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lllf!DDELEEUWSCHE LANDONTGINNING 
IN DE OMGEVING VAN GOUDA 

Il. DE KRIMPENER.WAARD 

Van de dorpen in de Krimpenerwaard is Haastrecht een der 
oudste. De heeren van Haveske.drecht worden reeds in 1108 
genoemd 1). Zeker bestond het gehucht reeds heel wat jaren, eer 
de heeren er zich vestigden. Men vindt er een Hofkamp. Er moet 
daar ergens een hof of hoof dhoeve gestaan hebben. Daar moet dan 
de hofmeier gewoond hebben, die er zetelde als bestuurder der 
villa in naam van p110ost en kapittel van S. Salvator of Oudmunster 
te Utrecht. Hij zal ook de tiende en de tijns geïnd hebben voor de 
Utrechtsche heeren. Ook te Bergambacht lag een Hoefcamp of 
Hofkamp 2). terwijl Schoonhoven en 't Beijersche in het bezit 
waren van een Hofland. Er hebben dus in dien tijd, toen de waard 
nog tot het Sticht behoorde, in deze streek vier hoofdhoeven be
staan, wat wijst op een vroegtijdige bewoning. Later maakten de 
hofmeiers zich afhankelijk, vormden den nieuwen adel en verbouw
den hun hoven tot sloten. Zoo vond men een slot te Haastrecht, 
genoemd in 1290, toen Herbaren van der Lede of van Haastrecht 
zijn steenen huis aldaar opdroeg aan graaf Floris V 3). Het slot te 
Schoonhoven werd belegerd in 1304, toen Nicolaas van Cats er 
kastelein was. Te Bergambacht houdt de naam Arnouds- of Aerts
berge den naam levendig van Arnoud of Arend, heer van den 
Berg, die waarschijnlijk in het laatst der 13e eeuw op zijn "Berg" 
het slot stichtte. Daar Stolwijk geen afzonderlijken heer bezat, is de 
hof bij 't Beyersche ook niet vervangen door een slot. Een scherpe 
bocht in den weg wijst er op, hoe men erf, boomgaard en tuin van 
den hof trachtte te vermijden. 

De rivierdijken waren in het begin niet hooger dan zomerkaden. 
Waarschijnlijk zijn zij gelegd in de eerste helft der 12e eeuw. Een 
stuk uit 1155 4 ) vermeldt, dat "die van Lobeke" ( Lopik) hun 
water mochten loozen op den IJsel te Haastrecht door een sluis. 
Een sluis veronderstelt een waterkeering, dus een kade of dijk. 
Voor de hand ligt de veronderstelling, dat men omstreeks dien tijd 
ook elders langs IJsel en Lek gedijkt heeft. Haastrecht bestond 
zeker reeds heel wat jaren vóór de boeren een rivierdijk of kade 
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aanlegden. Dat geldt ook voor de andere ambachten langs de 
rivieren. Over het algemeen staan de slooten haaks op den IJsel; 
die langs de Lek slechts op de plaatsen, waar de oudste landbouw
kolonies lagen. Dit alles· herinnert aan den tijd, toen iedere sloot 
vrij op de rivier afwaterde. 

Eenige namen herinneren aan de wouden van weleer: Berken
woude, Sudwoude en Mellewoude; het bosch en de Boschwetering 
in 't Beyersche. De naam rode of rot doet aan het rooien van het 
woud denken. Aan de westzijde der Vlist lag 't Rot en 't Overrot; 
't Beijersche heette in 1330 en later Beijersrode; op de grens van 
Bergambacht en Stolwijk lag het Nieuwe woud. Zeker is het, dat 
omstreeks 1400 een groot deel der waard uit wildernis bestond: 
bosch, moeras en broekland, met hier en daar een natuurlijke weide. 

Toen de rivierdijken eenmaal gesloten waren, stonden de boeren 
voor een moeielijk op te lossen vraagstuk: de afwatering. 

Langs de Lek vormde de hooge stand der rivier een groot 
bezwaar. Men liet waarschijnlijk het water evenwijdig aan· de Lek 
wegvloeien, en bevorderde dat proces door het graven van wete
ringen. Opva1lend is, dat die van Bergambacht en Lekkerkerk in 
elkaars verlengde liggen, alsof zij vroeger één stelsel voor water
afvoer vormden. Doch het leg·gen van een dwarskadeop de oostgrens 
van Krimpen en later aan het boveneinde van Lekkerkerk, dwong 
ieder ambacht voor zichzelf te zorgen. Er ontstond een vliet aan het 
benedeneinde van Bergambacht en van Lekkerkerk, beide naar de 
Lek. Veel succes had de sluisgang op de rivier echter niet. 

In het boveneinde van Bergambacht, waar 't Rot en 't Overrot in 
gebruik kwamen kreeg men in 1295 5) verlof van Herbaren van 
Haastrecht om op de Vlist te loozen door de z.g. Bachtenaar. Toen 
was de poldervorming reeds aan de orde. Voor de landen langs den 
IJsel was de zaak heel wat eenvoudiger. De IJsel heeft steeds lager 
gelegen dan de Lek en was daardoor voor afwatering geschikt, 
mits men een sluisje in den nog lagen dijk legde. De landen langs 
de Vlist loosden op dit water. Maar de afwatering van Stolwijk 
baarde groote zorgen. Men ziet op de kaart de wegen, en dus de 
weteringen daar langs naar het westen en zuidwesten ombuigen. 
Vóór de poldervorming kwam daardoor het water terecht in de 
moerassen van Berkenwoude. Maar het leggen van dwarskaden 
belette al spoedig de waterafvoer naar die zijde en men wendde 
zich naar den IJsel ten oosten der stad Gouda. De uitwatering op 
de Lek werd steeds bezwaarlijker, toen deze rivier steeds meer 
water afvoerde en daardoor steeg. Lekkerkerk zocht een uitweg voor 
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zijn water naar den IJsel op de grens van Krimpen ( 1329). Bergam• 
bacht groef de Bergvliet naar den IJsel bij Haastrecht ( 1341 ). 

Berkenwoude volgde hun voorbeeld in 1371. 
Stolwijk kreeg in 1377 twee vlieten naar den IJsel. De eene ont• 

lastte het oostelijk deel van het ambacht van zijn overtollig water. 
Deze vliet liep naar den IJsel boven Gouda, doch wat dichter bij de 
stad dan de vroegere vliet. Daar ontstond later het gehucht Stol• 
wijkersluis. Ver in het westen van Stolwijk groef men de tweede 
vliet, die den IJsel beneden het dorp Gouderak bereikte. 

Al deze vlieten waren zeer gebrekkige waterloozingen, want het 
verval was gering. Bij een toevallig hooge IJselstand bleef het water 
staan en overstroomde de waard. 

Er bestaat een verordening van 14 Augustus 1549 betreffende 
het planten van hoornen omtrent de watermolens in den lande van 
Belois 6). Daarin leest men: 

"De lnwoonders. overmerckende, dat als 't nat en de vochtich 
was, sij 't Land binnen .'s dijcks niet drooge en konden gekrijgen, 
ten ware -in de Meij, ende als die Maent van September a en quam, 
was 't Land weder omme vol Water, hebben tot haer grooten kost 
manieren gevonden te doen maecken Water Molens" ... 

"Daerdoor blijft 't Land droog tót in November, als er gemalen 
wordt in die Maerte". De tiende bracht vroeger weinig geld op, 
doch daarna jaarlijks 1000 gld. meer. Vóór het gebruik van wind• 
molens tot het drooghouden der . polders was het land dus vier 
maanden droog, gemiddeld van begin Mei tot begin September. 
Dan moest er zoo mogelijk zomergraan verbouwd worden, doch dit 
lukte alleen op de hoogst gelegen akkers. 

H et vee liep dikwijls te grazen in drassig land en vond haast 
geen droog plekje om zich neer te leggen. Verkommering, ziekte 
en dood waren het gevolg. Acht maanden lang heerschte het water. 
De meeste boerderijen stonden op een soort terp, waarvoor men 
de aarde uit de omgeving haalde. De slooten om de hofsteden zijn 
vaak breede watergaten. Maar de waterrijke wildernis bracht ook 
voordeel. Daar leefde een menigte visch, daar streken in den herfst 
duizenden eenden neer op den trek. In de verraderlijke eenden• 
kooien werden zij een gemakkelijke buit. Ik denk ook, zooals in het 
Goudsche bosch. aan de menigte blauwe reigers, kwakken en 
aalscholvers, die boven in de hoornen woonden. De jonge vogels 
werden uit de nesten geschud of gepord en dienden tot voedsel. 
Van belang was ook het eierrapen in de lente. De wateren bevatten 
veel visch. In de rivieren plaatste men rijen palen, waaraan men 
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de netten bevestigde, haaks op den stroom. Belangrijk was vooral 
de zalmvangst. De visch werd gezouten en gerookt en vormde daar
door een belangrijk handelsartikel. Ongeveer een eeuw geleden 
brachten de zalmafslagen te Krimpen, Lekkerkerk ert Ammerstol 
samen gemiddeld f 90.000,- per jaar op 7). Hoeveel zalm zal er dan 
wel vijf eeuwen geleden geweest zijn! 

Het boerenbedrijf raakte bij velen op den achtergrond: vogelen 
en visschen werd dan de hoofdzaak. Zelfs in 1514 vermeldt de 
Informatie voor bijna alle dorpen der Krimpenerwaard; naast land
bouw en veeteelt "visscherije ende vogelrije". Berkenwoude ver
zwijgt zelfs de eerstgenoemde bronnen van bestaan en noemt alleen 
visschen en vogelen s). 

In 1122 toen de kapittels ten Dom en S. Marie reeds lang 
bezittingen hadden in de gouw Lek en IJsel, werd aan dezen 
ook de justi'tia, de rechtsspraak, in de Over- en Nederwaard op
gedragen 9). De streek was toen dus reeds bevolkt. Van den graaf 
van Holland was nog geen sprake. In 1168 is blijkbaar een deel 
der Neder- of Krimpenerwaard reeds in het bezit gekomen van 
den Hollandschen Graaf. want we treffen dan Folpertus de Lecca 
aan 10). 

De heeren van de Lek, waarvan bovengenoemde waarschijnlijk 
de stamvader was, hadden hun hof of stamhuis op den Schoonen
bergerheuvel bij Nieuw-Lekkerland. Behalve bezittingen in de 
Alblasserwaard bezaten zij later in den Krimpenerwaard de beide 
Krimpens, Lekkerkerk ( eerst Oud-Lekkerland genaamd), Ouder
kerk, Berkenwoude en Zuidbroek 11 ). In het oostelijk deel komen 
bezittingen voor der heeren van der Lede, waarvan de stamvader 
in 1143 genoemd wordt als H arbernus de Liethen 12• Deze voor
naam komt steeds terug bij de verwanten uit dit geslacht. Waar
schijnlijk bezaten de heeren van der Lede in het midden der l 3e 
eeuw SC!hoonhoven (het slot, doch nog geen stad) Bonrepas, de 
verdere landen langs beide oevers der Vlist, waaronder de oostelijke 
helft van Bergambacht en Stolwijk, en Haastrecht. Een der zoons 
van Jan van der Lede, Hugo Botter 13), werd heer van Schoonhoven, 
·een andere zoon of neef treft men aan als Herbaren van der Lede 
of van Haastrecht 14 ). Het geslacht Arkel, waarschijnlijk omstreeks 
1200 uit de van der Lede's voortgekomen, telde ook een Herbaren 
de Monte 15), de eerste heer van den Berg ( te Bergambacht) . Zijn 
zoon Arnoud of Arend stichtte het slot 's Heerarendsberge: in 
1321 sterft dit geslacht in de mannelijke linie uit bij den dood van 
Herbaren van den Berg, kleinzoon van Herbaren de Monte. 
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In hetzelfde jaar verleende graaf Willem III van Holland al het 
goed van den Berghe, gerechte, tiende en land aan een zoon van 
heer Jan van Arkel 16), met uitzondering van 't dorp "tote 
Ammers" (Ammerstol) dat de graaf tot eigen behoef hield, omdat 
daar zijn grenstol aan de Lek gevestigd was. Deze tol wordt reeds 
in 1233 genoemd 17) . 

In 1330 wordt nog eens het gebied genoemd, dat Jan van Arkel, 
van den graaf als leen hield, n.l. het ambacht van Bergh en ( waar
schijnlijk het slot en het dorp) ende Bergambacht, van den nuwen 
caedijc, van Coelwijc ( Koolwijk), van Stolwijc en van Beijers
roeden ( 't Beijersche) 1 s). 

Het geslacht van der Lede was ondertusschen uitgestorven en de 
jongste broeder van den graaf, Jan van Henegouwen, heer van 
Beaumont werd in 1309 beleend met Schoonhoven, de landen langs 
de Vlist. waaronder het oostelijk deel van Bergambacht en Stolwijk. 
waarschijnlijk met het oostelijk deel van 't Beijersche en met Goude
rak. De heer van Arkel had reeds in 1316 leenrechten op Haastrecht 
gekocht van den proost van Oudmunster 1 9 ). Het gebied van den 
heer van Beaumont had voor dien tijd zeker aan het Sticht (Utrecht) 
behoord. De Hollandsche graaf annexeerde het, alsof dat zoo be
hoorde! 

De mannelijke linie der heeren van de Lek stierf uit met Hendrik 
van de Lek in 1342. Door huwelijk kwam het gebied in handen van 
het geslacht van Polanen. Ook daar bleef slechts een dochter over 
als eenig erfgenaam. Zij trouwde met graaf Engelbrecht van Nassau 
in 1404. Zoo kwamen de landen van de Lek in het geslacht Nassau, 
later in dat van Oranje-Nassau. 

Het middeleeuwsche Zuid-Holland strekte zich in wijden omtrek 
om Dordrecht uit: zijn noordelijke grens vormde de Hollandsche 
IJsel. De oostgrens was omstreeks 1250 tegen het Stichtsche gebied 
gelegen in een lijn Moordrech t.-Ammerstol 20), waar de beide 
grenstallen voor de scheepvaart gelegen waren. Er buiten vielen 
de latere Landen van Blois, waaronder Gouderak en ook Haastrecht. 
De rest van de waard lag onder Zuid-Holland. 

De rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Hene
gouwsche huis door Dr. H. G. Hamaker geven een Bede in Zuid
holland van November 1330 tot Mei 1331 21). 

De verschillende dorpen betaalden: 
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Leckerkerk 
Crimpen op die Merwede 
Crimpen op die IJsele 
Bercwoude 
Stolwijk 40 scilling of 
Berchambocht ende Ammers 

7 Pond 

5 " 
4 " 
6 " 
2 " 

18 " 

Men mist hier Ouderkerk aan- den IJsel, doch dit was volgens 
privelegie van 1294 vrijgesteld van bede, mits de boeren den IJsel
dijk onderhielden en zoo noodig beterden. 

In 1322 had Ammerstol, het troetelkind van graaf Willem III, 
stadsrechten gekregen 2 2 ). Hij schonk het later een kapel, jaar
markten en tolvrijheid. Maar ondanks alle gunsten is het dorpje 
nooit een stad geworden. De handel had er niet veel te beteekenen. 
Het recht van de berie (burrie) om de koopwaren uit de schepen 
naar de pakhuizen te dragen of omgekeerd bracht in 1330 slechts 
18 scilling, dus nog geen pond, op. ( Zie genoemde Rekeningen I 
blz. 131). ' 

Op de 18 pond bede, die Bergambacht ( westelijk deel) betaalde, 
kan Ammers·tol dan ook slechts geringen invloed uitgeoefend 
hebben. Deze twee samen waren iets grooter dan het westelijk deel 
van Stolwijk. dat 40 sc. of 2 pond bijdroeg. Hier was de ontgin
ning dus pas aan den gang; men zal er niet vroeger dan omstreeks 
1300 begonnen zijn. Lekkerkerk, dat veel grooter oppervlakte heeft 
dan het bedoelde deel van Bergambacht, slaat met zijn 7 pond een 
pover figuur. Ook hier eerst de aanvang van kolonisatie, waar
schijnlijk van een ·smalle strook langs de Lek. Met de beide 
Krimpens samen brengt het nog niet zooveel op als Bergambacht 
met Ammerstol. Berkenwoude had het al tot een zekeren graad 
van welvaart gebracht, was waarschijnlijk ouder dan Stolwijk. 

De Rekeningen van Jan van B1ois ( 1 Nov. 1356...-12 Nov. 
1357) 23 ) geven waardevolle inlichtingen over de Landen van Blois. 

Langs de Lek, van Ammerstol tot aan den Hoek, lagen graan
akkers belast met de Papentienden, die oorspronkelijk geheel toe
behoorden aan de Scholasters van de kapittels ten Dom en Oud
munster. Na aanhechting van dit gebied aan het graafschap Hol
land, hadden de Scholasters zich tevreden moeten stellen met de 
helft der tiende; de andere helft werd gelijkelijk verdeeld onder den 

· graaf, den ambachtsheer van Bergambacht 24) en den heer van 
Blois. Hier hebben we waarschijnlijk te doen met het oudste deel 
der ontginning; een vruchtbare kleistrook langs de Lek, evenals 
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in het ambacht Lekkerkerk. Ook daar, evenals in Zuidbroek, be
zaten de Scholasters tiendrechten 25). 

Volgens de bovengenoemde Rekeningen trokken de heeren van 
Blois inkomsten uit de landen van Bergambacht-Blois, die volgens 
de omschrijving niet anders dan in de buurtschap Bovenberg ge
legen kunnen hebben, waar verscheiden hoeven genoemd worden .. 
Ook uit Stolwijk-Blois waren er inkomsten n.l. uit het oostelijk deel 
van dit ambacht, ook uit "Coolwijc" en Beijersroede. Dan volgen 
inkomsten uit Bonrepas en Vlist; eindelijk uit Gouderak en zelfs uit 
Bercwoude op de noordzijde." 

Alles bij elkaar, ook met smaltienden, een jaaropbrengst van 
ongeveer 200 pond. Eigenaardig .is, dat de oppervlakte van de 
korènakkers die van het vriland, waarschijnlijk grasland, overtreft. 
Graan voor eigen gebruik, was een voorname factor voor het toen
malige boerenbedrijf. Laten we niet vergeten, dat genoemde lande
rijen over het algemeen de vruchtbaarste en hoogst gelegene der 
omgeving vormden. 

Wie de Informacie v.an 1514 opslaat bij de dorpen der Krimpener
waard, vindt telkens vermeld, hoe groot de ambachten waren, of 
liever ho~veel morgen land in cultuur gebracht waren. 

Krimpen a. d. Lek geeft op 118, Ouderkerk 1000, Berkenwoude 
240 morgen 26). In 1430 gaven Philips van Bourgondië en Jacoba 
van Beieren het bekende Handvest voor de Krimpenerwaard. Er 
werd een college van een dijkgraaf en zeven heemraden ingesteld 
om toezicht op de dijken en op de ambachtsbesturen te houden. Dit 
toezicht kostte veel tijd, vooral om schouw te drijven op de ongeveer 
50 k.m. langen rivierdijk. 

Artikel 23 luidt: ,.De seven hiemraden en een geswooren bode 
sullen hebben harencost mede te doen van elcken drie dijkmergen 
een hal ven cromstaert ( een halve stuiver ongeveer) , en onze 
dijgravè mit zijnen clerck sullen de boeten krijgen". 

Met dijkmorgen worden geen landerijen langs den dijk bedoeld, 
maar morgens voor welke men bijdroeg in der heemraden ver-
9oeding. Vanzelf sprak, dat men alleen die morgens opgaf. welke 
men gebruikte, doch niet de wildernis. Men kon bezwaarlijk het 
<:ultuurland van 1430 als grondslag voor deze belasting nemen, 
want na de geweldige doorbraken van 1421 of vroeger te Krimpen 
a. d. Lek en te Lekkerkerk stond de waard grootendeels ook 
's zomers blank. Ik heb gedacht aan een vroeger tijdstip, want de 
boeren betaalden liefst zoo weinig mogelijk, vermeldden dus een 
;gering aantal dijkmorgen. Ik heb het jaar 1400 gekozen. Misschien 

3 
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moeten we aan nog vroeger jaren denken, toen sommige ambachten 
hun vlieten aanlegden. 

Voor dat werk werd de arbeid of de betaling daarvoor verdeeld . 
naar het aantal morgens dat men gebruikte, z.g. morgen-morgens
gewijs. Toen had men in deze ambachten het totaal aantal morgens, 
die in cultuur gebracht waren kunnen vaststellen. 

OVERZICHT DER AMBACHTEN: 

Kolom I Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom 
II III IV V VI 

"O = = "O (1) ... 
d <I> ~ i:: ~-; ;; ni ~> ... !Il 

Namen der Ambachten i:: ~"' 0 "2 = .,j "'> i:: • 
~ (1)-; E: ~ .... .ci !Il ... nl ..c: 
<1>!:lll .i,: (1) ~<1>..C:i;: 
0 0. : - 0 Il'.! g: ....... 
lll o -i3 lll 0 

Haastrecht . . . . . . 1500 1277 1371 
Landen van Blois: 
Vlist en Bonrepas • . 1000 852 933 
Bergambacht-Oost . 969 825 878 
Stolwijk-Oost . . . . 696 597 670 
Gouderak. . 812 691 855 

Het Oostelijk deel der 1 1 1 1 
waard . . . . . • . 4977 4242 4 707 

Bergambacht-West. • 
Stolwijk-West met 't 

. 1264 

Beijersche . . . . 1204 
Ouderkerk . . . 1015 
Lekkerkerk . . . . . . 'II58 
Krimpen a. d. IJsel • . 500 
Krimpen a. d. Lek . II8 
Zuidbroek . . . . . 6o 
Berkenwoude . . 140 
Achterbroek 100 

Onder Zuid-Holland • · 1 5559 1 
Krimpenerwaard totaal . 10536 

1077 1646 

1025 1926 
864 1624 
986 2175 
426 551 
IOl 532 
51 248 

II9 658 
85 528 

4 734 1 9888 ·1 
8976 14595 

"' -~ = ·- 0 (1) s O .,j = ... 
(1) '<1" ..ci t i:: = -c, ... 

-c, ·- ~ :;::-H t: :;:: 0 
~ .... ~ a 

94 7 

81 9 
53 6 
73 II 

164 19 

IO 

569 34.5 

gor 46,5 
760 47 

II89 55 
125 23 
431 81 
197 Bo 
539 82 
443 84 

5154 1 52 
56x9 38,5 

Het O verzicht der ambachten 27) geeft in Kolom II het cultuur
land of boerenland onder den naam dijkmorgen. In Kolom III vindt 
men hetzelfde land van morgens herleid tot hectaren ( 1 morgen = 
0,85158 ha). Dit is ae belastbare oppervlakte omstreeks 1400 of 
vroeger. 

De Provinciale Almanak van Zuid-Holland geeft van alle polders 
de belastbare oppervlakte, zooals die thans is, dus nadat alle wil
dernis verdwenen is. Tusschen beide opgaven ligt een verschil, n.l. 
de oppervlakte der wildernis van omstreeks 1400. De laatste kolom 
geeft deze in procenten der belastbare oppervlakte uitgedrukt. 
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Een voorbeeld: Haastrecht gaf op 1500 dijkmorgen of boeren
land, · gelijkstaand met 1277 ha. Thans is de belastbare oppervlakte 
1371 ha; er was dus 94 ha wildernis of 7 procent. Men moet die 
zoeken op af gelegen plaatsen, ver van de hoeven, die meest langs 
den dijk staan, verwijderd, dus achter in de poldertjes bij de land
scheidingen. 

Vlist en Bonrepas vertoonen hetzelfde beeld. Omtrent het oos
telijk deel van Bergambacht en Stolwijk verwijs ik naar het vervolg 
hier na. Gouderak wordt reeds genoemd in 1287. Men ontgon het 
land van den IJsel uit, het eerst in Veerstalblok, dat slechts weinig 
wildernis bezat. Grooter was dit percentage in Middelblok en 
Kattendijksblok. waarbij nog komen het smalle Kranepoort en 
Tienviertel. 

Bergambacht stond te boek voor 2233 dijkmorgen ( 1902 ha)~ 
Deze grootte verschilt met de werkelijke oppervlakte 622 ha. Was 
dit werkelijk wildernis? Het bewijs volgt hieronder. 

In he~ boek B. B. BJoys 28) staat op fol. 17 . de overdracht 
van eenige goederen van Blois aan Jan van Arkel in 1398. Onder 
de bezittingen te Bergambacht wordt genoemd "Tnyewout". In de 
Rekeningen van Jan van Blois staat ten onrechte Ruwout voor 
dezelfde wildernis. Een akte van overdracht van 1842 ( Verzame
ling van wijlen den heer H. van Zanen Muller te Gouda) ver
meldt hooi- en hennipland gelegen "over" ( d.i. ten noorden van) 
den Kadijk in het Neer-nieuw-woud. Sommige inwoners ter plaatse 
herinneren zich deze naam ook. De Kadijk is een kade, die ongeveer 
evenwijdig loopt met ·de Lek, maar er ruim 2 kilometer van ver,:. 
wijderd is. Hij wordt het eerst genoemd in 1330 als "nuwen caedijc" 
( zie hier vóór). Hij begrensde het boerenland van Boven- en 
Benedenberg tegen de wildernis. Hier was het land toen reeds 
bevolkt. Waarschijnlijk was de bewoning in deze buurtschappen 
al belangrijk vóór 1300, ·daar er in 1295 een uitwatering naar de 
Vlist genoemd werd. In het oosten bij dit watertje was het bosch 
reeds geveld; men vond er het Overrot en het Rot. Er bleef ten 
oosten de Bergvliet maar weinig wildernis over, ongeveer 50 ha 
Dit gold dus voor Bergambacht-Blois. Maar in Bergambacht onder 
Zuid-Holland was de toestand anders. Meet men de oppervlakte 
van het Nieuwe Woud op de kaart daar na, dan komt men tot 
een oppervlakte van bijna 570 ha of 34,5 procent onbebouwd 
(wildernis) . 

Het voetpad naar Stolwijk liep dwars door het woud. Toch was 
volgens de Rekeningen van Jan van Blois hier reeds een begin 
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gemaakt met de ontginning: 10 morgen ongeveer. 
Lekkerkerk gaf als grootte op 1158 morgen of 986 ha. De polder 

telt 1189 ha meer, die alle woest lagen, dus de grootste helft of 
55 % . Beziet men de kaart, dan treft men halverwege de diepte 
van het ambacht de Oude Wetering, met een weg er langs, aan . 
Ten zuiden daarvan ligt het Binnenland tot de Lek toe, ten noorden 
het Buitenland. Het Binnenland was reeds in cultuur gebracht, 
terwijl het Buitenland, de grootste helft van het ambacht, nog woest 
lag. Vóór het gebruik van een stoomgemaal lag het Buitenland 
10 à 15 cm hooger dan het Binnenland en was het eerste water
staatkundig afgesloten van het twee;de. Het ontgonnen land was 
lager geworden door afvoer van het water; het was ingeklonken. 
Doch over de Oude Wetering was het land min of meer ongerept, 
had minder water verloren, lag daardoor hooger. De weg of kade 
langs die wetering diende dus om het Binnenland te beschermen 

· tegen het water van het Buitenland, terwijl de Oude Wetering zelf 
dat water afvoerde naar het westen. Waarschijnlijk heeft vóór dien 
tijd de Tiendweg, die halverwege Oude W etering en Lekdijk ligt, 
ook als waterkeering tegen de wildernis dienst gedaan. De Kadijk 
te Bergambacht moet met hetzelfde doel aangelegd zijn. Ook hier 
werd het water afgevoerd naar het westen, naar de moerassen bij 
Zuidbroek. Daar is de waterkeering niet meer noodig, en eindigt 
de Kadijk plotseling. 

Krimpen aan den Lek, vroeger "aan de Merwede" bezat slechts 
118 morgen ( 101 ha) boerenland; 431 ha lag nog in de wildernis, 
dit is 81 % van het geheele ambacht. Alleen de smalle rand .tusschen 
rivierdijk en Tiendweg was ontgonnen, doch nog niet geheel. De 
Informacie van 1514 deelt mede, dat slechts een derde deel der 
bevolking zich bezig hield met "lantelinge (landbouw) , dijkeii, 
dammen, spitten en delven". Waarschijnlijk lagen er toen niet meer 
dan 7 à 8 boerderijen, elk gemiddeld 16 morgen groot, d.i. de nor-
male grootte in dien tijd. · 

Krimpen aan den IJsel bestond uit de deelen Langeland en Kort
land, thans met een belastbare oppervlakte van respectievelijk 320 
en 230 ha. Maakt men voor de berekening van de oppervlakte 
cultuurland gebruik van de dijkmorgens van beide poldertjes, z~oals 
Teixeira de Mattos die geeft op blz. 244 van zijn boek "De Krim
penerwaard", dan komt men tot benaderde bedragen van 268 ha 
voor .Langeland en 158 voor Kortland. Er blijft dan voor de wil
dernis over, respectievelijk 52 en 72 ha. Het kleinere Kortland had 
dus de grootste oppervlakte niet ontgonnen land ( 30 % ) , waar-
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schijnlijk het geheele stuk achter den Tiendweg; dat van Langeland 
lag dan eenigszins verder naar de landscheiding met Krimpen aan 
de Lek. Met 23 % wildernis steekt Krimpen aan den IJsel gunstig 
af bij zijn naamgenoot aan de Lek. 

Ouderkerk is een oud dorp, zooals de naam uitwijst. In het zuiden 
ligt achter den Tiendweg het Oudeland, waarschijnlijk een oude 
nederzetting van visschers en vogelaars. De Tiendweg vormde. 
veelal de grens der wildernis. De polder Kromme was oms'teeks 
1400 reeds geheel tot boerenland geworden, de Zijàe voor de helft, 
maar de latere Geerpolder lag nog ongerept. Ook Nesse was nog 
grootendeels wildernis, zelfs vindt men d,at woord nog op de kaart 
der Krimpenerwaard van 1696. Alles bij elkaar bezat Ouderkerk 
nog 47 procent wildernis. 

Het ambacht Stolwijk bestond, behalve uit het eigenlijke Stolwijk, 
uit de deelen: 't Beijersche en het Hofland. Beijersrode was de 
naam in 1330 en later. Daarna werd hij gewijzigd in 't Beijershem, 
dat tot 't Beijersem en door afslijting van de m tot Beijerse is 
geworden. Doch ch is er later tusschen gevoegd als een nutteloos 
,,sieraad". 

Ik beschouw dit land als even oud of ouder dan Stolwijk. Een 
flinke kleirug loopt door het noordelijk deel ( zie de kaart). Daar
door was er gelegenheid den zoo gewenschten graanbouw uit te 
oefenen. 

In de Rekeningen Jan van Blois blijkt hier de grond tweemaal 
zoo duur verhuurd te worden als dicht bij de Vlist in Bovenberg 
(Bergambacht), waar toch ook best land te vinden was. De boeren 
stelden daar twee waersmannen aan, wat ook op hoogen ouderdom . 
der nederzetting wijst. De bewoners hebben zich daar eeuwen lang 
gedragen als een zelfstandig ambacht, hoewel zij reeds lang onder 
het ambacht Stolwijk gerekend werden. Waarschijnlijk behoorde 
het oostelijk deel van 't Beijersche tot de Landen van Blois; hoe 
grÓot dat deel was, is niet bekend, Oostelijk Stolwijk ligt het hoogst 
en was daardoor vroeger bevoorrecht. Van de drie blokken: Boven
kerk ( noord en zuid) en Schonauwen lag gemiddeld 11 % nog 
braak. Dit is te zien in het Polderboek van 1624 29) uit het oud
Archief der gemeente Stolwijk. In tegenstelling hiermee lag van 
W~stelijk Stolwijk, bestaande uit Benedenkerk ( noord en zuid) , 
Koolwijk en Benedenheul, met het Hofland en 't Beijersche samen 
47 % woest. Benedenheul. de uiterste voorpost naar het westen, 
is blijkbaar het laatst gekoloniseerd. Van de 500 ha lagen er 300 
op de ontginners te wachten. De bede in 1330 ( zie hier vóór) 
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bewijst, hoe laat men in westelijk Stolwijk met het rooien der 
bosschen en afwateren der wildernis begonrten is; trouwens, Stolwijk 
wordt het eerst in 1324 genoemd. Het deel onder Blois lijkt mij 
reeds langer ' bestaan te hebben, gezien de ver voortgeschreden 
kolonisatie. De hoofdader van het Stolwijksche gebied was de 
Wetering tusschen twee wegen gelegen, waar langs zich de huizen 
schaarden van vier blokken boerenland: Bovenkerk ( noord en zuid) 
en Benedenkerk (noord en zuid) . Die vier buurten vormden de kern 
van Stolwijk. Het dorp ontstond op het kruispunt van boven
genoemde buurten met den weg, die van noord naar zuid het land 
doorsneed. 

Berkenwoude omvat ook Wellepoort en Achterbroek. Weinig 
landbouw en eenige veeteelt mocht men in dit moerasgebied ver
wachten. Jan van Blois bezat tiendland op de noorzijde van Berken
woude. Ik geef daarom op die plaats het boerenland aan, grenzend 
aan de Oude Wetering. Zoo in Achterbroek tot de Achterwetering 
en Zuidbroek tot de Tiendwetering. 

Vroeger heette de W ellepoort Mellewoude 30). Al het genoemde 
gebied bezat 80 à 84 procent wildernis; landbouw en veeteelt namen 
minder dan 1/r, van den bodem in beslag! 

Uit het voorgaande volgt: 
Haastrecht en de Landen van Blois blijven gemiddeld onder 

10 procent ( wel te verstaan: wildernis) . 
De ambachten onder Zuid-Holland stijgen boven 50 procent. 
Langs den IJssel klimt het percentage naar het westen: 
Haastrecht 6,5, Gouderak 19, Ouderkerk 47 procent. 
Langs ·de Lek ziet men hetzelfde: 
Bergambacht-oost 6, Bergambacht-west 34,5, Lekkerkerk 55, 

Krimpen a. d. Lek 80 procent. 
Ook in de binnenlanden: 
Vlist 9, Stolwijk-oost 11, Stolwijk-west 46,5, Berkenwoude en 

Zuidbroek met 80 procent. Haastrecht 6,5. 't Beijersche 46°,5, 
Achterbroek 84 procent. 

In bijna de geheele waard nemen de ontginningen af van oost 
naar west. 

De boeren kwamen hoogst waarschijnlijk uit het oosten en trokken 
eerst langs de rivieren, later ook ,door het binnenland, stroom
afwaarts. 

Een uitzondering vormt Krimpen a. d. IJsel. dat waarschijnlijk 
uit het .westen ontgonnen werd. De Stormpolder heette dan ook 
vroeger Cralingerpolder. 
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Mogelijk woonden hier en daar reeds jagers en visschers in kleine 
groepen, toen de boeren hun kolonies· stichtten. Wat de water
keeringen aangaat: De boeren legden kadert ongeveer evenwijdig 
met de rivieren om het water te keeren van de ongerepte veen
moerassen. 

Ze werden genoemd tiendwegen ( achter de tiendplichtige graan
akkers) en kadijken. Hier en daar vormden de tiendwegen werkelijk 
nog de grens der ontginningen: zie de beide Krimpens. Op de 
meeste plaatsen waren die omstreeks 1400 reeds lang overschreden. 
Soms deed een tiendwetering 31), zonder kade of weg er langs, 
dienst voor waterafvoer uit de wildernis. De boeren streef den er 
naar hun bezit af te ronden tot hoeven van 16 morgen. Die waren 
I 20 meter breed en tusschen 1100 en 1200 m lang. Men vindt 
deze diepte van het land in Haastrecht, Stolwijk, Gouderak, Berg
ambacht ( tusschen Katlijk en Kerkweg), Lekkerkerk ( tusschen Lek 
en Oude Wetering) , enz. 

Niet alleen, -doch in groepen vestigden zich de boeren, die, ge
slacht op geslacht, dieper de wildernis in trokken, om het land · 
vreedzaam te veroveren. Toch zou het tot het einde der 18e eeuw 
duren 32). eer de laátste restjes der wildernis voorgoed ver.dwenen 
waren. 

P. VAN BALEN. 
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