De polder van Steyn vanaf 1600
Jan Kooijman en H elen Kooij man-Tibbles

De aanleiding voor dit onderzoek was de 18e-eeuwse regent Govert Suys. Hij
woonde in Gouda maar had ook een buitenplaats 'Langesteyn ' . Na zijn overlijden
in 1756 werd een omvangrijke boedelbeschrijving opgemaakt. De buitenplaats is
er omschreven als:
'Hofsteede met een Heerehuis, bouwhuis , koetshuis en stalling, mitsgaders schuur
en, hooyberg, boomgaert, moesthuyn alsmede een Speelhuis aan de IJssel en ver
der getimmerte en plantagie ;
20 mergen land geleegen zoo in den lande van Steyn als onder Sluypwijck; volgens
gifte in dato 11 november 1724;
de landen onder Steyn gelegen vooruit den IJssel tot agter aan de Sluypwijckse
Landscheydinge off den Reewal toe;
belent ten Oosten, de erfgenamen van de heer Johan Meerman ten Westen , de
weduwe van Maarten Janse Cool'.
Langesteyn lag dus ten oosten van Gouda in wat nu wordt aangeduid als de Polder
van Stein en was 20 morgen (ca 17 hectare) groot. De plaatsaanduiding in de pol
der blijft echter zoals gebruikelijk in de l 7e en 18e eeuw, beperkt tot het aangeven
van de eigenaars van de percelen aan weerszijden . De polder Stein heeft een
omvang van ruim 600 hectare en er staan bijna dertig boerderijen . Omdat er geen
overzicht van de eigenaars bestond , besloten we ruim vijf jaar geleden serieus in
de archieven te gaan zoeken naar de locatie van 'Langesteyn'.
Die zoektocht viel echter tegen; er zijn weinig archiefstukken overgebleven en al
snel bleek het noodzakelijk alle nog aanwezige eigendomsoverdrachten in de
Polder van Stein te volgen. Uiteindelijk hebben we zo 'Langesteyn' met zekerheid
weer gevonden. 1 Door de noodzakelijk brede opzet van ons onderzoek vonden we
tegelijkertijd ook alle eigenaars/bewoners van de andere boerderijen en huizen in
de Polder van Stein. Vooraf was dit niet de bedoeling maar geleidelijk aan gaf het
zelfs een andere wending aan ons onderzoek. Het bleek namelijk mogelijk een
indruk te krijgen van de ontwikkelingen in zo'n kleine en geïsoleerde gemeen
schap. Uiteindelijk hebben we de omvang zelfs nog verder uitgebreid tot de perio
de vanaf 1600 tot in de 20e eeuw. Alvorens op de opzet en resultaten van het
onderzoek in te gaan, geven we een impressie van het ontstaan en het bestuur van
de polder in de daaraan voorafgaande zeshonderd jaar.

De Polder van S teyn tot 1600
Tot de elfde eeuw was di.t gebied onderdeel van de uitgestrekte veencomp lexen op de
grens van Utrecht en Holland . De Hollandsche IJssel stroomde aan de zuidzijde en aan
de noordzijde was het begrensd door de Oude Rijn. Er tussenin hadden de afgestorven
plantenresten en veenmossen al sinds duizenden jar en voor een steeds dikker wordende
laag veen gezorgd, die uiteindelijk zelfs meters boven de zeespiegel kwam te liggen.
Ondanks de slappe veenbodem konden bomen als elzen , wilgen en berken er uitschie
ten: hun oppervlakkige en breed uitwaaierende wortels gaven namelijk voldoende hou
vast. Bij een overmaat aan smelt- of regenwater overstroomden de rivieren en geleidelijk
aan werd er rivierklei afgezet op brede stroken land langs de rivierbedding.
Vanaf de negende eeuw begon de bevolking in het westen sterk toe te nemen. Om aan
de stijg ende behoefte aan graan te voldoen, vestigden kolonisten zich vanaf die tijd op
de kleigronden langs de rivieren. Voor de ontwatering groeven ze lange parallelle sloten,
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Ajbee lding 1: Pold er van Stein (topografi sch e /wart , 1967).

dicht btj elkaar en haaks op de rivierloop . Landinwaart s werd aan het eind van de ont
ginning een dwarswetering gegraven en een kade of dijkje opgeworpen om watertoe
stroming vanuit de achterliggende veenmassa te beperken. De bomen werden gerooid
en het land werd geleidelijk aan bewerkt; op de nu droger geword en grond was akker
bouw goed mogelU k. Na het graven van een wetering aan de andere kant van het
dwarsdijkje volgde een tweede ontginning en ontstond er een verbind ingsweg, de
'tiendweg'. In een paar honderd jaar werd zo langs de IJ ssel een karak teristi ek Hollands
polderla ndschap gevormd met lange smalle kavels omgeven door veel water.
In het Utrechts/Hollands veengebied komen op d i verse plaatsen percelen voor met een
lengte van bijna 1200 m en een breedte van ongeveer 120 m. Dit zou verba nd houden
met een stuk bouwgrond van 300 bij 32 roeden , de 'hoeve'. In metrische eenheden is
dit circa 13,6 hecta re en zo' n omva ng zou groot genoeg ztjn om er een boeren bedrijf op
uit te oefenen. Als oude oppervlaktemaat word t de hoeve onderverdee ld in 4 viertel van
4 morgen. Een dergelijke regelmaat wijst op een georgan iseerde ontginning met bepaal
de voorwaarden en met een afgebakende ontginningsdiepte. Traceren van dergelijke capeontginningen is fascinerend omdat er zelfs in een beperkt gebied vele va riaties
voorkomen 2.
Er zijn ook vele uitzonderingen en de Polder van Steyn lijkt er één van. In afbeelding 1
is een kopie va n de topografische kaart uit 1967 opgenornen .3 Het blijkt dat de tiend
weg op 600 tot 800 m van de rivier ligt en dat ook de percelen tot de landscheiding
(Twaa lfmorgen, vroeger de Reewal) in lengte va riëren en tot 2000 m lang zijn. Zelfs de
kavelbreedte varieert en dit bemoeilijkt het bepalen van de oorspronkelijke ontginnings
grootte. Dit maakt het aannemelijk dat hier sprake was va n een vroege kolonisatie met
'vrije vestiging', waarbij de ontginning landinwaarts doorliep totdat uiteindelijk een
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ander ontginningsgebied als Oucoop of Sluipwijk werd bereikt.4 Langs de Hollandsche
ljssel werd waa rschijnlijk al in de elfd e eeuw begonnen met de ontginningen. Een pro
bleem bij de vrije vestiging is echter dat de ui tgiftegegevens ontbreken en dat de
omvang van de oorspronkelijke ontginningsgrootte en het bijbeh orend aan tal kolonisten
daa rdoor niet vaststaat. Een grove sch atting door deling van h et oppervlak van de pol
der tot aan de Reewal (ca . 600 hectare) door het 'hoeve'-oppervlak wijst op tenminste
veertig families.
Ontwaterd veen neemt a f in volume en zakt in elkaar. Bewerken va n de ontwaterde
grond versterkt de inklinking verde r omdat luchttoetreding afbraak van organisch mate
riaal door oxidatie mogelijk maakt. Het gevolg van ontginning van een veengebied is
dus een geleidelijke bodemdaling en voo rtdurende problemen met de waterhu ishou
d ing. Al i n de twaalfde eeuw moest er een dijk langs de IJ ssel worden opgeworpen . In
1285 werd de IJssel stroomopwaarts afgedamd en zo ontstond er een getijdenrivier,
waarop bij laag water kon worden geloosd. Buitendijks vond nu meer slibafzetting
pl aats. Geleidelijk aan werden de hoogst gelegen stukjes 'uiterdijk' of 'buitenland' van
kaden of dijkjes voorzien. Het inklinken van de polder ging uiteraard ook door en hier
door b leef het waterpei l i n de pol der stijgen en werd ook de afwatering bemoeilijkt. In
1478 besloten de eigenaars en gebruikers van de polder Steyn tot het bouwen van een
watermolen aan de westkant va n de polder en nabij de tiendweg. Het water werd nu
eerst uitgeslagen op een vrij grote en door kaden omgeven boezem tussen de ti endweg
en de d ijk. Vervolgens wordt via een uitwaterings sluis in de d ijk geloosd op een kanaal
naar de IJ ssel. Het grondwaterpeil was echter al zo ver gestegen dat de oorspronkelijke
akkerbouw plaats moest maken voor veeteelt.
In middels was aan de westkant va n de polder een reguli erenklooster gesticht. Aan een
tijdgenoot van de bekendste bewoner van dit klooster hebben we een indruk van het
toenmalig leven in de Polder van Steyn te danken: 'Erasmus geeft geen gunstige getuige
nis van de gelegenheit des kloosters; de plaats was zoo stinkend en ongezond dat er
kwalyk koeyen, laat staan zo'n teer mensj e als ik konden aarden '.
Bestuu rlijk is de Polder van Steyn lange tijd verbonden geweest met de Willens en Kort
Haa rlem . Het gebied werd eerst va nuit h et Kapittel van Oudm unster in Utrecht
bestuurd als een onderdeel van de Heerlijkheid Haastrecht. Dit besturen betekende ook
een vorm van bescherming voor de bewon ers tegen in vloeden van buitenaf. Als erken
ning van deze band moest een j aarlijkse 'Tijns' van 2 penningen per viertel worden
betaald. ln het begin van de veertie nde eeuw wordt het 'Overijsselse' gepacht door
Arnoud va n Steyn. Op een warrige manier verandert dit 'Land van Steyn' nu va n een
Utrechtse naa r een Hollandse eigenaa r. Duidelijk is dat het gebied tegen h et einde van
de vijftiende eeuw wordt gepacht door Gouda. Pas honderd jaar later wordt echter offi
cieel vastgesteld dat Gouda deze heerlijkheid a l s 'onversterfelijk' erfleen mag behouden
en besturen. Uiteraard met de mogelijkheid tot het benoemen van bestuurders én het
heffen van belasting. Rond deze tijd verschijnen de eerste kaarten waa rop wegen en
molens voor de polderbemaling zijn aangegeven. Steyn staat er ook op maar heeft er
niet voor betaald: de pol der za l nog lange tijd autonoom blijven met een eigen
Hoogdijksbestuur, een Hensboek én een fraaie Hensbeker.

Op zet van het ond erzoek
We zijn nu in de l7e eeuw beland en bij het begin van ons archiefonderzoek. Het
onderzoek gaat door tot in de 20e eeuw en was gericht op een drietal onderwerpen:
• achterhalen wat er met de hofstede Langesteyn is gebeurd;
• inventarisatie van de eigendomsoverdrachten , eigenaars of pachters in de Polder van
Steyn;
• indruk k rijgen van de woon- en werkomstandighed en in die periode.
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Uiteraard begint zo'n onderzoek met een goede oriëntatie, dus het fotograferen van de
nu aanwezige bebouwing en vergelijken met kaartmateriaal. De topografische kaa rten
met schaal van 1:25000 geven een indruk van de situatie va naf nu tot het midden van
de 19e eeuw. Zij geven ook bruikbar e kenmerken als namen van boerderijen (bijvoor
beeld Klooster, Ta ndem, Halfwege en Gravestein). Omdat Langesteyn echter ontbrak,
moesten we verder zoeken. Voor een nau wk euriger beeld kunnen vanaf 1830 de kada
st rale kaa rten met schaal van 1:2500 wor
den gebruikt. Voor die tijd is het echter
behelpen: er zijn fraaie waterschapskaarten
maar de grote schaal beperkt de nauwkeu 
righeid .
Voor Steyn is er echter een uitzond erlijk
gedetailleerde kaart uit het begin van de
l 7e eeuw beschikbaar en dat hebben we te
danken aan een geschil tussen Gouda en
een aantal Steynse eigenaren over de
afdracht van de henneptienden. Het
Stadsbestuur gaf in 1615 de Goudse land
meter Henrick Vos opdracht om de situatie
in het Land van Steyn zorgvuldig op te
nemen. Dit resulteerde in een kaart S van 99
bij 143 cm op een schaal van ca 1:3700.
Afbeeldi ng 2: Land van S teyn; Vos, 1615 (SAM H ).
Het deel met de Polder van Steyn is in
afbeelding 2 overgenomen. Alle percelen
zijn genummerd : er zijn er 68 tussen de Ijsseldijk en de Tiendweg en 61 tussen de
Tiendweg en de Reewal. Vos heeft met uitzondering va n de Kloosterboerderij de bebou 
wing niet ingetekend. Het bouwland aan weerszijden van de Ijsseldijk is echter wel
nauwkeurig aangegeven met sloten, kades en bakwetering. Door inkleuren van het
bouwland (lichtbruin), waterlopen (groen en rood) en de wegen (bruin) wordt de situ
atie verduidelijkt. Wat echter
het meest opvalt , is de grote
overeenkomst met de topogra
fische kaarten. In afbeelding 3
is de opmeting uit 1895 en
herzien in 1911 opgenomen:
ogenschijnlijk is er in 300 jaar
slechts weinig veranderd.
We hebben de kaart van Vos als
uitgangspu nt genomen en alle
topografische kaarten tot
dezelfde schaal vergroot als een
hulpmiddel voor het beoorde
len van de veranderingen in de
Polder van Steyn.
Vervolgens wilden we de eige
z
naren en plaats van de bebou
wing vinden en de veranderin
gen va naf het begin van de l7e
eeuw tot in de 20e eeuw vast
leggen. Normaa l gesproken
Afbee lding 3: Polder van Stei n (topografi sche /wart , 1911).
begint zo'n onderzoek dan niet
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aan hel begin of einde van die periode maar in 1832, omdat toen de kadastral e registra
tie werd opgezet. De kadastrale registers en de bijbehorende kaart geven namelijk een
snelle aansl uiting bij nu aanwezige bebouwing. Onderzoek bij het Kadaster in
Rotterdam leverde de eigenaars en a lle verand eringen op tot ca. 1950. We zijn toen
gestopt maar de bewoners va n de Steinsedijk wordt aangeraden om zelf door te gaan
met onderzoek: bouwt ekeningen, foto's, gezinskaarten en persoonl U ke herinneringen
maken het ook steeds interessanter.
Va naf 1832 'terug in de tijd' is minder een voudig. Ind ertijd werd de overdracht van
eigendommen wel geregistreerd 6 en na overlijden werd ook de waarde getaxeerd. 7 Voor
de 18e eeuw zijn echter veel stukken verloren gegaan. Per eigenaar zoeken in de n ota
risarchieven is dan een voor de hand liggend alternatief m aar ook zeer tijdrovend door
de onduidelijke of ui teenlopende herkomst van de eigenaars van Steyns grondgebied.
Op basis van ons Gouds onderzoek hadden wij de verwachting dat het gebruik maken
van belaslingregisters een sn ellere manier zou zijn om inzicht te krijgen in de eigen
d omsoverdrachten en de omvang en samenhang van de percelen . ln de kohiers worden
de eigenaars of gebruikers namelijk op een bepaalde manier genoteerd , bijvoorbeeld via
een looproute van oost naar west of omgekeerd. Dit heeft tot gevo lg dat j arenlang een
bepaalde volgorde wordt aangehouden. ln dergelijke lijsten komen al tijd wel enige
bezittingen voor, die over een langere period e niet worden overgedragen . Door het
onderlinge verband binnen de lijst zijn dergelijke eigendommen dan goed te gebruiken om
meer f req u ent overgedragen percelen te plaatsen . Voor eigendomsoverdrachten bin nen
bebouwingsblokken in een stad werkt dit zeer effectief , maar in de polder blijken er twee
complicaties te zijn, die de toewijzing bemoeilijken :
• Vaa k bezit een eigenaar enkele niet aaneengesloten percelen. Dit versterkt het effect
van de looprichting want bij de eerste passage wordt het oppervla k van de grond en
de totale belasting genoteerd . De omvang van het bezit is dus inclusief de nog 'verder
op' gelegen percelen, waardoor de u itsplitsing en de toewijzing wordt bemoeilijkt.
• De omva ng van een perceel lijkt incidenteel af te ha ngen van de kwaliteit van het
land . Dus in plaats van een heffing naar rato van oppervla k (' morgen-morgensgelijk'
of 'grote' meting) wordt er een heffing naar draagkracht toegepast ('kleine' meting). In
dal geval wordt er minder belast door bij slechte grond minder oppervlak te noteren;
formeel wordt een dergelijk handelen echter niet vastgelegd.
De belastinggegevens werden nog aangevuld met alle andere overgebleven lijsten en uit
eindelUk wa ren de volgende overzichten beschikbaar om de eigendomsoverdrachten in
de polder te achterhalen:
• 1825/29: Lijst met namen en beroeps
Aanduiding bebouwing en eigenaar9
• 1820:
• 1819:
Veehouders en aantal runderen/paard en/schapenlO
• 1817/18: Personele belasting: naa m en beroeps
• 1749:
Tauxe der lngesetenen van de Lande Van Steyn: 11
gebruikers en gezinssamenstelling, knechten/meiden, koeien/vaarzen,
paa rden én 13 soorten belasting
• 1734/39 : Verponding:12
eigenaars, aanslag grond en bebouwing, omvang grondbezit
• 1721/32: Morgen- en molengeld :13
eigenaars, aanslag, omvang grondbezit
• 1723/25 : Verponding :12
eigenaars, aanslag grond en bebouwing, omvang grondbezit;
Ontvangh van den Tijnspenningen :14
• 1696:
eigenaars, aanslag , omvang grondbezit
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• 1684:
• 1665:
• 1652
• 1 648
• 16 15

Verponding: 1 2
eigenaa rs, aa n sl ag gron d en bebou wing, om vang grondbezi t
Haa rdsted egel d : 1 5
hu urder & eigenaa r, aantal schoorsten en en ovens
Ve rpond i n g en m orgengeld: L 2
eigenaa rs, aan sl ag en om va n g grond bezit
Haa rd stedegeld : 1 6
gebru iker, aanta l schoorsten en en oven s
Tien d weg Steyn : 1 7
ei genaars en breed te weg ter plaatse

H et Iijk t een aardige oogst m aa r gerea li seerd m oet wo rd en dat h et ve rm el dingen va n
e i gen aa rs of gebruik ers/pach ters z ij n terwijl er peri odes va n ti en ta ll en j a ren z ij n zond er
overl a ppen de i n formati e.

B ewerking van de gegevens
We h ebben door ander onderzoe k n ogal wat erva ri n g m et h et bewnken van on vo ll ed i ge
reekse n . Om er wat va n Le m a k en i s h et nood zakel ijk d e gegeven s en samen h a n g zee r
system ati sch én k ri ti sch t e beoord el en . Op basi s va n zo'n beoordel i n g ka n dan gel e i de
l ijk i n e l kaa r word en gesc h ove n of moet word e n geco n statee rd d at er ee n v oora l sn og
on opl osbaa r probl ee m i s dat aa n v u llen d ond erzoe k ve re i st. H et sorte ren en bewe rk en
gaat hee l goed met zogenaamd e spreadsheet s. I n fei te i s d i t een e l ekt ron ische vo rm va n ru i
tjespapi er : in elk hokj e ('cel ') k an een naa m , bed rag of a fmet ing worden gen oteerd en de h
okjes k u n n en per j aa r of p l aats i n r ijen of kol om men word en geran gsch i kt. De omva n g van
de cel i s rekbaa r : e r k an ook een u i tgebreide toel i ch ti n g i n wo rden opgen o men. Een control
e d oor optel l i ng va n bedragen of op perv l ak ken i s ge l ijktijdig ui t t e voeren en ve rm i nd ert de
on zekerh e i d over de pl aatsi n g.
On s St eyn se on d erzoe k resu l tee rde u i t ei n d e l ijk i n een besta n d m et 800 regels en 1 00
ko l o m m en ; a fdru k k e n zou te n m i n st e 200 pa gi n a's ve rge n .
H el h eef t echter vele we k en ge p u zze l gekost om een eerste red el iJ k e ran gsc h i k k i n g te
ma ken en de reeds gesch et ste p roblem en van m eerd ere of va ri ëren de omvan g va n e i gen
d om m en Le doorgron den . Daa rn a bl even er u ite raa rd n og v ragen over m et bet re k k i ng
LOL one.l u i e.l e l ijke eigend om sveran deri ngen. De m eeste p robl em en werden ve roorzaakt
d oor de beper kte sch aa l ve rgrot i ng d i e heeft plaatsgevond en . 1 n 1600 wa ren er ru i 111
vee rt ig eigen aars (d us v rijwe l gel ijk aan de on tgi n n i ngssch aui ng) m aar tegen 1 830 z ij n er
nog zo' n 25 over en d at gele i del ij k samen voege n va n bebouwi ng en grondbezi t com  p l i
ceert de toewij zing en ve re i st m eer d u i delijkh e i d over de t u ssen l i ggend e ove rd rach t va
n e i gen dom .
Aa n v u l l i n g was m oge l ij k d oo r m et beh ul p van d e re ken i n gen va n ontva n gst va n d e
Ba lj uw va n Stey n nog ove rd rac h tsgegeve ns te ach terha l en _ 1 8 Voor e l k e ove rd rach t m oest
n ame l ijk een be paa ld zege l rech t wo rd en betaald aan d e st ad Goud a . Vaa k we rd d i t i n de
reken i n gen zeer sl ord i g geno t ee rd me t d e n aa m va n sl ech ts één va n d e partiJ en of , n og
e rge r , met de aandu i d i n g N N . H et i s echter de en i ge m a n i e r om n og een ind ru k t e k riJ 
gen va n de eigendom soverd rach ten i n de peri odes 1680- 1 720 en 1760- 1795. Voor d i e pe ri
odes zij n namel ijk geen bel asti n gk ohiers bewaa rd .
Een l aatste p robleem was het gebrek aan overd rach tsgegeve ns i n h et begin van d e l 9e
ee uw du s n et voo r de ka d ast ra l e regi st ratie: slech t s voo r e n kel e pe rcel en aa n de west o f
oostz ijde va n de po l d e r was de overga n g d i rect ve ri fi ee rbaa r v i a e i ge na ren . Voo r de p e r
ce l e n h a l ve rwege i n d e pol d e r o n t bra k ech ter d erge l ijk e i n for m ati e. U iteind e liJ k i s oo k
dat pro bl ee m opge l ost d oor de h ofstede van d e Oucl e m a n n en Le Go ud a als een co n t ro l e
object te gebru i ken . Vana f 1 679 tot 18 1 2, d u s ged u re n de ee n re l ati e f l ange Lij d , is d i e
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Afbee ldi ng 4: 'Langestey n ' in d e 18e eeuw (nu Ste i nsedij h 37).

boerd erij nam elijk eigendom geweest van het Willem Vroesenhuis in Gouda. In het
Archief van het Vroesen huis werd eerst de aan koop in 1679 vergeleken met onze bevin
dingen: 19 de toewijzing bleek overeen te komen . De naam van de koper in 1812 ont
brak echter in het archief. Aangezien het Vroesenhuis een Goudse instantie is, was dui
delijk dat de (toen keizerltj ke en Nederlands/Frans schrijvende) notaris in Gouda kan
toor hield. Er waren vier mogelijkheden en de tweede notaris was raak: ook hier bleek
dat de nieuwe eigenaar overeenkwam met de plaatsing volgens onze analyse, namelijk
Steinsedijk 27. We hadden dus nu een betrouwbaar referentiepunt gevonden om de ver
dere toewijzing in westelijke richting te voltooien.

Uitkomsten van het onderzoek
In de inleiding is al opgemerkt dat tijd ens het eerste deel van ons onderzoek Langesteyn
weer werd gevonden en wel aan de Steinsedijk 37. We hebben in afbeelding 4 nog eens
aangegeven waa r de boomgaard , laan en speelhuis zich bevonden. Mogelijk biedt dit
nog ideeën voor de geplande herinrichting van de Steinse uiterdijken of buitenlanden.
De hooiberg waar Govert Suys 265 j aar geleden met degen in de hand op zoek was naar
zijn vrouw Cath arina om een echtelijke ruzie te beslechten , bestaat ook nog maar wordt
nu voor feesten of lezingen gebruikt. Toen vond Catharina er echter voldoende hooi om
zich te ve rstoppen en Govert heeft haar niet gevonden. Het is uiteindelijk dus niet op
moo rd maar op een echtscheiding uitgedraaid en daardoor kwam een groot deel van het
archief va n Su ys in het Weeskamerarchief te Gouda terecht.
Door de uitbreiding van ons onderzoek tot de gehele polder, bleek het mogelijk om
ondanks een vrij beperkt aantal archiefstukken toch een vrijwel compleet overzicht te
ma ken van de eigendomsoverdrachten in de Polder van Steyn. Uiteraard hadden vele
bekende Goudse families er bezittingen, maar ook vanuit verder verwijderde steden
werd er in land geïnvesteerd of werden hofstedes als buitenplaats gebruikt. In 1665
wordt voor het eerst een 'speel huisj e' genoemd. Tegen het einde van de 18e eeuw ver
dwijnen de regenten weer en geleidelijk aan komt er een zelfstandige boerenstand op.
Tot ver in de 20e eeuw blijven vele boerderijen echter investeringen, die worden ver
pacht.
Het is door ons onderzoek ook mogelijk geworden om de haardstede- en de verpon
dingsvermeldingen te koppelen aan de bijbehorend e boerderijen . Dit geeft dus aanwij
zingen voor nieuwbouw of uitbreiding in de l 7e en 18e eeuw, waardoor het onderzoek
van de bouwgeschiedenis kan worden aangevuld: voor alle boerderij en werd een
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Afbeeldi ng 5: 'Kloosterboerderij'; Vos, 1615 (SAM H).

beknopt overzicht opgesteld van door ons 'op pa pier' geconstateerde veranderingen.
Ten slotte kregen we een indruk van woon- en werkomstandigheden in voorgaande eeu
wen. Tijdens ons onderzoek i.s namelijk veel meer gevonden dan lijstjes met namen en
bedragen . Ondanks de beperkte en zeer verspreide archieven bleek er interessante infor
matie te zijn over zaken als rechtspraak, veetee lt , veepest, hennepteelt, nijverheid en het
onderhoud van dijken of wegen. Met het overzicht van de nieuwe belastingen, die na
het pachtersoproer van 1748 werden ingevoerd, konden we zelfs een fascinerend beeld
van het pachtersleven in de toenmalige Polder van Steyn reconstrueren. Een indru k is al
gegeven in ons artikel over Langesteyn. Voor enkele boerderijen zijn de bedrijfsgegevens
sindsdien verder uitgewerkt en gecombineerd met genealogische gegevens van pachLers
of eigenaars.
Blijft over de percelenkaart van Vos uit 1615. De kaart is zeer vaak gebruikt bij de
beoordeling van de eigendommen en bijbehorende percelen. In ons overzicht van eige
naars werd het grondbezit namelijk gekoppeld aan de perceelnummers op de kaart van
Vos: het bevestigde onze eerste indruk dat de verkaveling in de polder in de laatste vier
eeuwen slechts beperkt is veranderd. Zeer waarschijnlijk is zelfs dat de huidige situatie
nog sterk overeenkomt met de oorspronkelijke ontginningstoesta nd.
Het vergelijken van de percelenkaart met moderne kaarten wordt overigens bemoeilijkt
door één vrij grote meetfout: Vos heeft de verandering in perceelrichting tussen
Negenviertel en de meer westelijke percelen niet waargenomen. Hij geeft echter wel een
interessant beeld van de oorspronkelijke waterlopen en de verbindingen tussen tiend
weg en bebouwing langs de dijk. Er zitten ook nog enkele kleine meetfouten in de
kaart, die veroorzaakt zullen zijn door de kronkelende Steinsedijk en het beperkt aantal
oriëntatiepunten.
Het blijft helaas onduidelijk waarom Vos het gedeelte tussen de Steinsedijk 31 en 45
niet in detail heeft uitgewerkt. Ook zijn er uitvoeringsverschillen tussen Steyn en
Willens. Langs de Voorwi.llenseweg heeft Vos namelijk a lle bebouwing met kleine teke
ningetjes geïllustreerd . ln de Polder van Steyn blijft dit helaas beperkt tot de
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'Kloosterboerder ' (nu Steinsedijk 5) als overgenomen in afbeelding 5. Door nauwkeu
rig bestuderen van d e kaart blijkt echter dat de plaats van de overige bebouwing door
kleine kleurnuances toch nog is te onderscheiden.
Vos heeft ook nog andere tekeningen gemaakt in de polder van Steyn, al is het uiterst
primitief schetswerk: van enkele boerderijen heeft hij namelijk de kavels en bebouwing
op tekeningen van ca 30 bij 40 cm vastgelegd. Een voorbeeld is opgenomen in afbeel
ding 6. Door ons overzicht van de eigenaars kan die kavelschets worden toegewezen
aan 'Gravestein', dus nu Steinsedijk 57.
Ter afronding geven we nog een indruk van wat de nu weer bekende inwoners van de
Polder van Steyn in de laatste vierhonderd j aar hebben meegemaakt.

De Pold er van S teyn vanaf 1600 tot nu
Jaarlijks worden de Tijn spenningen op Sint Maarten betaald. In 1696 viel 11 novem ber
op een zondag en er werd dus een dag later betaald. Uit het register blijkt dat 's mor
gens 2 penningen per viertel moet worden betaald. Betalen na de middagmaaltijd wordt
echter actief ontmoedigd: het bedrag per viertel wordt verdubbeld tot 4 penningen en
st ij gt vervolgens zelfs naar 16 penningen . Het weerhoudt drie inwoners niet om pas laat
in de middag te betalen.
Gedurende de gehele 18e eeuw wordt het gebied geteisterd door de veepest. In afbeel
ding 7 word t een indruk gegeven van de gevolgen. Het leidt ook tot vele financiële pro
blemen en een sterke toename van boedelverkopen: een uitschieter was 1714/ 15 met
zes boelhuizen in het Land van Steyn. Het vee moet begraven worden in kuilen en afge
dekt met kalk. Volgens de overlevering markeren bosj es langs de Tiendweg nog steeds
een aantal van die plaatsen.
Gevolg van het leven in een zelfstandige polder is dat de ingelanden als 'hoefslagplichti
ge' de tiendweg en de dijk moeten onderhouden. Dit viel niet mee en vele malen was de
toestand bij de dijk precair : In februari 1726 was al het land ten oosten van de Wiericke

Ajb eelding 6: Kav elschets 'Gravesteyn'; Vos, ca 1615 (SAM H ) .
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Afbeelding 7: Veepest i n d e 18e eeuw (Atlas van Stol k ).

en ten zuiden van de IJssel overstroomd, maar de Polder van Steyn (en d us ook de rest
van Zuid-Holland) hield het net droog. Dat was ook het geval in november 1776 maar
in de Willens brak de dijk toen wel door.
De 'onversterfelijkheid' van de Goudse rechten wordt aan het eind van de 18e eeuw
gedurende bijna twintig jaar onderbroken door de Franse tijd. ln die tijd worden de
benoemingen dus niet vanuit Gouda geregeld maar vanuit Parijs en in 1812 zelfs vanuit
Moskou. Na 1813 worden de Goudse rechten weer hersteld maa r voor het bestuu r van
het Land van Stein (vanaf nu met 'ei' geschreven in plaats van 'ey' of 'eij') wordt een
aparte gemeenteraad gevormd. De gemeentegrenzen worden in 1828 definitief vastge
steld; Kort Haarlem gaat dan tegen een jaarlijkse vergoeding va n 125 gulden naar
Gouda.
In 1825 is er nabij de Kloosterboerd erij een beperkte dijkdoorbraak. De Steinsedijk
wordt in 1834 opgemeten omdat de slechte onderhoudstoestand weer overstromingsge
vaar voor grote delen van Holland betekent. De dijk wordt nu 30 cm opgehoogd en de
weg wordt verbreed van 2,3 naar 3,3 m. Op de tiendweg wordt nog tol geheven: het is
dus nog steeds een belangrijke doorgaande weg van Gouda naa r Oudewater.
Rond 1850 verschijnt een nieuw vervoermiddel in de polder als de spoorweg tussen
Utrecht en Gouda wordt aangelegd tussen de tiendweg en Twaalfmorgen. In 1854 wor
den de wegen weer eens opgemeten: de tiendweg is dan 3828 m lang en (net a ls in
1615) nog 3 tot 4 m breed.
Aan de zuidzijde van de polder zit men ook niet stil: In 1839 wordt de waterlozing ver
beterd door een tweetrapsbemaling met bovenboezem en tweede schepradmolen. In
1855 wordt de IJssel afgesloten m et een dam en de Waaiersluis om zo de kans op dijk
doorbraak verder te beperken. Uiteindelijk neemt het Hoogheemraadschap Rijnland in
1857 het beheer over van het Hoogdijksbestu ur en wordt de Steinsedijk weer opgeme
ten, nu echter om de hoefslagplichti gen af te kunnen kopen.
De 'definitieve' gemeentegrenzen blijken toch weer tijdelijk wanl in 1870 wordt de
gemeente Stein alweer opgeheven: De Willens gaat nu ook naar Gouda en de Polder van
46

Tidinge van die Ooude

Stein word t bij de gemeen te Reeuwijk gevoegd. Gouda heeft die ontwikkelingen niet
meer afgewacht en de heerlijkheidsrechten in 1848 al verkocht. Ze zijn later weer ver
handeld en tot voor enige tijd waren ze in Miami te vinden. Dat betekent dus dat
momenteel i n Florida over de visrechten in het Steinse deel van de IJssel wordt beslist
en dat zal wel anders gaan dan in het regest uit 132 5 wordt voorgeschreven: 'te verheer
gewaden met een paar witte handschoenen'.
In 1883 wordt de windbemaling vervangen door een met stoom en later met motor
aangedreven gemaal. Er word t ook een tram l ijn van Gouda naar Oudewater aangelegd
en nu gaat een bru g het Haastrechts Veer vervangen. De tramlijn heeft slechts beperkt
succes en verdwijnt a l in 1907; het gebouw met de wachtkamer houdt het echter nog
steeds goed vol.
We zijn inmiddels in de 20e eeuw beland waar de Steinsedijk verder wordt verbreed en
verhard maar de tiendweg heeft zijn belang verloren en gaat afkalven.
In 1963 wordt de Polder van Stein opgedeeld. Het deel ten zuiden van de spoorlijn gaat
over van Reeu wijk naar Haastrecht en in de 'buitenlanden' nabij de brug wordt nu een
woonwijk gebouwd. Inmiddels zijn er ook hoogspanningsmasten in de polder geplaatst.
Begin jar en 1990 rukt Gouda weer op: Bij de bouw van Goverwelle wordt een daar
gepland stuk groen opgeschoven tot in de Steinse polder en kunnen in Gouda nog meer
huizen worden gebouwd. Wat later beginnen er werkzaamheden voor een spoorverdub
beling. Gevolg is dat de polder van Stein nu echt in tweeën wordt gedeeld en dat er een
ingrijpende herverdeling van grond- én boerderijgebruik moet plaatsvinden.
De inmiddels gedeeltelijk onder water verdwenen tiendweg wordt echter hersteld. Er zal
ook weer een verbindingspad tussen de tiendweg en Steinsedijk 37 worden aangelegd.
Dit pad is dus ter plaatse van de laan, die Govert Suys i.n de 18e eeuw gebruikte om
vanuit Gouda per koets zijn 'Langesteyn' te bereiken.

Noten
j.M.Kooijman & H .C.Kooijman- Ti bbl es, 'De hofstede 'Langesteyn' i n de pol der van Stei n', Tidinge van Di e

Goude 21 (2003) 125-133.
2

H.van der Linden, De Cape, bijd rage tol de rechtsgeschi edenis van de op enlegging der H ollands-Utrechtse laagv lakte
(Assen 1955).

3

Topografische haart 1:25000, biel 388, verhencl i n 1 967 (Delft 1969).

4

S.j.Fo ckema And reae, 'Stein, het ontstaan van een vrije hooge h eerlijkhe id op de grenzen van Holland en hare

5

SAM H , Kaartenverza meli n g n r 2223 El (Land van Steyn , Henrick Vos , 1615).

6

SA Rijn streek, RA Stein 1573-1811 nr 30/39 (Transportaktes).

7

SA Rijnstreek, RA Stei n 1573-1811 nr 44/45 (Taxaties ivm col latera l e successie).

8

SA Rijnstreek, GA Stein 1644- 1870 nr 354 (Kohieren van de personele omslag).

9

SA Rij n streek, GA Stein 1644-1870 nr 360 (Berekening van belastbaar i n komen).

bestuursorganen', Tijclscluifl voor Ceschiecleni s 47 (1932) 396-431.

10 SA Rijnstreek, GA Stein 1644- 1870 nr 370 (Opgave van veehouders)
11 SA Rijn streek, GA Stein 1644-1870 nr 58 & 64 (Heffin g ter vervanging afgeschafte imposten).
12 SA Rijnstreek , GA Stein 1644- 1870 nr 26 & 37 (Ordinaris en extraordinaris verponding).
13 SA Rijnstreek , GA Stei n 1644- 1870 nr 13 (Kohi er morgen- en molengel d).
14 SAMH, OA nr 760 (Stukken betreffende het Land van Steyn).
15 SA Rijn streek, GA Stein 1644-1870 nr 110 (Eigendom of huur van stookplaatsen van woni ngen).
16 SA Rijnstreek, GA Stein 1644- 1870 nr 109 (Kohier haardstedegeld).
17 SAM !-!, OA nr 768 (Stu kken betreffende wegen en wateren).
18 SAMH, OA nr 778/781 (Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Baljuw van Steyn).
19 Archief Vroesenhuis 1.22 nr 163 (Secti e D eigendom men).

Tidinge van die Ooude

47

