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Dijken en dijkrecht van de Krimpenerwaard vóór 1430 1 
 
         C.R. Schoute 
 
     
In 1422 gaf de landsheer, Jan van Beijeren, aan de ingelanden van de 
Krimpenerwaard een dijkrecht waarin voor het eerst het toezicht op alle 
rivierdijken van de waard werd opgedragen aan één college bestaande uit een 
dijkgraaf en negen hoogheemraden. Daarbij werd, voor zover ik weet, het gebied 
voor het eerst Crympenrewairt genoemd. 2 In 1430 werd er in dat recht een en 
ander gewijzigd, waarna het tot in de 19e eeuw van kracht bleef.  
 
Vergeleken met andere waterschappen was dat laat. Het hoogheemraadschap 
van de Alblasserwaard ontstond al in 1277,  Schieland werd in 1281 
gereorganiseerd, de Lopikerwaard kreeg een eerste handvest in de jaren na 1281 
en het hoogheemraadschap van de Riederwaard in 1288. Men heeft zich dan ook 
afgevraagd waarom de Krimpenerwaard pas in de 15e eeuw een bovenlokaal 
dijkrecht kreeg. 3 Wat kunnen daarvan de redenen zijn geweest en wat weten we 
van de dijken vóór die tijd? 
 
In de geschiedenis van de waterstaat tellen vooral de ongelukken: wateroverlast 
en overstromingen. Vermoedelijk veranderde er op waterstaatkundig gebied 
alleen iets als er een ramp had plaats gevonden en  aan ons bekende 
reorganisaties ging waarschijnlijk steeds een ongeluk vooraf. Een nieuwe 
regeling, zoals het dijkrecht van Ouderkerk van 1287, was waarschijnlijk het 
gevolg van een overstroming; met het dijkrecht voor de Krimpenerwaard van 
1422 was dat zeker het geval. 
 
Over de vijfhonderd jaar vóór 1430 weten we niet veel. Het kaartbeeld, 
bodemonderzoek en de archeologie verschaffen ons enig inzicht maar de meeste 
informatie voor dit verhaal komt uit ongeveer 30 akten uit de jaren 944-1430. U 
krijgt te maken met een verhaal gefundeerd op enkele zekerheden maar 
voornamelijk opgebouwd uit interpretaties en vermoedens. 
 
 
Ontginning en dijkzorg vanaf de 10e eeuw tot 1430 
 
Laat ik eerst in het kort mijn verhaal vertellen: ‘In den beginne’ was de 
Krimpenerwaard een nauwelijks bewoonde veenwildernis, omspoeld aan de 
zuidzijde door de Lek en de Merwede (nu de Nieuwe Maas) aan de noordkant 
door de Hollandse IJssel en door de Vlist in het oosten. De streek wordt voor het 
eerst genoemd in een oorkonde van 944. Waarschijnlijk bestond Ouderkerk toen 
al en zijn rond het jaar 1000 Haastrecht en Krimpen aan de Lek ontstaan. 
Mogelijk was er toen ook al enige bewoning op de donken in Bergambacht.   
De grote ontginning van de Krimpenerwaard begon in de 11e eeuw langs de 
rivieren en was in de 14e eeuw voltooid; 4 het aanleggen van de dijken hing er 
nauw mee samen. 

                                                           
1  Dit artikel verscheen ook in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 3e jaargang 
(1994) nr. 3. Er zijn enkele aanvullingen en wijzigingen in verwerkt.  
2  Van Mieris, Charterboek  IV, 656. 
3  Henderikx, ‘Dijken, 419. 
  Van der Schoor, Rotterdam, 73.  
4  Alders, ‘Ontginningspatroon‘, 5 , dateert de Vlist op de 11e eeuw. 
  Visscher, Krimpenerwaard, 37, oudste archeologisch materiaal uit de periode 1000-
1300. 
  Van der Linden, Cope., 308, meent dat een restgebied als Beyersrode al voor de 13e 
eeuw ontgonnen zou zijn. 
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Omdat we veel van onze gegevens over de ontginning ontlenen aan akten van de 
graaf van Holland en de bisschop van Utrecht ontstaat de indruk dat die heren 
met klomplaarzen aan en de schop in de hand land ontgonnen en dijken 
opwierpen. Zo is dat niet gebeurd. Het initiatief kwam waarschijnlijk van een 
(plaatselijke) ondernemer; graaf of bisschop bekrachtigden dat en ontvingen als 
erkennning van hun gezag jaarlijks een vergoeding. Zo’n overeenkomst heette 
een ‘cope’. Het werk werd gedaan door boeren die onder leiding gezamenlijk een 
blok wildernis ontgonnen tot akkers en weilanden door het rooien van de 
begroeiing, het graven van sloten en watergangen om het land te ontwateren, en 
door het aanleggen van sluizen en kaden om de waterstand te kunnen 
beheersen en het land te beschermen tegen water uit rivieren of aangrenzende 
gebieden. 5  
 
Een of meer van die ontginningsblokken vormden een ambacht, een dorp. Een of 
meer dorpen vormden samen een parochie en hadden tesamen een 
parochiekerk. 
 
In ons gebied komen we twee ontginningsvormen tegen: er werd ontgonnen 
vanaf de rivieroever (langs de Hollandse IJssel en de Vlist) of vanuit het 
binnenland (evenwijdig aan de Lek). Langs de Hollandse IJssel werd de wildernis 
vanaf de rivieroever in kleine blokken van 10 tot 20 hoeven ontgonnen. Vanuit 
de kern Ouderkerk ontstonden oostwaarts zes blokken richting Haastrecht en 
aan de westkant drie blokken richting Krimpen aan den IJssel. 
De ontginning langs de Lek werd ondernomen vanuit boerderijen die een eind 
van de oever af waren gebouwd. Dijken werden er waarschijnlijk pas een tijd na 
het begin van de ontginning opgeworpen waardoor men grotere stukken dijk  
ineens kon maken zodat grotere blokken ontstonden van 26 tot 40 hoeven. 
Vanuit Krimpen aan de Lek oostwaarts werden Lekkerkerk en Bergambacht 
ontgonnen. In Lekkerkerk werden de boerderijen later verplaatst naar de dijk, de 
hoeven van Bergambacht staan nog steeds op hun oorspronkelijke plaats.  
 
Eind 13e eeuw werd de bovenmond van de IJssel afgedamd wat  de waterafvoer 
van die rivier verbeterde. Bijna alle polders in de Krimpenerwaard loosden in de 
volgende eeuw hun water op de IJssel. 
 
Aanleg van en toezicht op de rivierdijken was aanvankelijk een lokale kwestie. 6 
Het toezicht op de dijk was een zaak van de heer of zijn schout met de 
heemraden van het ambacht; het viel onder de lage jurisdictie en de boetes 
waren laag. Wel werd de dijkschouw dijk onder Ouderkerk rond 1287 door de 
graaf geregeld maar het dorp kreeg daarbij niet meer dan een lokale schouw 
onder de heer van de Lek. 
Elders ontstonden rond die tijd grotere waterstaatkundige eenheden en in 1334 
wordt een dijkgraaf genoemd ‘tussen Lek en IJssel’ maar meestal horen we in de 
waard over lokale dijkschouw. De schouw hield men van de landsheer. Na 1370 
zijn er in Gouderak en Haastrecht plaatselijke colleges bestaande uit een 
dijkgraaf en heemraden die toezicht op de dijk van hun dorp hielden. Van 
Haastrecht bestaat een dijkrecht uit 1376 waarin zoiets beschreven wordt. De 
heer van de Lek schijnt voor zijn ambachten in het westen van de waard één 
dijkrecht en één dijkgraaf gehad te hebben.  
 

                                                                                                                                                                                    
  Dekker, Kromme Rijngebied, 329, dateert de stichting van de parochie Stolwijk (dat 
jonger is dan Haastrecht ,Vlist of Bergambacht) in het laatste kwart 11e of eerste kwart 12e eeuw. 
5  Van der Linden, De Cope, passim. 
   Borger, ‘Draining’, 143. 
  Van de Ven red., Laagland, 59-63. 
6  Henderikx, Dijken passim. 
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De Krimpenerwaard was vóór 1400 in handen van drie families die elkaar niet 
steeds even welgezind waren. Dat een van die geslachten uitstierf en een ander 
werd verjaagd maakte het eenvoudiger een dijkgraaf voor de hele waard aan te 
stellen. Maar dat gebeurde pas nadat een overstroming in 1420 en de 
rampzalige St. Elisabethsvloed van het jaar daarna dat onvermijdelijk hadden 
gemaakt. 
 
Laten we eens zien waarop dit verhaal berust. 
 
 
Bodemkundige en archeologische gegevens 
 
Lek en IJssel volgden al in de 8e eeuw hun huidige bedding 7 en stroomden via 
de Beneden-Merwede naar zee. 8 Door een verbeterde rivierafvoer werd de streek 
vanaf de 9e of 10e eeuw sterker ontwaterd zodat het veen niet meer groeide. 9 
Perioden van grote droogte in de 10e eeuw maakten het landschap begaanbaar 
terwijl door die droogte de hoge gronden voor landbouw minder aantrekkelijk 
werden. 10 In de 11e eeuw kon het veen ontgonnen worden. 
 
De ontginning van de verschillende blokken moet in betrekkelijk korte tijd zijn 
beslag gekregen hebben. De bodemkaart vertoont langs Lek en IJssel een 
patroon van kreekruggen dat door de achtereenvolgende aanleg van dijken en 
zijdewinden (dwarskaden van de rivier naar hoger terrein landinwaarts) niet is 
onderbroken. Het geulenpatroon in de Nesse benoorden de Lage Weg sluit 
daarentegen niet aan op dat aan de zuidzijde 11; dat noordelijke deel is geruime 
tijd later bedijkt dan het zuidelijke. 
 
Bij de archeologische kartering van de Krimpenerwaard in 1988 12 werd een 
eerste bewoningsperiode gevonden van rond het jaar 1000 tot 1300 en een latere 
van 1200 tot 1500; nauwkeuriger was de cesuur niet te bepalen. Er hebben dus 
grote veranderingen in de 13e eeuw plaats gehad. De oudste woonplaatsen van 
Lekkerkerk en Bergambacht, en enkelen in Krimpen aan de Lek, werden 
aangetroffen op duizend tot drieduizend meter benoorden de Lek. In Krimpen 
aan de Lek en in Lekkerkerk vormden ze een tot dan toe onbekend 
bewoningslint ter lengte van zes tot acht kilometer dat gedateerd kon worden op 
1075-1275, de eerste twee eeuwen van de ontginning.  
Ook werd een kleiner bewoningslint met zeven huisplaatsen gevonden aan de 
oostzijde van de Ouderkerkse Landscheiding tussen de Nesse en het Westeinde 
van de Achterbroek, gedateerd tussen 1200 en 1500. Waarschijnlijk waren dat 
de oorspronkelijke hoeven in de Wellepoort, het westelijk deel van het Westeinde 
van de Achterbroek. 
 
In de bijna vierhonderd jaar tussen het begin van de ontginning en 1430 is het 
landschap in de waard door de ontwatering en daaraan verbonden inklinking en 
oxydatie lager komen te liggen en ‘vlakker’ geworden. Hoe groot die verlaging tot 
heden is - er is sprake van enkele meters - zou nader moeten worden 
vastgesteld. 13 

                                                           
7  Henderikx, ‘Lek en IJssel, 229-247. 
8  Henderikx, Benedendelta, 21-24, weerlegt  de gedachte van Hoek dat de IJssel ooit 
via de Sliksloot en de Noord naar het zuiden stroomde. 
  Van der Schoor, Rotterdam, 65-66. 
9  Mulder, ‘Bodemkaart’, 65. 
10  Heidinga, Medieval Settlement, 117-129. 
11   Mulder, Bodemkaart,72, 82. 
12  Visscher, Krimpenerwaard, passim. 
  Visscher, ‘Bewoningsgeschiedenis’, 49-72. 
13  Hendriks, Afbraak, 113-117. 
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De oorkonden vóór 1287 
 
Het gebied tussen Lek en IJssel met de daartegenover liggende oevers komt voor 
het eerst ter sprake in het jaar 944. Toen schonk koning Otto I goederen in de 
gouw “Lacke et Isla”, Lek en IJssel, aan de geestelijken van de kloosters van Sint 
Maarten en van Onze Lieve Vrouw te Utrecht, de latere kapittels van de Dom en 
Oudmunster.14 Waarschijnlijk lagen er bij Ouderkerk in 944 koninklijke 
goederen, misschien stond er al een kerk.   
 
Dijken (‘aggeres’) worden in dit gebied voor het eerst genoemd in een oorkonde 
van 1122 waarin keizer Hendrik V de Dom en Oudmunster bevestigde in het 
bezit van hun goederen en rechtsmacht in de gouw Lek en IJssel. 15 “...omnis 
iusticia ad illos pertineat, sive in furtis, sive in aggeribus sive in bellicis navibus 
...  vel quibuscumque aliis negociis ad seculare placitum pertinentibus ... “ 
d.w.z. alle rechtsmacht behoort hen toe, hetzij betreffende diefstal, hetzij 
betreffende dijken (of kaden), hetzij betreffende oorlogsschepen en betreffende 
alle andere zaken behorende tot de wereldlijke macht. Er was rond die tijd langs 
de benedenloop van de Lek en langs de IJssel dus sprake van rivierdijken en die 
werden van belang geacht. In 1234 werd de Lekdijk tussen Amerongen en 
Schoonhoven verzwaard. 16  
 
In 1155 gaf bisschop Herman van Utrecht aan de inwoners van Lopik een 
nieuwe uitwatering vanaf Polsbroek langs de Kerkweg naar de Vlist en verder 
door de Vlist tot Haastrecht. 17 Zij kregen de bevoegdheid “in de dijk van de 
rivier de IJssel te graven en er een nieuwe waterlozing te maken die zij ‘sluse’ 
noemen”.  
 
Vier hoeven te Krimpen aan de Lek werden in de 12e eeuw genoemd in een 
(vervalste) oorkonde die gedateerd is op het jaar 1064. 18  Krimpen was 
waarschijnlijk al ontgonnen in 1064.  
 
In 1272 was er een college van heemraden in Willige Langerak. 19 Herbaren van 
de Lede, heer van Haastrecht en Vlist, verkocht toen ten behoeve van Willige 
Langerak, Cabauw  en Vijfhoeven een watergang door de Vlist met een eigen 
sluis in de dijk te Haastrecht tot in de IJssel. Henderikx meent dat er in die 
oorkonde ook sprake is van heemraden in Haastrecht maar die worden niet 
genoemd. Het stuk spreekt van de “dijckschouwers” of “hemraden” van de heer 
van Langerak. Zij zullen hun sluis in de IJsseldijk bij Haastrecht driemaal per 
jaar schouwen met de heer van Haastrecht. Die zal de heemraden van  Langerak 
voor de schouw in hun kerk laten oproepen. Komen ze niet dan zal hij zelf de 
dijk schouwen “met een ban aldaer gewoenlick, ende alsdan sal ick daer van 
bannen ontfangen” d.w.z. dat hij daar zal komen schouwen met zijn 

                                                                                                                                                                                    
  Mulder, Bodemkaart, 86, schat de zakking op 2 à 3 meter. 
14  O.H.Z. I  nr. 32. 
  Voor de gouw Lacke et Isla zie Dekker , Het Kromme Rijngebied, 369-371 en 
Henderikx, Lek en IJssel,  235-247. 
15  O.H.Z. I  nr. 105. 
  Henderikx, Dijken, 410. 
16  Dekker, Kromme Rijngebied,586-594. 
17  O.S.U. I nr. 411. Voor vertaling en commentaar op dat stuk zie o.a. H.E.K. 17e 
jaargang 3 (1992), 73-75. 
18  O.H.Z. I nr. 86. 
  Voor een datering rond 1200 zie  Hoek, ‘Land langs de IJssel’, 149-150 en Dekker, 
Kromme Rijngebied, 38128.  
19  Henderikx, Dijken, 413. De door hem aangehaalde oorkonde in O.S.U. IV nr. 1825. 
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gebruikelijke rechtsmacht en dat hij daarvan boeten zal ontvangen. 20 Hoe zo’n 
schouw in zijn werk ging weten we niet. 
 
In 1285 besloot de graaf van Holland met de bisschop van Utrecht om de 
bovenmond van de Hollandse IJssel waar die aftakt uit de Lek, even bewesten 
Vreeswijk, af te dammen. In 1291 was het werk gereed. 21   
 
 
Het dijkrecht van Ouderkerk van 1287 
 
Graaf Floris V gaf een handvest aan de inwoners van Ouderkerk aan den IJssel 
waarin o.a. de dijkzorg werd geregeld; het wordt tegenwoordig gedateerd op 15 
juni 1287 (het jaar is niet zeker, 1288 of 1289 lijkt waarschijnlijker, maar ik zal 
hier blijven spreken van “het dijkrecht van 1287”). 22 Dat was waarschijnlijk het 
gevolg van een dijkdoorbraak ten tijde van de grote overstromingen van 
december 1287 en februari 1288. 23 Melis Stoke, een tijdgenoot, sprak van een 
grote ramp, “Suuthollant verdranc oec mede”. 24    
 
De inwoners van Ouderkerk werden in deze keur vrijgesteld van het betalen van 
belastingen en tollen (dat laatste is niet geheel zeker 25), in ruil waarvoor het 
ambacht alle aan de graaf vervallen stukken dijkplichtig land met de 
bijbehorende dijk zou overnemen. Zulk land verviel aan de graaf of de 
ambachtsheer wanneer de eigenaar het in de steek liet om de kosten van herstel 
van de bij dat land behorende dijk te ontlopen. Je mag daaruit afleiden dat er 
veel land verlaten was als gevolg van grote schade aan de dijk.  
Ook werd bepaald dat dijkplichtige grond alleen mocht vererven op eigenaren 
buiten de heerlijkheid van de Lek (waarvan Ouderkerk deel uitmaakte) als de 
nieuwe eigenaar in staat was de bijbehorende dijkzorg op zich te nemen.  
De schout zou in het vervolg overtreders van het dijkrecht mogen beboeten met 
3 schellingen wat tussen de boeten van het lage en het hoge gerecht in lag. 26 
 
Uit 1289 dateert een verwante, misschien gelijktijdige oorkonde waarbij de graaf 
de heer van de Lek vrijstelde van de verplichting om verlaten landen en de 
daarbij behorende dijk tot zich te nemen. Die kwamen nu aan zijn ambachten 
die in het vervolg geen nakoop meer aan de heer behoefden te betalen. Die 
nakoop bedroeg in de Krimpenerwaard een veertigste tot een twintigste  van de 
koopsom en werd bij verkoop van grond aan de ambachtsheer betaald, juist 
omdat die het risico liep na een overstroming met onrendabele gronden te blijven 
zitten. In Ouderkerk werd later inderdaad geen nakoop meer betaald 27 maar in 

                                                           
20  Beekman, Dijk- en waterschapsrecht  I, Ban. 
21  Den Uyl, Lopikerwaard II, 30. 
  Berendsen, Genese, 186. 
  Dekker, Kromme Rijngebied, 94-95. 
22  Van den Bergh O.H.Z. II nr 611.  
  Kruisheer, Oorkonden, nr 715, stelt het jaar op 1287 (“de minst gecompliceerde 
emendatie”).  
  Henderikx , Dijken, 412. 
23  Gottschalk, Stormvloeden I, 238 -264.  
24  Stoke, Rijmkroniek IV 234, regel 498-523. 
25  Lans, Ouderkerk, 3. 
  OA Ouderkerk a/d IJssel inv.nr. 195-197, stukken betreffende de tolvrijheid van 
inwoners van Ouderkerk a/d IJssel, 1545-1641. Lans nrs. 403, 414, 401. 
26  Henderikx , Dijken, 414. 
27  Van Mieris, Charterboek II 582. Bevestiging van de oorkonde van 1289 door Willem 
III, 13 mei 1329. 
  Van Aesch, ‘nakoop’, 17-20. 
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Krimpen aan den IJssel (ook een deel van de heerlijkheid van de Lek) betaalde 
men in de 16e eeuw aanvankelijk de 40e en later de 29e penning. 28  
Rond 1287 moet er in Ouderkerk dus een groot stuk dijk verloren zijn gegaan. In 
de 16e eeuw was de plaats van het ongeluk nog bekend: het was de Lage Weg in 
de Nessepolder. 
 
 
De Nessepolder onder Ouderkerk aan den IJssel 
 
Dat de doorbraak daar plaats had blijkt uit een verklaring en een kaartje uit 
1527 waarin president en raden van rekeningen verklaren dat die van 
Ouderkerk pretenderen op grond van het handvest van graaf Floris vrij te zijn 
van het betalen van beden wegens het extra dijkonderhoud dat zij toen op zich 
genomen hebben. 29 Dat de Lage Weg oorspronkelijk een rivierdijk was blijkt  uit 
een aantal dingen: Het land ten noorden ervan is later van de rivier afgesloten 
dan het land aan de zuidzijde wat op de bodemkaart mooi te zien is.30 Na het 
leggen van de Lage Weg ontstond daarvoor een uiterwaard door het steeds 
verder naar buiten wijken van de bocht in de IJssel. Nadat die uiterwaard 
benoorden de Lage Weg bedijkt was is de bocht nog verder naar buiten gegaan 
zodat een nieuwe uiterwaard ontstond, die overigens nooit bedijkt werd. Daarop 
stond eeuwenlang de steenplaats Spreeuwenhoek die in de 20e eeuw bij een 
bochtafsnijding van de IJssel is weggegraven. De Schielandse dijk aan de 
overzijde moet meerdere malen in noordwestelijke richting zijn verlegd. 
De bakwetering van de oorspronkelijke Nessepolder loopt vanaf de 
Berkenwoudse sluis beoosten langs de IJsseldijk en verder bezuiden langs de 
Lage Weg. 31 Zo’n bakwetering ontstond of werd gegraven achter een 
waterkerende dijk om het kwelwater op te vangen dat onder de dijk doorkwam. 
Ook dit is herkenbaar op de bodemkaart. 
Ten zuiden van de Lage Weg liggen enkele walen, duidelijk de resten van een 
dijkdoorbraak; het uitspoelsel van een ervan is op de bodemkaart te zien en er 
staan vier walen op het kaartje van 1527. 32   
 
In 1561 vermeldde het dorpsbestuur van Ouderkerk in het kohier van de 10e 
penning een “schinkeldijck” (een dijk die twee andere dijken verbindt) van 235 
roe (880 meter) lengte “die wij genomen hebben tot onze laste van den 
hoochgeboren graef Floris”. 33 De Lage Weg, de enige schinkeldijk in Ouderkerk, 
is ca 1000 meter lang. 
  
Het is duidelijk: Hier had het ongeluk plaats dat aanleiding was voor het 
dijkrecht van 1287. Zo goed als de hele Lage Weg, de helft van de toenmalige 
rivierdijk van de Nesse, kwam toen ten laste van het dorp en was dus met de 
helft van het achterliggende land door de eigenaren verlaten.  
Aangezien de rivierdijk benoorden de Lage Weg niet ten laste van het dorp is 
gekomen en ook geen sporen van een oude doorbraak vertoont moet die na 1287 
zijn gemaakt. Misschien werd die nieuwe dijk direkt na 1287 opgeworpen ter 
vervanging van de verwoeste dijk. 

                                                           
28  Eerst 2,5%, later 3,4%.  OA Krimpen aan den IJssel inv.nr. 13, plaatselijk 
rechtsregels, 1581, art. 27. 
29  Archief ambtenaren centraal bestuurd.inv.nr. 87, d. 21 -6-1527. Lans nr. 430. 
30  Mulder, Bodemkaart, 72. 
31  Schoute, Kaart en  Mulder, Bodemkaart.  
32  Archief Ambtenaren van het Centraal bestuur inv.nr. 87. met bijgaande brieven uit 
1527, afgedrukt in Lans nr. 430. Afgebeeld bij De Keijzer en Lans, ‘Bouwgeschiedenis’, 7. 
33  Lans, Ouderkerk, 3-4. Archief Staten van Holland inv.nr. 1392, Kohier van de tiende 
penning van Ouderkerk a/d IJssel, 1561, f 13.  
  Dezelfde dijk genoemd “enen scijncelyck genaempt de nyuwe dijck an cortennoorden”, 
OA Ouderkerk inv.nr. 195 d.d. 17-8-1545. Lans nr. 410. 
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Tot de invoering van het polderreglement van 1859 noemde men de polder “de 
Hoge en Lage Nesse”. Die tweedeling zou nader onderzocht moeten worden. 34 
 
De verkaveling van de Nesse heeft een bijzondere vorm. De ontginning is vanaf 
de Lage Weg tot de Ouderkerkse Landscheiding meer dan 3 kilometer diep, 
d.w.z. 15 voorling, ruim het dubbele van een gewone ontginning van 1250 meter 
of 6 voorling. 35 Aangezien er in de Nesse maar één oude huisplaats in het 
achterland, halverwege Schaapjeszijde, is gevonden 36 moeten de eerste hoeven 
van de Nessepolder langs de IJsseldijk en de Lage Weg gestaan hebben waar nog 
steeds boerderijen zijn. De kavelsloten lopen vanaf de Ouderkerkse 
Landscheiding van zuidoost naar noordwest, evenwijdig aan de verkaveling van 
Kattendijksblok in het oosten en van de Kromme in het westen en buigen dan 
met een of twee knikken tussen de Tiendweg en de Lage Weg in westelijke 
richting. De kavels sluiten daardoor zó aan op de Lage Weg en de IJsseldijk dat 
elke hoeve op de kop van een kavel ongeveer eenzelfde lengte dijk in onderhoud 
kreeg. Dus toen de sloten gegraven werden, bij de aanvang van de ontginning, 
hield men al rekening met een dijk en het onderhoud daarvan.  
Ik geloof niet dat zoiets al eerder in het veld is waargenomen.  
 
Het uitwaaierende slotenpatroon bezuiden de Lage Weg werd bij de ontginning 
van het noordelijk deel van de Nesse voortgezet, niet om waterstaatkundige 
redenen maar omdat de eigendomsrechten vanuit het achterland in het 
verlengde van de scheisloten opstrekten over de dijk en de uiterwaard tot in de 
rivier 37  zoals dat in het rivierenlandschap nog steeds het geval is. 
 
Het is natuurlijk mogelijk dat het oorspronkelijke slotenpatroon van de Nesse 
later in verband met het opwerpen van een rivierdijk veranderd is maar dat zou 
fysiek en juridisch een hele onderneming zijn geweest en je zou er sporen van 
verwachten in het landschap. Dat geldt nog sterker voor de veronderstelling dat 
er een rivierdijk ter plekke van die knikken in de sloten gelegen zou hebben (ze 
liggen overigens niet op één lijn) maar dat die dijk later spoorloos uit het 
landschap weggegraven zou kunnen zijn. 38   
Men zou kunnen veronderstellen dat de Nesse, tussen Kattendijksblok en 
Kromme, veel later ontgonnen werd dan die blokken en dat die inmiddels al 
rivierdijken hadden. Maar dan is niet duidelijk waarom in Kattendijksblok en 
Kromme, en over een afstand van 9 kilometer van de Geer onder Ouderkerk tot 
en met Veerstalblok in het oosten van Gouderak de sloten evenwijdig 
opstrekken. Het kan nauwelijks anders of die blokken zijn aansluitend op elkaar 
ontgonnen. 
 
 
De ontginning langs de Hollandse IJssel 
 
Ouderkerk dateert van voor de grote ontginning. Misschien wijst de benaming  
het Oude Land, bezuid-oosten de Tiendweg, op de oorspronkelijke kern. Kan de 
vroegste ontginning daar in het achterland hebben plaats gehad? In de 19e eeuw 
vond men oude bewoningssporen aan de Oudelandse weg, achterin de polders 

                                                           
34  Teixeira de Mattos, Krimpenerwaard, 392, denkt dat  de benaming afkomstig is van 
een hoogteverschil van 6 cm tusen het noordoosten en zuidwesten van de polder. 
35  Van der Linden, Cope, 23-25, 1 voorling = 57 à 60 roeden = 208 à 225 meter. 
36  Visscher, Krimpenerwaard,  31, (cat. nr. 62) 
37  Mulder, Bodemkaart, 68 en 72. Mulders veronderstelling dat het verkavelingspatroon 
van de Nesse aan de overzijde van de IJssel voortgezet wordt en dat het stuk IJssel bewesten de Nesse 
na de ontginning gegraven zou zijn moeten we verwerpen tot we de hypothetische afgesneden 
IJsselbocht in het landschap terugvinden. 
38  Lans, Ouderkerk, 4. 
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Kromme en Geer. 39 Vanuit dit kerngebied werden waarschijnlijk de 
opeenvolgende blokken naar het oosten en westen ontgonnen. 40 
 
De ontginning van de Nesse kan model staan voor de overige ontginningen 
tussen Krimpen aan den IJssel en Haastrecht. Men bouwde boerderijen langs de 
rivier en verbond die huisplaatsen door een dijk; opdat het rivierwater er niet 
omheen naar binnen liep werden zijdewinden gelegd van de dijk naar het 
achterland. Om water te lozen (en in te laten) was er een sluis nodig. De 
achterzijde van de polder beschermde men na het voltooien van de ontginning 
met een achterkade. De achterkaden van Langeland tot Veerstalblok hebben een 
kronkelend ‘natuurlijk’ beloop. 
 
Elk ontginningsblok moest niet alleen profijtelijk gemaakt worden door 
ontwatering door het graven van kavelsloten, door het rooien van de begroeiing 
en door spitten, ploegen en zaaien, er moesten ook direkt een rivierdijk, een 
sluis en zijdewinden gemaakt worden. Er werd een polder gevormd, een gebied 
waar men de waterstand min of meer in de hand had. Dat alles vroeg een grote 
gelijktijdige inspanning van de gezamenlijke ontginners.  
 
Daarom zijn de ontginningsblokken langs de IJssel klein; ze zijn 1300 tot 2200 
meter breed. Bij een hoevebreedte van 114 meter 41 liggen er in die blokken 12 
tot 20 hoeven. Waarschijnlijk was dat ongeveer het getal boerenfamilies dat men 
tegelijkertijd voor dit werk bij elkaar kon krijgen. De diepte van de voltooide 
ontginningen varieert van 1500 tot 3000 meter.  
 
De eerste sluizen langs de IJssel maakten direkt al deel uit van een dijk en 
moesten hoog water kunnen keren. De eerste sluis van dien aard die we uit de 
literatuur over onze streken kennen is - misschien minder toevallig dan het 
altijd leek - de sluis bij Haastrecht waar de Vlist in de IJssel uitmondt, die in 
1155 genoemd wordt. Veel oorspronkelijke sluizen zullen gelegen hebben op de 
plaats waar we ze in de 17e eeuw nog tegenkomen. 42 In de Nesse lag 
halverwege de Berkenwoudse sluis en de Lage Weg zo’n sluis die nog dienst deed 
als inlaatsluis voordat ze in 1925-26 werd gedempt. 43  
 
Terwille van de afwatering van het achterland liet men stroken land open tussen 
de ontginningsblokken. Tussen de Nesse en Kattendijksblok ligt Tienviertel dat 
ca 300 meter breed is; tussen Kattendijksblok en Middelblok ligt Kranepoort, 
half zo breed. Waarschijnlijk is ook het westeinde van Beneden Haastrecht zo’n 
lozingsterrein geweest voor de latere ontginningen Stolwijk en het Beijerse. 
Mogelijk heeft er tussen de Kromme en de Nesse altijd een uitwatering bestaan 
van Berkenwoude en is er  een uitwatering geweest tussen Middelblok en 
Veerstalblok voor het Beijerse. 44 Pas toen die binnengebieden werden 
ontgonnen zal men echte watergangen hebben gegraven.Toen de rivierdijk 
doorlopend werd gemaakt kwamen Tienviertel en Kranepoort gemeen te liggen 
met het Westeinde en met het Oosteinde van de Achterbroek. 
 
Haastrecht is, gezien het onregelmatige ontginningspatroon, ontgonnen vóór de 
cope-ontginningen; het is volgens Kölker een van de oudste nederzettingen van 

                                                           
39  Van der Aa, Krimpenrewaard, 46. Niet gevonden bij Visscher, Krimpenerwaard. 
40  De Keijzer en Lans, Bouwgeschiedenis , 8-9, menen dat de Nesse, die ca 30 cm lager 
ligt dan de aangrenzende polders, de oudste ontginning is die weer verloren ging wat  de knikken in 
het slotenpatroon zou verklaren. 
41  Van der Linden, Cope, 26. 30 Stichtse roeden = 114 meter. 
42   Schoute, Kaart .  
43  Teixeira de Mattos, Krimpenerwaard, 281-282. 
44  Mulder, Bodemkaart, 68. 
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de Krimpenerwaard. 45 De kerk van Haastrecht is een dochter van die van 
Woerden die waarschijnlijk door Bonifacius gesticht is. 46 Op de kaart is te zien 
dat het westeinde van Beneden-Haastrecht later ontgonnen werd dan 
Veerstalblok. Daar werd het gat gesloten tussen de oude ontginning rond 
Haastrecht en de ontginningen beoosten Ouderkerk.  Met die afsluiting moet de 
Goudse Vliet, de afwatering van Stolwijk, tot stand zijn gekomen. 
 
 
Lekkerkerk  
 
In Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk ligt een bewoningslint uit de periode 
1075-1275 tot op drie kilometer vanaf de rivier, met  in Krimpen zes en in 
Lekkerkerk 35 huisplaatsen (het kunnen er meer zijn geweest). Die huizen 
stonden direkt op het veen langs de Loet en het verlengde daarvan, een 
oorspronkelijk veenwater dat ik ‘de Loetstroom’ zal noemen, waarvan een deel 
tot in de 19e eeuw de boezem van Lekkerkerk en Zuidbroek heeft gevormd. In 
Lekkerkerk is dat bewoningslint ca 6000 meter lang. Daar was ruimte voor circa 
53 hoeven waarvan er 35 zijn gevonden. De ontginning van Lekkerkerk had 
(zeker in hoofdzaak) vanuit het binnenland plaats; aanvankelijk werd er 
afgewaterd op de Loetstroom en vandaar via het laag gelegen Zuidbroek naar de 
Lek. 47  
 
Rond 1275 zijn die landinwaarts liggende hoeven in Krimpen aan de Lek en 
Lekkerkerk verlaten en is men naar de rivieroever verhuisd waar toen een dijk 
lag die een droger en veiliger woonplaats bood. Dat is na een overstroming 
gebeurd of door steeds groter wateroverlast ten gevolge van het inklinken en 
oxyderen van het veen. De huisplaatsen zijn door een kleilaagje afgedekt maar 
het is niet zeker of dat van een overstroming rond 1275 stamt of uit de jaren 
1420-1427 toen Krimpen en Lekkerkerk open lagen voor rivierwater. 
 
 
De kerk in het midden 48 
 
Het zwaartepunt van de bewoning van Lekkerkerk lag voor 1275 langs de 
Loetstroom. Mogelijk werd daar een eerste kerk van Lekkerkerk gebouwd of ging 
men ter kerke in Ouderkerk dat daar niet ver vandaan is.  
Waarschijnlijker lijkt me dat die eerste kerk van Lekkerkerk aan de rivier 
gebouwd is. Nieuw-Lekkerland vormde samen met Lekkerkerk - ook genaamd 
Oud-Lekkerland - tot 1495  een parochie. 49 De parochiekerk stond aan de rivier 
om even goed bereikbaar te zijn voor parochianen van Nieuw-Lekkerland als 
voor die langs de Loetstroom. De tegenwoordige kerk van Lekkerkerk staat op 
een terp 50 waarvan de ouderdom nader onderzocht zou moeten worden. 
 
Die situatie van twee of drie ambachten met één centrale parochiekerk is rond 
de Krimpenerwaard heel gebruikelijk. In Ouderkerk stond in 944 misschien al 
een koninklijke eigenkerk 51, ruim een eeuw voor aanvang van de grote 
ontginning. De parochie omvatte toen misschien het westelijke deel van de 
Krimpenerwaard en de overzijde van de IJssel: Moordrecht, Nieuwerkerk en 

                                                           
45  Kölker, Haastrecht, 9. 
46  Dekker, Krommer Rijngebied, 318. 
47  Mulder, Bodemkaart, 68-70. 
48  Zie voor de kerken van Ouderkerk, Lekkerkerk en Krimpen aan den Lek ook Hoek, 
Land langs de IJssel, 145-152. 
49   Muller, ‘Kerkelijke indeeling’ I, 407. 
50  Hoogenboezem, Kerk van Lekker-land,, 12 -14. Zij noemen  ook een eventuele 
vroegere kerk aan de Burgemeester Roosstraat. 
51  Hoek, Land langs de IJssel, 152. 
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Kapelle. In de 2e helft van de 12e eeuw was die kerk van tufsteen 52 wat op een 
zekere status wijst. Na de ontginning bestond de parochie uit Ouderkerk met 
Krimpen aan den IJssel en Stormpolder.  
 
Net als Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland vormden Moordrecht en Gouderak die 
ter weerszijde van de IJssel liggen een parochie waarvan de kerk in Moordrecht 
lag, vlakbij het veer naar Gouderak. De kerk van Polsbroek en Vlist 53 werd in 
het uiterste westeinde van Polsbroek gebouwd met het oog op de parochianen 
uit Vlist. Schoonhoven, dat pas in de 13e eeuw op het al ontgonnen gebied van 
Bergambacht ontstond kreeg pas in de 14e eeuw een eigen parochiekerk. 
 
Behalve acht parochiekerken stonden er vier kapellen in de waard. De poging 
van graaf Willem III om van de kapel in Ammerstol een parochiekerk te maken 
lijkt geen effekt gesorteerd te hebben, 54 het bleef tot in de 17e eeuw een kapel. 
In de Nesse stond in de 16e eeuw aan de Vrouwenstoep aan het westeinde van 
de Lage Weg een kapel gewijd aan Maria. 55 Ook in de Vlist was er “een 
cappeltge of Vrouwenhuysge” bij de Vrouwenbrug waar de pastoor uit Polsbroek 
enkele malen per jaar kwam preken. 56 En benoorden de Huisweg (op de 
splitsing met de Kadijk) in het oostelijke deel van Bergambacht staat in het 
kaartboek van het klooster Sint Michiel in den Hem uit 1571 een kapelletje 
getekend. 57 
 
 
Bergambacht 
 
Evenals Lekkerkerk werd Bergambacht vanuit het binnenland ontgonnen; de 
boerderijen staan hier nog steeds op de oorspronkelijke huisplaatsen. 58 Van 
oost naar west langs de Opweg, de Huisweg en Tusschenlanen is de afstand tot 
de Lek steeds ca 1500 meter, de Benedenbergse weg ligt verder van de rivier af. 
Het oost-einde van de Bergambachtse Huisweg is volgens Mulder een verland 
veenstroompje en stak dus iets boven de omgeving uit. 59 
In Lekkerkerk moet rond 1275 sprake zijn geweest van een gedwongen 
verhuizing; de aanwezigheid van een rivierdijk is in Bergambacht nooit 
voldoende reden geweest daar te gaan wonen. 
 
De parochiekerk werd gebouwd op de “Berg”, een rivierduin die tegenwoordig 
vier meter boven het polderpeil uitsteekt. 60 
 
Enkele honderden meters ten oosten van het begin van de Opweg ontspringt de 
Vlist die naar het noorden stroomde. Volgens Vink werd dat riviertje gevoed door 
kwelwater uit de Lek en helde ook vóór de ontginning het landschap van de Lek 

                                                           
52  De Keijzer en Lans, Bouwgeschiedenis, 36-40 verwijzen naar C.Hoek, Verslag 1968. 
53   Alders, Ontginningspatroon, 3. 
54  Van Mieris, Charterboek II, 520 d.d. 22 juli 1330. 
55  De Keijzer en  Lans, Bouwgeschiedenis, 7 en 9; zij denken dat het hier mogelijk gaat 
om de plaats van de eerste kerk van Ouderkerk. 
56  Muilwijk, “Vrouwenbrug”. 
57  OA Gorinchem inv.nr. 3158 f. 8. 
58  Mulder, Bodemkaart, de kaart. 
  Visscher, Kriimpenerwaard, 34, 35.   
  Kroon en Dde Kunder, Occupatiegeschiedenis, 51, 95, beweren dat Bergambacht  
vanaf de Lekoever ontgonnen zou zijn. Daar verschijnen echter eerst in de 19e eeuw enkele 
boerderijen. Zie o.a. Schoute, Kaart. Deze gedachte is helaas door verscheidene auteurs gevolgd. 
59  Mulder, Bodemkaart, 70. 
60  Blanken, Laurentiuskerk, 7-8. 
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naar de IJssel af. 61 Langs de Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht kan het 
veenlandschap dus ook vóór inklinking en oxydatie nooit erg hoog geweest zijn.  
 
 
De ontginning langs de Lek 
 
Langs de Lek konden de ontginningsblokken groter uitvallen dan langs de 
Hollandse IJssel. Dat hangt samen met de wijze van ontginnen vanuit 
boerderijen die - in de aanvang hoog en droog - een eind van de rivier af lagen. 
Daarom hoefde men niet direkt gezamenlijk een rivierdijk, zijdewinden en een 
sluis te maken. Pas na enige tijd zal de ontginning de rivier bereikt hebben en 
ook toen had men er misschien niet direkt behoefte aan het achterland met een 
rivierdijk te beschermen. 62 Men zal overigens niet elke sloot door de oeverwal 
gegraven hebben maar men zal hebben uitgewaterd via een watergang naar een 
sluisje. Die eerste sluisjes in het nog onbedijkte land langs de Lek waren simpele 
gevalletjes, ze hoefden alleen gewoon hoog water te keren en ze werden in de 
zomer gebruikt om water in te laten. 63 
 
Langs de Lek maakte men pas een rivierdijk als er 3000 tot 4500 meter langs de 
rivier ontgonnen was, eenheden van 26 tot 39 hoeven. De Opweg bij 
Schoonhoven, 64 de Dijklaan in Bergambacht, (misschien) de Okkerskade en de 
Kerkweg in Lekkerkerk zijn zijdewinden geweest.  
De kavels van Lekkerkerk en Bergambacht werden op die manier zeer diep: 
2000 tot 4000 meter. 
 
De eerste sluizen van Bergambacht waren gesitueerd bij de Hem, bij Bergstoep 
en bij de Hoekse sluis, dus hemelsbreed van oost naar west 1500 meter van de 
oostelijke hoek van Bergambacht en verder ca 3000 meter van elkaar. 65  Die 
afstand van 3000 meter oost-west zal wel het maximum zijn geweest tussen 
spuisluizen gezien het verhang van de Lek. 
 
Lekkerkerk is van oost naar west ongeveer 7 km lang. Bij eenzelfde configuratie 
als in Bergambacht zou de plaats van de vroegste sluizen als volgt zijn geweest: 
van de Okkerskade tot de 1e sluis 1300 m, 1e sluis tot de 2e sluis 2700 m (zodat 
die 2e sluis in Lekkerkerk in het verlengde van de Kerkweg gelegen moet 
hebben), van de 2e tot de 3e sluis tegen de Breekade 3000 meter. Daartegen 
spreekt overigens dat we  in de 17e eeuw twee inlaatduikers van den Hoek en 
Schuwagt aantreffen op 730 meter beoosten en 770 meter bewesten de 
Kerkweg. 66 Die duikers kunnen heel goed relicten van de oorspronkelijke 
sluizen zijn geweest. 
 
Zoals we zagen was er in 1122  sprake van dijken in het gebied en lag er in 1155 
een dijk met een sluis langs de IJssel. Gezien de hogere ligging van de Lek moet 
ook langs die rivier rond die tijd een rivierdijk gelegd zijn. Daarop wijst ook de 
verzwaring van de noorder Lekdijk boven Schoonhoven in 1234.  
 
 
De ontginning langs de Merwede of Nieuwe Maas 
 

                                                           
61  Vink, Lekstreek, 256.  
62  Van der Linden,’Waterhuishouding’, 538-539. 
63  Henderikx, Waterbeheer, 562. 
64  Visser, ‘Schoonhoven’, 7. 
65   Schoute, ‘Sluizen’.  
66  Schoute, Kaart. 
  Teixeira de Mattos, Krimpenerwaard, 255, 256, 259, 354. 
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Krimpen aan de Lek (de oude benaming ‘Krimpen op de Merwede’ gaf de situatie 
beter weer) is een bijzondere plaats. Het ligt op de grens tussen de ontginning 
van het ‘Lek’- en het ‘IJssel’-type; er zijn zes huisplaatsen achterin het land 
aangetroffen uit de jaren 1075-1275; waarschijnlijk is Krimpen ten dele vanaf de 
rivieroever en ten dele vanuit het achterland ontgonnen. 
Krimpen is, gezien het gérende patroon van de kavelsloten, een vroege 
ontginning; het is ook het enige ambacht in de Krimpenerwaard dat uit één 
ontginningsblok bestond en op zichzelf een parochie vormde; de kerk werd 
vlakbij de rivier op een hoge oeverwal gebouwd en kwam na het opwerpen van 
de dijk buitendijks waar ze nog steeds staat, zoals ook gebeurde bij vroeg-
middeleeuwse nederzettingen. 67 In Krimpen ging bewoning op de rivieroever 
aan het opwerpen van de dijk vooraf. 
 
Het eilandje Stormpolder aan de mond van de IJssel tegenover Krimpen aan den 
IJssel behoorde oorspronkelijk bij Kapelle. Het werd tussen 1287 en 1300 door 
Willem van Moordrecht, heer van Kapelle, ter bedijking uitgegeven. 68 Daarna 
moet het in handen van de heren van de Lek gekomen zijn. In 1342 gaf Gillis 
Stormszoon het eiland terug aan Jan van Polanen, de nieuwe heer van de Lek, 
die er Gillis van Cralingen mee beleende.69 Waarschijnlijk ontgon Storm, de 
vader van Gillis, het eiland in de jaren vóór 1330. 
 
 
Dijkgraven van het westen van de Krimpenerwaard 70 
 
Het westen van de Krimpenerwaard viel onder het gezag van de baljuw van Zuid-
Holland die in Dordrecht rechtsprak. Graaf Jan II bepaalde in een handvest van 
1303 71 dat elke waard, d.w.z. elk door dijken omgeven gebied, rond die stad een 
dijkgraaf hebben moest. We komen in de 14e eeuw enkele van die Zuid-
Hollandse dijkgraven ‘tussen Lek en IJssel’ tegen. Dijkgraven die toezicht 
hielden op de dijken van de ambachten Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel, 
Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk & Zuidbroek en het westelijk deel van 
Bergambacht met  Klein Ammers. Behalve Bergambacht behoorden die alle tot 
de heerlijkheid van de Lek.  
 
In 1331 wordt in de grafelijkheidsrekeningen van Holland gesproken van 
“..brieve, die quamen van mijn here, te senden heren Coenrade van Oesterwijc, 
den dijcgraven tusschen Lecke ende IJssele, tusschen Lecke ende Merwede ende 
in Riederwerd, omme Swindrecht te dikene..”  Die drie dijkgraven van de 
Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en de Riederwaard worden elders in de 
rekening genoemd “3 knapen, die mijns heren goet bewaren in Riederwerd, 
tusschen Lecke ende Marwede, tusschen Lecke ende IJssele”; ze kregen dat jaar 
elk een wambuis met voering ter waarde van 25 schilden en een wedde van £4.-
72 Het waren klaarblijkelijk simpele ambtenaren. 
 
Johan (III) van Polanen, heer van de Lek liet bij zijn overlijden in 1393 een 
erfdochter, Johanna, na. De graaf trad op als voogd voor deze rijke wees en 
stelde in haar gebieden in 1394 een dijkgraaf aan: “Beveling [aanstelling] gewairt 

                                                           
67  Henderikx, Lek en IJssel, 244 59. 
68  OA Schieland, inv.nr. 1 f 22v. 
  Hoek, Land langs de IJssel, 149. 
69  Archief van de familie Van Oldenbarneveldt inv.nr. 456, cartularium van de 
ambachtsheerlijkheid Stormpolder, 1342-1611. 
  Voor de ambtelijke loopbaan van Gillis van Cralingen en zijn verwanten zie: 
Rekeningen III, XVI. 
70  Op deze dijkgraven werd ik attent gemaakt door Bart Ibelings, warvoor mijn dank. 
71  Van der Eyck, Zuyt-Hollandt, 120. 
72  Hamaker, Rekeningen, 150,148 en 151. 
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rechter [wat hier baljuw betekent] van alle hierlicheden en lande van der Lecke 
ende dycgrave tusschen die Lecke ende die Yssel in de voors. heerlicheden te 
wesen, op Godevaert van Tienhove”. De heer van de Lek had vóór die tijd 
waarschijnlijk een eigen dijkgraaf in de Krimpenerwaard. Tot schout van 
Lekkerkerk werd aangesteld Jan Giessenz.  
In de rekening van de rentmeester van Zuid-Holland over 1395 verschijnen een 
achttal “bedrivers” (uitvoerders of opzichters) in verschillende gebieden van 
Zuid-Holland. Zij kregen dat jaar elk een wedde van £2 tot £2,5 plus een “roc 
ende caproen” ter waarde van £2. Eenzelfde soort beloning als de de dijkgraven 
in 1331 kregen. Een van hen was Aper Monnenz, “bedriver in Zwindrecht ende 
van mijns lievs heren dijcgravescep daer te bewaren”. Hij legde dat jaar rekening 
af over de boeten van het dijkgraafschap van Zwijndrecht. In de Krimpenerwaard 
was Jan Giessenz. (de schout van Lekkerkerk) “bedriver” tussen Lek en 
IJssel. 73 Misschien was hij in 1395 dijkgraaf van het westen van de 
Krimpenerwaard.  
 
In 1396 werd het naburige dijkgraafschap tussen Lek en Merwede (de 
Alblasserwaard) opgedragen aan Jan van Arkel en in 1399 aan de heer van 
Brederode. 74 Dat waren hoge heren, die beslist niet beloond konden worden 
met een jaarwedde van een paar pond en een jas. 
 
 
Schade aan de dijk van Haastrecht, 1315, 1316. 
 
In juli 1315 verklaarden proost, deken en kapittel van Oudmunster dat in 
Haastrecht het hoge gerecht toebehoorde aan de bisschop “ende bekennen dat 
die hoge recht ende dat recht van den dijckagien dat men gemeenliken scouwe 
heet tot dien voerscreven bisscop onsen heeren also tot enen oversten heer in 
dier heerscappen ende des lants van Haestrecht toebehoert en toebehoord 
zell”. 75 Oudmunster hield de schouw en het hoge gerecht klaarblijkelijk van de 
landsheer.  
Kort tevoren schijnt tegenover Haastrecht de Steinse dijk te zijn doorgebroken 76 
en ook Haastrecht werd getroffen. In januari 1316, werd Jan van Arkel door 
Oudmunster beleend met Haastrecht, met het gerecht, tienden, land, dijken en 
alles wat het kapittel daar toebehoorde “om scade mede the scutten die onsen 
proestijn van de dijcken comen mochte, want ons dyke scade daeroff gesciet is”.-
77  
 
 
Een dijkschouw in 1326. 
 
In 1326 verpachtte Pieter van de Lek aan Jan van Polanen voor zes jaar de 
ambachten Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk en 
Zuidbroek, met twee veren, met grote en kleine tienden en met de tienden die hij 
in Berkenwoude had. Lekkerkerk werd niet verpacht. Inbegrepen waren “alle dat 
verval van onser scouwe, die wi hebben van den dike”. 78 De heer van de Lek 

                                                           
73  Rekeningen II, 306-307 en 302. 
74  Register “bevelinge II” Archief graven van Holland inv. nr. 892, bewerkt door Scheffer, 
‘Beveelboeken’, 14, 27 en 56. 
  Bos-Rops, Geld, 256 3: een opsomming van dijkgraafschappen in Holland en Zeeland 
in de periode 1389-1433. 
75  Archief ambtenaren van de centrale regering inv.nr. 754 f 47 d.d. 24-7-1305, Lans nr. 
931. Plomp, 64-68, meent dat deze verklaring er op wijst dat Haastrecht geen hoge heerlijkheid was, 
mij lijkt dat deze verklaring dient als erkenning van  het kapittel dat het het hoge gerecht houdt van 
de bisschop. 
76  Gottschalk, Stormvloeden I, 283. 
77  Handschriften Zuid-Holland nr. 1, 1A. 
78  Van Mieris, Charterboek II, 387. 
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spreekt over het toezicht op de dijken van de beide Krimpens en Ouderkerk als 
één geheel en als een bron van inkomsten.   
Van de verpachting uitgezonderd werd “die hoghe gherechte”. De dijkschouw 
werd daar niet toe gerekend; waarschijnlijk zag men die als een zelfstandig 
recht.  
 
 
Afwateren op de IJssel in de 14e eeuw 
 
Door het afdammen van de bovenmond rond 1290 werd de IJssel niet langer 
met bovenwater belast en werden de ebstanden er lager dan op de Lek waar de 
waterstanden door die afdamming juist hoger werden. In de 14e eeuw zien we 
Bergambacht en Den Hoek en Schuwagt sluizen in de Lekdijk dichten en bijna 
alle polders van Krimpener- en Lopikerwaard brachten hun water op de 
Hollandse IJssel. 79 
 
Zo kreeg Bergambacht in 1341 van Jan van Beaumont, heer van Schoonhoven, 
van het oosteinde van Bergambacht en het oosteinde van Stolwijk, en Jan van 
Arkel, heer van het westelijk deel van Bergambacht (die het jaar daarop bisschop 
van Utrecht zou worden) vergunning de Bergvliet te graven, 80 vanaf de Lekdijk 
bij Ammerstol door Bergambacht, Schoonouwen, Stolwijk, Bilwijk en Beneden 
Haastrecht tot in de IJssel. Reparaties aan de sluis zouden ze altijd mogen 
uitvoeren en problemen moest men oplossen met de heemraden en de “goede 
luiden” van Haastrecht of met gezworenen van Haastrecht. Wie zich vergreep 
aan schout of gezworenen verbeurde daarmee lijf en goed; die straffen golden 
echter niet het verwaarlozen van de dijk maar het verzet tegen de rechtsmacht 
van de heren. Toen in 1397 reparaties aan de sluis werden verricht nam de heer 
van Haastrecht, Jan (V) van Arkel, vijf heemraden van Bergambacht gevangen 
en hertog Albrecht, de rechtsopvolger van Jan van Beaumont, greep niet in 
omdat Haastrecht toen geen Hollands leen was. 81 
 
Jan van Blois, heer van Schoonhoven, Gouda, delen van Bergambacht en 
Stolwijk en van Gouderak, gaf in 1370 aan de ingezetenen van Stolwijk het recht 
een afwatering te maken vanaf de Achterbroek door de Tiendweg naar Gouderak 
en door de dijk tot in de IJssel. 82 Mocht er met die sluis iets misgaan dan moest 
dat ditmaal geregeld worden met “...onsen Dycgrave, ende ...den Ghesworen van 
den dyc...” elders genoemd dijkgraaf en heemraden. De schouw over de kaden 
langs die watergang (het binnendijkse werk) werd uitgeoefend door de rechter 
(de schout) en heemraden van Gouderak, het plaatselijk bestuur. Voor het eerst 
zien we hier het toezicht op de rivierdijk in handen van een lokaal college: 
dijkgraaf en heemraden van Gouderak. 
 
In datzelfde jaar gaf Jan II van Polanen, heer van de Lek, aan Gerrit Snoey het 
recht een uitwatering te maken voor Berkenwoude en een sluis te leggen in de 
IJsseldijk onder Ouderkerk (waar die sluis nog steeds ligt) en de enige die de dijk 
mochten schouwen waren Gerrit Snoey met zijn heemraden. 83 Van een 
dijkgraaf blijkt niets in Ouderkerk. 
 
Stolwijk kreeg in 1401 van hertog Albrecht  eenzelfde recht: de schouw over de 
13 roeden (ca 50 meter) dijk waarin de Stolwijkersluis tussen Haastrecht en 

                                                           
79  Schoute, Krimpenerwaard, 18. 
  Voor de  afwatering van de polder den Hoek en Schuwagt onder Lekkerkerk zie: 
Teixeira de Mattos , Krimpenerwaard, 341. 
80  OA Schoonhoven inv.nr. 196. 
81  Handschriften Zuid-Holland nr. 1, 3 juli 1397. 
82  Van Mieris, Charterboek III, 247. 
83  OA Ouderkerk inv.nr. 1. 
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Gouderak lag, en dat gold ook voor hun 21 roeden (ca 79 meter) dijk in 
Gouderak welke dijken ze zouden onderhouden ‘op hoir lijf ende goedt’. 84 
 
 
Het dijkrecht van Haastrecht, 1376 
 
Op de eerste mei 1376 gaf Paulus, heer van Haastrecht, op verzoek van de 
ingezetenen van Schoonhoven en Gouda en van Haastrecht, aan het land van 
Haastrecht “een niewe dijckrecht op der IJssele”. 85 Paulus van Haastrecht 
behoorde tot het geslacht der Arkels, 86 hij was de zoon van Dirk Alras, een 
bastaard van Jan III van Arkel. Het dijkrecht werd medebezegeld door zijn 
naaste buren, graaf Jan van Blois en zijn achterneef Otto van Arkel. Jan van 
Blois was o.m. heer van Schoonhoven en Gouda, Otto van Arkel was o.a. heer 
van delen van Bergambacht en Stolwijk. 
 
Waterstaatkundig waren het moeilijke tijden. In de jaren 1372 tot en met 1375 
overstroomde elk jaar de Grote Waard en de Riederwaard ging tot het begin van 
de 15e eeuw verloren. Vooral de stormvloed van oktober 1375 was ernstig. 87 In 
1377 dreigde hertog Albrecht de schade die de ingezetenen geleden hadden te 
verhalen op die heren die hun dijkschouw verwaarloosden 88 en in datzelfde jaar 
gaf Jan van Blois zijn land en een kweldijk in Moordrecht aan de inwoners 
aldaar “om der zwaare kosten, die op den dijc gheleit was”. 89 
 
In het westeinde van Beneden-Haastrecht ligt achter de dijk een groot wiel dat 
tot 1861 de boezem was waarop de poldermolen uitmaalde. 90 We weten niet 
wanneer de eerste molen daar gebouwd werd maar gezien de stichtingsjaren van 
nabij gelegen watermolens (de molens op de Bergambachter boezem aan de 
Bergvliet zijn van 1473, die op de Hoge Boezem achter Haastrecht is van 1486, 
die op de boezem van Stolwijk van vóór 1492) zal dat in het laatste kwart van de 
15e eeuw zijn geweest.  Het wiel is dus ouder; het ontstaan ervan zou de 
aanleiding kunnen zijn geweest voor het dijkrecht van 1376 waarin veel 
aandacht werd besteed aan het bedijken van dat soort gaten. 91 Herstel moest 
onder toezicht van dijkgraaf en heemraden plaats hebben waarbij de kosten in 
eerste instantie gedragen werden door het gehele land van Haastrecht. Pas als 
de dijk helemaal in orde was zou hij worden teruggegeven aan de eigenaar op 
wie de kosten verhaald zouden worden; had die daarvoor te weinig bezittingen 
dan werden de kosten ook verhaald op de grond van de naaste buren, tot 8 
morgen toe  (een halve hoeve, 92 6,8 hectare). Overigens mochten vóór de heer 
de naaste buren zelf de verlaten dijk met het bijbehorende land tot zich nemen. 
 
Ook de Vlist moet geleden hebben van deze overstroming want het toezicht op de 
dijk werd toevertrouwd aan een dijkgraaf en vijf heemraden, waarvan er drie uit 

                                                           
84  OA Stolwijk inv. nr. 22 blz 69,  6 februari 1401. Lans nr. 1076. 
85  OA Schoonhoven inv.nr. 14302. Hierachter afgedrukt als Bijlage. 
86  Zie over hem: Plomp, ‘Haastrecht’, 77-78; Waale, Arkelse oorlog.; Kölker, Haastrecht, 
15-17; Janse, De Friese oorlog, 347, 348.  
87  Gottschalk, Stormvloeden II, 51, 398-451. 
  Van der Schoor, Rotterdam, 77. 
88  Van Eyck, Zuyt-Hollandt, 140-141, ‘Hantvest van den grooten Waert van Zuyt-
Hollandt’. 
89  De Lange van Wijngaerden, Geschiedenis van der Goude I, 613.   
  Door Hoek gedateerd in 1381, Hoek, ‘Grafelijke domeinen, 132. 
90  Teixeira de Mattos, Krimpenerwaard, 292. 
91  Zie Bijlage art. 13-15. 
92  Van der Linden, Cope, 26. 
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Haastrecht kwamen en twee uit Vlist. 93 Toch hoefden de ingelanden van de 
Vlist naar het schijnt niet bij te dragen aan het onderhoud van de dijk.   
Elk jaar op 22 februari moesten de keuren worden vastgesteld, de voorschriften 
waaraan de dijk dat jaar moest voldoen. Voor de dijk en het pad erlangs werden 
maten gegeven; waar de dijk direkt aan de rivier lag moest de dijkvoet 20 voet 
breed zijn (ruim 6 meter), lag hij niet tegen de rivier aan dan was minder dan 5 
meter voldoende. Daaruit valt af te leiden dat de dijk bij Haastrecht die al meer 
dan twee eeuwen bestond nog niet hoger was dan anderhalve meter.   
 
Dijkgraaf en heemraden moesten minstens driemaal per jaar schouw drijven. Zij 
inspecteerden de dijk op de eerste zondag na 1 mei, na 25 juli en na 15 
augustus. Bij die laatste schouw konden boeten vallen van 4 tot 16 schellingen. 
Dat waren hoge boeten: in de 13e eeuw werden in het lage gerecht boetes 
opgelegd van maximaal 2 schellingen; 94 het dijkrecht behoorde nu bij de hoge 
jurisdictie.  
 
Dat als eerste belanghebbenden bij de uitvaardiging van dit dijkrecht de 
ingezetenen van Gouda en Schoonhoven werden genoemd is een bewijs van de 
invloed van deze jonge Hollandse steden op het omliggende platteland; die zou 
nog groter worden.  
 
  
Bedijking van de Sliksloot, 1376 
 
Ook in Krimpen aan den IJssel en Stormpolder moet de stormvloed van oktober 
1375 hebben huisgehouden. Jan II van Polanen, heer van de Lek, sloot op 20 
juni 1376 een overeenkomst met Willem van Kralingen, heer van Stormpolder, 
om de Sliksloot tussen Krimpen aan den IJssel en Stormpolder aan beide zijden 
af te dammen en droog te maken. 95 Hierdoor zouden de rivierdijken van 
Krimpen aan den IJssel en Stormpolder met circa anderhalve kilometer worden 
bekort.  
Waarschijnlijk was het jaar tevoren de dijk aan de noordkant van de Sliksloot in 
Krimpen aan den IJssel doorgebroken en is toen de Grote Waal ontstaan. 
De heer van de Lek en Willem van Kralingen zouden elk de helft van het bedijkte 
land krijgen; de dijk (de afsluitdijkjes plus het resterende deel van de dijk van 
Stormpolder) zou voortaan geschouwd worden “na der dijkaetse recht van onser 
scouwe in onser lande van der Lecke”. De heerlijkheid van de Lek had dus één 
gemeenschappelijk dijkrecht.  
Willem van Kralingen en zijn nakomelingen zouden het dijkgraafschap van de 
heer van de Lek in leen houden en schouw drijven met drie heemraden; één 
aangesteld door de heer van de Lek en twee door Willem of zijn nakomelingen. 
Willem hield Stormpolder in achterleen van Oedzier, zijn broer, die het in leen 
hield van de heer van de Lek 96 die zelf heer van Krimpen aan den IJssel was.  
Willem noch zijn broer Oedzier waren vreemdelingen op waterstaatsgebied: 
Willem was van 1361-1364 baljuw van Rijnland en ze waren allebei enige jaren 
baljuw van Delfland en Schieland. 97  
Het plan is nooit uitgevoerd en je vraagt je af waarom: de voordelen springen in 
het oog. 
 

                                                           
93  Plomp, ‘Haastrecht’, 67:  De Vlist & Bonrepas behoorden tot de heerlijkheid 
Haastrecht.  
94  Henderikx, Dijken, 414. 
95  Archief van de familie Van Oldenbarneveldt inv.nr. 456, cartularium van de 
ambachtsheerlijkheid Stormpolder, 1342-1611. 
96  Hoek, ‘Lenen van de Lek’, 236. 
97  Prevenier en Smit, Dagvaarten I, Eerste stuk, 214. 
  Brokken, Hoekse en Kabeljauwse twisten, 555. 
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Dijkdoorbraak in Gouderak, 1397/8 
 
Rond de jaarwisseling van 1397 op 1398 viel er bij de sluizen van Stolwijk en de 
Achterbroek in de IJsseldijk bij Gouderak een groot gat. De inwoners van 
Haarlem - die stad speelde een hoofdrol in de binnenvaart van die dagen - 
vroegen toestemming om in Gouda een nieuw verlaat te mogen maken om op de 
IJssel te komen. 98 De Gouwe tussen Alphen en Gouda vormde sinds de 13e 
eeuw de belangrijkste noord-zuid verbinding voor de binnenvaart in Holland en 
er bestond dus al een sluis tussen de Gouwe en de IJssel. 99 Misschien vereiste 
het lage IJssel-peil een dieper liggende sluis, of men had zich tot dan toe kunnen 
behelpen met enkele schotdeuren en had nu een sluis met twee paar deuren 
nodig.  
Nadat de dijk bij Gouderak hersteld was beval hertog Albrecht, heer van 
Gouderak, dat de eigenaren de gemaakte kosten moesten betalen en hun dijk 
terug zouden krijgen, precies zoals hiervoor bepaald werd in het Haastrechtse 
dijkrecht. Die van Stolwijk en de Achterbroek kregen zoveel van de dijk als hun 
boezem breed was. (Zoals we zagen kreeg Stolwijk in 1401 de schouw over deze 
80 meter dijk). De baljuw van Schoonhoven en Gouda “of sinen dijcgraven” zou 
op de uitvoering toezien. 100 
 
 
Een dijkgraaf en heemraden in 1413 
 
Op 10 juni 1413 kreeg de stad Gouda van graaf Willem VI het recht om elk jaar 
in Gouderak twee van hun poorters tot heemraden aan te stellen. Datzelfde 
mochten ze in Haastrecht doen “om ‘t lant te helpen bewaren, ende dat te 
scouwen, alse dycken, ende wairscippen [d.w.z. afwateringskanalen], als dair toe 
behoirt”. 101 
In datzelfde jaar werd Engelbrecht van Nassau, heer van Breda en van de Lek, 
door de graaf beleend met de hoge heerlijkheid van Lekkerkerk en alles wat  
daarbij hoorde, onder andere “mitter Dycgraefscip van den dorpe”. 102   
 
 
Het eerste dijkrecht voor de hele Krimpenerwaard, 1422 
 
In november 1420 brak de Lekdijk onder Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk 
door. 103 Een jaar later, op 18 of 19 november 1421 trof de St. Elisabethsvloed 
grote delen van Zuid-Holland en Zeeland. Ook de Krimpenerwaard, waarvan de 
dijk nog niet behoorlijk hersteld was, liep weer onder en door de burgeroorlog in 
Holland zouden die twee gaten niet vóór 1427 definitief bedijkt worden.  
 
Jan van Beijeren gaf op 20 september 1422 aan “der goeder luden” van de 
Krimpenerwaard “een gemeen dyckaidze ende een scouwe” 104 d.w.z. een 
onverdeeld toezicht op de rivierdijken beginnend bij Schoonhoven, 
stroomafwaarts langs de Lek, langs de Merwede (nu de Nieuwe Maas) en 
stroomopwaarts langs de IJssel tot aan Vliet.  “...want sy horen dyc mit alsulken 
dycrechten, also sy tot deser tyt toe gehat hebben, dat is te weten mit vijf 
scouwen, niet langer gedyken noch gehouden en connen..” 

                                                           
98  Van Mieris, Charterboek III, 664. Lans nr. 1112 d.d. 9 januari 1308. 
99  Van de Ven, ‘Uitwatering’, 12-13.  
100  Handschriften Zuid-Holland nr. 1, 13 juni 1398. Lans nr. 486. 
101  Van Mieris, Charterboek IV, 235 
102  Idem IV, 255, 1 oktober 1413. 
103  Gottschalk, Stormvloeden II, 51 en 92. 
104  Van Mieris, Charterboek IV, 656. In deze oorkonde wordt Schoonhoven niet genoemd, 
waarschijnlijk een fout van de copiïst. 
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Een gelijkluidende oorkonde werd die dag gegeven door Jans' schoonzuster 
Margaretha van Bourgondië, vrouwe van Schoonhoven. 105 
 
Het nieuwe college zou bestaan uit tien heemraden die aangewezen werden door 
vijf lokale heren en door de vier steden rond de Krimpenerwaard: één heemraad 
werd aangesteld door Margaretha van Bourgondië, vrouwe van Schoonhoven, 
twee door Engelbrecht van  Nassau, “uten lande vander Lecke, ende van 
Ouderkerc”, één door Jan van Woerden van Vliet  (heer van Bergambacht), één 
door Jan de bastaard van Blois, heer van Treslong die sinds 1386 aanzienlijke 
bezittingen in Gouderak had 106, één door Wouter van Bovendael die bezittingen 
had te Haastrecht 107 en één door elk van de steden Dordrecht, Schoonhoven, 
Gouda en Oudewater. Deze tien heemraden zouden elk jaar uit hun midden een 
dijkgraaf kiezen. 
Boetes bleven een plaatselijke zaak: ze vielen toe aan de ambachtsheer en 
zouden door diens schout worden geïnd. 
Dit recht werd voor vijf jaar gegeven en kon daarna verlengd worden. 
 
 
De vijf schouwen in de Krimpenerwaard 
 
Er waren vóór 1422 vijf schouwen in de Krimpenerwaard:  
1. De schouw van de heer van Schoonhoven over de dijk van ‘s Heeraartsberg 
tussen Schoonhoven en Ammerstol. 
2. De heer van Bergambacht met de dijk van Ammerstol tot Lekkerkerk. 
3. De heer van de Lek schouwde Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan 
den IJssel en Ouderkerk. 
4. De heer van Gouderak.  
5. De heer van Haastrecht.  
 
In de 14e eeuw was er sprake van een driedeling: de schouwen van 
Schoonhoven en Gouderak behoorden aan de graven van Blois; de schouwen 
van Haastrecht en Bergambacht waren in handen van de Arkels, de overige 
ambachten behoorden aan de heren van de Lek. 
Die lokale schouw werd in Haastrecht en Gouderak uitgeoefend door een 
dijkgraaf en heemraden. De heer van de Lek had één dijkrecht en één dijkgraaf 
tussen Lek en IJssel. 
 
 
Het dijkrecht van 1430 
 
Het dijkrecht van 1422 kon alleen in werking treden als de rechthebbenden zich 
daarin schikten. Engelbrecht van Nassau, heer van Breda en de Lek, weigerde 
echter zijn schouw neer te leggen. 108 Frederik van de Zevender, die in de winter 
van 1423-24 voorkomt als “een dijcgrave van Crijmpenerwairt” was vermoedelijk 
alleen dijkgraaf in het baljuwschap van Schoonhoven. 109 In 1425 en 1426 zien 
we de dijkgraaf en hoogheemraden van Haastrecht nog optreden tegen 
ingelanden die weigerden dijklasten te betalen. 110 

                                                           
105  Idem IV, 657. Hier wordt Schoonhoven wel vermeld. 
106  Idem III, 441.  
  De Boer, Graaf en Grafiek, 230. 
107  Van Mieris, Charterboek IV, 53. Wouter Koevoet (van Bovendael) wordt genoemd in 
1407 in een verdrag tussen de steden Gorcum en Leerdam en het land van Arkel met de graaf van 
Holland. Hij zal zijn tienden in het land van Haastrecht weer rustig mogen gebruiken. 
108  Idem IV, 682. 8 juni 1423. 
109  Van Aesch, ‘Dijkgraven’, 51. 
110  Handschriften Zuid-Holland nr. 1261 d.d. 11-11-1425. Lans nr. 553. 
  Fruin, Catalogus archief heeren van Montfoort, regest 403.d.d. 28-7-1426. 
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De twisten tussen Hoeken en Kabeljauwen, gravin Jacoba, haar echtgenoten 
Jan van Brabant en Humphrey van Gloucester, haar oom Jan van Beijeren en 
haar neef Philips van Bourgondië, troffen de Krimpenerwaard zwaar. Het herstel 
van de dijken werd erdoor bemoeilijkt en tijdens de belegering van Schoonhoven 
in 1425 werd het land rond de stad nogmaals onder water gezet. 111 Nog in 
1427 was er sprake van het bedijken van de walen onder Lekkerkerk en 
Krimpen aan de Lek. 112  
 
Na de vrede van Delft in 1428 moesten de kaarten dan ook opnieuw geschud 
worden en men besloot het dijkrecht te veranderen. 113 Albrecht van Naaldwijk 
kreeg de ambachten in de Krimpenerwaard van Engelbrecht van Nassau in leen 
maar zonder het hoge gerecht; 114 hij zou dijkgraaf worden. Op kosten van het 
gemene land zouden de dijken hersteld worden en er zouden zeven heemraden 
voor het leven benoemd worden zoals dat in Rijnland en Delfland gebeurde.  
Op 13 mei 1430 gaven Philips van Bourgondië en Jacoba van Beijeren de 
Krimpenerwaard dat nieuwe dijkrecht. 115 Twee maanden later deed Margaretha 
van Bourgondië afstand van haar dijkschouw. 116  
Albrecht van Naaldwijk hield het dijkgraafschap. Het zou tot 1608 in handen 
van zijn erfgenamen blijven. 117 De grootste machtsfactor in de waard vormden 
nu de drie steden Dordrecht, Schoonhoven en Gouda. Tot in de 19e eeuw 
zouden zij zes van de zeven heemraden benoemen; de zevende heemraad, de 
keurling, benoemde de dijkgraaf zelf.  Het wapen van de graaf van Holland vormt 
met de drie wapens van de steden nog steeds het wapen van het 
hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard.  
 
 
Een laat bovenlokaal dijkrecht 
 
We weten nu globaal hoe dijken en dijkrecht zich voor 1430 ontwikkelden. Maar 
waaróm kreeg de Krimpenerwaard zoveel later een bovenlokaal dijkrecht dan 
bijvoorbeeld de Alblasserwaard? Daarvoor kan ik twee redenen bedenken: Ten 
eerste heeft men zich in de 13e en 14e eeuw kunnen behelpen met de bestaande 
organisatie van dijkzorg en afwatering. Wellicht ook waren de heren in de waard 
niet steeds geneigd samen te werken.  
 
Allereerst het toezicht op de dijken. Zo heel versnipperd was dat niet. Wel was de 
dijk verdeeld over acht ambachten maar er waren in 1422 slechts vijf  
dijkschouwen die oorspronkelijk in handen waren van drie families.  Ook met de 
toestand van de dijken viel het waarschijnlijk wel mee: vóór 1421 schijnt er geen 
echt grote ramp te hebben plaats gehad. Waarschijnlijk hebben de 
overstromingen in de 13e en 14e eeuw de Krimpenerwaard als geheel niet al te 
ernstig getroffen.  
 
In de eeuwen na de ontginning werden de gevolgen van een dijkdoorbraak steeds 
ernstiger. Aanvankelijk waren de rivierdijken laag, een dijkbreuk of overlopen 
was zo’n ramp niet en er was nog veel onbedijkt land zodat gevaarlijk hoog water 
niet zo vaak voorkwam. Het was ook normaal dat land nu en dan onder water 
stond. Drie eeuwen later, in het begin van de 15e eeuw, was het land achter de 

                                                                                                                                                                                    
  Heeringa Inventaris kapittel ten Dom inv.nr. 1305. d.d. 1426. 
111  Van Mieris, CharterboekIV, 785. 
112  Idem IV, 887. 
113  Idem IV, 942. 
114  Inventaris archief Nassauschen Doemeinraad eerste deel 5, inv.nr. 58.   
115  Van Mieris, Charterboek IV, 976. 
116  Idem, IV, 982. 
117  Van Aesch, Dijkgraven, 51-71. 
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dijken door inklinking, krimp en oxydatie lager komen te liggen,  het rivierbed 
was door opslibbing omhoog gekomen, de dijken waren steeds hoger gemaakt en  
hoog water werd tussen die dijken opgestuwd. Een dijkbreuk na 1400 was 
rampzalig. De enorme Bakkerswaal onder Lekkerkerk die in 1420 of 1421 
ontstond (slechts voor een deel binnengedijkt en oorspronkelijk groter en dieper 
dan tegenwoordig) herinnert daar nog steeds aan. 118 
 
Tussen het eind van de 13e eeuw en het begin van de 15e groeide dan ook het 
belang van het toezicht op de dijk. In Ouderkerk vielen de boeten in 1287 nog 
tussen die van de lage en hoge jurisdictie. In 1315 werd de dijkschouw van 
Haastrecht al in één adem genoemd met het hoge gerecht. De heer van de Lek 
had in 1326 zowel het hoge gerecht als de dijkschouw; dat hij die laatste vooral 
als bron van inkomsten zag zal normaal geweest zijn voor een 14e eeuwse 
ambachtsheer, het waren in de eerste plaats de ingelanden die belang hadden 
bij de dijk. In het Haastrechtse dijkrecht van 1376 werden hoge boetes genoemd 
maar pas 25 jaar later kregen inwoners van Stolwijk het bevel hun IJsseldijk te 
onderhouden ‘op hoir lijf ende goedt’. Toen was het ernst geworden met de 
waterstaatkundige problemen van de Krimpenerwaard.   
 
Problemen met de waterlozing konden vóór 1400 nog worden opgelost door het 
polderwater op de Hollandse IJssel te lozen; die speelde na de afdamming van 
haar bovenmond voor de Krimpenerwaard eenzelfde rol als de grote watergangen 
die de ambachten van de Alblasserwaard door hun gezamenlijke gebied moesten 
aanleggen om hun water bij Elshout op de Lek te brengen. 119 Ook daarvoor was 
een inspanning van de verenigde ambachten in de Krimpenerwaard niet nodig. 
 
Ook werd de samenwerking bemoeilijkt door wrijving tussen de plaatselijke 
heren. De Krimpenerwaard was in de 13e en 14e eeuw in handen van drie 
families: 
 
In het oosten waren dat na 1272 de heren van Cats, naaste medewerkers van 
Floris V, beleend met o.a. Gouda en Schoonhoven. Zij werden daar in de 14e 
eeuw opgevolgd door Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, broer van graaf 
Willem III, en diens kleinzoons, de graven van Blois. 120 Toen de laatste in 1397 
zonder wettige erfgenaam stierf vielen zijn landen terug aan de graaf. Van 1404 
tot haar overlijden in 1411 bezat de weduwe van hertog Albrecht, Margaretha 
van Kleef, o.a. Schoonhoven als weduwgoed. 121 Daarna behoorde Schoonhoven 
en omgeving aan Margaretha van Bourgondië, de moeder van gravin Jacoba en 
weduwe van graaf Willem VI. 122 
 
In Haastrecht, Vlist, Stolwijk en Bergambacht treffen we in de 13e en 14e eeuw 
leden van het geslacht van de Lede en Arkel aan. 123 In 1350 was Jan IV van 
Arkel het hoofd van de Kabeljauwen. 124  Bij zijn verzoening met hertog Albrecht 

                                                           
118  Vink, Lekstreek, 223, 392.  
119  Henderikx, ‘Waterbeheer’, 566-569. 
120  Waller Zeper, Jan van Henegouwen,passim.  
  Schmidt-Ernsthausen, Blois, I-XVII. 
121  Smit, Vorst en onderdaan,  75, 243. 
  Bos-Rops, Geld, 109. 
122   Idem, 155. 
  Smit, Vorst en onderdaan, 75, 99 43.   
  Van Mieris, Charterboek IV, 387 en 393 d.d 24 december 1412, ten onrechte op 1416 
gedateerd. 
123  Plomp, ‘Haastrecht’, 77-78. 
124   Waale, Arkelse oorlog, 34-50. 
   Brokken, Hoekse en Kabeljauwse twisten , 255.  
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in 1359 hield hij van de graaf o.a. Bergambacht, Stolwijk en een deel van 
Vlist. 125  
De Arkels raakten die positie kwijt rond 1400. Paulus van Haastrecht verbeurde 
in 1396 zijn eigendommen in Holland en zijn achterneef Jan V verloor het land 
van Arkel, de stad Gorcum en zijn Hollandse bezittingen in de oorlog die hij 
tussen 1401 en 1412 voerde met de Hollandse graven. 126  
 
De ambachten in het westelijke deel van de waard behoorden sinds de 12e eeuw 
aan de heren van de Lek. In de 14e eeuw bezaten zij Ridderkerk, Lekkerkerk, 
Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk, Zuidbroek, Brandwijk 
en Gijbeland, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Bleskensgraaf. In Nieuw-
Lekkerland lag hun kasteel Schonenburg. 127 Toen Hendrik van de Lek in 1342 
kinderloos stierf werd zijn heerlijkheid door de graaf verkocht aan Jan II van 
Polanen. Daaruit ontstond een langdurige twist tussen de nieuwe heer van de 
Lek en de Arkels, die als naaste verwanten van Hendrik van de Lek betere 
rechten meenden te hebben. 128  Jan II van Polanen en zijn broers behoorden 
(mede daarom) in 1350 tot de aanvoerders van de Hoeken. 129  
 
De heren van de Lek, de heren van Arkel, Jan van Beaumont en de graven van 
Blois waren machtige mannen. Zich ondergeschikt maken aan het algemeen 
belang of aan het belang van de buurman was waarschijnlijk niet hun meest in 
het oog lopende eigenschap.  
 
Pas nadat twee van de drie families waren verdwenen, toen Guy van Blois was 
overleden en de Arkels waren verdreven, werd samenwerking mogelijk. De 
overstromingen van 1420 en 1421 maakten die samenwerking onvermijdelijk. 
 
 
Nalezing 
 
Een aantal zaken die onzeker blijven in dit verhaal valt te controleren door 
bodemkundig en archeologisch onderzoek. Er zijn nog veel sporen van de 
ontginning om ons heen, sommige zijn met het blote oog te zien. In de 
Krimpenerwaard waren de dorpen die bij de ontginning gevormd werden tot de 
gemeentelijke herindeling van 1985 zelfstandige gemeenten. 
 
Allereerst zou de ouderdom van de ontginning en de zakking van het maaiveld 
gemeten kunnen worden op verschillende plaatsen in de waard, liefst op die 
punten die waarschijnlijk op verschillende tijdstippen ontgonnen zijn. Zo zou 
een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen het Oude Land onder 
Ouderkerk en de Geer- en Zijdepolder en de Nessepolder. Binnen de Nessepolder 
zou de ouderdom van het land benoorden en bezuiden de Lage Weg vergeleken 
kunnen worden. 
 
Achter de dijken in de Krimpenerwaard bevinden zich enkele walen waarvan we 
het jaar van ontstaan kennen,  zoals het gedempte waal bij Gouderak van 1396, 
de gedeeltelijk buitengedijkte Bakkerswaal van 1421 en de walen van de 
doorbraken van 1725 en 1760. Het zou interessant zijn de ouderdom van de 
andere walen in de waard vast te stellen, bijvoorbeeld van die bij de Lage Weg in 

                                                           
125  Van Mieris, Charterboek III, 95. 
126  Waale, Arkelse oorlog, 220: Interessant is zijn vermoeden dat deze oorlog zo’n - in de 
middeleeuwen ongebruikelijk - ‘totaal’ karakter had vanwege de onuitroeibare antipathie tussen 
Willem VI en Jan van Arkel.  
127   Van Aalst, Nassau La Lecq, VI - XII. 
128  Brokken, Hoekse en Kabeljauwse twisten, 236, 252, 287, 288. 
  Van Aalst, Nassau la Lecq, III-X.  
129  Brokken, Hoekse en Kabeljauwse twisten, 273. 
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de Nesse en in Beneden-Haastrecht, van de Grote Waal in Krimpen aan den 
IJssel en van de walen in Gouderak en Kattendijksblok. Dat is overigens een 
heel karwei. Bij dichtgeslibde, buitengedijkte walen is een redelijke 
ouderdomsbepaling mogelijk (maar bewerkelijk) door het meten van het 
paleomagnetisme van het sediment. Bij binnengedijkte walen kan dat gebeuren 
met de C14 methode. Die is iets minder nauwkeurig en bepaalt de ouderdom tot 
op circa een eeuw. 130 
 
Ook zou het de moeite waard zijn bij gelegenheid het profiel van de Lage Weg te 
onderzoeken waar immers een 13e eeuwse rivierdijk onder moet liggen. 
Technisch lijkt dat soort onderzoek - zonder dat men moet graven - mogelijk te 
zijn of het binnenkort te worden. Ook onderzoek van het profiel van de huidige 
rivierdijk zou dan mogelijk zijn. 
 
Graag ook zou ik meer willen weten over de ondergrond van de kerken van 
Ouderkerk, Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. En een nader onderzoek van het 
11e - 13e eeuwse bewoningslint in Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk zou 
natuurlijk héél mooi zijn, waarbij dan nog eens gekeken kan worden of er toch 
ook vroege huisplaatsen langs de Oudelandse weg in Ouderkerk liggen. 
 

 
 

                                                           
130  Vriendelijke mededeling van dr. H.J.A. Berendsen, RU Utrecht. 
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BIJLAGE 
 
 
1376 mei 1        
 
Paulus, heer van Haastrecht, geeft op verzoek van inwoners van Schoonhoven, Gouda 
en het land van Haastrecht een nieuw dijkrecht voor de IJsseldijk onder Haastrecht.  
 

Origineel: SA Krimpenerwaard Schoonhoven, OA Schoonhoven inv.nr. 14302. — 
Maten : 252 + 43 x 536 mm. — Elk door een snede door de pliek  drie dubbele 
staarten met: 1. het zegel van Paulus van Haastrecht in groene was; 2. het zegel van 
Jan van Châtillon, graaf van Blois in rode was, licht beschadigd; 3. het zegel van 
Otto, heer van Arkel in groene was, licht beschadigd. — In dorso (16e eeuw):  Te 
boeke gestelt. 
 
De leestekens in de tekst en de indeling in genummerde artikelen behoren tot de 
interpretatie van de auteur. 
 
 

Pouwels, here van Haestrecht, omdat mi die goede lude van Scoenhoeven, van der Goude 
ende mede die in den lande van Haestrecht gheseten sijn vervolghet ende ghebeden 
hebben. Soe | hebbe ic aenghesien die ghemeene oerbaer 131 des lants van Haestrecht 
ende hebbe hem ghegheven een nuwe dijcrecht  op der IJsele, in alre manieren als hier 
na ghescreven staet: 
1. In den eers-| ten soe sellen si hebben enen dijcgrave ende vijf hyemraders. Des sellen 
wesen drie te Haestrecht ende aen den dijc, twee aen die Vlist. 
2. Dese vijf hyemraeders mitten dijcgrave voerscreven sellen alle | jaer die dijckoeren 
legghen op Sinte Pieters dach in Zulle 132 op den dijc tot driën tyden van den jaer, ende 
sellen scouwen mit alsulken boeten als die hyemraders wisen dat recht is, van ‘t overste 
| van minen lande van Haestrecht tot Stollicker sluse toe. 
3. Ende soe wanneer dat die dijcgrave der hyemraders te doen heeft 133 op den dijc soe 
sel hi se ombieden tot eenre seker tijt ende wie dat daer | coemt daer sel hi mede 
scouwen ende recht doen op den dijc, ende wat die meeste partye wijst sal recht wesen. 
Mar wie daer niet en quame, alsoe dicke als hi niet en quame die verboerde veertich scel-
| lynghe, hem en lette kenlic scijn 134 dat hi buten lants waer of in heerscaps 
ghebode 135 of dat hi beddevast waer. 
4. Ende dese boeten sellen hebben die dij[cgra]ve ende die hyemraders voerscreven. 
5. Waer dat sake | datter enich waer die hier niet en quame daer soude die dijcgrave 
enen anderen hyemraet voer nemen recht mede te doen op die tijt. 
6. Dien dijc sel men scouwen twijntich voete breet daer hi scoor 136 | is ende sestyen 
voet breet daer gheen scoor en is. Den gawech viertyen voete breet, in vier voe[te] na 
hoech den oversten kant, ende enen voet buten aen den dijc vier voete breet, die wijc 
vier-| tyen voete verre van den dijc te wesen. 
7. Die eerst scouwe sel wesen des sonnendaghes na meye dach, soe sel men scouwen 
twee deel aerde van den hoghen dijc, den voet volmaect. Die hoghe dijc op een | boet van 
acht scellynghen, den voet op vier scellynghe, den gawech op vier scellynghe. 
8. Die ander scouwe sel wesen alle jaer des sonnendaghes na Sinte Jacops dach; 137 den 
hoghen dijc sine volle bree[de] | op een boet van sestyen scellynghen, den gawech sine 
volle breede op een boet van vier scellynghe, den voet volmaect op een boet van vier 
scellynghe. 

                                                           
131  ghemeene oerbaer = algemeen belang. 
132  Sinte Pieters dach in Zulle =  22 februari. 
133  te doen heeft = nodig heeft. 
134  hem en lette kenlic scijn = tenzij hij duidelijk verhinderd was. 
135  in heerscaps ghebode = in opdracht van zijn heer.  
136  scoor = tegen de rivier aan liggend. 
137  Sinte Jacops dach =  25 juli. 
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9. Die darde scouwe sel wesen alle jaer des son-| nendaghes na Onser Vrouwen dach 
assumpcio. 138 Dan sel men souwen den dijc ter volre aerde alsoe als die koeren 
gheleghen sijn 139 ende voerscreven is, op een boet van sestyen scellinghen ende den 
gawech ter | volre koer op een boet van vier scellynghe, den voet ter volre koer op een 
boet van vier scellynghen. 
10. Dese voerscreven scouwe en sellen die dijcgrave noch die hyemraet niet verlegghen 
noch versten 140| in gheenre manieren. 
11. Ende nyet over riden den dijc die si bekoeren 141 mar dien dijc te bestaden 142 ende 
mannynghe op scyeren 143 alsoe veel datter ‘t lant mede bewaert is. 
12. Ende rechtevoert in een herberghe | riden ende alle daghe die mannynghe te souwen 
tot ter tijt toe dat die hyemraet den dijc loeft. 144 Dien cost sellen ghelden die ghene die 
den dijc op sijn lant leyt ende die dijc hoor is, 145 van der mannyn-| ghe, des dijcgraven 
ende hyemraders cost voerscreven die si doen alsoe langhe als si daer op legghen, sonder 
dinctael 146 of wedersegghen. Nyet meer en moghen si verteren dan horen daghelixen 
cost, dat | is die dijcgrave mit sinen clerc sestyen groot ‘s daghes, elc hyemraet acht 
groot ‘s daghes. Des mach dieghene die den dijc sijn is betalen binnen daghes licht mit 
eenvoudighen gelde, den | mannynghe ende den cost van den dijcgrave ende hyemraders 
voorscreven. Doet hij ‘s niet, die dijcgrave sel ‘t uutlegghen ende heffen weder twi scatte 
ghelt of vier scatte pande. 147 
13. Voert waer dat | sake dat daer een wael scoerde 148 binnen deser voerghenoemder 
scouwe, die soude dat ghemeene lant weder dijken ten vollen dijc, enen voet daer boven, 
dat binnen der scouwe gheleghen is, | marghen marghen ghelijc, 149 al ‘t lant van 
Haestrecht door. Dan sel die dijcgrave metten hyemraet op den wael trecken ende 
bepalen waer die wael nuttelixte ghedijct is. Dan sellen si stechout 150 | coepen ende 
ruwaer scyeren 151 uten lande die op te nemen bi horen eede ende dat sellen doen drie 
hyemraders of meer. Die ruwaer ende stechout ende alle cost dat den ghemeenen lande | 
toebehoert te ghelden sellen die hyemraders rekeninghe of doen ende bewisignghe den 
ghemeenen lande, marghen marghen gelijc als voescreven is, als die wael ghedijct is. 
Voert sellen si man-| nynghe scyeren uten lande den wael mede te dyken. Wie sijn 
mannynghe niet en verwaerde daer soude die dijcgrave mannynghe voor winnen. 152 
Ende wat ghelt dat die dijcgrave uutleyt | sel hi twi scatte weder hebben of vier scatte 
pande. Des ghelijx van ruwaer als men die wael ghedijct heeft als voerscreven is, soe 
sellen die hyemraders opnemen ende daer mannynghe op scyeren | alsoe veel dattet ‘t 
lant bewaert is. 
14. Dan sel men dien dijc opleveren  denghenen die hi op sijn lant leyt. Die sellen 
antasten 153 ende houden. Dede hij ‘s niet soe sell ‘en die heer antasten met den | lande 
ende mit allen lande mit allen goede dat dieghene heeft binnen der scouwe ende binnen 
den lande van Haestrecht die de dijc sijn waer, sonder dinctael ende yemants 

                                                           
138  Onser Vrouwen dach assumpcio =  15 augustus. 
139  alsoe als die koeren gheleghen sijn = zoal in de keuren bepaald is. 
140  verlegghen noch versten = veranderen noch uitstellen.  
141  nyet over riden den dijc die si bekoeren = niet verder rijden over de dijk die zij 
afkeuren. 
142   bestaden = aanbesteden. 
143  mannynghe op scyeren = (daar) manschappen voor oproepen. 
144  tot ter tijt toe dat die hyemraet den dijc loeft = totdat heemraden de dijk goedkeuren. 
145  die ghene ....  die dijc hoor is = degeen van wie de dijk is. 
146  dinctael = rechtsgeding. 
147  ‘t uutlegghen ende heffen weder twi scatte ghelt of vier scatte pande = het voorschieten 
(van geld) en daarvoor terugvorderen het dubbele bedrag aan geld of het viervoud aan goederen. 
148  scoerde = schuurde. 
149  marghen marghen ghelijc = elke morgen land (0,85 ha) betaalt evenveel. 
150  stechout =  staakhout: griend- of geriefhout. 
151  ruwaer scyeren = specie of klei uitzoeken. 
152  mannynghe voor winnen = daarvoor in de plaats iemand aanstellen. 
153  antasten = in bezit nemen, aanvaarden. 
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werdersegghen. | Mar waer dat sake dat dieghene die de wael in hoor dijc scoerde gheen 
acht marghen lants en hadden binnen der scouwe, soe wes datter aen ghebrake soude 
die here tasten an den naesten | eyghen tot acht marghen lants toe. Mer wouden die 
ghene die den naesten eyghen hoor waren, moghen den dijc aentasten mitten lande vóór 
den here. 
15. Voert alsoe menyghen dach als men dijct | op den wael soe sel hebben die dijcgrave 
sestyen groot ‘s daghes mit sinen clerc voor sinen cost, elc hyemraet acht groot ‘s daghes 
voor horen cost, dat sel dat ghemeene lant ghelden. 154 
16. Ende tot | allen tiden mach die dijcgrave metten hyemraet vreese scouwen 155 op 
den dijc als ‘t hem dunct dattet noot is. 
17. Ende desen dijc voerscreven sel men houden ende nyet te mynren mer te 
meerren 156 | ende te hoghen bi den hyemraet tot des lants oerbaer. 
     Ende omdat ic, Pouwels, here van Haestrecht, alle dese voerscreven poynten houden 
wil ende ghehouden wil hebben voor mi ende mi-| ne nacomelinge ten eweliken daghen, 
soe hebbe ic dese hantveste beseghelt mit minen seghel. Ende om der meerre 
vestenysse 157 ende sekerhede wille soe hebbe ic ghebeden mine lieve ende | gheduchte 
heren, als den grave van Bloys ende den here van Arkel, dese hantveste mede over mi te 
beseghelen. 
     Ende wi, Jan van Chastillon, grave van Bloys, here van Avessnes, van Scoenhoven | 
ende van der Goude, om bede wille heren Pouwels voerscreven, ende wi, Otte, here van 
Arkel, om bede wille heren Pouwels voerscreven, ende meenen ende willen dat alle dese 
voerscreven poynten witteliken | ende wel gehouden worden ten eweliken daghen, soe 
hebben wi dese hantveste open beseghelt mit onsen zeghelen. 
     Ghegheven in ‘t jaer ons heren dusent driehondert zes ende tseventich | op Sinte 
Philips ende Sint Jacops dach Apostels. 158  

  

                                                           
154  dat sel dat ghemeene lant ghelden = dat zal het hele ambacht betalen. 
155  vreese scouwen = bij gevaar een extra dijkschouw houden. 
156  nyet te mynren mer te meerren = (de dijk) niet lager maar wel hoger maken. 
157  vestenysse = bevestiging. 
158  Sinte Philips ende Sint Jacops dach Apostels = 1 april. 
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Summary 
 
Dikes and dike-law of the Krimpenerwaard before 1430 
 
The Krimpenerwaard, a sparcely populated peat-wilderness in the eastern part of Zuid-Holland, was 
reclaimed in the 11th to the 14th century. By 1300 there were 11 villages and a small town. The 
draining of the peat lowered the ground level which necessitated, sooner or later, the building of dikes 
along the rivers IJssel and Lek. At the start the building and inspection of dikes was a local affair, but 
by the end of the 13th century large regional dike conservancy boards were established in Holland 
and Utrecht. However, the Krimpenerwaard only had such a board in 1422. Why so late and what do 
we know about the dikes before that time?  
 
Along the southern bank of the Hollandse IJssel the dike was thrown up at the time the land was 
reclaimed and the farms were built along the river. So, apart from the other hard work needed to 
make the land profitable, a dike with its sluice had to be made, a costly undertaking. This explains 
why only 12 to 20 farms were reclaimed at a time along the IJssel. A river dike was in place in 1155. 
The reclamation along the northern bank of the Lek, on the other hand, was started from farmsteads 
situated some 2 to 3 kilometers from the river. The reclamation reached the riverbank only later so the 
building of dikes was not initially necessary. In this way bigger blocks of 26 to 39 farms could be 
reclaimed. 
 
In 1287 the village of Ouderkerk obtained the right to inspect its own dike. During the 14th century we 
hear more about local ‘dijkrecht’ (dike-law). A local college of ‘dijkgraaf en heemraden’ (a reeve with 
local dike-judges) was mentioned for the first time in Gouderak in 1370. In 1376 Haastrecht got a 
dike-law in which the inspection and repair of the dike and the associated penalties were described.  
 
Most reorganisations of dike-law were probably preceded by accidents to the dike. In two consecutive 
years, 1420 and 1421, the northern dike of the Lek was breached with disastrous results; it still had to 
be repaired six years later. By 1422 the Count of Holland had established the first dike-law for the 
whole of the Krimpenerwaard. After an alteration in 1430, it stayed in force well into the 19th century. 
 
Before 1400 power in the region was in the hands of three families. During the 14th century there 
were no dike disasters major enough to force these local lords into co-operation. The draining of 
water could also be managed either by the Lord of Schoonhoven together with the Lord of Arkel or by 
the Lord of the Lek on his own. The Lords of Arkel and of the Lek were at enmity and fought on 
different sides in the civil wars of the time. The last Lord of Schoonhoven died in 1397; later the Lord 
of Arkel was chased out of Holland. So in 1430 it was the Lord of the Lek who became reeve for life, a 
position his descendants held until 1608. By 1430 much of the regional power had come to be held by 
the adjoining cities of Dordrecht, Schoonhoven and Gouda. 
 
 




