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In de lering van belangstellenden in de geschiedenis van het oude Gouda 
is het dcnkbeeM naar voren gekomen om door het uitgeven van een eigen tijd
schrift, uiteraard van bescheiden omvang, het contact tussen de• werkende• 
en de .belangstellende" leden van "Die '.',oude" te veri1tevisen. Hierdoor zou 
tevens aan hen, die de resultaten van hun navorsingen in breder lering zouden 
wil! en belcend,naken, een ruimere publi cari e-ge Ie genh eid worden geboden. 

Her is allerminst de bedoeling om onze bundels "Dij dragen•, waarvan in 
1952 de uvende is verschenen, dan nier meer uit te geven, of ?.elfs maar om 
deze concurrentie aan te doen. Integendeel! Er is echter zoveel stof f>eS1Chlk
baar, ,iat cl'e behoefte aan een dergelijke uitgaaf steeds dringender wordt ge
voeld, Thans moeren sornmige artikelen lang blijven liggen alvorens er in de 
"Dijdragen" ruimte voor beschikbaar is. Ook hebben sommige onderzoekitigm 
een zekMe actualiteit, die bij verlate publicatie verloren gaar. 

Het bestuur van "Die Goude" heeft daarom besloten een poging te doen tor 
het uitgeven van een eigen tijdschrift, • Tidingt! van Die Goude" ienaam<f. 
dat om de drie maanden in de omvang van ongeveer 16 pags :i:al verschijnen, 

Alle leden ontvangen hierbij het eerste nummer, dat tevens ale proefnummer 
is bedoeld. Hee zal wel geen nader betoog behoeven, dat de hieraan verbon
den kosten in den vervolge niet meer uit de kas gedragen kunnen worden. De 
zeer lage contributie gedoogt zulks niet. Wie er prijs op stelt ook eventuele 
volgende nummers te ontvangen, zal zich hierop moeten abonn~en. Slechts 
indien zich voldoende abonne"s aanmelden, kan de uitgave worden voortgezet. 
~ij hopen van harte, dat zulks het geval zal :djn! 

Het ligt in her voomeruen in de• Tidinge• vooral kleinere artikelen en bij• 
dragen van velerlei aard, betrekking hebbende op de geschiedenis van onze 
stad en omgeving, op te nemen. Slaagt onze poging, dan zal ook stellig t,Z,t. 

een bandje beschikbaar worden gesteld. · ' 
Dit eerste nummer is voornamelijk aan één onderwerp gewijd, nl, aan de 

waterrampen, die de streek tussen IJssel en Lek in het verleden hebben ge
rroffen. De ramp van 31 Januari 19:53, die juist een jaar geledm plaats vond, 
heeft de belangstelling hiervoor levendig gemaakt, Wij zijn ons mede-b~ 
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scuurslid. de heec D. L. DF. JONG, oud-bouwkundige van de ProvÎ!lciale Wa
terscaat, die door zijn rijke waterstaatkundige en hisrorisc~geop(ische 
kennis, de aangewezen rnan was om dit cuderwerp te behandelen, er zeer 
dankbaar voor, dat hij wat hero over dit onderwerp bekend is in een reeks in
teressante artikelen heeft neergelegd. Zij worden hierbij aan de leden van 

9 Die (',oude• aangeboden. 

HET BES1UUR 

VERZOEK AAN ALLE LEDEN 
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring "Die Goude• heek het plan een 

verzameling aan te leggen van afbeeldingen van oud Gouda, Ten behoeve van 
deze verzameling wordt aan alle leden verzocht om afbeeldingen van de stad 
- in de ruiniste bttekeni$; van het woord - aan 9 0ie Goude" af ~ staan. Het 
gaat hier zowel om tekeningen als om foto's, prentbrieflcaarten, litho's en 
dergelijke. Ook schoolfoto's zijn welkom! 

Alle bestuursleden zijn gaame bereid een en andec in ontvangst te nemen. 

Het adres van de secretaris van 9 0ie Goude• is thans: J.H.METER, Gouwe 
47, telefoon: 2901, Gouda. 

ZAL~ VAN TACHTIG PONO 
Een merkwaardig nieuwtje uit April 1760 in de Nederlandse jaarboeken was 

het volgende: 
.,\!isscbien lc3n men het als een gevolg van de vloed op 26 Januari 1760 

in de rhiMen aanmerken, dat de 20e April in de rivier de Lek, nabij Klein 
J\mrnc:-rs, alwaar de dijk van de Krimpenerwaard is doorgebroken, een zalm is 
gevangen van uitstekende grooue. ~1en bracht denzel'ven den volgende da.11 
ter markt te Schoonhoven, alwaar hij gemeten 62~ duim (1.52 m)lang bevo~ 
den werd. neszelfs zwaatte- was R01~ pond, en hij werd verkocht voor Il 14,95, 
de 9e penning, welke impo:at (belasting) is, die van de zalm werd betaald, 
uitgenomen. Vele nieuwsgierigen kwamen dezelve zien en niemand geheugde 
i,nmer zulk een zalm beschouwd te hebben, onder welke ook was zekere Kor
nelis ~ieu,.·poott, weleer schout van Klein Ammers, een man omtrent 99 jaren 
oud, die in zijn vroegere leeftijd van de zalrovangst zijn bestaan vond, welke 
insgelijks getuigde:- nimmer zulk een zalm gezit'n re hebben•. F.en buiten• 
kansje voor de visser, "'iens loon bij het dijk werk tl 0.10 per dag'was! 
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lt'ATF.RS:'llODl·:\J IN IIET I.A'.'!D Tl)~$F.!'J LEK E~ IJSSEL 

D~ Kri rupcncr- en de L opi kcrwaar,i 

~(oofdstuk l 

D. : •• J)E JONG 

DF. DIJKRING, 0:-lTSTAAN, GEVAREN, D00RDRAKF.~ V0()Jl l)F. I5e EF.!JW 

De Lek, van het !lleuteboompje bij het Klaphek, ongeven 2000 m ten We~ 
ten van Vrc.-eswijk, tot 600 m beneden de kerk van Krimpen aan de Lek, ver
volgens de Nieuwe \faas, vroeger \lerwede genoemd, tot de Veerstoep te Krinr 
ren aan de IJssel en verder de gehele Hollandse IJssel, zijn de rivieren, die 
omringen hec eiland, dat in het jaar 944, en ook al d3arvoor, bekend was als 
de gouw Lake et Jsla. Oeze gouw, die als leen behoocd had aan een zekere 
Walgerus en diens zoon Radbodus, werd in genoemd jaar door de Duitse Kei• 
?.er Otto t geschonken aan de Kerken van Sint Maarten en Sint \faria te Utrecht, 
liet behoorde al,:o onder geestelijk gc:-zag van het :lisdom Utrecht. Het w~ 
reldlij k gezag, de graf el ijk heid genoemd, ontvingen de Kapittelheren van kci• 
zer llc.-ndrik \' in 1122. 

Hieruit blijl<c, dat deze land:streek dicht genoeg bevolkt was om niet te veiw 
smaden inkomsten op te leveren, Deze bewoning wijst ook op ontgonnen, 111.er 
dijken of kaden omringd, land. Oeze bedijkin~ zou volgens oncontroleerbare 
gegevens in de tweede helft van de 9e eeuw (850-900) tot st1;1nd gekomen 
zijn, Deze veronderstelling wordt enigszins bevestigd door berichten over 
overstromingen in de jaren ~57-8(,0. Het overstromen van onbedijkt land is 
een gewc,ne zsak, die niet vermeld behoefde te worden. ()verstrorning van be
dijkt land veroorz3alct schade, arbeid en kosten van her!itel van Je dijken. Zo 
iets wordt onthouden! 

In 1108 wordt llaasuecht vermeld en in 1155 is et sprake van het maken 
van een sluis, thans de l.oobrug, in de lJsseldijk aan het 0ostelijk eind van 
de Lopik se ';lletering, Een sluis is no<iig als er dijken of kaden zijn, zodat het 
te In.ten watc.-r niet onmiddellijk van het land of uit sloten in de rivier kan 
suomcn. 

Oit wijst O{' het bestaan van de Zuider IJ sseldijk, die geen betekenis voor 
het eilantl t.ake et fsla gehad zou hebben als hij niet dc:-el uitmaakte van een 
gesloten waterlcerende ringdijk, bestaande uit (J ssel• en Lekdijken, 

Het gevaar van doororaak van de Lekdijken komt van twee kanten: van <'.)ost 
en van 'Xlest. Jlet water in de Lek kan hoog stijgen door toestroming van veel 
opperwater uit de Rijn. (ieschiedt dit als de rivier met zwaar ijs bedekt is, 
d,.., is het gevaar e:ictra groot, 

1l'anneer de rivier in een strenge winter lange tijd dichtgevroren is geweest, 
is het ijs dik. ;'.lij dooi raakt h.et los. Poor de kracht van de sttoom komt het 
ijs in beweging en breekt in schotsen, !)e rivier gaat dan kruien, !)e schotsen 
.,...orden stroomafwaarts gestuwd en over elkaar geschoven. ')p plaatsen waar 
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de rivier een vernauwing of een ondiepte heeft "kropt her ijs op• en kan her 
zich dan tot een dam vormen, die de rivier verstopt met het gevolg, dar de 
waterstand achter de da111 onrustbarend rijst en de dijken dagen, ja soms we• 
kenlang het hoge water moeten keren. Zo'n ijsdam kan soms enige kilometers 
lang worden. 

Il er oprui111e11 van een ijsdam was in vtoeger dagen vrij wel onmogelijk. 
Springstoffen werden wel eens gebruikt, doch haddc.-n meestal geen voldoende 
resultaat. Eerst toen met sterke sfoom• en motorboten ,..oorzien van ijsbrekers 
het ij,.; gebroken Icon worden en nadar de rivieren door het opruimc.-n van zand
bankO!'ll en het letgen van kribben, genormalise-ercl waren, en daardoor een re· 
gelm,uig stroombed verkregen hadden, kon men her opkror,r,en van her ijs rot 
daiomen met succe$ tegengaan, Het graven van de Nieuwe ll''arerweg heeft de 
afvoer van het ijs naar zee bevorderd, 

De uitroep 0 de Leie kruit•, die vroeger al:o; een noodkreet klonk, baart thans 
de oeverbewoners niet meer zoveel zoreen als een halve eeuw gc.-leden. 

Voo.rdat de (J ssel bij het Klaphek afgedamd was, bestC?n•~ er op die rivier 
eenzelfde gevaar, 

F.en ander overstromingsgevaar komt uit de \Toordzee bij stol'nvloed, J)e 
Westc.-n-, \ioord•Westen• en Noordenwinden stuwen dan massa's water de bre
de dviermonden en verder de nauwere rivie~n in. Sedert 1860 toen de IJssel 
c.-ven boven Gouda, bij de Waaiersluis, is afgedamd, ûjn de IJsseldijken ho• 
ven dat punt van dit gevaar gevrijwaard. De- IJ sseldijke-n beneden dar punt 
en de \faas• en Lelcdijlcen moeten nog steeds de hoge stonnvloeden keren. 

Daar in de gehele sue-elc geen enkele binnendijk ligt - de kaden langi: de 
Vlist zijn van geringe afmetingen - hadden en hebben nog ,le beide "'""rden 
vrijwel dezelfde belangen bij het in goede staar houden van de Lek-, \faas• 
en IJsseldijken. Een doorbraak van een dezer dijken levert gevaar op voor 
overstroming van de beide waarden •. r>e helling van het tt'rrein van 'lost naar 
West maakt doorbraken van de Lekdij!c langs de Lopikerwaard voor de- Krim• 
penerwaard gevaarlijker dan doorbraken van Je Lek•, \laas- en IJ sseldijkl'D 
van de Krimpenerwaard voor de Lopikerwaatd, 

In d\!! l3e eeuw werden de rivierdijken versterkt en werd er enige regeling 
in het beheer en onderhoud daarvan geuoffen door de Disschoppen van ~Jttedi: 
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 Disschop Orto en Graaf Floris IV de Lekdijk van Amerongt'O 
tot Schoonhoven versterken. ne verzwaring van de verdere Lekdijk, van de 
~aasdijk en de IJ sseldijk, moet noodzakelijk daarop gevolgd zijn of toen 
reeds :tijn uitgevoerd. 

De Graaf van flolland veroverde her Westc.-lijk deel van de landstttek. !lit 
deel droeg nog de naam van Lek en IJssel, later werd dat !llederweerd van 
Cr:yrnpen of Oyropenrewairt. Hee Oostelijk dee I kiee g al ,rroe g de naam van 
Overwaard of Lopikerwaard. Zo hoorde de Krimpenerwaard tot Holland en de 
Lopikerwaard tot her Disdom Utrecht, het Sticht. 
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F.nige tijd later maakte de Gr3af van !lolland 2:ich meester van de Heerlijk• 
!ieid [J s,.;elstein en van de ,\n:ibachtsheerlijkheid Jaars veld, die zich over een 
grote lengu langs de IJssel en de Lek uitstrekten. Pe macht van Holland over 
de dijken van die rivieren en ook het belang daarbij werd daardoor groter. 
Floris de Vijrde, <Ie graaf, die zijn gebied naar alle kanten, ook op wateP 
,,taatkundig terrein trachtte te beschetll\en, "-'ÏSt gebruik te maken van de 
zwakke positie van de llttechtse bi;c;schop Jan van ~assau. 

Van deze kreeg hij in 1285, regen betaling van 4000 pond vergunning om de 
IJssel aan de bovenmond, die op Uuechts gebied lag (bij het Klaphek), af te 
dammen, een einde :zodoende de JJsseldijken re ontla!:ten van hoge opperwa• 
tersranden. waardoor ooi:: het ovetstron:ûngsgevaar voor een groot deel van 
Holland ren ~Joorden van die dijken werd verminderd. 

De Kapittelheren, die veel landerijen in de Lopikerwaard bezaten, vrees
den dat de afdarnn:ûng van de IJssel hogere waterstanden op ,Ie I.ek zou ve.l" 
oorzaken. Zij hebben :r.ich hevig tegen dit werk verz«, [)e IJsseldam, de 
'.llieuwendam, wa~ ondanks die tegenMand, in 129'2 voltooid. De IJsseldam is 
het sluitstuk van de J,ekdijk van Amerongen tot Krimpen. Aan de IJsseldijken 
van <Ie lJsseldam tot Oudewater werd nadien minder zorg besteed. 

Deze Jijken, thans hier en daar niet veel meer dan landwegen, z.ij11 daar
door aantDerkelijlc minder hoog en :.:;waar dan de Lelc:dijk, die later herhaalde
lijk verhc,ogd moe:<;t worden. De vrees van de Kapittelheren is niet ongegrond 
geweest; bij hoog opperwater kon de IJssel (vó6r l 28S-'92) een belangijke 
hoeveelheid water van de boven-Lek afvoeren. Na de afdamming vso de IJs• 
sel moest de benede~Lek allé~n al het opperwater afvoeren. Oe taak van de 
Lekdijken werd zwaarder. Na het jaar 1300 komen meer en meer berichten 
over doorbraken, zowel van de 'Joorder als van de 7.uider Lekdijlc beneden 

het Klaph"k. 
In 12!>-i kregen de bewoners van Ouderkerk aan de IJssel van Floris V be-

vel de JJsseldijk te herstellen en goed te onderhouden. 
In het jaar 1321 brak de J.ekdijk boven Vreei;wijk door, Geheel Holland ten 

~oorden van de IJssel liep onder water, Ook de beide IJsseldijken braken 
door, zodat de Lopiker• en Krimpenerwaarden mede overi;uoomden. [n :,.tei 
van het volgende jaar waren de dijken hersteld. Oe rust duurde niet lang. "."lp 
22 en 23 Juni braken de dijken op dezelfde plaats en ook beneden Jaarsveld 

weer door, 
In 1324 had Je Lopilcerwaard een grote ramp, Even beneden de (Jsseldam 

werd de Lekdijlc onherstelbaar beschadigd, zodat het nodig was ten ~esten 
van het Klaphek over een lengte van drie kwartier lopens een nieuwe dijk een 
eind landwaarts te leggen. Waarschijnlijk heeft kt>rt voor die tijd de Lek zich 
tussen Vianen en Leksroond ~oordwesrwaarts verlegd, Langs Je Zuidelijke • 
oever ligt daar een grote uiterwaard, oorspronkelijk een eiland; dar van Je 
Zuidelijke oever gescheiden was door een geul, .de Oude Lek", die thans 
bijna geheel vedand is. f)eze 0ucle 1.elc was verzwakt en de 'Ji<?uwe Lek 
langs de :,.Joordelijke oever was in veriuogen toegenomen. :Je 'loorder l.ekdijk 
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werd aldaar zodanig aangetast, dat hij niet meer houdbaar werd en prijsgege

ven moest worden, 
Het nieuwe landinwaarts gelegde dijkvak is bekend als .de Grote Inlaag•, 

In 1647 noemde men de daarlangs gelegen uiterwaacd nog met de:i:elfde naam, 
Over deze doorbcaak vindt men gegevens in ,De Lekdijk benedendams .in de 
IJ sseldam•, Ie deel 1890, door J, A. van Hengst, aan welk boekwe.rk gege
vens zijn ontleend, r>ok de werken van A. J. van der Aa (184'7) en Jhr Teil!." 
eira de \lattos (1927) verschaffen vele gege'7ens. Wijlen de heet P. van 
Dalen. secretaris van .Die Goude•, maakte vele aantekeningen over de Krim
penerwaard. Hiervan is dankbaar gebruik gemaakt. 

.In 1397 ontstond er eene doorbraak in den IJ ssel<lijk, bij Gouderak, waar
door de scheepvaart grootelijks belemmerd werd.• zo schrijft :'\, J. v. et Aa 
in zijn .Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard", 

Hoofdstuk Il 

DE SINT ELIZA13ETIISVLOEI) 

En dan volgt een der voor Holland allernoodlottigste slX>rmvloeden, n.l. die 
van 18-19 November 1421, de Sint F.li.:i:abelhsvloed. Deze s«irmvloed. wa~ 
bij de Grote Hollandse 'llaa!d oYerstroomde, waatdoor de Biesbosch ontst0nd 
en waarbij 72 dorpen onder water raakten, waarvan er 23 nirumer herbouwd 
werden, leeft nog steeds in 's mensen herinnering voort. 

Door diezelfde stormvloed werden Duiveland, Zuid•Develand, Goedereede 
en een deel Yan Voome overstroomd. 'lok de Krimpenerwaard en daarna de 
Lopikerwaard, deelden in de ramp, Dij deze vloed, die waarschijnlijk ook 
nog verhoogd werd door hoog opperwater, brak de Lekdijk op twee plaatsen 
door, De grootste doorbraak viel circa 2 km beneden Lekkerkerk bij .oen 
.::Jakker9. De Bakkers waal, de schollevaars kolonie en eendenkooi, thans een 
nalUutmonument, in het bezit van de Stichting ,.'.Jet Zuidhollands Landschap", 
is Jaar het li treken van, Van deze doorbraak gaat het verhaal, dat een aldaar 
in de nabijheid wonende broodbakker de raad gaf de sttoo:n door het gat in de 
dijk te stuiten door et met zand gevulde zakken in te werpen, Hij stelde zijn 
meelzakken beschikbaar. ~,ten vertelt, dat hij zelfs nog met meel gevulde 7.ak• 
ken in het gat liet werpen. :\an hem ko1nt wa arsch ijnli jk de eer toe dit la ter 
1reelvuldig toegepaste noodmiddel bedacht te hebben. 

Een tweede, minder grote dijkdoorbraak ontstond even boven Krimpen aan 
de T.ek, waar de Lekdijk eveneens bezweek. Ook. daar ligt nog een kleiner 
wiel, als een herinnering aan de ramp. 

Het heeft jaren geduurd eer de dijk werd hersteld. !:en der oorz;1ken da,u,. 
van was de onmacht van het <lijkbestuur, veroorzaakt door de !·loekse en Ka
beljauwse twisten en de strijd om de macht ovet <Jolland, die toen gevoerd 
werd door Jacoba van Deyeren tegen haar oom Jan van neyeren, de Elect '7an 
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Luik, en haar neef Filips, llerto8 van Dour8ondië, die beurtelings hun maat-
regelen re,! herstel van de dijk trachtten te nernen. 

Hit enkele charters wc die tijd zijn de lotgevallen van de Krimpenerwaard, 
en ook v::,.n de Lopikerwaard, die eveneens ondergelopen was, enigszins oa 
te gaan. 

Jan van Deyeren (20 Sept. 1422) achtte zich graaf van :rolland. llij srelde 
.op ootmoedich versoeck van der goede luden van Cryrnpenrewairt. want wij 
aangl"sien hebbl"D groeten verderfliken schade, dair oase goede [ude mede be
schadigd zijn, als dat die gemeen weert mit tweeo opene walen gereden heeft 
omtrent rwie j air lanc" een nieuw (tijdelijk voor vijf jaren} bestuur ~ver de 
Krimpenerwaard aan en wel over de dijk"be8innende tot Scoenhoven die Lecke 
neder, voirt om ter IJsel roe, ende die IJsel opwairt toten lande van Vlyer 
(Vliet ten Oosten van Ha a.,;crecht) toe•. 

Er werden tien hee111raden aarigesteld, waaronder één uit elk der steden 
Dordrecht, Gouda, Oudewatec en Schoonhoven. De overigen werden benoemd 
door de adel. De kosten, die de:z:e heren maakten, moest .het ge111ee11 laJit bia• 
nen der scouwe (scbouw) betalen•, 

Een bijna gelijkluidende oorkonde werd twee dagen later uitgegeven door 
:\largaretha van nourgondie, de moeder van Jacoba, die de rleerlijkheid 
Schoonhoven bezat en clie oamens haar dochter handelde. 

In beide oorlconden werd bep3a1d, dat .wie zijn lant vedoreri liet in den 
dijkage op diens goed zal de Heer de kosten der dijkage verhalen, want de 
Jieer sal den dijk aanvangen (herstellen) en houden", 

De landeigenaren moesten dus 2:elf, elk voor zijn deel, de dijk herstellen, 
Dit ging echter zo vlot niet. IJp '24 :,laart 1424, dus bijna anderhalf jaar Ia
ter, deelt Jan van Beyeren mede, dat hij met de steden Dordrecht, Gouda en 
Schoonhoven overeengekomen is, dat iemand, die zijn land, gelegen in Krim
pen, 0 onverclijlct" zal laten liggen of onwillig ter dijking is, in zijn bezit 2:al 
worden aangerasr.. \tocht zo iemand zich in . onse lande'" of steden ophouden, 
dan zou hij gevangen geno111en en :zijn eigendom verbeurd verklaacd worden. 

Die dreigement had waarschijnlijk niet het gewenste gevolg, want op 24 Ju. 
ni van hetzelfde jaar werd het herhaa.ld. ')p 6 Januari 1425 overleed Jan van 
Deyeren. Zijn rechten en aanspraken kwamen in het bezit van Hertog Jan van 
Orabant, de rweede - verstoten - ecbtgenoot van Jacoba. Ook deze trachtte 
de grondeigenaars te bewegen de dijken te herstellen. En om dit aan te moe
digen gaf hij, op 16 Mei 142~, aan .die goede !~den•, ... ,.een goed, vrij, 
vast en zeker geleijde mit horeo live, ende goed,- veijlich te comen, re varen, 
te merten (vertoeven) ende te kee~n over all en binnen den voorscreven 
weerde, om re helpen bedijken, als des noot is (nodig is), nehoudelic die on,, 
wil!ich sijn, code niet en dijken, noch daartoe gelden (betalen} e~ willen .... • 

Dit vrij•gele ide was nodig, want het was onveilig in de Krimpener- en Ln
pikerwaard, F.r heerste grote verwarring. De Hoeken, de partij van Jacoba, 
hadden bij verrassing Schoonhoven ingenomen, ~let kleine troepen had J aco
ba's bevelhebber, Floris van Kijfhoek, zijn mannen, ondanks .Ie overstroming, 
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langs verschillende wegen in de nabijheid van de stad weten te brengen. Hij 
had vele vrjenden daarbinnen. In de nacht werden de poonen geopend en de 
Hoeken binnen de stad gelaten. De Kabeljauwen vluchtten op het kasteel, dat 
omsingeld werd. IViUem van de Coulster was er kastelein (slotbewaarder) en 
Aelbrecht .:Jeiling onderbevelhebber. Zij verdedigden de vesting met helden
moed, 2egt het verhaal. De Hoeken stroomden van alle kanten toe en Schoon
hoven werd hun hoofdkwanier, Het kasteel we.Id na enige tijd overgegeven. 
Aelbrecht Deiiings geschiedenis is verder in het du.ister gehuld. Volgens 
so111111Ïgen wen! hij levend begraven, volgens anderen was hij jaren later nog 
bevelhebber bij de Kabeljauwen. De Hoeken voelden :ách veilig in de stad 
die rondom in het water lag. 

Jan van Brabant liet Schoonhoven bcdegettn. Om de stad te kwinen naderen 
liet hij verscheidene polderkaden doorsteken en het overstromingswater van 
de landerijen rondom de stad weglopen. Op andere plaatsen liet hjj de garen 
in de kaden van de 20 leeggelopen polders dichten. De2e handelingen waren 
niet naar de zin van de eigenaren der landen, die nu geïnundeerd werden, Ve
len van hen hadden zich bereid verklaard te helpen aan her herstel van de 
Lekdijken en vrijgeleide gekregen en daardoor onder bescherroin& van de 
troepen van Jan van Orabant toegang tot hun landerijen. 

Hiervan maakten .:ij gebruik, of zo men wil misbruik, om de ten behoeve 
van de .lllÎlitafre inundatie doorgestoken kaden te dichten en de daroroen weer 
door te steken. ltjj brief van 13 .\lei 1425 maakte Jan van Brabant bekend, dat 
sommigen zijn vrijgeleide voor het bedijken van de KlÎDJ!>ener- en .J.opiker
waard misbruikten. .Datter sommige personen sijn, !>innen den selven IVaen 
geseten. die die caden, ende wegen toe dempen, ende stoppen, die onse goede 
luyden, ende vrinden, liggende voir Scoenhoven, daer hebben doen steken, 
dair 't water roede weck soude sciecen ende cuymen, dat onse vijande, liggen
de binnen Scoenhoven, tot onser hyndemisse laten inlopen; bij den welken 
deffl)inge, ende stoppingc.- voorszegt onsc.- vrinden vootszegt zeer gehynderr 
ende onse vijande zeer mede gesterct werden, des ons in geenerwijs in staet 
te lijden, 

Ontbieden daeroro, •• dat ghij die wege ende caden. .. weder opent en doer
sceket ••• en onse vrinden gehulpich ende bijstandich daerin sijt•. 

Dan volg.Je eea bedreiging roer opzegging van het vrijgeleide en verdere 
bestraffing, 

De Kri,npenerwaa:d stond niet geheel onder watc.-r. 'llaarschljnlijk had men 
ringkaden om de doori:>raken gelegd, zodat de 2omervloeden geen toe11ang tot 
het land hadden. l)oor sluis gang had men enkele polders droog kunnen laren 
lopen. 

Op 
9
den 13en dach in Junio 1425, doe beval mijn genadige :leet van Dra• 

bant mit sinen open brieve den scouten ende gemeenen buren van ~tolwijck, 
van den Berge, ende :Jergarobacht, van Zuytbroeck, van der Lecke (Lekker• 
kerk), ende van Derckoucle, dat sij hacr wegen, caden ende dllJllrnen (moesten) 
opdelven russchen dit (heden) ende Vrijdage naes«:ororoende• • 

• ende dat ,;jj die van Scoenhoven niet spisen, noch sce.rçken en ,.;ouden van 
boter, van case (kaas) ende andere pzoviande, want wain dat sij hier en bo-
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ven deden, dat wourden wij houden aen hok lijff ende goet, als aen dengenen. 
die mijns !leren vijanden waeren• enz. 

Op straffe van de dood en verbeurdverlclaring van de goederen mochten de 
boeren uit die plaatsen dus geen hulp verlenen aan Schoonhoven. Alleen droog, 
gelopen land kan boter, lcaas en ander proviand opleveren. Het Westelijk ge
deelte van de K1i111penerwaard stond dus weer droog. Oit is mogelijk geweest 
doordat het land in de Krimpenerwaiud toen hoger lag en de laag-waterstanden 
in de rivieren lager waren dan heden het geval is, Het verschil is± 1,00 meter, 

:Je Schoonhovenaars hadden nog gelegenheid om strooptochten te oodeme
raen. Oè stad was blijkbaar niet geheel door de Kabeljauwse troepen ingesl~ 
ten, Op 12 Juni 1425 deelde Jan van Drabant mede, dat .onze goede luijden 
ende gemeene blleren van den Capelle ende van der Nyerwerkercke op eer 
IJsel gelegen, dagt'lix zeer beancst (beangst) ende geweest sijn van onsen 
ballingen ende vijanden binnen Scoenboven liggende•, die van tijd rot tijd 
hun huizen in brand staken en de bewoners als gevangenen meenamen, Jan 
stond de bewoners van Capelle en ~ieuwerlcerlc toe "aûtten onsen ballingen 
ende vijanden binnen Scoenhoven overeomen en verdingen roogen, vrij en on
beschadigd van hen te wesen, zonder dat wij russchenbeide k-;,men•. Zij 
mochten dus brandschattingen en losgelden aan die van Schoonhoven betalen, 
Jan was blijkbaar niet bij machte de bedreigde dorpen te hulp te komen. 

In die dagen wonnen de Hoeken veld. Zij maakten zich meester van buret,. 
ten en kastelen. ".;rote ... eldslagen werden niet geleverd, Zij maakten kleine 
veldtochten, sttoopllOchten of .sproagteizen•. Aan vele dorpen brachten zij 
grote schade toe, Velen sloten vrede om een weinig Nst te hebben. 

Inaûddels had Jan ... an Drabant, die met zijn beleg van Schoonhoven en an• 
dere veldtochten niet veel succes had, zijn rechten en aanspraken op :iolland 
verpand aan J acoba's neef Filips van Doutgondië (\{ei 1425). Her beleg van 
Schoonhoven werd opgebroken. Op 31 Augustus versc:heea Jacoba van i3eye
:en, ontvlucht uit haar gevangenschap te Gent, onverwacht re Schoonhoven, 
waar men nog feesc,,ierde over het opbrelcen van het beleg, )4er eea klein le
ger verliet Jacoba de stad. Zij voer de IJssel op naar Gouda~ Oitdewater lcoos 
haar zijde. liet strijdtoneel werd naa, het noorden van Holland verplaatst. De 
Kriropenerwaard en de Lopikerwaard bleven echter met hun gebroken dijken 
liggen. 

Filips van llourgondië trachtte de door de Hoekse eri Kabeljauwse twisten 
en de strijd om de macht over Holland vertraagde werken tot herstel van de 
bij de Sint Elisabethsvloed in November 1421 ontstane dootbra.ken van de 
Lekdijk bij Lekkerkerk en bij Krimpen nog weer op gang te brengen. 'lij gaf 
op 6 October 1425 een vrijgeleide aan Dijkgraaf en .Heemraden en al diegenen, 
. . die daar sic~n (wonen), gegoed zijo, of anderen die alleen kwamen om daar
aan te arbt-iden, uitgezonderd onze vijanden, poorters ea inwbnenden van 
Gouda, Schoonhoven en Oudewater•. Deze steden n:ochten niet roet proviand 
.gestijrd en geste.rekt" worden. 

Ook deze maatregel bevorderde het herstel van de Lekdijk ni~t. Op I6 April 
1427 • terwijl de strijd roet Jacoba nog voortduurde, gaf Filips "bestaad en 
veiligheid aan de bewoners en gebNikcrs o,a. in .Crympcnerwaert tot Schoen-
10 



hoven toe, 111it onser moeder van lande Vrou \lagarida van Dourgondië, des 
tieren Lande van ~tontfoirde aan die 7.uyisyde v,d, rJssel, lllit Heren Jans 
van der Vliet, ... van der Goude, van Oudewater, een goede veijlkheit, ende 
bestant hoir lijf (het leven), hoir huysen, beesten, coren en anders hoir have 
en goede, rustelic (r~tig) en vredelk te gebruijken ende te laten gebNijken, 
.als sij bijnnen (binnen) den lande gecotDen sijn,,, dat sij (de inwoners der 
genoemde steden) hoir (hun) lijf veijlicheit hebben sal ongewapend te gaen 
tot hoi ren goeden, beesten, coren ens des si j te doen hebben... ende voirt in 
Criiupenerwaerd boven en beneden tot den N'ijendam (IJ sseldam bij Vreeswijk) 
sonder (in het bijzonder) dat Kerspil van Ledcerkerc ende Crimpenerke.rck op 
die Leek. .. allen veylich over va~n tot allen veeren, des sa! men alle uite.r
waerden bruijken,., enz.~ 

leder die aan het herstel van de [.ekdijk wilde medewerken, kon dus op de 
~scherming van Filips rekenen. De inwoners van genoeiude steden mochten 
alleen ongewapend naar hun land gaan, zij werden nog niet "'ertrouwd, Voor 
hen die nabij Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek, waar de doo.tbraken lagen, 
gingen werken was de overtocht over de Lek veilig, Zij mochten de benodiide 
klei uit alle uiterwaarden halen. 

Het zou echter nog enige tijd duren eer het dijlcherstel met kracht werd aan• 
gepakt, Jacoba van I3eyeren, ook door haar derde echtgenoot, Humphrey van 
Cloucester in de steek gelaten, gaf de strijd op en verzoende zich (3 Juli 
1428 te Delft), met Filips, 

Toen werd het tU$tÎget in ![oUand, Naast andere staatszaken had nu ook 
het behoud van de waarden de belangstelling, Het herstel van de dijk nwn een 
aanvang,echter niet zonder onenigheid onder de gezaghebbende steden. 

!-.ten achtte het nodig een krachtig dijkbestuur over de Krimpenen,aard in 
te stellen, Dit werd geregeld bij Handvest van 13 Mei 1430, Filips en Jacoba 
gaven daarin gezamenlijk in 29 artikels voorschriften over de j;amenstelling 
van het dijkbestuur en de bevoegdheden en de taak van dat college, Zij delen 
o.a. mede dat "overmits last van Water, ende oock om des Oorloghs ende deT 
Vreden wille, een "ijl tijds geweest in den Lande van 1-!oltandt, tusschen ons 
llanog en Hanoginne, die Dijcken van onsen Lande in Crimpeo.re•llleert seere 
vergaen ende vergleden ( achteruitgaan) zijn, al soo dat selve Landt lange daar
om onbesorght (onverzorgd) ende in grooter neesen ghestaen heeft verderff~ 
lydc te worden en worde dat mitten besten niet versiens (niet met de besre 
llliddelen hersteld) 't welcke Wij, die altoos genegen sijn tot oirbaar (nut) 
ende sa!igheit onser Lande, metter hulpe van Gode geme versorgen ende verA 
hoeden souden, 

Soo is 't dat Wij ter ootmoedigen vervolghe onse goeder Lui j de, uit den g~ 
meenen Dorpen in de Nede.rweert van Crirupen geërft (geland) ende ghegoedt 
weesende ... • geven de volgende rechten en ~ri jh eden•, 

Heer Gerrit van Naeldtwijek werd voor het leiten rot dijkgraaf benoemd, Er 
werden zeven heemraden gelrozen;door de steden Dordrecht, Gouda en Schoon
hoven elk twee, de zevende door de Oijk~af, De Dordtenaars hadden veel 
eigendo111men in de waard, De Lekdijlc van de Westzijde van de stad Schoon• 
hoven tot Krimpen aan de Lek, de \ferwede-(\faas)dijk tot .Krimpen aan den 
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TJsl'<el en de IJsseldijk .toner Stichterschouwe• (Vliet bij Oudewater) kwamen 
onder hun toezicht, De schouwen, boeten, keuren en de financièn werden ge• 
tegelcl. F.en klerk (secretaris) en een bode moesten worden benoemd. 

Hc.-t bc.-stuur kreeg dezelfde rechten en plichten als de besturen van de Al• 
blasserwaard, Rijnland, Schieland en :Jelfland reeds hadden, 

Dit reglement is tot het jaar 1762 bijna ongewijzigd van kracht gebleven, 
Zo hebben de waarden, en voornaQlelijk de Krimpenerwaard,gedurende ruim 

tien jaar in een rampzalige toestand verkeerd, 

lloofdsrnk 111 

OVERSTROMINGF."l 1'1 DE l5e, 16e, 17c E'l l8e EEUW 

\taar nog menigmaal heeft het gespannen, In 1468, zo vertelt Van der Aa, 
verkeerde de Krimpenerwaatd bij stormvloed in gevaar. De dijken liepen hier 
en daar over. ,Doorbraken kwamen niet voor, 

Twee jaar later, in 1470, b1ak de Lekdijk van de Krimpenerwaard, De plaats 
daarvan is niet meer bekend. Ook het jaar l S 11 bleef niet :ieonder raJDl>en. Toen 
viel er een doorbraak in de Lelcdijk \tan de Lopikerwaard. :)ok hiervan is de 
plaats niet meer bekend, evenals van die van de Lekdijk van de Krimpener
waarJ in 15~3. Van de Allerheiligen-vloed op 1 '.'Jovember 1570 is niets meer 
bekend, dan dat de dijken op zeven plaatsen doorbraken. 

Vijf en twintig jaar later, in 1595, brak de l.ekdijk van de Lopikerwaard 
even boven Schoonhoven, bij 'lillige Langerak, door. Onder protest van de 
Krimpenerwaard werden de Vlistkaden doorgesa>ken, 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 verantwoor
den. l"le Lekdijk l3ovendams brak bij 't '\t'aal door, Het water kon met rnoeite 
door de opgekhre IJsseldijken uit de beide waarden gehouden worden. 

Van 1(, Juni 1672 tot 22 l)ec, 1673 was het Oostelijk deel van de Krimpene.l'" 
waard, clat deel uitmaakte van de Hollandse '%1aterlinie, geïnundeerd, om de 
Franse legers buiten Holland te houden, 

Het land was de daardoor aangerichte schade nauwelijks te boven, !Den op 
12 Januari 1677 de Lekdijk van de I.opikerwaard bij de Grote Inlage doorbrak, 
De Vlistkaden liepen over en ook de Krimpenerwaard liep vol. In Februari 
d ,a.v. kon het water weer geloosd worden. 

0ok het jaar 1726 was een 1ampjaar. 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 90 m breed, de wiel 10 112 m diep. 

Het land stond 2,5 ,1 3 rn onder water. Ook de Lopikerwaard Hee onder, De 
Lek bleef tot in \1aart geheel met ijs bezet. Het land was eerst in ·'het midden 
van de zomer droog. 

In 1747 liep de Lekdijk russen Schoonhoven en Willige Lange.rak over, Tot 
een doorbraak is het niet gekomen. ')ok de TJ sseldijken kregen hec zwaar te 
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verantwoorden tengevolge van een doorbraak van de !.ekdijk Dovendarns bij 
het Berchemse \'eer. 

')p 23 \(aart 1751, bij open rivier, brak de Lekdijk van Je Lopikerwaard na• 
bij het huis Laan wijk onder Jaarsveld door. Beide waarden liepen onder wa• 
ter. !let vee werd in Schoonhoven in veiligheid gebracht. 

Op het kaartje van h"t Land tuss"n r ... k "" IJssel zijn Je wielen of walen 
van doolbraken (te groot) aang"geveo. Van het mereJtde..! i,i h"r tijdstip niet 
meer h..kend. nr T, Vinlc heeft enk de wielen en hun over het land daarachter 
verspreide uitspoelsel - klei, veen en zand - ond"rzocht. !)e wielen nabij 
C.ouderak waren in 1926 nog 6 li 7 m diep. Die in her '.,fiddelblok is z.i. her 
wiel van een doorbraak die 1DOet zijn ontstaan bij ij s!S'lng door opperwater, dus 
voordat de IJ ssel in I 28 5-129 2 bij het Klaphek werd afgedamd. 

l)" talrijke oversaomingen noopten de bewoners tot veiligheidsmaau"ge• 
I en. Versch ei d"ne boerderij en zijn op opgeworpen hoogten gebouwd en hebb., n 
bovendien in de stallen nog sterke z.g •• steigeringen•, ware~ of vloedzold"rs, 
waarop in tijden van watersnood have en vee geborgen konden worden, Deze 
wijze van bouw en inrichting heeft in de loop der tijden haar nur wel kunnen 
bewijzen, 

Van liever! .. de voelde men zich war veiliger achter de telkenmale verzwaar, 
de dijken. In de lRe eeuw en later nam m"n deze voorzorgen niet meer, 

lfoofdi:;ruk IV 

DE DOnRnRAAK VA:-J 1760 

In het jaar 1747 be,gon de uitgave van J., ,Ne<lerlandsche J aerboeken in• 
houd"nde een verhal'I van de rnetkwaerdigste geschiedenissen die voorgeval• 
!en zijn binnen den 0111trek der Vereenigde Pn,vintien":. Deze Jaerboek"n, w:,.ar, 
van elke maancl een afl"vering verscheen, bevatten "eene aeneenschakeling 
van bericht"n omirent lof• "Il doernenswa"rdige bedrijven•, Deze berichten 
sirelcten ,natuwlijk tot niet anders, dan O'll, door het verhael van daden, clie 
nuttig zijn voor h"t algemeene welzijn, "n zulken, die hetzelve st.'>ren ~f des• 
:reHs loop stuiten, naeijver te verwekken en e"re te bo"zelJl"O in de Landza• 
ten, en hen te bewégen, in alle bijzondere beaekkingen, die zij tot het Ge• 
m "ent"best hebben,_ enz.• 

'.11!!t I4e deel van d"ze Jaerbo"ken bl'handelende het tijdvak I Januari
[ Juli 17(,0, de ge<lrukte • Resolutien van de !keren Staten van Holland en 
Wesmiesland in haar F.<lele "..root \log, Vergadering genoon:ien in den jaare 
1760" en Je aantekeningen uit verschillende ardûeven van wijlen de heer 
P. van Balen, st"ctetaris van de Oudh~dkundige Krin!! ,.Die Goude•, bevat
ten (Uiruschoors gei;evens om het verloop van de ramp, ::lie in het b.egin van 
het jaar 17(..0 over c:!e Krimpener, en Lopi!cerwaarden k .... am, re beschri'jven. 

De redactie van de J aerboeken had in verschillende plaatsen corresron· 
denren, die van de plaatselijke voorvallen uitvoerige verslagen gaven. 

l)e correspondent uit Schoonhoven meldde 31 Januari 1760 het vclgendl': 
.!'-.adat wij alhier sedert het laet«te Oooiweder en den daeropvolgenden 
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strengen Vorst, eene vrij hooge Rivier hebben gehouden, waer over velen 
zich grootelijks bekommerden, alzoo het alooos gevaerlijk geoordeeld word 
dat de Rivieren met hoog Water toevriezen, hebben wij ondervonden, dat de 
opgevat~ vrees niet ijdel is geweest.• Hij vertelt verder, dat 25 Januari de 
dooi inviel. Om half twee in de namiddag raakte het ijs in de Lek los en ging 
kruien. De sterke suoom schoof de ijsschotsen over elkaar. Er vomide zich 
van c,ven boven Klein•Arnmer,.; oot aan Krimpen over een afstand van twee en 
een half u.ir lor,en~ een ijsdam. liet van bove-n afvloeiende water werd daar• 
door gestuit. 's Nachts om half twaalf c';IOnd het o.att"r .e Schoonhov"n 66 dui• 
men ( 1.60 m) boven het "Klokkenslag• - het peil waarop vroeger het Jijkle11er 
opge!oepen we.id - en gelijk met de kruin v:in de dijk. Men krt"eg al sp<'edig 
berichr, dat de -iijk te Ammersrol bij de DoegstDep begon te zinken en het dorp 
,i;evaar lier- geheel we$ge<:po i!ld te worden. 

Op de2:.e tijding ,:.1oeg de Garnizoenscommandant van Schoonhoven, op vet• 
zoel: ,·an de stadsma!lisaaet, die door Dijkuaaf en Hoogheemraden van het ge• 
vaar verwi•tigd was, alarm. Er ?.-erd een 50-tal arbeiders bijeengebracht, die 
voorzien van gereedschappen uit de LandsLT1agaz.ijoen naar Amme-rstol tot,en 
om daar hulp re ve;lenen. Daar was men met behulp van de gehele bevolking 
het gev"ar te boven gekomm. Onder leiJi,ig van de Schout Pieter ·smits had 
men de dijk opgekist. 

De i;sdam h~d :dch echter weer in beweging gezet maar was spoedig daarna 
nabij Bt"r/lsooer weer va,;tgeraakr, met het gevolg dat de dijk daar begon over 
te lopen. ,. Was aBaer, op dien tijd, Volk bij de hand geweest, zoo als de nood 
ei,;chre, waerschijnlijk was de Dijk aldaer ook behouden gebleven.• · 

Dit was nu niet zo. Het overlopende water maakte geulen dwars door de 
dijkkruin. Een volledil(e dijkdoorbraak was het gevolg daarvan. Dit gebeurde 
om vijf uur. 's ~lorj\ens oro zes uur (26 Januari) kreeg men te Schoonhoven be
richt daarvan. Onmiddellijk na ontvangst van dat bericht "'erden de klokken 
geluid om de "Landlieden te waetschouwen dat zij zich met hunne goederen, 
zoo goed, als mogelijk was hadden te bergen." De gehele Ktimpenerwaard 
!it"o onder wate-r. liet water stroomde tint tegen de lfest•Vlistdijk. De bevol• 
kin!( vluchtte ,net pak en :eak en vee naar <ie dijken en ook naar (iouda en Oud~ 
water. Ondertussen was het wat.er in de Lek gevallen, zodat er althans te 
Schoonhoven en Ammers tol geen gevaar voor dijkdoorbraak meer bestond. 

Te l.lerg,;toep v,as de dijk op twee plaatsen met een stuk dijk van plm. 8 m 
1 en,1tte daartus~en cloorl(ebroken. De garen, die even beneden de Bergse stoep 
(Dijklaan) ten oosten van het Speelhuisje van de heer \!an 13ergambacht lagen, 
hndden een wijdte van 14 en 7 roeden (5 3 en 26 m). 

Om het gC!bi ed van de overstroming te bererken besloten Dijkgraaf en Hoog
heemraden van de Lopike rwaard de West• VI i stdi j k op te kis ten. Dit werk werd 
door 350 mannen, met behulp van palen, planken, klei en :nest, binnen twee 
dagen voltooid. \ten hoopte daarmee de Lopikerwaard droog te kunnen houden. 
Deze hoop ver,loog spoedig. .' 

Inmiddels had zich tussen Vreeswijk en Jaarsvdd een tweede ijsdam vast-
gezet, die echter op 29 Januari weer losschoot. Het ijs dreef naar Bergstoep 
waar het stuitte op de ijsdam aldaar en door de sterlce stroom door de dijkbreuk 
de Krimpenerwaam werd ingestuwd. De ijsmassa was echter zo groot, dat het 
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dijkg:ic gestopt .... erd. Il<, stuk dijk (8 m lang). dat was blijven zitten, werd 
wegge~t"hnver,, :tee instromen van het waier hi,·'d dus enlge tijd np • .\laar daar• 
door steel? her ..-arer in de I ek te Schoonhoven weer tot 69 duim ( l.66 m) bo
ven ,Klokkenslng". 

De bekistingen aldaar ge'llaakt begonnen "te wijken en uit ce bar:o;ten". In 
de Koe,scraac en onder de 3ergambachr:;e Poort v.•elde het water uit de gr.>nd 
op, Er werd een tweed!!' ldstirig l!Cmaakt en de plaatsen waar het water opwel• 
d~ weden mer e~n .-!.ikke laag klei bedekt, een middel ,iac niet veel hielp. 

Gelc:k1<i,; hegon de ijsdam russen ;3ergstoe(' en .ICrimp:n, donr de aanhouden
<le dooi •lj' 30 Janu,uj enigszins los te raken. Het wacec in de Lek zakte daap 
door een wein:g, Het ijs, dat ,:ich in de doorbraak had vascgezec, raakte los 
en we~d door de krachtige stroom met geweld de Krit.ipenerwaard in gedreven. 
De dijkbreuk was toer. -.ng~n:er 30 roeden (113 m) wijd, Hierdoor was de scad 
Sch~onhoven v:ui de zijde van de l.ek buiten gevaar • 

. -\ntlers was het in de Krimpener ... :i:trd. Het water steeg daar. De opkistingen 
van de 'l'est-Vli~tdij'< lieren over of :o;poelden weg, l«1d11r de LopikerwaarJ 
ook inunclcerde. Schoonhoven lag als een eilanJ in het water, 

De te Lekkerkerk E(<"YeMigde correspondent gaf een uirvoeril! verslag van de 
gespannen toescnnd aldanr. Hij vertelt: .'t \l'as op Din/!"dag,den 29en Januarij 
dezes j:ier,s, en dus on,crenc drieman! vier en twintig m,ren na het doorbreken 
,·an den Lekken-iijk bij Dergscoep, dar de In• en Opge7.etenen van den :\mbach• 
te van Lekkerkerk in 't gemeen, en die van dit dorp in 't bijzonder, voor eene 
verwoestÏn/!, tot hun ~eheel bederf, vreesden. Dit dorp legt langs de. Rivier de 
Lek, en scaen, or de Dijk:straet aldaer, de !luizen van het Dorp doorg:1iins aen 
den hinnenkant, bij gissinge meer dan tweehonderd Roeden (?60 m) lani. 's 
Nachts cusschen den 21 en 22 J anuarij hadden de !leemraden van Lekkerkerk 7.Îch 
reeds op den Dijk begeven, met hunne Geschierde ~lannen (het toen 7.o genoero• 
de dijkleger) en po,;t i:evat in den Polder den Hoek gelegen beoosten het Dorp 
Lekkerkerk,,al;,;oo het ~·ater, door de sterke aanpersing van het ijs, reeds op 
vele plaetsen or en Vl1'rvolgens met den Dijk gemeen stond, om he"t7.elve voor 
,Ie orgewerkte Kistingen te keeren, en de Krimpenern·aard voor Dijkbreuken te 
be ... aren," 

llij vertelt dan verder, dat er op Oinsdag 29 Jam:iari 's morgens 10 uur nol( 
,teen gevaar voor overlopen van de dijk was. In de Ld, was het ijs in be"'<"• 
!\ing. Hee ,:ene 7..Îch tussen de woning l.ekzichc <en Westen ·,an Lekkerkerk 
tot beneden Krimpen opnieuw vast. l)e doorbraak bij Dergstoep was door het 
ij" vNsrort, Y.()d:11 he~ water in de [.ek opnieu<11 steeg en voor het dorp Lekker• 
k"rk een onru,;rbarende hoo~te verkreeg. Om l uur ,itond het reeds gelijk met 
de Oijkstraat, die met dikke ij sschorsen bedekt ,.,erd. De inwoners van l.ek• 
ke-rlcerk h:idden hun huisdeuren en de poorten en gangen russe-n de huizen met 
vloe<lpl:inken opgekist, De drie dorpstoepe-n waren dicht~emaakt met planken, 
horden, takkebossen, riec, koemest en h<>oi. .• 

llet water stond )!~ voet (0,47 m) op de dijk. iedereen deed zijn best om de 
noodwarerkeringen, die veel van het scoren van de ijsschotsen te lijden !:ad• 
den, in stand te houden. Plotseline ging het gerucht, dnt de dijk bij de Koren• 
molen nabij Ktim?en, dreigde re bezwijken, doordat aldaar niet voldoende man• 

J(, 



nen wa:en om de dijk op te kisten, De bewoners van Lekkerkerk had~en han
den vol werk en konden dus niet te hulp snellen. 

GeluklciJl had men te Krimpen aan de Lek het gevaar bemerkt, De Schout
secretaris van dat dorp begaf zich met zijn mannen naar de bedreigde plek, die 
buiten zijn ambacht gelegen was. - Dit was een bijzonder geval! - Hem wa~ 
echter tevoren door de ,Heeren van het Dijk•Ko!lee:e• ver1:ocht om als het 
nodig was met zijn .Manschap• naar Lekkerkerk te gaan, Hij toog er met 25 
mannen heen en wist, hoewel het water reeds een half voet hoog over de dijk 
stroomde, een ongevee1 70 roeden (260 ml lange opkisting te maken, die op 
sommige plaatsen t"'ee voet (0,63 m) hoog water en ijs keerde, Door het water 
wadende en te paard heen en weer rijdende gaf de Schout 2:i in bevelen, 

"De Dorpelingen van Lekkerkerk en de aengelegen polders - die al deels 
ondet water stonden - voldeden io de:-.en arbeid ook loffelijk hun plicht,• 

Ook de Bailliuw en Schout mr S, Doogaerd en de :'llotaris en Procureur P. 
Velhoef :staken hun handen uit de mouwen om de kistinJlen, vooral die bij de 
,.Opa.re Il en• - de opri :ten of stoepen - te behouden, Maar er waren toch enke-
1 e personen die 2:ich aan het werk onttrokken, en "op het kerkhof met de han
den over elk ander in den avond s taen de te praten•. De Notaris wist raad m er 
deze mannen. !lij voorzag ze van laarzen en met "den rotting noodzaekte (hij 
,:e) om hunnen pligt als loontrekkende personen, te verrichten," 

De Stoep bij het Rechthuis van Lekkerkerk werd door "den Zoon van den 
Schoolmeester, en andere Brave Burgeren• behouden. 

De !-choonhovense briefschrijver gaf op 29 Februari, dus een maand na de 
doorhraak, weer een verslag van de toestand, tlij berichtte, dat de ijsdam 
.losgebroken en schielijk geheel uit het gezigt geraekt" was, .... aardoor het 
.,.,arer in de Lek aanmerkelijk wa1; gevallen. Op 11 Februari stond de Krimpe• 
nerwaard echter hoog onder water; te Krimpen aan den IJssel 9 voet (2,S2 m), 
te Ouderlcerk 8 voet (2. ,1 m), te I.ekkerkerlc 71,1 voet (2.35 m) te nerkenwoude 
8 voet en te Ber,Rambacht 7 voer (2.20 m), 

"!lier door :djn de Menschen, die met hunne Beesten het no~ op steigeringen 
(vloedzolders) in hunne Huizen meenden te zullen kunnen houden, genoodzaelct 
geworden, zoo naer dele stad (Schoonhoven) als naer andere hoog gelegen 
pbersen, de vlugr te nemen, LanJlS de Dijken van de Krimpener Waeord, van 
Ammerstol, Berg A111bachr, Lekkerkerk, Krimpen op de Lek en - op den IJssel, 
tot Ouwerlcerk toe, telde men honderd-zeven-en-zestig ( 167) Hutten van Riet 
opgdlagen, waer in de arme Landlieden, uit het middelste 8edeelte van den 
ll'acrd en zulke plaetsen, daer zij in Huis het niet houden konden, gevlugt, 
:,un tegen<:r,oordig armelijk verblijf vinden; 'r welk deemiswaerdig is 0111 te 
aenschouwen". 

Voor de behoeftigen zorgde het Stad:c;bestuur van Schoonhoven, dat dagelijks 
de nodige levensbehoeften met schuiten deed toevoeren. 

Op 12 Februari was de doorbraak te Bergstoep nauwkeurig opgemc;ten. Het 
gat wa"' 25 roeden (94 ml wijd, de wiel 20 (7.6 ml tot 60 voet ( pi m. 19· m) diep. 
Ter plaatse van de voet van de dijk was een drempel blijven zitten, Daar was 
de diepte minder nl. 14 voeot ( 11.40 m), dank zij de enige jaren tevoren uitge
voerde besrortingen mC't IJssel steenpuin, 

Op 13 Februari stak er een srorm op die tor de I6e duurde, Deze bracht een 
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verwoesting teweeg. ,,Hufaen en Schuren 7.tJn daerdoor geheel en al wegge
spoeld; waer van men de Kappen en Daken wijd en zijd langs den Vloeti zag 
drijveo; de ~luren werden op verscheidene plae1sen neeri;esla>;en, terwijl de 
Gebindten en Gebouwen staen bleven; en de Landlieden, die het op i'.,olders of 
hooge Pfaetsen, in of nabij hunne !lui7.en nog oP.w:ie,gt hadden te blijven, 
moesten toch nog vluchten met behulp van de talrijke pramen en schuiten die 
die waterplas opgezonden waren.• 

Als ,gevolg van de dijkdoorbraalc te Bergstoep in 1760 - de laatste keer, dat 
<le Krimpenerwaard geheel onderliep - kwam de Lopikerwaard na het overlopen 
van de opgekiste WesiwVlistdijk ook onder water, Jn Zuid en Noord Polsbroek, 
en Honkoop, de laagstgelegen polders van de Lopikerwaard, stond het water 8 
voer (2.50 m) hoog. Ook daar had de storrn van 13 en 16 Februari verwoestin• 
gen aanp;ericht. In flonkoop waren alle gebouwen beschadigd. In het begin van 
de maand April was een gedeelte van het water door de sluizen in de IJssel• 
dijk geloosd, De lozing ging wegens de hoge water,;tanden in de IJssel nier 
vlui:. Eindelijk kwamen de polder• en boezemkaden boven water.Doch nu moest 
cle rest uitgemalen worden, De watermolens werden aan de _gang gezet. \ien 
vreesde echter, dat de 0 2:omerwindjens• spoedig zouden komen en dan kon er 
bij 1Jebrek aan windkracht niet veel gemalen worden. De besturen van een ne
~cnt:il polders uit dt> Lopikerwaard staken de hoofde-n bij ... !kaar en beraamden 
een plan om de polders vlug_ger dmog te kunnen krijien. 

Zij wilde-n bij de Polsbroekse Sluis bij Haastrecht een dam in de IJssel leg
gen. De boven deze dam staande vier watermolens en zeven slui,zen zouden 
dan kunnen lozen op de aldus afgedamde 1Jssel. liet water zou van de IJssel, 
door sluizen te Montfoort en te Oudewater op de Linschoten, door de Gover
well esluis op de Dubbele Wiericke, door de duiker bij Wieriks•Oord op de En• 
kelt> \Viericke in lroeidens boezem kunnen vloeien en dan verder door de sluis 
te Dodegra11en en langs Zwammerdam en Alphen naar de Heimanswetering en 
verder door het Haarle .rnme-rmeer en de sluizen te Spaarndam en Il alfwe g op het 
toen nog open IJ. 

Voor deze waterloozing moest echter vergunning ve-rkregen wottlen vän Dijk• 
graaf en Hoogheemraden van Woerden en van Rijnland, Men achtte de2:e lozing 
goed mogelijk daar bij e-en waterpassing was gebleken, dat het water in de 
polders 27 duimen ( 1,05 m) hoger stond dan in de Oude Rijn bij Bodegraven, 
.'den hoopte op deze wijze in Mei of Juni het inundatiewa1er kwijt te lijn, 
Gin,g dit plan niet door dan zouden de- polders de hele 2:onl'er en misschien ook 
de volgende winter onder water blijven. 

Van de uitvoering van dit plan wordt verder niets meer vernomen, 
l)e inundatie van beide waarden heeh tot gevolg 8ehad, dat het Groot Water

schap van '«'oerden en de waterschappen I.ange Vliet en Bijleveld hun watef" 
keringen langs de [Jssel moesten verhogen wilden ook 7.Îj niet onder water 
~en. • 

liet Groot•'it'aterschap van Woerden liet onmiddellijk de laagste plaatsen van 
de IJ sseldijk en •kaden verhogen, De .lluislieden kwamen ter IJ sseldijk" die 
van Oudewater tot Montfoort opgelcisr weed, Dit zou echter niet het gewenste 
gevolg hebben als ook de IJs.seldijk boven ~ontfoon niet veilig 'lesteld werd. 
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Daarom we-rden de opkistini e-n het verhoge-n van de- kade voortgezet tot de 
Marendijk. 

Inmiddels steeg door de U'estenwind het water in de Lopikecwaard. Op 15 
en 16 Februari was het gevaar voor overlopen van de IJ sseldijk groot. Ook 
tuss m Montfoort en IJ sse Is tein liep he-t land onder water. De Zuider IJs seldi jk 
liep toen op vele plaatsen van binnen naar buiten over. De- Noorder IJ sseldijk 
die opgekist was, kreeg het moeilijk. Nu werd deze dijk rot IJsselstein toe 
door een kade verhoogd. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Woerden ging<,n om 
het voorbeeld aan de "lluisluiden• te geven eigenhandig aan het werk, Voor
al de secr,:otaris schijnt zich bijzonder geweerd te hebben. De overstroming 
van het (;root-l'fate-rschap en nog een gedeeit<" van Westelijk Utrecht werd door 
deze arbeid v<>orkomen, Het Groot-Waterschap van Woerden hAd eeb1er buiten 
zijn gebied kaden opgehoogd zon'1er eerst aan de beheerders daarvan vergun• 
r,ing te vragm! 

Wij gaan naar de Krimpenerwaard terug om te zien war daar verder gebeurde. 
De Staten van Holland waren van 30 Januari rot I Februari 1760 (en ook nog 

Ia ter) in vergadering bij een, Op 2 Februari vroegen en verkregen de .Gedepu• 
teerden der Stad ~choonhoven het woord. Zij schilderden in schrille kleuren de 
gebeurtenissen van 26 Januari - de doorbraak - en de treurige gevolgen daar
van, af. 7.ij wezen ook met nadruk op het grote gevaar waarin heel Holland zou 
komen te verkeren als de doorbraak niet tijdig gedicht werd. Zij deelden mede, 
dat Je Lekdijk bij Bergstoep op 26 Januari was doorgeb,oken, ,.waardoor eeni• 
ge duizenden mergen Lands met IJsbergen zijn overdekt", dat de in de ker• 
ken, op de dijken en andere hooggelegen plaatsen gevluchte mensen en het 
vee iebrek leden aan het nodige voedsd, dat de vluchtelingen in armoedige 
rieten hutten woonden, dat ge-en ve-evoeder beschikbaar was, dat er veel vee 
verdronken was en dat de meeste mensen hun gehele have en huis kwijtgeraakt 
waren. Zij vroegen om de "Heeren Burgemeesters en Regeerders der Nabuurige 
,,Steeden Gouda en Schoonhoven van weegens haar Edde Groot Mogende qua• 
"Iificeeren om al hetJ!een tot subsistentie en voocsiening van de Menschen en 
.het Vee, en verder in de Çuartieren voor eerst noodig .sa! bevonden worden, 
"Jaar het met de rneeste promptitude (gezwindheid) te bekoomen sal zijn te-n 
.reedelijke prij se te koopen, of als in een saak waar het in dominium em.inens 
,notoirlijk te pas.se komt (al wate het een zaak betreffende uitgaven uit het 
"verheven domein van de Staat), ten reedelijke prijse te doen furneeren en te 
,,senden na die plaatsen daar her noodig sal zijn, alles ten kosten van het ge
"mee-ne land, om prompreli jk uit 's Lands Kas se voldaan of gerembourseerd 
0 te worden, in dier voegen soo als sulks goedgunscig door haare Edele Groot 
.. ~iogende geaccordeert en toegestaan is bij de inundatie van de Alblassei:
"waard, in gevolge haar Edel Groot \!ogende Resolutie van den 6 Januari 
,,1741 ". 

De Gedeputeerden van Schoonhoven hadden bovendien nog twee red'enen tot 
aandrang om terstond op hun verzoek goedgunstig te beschikken. Ten eerste 
omdat het voedsel onmiddellijk nodig was en ten tweede omdat zij vernomen 
hadden, dat de vluchte-lingen bereid waren, om voedsel te krijgen, 0 aan woe• 
"keraars en baarzuchtige mensen hun have en vee voor veel re lage prijzen te 
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.,verkopen, en dus de zenuwen van haar bestaan missende, in 7.Îjn 1-:eheel bui
" ten s.taat gesteld (7.01ulen worden) om bij gevolg haar te re<lres.seeren, ,,en 
.de geregtigheden (waaronder de belastingen) aan den Land(' te kunnen vol• 
ttJocn" ~ 

De Staten delibereerden enige tijd en besloten de Regeerders van Gouda en 
Schoonhoven te machtigen al het nodige "eer voorziening van de noodlijdende 
\lenschen, en van het vee en andersints" te ver,;trekken. 

L.i j moes ten "met elkander in combinatie gaan en hij zonder over! eg11en en 
• vaststellen, soodani.e;e precauciën (voorzorgen) en voorsieninnen, als noodig 
,..sullen woc,len bevonden, om alle onordentelijkheden en misbruiken voor te 
"komen en voons pertinera re No ci tie te houden en te doen houden van hetiieen 
"uitgeleeverd is, en aan wien, waar die /llenschen t'huis hooren, en hoe groot 
"haar Familie en het getal van haai Vee zij, en de lleeren Gecomiueerde 
,,Haaden van hun verrigte desaangaande meede van tijd rot tijd informeeren•, 

In dezelfde Statenvergadering werd nog behandeld een missieve van lleeren 
Gcdepute er den van de Il c-eren Staaten 's Lands van U crecht van l Februari, 
waarin werd geklaagd, dat het Collegie van Dijkgraaf en Hoogheemcaden van 
het Groot \l'ater,;chap van U'oerden buiten voorkennis van dr. Gedeputeerde 
Staren van Utrecht, buiten het gebied van het Groot Waterscha,, de IJ sseldijk 
had den 1 aten opkisten, De lJ trechtenaren zouden di cmaal die weric toelaten 
mies l,ec Grooc 'warerscli.tp zijn sluizen wilde opcozcttcn om het water uit vo• 
cengenoemde negen polders te kunnen onda,;ten. Zij venrouwden, dat de Staten 
van Holland deze kwestie "op een vrundnabuurlijkt< wijse" zouden oplossen. 
Gebeurde een en ander niet, of zou de Provincie t:crecht schade, lijden, dan 
:r.ouc!en de werken gt>slecht worden, 

De,:e missieve werd om bericht en raad doorgezonden aan Dijkgraaf era Hoog
heemraden van Woerden. 

12 Februari deelde dit College mede, dat her werk met kracht werd voort· 
gezet. !lee bedankte voor de steun door de Staten van Holland verleend en 
sprak de h<,or uit, dat hec werk, ook al steeg het water in de Lopikerwaard, 
onder Gods zegen het water zou kunnen sruiren. Over het openen der sluizen 
werd niets venneld, 

In de vergadering van 12 Februari c!,a.v. behandel<len de Staten een adres 
van Dijkgraaf en Hooghec-mcaden, de Cavels ( een college dat op toezicht op 
,de financiën hield) en de Ingezetenen van ,le Krimpenerwaard. Daarin gaven 
de:o:c, een verslag van de gebeurteni,;sen van 26 Januari {de doorbraak). Zij 
wezen op de rampen clie geheel llolland re wachten stonden als de c!oorbrnak 
niet spoetlig gedicht l'tl rle /lt"hele Lekdijk niet verzwaard werd. Zij bevonden 
:o:ich buiten staat die werken te behanigen. De ingezetenen "'aren door de ramp 
vetannd, :o:odat 7.j j voorlopig , ·nier Je ruinsre penningen kunnen fumeeren!" F.r 
was niemand te vinden die, daartoe eenig ,Geld soude willen opschieten (Ie• 
nen)". Zij vroegen, om mee het werk tot dichting van de doorhr3jtk te kunnen 
be!(Îonen, een subsidie van tl 30,000.-. 

De Staten be,;loren om .hij provisie uit 's l.ands l(a$ bij leening re dnen 
verstrekken• een ,;om van tl 20,000 n,er de verplichting aan gecommitteerde 
Raden een behoorlijke verantwoording van de uitgaven ie verstrekken. L"il"' 
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druklceli jk werd nog bepaald, dat dit geld aan niets anders dan aan de dichting 
van de doorbraak mocht worden besteed. 

De l5e Februari behandelde de Staten een missieve van Dijkgraaf en Hoog
heemraden van Woerden ,geschreven aan den Hoogenboom booven .Montfoort 
op gisteren•• waarin werd bericht over ,de perplexe toestand waarin de saaken 
ten opzichte van een gevreesde inundatie, door manquement van continueeren• 
de besorging van den IJsseldijk onder het Disaict van Heijkoop en Langevliet 
waaren ~bragt•, Dit schrijven werd doorgezonden naar de Staten van Utrecht 
met verzoek de gewenste maatregelen te nemen, Zonodig zou IJsselstein, dat 
onder Holland behoorde, hulp kunnen verlenen. De Staten zouden "in alle voor
"koomende geleegentheeden vriendnabuurlijk contribueeren tor hetgeene de 
.Staren van Uaecht aangenaam is". 

Inmiddels hadden de Staten een commissie bestaande uit de professor Lulofs · 
en de landmeter van Rijnland Dolsrra naar de Krimpener- en Lopikerwaarden 
gezonden om de toestand op te nemen, De twee heten maakten een uitvoerig 
rapport op en gaven di r, met een tekening van de doorbraak bij Bergs roep aan 
de Staren. Het werd in de vergadering van R Maart behandeld. F.en fotoocopie 
van deze in het Rijksarchie( te Den Haag bewaarde tekening wordt op blz. 23 
afgedrukt (Fig. 3). 

Her rapport van Lulofs en Bolstra be1tat interessante mededelingen en geelt 
een beeld van de ongemakken, 'Naarmede men toen re kampen had, Opmerkelijk 
is hoe alles, een enkel geval uitgezonderd, :i:o lang duurde. Voor de haastige 
mens van regenwoordjg is bijna niet te begrijpen dat, terwijl een landstreek, 
groot 30.000.ha, overscroomd was en een massa mensen in de grootste. ellende 
verkeerde, men nog de tijd nam om allerlei deftige plichtplegingen in acht te 
nemen. 

Het rapport begint met een beschrijvinl\ van het verloop van de 11ebeuttenis• 
sen op 26 Januari en de daaraan voora(gaande en volgende dagen. De Heeten 
begaven zich op 29 Januari naar de Krimpenerwaard via Gouda, Zij namen 's 
middags te Stolwijkersluis de IOestand op. Ook de hoogte van het water op het 
land, 5 duim (0,12 m) boven A.P., werd genoteerd. Het was niet mol!elijk via 
Gouderak of Haastrecht bij de dijkbreuk te komen. Daarom werd de reis (per 
rijtuig of te paard) via het ::,iieuwe Veer te Capelle aan den IJssel gemaakt. 
Onderweg vernamen zij, dat de ij,adam te Lekkerkerk tot Krimpen vast zat. 
Dijkgraaf en lloogheemraden hadden zich derwaarts begeven en waren dus nier 
te spreken. Omdat m<!II niet langs Lekkerkerk over de aldaar overlopende dijk 
kon rijden en dus niet te Rergstoep kon komen, "Werd de terugreis naar Den 
Haag aanvaard, De volgende dag toog men weer naar Gouda om te trachten 
over Haasuechr en de Vlist in Schoonhoven te komen. Ook dit ging niet. De 
wegen stonden diep onder water. Het water stond nog niet hoog genoeg om mee 
een schip over de landerijen te varen, De Vlist lag nog dicht gevroren en was 
dus ook niet bevaarbaar. 

De commissie /lÎng weer naar huis. Op 2 Februari ging men weer vi,a Gouda 
naar Krimpen aan de Lek. De Lopikerwaard was inmiddels volgelopen. Her 
water in de Krimpenerwaard was daardoor niet veel gezakt. De Westenwind 
stuwde veel wate-r door het gat her land op. In Krimpen aan de- IJssel gaf de 
commissie aan Dijkgraaf en Hoogheemraden de raad om hulpgaten in de dijk te 
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s reken, opdat bij eb een massa wiiter van het land Îl'I de rivier Icon teruglopen. 
Dijkizr,i:if en lloo~ht>emt21den voelden daar nit>ts voor. 9 8ij stormvloed zal her 
water ju ÎJ<t de waard invloeien•, zeiden dj. En hoe kreeg men dan die i;troom• 
gaten weer dicht? 

De reis werd naar Krimpen aan de Lek voortgezet. Daar wem vernomen, dar 
de ijsdam losite.raakt en weggedreven was. Van her maken van hulpgaren kwam 
nu :eeker niets. De commissie drong er ook nier verder op aan. Zij ging naar 
Gouda terug. De volgende dag begaf zij zich naar Gouderalc, waar de hoogte 
van het inundariewater weer werd opgenomen. De lan.Jmeter Bolstra maakte een 
insp ecti etochr naar Oudewater, Montfoort, de Meerendi jk en IJsselstein en be
vond, dat de opkistingen daar resp, 43, 14, 28 t"O 24 duimen boven het inunda
tiewater uitstaken. Zou door nieuwe aanvoer van opperwater of stormvloed een 
stijging van l~ ~ 2 voet (0.47 ll o.63 m) veroorzaakt worden, dan zal het land 
ten Noorden van de IJssel onderlopen, zo was :Ie conclusie. 

Op 15 Februari veruolcken Lulofs en Bolstra via llaastrecht naar Bergstoep. 
Dijkgraaf en Hoogheemraden vergaderden die dag re Gouda in De Doelen. Zij 
zonden hun timmerman, Cornelis Vaandtager, als snelbode met "een Brief en 
een accu.rare Grond• en Profielteekening van de Dykbreuk, bevattende teffens 
een Project van den Oykbaas Ary Kuyk om het gat te belcraagen", Dijkgraaf 
en Hoo gh eernraden deden het verzoek dit pro j eet de volgende dag re bespreken, 
hetgeen gebeurde, Het plan werd na enige '>lijzigingen goedgekeurd. Uit de te
kening bleek, dat het gat in de dijk 23 roeden (87 m) wijd was, De diepte van 
de wiel varieerde van 48, 76, 81 voeten, Rijnlandse maat (15 m, 23.80 m, 
2 S, 50 m) onder de wa rerspi egel, die 6 voet (l,88 m) boven het I a!ld en 3 voet 
(0.94 ml boven A.P. stond. De door Art Kuyk ontworpen ringkade, die land• 
waarts van de wiel zou gelegd worden en tot "steunsel van den capitaalen 
dyk• zou dienen, kreeg een lengte van 95 :i 100 roeden (358 m :i '517 ml. Aan 
dit werk werd onmiddellijk met 100 man onder leiding van Ary Kuyk begoMen, 
De ringkade, die land'l>iaarts om de wiel heen door het met stoven (tronken van 
wilgenstruiken) bezet land werd ,l!elegd,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 wotden, dat sy den heevi• 
gen aandrang van het Waarer, dat wy met veele waarschynlykheid tegemoete 
sien, dat misschien niet lang sa! wegblyven en waarvan de voorboden reeds 
bespeurd syn, mogr kunnen weerstaan•. Als de Lek 2 ! 3 voeten boven A.P. 
zou rijzen, zou het water met grote "rapiditeit9 in de waard vallen en bij 
IJsselstein en Montfoort over de IJsseldijken sU'omen, En dan was de ramp 
voor geheel Holland nier te overzien, voorspelden zij. ,.l)e Jcoopryke steeden 
souden meede ryklyk hun deel hebben•, Zij vestigden de aandacht op de de• 
plorabele toestand van de gehele ).ekdijk tussen Schoonhoven en Krimpen, Zij 
we7.en er op, dat de ongelukkige in,!!ezetenen van de waarden in zeer droe,,.jge 
omstandigheden verkeerden en dat Woerden, Schieland, Rijnland, Delfland en 
Amsteltand "teffens de schrikkelyke onheilen hebben booven !Jet hoofd ge
hangen", Zij vreesden .vermits de groote quantireit van sneeuw van deesen 
Winter in l)uitschland gevallen, waardoor de Rivieren, als die alle gesmolten 
sal syn, opnieuw waarsc:hynlyk seer hoog moeten opswellen", Zij achtten het 
diensti,ll "om alle Dyk•Collegiën in deese Provincie te vermanen" de nodige 
mnattei:elen te nemen. Het dijkcollege van Je Krimpenerwaard was in de laatst 
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verlopen jaren wel bedacht geweest op het verzwaren en verhogen van de Lek• 
dijk en her was er van bewust, dat .nier alleen de Waard, maar zelfs de geht-ele 
Provincie ren prooye word gegeeveo•, maar het was hij gebrek aao geldmidde• 
!en niet in staat enig werk van belaog te laten uitvoeren, Het onvenno11en was 
,loor de ramp zodanig vermee.rrle.rtl en .de moedeloosheid die o:>t een soon wan• 
hoop i ~ opgereesen, ,;;oo<lanig verg.root•, dat het nu (1760) geheel onmo11elijk 
was mig werk te bekostigen. 

Lnlof,; "" Bolstta gaven de Staten daarom de raad krachtdadige steun te 
vetle'nen e'n de nodige penningen te verschaffen om de gehele Lekdijk te ver• 
sterken, en wel zodanig, dat deze ten minste even sterk werd als de Zuider 
Lekdijk lan11s de Alblasserwaard, die toch voor de rrovincie van minder belang 
was dan Je Noorder Lekdijk. ,.De Noordelyke Landen en Steeden waaronder 
Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam enz. (zoude!\) door een 
alverwoesrende inundatie gen.ineen (worden)", 

De Lelcdijk van de Krimpenerwaard moest tot elke prijs als het ware "on• 
breekbaar•, tenminste ho11er en sterker dan de Zuider Lekdijk, worden. De 
:,wakste dijk zou dan het eerst overlopen. Brak de Zuider Lekdijk door en 
ovecstroomde de Alblasserwaard, dan was het gevaar voor de Krimpenerwaard 
en verder geheel Holland geweken. ne Alblasserwaard Icon dan hulp krijgen 
van de genoemde steden en van her provinciaal bestuur. Hier heeft men dus te 
doen met een van overheidswege aanbf'volen geval van zogenaamd .over<lij• 
ken•, d.w.z. een rivierdijk hop;er maken, dan die op de tegenover liggende oever. 
Een ab-soluut gevaar bestaat hierin niet, wanneer de dijk, die het laagste is, 
hoog genoeg is om het water in alle omstandigheden te kerf'n. Maar is dat niet 
het geval, dan zal de laag,;te, natuurlijk het eerst overlopen en daardoor ook 
het eerst bezwijken. Dit geldt echter alleen voor open water (:tonder ijsgan.11), 
Is ergens een ijsdam of ij sverstopping, dan kan het water daarboven soms zo 
hoog stijgen, dat geen der beide dijken zo hoog is, dat zij het water en ijs 
kunnen blijve'n kerf'n. Er zijn tegen het .overdijken" van de Noorder Lekdijken 
,foor ,lt- besturen van Gelde'rland, de Vij lheerenlanden en de Alb)asserwaar<l 
lange tijd be:z:waren gemaakt, 

Lulofs en Oolstra wezen er ten slotte nog op, dat om Holland te beschermen 
het nodig was, dat de Zuider TJ sseldijken en kaden van Oudewater tot het 
Klaphek verhoogd en verzwaard werden tot 7 voeten (2,20 m) boven A.P. De 
ingeutt-nen van het Sticht (de provincie Utrecht) zouden .interest hebben in 
de goede gesteldhe i:1 en behoudeni"se van deese Wateckeerin11. Doch, hoeveel 
dit werk soucle kosten en waer de spede daartoe soude gevonden worden, kan 
zonder een nadere inspectie en deliberatie niet worden bepaald•, bei;loot het 
rapport van 20 Februari 1760. 

Het rapport werd "geëxa mineert door de Heeren van de R.i dders chap en ver
der haar Edele Groot Mogende Gecommitteerden tor het groot Besoigne•. Er 
werd aan Gecommitteerde Raaden op 13 .\faan ver:,ocht met Oijk.e,raaf en Hooi!" 
heemraden van de Krimpenerwaard te ovedeg1,.>e.o over de te nemen m11aaegelen. , 

De Gecommitteerde Raaden, die van Den Haag op reis gingen om met Dijk• 
graaf en Hoogheemrade'n van de lüimpenerwaard ovf'rleg te plegen over de maat
regelen, die nodig waren tot her"tel van de ,ochade tengevolge van de dijkdoor• 
braak in BerRstoep in 17{,0, waren de- lieren mr r.odcwijk Quar!es,Raad en oud• 
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Schepen der stad (iou,la, Gedeputeerde van deze provincie in de >.aken van her 
1.and rer Generaliteit, en mr Parvé, Raad in de Vroedschap en oud-Schepen der 
srad !laarlern. Zij "'etden gea~sisteerd door reeds genoemde Johan Lulof.~, 
professor op 's Lands Vniversiteit en inspecteur generaal der rivieren van 
Holland en West-Friesland. Zij gaven op 25 Maart 1760 schriftelijk verslag van 
de verrichtingen in zake her hers rel van de op 26 Jan. doorgebroken dijk, en 
van de maauegelen die genomen waren om .in het bysonder te besorgen, dat 
door ijver!oo.5heid, negligmtie (verwaarlozing) of manquement (gebrek) van de 
noodige authorireit herselve nier verhinderd wierde en 's Lands geleende Pen• 
ningen niet vrugreloos wierden besteed", 

Hun schrijven ging vergezeld van een uitvoerig verbaal met bijlagen. Zij 
gingen naar Schoonhoven en Dergstoep, vergezeld van de l·leeren Lulofs en 
Bolstra, die werden .geconcerteerr over het geene vooraf diende te woeden ge,. 
repareen•. Zij hadden "mer alle ijver, en in colllpleete harmonie (alles) in her 
werk gesteh" en gezorgd, dat het leggen van een nieuwen .capitaalen Dijk•, 
voor veel minder prijs werd aanbesteed als ,.:waar op de kosten daar van waa• 
ren gecalculeect", 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 concipieeren, welke het gezag van Dijkgraaf en Hoo.i:• 
heemraden - zonder de Cavels en de Ambachten te kort te doen - ovèr de dij• 
ken zouden versterken, .Zij onderschreven de mening van Lulofs en Dolsua, dat 
het behoud van de Krimpenerwaard betekende de veiligheid van het belan~ 
rijkste deel van Holland benoorden de Lek, Maas en IJssel. 

Het verbaal geeft een inreres sant 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, tee somme van twintig duisend guldens {welke waren geleend) ten 
,neesten nutte werden beRteed en niet vrugceloos verspild door quaade directie 
of door onf'enigheid' onder degenen die het opzicht over het werk hadden•. 

~en ging niet over éin nacht ijs, :toa)s zal blijken! 

Op ~faandag l 7 Maart, 's morgens om halfacht, stap ten de heren op het 
.Binnenjagt• en voeren daarmede naar Delft, waar professor Lulofs om half. 
tien aan boord kwam, De reis ging verder naar RotterdRm, waar men om twaalf 
uur arriveerde en overstapte op het "Buitenjagt van hun Edele Mogende", Om 
halféén werden de touwen losgegooid, men zeilde voor de wind en metdevloed 
de Maas en de Lek op en stapte om halfvijf te Schoonhoven aan wal, Zo'n reis 
duurde dus 9 uur. 

De landmeter Bolstra wa~ al de 15e naar Schoonhoven gereisd nm vooraf 
met enige kundi!'e dijkba,:en (aan11emers) besprekingen te houden. 

In Schoonhoven werd het gezelschap verwelkomd door de regerend burge
meester en de secretaris, 0 die het geeven t-an her Parool (wachtwoord) aan de 
!keren Gecommirteerden offereerden, welke hetzelve hebben geacc,epteerd•, 
Ook de commandant van her garnizoen was ter verwelkoming aan...:ezig, Hij 
liet onmiddellijk door twee ordonnantie•sergeanten en twee schildwachten bij 
het .Jagr der Staaten" post nemen, Verder ""'ren aanwezig "vier Gecommit
teerden uit her Oi j k-(' .oll egi e•. 
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De volgende morgen om Il 11ur reden de Raden verge:r.eld van de heren Lulofs 
e11 Dolstra en de amanuensis Klinkenberg per rij tuig naar f3ergstoep om de 
doorbraak en de daaromheen gelegde ringkade (belcraging) te be:dchtigen. 

Te Oergstoep werden Hunne F.<lel '..fogenden door vier Commi:ssarissen, Hoog 
Dijkheemraden, l~n der Cavels en de penningmeester Smits gerecepieerd. De:i:e 
lieren en de dijkbaas Ary Kuyck, ónder wiens leiding het we.tl< gemaakt was, 
gavl!'n aanwijzingen en leidden de lleeren Raden over de ringkade. Er werd 
nogal w:u critiek op het voltooide wede uitgeoefend, De land.roecer Bolstra zou 
het werk anders (beter) uitgevoerd hebben. Oe dijkbaas Kuyck wilde zulks 
.,:iiet als een misslag erkennen niettegenstaande enige doorzijpelingen be• 
speurd werden, staande het \\' :uer buiten tijdens de vloed drie voet en elf duim 
(0.97 m) hoger dan binnen de ringkade", Dit was dus een onaangename middag 
voor dijkbaas Kuyck. !lij :i:ou de ,-olgende dagen ook niet ved plezier beleven. 

Het !(e:r.e)schap keerde naar Schoonhoven cerug. Kuyck had reeds een bestek 
voor het mnken van een dijkvak voor de dichting van het gat in de dijk opge• 
maakt. Dit bestek, dat al gedrukt was, werd door de heren Lulofs en Dolsaa 
bestudeerd en becriciseerd. Men ontdekte vele rnoeilijkheden, Het door Kuyck 
ontworpell werk l:ou door het voorschrijven van het gebruik van te veel rijshout 
cn te wcinig zand kostbaar en coch niec deugdelijk zijn. '.\fen besloot drie des
kundige personen te raadplegen. Dac geschiedde aanstonds, zij waren bij de 
hand. Het waren "dijkbazen", annnemers, die naar Schoonhoven gekome11 wa• 
ren om in te schrijven voor her door Kuyck ontworpen dijkherscelwerk, Oaama 
kreeg de I andmecer Bol sera opdracht met spoed een nieuw bescek cc maken. 
f{et 1TK>est de volgende dag klaar zijn. 

Des avonds zijn de Dijkgraaf en Hoogheemraden en Je secrecaiis op bevel 
van Heeren Raden aan boorc.l van het jacht verschenen, waar zij hoof.i voor 
hoofd inondelin~ uicvoerig verslag moe:,;ten doen van hun verrichtingen vó6r, 
cij,lens en na de doorbcaalc. llit ,leze verklaringen .met elkan<ler vergcleek'en 
zijnde (v.·as) duidelijk cc:- zien, d:u in alles die orde en subordinatie (gehoor
zaamheid) niec in acht zijn genomen, welke altijd, maar vooral in diergelijke 
.1:c:-vaarlijke omstandigheden en dringende nood, diende te obcineeren" (de ovei
hand dienen re hebben), meenden de lleeren Raden, Toch meenden dezen "dat 
het ongeluk van de doorbraak in het algemeen niet aan het gebrek van iiubor• 
dinatie en orde" moest worden toegeschreven. \l1egens het onvermogen van de 
Waard w11s er geen enkel dijkmagazijn; de dijk was op een i:rooc aancal plaat
sen te laag en te:- zwak en men kon niet overal cegelijl: de dijk tijdig opkisten, 
Het bestek van Kuyck d:it overhaasc gernaalct was, wercl nogm.1als' besproken. 
:\fen beriep er zich op, dac J,ulofl' en l'lolscra het van ce VMC:-n ingezien hadden. 
Maar ook deze heren hadden slechts tijd voor een vluchtig onderzoek gehad. 

De Raden eisten van Dijkgraaf en Hoogheemraden een kott schriftelijk ver
slag van hunne maaaegelen op en na 26 Januari. alsmede een begrotin}! v,tn 
de uitgaven en een omschrijving van de vervaardiging van de ringkade. 

De aanbesteding van het werk, die volgens het be,;tek van '>uyck op 19 
\laan zou worden l(ehoudeo, wetd afgelast. De landmeter Bolstra' werd die da~ 
naar llergstoep gezonden om de ringkade te "examineeren•. Hij was oro JO uur 
terug en berichtte d,u het lekken verminderd was, doordat het water in de Lek 
was ge:2:akt. 

DieT.elf<le dag hebben J.ulofs en !.lol stro :r.ich, met een 7-eer ervaren dijk baas, 
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hezig gehouden over het veranderen van het reeds gedrukte bestek van Kuyck, 
.\tet het gewijzigde bestek togen de Raden in gezelschap van lulofs en Bol• 

sua om 12 uur na.1r de Doelen, waar Dijkgraaf en Hoogheemraden vergaderden. 
Dezen kregen het bestek, dat eerst voorgelezen werd, ter beoordeling. 

De Raden spraken inmiddels roet de schouten en ambachtsbesruurders die 
tot "subordinatie op het :o;erieuze aangemaand zijnde", verklaarden, dat zij 
van hun k:int alle medewerking aan hec herstel van een goede orde zouden ge• 
ven, mits zij hun oude voorrechten zouden behouden. 

Hierop keerden de Raden om vijf uur naar het jacht terug met de belofte om 
's avonds a:rug ce komen, teneinde de besprekingen te hervatten en van advies 
te dienen, 

Die avond om 7 uur vergaderden Dijkgraaf en Hoogheemraden weet, De Raden 
waren om 8 uur in de Doelen present. Er volgde nu een eigenaardige gebeurte
nis, De Raden ontwierpen het gewijzigde bestek aan het oordeel van alle aan
wezige dijkba2en, De bestekken van Bolstra en Kuyck werden tegen elkaar 
afgewogen, De Raden wensten zekerheid! F.r waren aanwezig 13 dijkbazen 
(aannemers). Zij moesten in vijf groepen binne.nkomen. Tn tegenwoordigheid 
van de Raden, Dijkgraaf en Hoogheemraden, die vier Cavels en de pennin8" 
meester, mochten zij hun m~ing over het gewijzigde bestek :2:.eggen. De mees• 
ten waren van gedachten, dat her bestek van Bolsua "secuurder• was 'dan dat 
van Kuyck. Sommigen vonden de tijd waarin het werk moest worden uitgevoerd 
te kon:, Oit wist men dus al weer, Haar nog nam men geen besluit, De Raden 
gaven toestemming tot het afzonderlijk vergaderen, van hec dijk-college in een 
kamer, en de Cavels met de penningmeester in een andere kamer, om de 2:aak 
te bespreken en "afaonderlijk hunne gedagten in alle vrijheid te uiten•. 

!'la afloop daarvan was er in het bijzijn van de Raden nog een woordenwis• 
seling tussen de twee college-s over de twee bestekken, maar na advies van 
prof. Lulofs, die er op wees dat de aannemers het gewijzigde bestek beter 
dan dat van Kuyck vonden, werd besloten dit te kiezen en het werk daarnaar 
aan te besteden, De Raden deelden nog eens uitdrukkelijk roede, dat zij in 
deze zaak alleen adviseerden, niets beslisten en geen voorlceur hadden voor 
het ene of hec andere bestek. Om 1 uur 's nachts viel het be"Juit "in present.ie 
van de Raden", 

Dezelfde dag, de 20e Maan dus, werd de aanbesteding volgens het gewij• 
zigde bestek gehouden. 

Dij de aanbesteding "'as een groot aantal dijkbazen aanwezig. Oe landmeter 
Bolstra las het (gewijzigde) bestek in zijn geheel voor en wees op het essen• 
rille der gemaakte veranderingen, omdat de aannemers in het bezit waren van 
het gedrukte bestek van Kuyck, De aannemers wezen er nog eens op, dat de 
tijd, waatin het werk volgens het gewijzigde bestek gemaakt moest worden, 
ce kon was, De opleveringstermijn werd verlengd en v3n }) Juli gesteld Of' 30 
Sepre111ber. Nu volgde de aanbescecling bij in,schrijving en opbod, een methode 
die reeds Jan~ nier meer wordt toegepast, , 

Er "·aren negen inschrijvers; de h1>ogste Xomelis Verhey voor tl 6'i.900, Je 
l.iagsre J. van llouweningen voor tl 5/l.300. Deze ontving II 70 trekgeld, 03ar• 
n:\ werd het werl: bij o[>bocl "opgehllngen• op tl 30.000 en telkens mer (1 500 
verhoo~d tot II 40,000 en vonrrs telkens met fJ !00 verhoogd, totdat Jan van 
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Figuur ·i 

l!ouwenini:en. wonende te \l'erlcendam, mijnde op Il 46.900, \'an l[ouweningen 
wer:lcte samen met Ary van •,rc,nsen te 'l'erkendam en Ary Bos te Sli~rc.-cht, die 
af,:ondedijk in,l!:e"chreven hadden. ,\I,; bori;en stelden zich Gerrit van llouwe• 
nin,e.en, Goose Vercloorn, Pieter Verdoom te Werkendam en Pieter Bouwman te 

I Ja1dinxveld. 
liet we?rk moest : ;\r,ril :ianvaogen. 'X'erd binnen 1-1 da}(en .de ruwen ltlomp 

l(efonneert" dan ontving de aannemer Il 500 premie; was hij binnen 10 dagen 
daarmede klaar dan "·erd dit bedrag verhoogd tot tl 1000. Na voltooiing van het 
werk o nrv i nit de aannemer tl 42. 900. De re steren,le tl 4000 zou in ~laan 1761 
betaald word,m als de aannemer het werk tot die datum behoorlijk onderhouden 
hacl. :iehoudens vergoeding van schade, veroor2.aakr door opperwater en ijs· 
karingen, was het ri.-;ico van hc.-t werk i:eheel voor rekening van de aannl'll>ers, 
De h<!nodi/!de klei mocht ,l!:egraven worden uit het gors De Snakken bij Arn• 
merstol en van de plaat Het ,'.;1ndje nabij Lekkerkerk en verder uit een gors 
nabij Krimpc.-n aan de Lek, alles 9 ter naaste lage en minste schade•. Zand 
moest gegraven worden van een plaat in de rivier vlak tegenover het gat gele• 
gen. Er moe?s.ren 7.oveel mogelijk arbeiders, woonachtig in de KrimpenMwaard. 
re werk ges tel d worden. 

Het werk is blijkbaar verder 7.on<ier strubbelingen verlopen. De nieuwe dijk, 
lang 298 m, werd landwaarts van de gebroken dijk. deels op het land en deels 
(68 m) dwars door de wiel gelegd. Dit ging ten koste van een nuk land. De 
wiel i~ op het buitendijk,c;e renein niet meer te :den, zodat de plaats van de 
doorbraak niet gemakkelijk meer te vinden is, in tc.-genstelling met de plaats 
van andere doorbraken, waar binnendijks de wielen de plaats duidelijk aan• 

~even. 
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Op de tekening van Cornelis Vaandrager, timmerman en Ary Kuyck, dijkbaas 
(fig. 2), is de plaats van de ringkade met een stippellijn aangegeven. De wiel 
hacl een grootste breedte van 109 m en een grootste lengte (Zuid-Noord) van 
120 m. De grootste diepte beneden de oppervlakte van het land, een oude 
griend, was 23 m. De uit dit wiel gespoelde klei en zand lag in een grote bttde 
boog over het land verspreid, )let zand is in de loop der jaren grorendeels af• 
gegraven en o,m. gebruikt voor de begraafplaatsen te Bergambacht en Stolwijk. 

Na de aanbesteding bleven de Raden en hun adviseur nog enige dagen te 
Schoonhoven. De volgende dag kwam uit Rhenen het bericht. dat de 1,ek daar 
wa~sende was. Pe landmeter Bolstra begaf :ûch naar Bergstoep om de ringka• 
de nog eens op te nemen. Hij rapr,oneerde, dat de kade in groot gevaar was. 
Hij ging er de 22e weer vroeg heen en was om 9 uur te Schoonhovt.>n terug mer 
nog verontrustender berichten. De kade lekte hevig. De Raden gingen er zelf 
heen, Prof. Lulofs en [lolstra vergezelden hen. Te Dergstoep aangekomen, 
zagen zij .mer genoegen, dat men met allen iever beesig was• de ringkade op 
te kisten en met ldeibes!nrting te stoppen. Hoogheemraden, Cavels en de dijk
baas K uy ck kre ~n de opdracht ,neer zand en klei aan te voeren. De land meter 
had inmi<lde)s elf schepen naar Krimpen gezonden om aarde 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 be111erkten daar, dat het warer vallende 
was. Zij keerden terug en gingen op de 23e om 10 uur voor Schoonhoven ten 
anker. Bolstrn was teruggekeerd en deelde mede, dat hij bevel had gegeven de 
ringkade nog meer te versterlren. liet gehele gezelschap ging weer naar Berg• 
stoep, waar men nu een zandbestorting, aant:evuld met klei van de ,oude dijk, 
maakte. 

Te Vreeswijk bleef het water vallende, zodat men wat geruster werd, Nu 
werd besloten huiswaarts te kt-ren. \let het jacht voer men de Lek af, te Derg• 
stoep ging men per sloep naar de doorbraak om nogmaals de ringkade in ogen
schouw te nemen, De heemraden, Cavels en dijkbaas kregen nogmaals een ver
maning. Bolstra bleef nog enige d3gen achter, \len ging onder zeil en bereikte 
de 25e des nachts Rotterdam. Met het binnenjacht ging het via Delh naar Den 
Haag. Daar gaven de Raden verslag van hun welgeslaagde tocht, Zij stelden 
de Staten in kennis met een wens va:i de Burgemeest@r van Schoonhoven, n.l. 
het bouwen van - sluis, die de haven zou afsluiten. Deze sluis werd op last 
van de Staten gebouwd en was reeds v.S.Sr de winter van 1762 voltooid, 

Op het kleine kaartje (fig, 4) is in <Ie tegenwoo.idige situatie te Dergstoep 
de gebroken dijk met de ,.,iel getekend. 

Van de kosten van de gevolgen van de doorbraak en het her$tel daarvan is 
een afrekening bewaard gebleven, Een verkort ovt.>tzicht hiervan is het volgen• 
de: (in ronde cijfers) 

Inkom ,;ren 

Gelemd van de Provinde Holland: 
voor het dichten van het gat 
geleend van paniculieren 
verkoop materialen 

tl 20.000 
• 45.500 
• 750 

tl 66,250 
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Ringkade materiaal en arbeidsloon 
nieuwe dijk 
vacatiei;, rijtuighuur en verteringen 
loon geschi e.rde mannen 
kleine onl..'Osten 
administratie 

Il 32. 700 
• 45.800 
• 12.000 
• 1.500 
• 6,000 
" 1.450 

tl 99.450 

Tijdens het werk liepen de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard langzamer• 
h8.1'1d droog. Op de 25c Mei 1760 was het wacer echter nog niet meer d3ll 10 cm 
gevallen. ln September werd bericht, dac de polders in de Lopikerwaard dioog 
waren, uitgezonderd Zuid• en Noo.rd•Polsbroek, waar het water 6 duim (plm. 
15 COi) en Hoenkoop, waar hec wattr nog 10 duim (24 cm) boven het zomerpeil 
stond. Uit de dorpen waren 3139 per!lonen naar de steden en de dijken gevlucht. 
Zij werden door de overheid ondersteund. Verlie,; van mensenlevens werd in 
geen der berichten vermeld. 

De Staten van llolland waren niet cevceden met de 8BD8 van zaken. Er waren 
huns inziens te veel college's en personen, die het nogal eens oneens waren, 
die gezag over de watersiaatswerlcen van de Krimpenerwaard uitoefenden. 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 der Staten van 8 
Januari 1762 kwam een nieuw reglement vao de Krimpenerwaanl tot scand. Het 
bes1t>nd uit 76 artikelen. Het handvest van 1430 bleef echter grotendeels van 
kracht. De drie steden bleven in het bes01ur de eers~ viool bespelen. De in• 
gelanden hadden heel weinig te zeggen, Een der nieuwe n\aauegelen was dat 
men naast een timmerman en een bode nu een dijkbaas in vaste dienst nam. 
Hiermede werd de 8londslag gelegd voor de technische dienst. Inmiddels wa• 
ren Dijkgraaf en Hoogheemraden in ~til 1760 overgegaan tot het verhogen en 
verzwaren van de Lekclijk. Hienroor was veel geld nodig, maar dat was et niet. 
De Staten van Jlolland gaven in September een voorschot van tl 10.000, en in 
Mei 1761, aan de Ambachten en dorpen tot een aanzienlijk bedrag tijdelijke 
vrijdom van een aantal belastingen en tenslotte in October een lening van 
n <io.ooo. 

Ook de:i:e werken stuitten op eni8e bezwaren, Te Lekkerkerk was de dijk 
zeer laag. De huizen stonden, en staan nog, in een aanecagesloten rij vlak 
langs de binnenkruin vaa de dijk. Dij opho8ing zouden deze gebouwen cliep 
in de grond komen. Op verzoek van de ingc:i:etenen mocht daar over een lengte 
van 105 roeden (39<> m) een muur met boriawering langs de dijk gebouwd wor
dcm. Pc meerdere kosten van dit werk ll>Oesten de ingezetenen, op hun eigen 
aanhad zelf bekostigen. 

In 1768 was dt' muur verzakt, Hierin moest voonien worden. Dit moest de 
hur8etij weer betalen. Ook het verdere onderhoud wenste de Krimpenerwaard 
niet te betalen. In 1786 was er een geschil over de kosten van verhoging van 
de muur. In het volgende jaar beslisten de Staten, dat de knstcn voor 2/3 voor 
.ekening van de Krimpenerwsard en 1/3 voor rekening van het dot(> kwamen, In 
1788 werd een nieuwe muur gebouwd. 
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Uit de beschik~ gegevens blijkt, dat de Krimpenerwaard en ook de Lopi• 
kerwaard, in het lijdYak van 1321 llOt 1760, twaalfmaal geteisrerd zijn door 
door!x:aken van de Leie• en IJsseldijken. Tweemaal was er oversttoming vei:
oorzaakr door dijkbraken van de Lekdijlc boven Vreeswijk. Eenmaal werd het 
land geinundee.td voor militaire doeleinden. Tussen genoemde jaren, rond 4!-, 
eeuw, had men dus gemiddeld om de 30 jaren een gehele of gedeeltelijke ovu
stroming, Na de laatste ovetstrom.iog, in 17Go, heeft men een lange periode van 
rust gekend, die op 31 Januati-l Februari 1953 bijna verstoord werd. Gevaren 
voor dijkdoorbraken worden voor beide waaiden ook venueld van de jattn 1460, 
1470, 1624, 1638, 1747, 1755, 1758, 1771, 1775, 1819, 1820 en 1876, 

DE KERK TE WADDING.SVEEN 

(In enigszins irwij2igde "arm onrll"&ulr:t ui& 
de Goudsche Courant van 28 Maart eQ 1, 8, 
18, 20, 22, 24 e11 21 April 195 ,. ) 

Dr J,L,VAN EIJK 

In het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage berust een cop(e van een 
oude .Blaffaett• van de kerk van Waddingsveen (.Aanwinsten 1906 XIX42) en 
in het Oud-archief van Waddingsveen vinden we een handschrift van 1779, die 
oos iecs zeggen over de parochieke.rlc van Waddingsveen, De ouderdom van de 
kerk is niet bekend, maar na de vererüging van Waddingsveen en Bloemendaal 
werd de ketk te klein en werd de ;QJÎdelijke muur afgebroken en eeq nieuw ge
deelre er aan gebouwd, In 1537 noemde men dit de Nieuwe of Zuidkerlc, die op 
B1oemendaa1's grondgebied scond, in tegenstelling met het oude gedeelte of de 
Noordkerk, op Waddingsveen's terrein. Dat de Noordkerk al oud was blijkt uit 
een ve.rbouwing van 1538: men was genoodzaakr.eennieuwedak vandenchoor 
af IOt den Tooien ioe te limiueren, met wagenschot en 111et leyen maer de span
naren bleven staan, het kost sestig pond groot vlaems•. De kerk had een .ie

delyk gmote Tooren, en heeft eenyds met deftige geschilderde glasen voor
sien geweest, dog chans (1779) meest geschonden en vernielt.• 

In 1543 werd een gedeelte van de Ke.dcstraat bestraat; in 1545 lieten de 
kerkmeesters een bank op hec Hoogkoor maken, opdat beide kerkmeesters daar 
zouden kunnen zitten. In 1550 kwam er een biechtstoel. Venooedelijk werd 
ook het al ta.ar nog verfraaid, want in 15 50 kocht men te Haastrecht twee ko
lommen, om die voor het hoogaltaar te plaatsen, voot "26 CaN>lusguldens be
halven onkosten van brengen en stellen," 

In 1549 "'erd het begraven in de kerit opnieuw geregeld: .Pastoor Heer Jan 
Jansz (van der Goude; overleden in 1550, Zijn grafzerk was in 1779 nog ge
deeltelijk zien, met zijn wapen, vijf staande palen en op het linker vierendeel 
een vogeltje, In 1551 .is hy aangemedct geweest als een Heilige, en hebben 
syn beeld doen maken welke gekost heeft vier keyzers guldens, 'fOOlts laren 
stofferen dat gekost heeft seven k,g. •), Willem Ellensz., Schout van Hubezts• 
gerecht en Snij delwi jlc, Jan Comelisz, van Ei je k, Schout van Waddingsveen, 
Gtoenswaart en Peulijen, Dirk Barentsz., Schout van Bloemendaal, de ked:
meesters Dirk Claesz. alias Visch, Frans Arieosz, aan de Coenecopetdam, 
met veele oude mannen en gebuyren, ordonneren want alryd hier aldus geweest 
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is, dat aldien geen die een graaft (graf) koopt die moer betalen 50 stuyvers en 
dan zal hem t.oebehoren, en syn erven, in der eewigheid, maer alsoo meenig~ 
mael alsmen t' opent om daer weder iemant in te leggen soo moet men wederom 
die heilige kerk geven 15 sr, en alsdan mag men niemant in leggen buyten 
consent van de eigenaer.• Voor iemand die geen eigen graf bezat, moest 25 
stuiver betaald worden en bleef het graf 5 jaar dicht, voor er een ander in b~ 
graven mocht worden. Men eiste ook .een eyken kist om lang te duyren in de 
kerk•. 

In 1551 werden er 400 blauwe stenen gekocht in Antwerpen voor 4 poot 
groot en werd de kerk daarmede geheel geplaveid. Het kostte in het geheel 7 
pond uaor. 

De woning van de pasioor was niet al te best: .Als fran,c,, aelbensz. was 
oudt kerckmeester (Frans Aelbettsz. was o.a. lcetkmeesll!r in IS~, 1539, 1546 
en 1547) soo had de de pastoor een arm viercant gat tot een woning, soo timmer
de hij een oude vervallen schuijr an pastoors huijs, daer hij turff soude îngi~ 
ten, ende sijn aerde vaten in bergen, en het was hem al goet genouch•. Deze 
verbouwing had zeer waarschijnlijk in 1539 plaats. In 1540 "wierd de keuken 
/!l!'timme-rt in dar ouwe schuijrtje, in 1542 timmerde men de nieuwe Pastoors 
camer, met kelder n,et vuylaet, daer voor booten syn na~aten wel hdttelyk voor 
te bidden. In 1546 is de schoorsteen gemaakt in Pastoor s Huys, van den gtont 
af tot boven toe, het in de keuken dat principael gemaek van Pastoor s Huys, 
het is de slaapcamer van den Jonkwyff, <len Pastoor most voor (het) maken 
van dit, sinen. e-ten, wannen in dat voothuys daer zeer w indich was.• 

Op 8 September 1577 was er een vergadering van de Schout, me~ Kerkme-es• 
ters, Ambachcsbewaarders en de "gemeen Duuren", waar be-sloten werd Gerrit 
Jacobsz. de Oude van der Goude tot predikant te beroepen ,in de Parochie~ 
kerk", voor 200 carolusguldens per jaar met vrije kost en inwoning. 

Op 29 Juni 1595 kwam de tweede predikant: Lucas Jansz., opgevolgd door 
Dirk To mas z. (gewezen s Ieper, takkedrager en koo renmttter te Gouda) en 
Johannes van Galen. 

In 1612 rezen er geschillen over het onderhoud van de kerk, pastorie, en 
schoolhuis, benevens over de ,ll'lge van de schoolmeester, tussen de inwoners 
van Waddingsveen en Bloemendaal, welke voor Gecommitteerde Raden van de 
Staten van Holland werden bijgelegd op 12 ~ei 1612. De kerk was toen al in 
een zeer slechte toestand geraakt: ,.Oen Tooren van de lce-rk in de Spaansche 
uoubles afgebrand zynde, de kerk zeer ontranponeen, her P .iedilcanrs huysvel."' 
gaen door ouderdom, en het schoolhuys van den gront af moetende werden ve~ 
nieuwen, en daeraen over de drie duysent guldens moest gespendeen werden, 
als men het nederstor~n van ,ler zelver wilde vootlcomen, die van \l'addingx
veen de magt ofte middelen niet hebbende omme die by hem selve te konnen 
opbrenl!en, versoeken Schouten en Arnbachtsbewaerders m kerkmeesters aan 
de Heeren Gecommitteerde Raden een subsidie van 1200 gulde-ns, welke by 
apostille dato 23 April 1613 hemluyden accordere-n de somma van ,iOO guldens 
sonder meer 't land ter zaake van die-n te mogen molesteren, alsoo Gecomm. 
Rade verstoot daer toe niet gehouden te zyn. • 
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