied aan het 

werk. Dat lijkt heel wat, maar voor de natuur is dat kort. De volgende generatie zal pas wat 

van de inspanningen merken. Zo is de vegetatie in het natuurontwikkelingsgebied Willeskop 

nul komma nul. Er wordt daar anderhalve meter afgegraven, tot aan het huidige maaiveld 

en de natuur kan er zijn gang gaan. Later gaat Staatsbosbeheer het beheer en het 

onderhoud ter hand nemen. Wordt er niets aan onderhoud gedaan, dan verlandt en bebost 

het gebied, zoals bij de vroegere eendenkooien, die nu in het reservaat Benschop liggen. De 

ecologische verbindingszones in de Lopikerwaard zijn de oostwestgerichte bestaande 

houtkaden en de noordzuid, nieuw in te richten stroken, zoals langs de Damweg bij de 

watertoren en in Willige Langerak. Houtkaden hebben een belangrijke functie, zowel voor de 

mens als voor flora en fauna. Boeren konden er vroeger terecht voor hun geriefhout. 

Wandelaars kunnen over onverharde paden van Haastrecht naar IJsselstein lopen, althans 

na het broedseizoen. Ook voor de grote bonte specht is de houtkade een geweldig oord. Hij 

kan hier vliegen, maar ook goed rusten en voedsel zoeken. Vanwege de ruilverkaveling zijn 

houtkaden anders ingericht dan voorheen. Als nieuwe watergangen worden gegraven wordt 

direct een plasbermpje aangebracht, die als ecologische strook voor de moerasdieren dient. 
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Natuurlijk vragen de boeren zich af hoe Staatsbosbeheer het in haar hoofd haalt om de 

houtkades open te stellen, want mensen verstoren de rust. Weliswaar gedijt de natuur beter 

bij rust, maar mensen willen ook van de natuur genieten. En Staatsbosbeheer dient nu 

eenmaal diverse belangen te dienen. 

 

Op landbouwkundig gebied ging de Lopikerwaard steeds verder achter lopen. Er was een 

slechte ontsluiting. Met oude en smalle bruggen over de weteringen waren boerderijen slecht 

bereikbaar. Met hard werken kon men hier letterlijk en figuurlijk het hoofd boven water 

houden. Toen de landinrichting eenmaal goed op gang kwam, en er steeds meer grond bij de 

boerderijen kwam te liggen, maakten de Hollandse stallen plaats voor ligboxenstallen. Door 

de nieuwe toedeling ligt nu gemiddeld tweeënnegentig procent van de grond bij de 

bedrijfsgebouwen. Vóór de verkaveling was dat veertig procent. 

 

In het stemmingsplan was voorzien in dertig gesubsidieerde verplaatsingen. De ervaring 

leert dat het bijna in geen enkele ruilverkaveling lukt om, met alle milieuregels en 

planologische beperkingen, de geplande aantallen te halen. In de Lopikerwaard is de 

Landinrichtingscommissie daar wel in geslaagd. Ook zijn enkele doorschuivingen 

gerealiseerd, deels met en deels zonder subsidie. Meten en noteren zijn bij verkaveling 

noodzakelijke werkzaamheden voor medewerkers van het kadaster  en de Dienst Landelijk 

Gebied. Naast deskundigheid is, voor het in goede banen leiden van de verkaveling, ook veel 

overleg nodig. Met name de vrouwen hebben in de ruilverkaveling een bijzondere rol 

gespeeld. 

 

 

Informatiestroom 

 

De medewerkers van het kadaster nemen in een landinrichtingsproject een belangrijke 

plaats in. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de ruilverkavelingboekhouding. De 

basis voor deze boekhouding is afkomstig uit de Kadastrale Registers. Gedurende de gehele 

looptijd van een landinrichtingsproject worden de kadastrale gegevens bijgehouden en 

uitgebreid met specifieke zaken. De gegevens van de eerste schatting en de ruilwaarde van 

de grond vormen de basis voor het plan van toedeling. In de boekhouding van de 

ruilverkaveling worden later het concept toedelingsregister toegevoegd, met daarin de 

waardeveranderingen als gevolg van de toedeling. Het toedelingsregister vormt de basis voor 

de ruilverkavelingakte, die door de notaris wordt opgesteld en vervolgens verwerkt in de 

kadastrale registers. Nauwkeurig werken en veel kennis van de wet en regelgeving zijn 

voorwaarden om deze wettelijk vastgelegde procedure van de landinrichting goed te laten 

verlopen. Immers, alles wat tot wijzigingen leidt moet gecontroleerd worden op de wettelijke 

voorwaarden ten aanzien van rechtszekerheid. Als de laatste stap in de procedure wordt in 

de boekhouding de lijst van de geldelijke regelingen opgemaakt. Dit is een taak voor de 

medewerkers van het kadaster. Wanneer de rechtbank de lijst van de geldelijke regelingen 

heeft gesloten, worden de kosten bij de betreffende percelen in de openbare registers van het 

kadaster opgenomen. Vervolgens gaan deze gegevens naar de belastingdienst die de 

ruilverkavelingsrente int. Om later eerlijk grond te kunnen ruilen is het noodzakelijk alle 

gronden in het ruilverkavelingsblok ten opzichte van elkaar te waarderen. Dit gebeurt via de 

‘Eerste Schatting’.  

 

De Eerste Schatting en de lijst van rechthebbenden vormt de basis voor het berekenen van 

het ‘Recht op Toedeling’, die op haar beurt bepalend is voor het opstellen van het uiteindelijk 
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‘Plan van Toedeling’. De voorbereidingen voor de Eerste Schatting starten direct na de 

stemming op 25 januari 1979. Verspreid over het hele ruilverkavelingsblok in de 

Lopikerwaard zijn voor de verschillende grondsoorten bij diverse gebruiksomstandigheden 

tweeëndertig standaardprofielen vastgelegd. Gebaseerd op het natuurlijk opbrengend 

vermogen van de grond hebben vier en dertig schatters, onder leiding van Dienst Landelijk 

Gebied, de ruilwaarden voor deze profielen vastgesteld. De verkeerswaarde en de 

onderhoudstoestand van de grond zijn niet in de ruilwaarde betrokken. Vanwege de grote 

verschillen in de slootbreedte is voor percelen smaller dan dertig meter een aftrek in waarde 

toegepast. Daarbij is rekening gehouden met de verhouding land/water en de 

opbrengstverliezen door meer slootkantlengte. Met behulp van de ‘putjesmethode’ is in 

1983-1984 de ruilwaarde van alle percelen vastgesteld. Met behulp van de opgestelde 

standaardprofielen bekeken de schatters het bodemprofiel. Ze hadden hierbij vooral 

aandacht voor de beworteling van de bovenste twintig centimeter. Onafhankelijk van elkaar 

bepaalden de schatters in elk team de waarde. De gemiddelde waarde per boring heeft het 

kadaster op een luchtfoto genoteerd. De ondertekende luchtfoto’s zijn de gewaarmerkte 

basis voor de ruilwaarde van de percelen geworden. Tijdens de ter visie legging in 1984 

lagen het resultaat van de Eerste Schatting en de lijst van rechthebbenden voor de 

grondeigenaren ter inzage. In de lijst zijn alle rechten beschreven die op de percelen rusten: 

eigendomsrecht, recht van erfpacht, vruchtgebruik, hypotheek, erfdienstbaarheidheden, 

rechten van weg en de oude zakelijke rechten als heerlijke visrechten en kooirechten. 

 

 

Aanpak 

 

Er was een lange weg te gaan voordat het Plan van Toedeling opgesteld kon worden. De 

drukke lintbebouwing in de Lopikerwaard maakte het noodzakelijk dat er gaten geslagen 

moesten worden. In lang niet alle gebieden konden de plandoelstellingen met BBL-grond 

(Bureau Beheer Landbouwgronden) worden gerealiseerd. De deskundige landmeters hebben 

met hun individuele voorlichting vaak bemiddelend kunnen optreden bij aan- en verkopen 

van gronde. Grond van afbouwende bedrijven kon op deze manier worden aangekocht door 

bedrijven uit een ander deel van de Lopikerwaard. Daarover is altijd intensief contact 

geweest met de leden van de Landinrichtingscommissie. Als gevolg van het Plan van Tijdelijk 

Gebruik kon de toedeling in overvraagde gebieden verbeterd worden, bedrijven vergroot en 

natuurgebieden gerealiseerd. Uiteindelijk draait het in de ruilverkaveling om het Plan van 

Toedeling en de bijbehorende akte. Voor het opstellen van dit belangrijke plan zijn in 

1994/1995 wenszittingen gehouden. Alle boeren in de Lopikerwaard ontvingen daarvoor een 

oproep. De meest voorkomende wens was een heel begrijpelijke, de toedeling van alle 

gronden achter de bedrijfsgebouwen. Ook burgers kregen de gelegenheid hun wensen voor 

het Plan van Toedeling kenbaar te maken. De meeste van hen ontvingen niet persoonlijk en 

oproep voor de wenszittingen, maar zijn uitgenodigd via een advertentie in de huis-aan-

huisbladen en een bericht in de ruilverkavelingkrant. Alle verzamelde wensen leidden tot het 

concept Plan van Toedeling, dat in 1997 ter inzage werd gelegd. De Landinrichtingswet 

schrijft voor dat bij de opstellen van het Plan van Toedeling een peildatum vastgesteld dient 

te worden, die voor iedereen gelijk is. Voor de ruilverkaveling Lopikerwaard was dat 1 

december 1996. Alle aan- en verkopen voor deze datum zijn meegenomen in het Pan van 

Toedeling. Transacties na deze datum konden voor de koper tot gevolg hebben dat de 

aangekochte grond op een andere plaats zou kunnen komen te liggen. Wijzigingen in de 

rechtstoestand na peildatum konden pas na het vaststaan van het Plan van Toedeling 

worden bijgewerkt in de nieuwe totaalakte die in 2002 is opgesteld. De notarissen hebben 
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hierin een belangrijke rol gespeeld. De landmeter had de zorg zo min mogelijk 

boerenbedrijven bij de toedeling te verkleinen. Verkleining heeft namelijk gevolgen voor het 

grondgebonden mestquotum. Het niet-grondgebonden mestquotum wordt dan verhoogd, 

met als vervelende consequentie dat voor de boeren hogere kosten voor de mestafzet komen. 

 

 

Uitvoering 

 

Voor het opstellen van een Plan van Toedeling komt veel kijken. Voor de 

Landinrichtingscommissie in het Plan van Toedeling een bijzonder moment. Het is het begin 

van de naderende voltooiing van de ruilverkaveling. Veel kadastrale en juridische termen 

gaan in die periode over de tafel. Het is belangrijk dat iedereen daar een zelfde voorstelling 

bij heeft. Zonder een goede voorlichting  zijn misverstanden gauw ontstaan. Wijzigingen 

aanbrengen in eigendommen van mensen vraagt om zeer zorgvuldig handelen. Alle 

landinrichtingscommissieleden voelden dit als een grote verantwoordelijkheid. Om de 

rechtszekerheid van de betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen zijn kosten nog moeite 

gespaard om de informatie en de gevolgen van een gewijzigde toedeling zo transparant 

mogelijk weer te geven. Vergeleken met andere landinrichtingsgebieden is een jaar voor de 

ter inzage legging van het Plan van Toedeling een uniek voorlichtingstraject gestart. Er is 

een diaserie gemaakt over de achtergronden van de veranderingen in de Lopikerwaard als 

gevolg van de ruilverkaveling. Er verscheen een serie van zes op elkaar afgestemde 

voorlichtingskranten met een kleurenbrochure, waarin de betrokkenen zo compleet mogelijk 

zijn geïnformeerd over de ter inzage legging. Daarnaast zijn acht voorlichtingsbijeenkomsten 

georganiseerd voor boerenvrouwen, jongeren en bedrijfsopvolgers, boeren en burgers in de 

lintbebouwing. Aan het begin van 1996 zijn aparte bijeenkomsten belegd voor de 

boerenvrouwen en de jongeren om inzicht te krijgen in de kennisbehoefte. De 

contactvrouwen in de Lopikerwaard hebben de Landinrichtingscommissie in deze periode 

maandelijks geadviseerd. In oktober 1997 heeft het Plan voor Toedeling ter inzage gelegen. 

Hierop zijn zevenhonderd acht en veertig bezwaren ingediend. Dankzij de uitvoerige 

voorlichting waren er nagenoeg geen bezwaren bij waar onbekendheid met de situatie en 

regelgeving aan de orde was.  

 

Het aantal bezwaren lijkt veel, maar vergeleken met verkavelingen van gelijke omvang mag 

het aantal bezwaren voor de Lopikerwaard als een goed resultaat worden beschouwd. Het 

behandelen van bezwaren dient zorgvuldig te gebeuren. Daar het bezwaren tegen de 

toedeling betreft, heeft elk bezwaar altijd belanghebbende partijen. De 

Landinrichtingscommissie en de rechtbank hebben ruim vier jaar nodig gehad om de 

bezwaren op te lossen: van 1 januari 1998 tot en met voorjaar 2002. Voor de leden van de 

verschillende commissies in het traject van de ruilverkaveling en de medewerkers van de 

Dienst Landelijk Gebied, kadaster en het Bureau van Uitvoering is de ruilverkaveling 

Lopikerwaard meer dan honderd procent geslaagd.  Bedrijfsopvolgers hebben een betere 

toekomst in de Lopikerwaard dan zonder de ruilverkaveling. Tussen tachtig en negentig 

procent van de boeren bedrijven is honderd procent huiskavel gerealiseerd. Honderden oude 

vervallen bruggen kunnen worden opgeruimd. Voor de nieuwe kavels zijn landbouwbruggen 

aangelegd, en veldkavelcomplexen kregen insteekwegen. Aan de Suivenbergweg is een 

hechte buurt ontstaan. Verder is een moderne bemaling met lage beheerskosten 

gerealiseerd. Met fiets-, wandel- en kanoroutes is goed ingehaakt op de toenemende 

recreatiedruk vanuit de Randstad. Natuurreservaten, ontwikkelingsgebieden en ecologische 

zones zijn volledig vrijgemaakt en bijna geheel ingericht. En de omlegging van de N210, 
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waarvan de onderliggende grond via het Plan van Toedeling kon worden vrijgemaakt, lost 

een verkeersonveilige situatie op. Dat maakt het Plan van Toedeling nog mooier. 

 

Het opmaken van het Plan van Toedeling is de meest interessante taak voor landmeters. 

Hun eerste taak is echter de inventarisatie van bestaande rechten. Samen met de 

schattinggegevens zijn deze als lijst van rechthebbenden in 1984 ter inzage gelegd. De 

twehonderdvijftig ingediende bezwaren zijn in drie jaar tijd behandeld. Een andere taak van 

de landmeters is de rechten van iedere grondeigenaar in de ruilverkaveling op goede wijze te 

behandelen. De landmeters bleken in staat veel grond uit te ruilen waardoor een optimale 

verkaveling is ontstaan. 

 

 

Gebruik en toedeling 

 

In de verplaatsingsrichtlijnen is bepaald dat vijfentwintig hectare na verplaatsing nodig is 

om voor een subsidie bij verplaatsing in aanmerking te komen. Bedrijven kleiner dan 

vijfentwintig hectare moeten eerst grond van elders zien te verwerven. Boeren kochten dan 

met medewerking van de landmeters een aantal buitenkavels, zodat ze voor verplaatsing in 

aanmerking konden komen. Verplaatsing moest voordeel opleveren.  Door het uitruilen van 

gronden en het tijdelijk in gebruik geven daarvan kregen de boeren in de gaten dat grond 

dicht bij hun huis gemakkelijk was. Het uiteindelijke Plan van Toedeling, zoals dat in het 

najaar van 1997 is gepresenteerd, leverde ondanks deze aanpak zevenhonderd acht en 

veertig bezwaren op. In Vlist was de verkaveling moeilijk rond te krijgen. Voor die betrokken 

boeren had het Plan van Toedeling een functie van praatstuk. De families zijn zelf bij elkaar 

gaan zitten en binnen enkele weken legden zij een goed alternatief op tafel. 

 

 

Gaten slaan 

 

De taken van de landmeter waren het registreren van ieders rechten en het maken van een 

grootschalige topografische basiskaart. Aan de hand daarvan zijn de latere inbrengkaarten 

en toedelingskaarten gemaakt. Deze vormden de praatstukken voor de 

Landinrichtingscommissie en de gesprekken aan de keukentafel. Alle kaarten waren 

ingekleurd en gearceerd. Na de registratie van de eigendommen is het gebied opgedeeld in 

blokken van honderd hectare, met de natuurlijke afscheidingen die er toen waren. 

Uitgangspunt was zoveel mogelijk grond rondom het bedrijf. Al gauw bleken sommige 

gebieden overvraagd en andere ondervraagd te zijn. Opvallend in de Lopikerwaard is de 

drukke lintbebouwing. Wil de ruilverkaveling slagen moesten er gaten geslagen worden. In 

de tien jaar tot aan de wenszittingen in 1994/1995 is er door de landmeters bemiddeld in 

aan- en verkopen en uitruilen van grond, om aan de dan geformuleerde wensen te kunnen 

voldoen. Vaak werd die grond via het Plan van Tijdelijk Gebruik al bij de boerderijen 

neergelegd. Moest in 1996 nog begonnen worden met allerlei ruilingen, dan had de 

ruilverkaveling nog langer geduurd. Met de gedachte ‘waar gaten slaan’ begint direct het 

geroer in de pot. Als eerst hebben de landmeters contact gezocht met mogelijke 

bedrijfsbeëindigers. Het zou een goede zaak zijn als zij hun grond zouden willen verkopen 

om ruimte te maken voor een ander. Boerenfamilies zitten al generaties op een bepaalde 

plek. Dus de bereidheid om naar elders te gaan was niet zo groot. Gemiddeld was anderhalf 

jaar nodig om mensen voor een verplaatsing te interesseren. De twijfel blijft vaak heel lang, 

ook al is de beslissing genomen. Het was de taak van de landmeter om die mensen daarin te 
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begeleiden. De landmeter had een bijzondere positie binnen de Landinrichtingscommissie. 

Ze komen bij veel boeren op het erf. De boeren gaan hun vertrouwen. Met het oog op een 

optimale toedeling kon alleen maar op een verantwoorde manier met ieders grond worden 

geschoven. Soms was het mogelijk met hulp van buiten het blok ruilingen mogelijk te 

maken. Maar ook verplaatsingen vanuit het gebied naar elders kwamen voor. Uiteindelijk 

zijn vijf boerderijen verplaatst. Na heel veel gepuzzel zijn die vijf in de naaste omgeving 

terechtgekomen. 

 

Het landinrichtingsproject Lopikerwaard heeft een aantal begrotingsherzieningen gekend. De 

belangrijkste worden hierna genoemd. Naarmate het project vordert, wijzigen de ramingen in 

werkelijke uitgaven. Het financiële overzicht wordt in euro’s weergegeven. 

 

De begroting van 1979 is overgenomen uit het stemmingsrapport en gebaseerd op het loon- 

en prijspeil van 1 december 1977. De totale kosten worden geraamd op ongeveer 

achtenzestig miljoen, waarvan ruim zeven miljoen door belanghebbende instanties wordt 

bijgedragen. Belangrijke partijen zijn de provincies Utrecht en Zuid Holland met ongeveer 

tweeënhalf miljoen voor de waterbeheersing en ruim vier miljoen voor de ontsluiting. Aan de 

ontsluiting betalen de gemeenten ook mee, ongeveer twee miljoen. Voor de 

verkavelverbeteringswerken betalen de boeren vijftig procent van de kosten. Ze zijn namelijk 

ook opdrachtgever voor deze werken. De individuele eigenaren, de boerderijverplaatsers, 

dragen eveneens direct bij in de kosten en krijgen naast subsidie een deel, zijnde ongeveer 

drie miljoen, voorgefinancierd. Personen die bedrijfseconomisch voordeel hebben van de 

ruilverkaveling betalen naar omvang van dit voordeel mee aan de niet-gesubsidieerde 

kosten, ruim zeven miljoen. Dat gebeurd pas nadat de aktepassering heeft plaatsgevonden 

en de lijst van de geldelijke regelingen is gesloten. De belanghebbenden betalen dit bedrag 

gedurende zes en twintig jaar in de vorm van een ruilverkavelingrente tegen zes procent aan 

rente en aflossing. Het gemiddelde bedrag over de cultuurgrond is berekend op  acht en 

dertig euro per hectare per jaar over zes en twintig jaar. Uit bovenstaande wordt duidelijk 

dat derden ongeveer acht en twintig miljoen van de Landinrichting Lopikerwaard betalen en 

dat de rijksoverheid ongeveer zes en dertig miljoen bijdraagt. 

 

Vanaf de stemming gaan de wegen in de Lopikerwaard sterk achteruit. De strenge winter 

van 1979 laat zijn sporen na, maar ook de toenemende zware transporten zijn hier debet 

aan. Bij de ontwikkeling van het landinrichtingsplan is onvoldoende rekening met deze 

mogelijke tegenvaller gehouden. Daarnaast beïnvloeden de loon- en prijsstijgingen, veertig 

procent ten opzichte van 1977, de hoogte van de begroting. De prijzen van het asfalt zijn 

sterk afhankelijk van de geldende – toen torenhoge – olieprijzen. In 1985 wordt de 

wegenbegroting met ongeveer zes en veertig procent verhoogd naar ongeveer vijf en twintig 

miljoen. De overige begrotingsposten blijven gelijk. 

 

Aan de begrotingswijziging van 1993 gaat een omvangrijke planwijziging vooraf. Alle 

planonderdelen worden kritisch onder de loep genomen. Tevens wordt onderzocht hoe de 

laatste beleidsontwikkelingen in de Lopikerwaard kunnen worden ingepast. Deze 

planwijziging en begrotingsherziening zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de 

betrokken overheden en belanghebbenden in de streek. Hierna volgt een opsomming van de 

belangrijkste planaanpassingen en begrotingsveranderingen. 

 

- Het onderdeel waterbeheersing ondergaat ingrijpende veranderingen. Alle 

middenweteringen komen te vervallen en langs de polderkaden worden afwaterende 
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watergangen aangelegd. De kosten voor de hoogwatervoorzieningen blijken veel te 

laag begroot. Tijdens de stemmingsbegroting is bewust gekozen deze voorzieningen 

niet uit te werken en een toen haalbaar bedrag op te nemen. Dit blijkt nu bij lange 

na niet toereikend. Ook de gemalen zijn aanzienlijk duurder dan was voorzien. 

Uiteindelijk werd de begroting voor de gehele waterbeheersing verdubbeld. 

- Bij de bestemming was rekening gehouden met de verplaatsing van boerderijen van 

gemiddeld vijfentwintig hectare. Uiteindelijk waren de verplaatste bedrijven groter. 

Gemiddeld is voor zes hectare per bedrijf meer subsidie verstrekt. 

- In het kader van de tweede tranche relatienota-gebieden, zoals opgenomen in het 

Utrechtse natuurbeleidsplan, is het landinrichtingsplan uitgebreid met de 

natuurontwikkeling en reservaatgebied Willeskop en met de ecologische 

verbindingszones die de natuurgebieden met elkaar verbinden. Dit 

begrotingsonderdeel is met ruim een kwart miljoen verhoogd.  

- Het recreatieplan is geheel herzien. In plaats van de geplande grootschalige 

vissportvoorzieningen zijn er kleinschalige en minder kostbare parkeer- en 

picknicklocaties gekomen. De begroting kon aanmerkelijk worden verlaagd, maar 

door het opnemen van het fietspad van IJsselstein naar Schoonhoven, langs de 

zuidkant van de Lopikerwetering, is de recreatiebegroting toch met een half miljoen 

verhoogd. 

- Het bedrag voor schadevergoeding en administratiekosten is aanzienlijk verhoogd. De 

voornaamste oorzaak ligt bij het uitlopen van het project. Werd bij de bestemming 

nog verwacht dat de ruilverkaveling in vijftien jaar zou kunnen worden uitgevoerd, 

uiteindelijk duurde het tien jaar langer. 

 

Op basis van de hierboven genoemde aanpassingen wordt het landinrichtingsproject 

Lopikerwaard ruim twintig miljoen duurder. Alle betrokken instanties nemen hiervan een 

deel voor hun rekening. Het toenmalige Waterschap Lopikerwaard is zelfs bereid nog verder 

te gaan. Ze neemt van de meerkosten het percentage van de gezamenlijke belanghebbenden 

en een deel van de bijdragen van de provincies voor haar rekening. 

 

 

Begroting 2001 

 

De Landinrichtingscommissie Lopikerwaard kreeg opdracht anderhalf miljoen euro aan 

rijksbijdrage te bezuinigen. De landinrichtingscommissie vond dat belanghebbenden, die 

nog geen gebruik hadden kunnen maken van de verbeteringen, niet door bezuinigingen 

gedupeerd mochten worden. Besloten is toen de volgende zaken voor bezuiniging voor te 

dragen: 

 

- Het laten vervallen van de twintig hectare bosuitbreiding langs de A2 en de 

Hollandse IJssel, omdat Bureau Beheer Landbouwgronden geen gronden daarvoor 

heeft aangekocht. 

- Verlaging van het bedrag voor kavelaanvaarding, mits de wettelijke voorgeschreven 

werken kunnen worden uitgevoerd. 

- Verlaging van het deelnamepercentage voor kavelverbetering. Op basis van 

ervaringscijfers lijkt dit mogelijk. De Landinrichtingscommissie stelt daarbij wel de 

voorwaarde, dat het bedrag weer beschikbar moet komen als er meer aanvragen zijn 

dan verwacht. 
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In de begrotingsherziening van 2001 wordt eveneens de afspraak van de 

Landinrichtingscommissie met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verwerkt. 

Als gevolg van de aangepaste Waterschapswet is het niet meer mogelijk binnen één schap 

voor dezelfde soort gebieden andere waterschapslasten in rekening te brengen. Dit betekent 

dat de grondgebruikers in de Lopikerwaard zowel het volledige bedrag aan 

waterschapslasten moeten betalen als de ruilverkavelingrente voor de uitvoering van het 

landinrichtingsplan. Dit zou niet helemaal terecht zijn omdat het Waterschap oorspronkelijk 

niet aan de uitvoering van de ruilverkaveling zou meebetalen. Bij de voorbereiding van de 

ruilverkaveling is afgesproken dat de boeren in de Lopikerwaard twintig procent van de 

investeringskosten voor de waterbeheersing voor hun rekening zouden nemen. In ruil 

daarvoor zou het Waterschap de waterschapslasten niet verder verhogen. Omdat zij geen 

invulling kan geven aan deze afspraak heeft het hoogheemraadschap toegezegd de 

waterbeheersingkosten van ruim vier miljoen van de gezamenlijke belanghebbenden over te 

nemen. Het natuurontwikkelingsgebied Willeskop is afgevoerd bij de begrotingsherziening 

2001. Door de bezuinigingsoperatie van de Rijksoverheid is het voor de landinrichting 

Lopikerwaard niet meer mogelijk invulling te geven aan dit onderdeel van het 

landschapsplan. Inmiddels hebben de Staten van Utrecht (provincie) toegezegd de 

financiering van de uitvoering van dit gebied over te nemen 

 

Na de herziening in 2001 komen de gemiddeld berekende ruilverkavelingkosten per hectare 

per jaar uit op ruim vierentwintig euro. Dit is tien euro lager dan in 1978 was berekend. 

Deze kosten zijn exclusief verrekenposten, individuele kosten en kleine over- of 

onderbedelingen. De definitieve lasten zullen na de Tweede Schatting worden berekend. 

 

 

Verklarende woordenlijst 

 

Artikel-13 kades: kades die volgens artikel 13 van de Ruilverkavelingwet van 1954 worden 

toegewezen van de oude eigenaar aan het Bureau Beheer Landbouwgronden. 

Beheersgebied: graslanden die in eigendom blijven van de boeren en waarop een 

beheersovereenkomst afgesloten kan worden. 

Beheersovereenkomst: overeenkomst tussen boer en staatsbosbeheer waarbij afspraken 

gemaakt worden over zaken als maaidatum, de mate van bemesting en de hoogte van het 

waterpeil. 

BRAC-wegdek: BRAC staat voor Breek Asfalt Cement. Het wegdek bestaat uit het 

oorspronkelijk teerhoudende asfalt en de oude fundering. Asfalt en fundering zijn gebroken, 

gebonden met cement en als homogene funderingslaag teruggebracht in het nieuw gegraven 

wegcunet. Na uitharding van dit materiaal is een nieuwe asfaltlaag aangebracht, het 

zogeheten BRAC-wegdek. Vanwege het hoge kalkgehalte van het beton worden de PAK’s met 

het cement gebonden en spoelen daarom niet meer uit. 

Eerste Schatting: de schatting die in 1981 is uitgevoerd en waarbij aan alle percelen grond 

een waarde werd toegekend. Deze waarde is gebruikt bij het Plan van Toedeling om de 

gronden te ruilen. 

Hoogwaterleiding: watergang met een hogere waterstand dan in het omliggend 

poldergebied, waardoor een klein hoogwatergebied ontstaat, om schade aan houten 

paalfunderingen te voorkomen 

Insteekweg: een weg die alleen is aangelegd om veldkavels beter bereikbaar te maken. 

Kade: aarden waterkering van geringe afmeting. 

Kadewetering: hoofdwatergang van het waterschap waarin de kavelsloten uitmonden en die 
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gelegen is langs de kade aan de achterkant van de kavels (zie ook Veldwetering). 

Kavel: verschillende percelen grond van één eigenaar. 

Kavelaanvaardingswerk: werken die uitgevoerd worden om percelen grond die verkregen 

zijn bij het Plan van Toedeling vergelijkbaar te maken met de verlaten grond en geheel 

betaald zijn door de ruilverkaveling. 

Kavelverbeteringswerk: werken die door de bedrijven zelf worden uitgevoerd met vijftig 

procent subsidie van de ruilverkaveling om een verdere verbetering te realiseren op het 

gebied van ontsluiting en ontwatering. 

Kwakel: eenvoudige, meestal houten voetgangersbrug, die – om rekening te houden met de 

deklading van de (vroegere) scheepvaart – een grotere doorvaarhoogte kreeg. 

Kwel: grondwater dat door drukverschil door de bodem stroomt. 

Kweldruk: druk die in de bodem op gronddeeltjes of bodemlagen wordt uitgeoefend door 

stromend grondwater, dat op andere plaatsen als kwelwater naar buiten kan komen. 

Loopzand: zand of sterk zandhoudende lagen die door oververzadiging met water een 

brijerige massa vormen, die gemakkelijk kan uitvloeien. Als het aan de oppervlakte 

voorkomt wordt het ook wel drijfzand genoemd. 

Minas-boekhouding: boekhouding die door alle landbouwbedrijven moet worden gevoerd 

waarbij alle inkomende en uitgaande mineralen op het bedrijf worden bijgehouden. 

Natuurontwikkeling: graslandpercelen die onttrokken worden aan landbouwkundig 

gebruik en waarop, door afgraven van de bovengrond, nieuwe natuur ontwikkeld wordt. De 

gronden worden toegedeeld aan Bureau Beheer Landbouwgronden ten behoeve van 

Staatsbosbeheer. 

Onderbemaling: particuliere bemaling van een klein gebied in een polder om lokaal een 

lagere slootwaterstand te realiseren. 

Opvoergemaal: gemaal dat dient voor de watervoorziening van een gebied in droge perioden 

of voor de waterverversing. 

PAK’s: afkorting voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Vanwege de 

kankerverwekkende stoffen in dit teerhoudende asfalt verbiedt de overheid dit asfalt nog 

verder toe te passen. Om de omvang van de stortplaatsen beperkt te houden, is het beleid 

van de overheid er op gericht dit materiaal overeenkomstig hiervoor opgestelde richtlijnen te 

hergebruiken. Voor de nieuw aan te leggen wegenfundering in de Lopikerwaard is toen 

creatief naar oplossingen gezocht. De PAK’s zijn met beton gemengd tot het BRAC-wegdek 

(zie ook BRAC-wegdek). 

Plan van Toedeling: het plan waarbij de Landinrichtingscommissie voorstelt waar 

eigenaren de nieuwe percelen grond krijgen toegedeeld. 

Plan van Tijdelijk Gebruik: een jaarlijks plan waarbij alle grondgebruikers de tussentijds 

geruilde gronden voor één jaar mogen gebruiken. 

Planwijziging: een wijziging van het in 1979 gestemde plan, waaraan een procedure van 

inspraak en vaststelling is verbonden. 

Plasberm: een zo breed mogelijke contactzone tussen land en water, gerealiseerd via een 

licht hellend talud. Het is bedoeld voor plantensoorten zoals lisdodde en dotters, die in de 

omstandigheden van een moeraszone goed kunnen gedijen en voor dieren zoals kikkers, 

ringslangen en salamanders die hier een goed leefmilieu aantreffen en waarlangs zij zich 

kunnen verplaatsen. 

Polderkade: waterkerende kade tussen twee verschillende polders om de verschillende 

waterstanden in stand te houden. 

Reservaatsgebied: een gebied grasland dat onttrokken is aan landbouwkundig gebruik en 

wordt toegedeeld aan Bureau Beheer Landbouwgronden ten behoeve van Staatsbosbeheer 

om de aanwezige natuurwaarden te behouden en verder te ontwikkelen. 
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Rijpolder: polder waar het agrarisch transport op de eigen kavel(s) van melk, mest, 

gewassen en dergelijke met rijdend materieel gebeurt (zie ook Vaarpolder). 

Schouwstrook: een smalle strook land – grenzend aan een hoofdwatergang van het 

waterschap – in eigendom van de aanliggende boer, waar vanaf het onderhoud van de 

hoofdwatergang plaats vind. 

Stemmingsplan: het ruilverkavelingplan dat in 1979 via een schriftelijke stemming is 

aanvaard door een meerderheid in het gebied. 

Stroomrug: twee oeverwallen met de al of niet dichtgeslibde rivierbedding, die een verhoging 

(rug) in het rivierlandschap vormen. 

Superheffing: een heffing die opgelegd wordt aan melkveehouders die meer melk 

produceren dan is toegewezen. 

Tweede Schatting: de schatting van het nut dat iedere eigenaar of pachter van de 

ruilverkaveling heeft gehad. Dit geschatte nut wordt gebruikt om ruilverkavelinglasten voor 

een ieder te berekenen. 

Vaarpolder: polder waar boerentransport op de eigen kavel(s) van melk, mest, vee, gewassen 

en dergelijke plaats vindt met varend materiaal over de kavel- of binnensloten (zie ook 

Rijpolder). 

Veldkavelgebied: een gebied waar weinig boerderijen staan en waarbij de daar gelegen 

grond toebehoort aan een boerderij die elders ligt. 

Veldwetering: een hoofdwatergang van het waterschap, waarin de kavelsloten uitmonden; 

deze wetering doorsnijdt de kavels en vereist veel bruggen of rijdammen voor het boeren 

verkeer (zie ook Kadewetering). 

Verplaatsing: situatie waarbij een boer zijn bedrijf verplaatst naar een andere locatie en 

daar een nieuw bedrijf bouwt. 

Vijzelgemaal: een wateropvoerwerktuig van een gemaal met een zware as met 

schroefvormige bladen, die schuin in een goot wordt opgesteld. De motor doet de as draaien 

en schroeft als het ware het water omhoog. 

Vlieten: grote hoofdwatergangen van het waterschap die het water van de weteringen naar 

de gemalen transporteren. 

Waterkering: dam of dijk ter bescherming van laaggelegen land tegen hoge waterstanden op 

de rivier. 

Zandbanen: voormalige stroombeddingen van rivier(arm)en, die met zand zijn opgevuld. 
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Tot slot 

 
Om de geschiedenis van het landschap in Holland te zien, reisde ik van Utrecht via Gouda, 

Bergambacht, Schoonhoven naar Nieuwegein. Op mijn tocht ontdekte ik een landschap dat 

onder invloed van het natuurgeweld en door de mensen is veranderd en vormgegeven. Ik zag 

een landschap waar geen stukje niet aangeraakt, omgegraven of strakgetrokken is. Holland 

zou nooit hebben bestaan zonder ingrijpen van de mensen en dat er met zekerheid over 

driehonderd jaar weer totaal anders uitziet. Tijdens verschillende onderzoeken is 

geconstateerd hoe kwetsbaar onze historische leefomgeving is. De wijzigingen aan 

historische gebouwen en structuren zijn vaak zo ingrijpend, dat het lang niet altijd meer 

mogelijk blijkt de opbouw en de ontwikkelingen van die gebouwen af te lezen. De lopende 

processen van schaalvergroting en functieverandering leiden nu eenmaal onvermijdelijk tot 

aanpassingen en vormveranderingen. Kwalijk is echter dat veel van die veranderingen, die 

noodzakelijk geworden zijn, op een lompe en fantasieloze wijze werden doorgevoerd. Fataal 

zijn dan ook de moderniseringen die geen rekening hielden met de structuur van het 

gebouw.  De volgorde van behandeling van verdedigingswerken tot en met boerderijen in niet 

historisch bepaald. Of een gebouw al dan niet de status van beschermd rijks- of 

gemeentelijk monument bezit, heeft geen rol gespeeld. In twintig hoofdstukken is een 

gevarieerd beeld geschapen van gebouwen en bouwwerken in de Krimpenerwaard. Er zijn 

hoofdstukken over de ontstaansgeschiedenis van het land, de bewoningsgeschiedenis, de 

ontwikkeling van de nederzettingen en de waterhuishouding. De polders, de verdwenen en 

nog bestaande molens en gemalen, sluizen en bruggen zijn de onderwerpen in dit boek. In 

een oud agrarisch gebied als de Krimpenerwaard is de rijkdom en verscheidenheid van de 

gebouwengroepen groot. Evenals bij de woonhuizen werden de boerderijen uit verschillende 

invalshoeken benaderd, teneinde een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling te 

krijgen. 

 

De zelling stond in het vroege najaar nog enkele weken alleen op den akker. De afstand 

tusschen de planten was voldoende om er voorzichtig tusschen door te kunnen schuifelen. 
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Sprookjesachtig mooi was dan op heldere dagen het schemergroene licht, dat uit het 

bladerdak boven de hoofden neerviel. De teere stemming werd volmaakt door de stilte, door 

het verdwijnen van de wereld, die door het bosch van stengels niet meer zichtbaar was. Een 

enkel stuk wild, dat volkomen rust en veiligheid had gevonden, schoot weg. De 

verbeeldingskracht van de jongensziel kreeg vleugelen, en tooverde zich een oerwoud, ver weg 

bij de helden van Cooper en Aimard (Vink, 1926, 224) 

 

Er verandert veel in waterschapsland. De basiszorg voor de leefbaarheid en de 

bewoonbaarheid van ons land berust bij de waterschappen. Het is daarom noodzakelijk dat 

deze organisatie geregeld wordt aangepast aan de eisen van de tijd. Dit is in het belang van 

de mensen die nu leven en van hun nageslacht. De leefbaarheid en bewoonbaarheid van ons 

land dient voor nu en in de toekomst gewaarborgd te zijn. De strijd tegen de 

waterverontreiniging is vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw aangegaan door het rijk, de 

provincies, waterschappen en gemeenten. Aanvankelijk gebeurde dit alleen op plaatsen waar 

vervuiling nadrukkelijk aanwezig was. Een belangrijke aanzet gaven de Voorste Stroom-

arresten. De gemeente Tilburg loosde ongezuiverd rioolwater op riviertje De Voorste Stroom. 

Dit veroorzaakte veel stankoverlast voor de mensen die langs de oevers woonden. De 

gemeente Tilburg werd na langdurige processen veroordeeld tot schadevergoedingen wegens 

het veroorzaken van verminderd woongenot. De gemeente handelde weliswaar in de 

rechtmatige uitoefening van haar overheidstaak, namelijk afvoer van afvalwater, doch zou 

onrechtmatig handelen als ze geen schadevergoeding gaf. De rechterlijke uitspraak leidde tot 

de bouw van vele zuiveringsinstallaties door gemeenten en waterschappen. In de jaren vijftig 

en zestig van de vorige eeuw zette de vervuiling overal in het land door. Het eerste 

wetgevende antwoord hierop was de wet Verontreiniging Oppervlaktewater in 1970. Het 

waterkwaliteitsbeheer werd opgedragen aan de provinciale besturen die dit konden 

delegeren aan de waterschappen. De meeste provincies zagen hierin aanleiding tot het 

oprichten van zuiveringsschappen. Ook werden waterschappen samengevoegd tot een 

succesvol waterkwaliteitsbeheer. Waterschappen sloten overeenkomsten met gemeenten tot 

overname van de gemeentelijke zuiveringsinstallaties. Als de waterschappen alle taken in 

zich verenigen, waterkering, waterkwantiteit- en waterkwaliteitbeheer, spreekt men in de 

waterschapswereld van ‘all-in waterschappen’. 

 

De oude vertrouwde waterstaatwetgeving, zoals de Waterstaatswet 1900, de Keurenwet en 

de Bevoegdhedenwet, maakte plaats voor moderne regelingen. Zelfs het hoofdstuk uit de 

grondwet dat betrekking heeft op het toezicht van de provincies en de inrichting van 

waterschappen werd herzien. De nieuwste wetgevingen zijn de Wet op de Waterhuishouding 

en de Waterschapswet. De Wet op de Waterhuishouding bepaald dat het waterbeheer moet 

plaats vinden op basis van planvorming. Zoals de andere overheden streek- en 

stemmingsplannen moeten vaststellen voor de ruimtelijke ordening, dienen de provincies en 

de waterschappen eenmaal per vijf jaar provinciale waterhuishouding- en 

waterkwantiteitsbeheerplannen tot stand te brengen.  In de provincie Utrecht is het eerste 

provinciale waterhuishoudingplan in 1992 vastgesteld. De belangrijkste aandachtspunten 

zijn de verdroging, de kwaliteit van de waterbodems, het inlaten van gebiedsvreemd water en 

herstel van natuurwaarden door het wegnemen van barrières voor flora en fauna in en langs 

het water. Waterkwaliteit en water kwantiteit komen aan de orde. Dat bij waterbeheer 

rekening wordt gehouden met alle andere maatschappelijk belangen, is wettelijk 

gewaarborgd. Door een betere afstemming op andere wetten, zoals Provinciewet, 

Gemeentewet, wet AROB (administratieve rechtspraak overheidsbeslissingen), de Algemene 

Wet Bestuursrecht, is de waterstaat- en waterschapswetgeving voor de burgers veel  meer te 
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herkennen.  

 

Er komen nieuwe visies op waterbeheer, nieuwe wetgeving en nieuwe, moderne 

waterschappen. Het gaat om een basis voor een goede toekomst: water voor nu en later. Een 

groot waterschap moet in staat zijn om veiligheid te bieden aan de ingelanden achter de 

dijken. Dit oudste bestuurssysteem uit de Nederlandse staatsinrichting blijkt in staat te zijn 

eigentijdse problemen op te lossen. Over de berg milieuproblemen valt nauwelijks heen te 

kijken. Maar met pessimisme zijn de generaties na ons niet gediend. Een uitspraak van 

Maarten Luther: ‘Al wist ik zeker dat de wereld morgen verging, dan nog zou ik vandaag een 

boom planten.’ 
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