
ziek. Het is te hopen dat het geen 'boulevard of broken dreams' wordt. Korte Akkeren

verdient beter.

Ondergronds
Schaapjes op 't droge. Verlaten lintdorpen in de Zuidplaspolder

LeonMíjderwijh

Het heuvelachtige Noord-Engelse en Schotse landschap is op het eerste gezrcht moeihjk

te vergeh;ken met de vlakke weiden rond Gouda. Toch kon ik er niet aan ontsnappen

om de iink tussen beide te leggen toen ik las over de Híghland Clearance. Schotland was

nameh;k niet altijd zo dun bevolkt als nu het geval is. Pas in de achttiende eeuw werd

het een desolaat gebied. De Híghlanders verlieten hun woningen, hardhandig gedwongen

door hun Engelse landlords. De vluchtelingen trokken naar de kust en veien gingen ver-

der, de o..uur over naaï Amerika en Canada. Het vrijgemaakte iand werd bevolkt door

nieuwe bewoners: schapen. Die brachten immers meer op. Door de eeuwen heen verd-

wenen de vroegere nederzettingen en tot op de dag van vandaagwonen er meer scha-

pen d.an -.rrrá in de Híghtanás.
Veel schapen zrjn er niet te vinden in de Goudse weiianden. Het vergeli3k waar ik op

doel is het verdwijnen van talnjke woningen uit

het landschap. In het gebied tussen Gouda,

Moordrecht en Waddinxveen hebben in de late

middeleeuwen tientailen huisjes gestaan. Aan de

achterkaden die ontstaan br.1 de landontginning,

worden boerdenjen gebouwd. Langzaam maar

zeker ontstaan hieruit lintdorpen zoals er nu in de

Krimpeneï- en Lopikerwaard nog steeds enkele te

herkennen zl1n, zoals Vlist en Sluipwrlk. Enkele

wegen die dichtbevolkt zl1n, zlln de,Tiendweg en

Moortse Veenweg. Slechts de bredere weilanden

verraden nog de loop van eerstgenoemde; in recre-

atiegebied 't Weegje (what's ín a name) is het smalle

fietspad aan de zuidkant van de plas nog een her-

innering aan de veenweg.

Waren het in Schotland de Engelse landheren die het platteland een ander gezrcht

gaven, het platteland hier wordt letterlgk op de schop genomen, voornamehjk ten

Éehoeve ,run d" stedelingen van die Goude. Met de baggerbeugel graaft men het veen af

d.at onder het grondwater ligt. Dieper en dieper de bodem in, dieper en dieper het ach-

terland in. Totdat het water niet meer te houden is en de Zuidplas ontstaat. Deze wateÏ-

wolf, zoals de plas met het nodige gevoel voor dramatiek in de literatuur wordt aange-

duid, strekt zich ten westen van Gouda tot aan Nieuwerkerk uit en noordelijk tot aan

Moerkapelle en Waddinxveen. Slechts de vroegere wegen liggen op den duur gedeelte-

lr1k nogboven het wateroppervlak. Er is eeÍt verzachtende omstandigheid: de meeste

boerdeiilen zrjn allang verlaten, zelfs voor de verveening aanvangt. Ook zonder turfwin-

ning bieêk de drassige grond namelgk ongeschikt voor landbouw. De huisraad werd

veriameld en men trok naar de stad. Misschien werkten nakomelingen van hen wel als

turfsteker op het 'land van hun vaderen'. ZTl moelen op vele plaatsen resten zijn tegen-
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Lintdorpen langs de Tiend- en Veenweg. Vooral de

Veenweg was 'dichtbevolht'. Fragment haart Jan
Stampioen, 7660.



De wegen zijn nog de enige restanten van de míddeleeuwse ontgin-
ningen. De 'uitgeveende plassen' hebben het land overspoeld.
Fragment haart Hendrih Verschoof 1747.

gekomen van de boerdenlen. Maar
wat deden zIj met die resten, namen
ze de moeite het op te'ruimen of lie-
ten ztl het iiggen? En wat is er nu nog
van over, na eeuwen waarin afgraving,
inpoldering en infrastructurele veran-
deringen plaatsvonden?

Die vragen ztjn interessant voor
archeologen. Niettemin is er nog niet
veel mee gebeurd. Enig amateuron-
derzoek, waarÍoe ik mrjn eigen
inbreng schaar, en een inventarisatie
van vondstmeldingen door voormalig
gemeentel5k archeoloog van Gouda
Ruurd Kok van het gebied is alles dat

tot dusverre 'boven waterr is gekomen. Ik ben benieuwd of we in de nábi1e toekomst
meer te weten komen. De aanleg van de nieuwe wijk Westergouwe zaI zeker de ioop
van de Tiendweg kruisen. Of en hoe dit archeologisch wordr begeleid , zal dan de viaag
zrjn. Na al die jaren rkomt die wrjk wel of komt nrett zaI enige dagen onderzoek toch
geen probleem moeten zrjn. Want die lintdorpen zqn ooit zonder slag of stoot verlaten
en verdronken, maar om nu ook het bodemarchief te vernietigen rou een daad zlln
waar slechts wrede landlords rustig bij kunnen slapen. Een ding is zeker: de huidige
bewoners van het drassige grasland moeten weg. Benieuwd of die weideschapen Èn.rrr.r,
wennen in Schotland.

Verder te Iezen: Móórt en de polder, verhenning en herhenning yan het gebied bíj de Moortse Veenweg (scrip-
tie 1999; SAMH 583 D 5). Het onderzoek van Ruurd Kok is in rwee delen verschenen inMoerdregt,
tijdschnftvanHistonscheVerenigingMoordrecht (jaargang 6 (1999), nr. 4 en jaargang8, nr. 2 (2001)) en
in het Historisch Geografische TijdschriJt (jaargang23 (2003), nr. 1).

Feestelijke viering 7 5-jarig best aaÍr
van Die Goude in Sint-Janskerk

Het bestuur van die Goude komt de eer toe dat het aan de vie-
ring van haar 75-1arig bestaan de allure van een echte feest-
avond heeft gegeven. Bestuursleden en acteurs van Toneelgroep
de Gelderse Roos gaven in hun stijlvolle outfir sfeer aan de bij-
eenkomst die in het teken stond van de negentiende eeuw; met
name dr. wF Buchner (1780-1855). Het fraai uirgevoerde pro-
grammaboekje zal door velen als aandenken worden bewaard.
De koffie werd geschonken in bruine aardewerk mokken, waar-
brJ koek werd gepresenteerd bereid volgens negentiende-eeuws
recept.
Na een weikomstwoord en opening van de avond door Maartje
Alkema presenteerdevoorzrtter Nico Habermehl een nieuwe
uitgave (nummer 321) van de Historische Vereniging, getiteld:
Bíjdragen tot de geneesLundige topographie en statistieLt van Gouda.Nico Haberunehl.
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