MIDDELEEUWSCHE LANDONTGINNING ·
IN DE OMGEVINÇ VAN .GOUDA

· Het platteland in de omgeving 'der stad vertoont thans nog duide~ .
·
lijke sporen van de vroegere ontginningen.
Van de talrijke slooten en weteringen waren· er in de Middel~
eeuwen slechts weinige aanwezig, doch hun richting wijst nu nog
op vrije afwatering naar den IJsel en de Gouwe. Op de bijbe-:
·
hoorende kaart ·heb ik dan ook eenige dier slooten aangeduid.
Ook de plattegrond der stad Gouda bevat talrijke aanwijzingen;
de richting van vele straten en grachten wijst daar op den tijd, toen
het stadsgebied nog boerenland was. Het grasland en de tuinen
in de onmiddellijke omgeving der stad hebben plaats gemaakt voor
woonwijken. Daar is veel van het oude landschapsbeeld tot onherk~ribaarh~id toe veranderd: Maar wie zoekt, vindt ook daar nog een
en ander terug uit. vroegere tijdlen.

1. DE WATER.EN
'

,

De Gouwe. waarvan het nagenoeg rechte, noord~lijk,e deel waar- .
schijnlijk gegraven is, vertoonde ·bij Boskoop een scherpe boçht,
zooals alleen in . een natuur:lijk water pleegt voor· te kom~n. Men ·
mag daarom veronderstellen, dat bij Boskoop het eigenlijke riviertje
begint, dat in talrijke kronkels het land doorsnijdt, om eindelijk. bij
Gouda den IJsel te bereiken. Bijna alle kronkels zijn than.s verdwenen, doch hier en daar vindt men er nog de rudimenten van.
Aan de westzijde der tegenwoordige Gouwe bevonden zich alle
kronkels ,...., op één na, dire aan de oostzijde ligt. Daar· waren ten
zuiden van Boskoop twee kronkels. waarvan het land aan Randen.:.
burg behoorde. Door de afsnijding dier bochten hebben zij eeuwen~
lang enclaves in Noord-Waddingsveen gevormd. Eén: er 1an, de
zuidelijke, staat op de · kaart aangegeven als Rb ( Randenburg).
Waar thans de W addingsveensche brug ligt, vond nien een Nes
ten noorden en één ten zuiden, de eerste aan den westelijken, den
tweeden aan den oostelijken oever, waar nu de gasfabriek staat.
Om beide nessen liep oudtijds een kronkel.
Maar ten zuiden van genoemde brug . bevond zich eertijds een
zeer groote bocht in de Gouwé. Het land ten oosten daarvan, thans '
ten westen van het doorgraven deel, heeft eeuwenlang tot Bloemen;,
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· daal gehoord. De oude kronkel kreeg later den naam Waddingsveensche wetering.
Daarop volgden' vijf krqnkels, insluitende de Groote Nes, de
Kleine Nes, het Land van Tuil en het land langs de Kromme Gouwe
· ( f ie çle kaart). Bij , de stad ·Gouda volgde een scherpe bocht, eer
de Gouwe de singels bereikte. In Gouda, bij -de Keizerstraat, nog
·
e·e n bocht, de laat~te.
Vroeger liep de Gouwe ten oosten van de Haven, en daarmee
even""."ijdig, langs 'de plaats, waar later de St. Janskerk zou verrijzen
en vervolgens met :een of meer kronkels naar het zuiden, langs de
latere Spieringstraat, om ten slotte den IJsel te bereiken. Door den
1
aanleg van de Hav~n nam de oude loop zeer in belangrijkheid p.f.
Toc_h' kan men de oude bedding nog volgen. Het water is gedeeltelijk
overkluisd en )~opt ·onder die Dubbele Buurt door naar een slootje
"Achter de Kerk", dat ook verder naar het zuiden nog gedeeltelijk
te volgen is in de richting der rivier.
Er moet in de vroege Middeleeuwen gemeenschap bestaan hebben
tusschen ,d e Gouwe en den IJsel ten westen der stad. Volgens de ,
' Nieuwe G eologische Kaart van Nederland ( no. 38, Gorinchem,
,blad I) .bevindt zich daar tusschen Qeide wateren een bochtige kleistrook. De IJsel bracht de klei niet alleen hier, maar deponeerde .haar
ook langs de vijf kronkels van de Gouwe. Waarschijnlijk heeft deze
. kleilaag het afvloeien van het water naar den IJsel op den duur
verhin~rçl, waardoor de Gouwe naarhet laagste punt in de om, geying kronkelde, n.l: naar de inzinking, waarop later de stad Gouda
verrijzen zou.
_Toch was er een bochtig · water overgeblevén, dat de vroegere
ve,rbinding, met den IJsel aanduidde, ik bedoel de W addingsveensche wetering, die ten zuiden van de Dorrekade beginnende, de
vroegere kronkel van de Gouwe volgde en daarna evenwijdig met
de moederrivier liep, waar zich de vijf bochten bevonden. Dicht bij
den IJsel was dit water verland en vervangen door de gegraven
'Ruige- e~ -Alferwetering.
Bij de Groote Nes ontving de Gouwe het water van een beek,
di_e de Piclede of Pieclede heette. Op de p~achtige kaart van het
Hollandsch-Utrechtsch polderland van 1578, aanwezig in het
Museum te Gouda: is de naam gewijzigd in Piekelsloot. De kaart
van Rijnland door Floris Balthasar van 1610- 1615 geeft hetzelfde
. water den naam Slinge~sloot. De Piclède vormde de zuidelijke grens
van ·waddingsveen, doch het komt' mij voor, d~t dÇ: beek ook ge-·
deeltelijk de wes~grens van dit gebied · aàngewezen · heeft, ·gezien
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de eigenaardige· bochten van deze grens, o.a. op de kaart van Rijnland bovengenoemd. Zeker.zal de Piclede in tijden ~an overvloedige
regen heel wat water op de ·Gouwe :g eloosd hèbben.
·
Ten oosten der stad Gouda lag een landstreek, bekend onder den
naam Oude Gouwe. Naar d·en naam te oordeelen, moet dit land
reeds ·vroeg bewoond geweest zijn. Op de oostgrens van dit gebied ·
vloeid~ een beekje van noord naar zuid, ·d us naar den IJsel. H et
wordt voor 't eerst genoemd in 1233 1 ).
In het bekende stuk: Onderzoek naar 's graven rechten ( 129596) 2) wordt in§ 29 gesproken over Niewekerke,'waarmee de kerk
te Reewijk bedoeld moet zijn. Van deze kerk liep :een rechte ree
(sloot) tot waar: .,de Oude Goude in dien Bosch cornet ende weder
uutspringhet ten naesteri ghebonden ( of gheboenden) lande ende
voirt also die Oude Goude gaet in die IJsel". Ik heb het punt, waar ·
het beiekje de ree bereikte •gezocht _ten oosten 3) dèr kerk aan den
Nieuwdorperweg. (De naam Nieuwdorp wijst op een nieuwe kerk).
Ten zuiden van dien weg of de reesloot er langs lag reeds ontgonnen
(gebonden of geboend) land. Verder naar het zuiden bereikte het
beekje de grens van den lateren polder Bloemendaal. Het liep daar
met een 'b ocht naar het oosten; vervolgde daarri~ al kronk~lende
zijn tocht n aar het zuiden.
·
In 1331 werd de Bloemendaalsche Omloopkade aangelegd 4).
Deze in het n.o . bochtige kade vertoont thans nog de richting van
het v:erdwenen watertje de O\lde Gouwe. Trouwens, Jan van Beaumont, heer van der Goude, droeg toen .zijn getrouwen luyden o.a.
de verplichting op de ree (sloot) dicht te houden. en te hielen "an
der Oude Goude". Dezelfde heer gaf aan die van Boskoop, Zuidwijk, Randenburg en Middelburg in 1351 verlof tot ·h et graven van
een watergang naar den I.Jsel 5). Deze w etering liep ook-langs ge- .
noemde Omloopkade en daartoe zal gedeeltelijk het water de Oude
Gouwe gebezigd zijn. Eindelijk spreekt een stuk van 14 Sept. 1536
uit het Oud-Archief .d er gem:eente Gouda over de visscherij op den
IJsel 6). De proost van Oudemunster te Utrecht oorkondt daarin,
dat Huych Quehol Jacopsz, te leen houdt o.a . .,die helft van der
visscheriën in der IJss~I. streckende van der ouder Gouwe neder. wert, also verre als die IJssel gaet". Dit visscherijgebied begon op
de grens van de stadsvrijheid en liep voorbij de stad en verder
stroomafwaarts. Waarschijnlijk bereikte de Oude Gouw e den IJsel
ten oosten van het tegenwoordige waa.l tje bij de IJselbrug.
Het veelgenoemde beekje was vom;al van ·belang als grenswater,
niet alleen van de visscherij máar ook van de vrijheid der stad.
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Tenslotte meld ik den weg genaamd Oude Gouwe, thans Graaf
Florisweg, die van west naar oost het grondgebied de Oude Gou:we
doorkruiste. De woorden Gouwe en Goude komen door elkaar
voor, misschien hiield men den laatsten vorm voor beschaafder.
Daarnaast komt de Latijnsche vorm Golda voor.
De Hollandsche IJsel was in historische tijden een rivier van bescheiden afmetingen. De dijken liggen gemiddeld 100 meter van
elkaar verwijderd. Van de Enkele Wieri.c ke naar Gouda stroomt
de IJsel met eenige bochten vrijwel oost-west, .doch voorbij de stad
wendt zif zich naar het zuidwesten, misschien wel onder den invloed
der Gouwe, die vroeger haar watermassa westelijker dan thans in
de hoofdrivier uitstortte.
Gedurende de Middeleeuwen loosde bijna al het land tusschen
d!en Ouden Rijn en de Lek zijn overtollig water op ·den Hollandschen IJsel. Eerst was er een vrije afwatering der slooten en heken
op het buitenwater, doch na den aanleg der IJseldijken, die bij
Haastrecht plaats had in de eerste helft der 12e eeuw en verder
stroomafwaarts wat later, stonden de slooten door middel van w eteringen en duikers met den IJsel in verbinding. Watermolens
komen eerst in de laatste helft der 15e eeuw voor. Het oude stelsel
van waterloozing was echter alleen mogelijk, zoo er een aanmerkelijk
verschil in hoogte bestond tusschen binnen- en buitenwater.
Vóór de inklinking, die ontstond door de ontginning der wilder~
nis, lag het land veel hooger dan thans en de IJsel lager. De vloed.stroom uit de Nieuwe Maas voerde echter klei · mee, die in den
stillen IJsel bezonk ien den bodem ophoogde. Dit proces zette zich
na de afsluiting van den IJsel van de Lek in 1285 zóó sterk voort,
dat de IJsel groot gevaar liep te verlanden. Algemeen zijn de
klachten der schippers over het ondieper worden van de rivier, en
die der poldierbewoners over de moeilijke loozing op den IJsel
omstreeks 1500. De Vlist, die van uit het zuiden de rivier b ereikte
en de Gouwe van uit het noorden, voerden ook het noodige
slib aan.
De Gouwe wordt voor de eerste maal in 1178 en l l 39? genoemd 7 ). In 1284 b estond reeds dre verbinding met den Ouden
Rijn te Gouwsluis, zelfs ,b evond zich daar toen een sluisdeur s) .
De Haarlemsche schippers maakten van de Gouwe gebrµik om die
groote rivieren te bereiken. D e stad Gouda had vanzelf ·h et meeste
belang bij .de bevaa~baarmaking ren. ·h et onderhoud dèr Gouwe; zij
beschouwde dit water dan ook min of meer als haar eigendom,
waarop zij haar rechten kon doen gelden.

14
Sinds 1325 bezat Paulus van Haastrecht visscherijrecht~n op dèn ·
IJsel van af Wierickerslote tot der Gotide, n.l. tot de grens der
·stadsvrijheid.
In 1457 gingen dez,e ~n andere rechten aan Gouda over 9). Döch ·
dat de heeren van Oudmunster de · visscherijrechten op den be- ·
, nedenloop van den IJsel nog veel langer bezeten hebben, bleek reeds
hie11boven.

II. HET. LAND VAN STEIN _O F OVERIJSSEL

in

· De Middeleeuwsche boer verbouwde zijn eigen koren,
de eerste
plaats om zich broodgraan te verschaffen, Stroo en andere afval
konden als veevoeder gebezigd worden.
De landbouw eischte o.s sen of paarden, doch daarnaast hield men
ook melkvee. Er waren dus akkers en weiden in hetzelfde boerenbedrijf noodig. Hooi oogstte men meest op de grens van of in de .
wildernis. De wateren leverden overvloed van visch en gedurende
herfst en 'winter-werd' ook de vogelvangst uitgeoefend. Zelfs de
"Informacie" van 1514 vermeldt nog voor vele ambachten, dat men
er zich o.a. ,.geneer.de met vogelen ende vissche~".
De behoefte aan graanakkers droeg er veel· toe bij, dat de kolonisten zich vooral op ·de kleigronden vestigden langs de rivieren,
b.v. langs dèn' IJsel.
Reeds >vóór 1100 was -het land van Haastrecht bewoond; in 1105
worden Gerard en zijn zo~n Frederik van Haveskedreht genoemd lD). Het ligt voor de hand dat- het begin der kolonisatie re_eds
vroeger ' pla11ts had. Hun gebied strekte zich aan ,beide zijden der
irivie~ uit.
Van uit de villa Haastrecht ten zuiden der rivier gezien, gaf
men het land ten noorden van den IJsel den naam Overijssel. In .
vele archiefstukken der gemeente Haastrecht vindt men dien naam
ook in later tijd~n· gebruikt. Nadat Arnoud van Stein het land te
leen ontvangen. had, waarschijnlijk omst~eeks 1300, ontsto~d de
naam Land van Stein, waarmee toen al het land tusschen Wierickerslote en Gouwe bedoeld w.e rd. In 1155 wordt een sluis te Haastrecht
genoemd-'n). Waar deze noodig w as, moet ook een dijk, ten minste
·' een kade gelegen hebben. Wij mogen veronderstellen, dat de boeren
zelf die kaden of dijken langs den IJsel aangelegd hebben. Dit kan
geschied zijn op last van den bisschop te Utrecht, of op die van
den proost va n S. Salvator of Oudmunster te Utrecht. Geen plaats ·
langs den IJsel stroomafwaarts is zoo oud als Haastrecht. De tegen-
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woördige polder Beneden-Haastrecht heette, vroeger Buiten-Haastrecht. Daar deze polder ten westen van· het .dorpje ligt, maak ik
de -gevolgtrekking, dat de ontginning in het oosten de oudste was.
Er mag ook verondersteld worden, dat de kolonisatie van het Haastrec.htsche gebi•ed aan beide IJseloevers van uit het oosten begonnen
is. Ik laat nu Haastrecht ten :Zuiden der rivier rusten en wend
mij naar den noordelijken oever. Toen het oostten. van het Land
van Stein ontgonnen was. gingen vooral de jongere boeren voort
met de kolonisatie van het westen. Zoo kwamen zij in het gebied,
dat thans den polder Willens vormt. Daar de rivier ·h ier een bocht
naar het noorden· maakt. werd het land ook tot verder van de
rivier ontgonnen. Behalve den Tiendweg, waar de boeren zich vestigden, vindt men hier ook een tweeden weg, evenwijdig aan den
eersten en bekend als Achter-Willens en zijn verlengde d:e Oude
Gouwe, thans Graaf-Florisweg. Deze weg of wegen liggen op
1100 à 1200 meter van den IJs:el verwijderd. Die afstand komt
overeen met de lengte van een hoeve. Deze was meestal 16 morgen
of 9600 □ roeden groot, gewoonlijk 3ÖO roeden lang en 32 roeden
breed. Deze lengte van 300 (Rijnlandsche) roeden is gelijk aan·
1128 meter. ( 1 roede is 3;76 m).
·
De weg Achterwillens.-Oude Gouwe vormde m.i. oorspronkelijk de grens tusschen cultuurland en wildernis. Het bosch ten
noorden leverde timmer- en brandhout; het werd veel later in boeren- ·
land herschapen dan het gebied ten zuiden. In het oosten van Stein
vindt men dezelfde lengte der hoeven. Doch in het overige deel
van dit gebied heeft men de hoeven veel verder naar het noorden
uitgebreid. Een bewijs daarvoor levert het woord viertel: :h et vierde
deel van een hoeve. Gewoonlijk is dat het vierde deel van 16
morgen, doch in Stein vindt men ook viertels van 5 morgen:De noordelijke scheidingssloot en de kade ·b estonden reeds in
1298 ( zie het hoofdstuk over N ieuwebroek).
Ten westen van Wilnesse of Willens lag als ,g rens het beekje
de Ouwe Gouwe. Aan de overzijde begon .het land de Oud'e Gouwe.
De grenzen van Willens . en Oude Gouwe legen dé wildernis
verplaatsten zich langzamerhand naar het noorden, naarmate de
ontginningen voortschr.e den. Toch ,b leven deze grenzen ten slotte
ongeveer in elkanders verlengde liggen: ,de Re'ewal en de noordgrens van Oude Gouwe. Dit is een bewijs. dat beide gebieden
oorspronkelijk bijeen behoorden, al waren zij ook door een · beekje
gescheide~. Trouwens de richting der slooten in beide blokken en
ook in het tegenwoordige Stein is overal ongeveer noord-zuid.
~
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wijst op een zelfde plan van kolonisatie, al is er ook een klein
verschil in rooiing der slooten tusschen Willens en het oostelijker
gelegen Stein, wat op een latere ontginning van Willens zal wijzen.
De westgrens van het uitgestrekte gebied vormde de Kleiweg, thans
Ridder van Catsweg, die ook noord-zuid loopt. Meer naar den IJsel
toe was deze grens waarschijnlijk de oude bedding der Gouwe:
Achter de Kerk en Spieringstraat.
Daar de Oude Gouwe in de bekende oorkonde van 1233 genoemd
;wordt, mag men het begin der ontginning aldaar iets vroeger, op
+ 1200 stellen. Het gansche ,gebied van Overijssel of het land van
Stein ,w,a s ongeveer 6 km lang en ongeveer 1100 h11 groot. Hier
was dus voorloopig ruimte voor de boeren1 en het ·heeft daar ook ·
meêr dan een eeuw geduurd, eer men er op uittrok om nieuw land
te exploiteeren.
Wie meer weten wil over de geschiedenis van het Land van
Stein raad ik ter lezing aan het artikel van S. J. Fockema Andreae
in het . Tijdschrift voor Geschiedenis, 47e jaargang, aflevering 4.
Ik ontleende eenige gegevens aan -deze belangrijke studie.

III. BROEK-BLOEMENDAAL
Sophia, vrouwe van det Goude, hield van deken en kapittel der
kerk van S. Salvator of Oudmunster te Utrecht te leen de Broectiende met tijns ( een soort erfpacht) en gerechte. Het is logisch,
dat de Broectiende opgebrac-ht werd door een landstreek, die Broek
heette. Het was, volgens de oorkonde van 1289 13) gelegen tusschen
Henricsslote ten noorden, den IJsel ten zuiden, en tusschen de siitwende (kade) waarop Willem, genaamd Witte w.oonde, ten oosten
- en de Pieclede ten westen. Na ·b estudeefing dezer gegêvens kom
ik tot de volgende conclusie.
De Kleiweg ( Ridder van Catsweg) was de kade; waarop Willem
de Witte woonde; ten oosten van zijn hofstede lag het land de
Oudè Gouwe. Ten westen van den Kleiweg bevindt zich een gebied,
_waar de slooten ongeveer naar het zuidwesten loopen, naar de
Gouwe, waarop zij ·vóór 1331 vrij afwaterden. De meest westelijk
gelegen sloot moet daar Henricssloot geheeten hebben. Zij vormde ,
de grens tegen het noordwesten en volgde dezelfde richting als de
IJsel beneden Gouda. Deze sloot ,b ereikte de Gouwe tegenover de
~ond der Pieclede. De ,grens zette zich aan de overzijde der rivier
voort, waar de kronkels der Pieclede de· westgrens van het leen
·vormden.
2
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Broek strekte zich dus aan beide oevers der Gouwe uit, evenals ·
de stad Gouda.
In I I 79 bestond reeds een boerenkolonie, die de nieuwe tienden
aan of bij de Gouwe genoemd werden. Paus Alexander III he--:
vestigde in dit jaar het kapittel van S. Salvator in deze bezitting
met tiende, tijns en gerecht. Een waarschijnlijk onbetrouwbare oorkonde vermeldt -d eze nieuwe tienden aan , de Gouwe- reeds in
113914).
Als bovengrens werd het beneficium (leen) van Alberon Gijshertsz genoemd, als benedengrens ~vanesdrish . of Swanesdrish.
Beide punten zijn ons thans niet meer bekend. Zoekt men naar de
plaats dezer nederzetting, dan komt ten eerste in aanmerking land
aan of bij de Gouwe en ten tweede grond, die geschikt is voor graanbouw, want alleen koren kon tiende opbrengen. De meest geschikte
bodem daarvoor . is kleigrond. Deze grondsoort aan of nabij de
Gouwe is te vinden in de vijf bochten d·e r Gouwe, vanaf de Groote
Nes stroomafwaarts. Bovendien moesten de proost en (of) het
kapittel van Oudmunster grondheeren van dat land wezen.
Het Onderzoek naar 's Graven rechten vermeldt in ·1295-96,
§ 18 over dit ·gebied: ,.den tiende zegghen si dat die vrouwe van
der Goude houdet van den proost vàn Oudemunster", enz. '
In 1321 wo.rdt er den naam "des Proest tiende" voor gebruikt 15).
Het vormde eén onderdeel van het leen Broek ten tijde van Sophia,
want het voldoet aan do omschrijving van dit leen, waarbij de
Pieclede als westgrens werd aangewezen. Het heeft waarschijnlijk
bestaan uit een deel van het blok "het Weegje" benevens Groote
en Kleine Nes en het land van Tuil. De grens tegen het ambacht
Moordrecht werd gevormd door de Waddingsveensche wetering.
Alles, wat ten oosten van deze watering lag, behoorde tot Broek. '
_De beleening had plaats gehad door den proost of den deken en
het kapittel van S. Salvator; de Proosttiende door den proost alleen,
Broek door den proost en het kapittel samen.
Het noordwestelijk deel van den lateren · polder Bloemendaal
meen ik te herkennen in de oorkonde van 1233 16). Graaf Floris
deelt daarin ~ede, dat hij het land, Waddinxv ene genoemd, als vrij
eigen bezat, doch dat hij zijn bede in dit gebied afgestaan heeft
voor 200 lif aan Nicolaas van Gnepwich, Harbard van Aelsmeer,
Woubrecht en hun gezellen. Het land lag tussch:en de' Piclede
( ten westen) en het land van Jackelijn hij of aan de Oude Gouwe
( ten oosten). Het omvatte dus niet alleen Zuid-Waddingsveen,
maar ook het land aan de overzijde der Gouwe, waarschijnlijk tot
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de Henrickssloot toe. Het land van Jackelijn zoek ik aan het noordoostelijk einde dezer sloot, waar dichtbij ook de Oude Gouwe te
vindèn is. Men zou ook kunnen denken aan het land Oude Gouwe,
doch ik acht het waarschijnlijker dat het beekje bedoeld was. De
grenzen werden dan door twee wateren gevormd, de •g ewone grensscheiding in die dagen. In dit noordwestelijk deel van Bloemendaal
loopen de slooten oost-west. Hier heeft men met een andere nederzetting te doen dan Broek.
·
De graaf legde hun, die de bede afgekocht hadden, de verplichting op, ·h em jaarlijks 80 schepel gerst en rogge te geven, wanneer
hun land geheel ontgonnen zou zijn. Hun hoeven waren van de
Gouwe af zes voren lang ( 300 roeden op 1128 m). Rekent men
deze lengte vanaf de · thans bestaande bedding · der Gouwe, dan
komt men te kort, doch meet men vanaf de vroegere bedding, die
westelijker lag, dan klopt de zaak beter. Achter hun landerijen
hebben de boeren evenwijdig met de Gouwe den Winterdijk aangelegd, die hun land beschutte tegen het water der oostelijk, hooger
gelegen wildernis, wat vooral 's winters noodig was. In het noordelijk gelegen deel Kort~Bloemendaal treft men eveneens de lengte
van zes voren aan, doch daar is de Winterdijk ve.r vangen door een
kade tegen Middelburg aan.
Hoogst waarschijnlijk worden de landerijen langs de Gouwe bedoeld, als het in het Onderzoek, enz. in 1296 § 28 he!t: ,.In Blomendale vinden wi den luden 6 vore lanc up van ,der Goude". Dat de
graaf hier de grondheer was, blijkt uit het vervolg dezer §. ,.clair
tenden vinden, wi den ·grave arve, rechte ende tiende, ......... westwaert van den reesloot tuschen den here van Brederode ende den
here van der Goude".
Du~ behoorde ook het binnenland van Bloemendaal aan den graaf.
Het lag ten westen der reesloot ( grenssloot) , die zich bevond
tusschen de landen van Reewijk ( Brederode) en Broek ( heeren van
der Goude). Hier heeft men het doorslaande bewijs, dat onder
Waddingsveen in 1233 ook het westen van den polder Bloemendaal begrepen was. Mogelijk wordt deze landstreek nog vroeger
aangeduid, n.l. in het Extract uit het register van tienden van
kerkelkije inkomsten in het Bisdom Utrecht, waar onder S. Salvator
vermeld wordt in 1280: ,.Bloemendale 0-22-0 U "17). Hier kan
Bloemendaal bij Haarlem niet bedoeld zijn, daar die plaats kerkelijk
zeker niet onder S. Salvator behoorde. De naam Bloemendaal voor
het geheele poldergebied komt reeds in 1298 voor. (Zie het Hoofdstuk Nieuwebroek).

,.
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Doch toen de polder in 1331 gevormd werd, heette het 1s) :
.,Wij hebben ghegheven onzen getrouwen luyd~n van Bloemendael. van den Broeke, v~n der vrijheid van der Goude ende va~
der Ouder Gouwe" ... Hier noemt Jan van Henegouwen, heer van·
Beaumont, de deelen van den polder in de juiste volgorde. Dat het ,
deel Bloemendaal voortaan "Oud-Bloemendaal" genoemd zou .
worden, is te begrijpen. Over de vrijheid der stad volgt straks een.en ander. Er werd een kade om dèn' polder, gelegd. Die liep langs
de Gouwe van de no~rdgrens van Kort-Bloemendaal naar het zuiden
tot in het stadsgebied. Voor een klein deel vormde de IJseldijk be. scherming tegen het buitenwater. Dicht boven de latere IJselbrug
begon de Omloopkade, die recht naar het •Noorden liep en dàn
omzwenkte naar _h et noodwesten; eindelijk bereikte deze kade om
Kort-Bloemendaal heen weder de Gouwe.
In zijn interessant artikel: Een zeshonderd jarige 1 9) , ( de polder
Bloemendaal van 1331 tot 1931 ) , heeft Mr, S. J. Fockema Andreae
een beschrijving gegeven van het ontstaan en de geschiedenis van
den polder, doch zijn-meening wijkt op verschillende punten sterk
van de mij~e af. lk hoop tot verheldering _van het ontstaan van
Bloemendaal een steentje bijgedragen te hebben.
De ontginning der wildernis is hier verder gemakkelijk te volgen.
De Kleiweg wend't zich op ongeveer 1 km van Gouda naar ·het
noordwesten, zoodat de weg rechthoekig op de slooten kwa~ .te
liggen. Links en rechts .werden er ·weer uitgestrekte terreinen in
cultuur gebracht. Eindelijk wendt de weg zich ongeveer naar het
noorden in overeenstemming met de richting van den Winterdijk.
Daar kan ·w eder ontginning plaats hebben. Ten laatste loopt de
weg naar het westen, naar het veer, later de brug te Waddingsveep.
De rekeningen der grafelijkheid van Holland door . Dr. H. G.
Hamaker vermelden in 1316 20): Van der ghershure van ·den Andel.
Bloemendael end_e Ghans·v oerde ........ ..... . .... . 15 U.
De Andel was de zuidelijke uitlooper van een kleistrook langs
de Gouwe. Een kaart in het museum te Gouda van omstreeks 1650
geeft op die plaats een groot gebouw, genaamd Ander. .Iets zuide• lijker ligt thans een boerderij. waar een mannelijk en een vrouwelijk
wapen den gevel sieren. Het eerste wapen vertoont drie vogels; die
veel op ganzen lijken. Misschien hebben we hier met Ghansvoerde
te doen.
De uitwatering van den polder had waarschijnlijk plaats door
· de sloot langs de Spieringstraat (.een vergraven Gouwe-arm) naar
den IJsel door een duiker. Doch toen omstreeks 1'340 de stad van
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muren ·en grachten voorzien werd, bande men -den polder geheel
buiten Gouda. Ook de singels buiten de grachten werden tot de
stad gerekend. Dus werd Bloemendaal beperkt tot het gebied achter,
de singels. Om het polderwater naar den IJsel te voeren, groef
men .evenwijdig met de singels de Jari Verzwollen- en de Ko_lfwetering, welke laatste ten oosten der singels den IJseldijk bereikte.
Daar kwam dan ook · de duiker te -ligge~ tot lozing van het polderwater óp den IJsel. ·
IV.. DE STAD VAN DER GOUDE EN HAAR VRIJHEID
Waar · thans Gouda ligt, ploegden in overoude tijden · de boeren
hun akkèrs en weidden er hun vee. Het stadsdeel ten zuiden van
den Langen Tiendweg behoorde oorspronkelijk tot het land de
Oude Gouwe. Slooten en straten loop en er •noord-zuid, evenals in
het overige deel van · van dit gebied. 'Ook de !~te~ gegrav~n
Fluweelensingelgracht volgt die richting. Meer naar het noorden
treft men een stadsdeel aan, dat tot Broek behoord heeft. De straten ·
en graèhten loopen ·hier meestal nood-oost....-zuid-west. De later gegi:aven Kattensingelgracht, de Nieuwe Haven, de Turfmarkt, Lange
Groenendaal, het westelijk deel van Achter de Vischmarkt; aan
de overzijde der Gouwe, Aaltje Baksteeg en Vlamingstraat en nog
eenige steegjes. Tusschen Kleiweg en Langen Tiendweg is het
beeld niet zoo duidelijk, doch Lemdulsteeg en Nieuwe Markt vertoonen de zuidwestelijke richting nog goed zichtbaar. ,
De Kleiweg, behoorende tot het stelsel der Oude Gouwe, loopt
noord-zuid; doch het stadsdeel, dat hij doorsnijd't, is een deel van
Broek. De slootell' ontmoetten de ka~e, late.r . den weg of straat,
daardoor niet onder een rechten, maa·r een scheeven hoek. Thans
zijn de slooten vèrdwenen; de voorgevels der huizen vlak langs
de straat volgen de rooilijn nood-zuid, de . zijmuren bouwde men
volgens de rooiing der slooten eri erven, dus in een noordoostelijkzuidwestelijke richting. Daardoor werd het grondvlak der huizen
een scheefhoek · en treft .men er thans nog vertrekken in aan met
twee scherpe en twee stompe hoeken.
Het stadsdeel in · de omgeving -der Haven wijkt van de richting
Broek en Oude Gouwe af. want daar heeft genoemd water de
richting aangegeven.
De Markt was vroeger een möerassige weide en b ehoorde noch
tot Oude Gouwe, noch tot Broek; het waterde af op de vroegere
. Gouwebedding. Bij de verdèeling der stad in vier kwartieren in

:; 22
1516 21:), leest men: Het IVe lot der stadt: ,,Die polre off marct
velt", doch de vergissing wordt weer hersteld, want men leest
verder: ,,Dat marcktvelt ende polre", Het laatste woord hield de
herinnering levendig aan den tijd, toen dit deel der stad, behalve
het inarktveld, tot den polder Bloemendaal behoorde. Later is het
moeras zeker twee meter opgehoogd en eerst daarna zijn de huizen
· er omheen -gebouwd. Aan de westzijde werden de perceelen ge. scheiden door slooten, die rechthoekig op de grens van de markt
lagen.
De· naam Bloemèndaalsche brug, vermeld door de Lange van
Wijngaarden 22 ), aan de zuidgrens van den Kleiweg, herinnert nog
aan den ouden toestand. Over het stadsgebied en in wijden omtrek
daarvan ·h eerschten de heeren van der Goude. Volgens de Lange
van Wijngaarden wordt de eerste heer, Dirk van der Goude, door
Goudhoeven in 1223 genoemd 23). De volgende Djrk komt in 1243
voor onder den naam Theodoricus .,d e Ghouda als getuige in een
oorkonde van graaf Willem II 24). Is ook de eerste opgave vertrouwbaar, dan kunnen we de opkomst van hun geslacht omstreeks
1200 stellen. Beide Dirken en na hen Sophia van der Goude, hielden
vermoedelijk twee leenen voor de heei:en van .Oudmunster: het
· Broek en het Land van Stein. Toen het laatstgenoemde leen Ónder
de heerschappij van Gouda kwam, werd er een oorkonde öetreffende deze overdracht gegeven door deken en kapittel van S. s ·a lvator. Daarin is sprake van het Land van Stein "en de Broektiende". Er waren ook n~g andere broektienden, n.l. in de Nieuwe ·
Broek. Doch die behoorden oorspronkelijk aan de grafelijkheid, dus
die kunnen hier niet bedoeld zijn. De Heer Mr. S. J. ·Fockema
Andreae komt in zijn studie over: Stein, het ontstaan van een vrije
hooge heerlijkheid, d~ch langs anderen w;eg, tot dezelfd:e conclusie.
De hof der heeren van der Goude lag in het noordwesten der
latere stad, tusschen Raam en Turfsingel; tusschen VlamingstrQat
en Verloren Kost. Soms wordt ook de naam Koningshof gebruikt.
Sophia van der Goude Oirksdochter verbleef in haar jeugd, waarschijnlijk ouderloos, ten huize van heer Nicolaas vari Cats 25) . Deze
ridder stond bij graaf Floris V in hoog aanzien. ·
Waarschijnlijk als voogd van Sophia ontving hij van den graaf
het bekende document van 1272, waarbij Gouda stadsrechten ver- "-,
kreeg 26) . Dit stuk îs slechts bekend uit een vidimus, gegeven door
Jan van Diets, bisschop van Utrecht, in 1335. Het is hier niet de
plaats om kritiek op deze oorkonde uit te oefenen. Voor mij is
alleen van belang, dat zoowel in de Latijnsche als in de Neder-
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landsche versie de lengte en breedte van de Vrijheid of het recht~gebied der stad vastgesteld wordt op 350 gaarden. In de grafelijke
rekeningen van 1334, ~indt men (eerste deel blz. 214-219) een .
overzicht van 's graven rente te Moordrecht. Meestal wordt hier
de grootte der perceelen land opgegeven met de rente of landhuur
er achter. Daaruit is op te maken, dat er (vierkante) gaarden bedoeld zijn, ter grootte van een (vierkante) Rijnlandsche roede. Daar
Moordrecht en Gouda aan elkaar grensden en beide documenten
bijna uit hetzelfde jaar afkomstig zijn, mag men besluiten, dat met
gaàrde dezelfde maat als de Rijnlandsche roede bedoeld wordt,
beide ter ,] engte van ± 3.76 meter. Dan staan 350 gaarden gelijk
met 1316 meter.
Meet men van af de monding der Oude Gouwe langs het midden
van den IJsel stroomafwaarts tot aan die der Waddingsveensche
weterin9, dan komt pien tot een afstand van ongevee~ 1316 meter.
Langs beide kleine wateren diènt men even ver "Broeckwaerts".
d.i. noordwaarts te meten. Zoo verkrijgt men de noordelijkste punten
der vrijheid. De vereeniging dier punten geeft de noordgrens aan.
Die liep evenwij,dig met en even ten noorden van den weg. die de
Oude ·Gouwe .genoemd werd, naar de Gouwe, kruisde deze én ontmoette ten zuiden van den Moordrêchtschen Tiendweg weder de
Waddingsveensche wetering. Het omsloten gebied, de Vrijheid der
stad geheeten, was ongeveer 200 morgen of 170 hectare groot, wel
wat te omvangrijk voor .e en dorp, dat juist tot een stad gepromoveerd was: Een te wijd kleed, op den groei gemaakt!

V. KGRT--HAARLEM
De Reewijksche wetering, thans Breevaart, werd waarschijnlijk
gegraven tusschen 1340 en 1350 en diende tot afwatering van het
ambacht Reewijk naar den IJsel. Van verschillende blokken land
sneed zij een deel af, o.a. van Willens. Het gecoupeerde stuk
vormde een smaile strook ten westen ·d er wetering. Het lag buiten
het rechtsgebied der stad, en binnen dat van Willens en Stein. Dit
gaf aanleiding tot talrijke moeielijkheden. wat betreft de betaling
der stadsaccijnzen door de bewoners van over de grens. Kerkelijk
hebben zij steeds tot Haastrecht behoord, waarvan Overijssel oorspronkelijk deel uitmaakte.

'
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VI. HET BOSCH

l

Van den hof der heeren van der Goude zagen de bewoners naar
het oosten uit over de weiden en akkers van het hofland. Aan . de·
westzijde ·b egon het bosch, dat zich hngs den IJseldijk voortzette,
tot waar de boeren van Moordrecht zich nedergezet hadden. Het
strekte zich waarschijnlijk eerst tot ver in het binnenland uit, doch
in 1360 was bij de, Gouwe reeds lang een deel van het woud ver~
dwenen.
Volgens de rekeningen ,van J~n van Blois ( 1359-60) bestonden
de inkomsten van het bosch u,i t verkoop van 'hout, hop · en vogels:
grauwe reigers, kwakken of nachtreigers en "witte" vogels. Waar~
schijnlijk werden vooral de jonge vogels in groeten getale verkocht
en gegeten. Tegenover de inkomsten stonden de uitgaven. Zij be~
troffen het loon van den boschwachter en zijn helpers, het aanpoten
van jong houtgewas en eenig onderhoud.
In Mei- 1361 werd een groot ·deel der stad in den asch gelé:gd.
Jan van Blois verkocht toen voor 423 tt aan timmerhout, waarvoor
ongeveer 5,5 ha bosch geveld werd 27) •· GJwoonlijk W:aren inko~~
sten eri uitgaven voor het bosch ongeveer even· groot, doch deze
belangrijke transactie deed den eigenaar begrijpen, dat hij in den
houtverkoop een prachtig middel bezat, om zijn vaak schraal voor~
zie~ schatkist te vullen. Van jaar tot jaar werde~ groote perceelen
geveld en 1geen nieuw hout meer gepoot. In het geheel heeft · de
houtopstand van het geveld e bosch bijna 3600 fü bruto opgebracht.
Buitendien verscha fte de verkoop van de perceelèn land een flink
bedrag en daar men slechts op erfpacht kon koopen, vormde de
canon een aardige bron van faarlijksche inkomsten. De Lange van
Wijngaarden vermeldt vele details over den verkoop dezer lande:.
rijen 2s ). Daaraan onfleen ik 't volgende:
Het ·e erste en tweede perceel maakten deel uit van de ' Korte
Akkeren, waarvan toen ,het noorden reeds bouwland was; zij maten
samen 22 morgen. Dan volgden 10 perceelen langs den IJseldijk,
samen 28½ morgen. Deze laatste landerijen waren alle 9 roeden
breed, sa.men 90 · roeden of 338 m. Daarbij kwam nog 250 m voor
perceel 1 en 2. Totale lengte lallgs den dijk 588 m.
Als koopsom · werd 655 oude schilden ontvangen, àls erfpacht
50½ oude schilden, waarschijnlijk gelijk aan evenveel ponden Hol~
landsch. Het land werd gemeten door den gezworen landmeter Jan
van Delf in t egenwoordigheid van scho ut Dfrc van der Goude.
Voor de rest van het rodèland b es·t ond weinig kooplust, daarom
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werd het verhuurd. Er waren 14 perceelen, alle 18 roeden breed
en gemiddeld 6½ morgen groot, samen dus groot 91 morgen, en
lang 252 roeden of 940 m.
Voegen wij deze 940 m bij -de 588 m der verkochte perceelen,
dan vinden wij als lengte van het bosch langs den IJseldijk in totaal
1528 mof ruim 1.5 km.
De gemiddeldé diepte "broeckwaert" bedro~g 750 à 800 m, de
oppervlakte 141 ½ morgen of ruim 121 hectàre.
De W addingsveensche wetering verdeelde het bosch in twee
deelen, het oosten onder. Gouda, 1het westen onder het ambacht
Moordrecht. Herhaaldehijk leest men dan ?ok in de Rekeningen
van Jan van Blois van het bosch te Moordrecht. Aan huur brachten
deze westelijke perceelen 52½ U op. Van het geheele vroegere
boschgebeid trok de eigenaar aan erfpacht en huur 103 U . Economisch was het vellen van: het bosch ·dus volkomen verantwoord.
Hier hebben we een duidelijk bewijs, dat ontginning van boschgrond
groot voordeel brengt. Dat neemt niet weg, dat wij, Gouwenaars,
er trotsch op zouden zijn, als onze gemeente een bosch van 120
hectare bezat!
·
Achter het bosch lag bij de Krom!Ile Gouwe, het Rot. De naam
duidt op gerÓoid bosch.
Over het bestuur van .het land ter plaatse van het vroegere bosch
gaf Jan van Blois op 25 November 1377 een oorkonde 29), waaruit
blijkt dat de èrfpachters hun land dijkvrij zouden bezitten. Dit is
e begrijpen, als men weet, dat de boeren van Bloemendaal-Broek
-i.roor het onderhoud van den IJseldijk moesten zorgdragen: Den
eersten Augustus 1366 kwam voor schepe11.en binnen der Goude
.. Willem Claessen _ende lovede (beloofde) den bueren van Blommendale ende van den broec te maken ende te houden -den Dijc,
die dat lant van Blommendale ende van den Broec heeft· legghende
in den Lande van Scylant an die westsijde van der Stede voeros.
(voornoemd), .. " 30).
Dé schout der stad, Dirk van der Goude, zou er het schoutambacht bedienen. Wie land wilde verkoopen, kon dat alleen doen
in tegenwoordigheid van rentmeester, schout en 2 of 3 poorters.
·Doch naast de betrouwbare landeigenaars, waren er ook andere,
minder solide personen. Zij zetten zich ergens in de wildernis van
Broek neer, staken het veen in brand en zaaiden in den vrucht-b aren asch hun graan . . Was na eenige jaren roofbouw de grond
uit-geput, dan vertrokken zij naar andere woeste oorden. Deze
zwervers ·b etaalden soms niets aan , den heer. Daarom zegt de
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oorkonde: ..Waert ( de grond) gebernt, so en sullen sijt niemandt
vercoopen, dan daer wij ons pachts wel aan versekert zijn".
Na den dood van Jans broeder Guy van Blois---Chatillon vervielen diens leenen weder aan den graaf. Daartoe behoorde ook
het deel Broek tusschen IJsel en Gouwe, voor zoover dat buiten
Gouda's rechtsgebied lag. Den 1Oden Juni 1410 bepaalde graaf
Willem het volgende 31):
-Daar Gouda last had van het water uit den Broek en andere
landen daaromtrent, behóorende bij den lande van Tuyl, wees hij
schout en schepenen van Gouda respec,tievelijk als dijkgraaf en
heemraden aan. Hun ambtsgebied wordt als volgt omschreven,
"Van der Stede Vrijheit langs de Gouwe tot de Groote Nesse," dan
om het Weegje en Broek heen tot aan den Moor.tschen Tiendweg
en ten slotte langs de kade der Alferwetering naar den IJseldijk.
Wat deze wetering of wateringen betreft, .h et volgende. Oe Waddingsveensche wetering was langzamerhand in zijn ,b enedeneinde
verland. Dus werd er in 1314 met verlof van den ambachtsheer van
M-oordrecht (?) naar den dijk een nieuw afvoerkanaal gegraven,
waarschijnlijk de Ruige wetering 3 2 ). Daar naast kwam in 1356
de Alferwetering 33). Deze begon bij den ·Rijndijk te Alfen en liep
evenwijdig met de Gouwe ten westen daarvan naar de Dorrekade
in Waddingsveen. Later werd hij naar het zuiden verlengd, waarbij
men van het zuidelijk deel der Waddingsveensche wetering gebruik
maakte. Op den duur schijnt deze "Alfer" niet voldaan te hebben.
Tenminste in 1380 op P~aschmaandag gaf de graaf vergunning
een andere Alfer te graven, ,.die sa! ·g aen uytter Goude in den .
IJsel, streckende deur onse ambaght van Moerdreght" 34). Zij liep
echter niet uit de Gouwe, maar uit haar vroegere zijtak, de Waddingveensche wetering. Van de Groote Nes af volgde zij éen andere
richting, n.l. langs de noordzijde van het Weegje, vervolgens
zwaaide zij om e:n liep recht door naar den IJsel, dîen zij bereikte
bij het Boerenwiel. Zij liep daar evenwijdig met de Alfer, die gegraven was ter vervanging der verlande Waddingsveensche w etering, doch 750 m verder van de stad af. Het is deze nieuwe Alfer,
die het poldergebied begrensde, dat onder toezicht van Gouda
kwam.
Uit deze lapjesdeken van kleine poldertjes, n.l. Broek, Tuil of
Thuil en 'T Wegje of 't Weegje ontstond met Broekhuizen een
nieuw ambacht, waarbij _het vroegere iboschgebied zich aansloot.
Gouda eigende zich langzamerhand de heerlijke rechten daarvan
toe. Doch Broekhuizen werd in het Cahier der Verpondingen steeds
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onder Moordrecht vermeld, hoewel Gouda het zonder iijn jurisdictie
rekende.
Zeker is het, dat het ambacht Moordrecht sterk in zijn rechten
benadeeld werd: de stad :b reidde haar invloedsfeer uit ten koste
van het platteland!

VII.

'S GRAVENBROEK OF NIEUWEBROEK

Ten noorden van het Land van Stein lag van ouds een uitgestrekte wildernis, die blijkbaar reeds in de 13e eeuw aan Holland
toebehoorde en dus 's Graven.broek genoemd werd.
De heeren van Teilingen bezaten er in 1269 het noordelijk deel
van, dat toen in handen kwam van heer Willem van Brederode
onder .den naam 's Cravenhroec 3 5 ). Het uitgeveende land is sinds
lang veranderd in een plas, die thans nog 's Gravenbroek heet. De
zuidgrens vormde een ree- of grenssloot, later besloten tusschen
twee kaden: de Groote en de Groene Ree.
Deze was in 1296 tevens de noordgrens van 's graven gebied.
De westgrens werd gevormd door den lateren polder Bloemendaal.
De oostgrens lag erigens · in de wildernis tegen het gebied van het
Sticht aan. Vandaar, dat de Commis~ie tot onderzoek van 's Graven
rechten in 1296 die grens poogde vast te stellen.
Er staat in § 29:
.,Voirt van heren Rijnsken ( Ruysken) van Linscote, dat Voir. burch gheheliken ghewisen wi die graefscip van Hollant, ende also
voirt ter Isele waert alse die van Oudencoep sceyden van den
Bosch, ende also verre alse die Bosch gaet ter IJselwaert.. ."
Op het Utrechtsch gebied lag hier toen reeds Oukoop, dat heer
Rijnsken of Ruysken te leen hield. Aan de westzijde van zij~ gebied
liep en loopt nog een sloot of gracht, misschien wel gedeeltelijk
een beekje, want het watertje heeft een groote bocht. Aan de westzijde daarvan lag de Voirburch, die hoogst waarschijnlijk met het
land in de omgeving bij Oukoop behoorde ( zie het beloop der
slooten op de kaar.t) .
'
De Commissie nam deze sloot als grens aan, waardoor de Voirburch aan Holland kwam. Deze burcht is hoogst waarschijnlijk de
voorganger van de buitenplaats Wiltenhurg, doch onmiddellijke bewijzen zijn hier niet voor te geven. Verder naar het zuiden werd
· Oukoop, toen reeds gedeeltelijk ontgonnen, door zijn sloot gescheiden van de wildernis of het bosch, dat zich in de richting
van den IJsel uitstrekte. Het eindigde, waar het cultuurland van
Stein lag. Thans steekt daar in den polder Stein nog steeds een
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blok uit, dat den naam Kort Roggebroek draagt. De zuidraµd heet
bij de boeren nog steeds ,;de Hoek van Holland".
Vergelijkt men deze grenzen met die, te vinden in een charter,
dat Graaf Jan I op 4 Augustus 1298 gaf om -boeren op te wekken
tot vestiging in de wildernis van 's Gravenbroek 36): Aan het west-einde Bloemenda.el.
Reeds toen werd dus ·deze naam gebruikt voor het geheele gebied,
dat in 1331 den 9elijknamigen polder ZOU vormen.
.
Aan het oósteinde: 's heeren Russen graft.
Aan het noordzijde: 's heere11 ree van Brederode.
Aan het zuidzijde: die IJsselkade ofte Delften.
De Delften kan geen ander water zijn, dan de grenssloot ten
z~iden van den Plattenweg en Reeweg.
.
Houdt men in het oog, dat :het Land van Stein met inbegrip van
·willens door de bewoners van. de villa Haastrecht <;m k wel O;erijssel genoemd werd, dan behoeft men slechts t·e leien "överijsselkade" oln. . de begrenzing te b_~grijpen. Later he~tie deze kade
Steinsche kade en_Reewal.
De graaf wenschte, dat op iedere h1üire hoeve ( 8 morgen) één
man met . zijn gezin , zich zou .vestigén. -Er ontstonden hier aldus
bedrijven van kleine -boeren . .De kolonisten waren de eerste drie
jaren vrij van schot .en heervaart; waarschijnlijk moesten zij wel
tiende betalen. Wie later land erfde of kocht en er zich vestigde,
moest . de gebuyren tracteeren op een kwart (vat) byers· en betaalde den heer 2 schell. holl. Wie ·na de drie vrije jaren vertrok,
moest de buren weder biergelach doen.
Benige jaren later werd •de bevolking ingedeeld bij de parochie
Sluipwijk. Het nieuwe ambacht verkreeg al spoedig den ~aam
Nieuwebroek, waarschijnlijk · om verwarring te voorkomen :më t
's Gravenbroek benoorden de Ree, dat aan de heeren van Brederoae
. behoorde; toch kwam de oude naam nog voor.
De Heer van Beaumont kocht in 1326 van Arnoud, -hE~er van
Stein zijn rechten op 100 U uit de nieuwen Broecke 37), die de
graaf hem verleend ihad.
'
_ De Rekeningen van Jan van Blois, kleinzoon en opvolger van
Jan van Beaumont, vermelden dan ook:
In tsGrevenbroec . ,. . . . . . .. . . . . . 100 U .
· Hier vinclt men de beide namen voor het zelfde gebied. Ook de
naam 's Gravenland komt• voor'. n .l. op de kaart van het Land van
Stein van 1615 <loor den landmeter Hendrik Vos ( Museum te
Gouda) .

/.
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In 1316 vermelden de grafelijke rekeningen 38):
Landhuur in den Nienbroeck:
In den ersten in Slancwijk 14- 15-5½, opgebracht door 27
huurders.
Item ontfaen in den Elfhoven 25-17-6, door 41 huurders.
V{aarschijnlijk wordt met Slancwijk het oostelijk de~]. n.l. Lang
· R.oggebroek bedoeld; daar langs liep n.l. de Slangenwetering.
Elfhoven of Elfhoeven was ongeveer 175, morgen groot en leverde
aan landhuur of liever aan erfpacht 25-17-6 U op, of 3 schell. per
morgen. Waar de erfpachtcanon in het geheele ,gebied ·gelijk was,
kan daaruit volgen, dat Slancwijk of Roggebroek ruim 98 morgen
besloeg. Er werd dus door de boeren op 175 + 98 of 273 morgen
betaald, wat ongeveer de helft der oppervlakte van Nieuwebroek _is.
Dit was in zóo'n korten tijd reeds een mooi resultaat van ontginning. Aan tiende bracht Elfhoeven toen 52½ U op.
Dit wijst op de belangrijken graanbouw, die ook, naar den naam
te oordeelen, in de beide Roggebroeken niet ontbrak. Korenteelt op
maagdelijken boschgrond is dan ook zeer goed mogelijk.
In. het gebied van Nieuwebroek bevonden zich twee blokken, die
reeds in 1296 ontgonnen zullen geweest zijn, en tot het Land van
Stein behoorden, anders h~d de graaf ze zeker bij zijn gebied
gevoegd. Ik bedoel Kalverenbroek en de Vrije Hoef. De laatste
naam is eigenlijk onjuist en moet "de Hoeff" luiden. Deze schrijfwijze komt voor op verschillende oude kaarten in het Museum te
bouda, en werd ook gebruikt in de 17e eeuw door schout en heemraden van Sluipwijk in hun geschriften. De eigenlijke Vrije Hoef
moet men zoeken' in het westen van ·den polder Stein.
De grafelijke rekeningen van 1344 vermelden: In Niewebroec
beloept der h~ysluyden goet 4733 U .
Het grootste deel der woeste -gronden. was toen blijkbaar ver,
anderd in boerenland.
'
Zoo werd in Gouda's omgeving de wildernis bedwongen.
P. VAN BALEN.
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